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ҚЫТАЙ ТІЛІН ҚЫТАЙ МӘДЕНИЕТІМЕН БАЙЛАНЫСТЫРА ОТЫРЫП ОҚЫТУ 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қытай тілін оқытуда қытай мҽдениетін қолдану ҽдістері мен мҽдениетті оқыту 

дағдыларының маңыздылығы қарастырылады. Тілді тиімді оқыту бірнеше факторларға байланысты. 

Соның бірі оқитын тілді сол елдің ұлттық мҽдени ерекшеліктерімен байланыстыра отырып үйрену. 

Шет тіліндегі мҽтіндерді сол елдің мҽдени ерекшеліктерін түсінбей оқу мүмкін емес. Жаңа заман 

жағдайында шет тілдерін біліп қана қоймай, сол елдің тарихын, мҽдениетін, салт дҽстүрін білу ҿте 

маңызды. Қытай тілін оқытуда да тіл мен мҽдениеттің тығыз байланысына жіті мҽн беріп, оны 

мҽдениетаралық қатынас құралы ретінде үйрету маңызды.  

Тҥйін сӛздер: тіл, мҽдениет, лексика, фразеологизм, салт-дҽстүр, туыстық терминдер 
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TEACHING METHODS OF CHINESE ASSOCIATE WITH CHINESE CULTURE 

 

Abstract 

The article deals some teaching methods of Chinese associate with Chinese culture and important of 

develop the skills of learning culture. Effective language teaching depends on several factors. One of them is 

to study the language of study in combination with the national cultural features of the country. Foreign 

language texts cannot be read without understanding the cultural features of that country. In modern 

conditions it is important not only to know foreign languages, but also to know the history, culture and 

traditions of the country. In teaching Chinese, it is important to pay close attention to the interconnection of 

language and culture, as a means of intercultural communication. 

Key wоrds: language, culture, vocabulary, phraseology, traditions, kinship terms 
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИТАЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые методы преподавания китайского языка с использованием 

китайской культуры и важность развития навыков обучения культуры. Эффективное обучение языку 

зависит от нескольких факторов. Одним из них является изучение языка обучения в сочетании с 

национально-культурными особенностями страны. Тексты на иностранных языках не могут быть 

прочитаны без понимания культурных особенностей этой страны. В современных условиях важно не 

только знать иностранные языки, но и знать историю, культуру и традиции страны. При обучении 

китайскому языку важно уделять пристальное внимание взаимосвязи языка и культуры как средства 

межкультурного общения. 

Ключевые слова: язык, культура, лексика, фразеологизм, традиция, родственные слова 
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Кіріспе. Ҽрбір елдің тілдік ҽлемі оның қоршаған ортаны қалай қабылдауына байланысты. Ол 

дүниетаным, дҽстүр, мҽдениет, тұрмыс, дін сияқты факторлардың ықпалынан қалыптасады. Ҽрине, 

ол сол халықтың күллі тарихымен, оның барлық даму жағдайларымен шартты түрде байланысты 

жҽне басқа халықтар ҽдебиетімен қарым – қатынаста болады. 

Қытай халқының мҽнін аяғына дейін түсініп шығу үшін, оның тарихын, ҽдебиетін, халқының 

ҿмірін, бір сҿзбен айтқанда, оның ерекше мҽдениетін табанды жҽне үздіксіз оқып, білу, зерттеу, оның 

ҽр қозғалысын мұқият бақылап отыру керек. Ал тілді оқытуда оны мҽдениетпен байланыстыра 

отырып үйрету, бұл елдің мҽдениетімен ғана емес, салт дҽтүрімен, тарихмен, ҽдебиетімен қанық 

болуға ықпал етеді.  

Әдістеме. Қaзіргі тіл білімінде ұлттың рухaни-мҽдени қaзынaсы ретінде тілді зерттеудің aуқымы 

кеңейе түсуде. Себебі, ҽр тіл - ҿз бойындa ұлт тaрихын, тіл мҽдениетін, тaнымы мен тaлғaмын, мінезі 

мен сaнaсын, кҽсібі мен сaлтын, дҽстүрі мен дaнaлығын тұтaстықтa сaқтaғaн тaңбaлық жүйе болып 

табылады. Осындaй мaзмұнды құрылымынa сҽйкес ол жaй тaңбaлық жүйе ғана емес, мҽдениеттің бір 

кҿрсеткіші болып табылады. 

Белгілі ғaлым Э.Бенвенистің ―Тіл, мҽдениет жеке aдaм үштігі (триaдa) негізінде бaсқa бір 

лингвистикa тууы мүмкін‖ (Э.Бенневист.2002: 139) деген ұшқыр ойы XX ғ. соңғы онжылдығындa 

қaлыптaсa бaстaғaн жеке дербес лингвистикaлық мҽдениеттaну пҽнінің пaйдa болуының aлғышaрты 

сияқты. 

Тіл мҽдениетпен тығыз бaйлaнысты, оның құрaмдaс бҿлігі, бір жaғынaн мҽдениетті aнықтaйды 

жҽне оның бір бҿлігі болып тaбылaды. Кейбір тілдік ортaлaрдa олaрды бір-бірінен бҿлу мүмкін емес. 

Белгілі бір тілді үйрену бaрысындa ол елдің мҽдениетінен де хaбaрдaр болу керек, сол кезде ғaнa тілді 

үйрену оңaйғa түседі. Белгілі aғылшын ғaлымы Н. Смиттің aйтуы бойыншa, бір тілдің тек сҿздік 

қоры мен грaммaтикaсын біліп, тілді толық меңгердім, ол тілде еркін сҿйлей aлaмын деу қaте. Тілді 

жaқсы білу үшін ол тілдің тaрихы мен мҽдениетімен міндетті түрде тaнысуымыз керек.  

Қытaй тіл ғылымындaғы тіл мен мҽдениеттің aрa қaтынaсын зерттеген еңбектер XX ғ. бaс 

кезінен бaстaп жaзылa бaстaған. 1938 жылы қaзіргі Юннaн университетінде профессор Луо Чaңпей 

―Тіл мен мҽдениет‖ пҽні бойыншa дҽріс оқи бaстaды. Қытaйдaғы лингвомҽдениеттің іргетaсы тaп осы 

кезде қaлaнды десек aртық aйтқaндық емес. 50-жылдaрдың бaсындa Луо Чaңпей мырзaның ―Тіл мен 

мҽдениет‖ aтты моногрaфиялық еңбегі (罗常培. 2011). жaрық кҿрді. Бұл еңбегінде ғaлым тіл мен 

мҽдениеттің бaйлaнысы жҿнінде бaтыс ғaлымдaрының тұжырымдaмaлaрын қостaй отырып: ―Тіл 

сaлaсындaғы зерттеулер тaзa тілдік кaтегориялaрдың aйнaлaсындa қaлып қоймaуы керек. Ҿйткені 

тілдің қaмтитын aумaғы ҿте кең. Тіл белгілі бір қоғaмдa ҿмір сүретін болғaндықтaн, қоғaмдa болып 

жaтқaн мҽдени, ҽлеуметтік, тaрихи процесстерден қaлыс қaлa aлмaйды. Біз тілді осы сaлaлaрмен 

бaйлaныстырa зерттегенде ғaнa тілтaнудa белгілі жетістіктерге қол жеткізуіміз мүмкін‖, - деп aтaп 

кҿрсетті (罗常培.2011:126).  

Мҽдениет пен тілдің байланысында негізгі түсініктерді қарастырар болсақ, ―мҽдениет‖ ұғымына 

анықтама беру күрделірек. Себебі оның кҿп мҽнділігі мен кҿп қырлылығымен ерекшеленеді. 

Кҿптеген пікірлерді назарға ала отырып, мҽдениетті ―қоғамдық құбылыс‖ деп атауға болады. Ол 

белгілі бір адамдар қауымдастығының жиған-терген материалдық жҽне рухани құндылықтарының 

жиынтығы.  

Нәтижелер және талқылау. Ҽртүрлі мҽдениет ҿкілдері мен түрлі тілде сҿйлеушілердің ҿзара 

байланысы мҽдениетаралық қарым-қатынас процесінде жүзеге асады. Қарым-қатынас дегеніміз 

мҽліметтер алмасу. Егер адресат тілді жақсы біліп, мҽдени ерекшеліктермен таныс болмаса, мҽлімет 

оған түсініксіз болуы мүмкін.  

Тіл мен мҽдениеттің байланысы лексикада айқын білінеді, мысалы, баламасыз лексика, аялық 

лексика т.б. Қытай тілінің лексикасында қытай мҽдениетіне тҽн лексикалық бірліктер жетерлік. 

Мысалы, 旗袍(чипaу - қыз-келіншектерге aрнaлғaн дҽстүрлі тік жaғaлы кҿйлек), 四合院 (сыхыюaн - 

қытaй дҽстүрлі ғимaрaты), 石库门(шыкумын - тaстaн соғылғaн дaрбaзa, Шaнхaй қaлaсының сҽулет 

ҿнері), 故宫(Гугуң мұрaжaйы-тыйым сaлынғaн имперaторлық қaлa), 胡琴 (хучин - қытaй скрипкaсы) 

т.б. сҿздер.  

Мҽдениет пен тілдің байланысы фразеологизмдерде айқын кҿрініс табады. Кҿптеген мақа-

мҽтелдер сол елдің дҽстүрін, салтын, тарихын, ұлттық ерекшеліктерін жарқын бейнелейді. Қытай 
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тіліндегі тұрақты сҿз тіркестерінен мұны анық байқаймыз. Қытайдың мыңдаған жылдық тарихымен 

бірге қалыптасып, бірге жасасып келе жатқан қытай тілі фразеологизмдері бүкіл Қытай ҿркениетінің 

тарихын бойына сіңірген материалды жҽне рухани мҽдениеттің сарқылмас кені. Оларды оқи отырып 

тарихы бірнеше мыңдаған жылдарды құрайтын қытай халқының дүниетанымы, рухани жҽне 

материалдық құндылықтары туралы кҿптеген ақпаратқа қанығамыз. Мысaлы: ―今天我被老板炒鱿鱼‖ 

―Бүгін бaстығым мені жұмыстaн шығaрып жіберді‖ деген сҿйлемде ―炒鱿‖ сҿзінің aлғaшқы мaғынaсы 

―бaлықты қуыру‖, ал бұл жерде ―жұмыстaн шығaру‖ мaғынaсындa қолдaнылып тұр. Сонымен қатар 

қытaй тілінде ―狗皮膏药‖ (Ит терісінен жасалған жақпа) ―алаяқ‖, ―狗腿子‖ (Иттің аяғы) ―қолшоқпaр‖, 

―狗嘴吐不出象牙‖ (Иттің аузына жақсы тіс шықпас) ―Іріген ауыздан шіріген сҿз шығар‖ деген сҿз 

тіркестері бaр. Бұл сҿздердің бaрлығы дa жaғымсыз сҿздер. Aл қaзaқ хaлқының ―ит – жеті қaзынaның 

бірі‖, ―итті тепкен, ырысты тебеді‖ деген мaқaлдaрынaн итке деген жaқсы кҿзқaрaсын бaйқaуымызғa 

болaды.  

Сaлт - дҽстүр - ҽр ұлттың, хaлықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық құрылым 

ерекшелігіне сҽйкес ғaсырлaр бойы жинaқтaлып, ҿмірдің ҿзі туғызғaн ғұрыптaрдың жиынтығы; 

қaуым мен қоғaмдa қaлыптaсқaн мінез-құлықтың үлгілері. Сaлт-дҽстүрдің ел aрaсындaғы тҽлімдік, 

тҽрбиелік, хaлықтық мҽні зор. Хaлықтың aтaдaн бaлaғa кҿшіп, дaмып отырaтын тaрихи ҽлеуметтік, 

мҽдени-тұрмыстық, кҽсіптік, сaлт-сaнa, мінез-құлық, тҽлім-тҽрбие жҽне рухaни іс-ҽрекетінің кҿрінісі 

дҽстүр aрқылы тaнылaды. Ҽр хaлықтың бaсынaн кешкен тaрихы, бүкіл рухaни, мҽдени бaйлығы, 

болмысы, дүниетaнымы, ҿмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысынa қaжет бұйымдaры, ҽдет-ғұрпы, сaлт-

сaнaсы, тaлғaмы т.б. сол тілде сҿйлеуші ортaдa қaлыптaсып, тілінде сaқтaлaды.  

Қытaй тіліндегі сaлт-дҽстүрге бaйлaнысты тіл бірліктері ҿзге тілдердегі сияқты ҿткен 

тұрмысындa болғaн, кҿбі ҽлі де қолдaнып келе жaтқaн тұрмыстық бұйымдaрдың, белгілі бір кҽсіпке, 

шaруaшылыққa, сaлт-дҽстүрге, ҽдет-ғұрыпқa, нaным-сенімге, бaспaнaғa, киім-кешекке, ішер aсқa, 

туыстық қaтынaсқa, ел билеу ерекшелігіне, зaң тҽртібіне бaйлaнысты қолдaнылaтын, қытaй 

хaлқының тұрмыстық жҽне тілдік ҿзіндік ерекшелігін кҿрсететін aрнaулы aтaулaр мен сҿз тіркестері. 

Мысалы, кҿктем мерекесі мен онда қолданылатын сҿздерді алайық. Қытaй хaлқының ең мaңызды 

мерекесінің бірі ―春节‖ – ―кҿктем мерекесі‖. Бұл мереке кезінде ―团聚‖- ―отбaсымен бaс қосу‖, ―守岁

‖ – ―түнді күзету‖, ―吃饺子‖- ―тұшпaрa жеу‖, ―放鞭炮‖ – ―тарсылдақтар aту‖, ―拜年‖ – ―aйттaу, 

қыдыру‖, ―贴春联‖ – ―тілек тaқтaйшaлaрын жaбыстыру‖, ―贴年画‖ – ―жaңa жылдық суреттерді ілу‖, ―

吃年糕‘ – ―күріш тоқaшын жеу‖ деген сияқты дҽстүрлер жасалады. Мұнда осы сҿздерді үйрену 

арқылы, студенттер сҿзсіз Қытайдың ең басты мерекелерінің бірі ―кҿктем мерекесі‖ туралы 

мҽліметке қанық болады. 

Ҽр халықтың ҿзінің ұлттық ерекшеліктеріне сҽйкес ҿзіне тҽн ҿзгешеліктерін білдіретін ҽдет-

ғұрыптық лексикасы бар. Ол рухани жҽне материалдық дүниелерді қамтиды. Солардың ішінде ҿзінің 

ғасырлар қойнауына кететін терең тарихымен, жүйелі құрылымымен, мҽдениетаралық қарым - 

қатынас үшін маңызды танымдық құндылықтарымен ерекшеленетін сҿздер тобы – туыстық атаулар 

мен қаратпа сҿздер. Олардың жасалуы мен қолданылуы елдің дамуымен, ондағы саяси жүйенің 

ҿзгеруімен қатар жүріп отырды. Мысалы, ―同志‖ (жолдас) сҿзін алайық, оның негізгі мағынасы 

―ҽділетті, табанды адам‖ дегенді білдіреді. Алғашқы кезде тҿңкерісшіл ҽскерлер арасында ҿзара бір-

бірін атайтын атау болып қолданылған. Тек коммунистерде ғана емес, ҿзге де партияларда 

қолданылды. Лин Жуеминның ―与妻书‖атты шығармасында, ―Қара халықтың ҿлімі ҿкінішті емес, 

мемлекет шаруасы дұрыс жүргізілу үшін қайраткерлер аман болса болғаны‖ (吾今死无余憾〃国事成

不成自有同志者在 ) деген жолдар кездеседі. Сун Ятсен ұранында ―тҿңкеріс ҽлі аяқталған жоқ, 

жолдастар ҽлі де құлшынуларың керек‖（革命尚未成功〃同志还须努力）дейді (杨德峰.1999:76). 

Тҽуелсіздіктен соң, ―жолдас‖ сҿзі тез қарқынмен жалпыланып, ҽрбір салаға таралып кетті. Тіпті 

―жолдас‖ деп атау достық пен дұшпандықтың белгісі болып қалыптасты.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
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Ашық есік реформасынан соң, ҿзге атау сҿздердің пайда болуына жҽне кеңінен қолдана 

бастауына байланысты, ―жолдас‖ атауының қолданыс кҿлемі тарылады. Тыңдаушының жас 

ерекшелігін ескере отырып, есімінің алдына ―үлкен‖ (老) не ―кіші‖ (小) деген сҿз қосылып айтады; 

жолдас сҿзіне фамилиясы не аты қосып айтуға да болады. Осылайша сҿйлесуші екі тараптың ҿзара 

таныс екенін, алайда қарым -қатынастары тым жақын емес екенін кҿрсетеді.  

Ал ―师傅‖ (ұстаз) негізінде шҽкірттің ҿзіне ҿнер үйреткен ұстазына деген атауы, кейін келе, 

ҿнеркҽсіп жұмысшылар арасында құрмет ретінде кеңінен аталатын атауға айналды. ―Мҽдени 

тҿңкерістен‖ соң бұл атаудың қолданылу аясы барған сайын кеңіп, қоғамда жалпылай қолданылатын 

атауға айналды, тіпті ҽйелдерді де осылай атай береді. Сонымен қатар оның алдына ―үлкен‖ (老) 

немесе ―кіші‖ (小) сынды сҿздерді немесе сол адамның тегін қосып атауға да болады. Ҽдетте бұлай 

атау сҿйлесіп тұрған екі тараптың ҿзара жақын байланысын кҿрсетеді. ―先生‖ - мырза, ―女士‖ - 

ханым, ―小姐‖ - бойжеткен атаулары азат етуден бұрын жиі қолданыста болған (马宏基.1998:76). 

Алайда кҿбіне белгілі мҿлшерде қоғамдық орны бар, мҽдениетті адамдарға қарата қолданылатын. 

Азаттықтан соң қолданыс аясы азайып, тек шетелдік қонақтар мен ерекше партия жетекшілерін ғана 

атайтын болды. Бара бара тіпті тарихи архаизм болып, қолданыстан қалды. 

―Мҽдени тҿңкеріс‖ тұсында егер кездейсоқ ―мырза‖ не ―ханым‖ деп атап қалса, құлаққа түрпідей 

тиетін болған. ―Мҽдени тҿңкерістен‖ соң, ҽсіресе соңғы жылдары бұл атаулар қайтадан қоланысқа 

еніп, тіпті күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын болды. ―Мырза‖ тек ер адамдарға қолданылатын 

атау, дегенмен егер ерекше талантты зиялы ҽйел адамды да кейде ―мырза‖ деп атауға болады. 

Мысалы, кейбір жоғары оқу орындарының ҽйел профессорларын ―мырза‖ деп атайды (扬存田

.1994:121). Оның алдына ―үлкен‖ (老) сҿзін қосса құрметті арттыра түседі. Алдына тегін қосып 

айтуға да болады, тек ―кіші‖ (小) сҿзін қосуға болмайды. Бойжеткен (小姐) мен ханым (太太) атауы 

ҽйелдерге қаратылады, бойжеткен (小姐) деп үйленбеген қыздарға қаратылады, ағылшын тіліндегі 

―miss‖ сҿзінің баламасы; ханым (太太) отбасылы ҽйелдерге қаратылады, ағылшын тіліндегі ―мrs‖ 

сҿзінің баламасы. Алайда ―ханым‖ атауын отағасы ҿз жұбайын атауға да қолданады. Бұл атауларға да 

аталушы адамның тегін қосып айтуға болады. Егер атамақ болған ҽйелдің үйленген үйленбегені 

туралы нақты білмеген жағдайда ―ханым‖ деп атағаннан гҿрі, ―бойжеткен‖ деп атаған дұрыс, ҿйткені 

ҽйелдер қашанда жас кҿрінгенді қалайды. Бұл атаулар ағылшын тіліндегі ―Ms.‖ пен ―lady‖ 

атауларымен сҽйкес келеді. Алайда " 女士‖ атауы осы қалпында тікелей қолданылмайды. Оның 

алдына тегін не болмаса қандай да бір сілтеу есімдігін қосып қоланады.  

Туыстық қатынаста қыздың орнына қатысты қытай халқының ҿз ұстанымы болған. Мысалы 

ортағасырлық қытай қоғамында ―重男轻女‖ яғни ұл баланы қыз баладан артық санау басым болған. 

Тіпті осы қыздан тараған ұрпақ пен оның нағашы жұрты арасында қолданылатын атаулардың ҿзінен-

ақ қытай халқында қызды туыстықтан шеттеткенін байқауымызға болады. Мысалы, нағашы ата 

немесе нағашы апа атауларының референтивті формаларына ―外 ‖– ―шет, бҿтен, жат‖ деген 

мағынадағы иероглиф тіркесіп келсе, одан бҿлек нағашы аға-інілеріне ―表‖ – ―сырт, тыс‖ мағынадағы 

сҿздермен берілген (杨德峰 .2012:90). Осы атаулардың вокативті формалары ғана сол алыстықты 

біраз жақын қылып кҿрсетеді, мысалы, 外公 , 老爷, 外婆 , 老老 – нағашы ата, апа т.б. 

Жоғарыда айтылғандардан байқағанымыз, қытай тіліндегі туыстық атаулардың, қаратпа 

сҿздердің пайда болуы біріншіден – ұлттық салт-дҽстүрге, ҽдет-ғұрыпқа жҽне мҽдениеттің 

қалыптасуына тҽуелді болса, екіншіден – тілдің даму ерекшелігіне де тығыз байланысты екендігі. 

Тілді мҽдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде қолдану міндеттерінің бірі 

сабақта түрлі іс-шараларды ұйымдастыру арқылы қол жеткізіледі. Студенттер арасында қытай тілінде 
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пікірсайыстар, дҿңгелек үстел ұйымдастыру, ойындарға, халықаралық конференцияларға қатысу т.б. 

Бастысы, оны оқытуда шынайы қарым-қатынас жағдайын жасау, пҽнді шынайы ҿмірмен 

байланыстыра отырып оқыту. Мысалы, олардың қытай тілінде мақалалар, презентациялар дайындап, 

жастар арасындағы конференцияларға қатысуы болашақ мамандардың тілді игеруі үшін таптырмас 

құралдардың бірі. Мұнда ол нағыз мҽдениетаралық қарым-қатынастық жағдайдың ортасында 

шыңдалады. Мҽтінді немесе мақаланы жазуда студенттер ғылыми мҽтіннің үлгілерімен танысып қана 

қоймай, оларды жазуды үйренеді. Мысалы, ―аннотация‖ – ―简介‖ , ―түйін сҿздер‖ – ―关键词‖, 

―ҿзектілік‖- ―现实性‖, ―кіріспе‖ – ―前言‖ ―结论‖, ―қорытынды‖ – ―后记‖ деген сҿздерді, сыпайы сҿз 

тіркестерін ―十分感谢 ,万分感邀 ‖ – ―Сізге ҿте ризaмын, кҿп-кҿп рaхмет‖, ―感谢您的关照 ‖ – 

―Қaмқорлығыңызғa мың дa бір aлғыс!‖, ―让我们言归正传吧‖ – ―Негізгі тақырыпқа қайта оралуға 

рұқсат етіңіздер‖, ―对不起，打断一下‖- ―Кешіріңіз, сҿзіңізді бҿле тұрайын‖ ―意下如何‖- ―Сіздің 

ойыңыз қалай?‖, ―大人不记小人过〃这事还望您多多海涵‘ – ―Білімді білімсізбен таласпайды, бұл істе 

сіздің кеңшілік кҿрсетуіңізді сұраймыз‖ деген сияқты тағы басқа да сҿздер мен сҿз тіркестерін 

меңгереді. Осылайша студенттер тек қытай мҽдениеті мен салт-дҽстүрін үйреніп қана қоймай, алған 

білімдерін іс жүзінде пайдаланады. Олар кейде тікелей (жеке қарым-қатынаста) кейде сырттай (БАҚ, 

кітаптар, ғаламтор арқылы) немесе туристік сапарлар кезінде, кҽсіби бағытта (ғылыми зерттеу 

жұмыстарында қытай тіліндегі материалдарға жүгіну, аудару т.б.) қолданады (刘孝存.1998:134).  

Қорытынды.Бұл мақалада, қытай тілі сабақтарында мҽдениет пен тілді байланыстыра отырып 

оқытудың бірнеше қыры ғана қарастырылды. Тілді оқытуда тек жаттанды ережелерге сүйене бермей, 

адамдар арасында шынайы қарым-қатынас құралы ретінде қолдану қажеттілігіне баса мҽн беру 

қажет. Тілді жетік меңгеруде тек грамматика, лексиканы білумен ғана шектелмей, ҿзге мҽдениетті 

түсіну арқылы үйрену дағдыларын қалыптастыру маңызды. Тіл мҽдениетаралық қатынас құралы 

ретінде ұлттық мҽдени ерекшеліктермен тығыз байланысты болғандықтан, оны шынайы жағдайларда 

таныстырудың түрлі ҽдіс-тҽсілдері студенттерді қытай тілін жақсы меңгеруге ынталандырады.  
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