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ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДАҒЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ
Түйін: Ерте замандағы қоғам, өмір, болған оқиғалар жайлы біраз мағлұматтарды біз мақал мен
мәтелден аламыз. Мақал-мәтел - айрықша микроәлем, ата-бабамыздың кейіңгі үрпағына қалдырған қысқа әрі нүсқа сөз тіркестерінде адамгершілік заңдылықтары мен терең мағыналар жатқанын
аңғартады. Сондықтан мақал-мәтелдер тілімізде ерекше орынға ие.
Берілген мақаланың өзектілігі - кез келген шет тілін үйренгенде сол елдің мәдениетімен танысу
қажеттілігі туады, сол себепті студент мақал-мәтелді үйреніп қана қоймай, сол тілде сөйлейтін ұлттың
мәдениетімен де танысады.
Түйінді сөздер: мақал-мәтел,мәдениет, риторика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Мы получаем много информации о древнем обществе, жизни, событиях из посло
виц и поговорок. Притчи - это особый микрокосм, что означает, что короткие и вариативные фразы,
оставленные нашими предками следующему поколению, содержат моральные законы и глубокие
значения. Вот почему пословицы занимают особое место в нашем языке.
Актуальность данной статьи заключается в том, что при изучении любого иностранного языка
необходимо знакомиться с культурой этой страны, чтобы студент не только выучил пословицы, но и
познакомился с культурой нации, которая говорит на этом языке.
Ключевые слова: пословицы, культура, риторика.
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USE OF PROVERBS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Abstract: We get a lot of information about ancient society, life, events from proverbs and sayings.
Proverbs are a special microcosm, which means that short and varied phrases left by our ancestors to the
next generation contain moral laws and deep meanings. That is why proverbs occupy a special place in
our language.
The relevance of this article lies in the fact that when studying any foreign language it is necessary to
get acquainted with the culture of this country so that the student not only learns proverbs, but also gets
acquainted with the culture of the nation that speaks this language.
Key words: proverbs, culture, rhetoric.
Тілді білу - өмірді үйрену. Шеттілін оқыту барысында мақал-мәтелдерді қолдану маңызды.
Себебі, мақал-мәтелдер халықтың тарихымен,
дәстүрімен және ұлттық дүниетанымын насихаттайды. Мақал-мәтелдерді қытай тілінде еркін
сөйлеу деңгейіне жеткен 3-4 курс студенттеріне
көбіне тілді одан ары дамыту мақсатында, қытай
тілінде еркін және көркем сөйлеуге дағдыландыру үшін қолданады. ҚР-ның алып көрші ҚХР-мен
экономикалық, мәдени қарым-қатынасы жылдан жылға жақсаруда. Сол себепті қазіргі жастардың қытай тілін үйренуі ерекше қарқынмен
жүзеге асуда. Осыған орай, қытай тілін үйрететін
отандық жоғары оқу орындарының оқытушылары қытай тілінің грамматикасына, синтаксисіне,
морфологиясын оқытатын оқулықтар жарыққа шығарып жатыр. Қытай тілін үйреніп жатқан
студенттер тілді меңгерумен қатар, тіл арқылы
Қытай халқының мәдениетін, салт-дәстүрін де
меңгеруде.
Тілдің байлығын, көркемдігін көрсететін- мақал-мәтелдер. Олай болса, студенттің сөздік қорын байытудың тиімді жолының бірі - мақал-мәтелдерді қолданып сабақ өту. Ал оны жүзеге асыру үшін мақал-мәтелдер сөздігін жасау керек. Әр
студентте мақал-мәтел сөздігі болса, күнделікті
қолданысқа өте пайдалы. Студент мақал-мәтел
сөздігін аудиториядан тыс уақытта естіген, оқыған мақал-мәтелдермен толықтырып отыруына
болады. Студенттің тілдік қорын байыту - тілді
дамытуға апарар жол. Себебі, қытай тілінде сөздік қоры жеткілікті студент өз ойын нақты жеткі-

270

зуге мүмкіндігі болады. Сондықтан да кез келген
шеттілін оқыту үшін сөздік қорды байытуға ерек
ше назар аудару керек. Сөздіктегі қытай тіліндегі
мақал-мәтел қасына қазақ тіліндегі баламасын
тауып қосса, екі үлттың мақал-мәтелдеріндегі
ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырата
алады. Өйткені, Қытай және қазақ ұлттары екі
түрлі әлемде өмір сүреді. Ұстанатын діндеріне,
тұрмыстық жағдайларына байланысты екі үлттың мақал-мәтелдері мазмүны жағынан екі түрлі. Көшпенді қазақ халқының негізгі кәсібі мал
шаруашылығы, қытай халқы ауылшаруашылығымен айналысқан. Сондықтан қазақ халқы төрт
түлік малды мақал-мәтелдерінің бір тақырыбы
етіп алған. Мысалы: «Таңбасыз тай, енсіз қой
болмайды», «Бір биеден ала да, құла да туады»,
«Саулықтың жасы үлкен,қошқардың басы үлкен»
[Ө. Тұрманжанов, 2004, 440 6]. Қытай тіліндегі
мақалдар:
ЙЭДЙШ»,
Ш.
а Ш Н І ё Ш ® '/§(>>, « #
ЪШ Ш ,
« Ш Ш М . Ш Ш » ра
75±ф. 1993,250].
Қытай тілін үйренушілерге мақал-мәтел арқылы екі елдің мәдениетінің үқсас және айырмашылықтарын да қоса үйретуге болады. Екі елдің
мақал-мәтелдерінің ұқсас жақтарына тоқталатын болсақ:
1.
Қазақ және қытай мақал-мәтелдерінде еңбекке шақыру, еңбек ету тақырыбы негізгі тақырыптардың бірі. Мысалы, «Еңбек етсең ерінбей,
тояды қарның тіленбей», «Еңбексіз тапқан алтыннан, еңбекпен тапқан жез артық», «Еңбексіз

3. Қазақ және қытай ұлттары бірлік пен ынтымақтастықты насихаттайды, бұл мақал-мәтелде де
көрініс табады. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер:
«Берекесіздің ауылы - мерекесіз», «Ынтымақты
елге ешкім жетпес, ынтымақсыз елдің өкініші бітпес». Қытай тіліндегі мақалдар: «—
Қазақ және қытай тілдеріндегі көптеген мақал-мәтелдерде түжырымды айтылмайды, шындық айтылады, ал риториканы қолданатын әдіс
жарқын бейнені тудырады, кез келген ерекше
бейненің абстрактілі мағынаны көрсетуін талап
етеді. Қарама қарсы қою арқылы қазақ және қытай тілдеріндегі мақал-мәтелдердің риторикасы
өте айқын көрінеді, метафора анық байқалады.
Метафораны, дербестенуді (персонификация),
параллелизмді, қайталаулар, антитеза, екі мағына, метонимия, екі жақтылық, аллитерация, риф
ма, гипербола, сұрақ қою секілді әдестер мақалмәтелдің қүрылымын шағын етеді, осылайша
жарқын бейнеге, әдемі ырғақ, үйлесімді дыбыс
және т. б. қол жеткізуге болады. Мысалы қазақ
тіліндегі мақал-мәтелдер: «Кедей өлсе қойылмас, арық өлсе сойылмас», «Досың мың болса
да аз, дұшпаның біреу болса да көп», «Борсық
ұрған сайын семіреді», борсықтың бастапқыда
семіз болмағаны айтылады, денесін ұрса ісінеді,
семіретінін көрсетеді, метафора адамның қыңырлығын көрсетіп қолданылып тұр, яғни сендіру қиын. Қытай тіліндегі мақал-мәтелдер: «ЗсЛ

ЭЕіеЗШ» (JRR АЙ) ; « Л *Ж *Й . Л
Я Ч Ш И М » (ІДОЙ) ; «®*®Ю Ш 1®Н 5.
№т, Ш , А Й ) [ЙСШЙЙ. 2000, 200].
Бұл екі ұлттың мақал-мәтелдерге риториканың
түрлі әдістері қолданылған, сөйлемдері айқын
бейнені көрсетеді, оқығанда интонация бар, ырғақ пен гармония үйлескен ойға шақырады.
Мақал-мәтел толығымен ұлттың жеке түлғалылығы мен мәдени темпераментін көрсетеді.
«Мақал-мәтел әр ұлттың ерекше тарихымен,
экономикасымен, өмірімен, дәстүрімен, табиғи
ортасымен етене байланысқан» S 'g . 1983. 198].
Мақал-мәтел үлттың қоғамдық өмірін сақтайды,
олар сол ұлттың аймақтық сипаты мен мәдени
ерекшелігін жарқын бейнелейді, ерекше сипаттау әдісі арқылы ерекше идеяларды суреттейді.
Сонымен қатар, мәдениеттің тілге әсері арқылы
қазақ және қытай тілдеріндегі мақал-мәтелдер
арасында ерекшелік бар екені білінеді, олардың
ерекшеліктері:

1. Қазақ ұлты табиғи географиялық орта әсерінен ертеден көшпелі өмір салтын үстанған. Кең
жайылымды жерлерде өмір сүрген қазақ халқы
ұзақ жылдар жылқы, сиыр, түйе, қой бағумен айналысқан. Мал шаруашылығындағы тәжірибелерінде жайылымға шығу, су көзі, көші-қон ауысуы,
ауа райының қолайлығы жайлы заңдылықтарды
меңгерген, мал бағу, жайылымдарды басқару,
үйде бағылатын малдық қорасын жасау әдістері, сонымен қатар әртүрлі мал бағу әдістері мен
ерекшеліктерін, мал бағу өнімділігін көрсетеді.
Ерекше жайылымдық экономика мен мал бағу
мәдениетін жасады, осы мәдени ерекшеліктер
қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерде жақсы көрініс
табады. Мысалы: «Малды жазда айдап бақ, қыста
байлап бақ», «Ат жалында, Атан қомында», «Тау
теке тауға шықпаса, түяғы қисаяды», «Сиыр суға,
түйе тұзға құмар», «Мал тоңда жатса тулақ, көңде жатса қунақ» және т. б. Қытай ұлты ертеден
негізінен кең жазық далада өмір сүрген, осыдан
ауыл шаруашылықпен айналысу тәжірибелеріне
бай табиғи ресурстармен қамтамасыз етті. Әлеуметтік өмірде ауыл шаруашылығы ең маңызды
өндіруші бөлім және таптырмас экономика көзі
болды. Феодалды қоғам ауыл шаруашылығына
үлкен мән берген, сондықтан қытай тіліндегі мақалдардың көбі осы тақырыпта. Мысалы: «#5^
f r . ЕЕШ Х
х -t? » , « ш я а , Т 'Ш Ш м ± » , « & т ш ,
± Й ^ 8 Ё » [ И . 1995, 265].
2. Дін - ерекше мэдени форма, адамзат мэдениетімен үндесіп дамыды, сондықтандіни мәдениет адамзат пен қоғамның ең терең, ең ауқымды әсерін алған мәдени үлгі, оның тілге әсіресе мақал-мәтелге әсері өте үлкен. Қазақ халқы
тарихта қарапайым дінге сенген, табиғатқа және
ата-бабаға табынған, кейін шаманизм, буддизм
және несториан діндері болған. 14 ғ. мен 18 ғ.
аралығында Алтын Орда кезеңінде қазақ ұлты
ислам дінін қабылдады. Ислам діні насихаттайтын негізгі идеялар мен заңдар «Құран» кітабында жазылған. Көптеген қазақ тіліндегі мақалдар
мен мәтелдер «Құраннан» келген, көбісі «Құдай»,
«Рух» сөздерін негізгі тақырып етіп алған, ислам
дінінен белгі қаланды. Мысалы: «Құдай берейін
десе, Пайғамбар қыңқ қылмайды» мағынасыПайғамбар Қүдайға қарсы келе алмайды, «Ба
зар теңгеліге базар, теңгесізге мазар», «Намаз
оқысаң қолыңнан құман кетпес, молда болсаң
аузыңнан дұғаң кетпес», «Сұрай сүрай Меккеге
барады». Қытай ұлтының діни мәдениеті күрделірек, даосизм Қытай елінің діні, ол адамдарға
рухани жайлылық береді, мақсаты - қартаймау
мен қайта тірілу, бірақ бұл дінге шаруалар наразы болды. Буддизм дінін б. з. д. 1 ғ. миссионерлер
мен бизнесмендер Қытайға әкелді, басшының
халықты тыныштандыратын тағы бір құралына
айналды, сондықтан даосизм мен буддизм қытай
үлтының мәдениетінде маңызды бөлшекке ай
налды, сонымен «ІЙ», «ій», «№», «fill», «ЭДія5», « ¥
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өмір сөнген көмір». Қытай тіліндегі
т&», « 4 ^ т , § 4 ^ ± » , « 'Ш Т 'Ш Я ,
мақал-мәтелдерімен мағыналары жақын.
2. Екі тілдегі мақал-мәтелдерде достық, дос
болу тақырыбы бар: «Айрылмастай
досыңа қайрылмастай сөз айтпа», «Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі». Қытай тілінде: • Ж Ш К М Я Ж » , « Ъ Ш Я Я & П Я Іа Ш » ,
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ІҒ» және т. б. сөздер қытай мақалдарына қосылды. Мысалы:
# $ № » , «Ш УШ Л, Іі.

ййШ », «ШШ&'М, HiЛЯШ», «—A t# it. Щ
А А А »,

ІЕ А Й Й ІГ 7 », « і “

«MiSi—А . ШЩ—3t>. Қазақ
және қытай мақал-мәтелдерін салыстыру кезінде
қазақ тілі мен ислам дініне байланысты мақалдардың көп екенін байқаймыз, ал қытай тілі мен
буддизм және даосизм діндерімен байланысты
мақалдар көптеп кездеседі екен. Бұл екі үлттың
бір біріне ұқсамайтын мәдени діни сенімдерін
көрсетеді [РІШ, 1995].
3. Ерекше мәдени орта, әртүрлі діни сенім,
психологиялық сапа мен мәдени жетістік,барлығы әртүрлі ұлттардың мәдени психологиясы мен
ойлау тәсілі жағынан айырмашылықты көрсетеді. Яғни, объективті заттар - ұқсас, бірақ әртүрлі
үлттардың оны тануында айырмашылық болады.
Мысалы: қазақ «қара түсті» қолайсыз, нашар түс
деп есептейді, ал қытайлық адам қара түсті әділетті түс деп есептейді, «Ш'&А» - қара сөмке.
Қазақ тілінде «көк түс» қатал, суық, сезімсіз сим
волы, ал қытай тілінде керісінше тазалық, жарық,
қуанышты мағынада қолданылады. Қазақ және
қытай ұлттары ит асырағанды әдетке айналдырған, бірақ итке деген көзқарасы әртүрлі. Қазақ
үлты итті «Ит жеті қазынаның бірі» дейді, қараңғыда малды күзетеді, бір адамның орнын басады
дейді, сондықтан қазақтар итті алақанның інжімаржаны дейді, итті қүрметтейді. Ит қазақ үлтының жүрегінде «адалдық», «мықтылық», «табандылық», «қорғаушы» секілді мақтауға лайықты
мәдени психологияға тән. Қазақ халқының мақал-мәтелдері: «Итиесі үшін жүгіреді, Құс тамағы
үшін үшады», «Иті сақ қораға бөрі жоламас, иесі
сақ қораға ұры жоламас». Қытай ұлтында да ит
асырау әдеті болса да, итке деген қарым-қатынасы жиіркену мен жақтырмау, адамдар көбінесе
итті жаман адам, жаман іс кезінде суреттеп пайдаланады. Мысалы қытай тіліндегі мақал-мәтел:

«mmк

ій»,
« й ^ А І5 ? ^ Й » о
4. Мақал-мәтел бір ұлттың дәстүрлі әдет-ғұрпын бейнелейді, ол халық жазбасы. Әртүрлі дәстүрі бар ұлттың мақал-мәтелі де әртүрлі болады.
Қазақ үлтының тағамға қатысты әдет-ғүрыптары
көшпенді өмірмен етене жақын. Ет, шұбат, қымыз, айран, жылқы еті, сүрленген жылқы еті және

т. б. қазақ үлтының негізгі асы, осы тағам аттары
мақал-мәтелінде де өте көп қолданылады. Мы
салы: «Сорпа тимес жерден сүйек дәметпе». Бүл
мақал ерте кездегі көшпенді өмір сүрген қазақ
ұлтының негізгі тағамы - ет болғанын білдіреді.
«Тойсаң тәуба қыл», қазақ ұлты тамақ ішіп болған
соң ас қайыратын әдеті бар. «Асыққан адам елге
қонады, асыққан бүркіт торға қонады» - қазақ
үлты қонақжай халық, таныс немесе танымайтын
адам болса да есіктен қайтармайды, үйіне шақырып ет асып тамақ беріп қондырады, әйтпесе
сол адамның сынына үшырайды. «Ер өлсе қүны
бар, жесір өлсе пүлы бар» - қазақтың дәстүрінде
күйеуі қайтыс болғанда, жесір әйел басқа тайпаға тұрмысқа шығу керек немесе өзінің төркініне қайтып бару керек болған, қалыңдықтың
бағасына тең малды күйеуінің отбасына қайтару
керек. «Адам мен адамды береке жақындатады,
ақын мен ақынды мереке жақындатады» - қазақ
үлтында домбырамен ән айтып жүретін әнші халық. Ал Қытай үлтына келетін болсақ, жоғарыда
айтып кеткеніміздей маңыздысы ауыл шаруашылығы, күріш қытай ұлтының негізгі тағамы болып
саналады. Соған байланысты мақал-мәтелдер: «
^ і^ Т А П ^ А т д » , « Ч Й Я § А А А А 1 £ » . Сонымен
бірге қытай халқының поэзиясы мен сурет өнері
мен ушуда мақал-мәтелде көрініс табады, адам
дар өндіріспен айналысып қана қоймай, бокспен
де шұғылданады, шахмат ойнағанды, опера тыңдағанды жақсы көреді. Мысалы: «Л Л кШ Ф < Ш
і ш ж ш »,
т & я т 'Ш » ,«
ш и а

ш ш *.

Мақал-мәтелді шетел тілі сабағында қолдану
шетел тілі мен сол үлттың дәстүрлі мәдениетін
үйретудегі маңызды бөлшек. Мақал-мәтелдердің
сипаттамаларын түсіну, мақал-мәтелдің үлттық
мәдени ерекшелігіне мән беру, мақал-мәтелді
дұрыс қолдану сәтті қарым-қатынас жасай білудің маңызды кепілі. Қытай тілі сабағында қазақ
және қытай үлттарының мақал-мәтелдерін салыстыра қарастыру арқылы екі үлттың мәдениетін, дәстүрін, діни сенімін терең түсінуге болады.
Сөз мәйегі саналатын мақал-мәтелді шеттілін
оқыту барысында үтымды қолдана білу - тілді
меңгерту мен тіл байлығын молайтудың тиімді
жолы.
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