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Түйін. Методология бәрінен бұрын «не», «қалай» деген тілдік таным мен грамматикалық танымға 
саятын ең негізгі сұрауларға жауап береді. Тіл - мағына бейнелейтін таңбалар жүиесі, шекті 
мағыналы таңбалар арқылы сансыз мағына бейнелейді. Мұның сыры осы таңбалардың бірігуі 
мен қайталай қолданылуында. Тілде мағына бейнелейтін лексикалық және грамматикалық сынды 
екі түрлі құрам болады, әрбір сөз-cөйлем атаулының бәрі осы екеуінің бірікпесі болып, мағынасы 
өзін құрап тұрған құрамдар мағыналарының жыйынтығына тең болады. Грамматика дегеніміз - 
мағына бейнелейтін нақты тұлға, әрбір грамматикалық қағида - белгілі форма мен мағынаның 
ұштасуындағы грамматикалық құрам, грамматикалық бірлік грамматикалық морфема және 
граммема деп екі түрлі болады. Грамматика жүиесі бір тілдегі барлық грамматикалық бірліктердің 
топталуымен қалыптасады, кемелді грамматика жүиесін құру үшін, барлық грамматикалық 
бірліктерді толық тауып, оларды белгілі тәртіп бойынша ретке тізу керек. Абстрактылық, жалпыға 
үйлесімділік, еркін қолданылым сипаттары - грамматикалық құрамды анықтаудың өлшемі. Қазақ 
тілінде грамматикалық мағына бейнелейтін морфологиялық тәсіл, шылау тәсілі, сөздердің орын 
тәртібі тәсілі, қайталау тәсілі, интонация тәсілі сынды тәсілдер бар. Граммемаларды форма 
байынша да мағына бойынша да грамматика жүиесі етіп тізуге болады. Форма негізінде 
грамматикалық тәсілдер жүиесі, мағына негізінде грамматикалық категориялар жүиесі 

қалыптасады да, жеке-жеке түсіну және бейнелеу үшін қызмет етеді. Кемелді грамматика ＝ 
түсіну грамматикасы + бейнелеу грамматикасы. 
Түйін сөздер: грамматика; тіл; таңба; грамматика жүиесі; грамматикалық бірлік; мағына 
бейнелеуші нақты тұлға. 

 
«Не» мен «Қалай». Белгілі бір келелі жұмысты қолға алуда бәрінен бұрын «не 

істеу», «қалай істеу» сынды негізгі мәселені шешу міндеті болатыны сияқты, қазақ 
тілі сипаттамалы грамматикасын зерттеуде алдымен «нені сипаттау», «қалай 
сипаттау» мәселелерін шешу қажет. 

Қазақ тілі сипаттамалы грамматикасының зерттеу объектісі - қазақ тілінің 
грамматикасы. Грамматика тілдің бір тармағы болғандықтан, грамматика тілдік 
зерттеудің маңызды мазмұны болып саналады. Тілдік таным мен 
грамматикалық таным «нені сипаттау» мәселесіне, демек, тілді, грамматиканы 
зерттеудің объектісін тұрақтандыруға, одан ары «қалай зерттеу» мәселесіне 
тікелей жауап береді. 

1  Тілдік таным. 
1. 1 Тілдің түпкілікті қасиеті 
Тіл – дыбыс пен мағына ұштасқан шекті таңбалардан құралған таңбалар 

жүйесі, оның түпкілікті қасиеті – мағына бейнелеу. Ал тілдің ойлау құралы, 
мәдениет сақтау құралы, түйсік құралы сынды функциялары, өзінің мағына 
бейнелеу функциясынан өрбіген туынды функция ғана. 

Тілдің қарым-қатынас құралы болуындағы түйін - оның мағынаны бейнелей 
алуында, оның ой және танымның құралы болуы да өзінің мағына бейнелеуімен 
байланысты, өйткені оның бейнелеп тұрған мағынасы, жеткізіп отырған 
информациясының негізінде ғана ой жүгіртіледі де ойлаудың нәтижесі болған 
белгілі мағына мен информация да тіл арқылы жеткізіледі және сақталады; 
тілдің «мәдениет тасымалдаушы» болуы да өзінің мағына бейнелеу функциясы 
мәдениетті сақтай алуы және тарата алуында; «түйсік құралы» функциясы да 
оның мағына бейнелей алуында және аталмыш тілдің белгілі қолданушыға 
уәкілдік ете алуында. 

XIX- ғасырдан қазірге дейін тіл туралы берілген 120-дан астам 
анықтамасында құрал, таңба, тума қабілет, дүниетаным, қоғамдық құбылыс, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://e.mail.ru/compose?To=zhdjing@263.net
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болмыс, әрекеттену тәсілі, бейнелеу, жүие, қимыл, информация сынды түрлі 
айтылымдар бар (Bolinger 1968; Chen Lanxiang 2009). Мұның ішінде, таңбалар 
жүйесі теориясы тілдің түпкілікті қасиетін әйгіледі. 

1.1 Тілдің мағына бейнелеуінің ерекшелігі 
1.2 Шекті таңба арқылы сансыз мағына бейнелеу 
Әдетте, ондаған фонема - мыңдаған буын – он мыңдаған морфема – жүз 

мыңдаған сөз – сансыз сөйлем деп қаралады. Мұндағы сансыз мағынаны 
бейнелейтін «сансыз сөйлем» сөйлеудің бірлігі болса, оның құрамдас бөлігі 
болып тұрған фонема, морфема, сөз қатарлылар тілдік бірлік саналады, алайда 
мағынаны тура бейнелейтін бірліктер морфема мен сөз ғана (іс жүзінде 
морфема, сөз, грамматикалық морфема, граммема, тұрақты сөз тіркесі деген 
сияқты мағына бейнелейтін ең кіші бірліктер бар), тілдің сансыз мағына 
бейнелеу функциясы дәл осылар арқылы іске асады. 

1.3 Шекті арқылы шексізді бейнелеудің сыры 
1) Тіркесу – сан көбейтудің тәсілі. Қағидалы түрде еркін қолданылатын 

мағына бейнелейтін тілдік бірліктер (сөз бен граммема) шекті болғанымен 
тіркесе келіп сансыз құрылым қалыптастыруымен шексіз мағына бейнелейді. 
Мысалы: 

Асанның досы 
Асанның досының досы 
Асанның досының досының досы 
Асанның досының досының досының досы 
Асанның досының досының досының досының досы 
Жоғарыдағы 5 тіркес 5 түрлі мағынаны білдіріп тұр, оның үстіне теориялық 

жақтан бұндай тіркесті шексіз кеңейтіп шексіз тіркесті қалыптастыруға болады, 
ал осылардың бәрінің құрамы үшеу ғана: (1) Асан; (2) дос; (3) {зат1-NÏŋ+зат2-
тәуелдік жалғау} («тәуелдік анықтауыш-анықталушы қатынас» граммемасы). 

2) Қайталау - санды шексіз көбейтудің кепілі. Тілдік бірліктер қайталанбалы 
қасиетке ие болып, сансыз рет қайталап қолданыла береді. Мұндай шекті 
бірліктердің қайталанып қолданылуы шексіз құрылымның қалыптасуына 
мүмкіндік жасайды. 

3) Жіктілік - реттіліктің кепілі. Күрделі құрылым жіктерге бөлінеді де әр жікте 
әдетте екі-ақ тура құрамдас бөлігінен құралады. Мұның өзі синтаксистік 
құрылымның дұрыс түсінілуіне мүмкіндік береді. 

2 Тілдегі мағына бейнелейтін екі түрлі құрам. 
Сөйлеудың құрылымы тек лексикалық құрамнан ғана құрылмайды. «Жақсы 

кітап» пен «кітап жақсы» деген тіркестерінің мағыналары бүтіндей ұқсап 
кетпейді. Бұның өзі екі тіркесте бірдей болған «жақсы», «кітап» деген 
лексикалық құрамнан басқа құрамның да болатындығынан дерек береді, 
әйтпесе, екі тіркестің мағынасы бүтіндей ұқсас болар еді. Бұндағы «басқа» 
құрамдар грамматикалық құрамдар болуға тиісті: (1) {сын+зат} (сындық 
анықтауыш-анықталушы қатынас граммемасы); (2) {зат-атау сертігі+сын-жіктік жалғау} 
(бастауыш-баяндауышты қатынас граммемасы), екі тіркестің жеке-жеке 
анықтауыш-анықталушы, бастауыш-баяндауышты тіркес екендігін, сөйтіп екі 
тіркестің бүтін тұлғалық мағыналарының ұқсамайтындығын белгілеп тұрған дәл 
осы екі граммема. 

«Жақсы.» мен «Жақсы?» екі сөйлем. Оларды құрап тұрған лексикалық 
құрам «жақсы» дан басқа грамматикалық құрам да болатындығы ап-айқын, 
олар: (1) {……(бәсеңдеу интонациясы)} (баяндау модальдығы граммемасы); (2) 

{……(өрлеу интонациясы)}（таңырқай сұрау модальдығы граммемасы）. 
«Асан жақсы адам?» деген сөйлемде 2 түрге жататын 6 тілдік құрам бар: 
1） лексикалық құрам：（1）Асан；（2）жақсы；（3）адам 



 

49 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 1(1) 2015                 ISSN 2410-2725 

2） грамматикалық құрам: 
3） {……(өрлеу интонациясы)}（таңырқай сұрау модальдығы 

граммемасы） 
4） {{зат-атау сертігі+сын-жіктік жалғау}(бастауыш-баяндауыш қатынас граммемасы) 
5） {сын+зат}(сындық анықтыуыш-анықталушы қатынас граммемасы) 
Сөйлем жоғарыдағы 6 құрамнан саты-саты бойынша құралған:  
1-қадам: лексикалық құрамдар（2）мен（3）, граммема (6) мен біріктіріліп 

1) тіркес «жақсы адам» жасалады. 
2-қадам: (1) Асан және 1) тіркес (5) граммемамен бірігіп «Асан жақсы адам» 

деген бастауыш-баяндауыш қатынастағы 2) сөз тіркесі жасалады. 
3-қадам: 2) сөз тіркесі мен (4) граммема біріктіріліп таңырқай сұрау 

модалындағы сөйлем «Асан жайсы адам?» жасалады. 
2.1 Cөйлеу - лексикалық және грамматикалық бірліктің бірікпесі 
2.2.1 Әр түрлі сөйлеу бірлігі лексикалық және грамматикалық бірліктердің 

бірігуінен қалыптасқан құрылым 
Cөйлем – сөйлеудің дербес қолданылатын ең кіші бірлігі. Сөз тіркесі – 

сөйлем құрау барысында қалыптасқан жартылай дайын өнім, екеуі де тілдік 
бірліктерден құралған саны шексіз сөйлеудің бірлігі.  

Сөз – заттың уәкілі, сөзден сөз тіркесін құраудағы мақсат - заттар 
арасындағы қатынасты бейнелеу, сондықтан, сөз тіркесінде заттық ұғым 
мағынасы мен олардың арасындағы өзара қатынастық мағына сөзсіз 
қамтылады да әр түрлі сөз тіркесі заттық мағынаны бейнелейтін лексикалық 
құрам мен қатынастық мағынаны бейнелейтін грамматикалық құрамды қамтып, 
осы екі түрлі құрамнан құралады. 

Сөйлемнің тікелей құрамы әдетте сөз тіркесі, оның үстіне модальдық 
(грамматикалық) құрам оның кем болса болмайтын құрамдас бөлігі, осы 
себепті, әр түрлі сөйлем тек лексикадан құрам таппай, лексикалық және 
грамматикалық құрамдардың бірікпесі екендігі сөзсіз. 

2.4.2 Cөйлемнің жалпы мағынасы = оны құрап тұрған барлық тілдік 
бірліктер мағынасының қосындысы. 

Сөйлемнің жалпы мағынасы, мысалы, жоғарыдағы «Асан жақсы адам?» 
сөйлемінің тұтас мағынасы, ондағы лексикалық және грамматикалық құрамның 
мағыналарының жиынтығынан болады, сөйлемде қандай құрам қамтылса 
соның мағынасы болады, әйпесе болмайды, дәлме-дәл, титтей де артық-кем 
кетпей, өте материалистік болады. 

2.5 Тіл және прагматика 
Ұқсас бір сөйлем түрліше тілдік ортада түрліше мағына береді. Мысалы, 

«Су!» сөйлемі: 
1) Шөлде көп күн қаңғырығы түтеген жолаушы үшін суды көргендегі 

қуанышын білдіреді; 
2) Шөлдеп жатқан науқас үшін «маған су керек» деген бұйрық мағынасын 

білдіреді; 
3) Қасында біреу су төгілген орындыққа отырғалы жатқанда оған ескерту 

үшін «су бар (отыруыңа болмайды)» деген ескерту мағынасын білдіреді. 
Әуелгі сөйлемнің «тілдік түп мағынасы» (тілдік бірліктер білдірген мағына), 

яғни күшті сезіммен айтылған «су» мағынасы абстрактылау болады, ал 
жоғарыдағы 3 түрлі тілдік ортада бейнелеген мағыналары нақты тілдік ортада 
қалыптасқан «ақырғы мағына», демек, сөйлемнің «ақырғы мағынасы» «тілдік 
мағына» ға да, тілдік ортаға да тығыз байланысты. Былайша айтқанда: 

(1) «Су!» (тілдік түп мағына) + «шөлдегі қаңғырығы түтеген жолаушының су 
көргендегі қуанышы» (тілдік орта мағына) = суды көргенде қатты қуанған (сөйлемнің ақырғы 

мағынасы). 
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(2) «Су!» (тілдік түп мағына) + «науқастың қиналыспен айтқан жай сөйлем өзіне ең 
қажетті нәрсені меңзейді» (тілдік орта мағына) = науқасқа су қажет(сөйлемнің ақырғы мағынасы). 

(3) «Су!» (тілдік түп мағына) + шұғыл ескертпек мақсатында айтқан жай сөйлем 
қарсы жақтың ерекше ескеруге тиісті нәрсені меңзейді(тілдік орта мағына) = судан 
абайлаңыз(сөйлемнің ақырғы мағынасы). 

Сөйтіп, сөйлемнің ақырғы мағынасы = сөйлемнің тілдік түп мағынасы + 
тілдік орта мағынасы. Ал, тілдік орта мағынасы түбіне келгенде прогматикалық 
мағына болғаннан кейін, сөйлемнің ақырғы мағынасы = сөйлемнің тілдік түп 
мағынасы + прогматикалық мағына. 

Прогматикалық бірлік те форма мен мағынаға тең ие болған мағына 
бейнелейтін нақты тұлға болуға тиіс. Мысалы, мұғалім оқушыларға: 
«Сабақтастар, ертең eмтиханнан кешігіп жүрмейік.» деп айтқанда, мақсаты 
оқушыларға (өзін қамтымаған тыңдаушы жаққа) кешікпеуді ескерту. Сөйлемнің 
тілдік түп мағынасы (1-жақ көпше мағынасы) мен ақырғы мағынасы (2-жақ 
көпше сыпайы мағынасы) парықты, бұл парық дәл прогматикалық мағынаның 
өзі. Бұл прогматикалық бірліктің формасы: «бұйрық райдың 2-жақ көпшесінің 
орнына 1-жақтың көпше түрінің қолданылуы», мағынасы: бұйрық райдың 2-жақ 
+ өз адамы деп санаған шынайы лебіздік мағына. 

Сөйлемнің ақырғы мағынасынан қарама қарсы бұйрық райдың 1-жақ көпше 
қосымшасы «-айық» екінші жақ мағынасын білдіре алатын көрінгенімен, бұл тек 
прогматикалық бірлігі қосылғаннан кейінгі нәтиже. Тілдік тұрғыдан алғанда, «-
айық» тек бұйрық райдың бірінші жақ көпше мағынасын ғана бейнелейді де бұл 
мағынасы тұрақты болып өзгермейді, прогматикалық бірліктің қолданылуы мен 
түсіндірмесі де осы тілдік түп мағынаның негізінде ғана болады. 

Тілдік түп құрам мен прогматикалық құрам тығыз байланысты болса да, 
олар қалайда екі түрлі құрам болғандықтан, зерттеуде олардың жігін айқын 
айыру керек. Тіл зерттеу негіздік қадам, ал прогматика зерттеу тіл зерттеуді 
тұғыр еткен анағұрлым жоғары жіктегі зерттеу болмақ. Прогматиканың өзі де 
шекті прогматикалық бірліктерден құрылған жүйе, әр бірлігінің де форма мен 
функция (мағына) сынды екі жағы болуға тиіс. 

2.6  Сипаттамалы тіл білімінің жалпы міндеті 
Сипаттамалы тіл білімінің жалпы міндеті - тіл жүйесінің мағына бейнелеу 

механизмін анықтау, яғни, тіл жүйесі қандай-қандай шекті құрам арқылы шексіз 
мағына бейнелейтінін анықтап, кемелді тілдік таңбалар жүйесін құру. 

Тіл жүйесінде мағына бейнелейтін лексикалық және грамматикалық екі 
түрлі таңба болғандықтан, сипаттамалы тіл білімі лексика жүйесі мен 
грамматика жүйесі сынды екі тармақ жүйе құруға тура келеді, яғни, барлық 
лексикалық және грамматикалық құрамды тауып, белгілі тәртіппен жүйелеу. 
Қазіргі жағдайға қарағанда, лексика тармақ жүйесінің зерттелуі біршама жақсы, 
мүшелері біршама толық топталып, сипатталған (үлкенірек сөздікте едәуір 
көлемді лексикалық құрам жинақталып түсіндірілген); оған қарағанда, 
грамматика жүйесінің зерттелуі тым кенже қалған, бір тілде грамматикалық 
мағына бейнелейтін грамматикалық құрамның санының өзі анықталмады, 
олардың қандай жіктерге бөлінетіндігі, жүйесінің құрылымының қандай 
болатындығы, бәрі де анық емес. Сондықтан, грамматикалық зерттеу тіпті де 
көп құлшынысты қажет етеді. Мейлі лексика не грамматика болсын, зерттеудің 
негізгі міндеті - алдымен құрамын толығымен тауып, әрқайсысының формасы 
мен мағынасының сәйкестену жағдайын сипаттап анықтау. 

3  Грамматикалық таным. 
3.1 Грамматиканың түпкілікті қасиеті 
Грамматика тұтас адамзатқа ортақ және ұлттық, тұрақтылық және 

өзгергіштік, абстрактылы, қайталамалы сынды сипаттарға ие (Cidian yuyan 
wenzi jence 1978). Алайда бұл сипаттар грамматикаға ғана тәуелді емас, 
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фонетикалық және лексикалық бірліктерде де бар қасиет. Мағына бейнелеуші 
бірлік тұрғыдан, лексикалық бірлікке қарағанда, грамматикалық бірліктің 
абстрактылығы мен тұрақтылығы көрінеді. Ал тұрақтылық қасиеті 
абыстрактылықтан келгендіктен, ең өзектісі абстрактылық есептеледі. 

Лексикалық бірлік те абстрактылы болады. Барлық сөз табы ішінде зат 
есімнің мағынасы ең нақты болғанымен, ол әдетте бір топ нәрсенің аты, 
абстрактыланудың нәтижесі, мысалы, «адам» сөзі мәлім бір нақты адам емес, 
қайта талай заманның талқысында «тілі мен ойлау қабілеті бар, құралды жасай 
да қолдана да білетін жоғары дәрежелі хайуанат» тан абстрактыланып шыққан 
атау. «Асан» сияқты жалқы есім болса да, өзгерістегі ұқсамаған «Асандар» ға 
уәкілдік ететіндіктен, абстрактылыққа ие. Етістік - сын есім/сан есім - үстеу - 
еліктеуіш/одағай - есімдік реті бойынша абстрактылығы күшейіп отырады. Бірақ, 
абстрактылығы ең күшті есімдіктің өзі негізгі сөз табы деңгейінде ғана болады, 
ал әр түрлі грамматикалық бірліктің абстрактылығы лексикалық мағынаның 
негізінде тұратын, деңгейі лексикадан әлдеқайда жоғары болады. 

3.2 Грамматика мағына бейнелейтін нақты тұлға 
3.2.1 Грамматика – қағида 
Әдетте грамматиканы «сөз, сөз тіркесі, сөйлемдік қатарды тілдік бірліктерді 

құраудың қағидасы» (Cui Yingxian 1995), сөз жасап, сөйлем құраудың қағидасы, 
«тілдің ережесі, тілдік құрылымның қағидасы» дейді (Gao Gengsheng 1990). Ал 
«қағида деген не» дегенге келгенде, көбінше «қағидаға сәйкес келсе сөз-
cөйлемін дұрыс, әйтпесе қате» дей салады. Бұнысы қағида зады нендей нәрсе 
екендігіне жауап бере алмай тек оның өмір сүріп жатқанын ғана растайды. 
Осыған орай, грамматикалық қағида қашан да түсініксіз, күңгірт сезіледі. 

3.2.2 Қағиданың өзі - белгілі форманың белгілі мағынаны бейнелеуі. 
Әдетте «грамматикалық қағида» өте нақты болмыс: 
1) Ұқсас «көптік» мағынаны «-лар» арқылы бейнелеу қазақ тілінің қағидасы 

болса, «-(e)s» арқылы бейнелеу ағылшын тілінің қағидасы. 
2) Ұқсас «өткен шақ» мағынасын «-ды» және «-ed» арқылы бейнелеу 

айырым-айырым қазақ тілінің және ағылшын тілінің қағидасы. 
3) Ұқсас «меншікті анықтауыш-анықталушы қатынас» мағынасын {(зат1)-ілік 

септігі + (зат2)-тәуелдік жалғау} формасы арқылы бейнелеу қазақ тілінің 
қағидасы; {(зат1)-’s +(зат2)}формасы арқылы бейнелеу ағылшын тілінің қағидасы; ал 

{(зат1)的(зат2)} формасы арқылы бейнелеу қытай тілінің қағидасы. 
4) Етістік пен оның тура объект арасындағы «толықтауыш-толықталушы 

қатынас» мағынасын бейнелеу формасы, қытай тілінде «етістік + зат есім» 
болса, қазақ тілінде «зат-табыс септігі + сабақты етістік». 

3.2.3 Грамматика - белгілі форма мен белгілі мағынаның ұштасуынан 
қалыптасқан мағына.  

бейнелеуші нақты тұлға 
Жоғарыда көрсеткендей, «грамматикалық қағида»-ның өзі - белгілі тілде 

белгілі грамматикалық форманың белгілі грамматикалық мағынаны бейнелеуі, 
яғни, белгілі грамматикалық форманың белгілі грамматикалық мағынамен 
сәйкесуі, ұштасуы. Ал белгілі грамматикалық форма мен белгілі грамматикалық 
мағынаның сәйкесіп ұштасқан тұлға - грамматикалық құрам, сөйтіп сайып 
келгенде, грамматикалық қағида - белгілі грамматикалық форма мен белгілі 
грамматикалық мағынаның ұштасуынан қалыптасқан грамматикалық құрам, 
әрбір грамматикалық қағида - бір грамматикалық құрам, керісінше, әрбір 
грамматикалық құрамның өзі - бір грамматикалық қағида ретінде есептеледі. 
Демек, грамматика әсте түсініксіз, күңгірт нәрсе емас, қайта мағына бейнелеуші 
нақты құрам, грамматикалық форма мен грамматикалық мағынаның бірігуінің 
нәтижесіндегі мағына бейнелейтін нақты болмыс (Goldberg 1995). 
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3.2.4 Грамматикалық форма мен мағынаның жекпе-жек сәйкестігі 
3.2.4.1 Грамматикалық форма мен грамматикалық мағынының сәйкесуі 
Грамматикалық құрам грамматикалық форма мен мағынаның бірікпесі, 

белгілі грамматикалық форма белгілі грамматикалық мағынаны бейнелейді, 
белгілі грамматикалық мағына белгілі грамматикалық форма арқылы 
бейнеленеді, екеуі бір-біріне сәйкесіп біте қайнасып, бірінен-бірі айырылмайды. 
Грамматикалық зерттеуде бәрінен бұрын грамматикалық құрамды тауып топтау 
керек, бұның өзі грамматикалық форма мен грамматикалық мағынаның 
сәйкесуін тұрақтандыруға тура байланысты. 

Алайда грамматикалық форма мен мағына қалай сәйкеседі, бірге бір 
түрінде ме әлде бірге көп түрінде ме? Бұл жақта бірізділік жоқ. Бірақ, бұл 
мәселе грамматикалық құрамды, олардың санын тұрақтандыруға саятын 
маңызды мәселе. Форма мен мағынаның сәйкестік қатынасын анықтаудың 
шешуші түйіндердің бірі — «таралым». 

3.2.4.2 Таралым мен грамматикалық форма 
Тілдегі таралым - белгілі бірліктің барлық пайда болу орталарының 

жиынтығы. Ал тілімізге тиек болып отырған грамматикадағы таралымға келсек, 
төмендегі үш түрлі жағдайды меңзейді: 

1) Жалаң орын тәртібі (сөз табының немасе сөйлем мүшелерінің түзілу 
тәртібі), өз алдына грамматикалық форма қалыптастырып, грамматикалық 

құрам болып, грамматикалық мағына бейнелейді. Мысалы, （1）{сын + зат}（сын 

анықтауыш-анықталушы қатынас граммемасы);（2）{баядауыш— бастауыш}（баяндауышты дәріптеу 

модальдығы граммемасы). 
2) Белгілі грамматикалық құрамның тізілу қатарындағы тұрақты орны. 

Мысалы, (1) өткен шақ қосымшысы «-ды»ның орны: {етістік түбірі-етіс-тұрпат-
болымды/болымсыз-ДЫ-жіктік}; (2) қимыл-әрекеттің дәнекерлік қатынас 
мағынасын білдіретін функциялық көмекші сөздің орын-тәртібі, қытай тілінде 

затесімнің алдына келсе{通过+зат+етістік}, қазақ тілінде артына келеді 

{зат+арқылы+етістік}. 
3) Өзекті грамматикалық құрам мен қосалқы грамматикалық құрамның 

сәйкесу жағдайы. Мысалы, （1）{етістік түбір-А ал-}（мүмкіндік модальдығы 

граммемасы）；（2）{етістік түбір-(Ы)п aл-}（мақсат тұрпаты граммемасы. 
Бірінші жағдайдағы таралымның (орын тәртібінің) өзі грамматикалық 

форма, ол граммеманы дербес құрап грамматикалық мағына бейнелейді. 
Екінші жағдайда таралым тек өзекті грамматикалық құрамның орны ғана, орны 
дұрыс, таралымы тура болса, граммема құрылады да грамматикалық мағына 
бейнеленеді, әйпесе граммема құрылмай грамматикалық мағына да 
бейнелейбейді. Үшінші жағдайда, таралым өзекті граммтикалық құрамның 
көмекші формасы, түрліше көмекші форманың өзекті құраммен сәйкесуі 
түрліше граммема қалыптастырып, ұқсамаған грамматикалық мағына 
бейнелейді.  

Осы 3 түрлі таралымның бірі грамматикалық құрамның тізбектегі орән 
тәртібі болса, бірі грамматикалық форманың бір бөлегі, немесе тұтас бөлегі, 
мейлі қандай жағдайда болсын, таралым қашанда грамматикалық формасының 
органикалық қарамдас бөлегі.  

3.2.4.3 Грамматикалық форма мен мағынаның бір мәнді сәйкесуі 
Кейбір грамматикалық құрам, мысалы, септеулік шылау «үшін», көп 

мағыналы құрам деп аталады. Шындығында бұнысы таралым жағдайы 
ескермегендігінен болып отыр. Таралым жағдайы ойластырылған жағдайда әр 
түрлі грамматикалық құрамның көп мағынасы болмай, бір-ақ формасы мен бір-
ақ мағынасы болады да формасы мен мағынасы бір мәнді сәйкесті келеді. 
Мысалы: 
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1）{…етістік түбір-(Ы)у үшін……}, мақсат себеп-салдарлы қатынас мағынасын 

бейнелейді. М., Қыз оқуын онан ары жалғастыру үшін қалаға кетті. 
2）{…етістік түбір-ҒАндЫҚ-（тәуелдік жалғау）үшін……}, жай себеп-салдарлы қатынас 

мағынасын бейнелейді. М., Оларға жоспарды асыра орындағандығы үшін 
сыйлық берілді. 

3）{затесім＋үшін……}, игіліктенуші себеп-салдарлы қатынасты бейнелейді. 

М., Халық үшін істейік. 
4）{（тұжырым сөйлемінде）зат есім＋үшін……（баяндауыш）}, төркін себеп-салдарлы 

қатынас мағанасын бейнелейді. Мысалы, Бұл біз үшін өте маңызды. 
«үшін» өзек етілген 4 түрлі таралымда 4 түрлі грамматикалық форма мен 

граммема қалыптасып, әрқайсысы ұқсамаған өзіндік грамматикалық мағына 
бейнелеп тұр, демек, форма мен мағына бір мәнді сәйкестілікте келген. 

3.3 Грамматикалық құрамның жігін айыру 
Тіл жүиесінде мағына бейнелейтін құрам лексика мен грамматика сынды 

екі-ақ түрлі болғаннан кейін, грамматикалық құрамның жігін айыру дегеніміз 
бастысы оны лексикалық құрамнан айыруды меңзейді.  

3.3.1 Жігін айырудың өлшемі 
1) Абстрактылық. Грамматиканың лексикадан мәнді парқы - абстрактылық 

дәрежесінің ұқсамастығында, грамматикалық құрам анағұрлым жоғары 
сатыдағы абстрактылыққа ие. Мысалы, көптік жалғау «-ЛАр» бала-лар, адам-
дар, кісі-лер, оқушы бала-лар, қызыл алма-лар…сынды сансыз есім сөздерден 
абстрактыланып алынған ортақ сипатқа ие бөлек. Бір тілдік құрамның 
грамматика деңгейіндегі абстрактылыққа ие екендігінің бейнесі — лексикалық 
мағына бейнелемеу, дербес сөйлем мүшесі бола алмау. 

2) Жалпыға үйлесімділік. Жалпыға үйлесімділік дегеніміз - бір құрамның бір 
топтағы барлық мүшеге бірдей сәйкес келуі. Мысалы, «-ЛАр» жалғауы 
мағынасы өзгермеу шартында барлық зате сім сөздерге жалғана береді. 
Қосымшаның үлесімділікке иелері абстрактылыққа ие болып, грамматикалық 
құрамға жатады. Жалпыға үйлесімділік - абстрактылықтың сыртқы бейнесі, 
екеуі - ұқсас бір нәрсенің абстрактыланып алыну және қайта барып үйлесу 
сынды екі барысы, бір құрам қанша нақты сөз-сөйлемлерден абстрактыланып 
алынса, сонша сөз-сөйлемдерге қайта барып үйлесе алады, демек, 
абстрактылығы қандай дәрежеде болса, үйлесімділігі де сондай дәрежеде 
болмақ. 

3) Еркін қолданымдылық. Бұл тек «жеке-дара айтылу», яғни «дербес 
сөйлем құрау, дербес сөйлем мүшесі болу» ғана емас, мәндік жақтан сөйлемнің 
туралей құрамдас бөлігі ретінде қағидалы қолданылып, өзі үйлесіп тұрған 
ұқсамаған жағдайда өзгермейтін тұрақты форма арқылы тұрақты мағына 
бейнелеу болып табылады. Бұның нәтижесі мынадай: еркін қолданылатын 
лексикалық және грамматикалық құрамдардың уақытша бірігуінен қалыптасқан 
сөз-сөйлем құрылымының жалпы мағынасы ондағы барлық тілдік бірліктер 
мағыналарының қосындысына тең. Еркін қолданымдылық жалпыға 
үйлесімділікпен байлынысты болып, сөз-сөйлемдер құрылымын құрау 
барысындағы тілдік бірліктердің жалпыға үйлесімділігі қағидалылығының 
сыртқы бейнесі. Қағидалылық қолдану көлемін тұспалдауға болатын еркін 
қолданылым болса, жалпыға үйлесімділіктің өзі қағидалылықтың бір түрлісі. 

4) Абстрактылық, жалпыға үйлесімділік, еркін қолданылымдылық 
өлшемдерінің жұмыс бөлігі. Абстрактылық өлшемі негізгі сөзді басқа 
құрамдардан айыруға қолданылады, демек, түрлі тілдік құрамдардан 
лексикалық мағыны бейнелеу, дербес сөйлем мүшесі болу сынды 
абстрактылығы жоқ бейнесіне негізделе отырып негізгі сөздерді тұрақтандырып 
айырып шығады. Жалпыға үйлесімділік өлшемі морфология (қосымшалар), 
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орын тәртіп, қайталау қатарлы тәсілдер арқылы қалыптасқан құрамдардың 
зады лексикалық әлде грамматикалық құрам екендігін анықтауға қолданылады. 
Ал еркін қолданылым өлшемі бүтін сөз-cөйлем құрылымының мағынасы 
әрқайсысы құрамдас бөліктері мағыналарының қосындысына тең болу-
болмауына қарайды да тұрақты құрылым мен еркін құрылымды парықтауға 
қолданылады. Мұндағы тұрақты құрылым - тұрақты сөз тіркесі, біріккен сөз 
немесе біріккен граммема (бір тілдік бірлік: лексикалық немесе грамматикалық); 
еркін құрылым — еркін сөз тіркесі немесе бірнеше еркін граммеманың тізбегі 
(сөйлеудің бірлігі: бірнеше тілдік бірліктің уақытша бірігуінің нәтижесі). 

3.3.2 Негізгі сөз бен шылау 
Сөз алдымен функциясына қарай, негізгі сөз және шылау (көмекші) сөз деп 

бөлінеді. Әдетте барлық сөз лексиканың мүшесі деп танылады. Алайда 
лексикалық және грамматикалық құрамдарды қатаң өлшем бойынша айырғанда 
шылау грамматикалық құрамның қатарына жатқызылады, себебі ол не 
лексикалық мағына бейнелемейді, не дербес айтылып сөйлем мүшесі бола 
алмайды. 

3.3.3 Қосымша: сөз жасаушы және сөз түрлендіруші 
Қосымша атаулының бәрі грамматикалық құрам бола бермейді. Қазақ 

тіліндегі қосымшалар сөз жасаушы және сөз түрлендіруші деп екіге бөлінеді. 
Дәстүрлі грамматикада қосымшаның бәрі грамматиканың зерттеу объектісі 
етіліп, бәрі де грамматикалық құрам деген әсер қалыптасқан. Бірақ 
грамматикалық құрам таза грамматикалық мағына бейнелейтін құрам болуға 
тиісті еді, ал сөз жасаушы қосымшаның қызметі жаңа сөз жасау болғаннан 
кейін, оның мағынасы жасалған сөздің лексикалық мағынасының бір бөлегі 
болып, өзі лексикалық мағына бейнелейтін лексикалық құрамға енуге тиіс 
(мағынасы белгілі дәрежеде абстракт болса да). 

Ажырату өлшемі турасында. Грамматикада қосымшаларды зерттегенде, 
бәрінен бұрын оның ішіндегі сөз түрлендіруші қосымшаны айырып шығып 
зерттеу объектісі ету керек. Көп санды қосымшаның жартысы анық болғанымен, 
кейбіреуі әлі де саралауды қажет етеді, мұнда айқын тұжырымдау өлшемі болу 
керек. Дәстүрлі өлшем төмендегідей 3 түрлі: 

1) Функциялық өлшем: сөз табын өзгерте сөз тудырушы қосымша. Мысалы, 
шеге+-ле  шегеле- 

2) Мағыналық өлшем: сөз мағынасын өзгерте сөз тудырушы қосамша. 
Мысалы, бала+-лық  балалық (сөз тудырушы), бала+-лар  балалар (сөзді 

түрлендіруші). 
3) жалғану реті өлшемі: сөз түрлендірушінің алдыннан келген сөз жасаушы 

қосымша. Мысалы: темір+-ші+-лер  теміршілер (-ші сөз жасаушы, -лер сөз 

түрлендіруші). 
Бірақ, бұл үш өлшемнің үшеуі де дәйекті емес. «Функциялық өлшем» 

жөнінен алғанда, кей қосымшалар сөз табын өзгерткенмен сөз жасаған жоқ, 
мысалы, бар-+-ған  барған (етістік сын есім сипатты), мектеп+-ке  
мектепке (зате есім  үстеу сипатты); сол сияқты, сөз жасаушы қосымша кейде 
сөз табын өзгерте алмайды, мысалы, шай+-хана  шайхана (зат есім  зат 
есім). Ал мағына өлшеміне келсек, жоғарыда 2)дегі A+B=ABдағы B (-лық) сөз 
мағынасын өзгертті деуде, тұтас нәтижесі «AB» әуелгі «A»мен салыстырылған, 
ал B (-лар) сөз мағынасын өзгертпеді деуде, тұтас тәтижесі «AB»ның ішіндегі 
«A»сы ғана әуелгі «А» мен салыстырылған, бірінде өзгерген «AB» мен әуелгі 
«A» салыстырылса, енді бірінде, өзгеріссіз «A» мен әуелгі «A» салыстырылған, 
демек, салыстыру тәсілінде объект шатастырыла туылған. Егер бірыңғай 
өзгеріске түскен «AB» мен әуелгі «A» салыстырылса, бәрінде мағыналық 
өзгеріс туылады, ал бірыңғай «AB»дағы «A» мен әуелгі «A» салыстырылатын 
болса, бәрінде мағыналық өзгеріс туылмайды. Түбін қуғанда, мағына өзгерте 
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алу-алмау қосымшаның сөз жасаушы әлде сөз түрлендіруші екенін белгілейтін 
шешуші фактор емес, айталық, «сарылау» мен «сар(ы)ғыш» тағы «-лау» мен «-
ғыш», екеуінің де мағынасы сындық дәрежені бәсеңдету, бірақ әдетте 
алдыңғысы сөз түрлендіруші қосымша, кейінгісі сөз жасаушы қосымша деп 
қаралады. Ал, орын тәртібі өлшеміне келсек, сөз тудырушы қосымша үнемі сөз 
түрлендіруші қосымшаның алдына келетіні рас, алайда бұдан «тек сөз 
түрлендірушінің алдында тұрса болғаны, сөзсіз сөз жасаушы болады» деген 
тұжырым жасауға келмейді, өйткені, қазақ тілінде сөздің артына сөз 
түрлендіруші қосымшалар іркес-тіркес жалғанады, сөз түрлендірушінің алдында 
сөз түрлендірушінің келуі әбден мүмкін, мысалы, «темір-ші-лер-іміз-дің»-дегі «-
дің»-нің алдына жалғанған екі қосымшаны сөз жасаушы деуге келмейді. Демек, 
осы 3 түрлі дәстүрлі өлшем мәселені шеше алмайды. 

Жалпыға үйлесімділік өлшемі қарапаим да өнімді келеді. Бұл өлшем 
бойынша, бір қосымша жалпыға үйлесімділік қасиетке ие болса сөз 
түрлендіруші әйпесе сөз жасаушы қосымша болады. Мысалы, қазақ тіліндегі 
таласты болып келген «-ДАй», «-Нікі» қосымшалары, дәстүрлі көзқарас 
бойынша, сөз тудырушы жұрнақ қатарына енгізілген: 

Asan + -DAy Asanday 
Asan +-Niki Asandiki 
Егер жалпыға үйлесімділік өлшеміне салсақ, бұл екі қосымша жалпыға 

үйлесімділік қасиеті өте күшті, сансыздаған зат есім сипатты сөздерге жалғана 
беретін болғандығы үшін, өте күшті абстрактылық пен заңдылыққа ие болу 
қасиетімен грамматикалық құрамға (сөз түрлендірушіге) жататындығы сөзсіз 
(сөз табын «-ДАй» өзгертсе де, «-Нікі» өзгертпесе де, екеуі де сөздің мағысын 
барынша өзгертсе де). Егер дәстүрлі көзқарас бойынша бұлар сөз жасаушы деп 
қаралатын болса, онда жасалған «жаға сөз»-дің саны мен ұзындығы жағында 
мүлде шешім таппайтын әуреге тап болады.  

3.3.4 Қайталау: сөз жасаушы және сөз түрлендіруші 
Морфологиялық қосымшада сөз жасаушы және сөз түрлендіруші болатыны 

сияқты, басқа тәсілдерде де осы жағдай бар. Қайталау да мағына бейнелейтін 
тәсіл, оның формаларының сөз жасаушы немесе сөз түрлендіруші екендігін де 
анықтау қажет болады. Бұнда да жалпыға үйлесімділік ең өнімді өлшем 
саналады. Мысалы: 

1) {зат есім：AB-MA-AB} қайталау формасы (істің лездік күйі) 
қол + {зат есім：AB-MA-AB}  қолма-қол 
ауыз + {зат есім：AB-MA-AB}  ауызба-ауыз 
2) {зат есім：：AB-p(A)B} қайталау формасы (қатысты заттың мән берілмеген 

жалпы түпкі мағынасы) 
шай + {зат есім：：AB-p(A)B}  шай-пай 
ет + {名词：AB-p(A)B}  ет-пет 
алдыңғы{зат есім：AB-MA-AB} қайталау формасы тек «қол, ауыз, бет» қатарлы 

санаулы сөзге ғана үйлесетіндіктен, жалпыға үйлесімділігі мен абстрактылығы 
төмен, қолданылу көлемін аналагиялауға келмей, қағидалы 

қолданылмайтындықтан, сөз жасаушы формаға жатады. Ал соңғы {зат есім：AB-
p(A)B} қайталау формасы мағына қайшы келмеген жағдайда, барлық зат есімге 
үйлесетіндіктен, жалпыға үйлесімділігі және қағидалылығы жоғары болғандығы 
себепті, сөз түрлендіруші формаға жатуға тиіс. 

3.3.5 Орын тәртібі: лексикалық құрам немесе грамматикалық құрам. 
Біріккен сөз бен сөз тіркесінің шекарасын ажырату бір мәселе болып келеді. 

Мысалы: (1) қырықаяқ, (2)бесбармақ, (3) бес бала, үшеуі де «бір сан есім, бір 
зат есім және {сан есім + зат есім}(сандық анықтауыш-анықталушы қатынас граммемасы)» сынды 
үш құрамдас бөліктен құралған құрылым болғанымен, алдыңғы екеуі біріккен 
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сөз, соңғысы еркін сөз тіркесі. Бұлай болатыны (тұжырымдау өлшемі): бүтін 
құрылымның мағынасы өзін құрап тұрған әрқайсы құрамдас бөліктері 
мағыналарының қосындысына тең болса, сондай-ақ әрқайсы бөлек еркін 
қолданылатын болса, бұл еркін сөз тіркесі; ал керісінше, құрамның тұтас 
мағынасы әрқайсы құрамдас бөліктер мағыналарының қосындысына тең 
болмаса, әр бөлек еркін қолданылмай құрылым тұрақты тұлға болса, ол 
біріккен сөзге жатады. 

Жоғарыдағы үш мысалда, алдыңғы екеуінде құрылымның тұтас мағынасы 
өзін құрап тұрған барлық бөлшектер мағыналарының қосындысына тең емес, 
ал кейінгісінің тұтас мағынасы бөліктер мағыналарының қосындысына тең. 
Ұқсас сандық шама анықтауыш-анықталушы қатынасты білдіретін {сан есім + 
зат есім} құрамы алдыңғы екі мысалда «еркін қолданылмай» тек тұрақты 
құрылымның құрамы (сөзжасам / лексикалық құрамы) болады, ал соңғы 
мысалда, «еркін қолданылатын» жалпыға үйлесімділігі күшті грамматикалық 
құрам болады. 

Тұтас құрылым мағынасы барлық құрамдас бөліктері мағыналарының 
қосындысына тең болу-болмау сыртқы көрініс қана, нақ шешуші роль 
атқаратыны – бірігу барысында еркін тіркесу-тіркеспеу мәселесі, ал еркін 
тіркесу-тіркеспеуі, сайып келгенде тілдік құрамның қағидалы қолданылу-
қолданылмау мәселесі, сондай-ақ жалпыға үйлесімділікке қатысты мәселе. 

3.4  Грамматикалық бірлік 
3.4.1 Айтылмыс «төрт дәрежелі бірлік» 
Грамматика саласында «төрт дәрежелі бірлік» танымы бар, яғни, морфема, 

сөз, сөз тіркесі, сөйлем (Қazaқ tіlіnің grammatikasy, 2002). Тіл жүйесіндегі мағына 
бейнелейтін таңбалар тек шекті лексикалық және грамматикалық құрамдар ғана 
деген танымға негізделгенде, бұнда төмендегідей мәселе туады: 

1) Тіл бірлігі мен сөйлеу бірлігін шатастыру. Алдыңғы екеуі тілдік бірлікке, 
соңғы екеуі сөйлеу бірлігіне жатады (сөз тіркесі – сөйлеу бірлігін құрау 
барысында пайда болған шала өнім). 

2) Сан мәселесі. Сөз тіркесі мен сөйлем, саны шексіз болған соң, тілдік 
бірлік болу мүмкін емес, өйткені тіл жүйесінде сақталған құрылым болып 
бірігуге әзірленген «бөлшектер»-дің саны шекті болуы шарт. 

3) Лексикалық грамматикалық бірліктердің шатастырылуы. «төрт дәрежелі 
бірлік»тің ешқайсысы да таза грамматикалық бірлік емес: (1) морфеманың көп 
сандысы сөз жасаушы лексикалық құрам, грамматикаға жататыны 
(грамматикалық морфема) өте аз бөлегі ғана; (2) сөз де солай, саны өте аз 
шылау ғана грамматикаға жатады; (3) әр түрлі сөз тіркесі мен сөйлемнің 
лексикалық және грамматикалық бірліктердің бірігуінен қалыптасқан құрылым 
екендігіне еш күмән жүрмейді. 

3.4.2 Нағыз грамматикалық бірлік 
Тіл жүйесіндегі грамматикалық бірлікті анықтауда арнайы грамматикалық 

мағынаны бейнелеу, саны шекті болу сынды екі негізгі принципке берік тұру 
керек. Жалпы алғанда грамматикалық бірлік болу үшін төмендегі шарттарды 
әзірлеу керек: (1) жалаң грамматикалық мағынаны бейнелеуі, (2) форма мен 
мағынаның тоғысуы, (3) ең кіші бірлік болуы (еркін тіркескен құрылым емес), (4) 
саны шекті болуы. 

3.4.3 Грамматикалық қағида, грамматикалық құрам, грамматикалық бірлік. 
Жоғарыда дәлелденгендей, «грамматикалық қағида» деген белгілі 

грамматикалық форма мен мағынаның ұштасуы, демек грамматикалық құрам, 
осы тұрғыдан алғанда, «грамматикалық қағида» мен «грамматикалық құрам» 
арасына теңдік белгі қоюға да болады, екеуі ұқсас бір құбылыстың ұқсамаған 
айтылымы ғана. Сөйтіп, әр түрлі грамматикалық құрамның өзі бір 
грамматикалық қағида. 
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Грамматикалық бірлік пен грамматикалық құрам екеуі де грамматикалық 
мағына бейнелейтін тілдік құрам, парқы: грамматикалық құрам дәрежеге 
бөлінбейді де, грамматикалық бірліктің ұқсамаған дәрежесі бар.  

3.4.4 Грамматикалық бірліктің дәрежесі 
«Еркін қолданылу» маңызды ұғым. Мейлі лексикалық әлде грамматикалық 

құрам болсын, еркін қолданылатыны және еркін қолданылмайтыны болады. 
Алдыңғысы «сөз» дәрежесінде (лексема, граммема) болады да, соңғысы 
«морфема» дәрежесінде (сөзжасам морфемасы, грамматикалық морфема) 
тұрады. «Асан темірші» деген сөйлеу бірлігі құрылымындағы «Асан», «темірші» 

және «{зат есім-атау септігі +есімдер-жіктік жалғау}（бастауыш-баяндауышты қатынас граммемасы）» 
сынды үш тілдік құрам еркін қолданылатын «сөз» дәрежелі (лексема, 
граммема) құрам, ал «темірші»дегі «темір» мен «-ші» еркін емес, «-шЫ» 
жұрнағының жалпыға үйлесімділігі төмен, «темір+-ші» бірікпесі біршама тұрақты 
болып, қатаң түрдегі қағидаға бойсынбайды. 

«Балалар»дағы көптік жалғау «-ЛАр»дың жалпыға үйлесімділігі жоғары, 
еркін қолданылып, қағидалы түрде көптік мағына бейнелейтін, бір морфемадан 
тұратын жалаң граммема. «істеп болдым»дағы орындалу тұрпаты құрамы {(етістік 

түбірі)-(Ы)п бол-} да бір граммема. Оны құрап тұрған «-(Ы)п»(көсемше қосымша) пен 
«бол-»(көмекші етістік) сынды екі құрамның бірігуі еркін емес, тұрақты құрылым 
болып, демек, {(етістік түбірі)-(Ы)п бол-}дың тұтас мағынасы ол екеуінің 
мағыналарыңың қарапаим түрдегі қосындысына тең емес, сондықтан, {(етістік 

түбірі)-(Ы)п бол-} тұтасымен бір біріккен граммема болады да, оның ішіндегі «-
(Ы)п» пен «бол-» бір-бір грамматикалық морфема ғана. 

Грамматикалық бірліктің бәрі грамматикалық құрам, ол граммема және 
грамматикалық морфема сынды екі дәрежеге бөлінеді. Граммема сөйлеу 
құрылымының тура құрамдас бөлігі болып еркін қолданылса, ал грамматикалық 
морфема тек граммеманың ішкі құрамдас бөлігі болып, тұрақты құрылымда 
келіп, еркін қолданылмайды. 
1-кесте  

 
еркін қолданылмайды еркін қолданылады 

шекті тұрақты құрылымның 
құрамы 

Сансыз еркін құрылымның 
құрамы 

лексикалық бірлік: 
нақты мағына бейнелейді сөзжасам морфема Лексема (сөз) 

грамматикалық бірлік: 
абстрактылық мағына 

бейнелейді 
грамматикалық морфема граммема 

Тіл жүйесінің туралей мүшесі – «сөз» дәрежелі бірліктер (лексема, 
граммема), олар сөйлеу бірлігін туралей құрайтын тілдік «запаст». Бейне 
лексика жүйесінің тура мүшесі сөз жасаушы морфема емес, қайта лексема (сөз) 
болатыны сияқты, грамматика жүйесінің тура мүшесі грамматикалық морфема 
емес, қайта граммема. Морфема дәрежелі бірлік сөйлеу бірлігінің тура 
құрамдас бөлегі емес, қайта «сөз» дәрежелі бірліктің ішкі құрамы ғана.  

3.4.5 Қосымша мен грамматикалық бірлік 
Грек грамматикасынан кейінгі 2000 жылдан бері, «морфология бәрінен 

үстем» ұғымы грамматикаға әбден сіңіп тереңнен тамыр тартып тұрақтанып 
қалғандықтан, грамматика деген морфология, морфология деген грамматика 
деп танылып келеді. Мұның қазақ тіліне тудырған мәселелері: 

1) Қосымшаның бәрі грамматикалық құрам деп танылғандықтан, сарала-
мастан қосымша атаулыны грамматикалық құрам тұрғысынан зерттеп келген. 

2) Басқа тәсілден қалыптасқан грамматикалық құрам байқалғанда оларды 
морфологиялық тәсілге жатқызды, мұның типтік мысалы септік жалғауымен 



 

58 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 1(1) 2015                 ISSN 2410-2725 

функциясы шамалас септеулік шылауды морфологияға жатқызып, оны сыртқы 
(аналитикалық) морфология деп атаған. 

Іс жүзінде, қазақ тілінде қосымшаның «грамматикалық құрам» мен 
байланысы тығыз болғанымен, екеуі бір ұғым емес, арасына теңдік белгісін 
қоюға болмайды. Біріншіден, қосымшаның сөз жасаушысы бар да, сөз 
түрлендірушісі болады, тек соңғысы ғана грамматикалық құрамға жатады; 
екіншіден, грамматикалық құрамның қалыптасуы морфологиялық тәсілмен 
шектелмейді, басқа тәсілдер (орын тәртібі, шылау, қайталау, интонация) 
арқылы да грамматикалық құрам жасалады, оның үстіне олардың саны 
қосымшадан қалыптасқан грамматикалық құрамнан асып кетуі де мүмкін. 

Енді бір жағынан, әдетте қосымшаның ішінде сөз жасаушы қосымшаның 
орны жаңа сөз жасай алмайтын түрлендірушіден жоғары тұратын секілденеді. 
Бірақ еркін қолданылым көзқарасына негізделгенде қорытынды бұның 
керісінше болады, яғни, сөз жасаушы қосымша жалпыға үйлесімділігі болмай, 
тек шекті түбірге жалғанып жаңа сөз жасайтындықтан, еркін қолданылмайтын 
«морфема» деңгейіндегі сөз жасаушы морфема ғана. Ал жалпыға 
үйлесімділікке ие сөз түрлендіруші қосымша еркін қолданылатындықтан, 
грамматикалық мағынаны дербес еркін бейнелейтін «граммема»ға жатады. 
Екеуінің қатынасы кестеде көрсетілгендей: 

2-кесте 

 еркін қолданылуға дәрежесі 
сөз жасаушы қосымша 

(лексикалық құрам) болмайды «морфема» деңгейінде (сөз жасам морфе-
масы) 

сөз түрлендіруші қосымша 
(грамматикалық құрам) болады «сөз» деңгейінде (граммема) 

3.4.6 Жалаң граммема мен күрделі граммема 
Қазақ тілінде бірнеше грамматикалық құрамның тізбегі бірнеше жалаң 

граммема болуы да, бір күрделі граммема болуы да мүмкін. Сондықтан 
граммема зерттеген кезде оны парықтау қажет. Мысалы: 

1) Балаларыңызды алып келіңіздер. 
2) Сіз келгенше, Асан кетіп қалды. 
Әдетте, 1)дегі «-лар-ыңыз-ды»ны айырым-айырым 3 граммема, яғни, 

«көптік жалғау + тәуелдік жалғаудың 2-жақ сыпайы түрі + табыс септігі 
жалғауы»; ал 2) дегі «-генше» бір ғана граммема (шек көсемшесі) деп 
қараймыз. Демек, тізбектің алдыңғысы жалаң граммема да, соңғысы күрделі 
граммема. 

Бұның дұрыстығына шүбә жоқ. Өйткені, жалпы құрылымның мағынасы әр 
бөлектер мағыналарының қосындысына тең болғанда, яғни ABC=A+B+C 
кезінде, тұтас тұлға еркін қолданылатын бірқанша құрамның уақыттық тіркен 
құрылымы болады да, әрқайсы құрамдас бөлігі өз алдына дербес жалаң бірлік 
болады; ал жалпы құрылымның мағынасы әр бөлектер мағыналарының 
қосындысына тең болмаса, яғни ABC≠A+B+C кезінде, тұтас тұлға бірнеше 
бөліктің тіркесуінен құлыптасқан формасы да, мағынасы да тұрақты құранды 
бірлік саналады. 

4 Грамматика жүйесін құру 
4.1 Грамматикалық бірлікті толық топтау 
Жүйе - барлық мүшенің жиынтығы. Грамматика жүйесінің тура мүшесі — 

граммема. Бір тілдің грамматика жүйесін құрудың бірінші қадамында сол тілдегі 
барлық граммеманы тауып жинақтау керек. Бұл іс грамматикалық және 
лексикалық бірліктерді, «сөз» деңгейіндегі бірлік пен «морфема» деңгейіндегі 
бірліктерді, өзгекті құрам мен оның таралымын, жалаң және құранды 
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граммемаларды, құранды граммема және көп граммеманың тізбегін парықтау 
мәселесіне барып саяды, сонымен қатар, морфология, шылау, орын тәртібі, 
қайталау, интонация және аралас тәсіл қатарлы тәсілдер мәселесіне тіреледі.  

4.2 Грамматика жүйесі мен морфология, синтаксис 
Кемелді грамматика жүйесін құруда, дәстүрлі грамматикадай морфология 

көлемінде шектеліп, тек морфологиялық өзгеріске ғана мән беруге болмайды. 
Морфология грамматикалық құрамды қалыптастыратын көп түрлі тәсілдердің 
бірі ғана, түркі тілдерінде грамматикалық мағынаны бейнелеп грамматикалық 
құрамды құратын тәсіл әсте морфология ғана емес, дәстүрлі морфология 
көлеміне жатпайтын орын тәртібі, шылау, қайталау, интонация қатарлылар да 
бар. Тек морфологиялық қосымшаларға назар аударатын болсақ, басқа 
тәсілдермен туындатылған қыруар мөлшердегі грамматикалық құрамдар 
назардан қағыс қалып, грамматика жүйесінде құрылымдық олқы болады да, 
кемелді грамматика жүйесін құру жұмысы мәңгі орындалмайды. Бұны былай 
қойғанда, морфологиялық қосымшаның бірсыпырасының өзі, мысалы, септік, 
жіктік, етіс, рай қосымшалары, іс жүзінде синтаксис категорияға жатады. 

Сондықтан морфологияның шеңберін бұзып, морфология мен синтаксисті 
және ұқсамаған грамматикалық тәсілді аттаған макро көз аясында 
граммемаларды барынша топтап-жинақтап, грамматика жүйесін құруымыз 
керек. 

4.3 Граммемаларды тәртіппен қатарға тұрғызу. 
Бір тілдегі граммеманы толығымен жинақтаумен грамматика жүйесі құрыла 

салмайды. Өйткені торталған граммемалар қалай болса солай үйілсе, өздігінен 
грамматика жүйесі болып қалыптаспайды, оларды қолданылуға қолайлы жүйе 
етіп белгілі тәртіп бойынша ғылыми түрде қатарға тұрғызуға тура келеді. 

Тілдік құрамдарды түзу тәртібі әдетте формасы бойынша түзу және 
мағынасы бойынша түзу сынды екі түрлі болады. Сөздік – лексика жүйесі. Ол – 
лексикалық құрамдарды қатарға тұрғызудың нәтижесі. Сөздер дыбысының 
алфавиттегі тәртібі бойынша тізілгені форма бойынша тізілген жүйе; ал мағына 
бойынша тізгені синонимдер сөздігі немесе антонимдер сөздігі болады. Бұл екі 
жүйенің мақсаты да түрліше болады. Қарым-қатынас барысында, естуші 
немесе оқырман  формаға  ұшырап  оны  түсінбегенде  форма  бойынша  
тізілген сөздіктен нысаналы сөзді тауып, оның мағынасын көреді. Ал сөйлеуші 
немесе жазушы бейнелеу барысында, мәлім бір мағынаны бейнелемекші 
болып, оның бейнелеу формасын білмегенде, мағына бойынша тізілген 
сөздіктен нысаналы мағынаны бейнелейтін сөзді тауып формасын біледі.  

Сол сияқты, грамматика жүйесі де қарым-қатынас үшін қызмет етеді. Оның 
да форма бойынша тізілген «түсіну грамматикасы» мен мағына бойынша 
тізілген «бейнелеу грамматикасы» сынды екі варианты болуы қажет. Сол үшін, 
табылып жинақталған граммемаларды форма бойынша және мағына бойынша 
жеке-жеке жүйе етіп ретке тұрғызу керек. Барлық граммемаларды ұқсас бір 
жікте бір-ақ ретке тұрғызғанда дөп келетін граммеманың саны тым көп 
болуынан оларды игеру қиын болуынан сақтану үшін, бірінші жікте оларды 
түркім бойынша орналастырған жөн. Грамматикалық форманың түркімі 
грамматикалық тәсіл, грамматикалық мағынаның түркімі грамматикалық 
категория болған соң, грамматиканың формалық жүйесін (түсіну 
грамматикасын) грамматикалық тәсілдер жүйесі, ал грамматиканың мағыналық 
жүйесін (бейнелеу грамматикасын) грамматикалық категориялар жүйесі деуге 
болады. 
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4.4 Грамматиканың формалық жүйесі 
3-кесте 

грамматиканың 
формалық 
жүйесі 

морфологиялық тәсіл  
(сөз түрлендіруші қосымша) формасы қосымшаға тән барлық граммема 

шылау тәсілі формасы шылауға тән барлық граммема 
орын тәртібі тәсілі (сөз  
түрлендіруші орын тәртібі) 

формасы орын тәртібіне тән барлық 
граммема 

қайталау тәсілі (сөз  
түрлендіруші қайталау) формасы қайталауға тән барлық граммема 

интонация тәсілі (екпін,  
кідіріс, сөйлем интонациясы) формасы интонацияға тән барлық граммема 

біріккен (аралас) тәсіл формасы біріккен тәсілге тән барлық 
граммема 

Грамматиканың формалық жүйесі бәрінен бұрын бір тілде қолданылатын 
барлық грамматикалық тәсіл тармақтарына бөлінеді, әрқайсысы грамматикалық 
тәсілде өзіне тән грамматикалық формалар (формасы сол тәсілге тән 
граммемалар) қамтылады, осылай болғанда грамматиканың формалық жүйесі 
бір тілдегі барлық грамматикалық формаларды, оның үстіне осы формалар 
уәкілдік еткен барлық граммемаларды өз ішіне алады. 

4.5 Грамматиканың мағыналық жүйесі 
4-кесте 

Грамматиканың 
мағыналық 

жүйесі 

модаль 
категориясы сөйлем деңгейінде мағынасы модальға тән 

барлық граммема 

логикалық қатынас 
категориясы 

құрмалас сөйлем құратын 
күрделі сөз тіркесі 

деңгейінде 

мағынасы логикалық 
қатынасқа тән 

барлық граммема 
құрылымдық 

қатынас 
категориясы 

жай сөз тіркесі деңгейінде 
мағынасы құрылымдық 

қатынасқа тән 
барлық граммема 

шақ категориясы 

бастауыш-баяндалушы 
байланысындағы 

сөз тіркесінде 
ғана болады да, өзі 

құрылымдық 
қатынасты бейнелемейді 

мағынасы шаққа тән 
барлық граммема 

сан, шырай, тұрпат 
категориялары сөз деңгейінде 

Мағынасы сан, шырай, 
тұрпат категорияларына 

тән 
барлық граммема 

Грамматикалық категорияларды жоғарыда 5 тармаққа жіктеуіміз жоғары 
жіктегі категория төмен жіктегі  категориялардың бірігуінің нәтижесі  болады 
дегендік емес,  қайта олардың таралым жағдайына, демек өздері талап еткен ең 
төмен сөйлеу бірлігінің дәрежесіне негізделген. Модальдық лебіз мағынасы қашан 
да сөйлеммен байланысты болатындықтан, ең жоғары жікте болады. Бір 
сөйлемнен модальдық лебіз мағынасын алып тастағанда, ұзағанда құрмалас 
сөйлемді құратын белгілі логикалық қатынастағы күрделі сөз тіркесі қалады, 
сондықтан, логикалық қатынас күрделі сөз тіркесі деңгейіне жатады. Күрделі 
сөйлем тіркесінен логикалық қатынасты алып тастасақ ең көп болғанда 
құрылымдық қатынасты қамтыған жай сөз тіркесі ғана қалатындықтан құрылымдық 
қатынас жай сөйлем деңгейінде болады. Шақ қосымшасы жалғыз етістікке 
жалғанғанымен, ол етістік сөзсіз синтаксистік қатынастағы баяндауыш болуы шарт 
болғандықтан, іс жүзінде бастауыш-баяндалушылы сөз тіркесіне тән. Ал сан, 
шырай, тұрпат қатарлы грамматикалық мағыналар сөйлем немесе сөз тіркесінде 
ғана келуі шарт емес, бір жеке сөзбен де біріге береді, сондықтан сөз деңгейінде 
тұрады. 
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Грамматиканың мағыналық жүйесі бір тілдегі барлық грамматикалық 
категорияларды қамтиды, ал категория мағынасы өзіне тән барлық граммеманы 
құрамына алады, сөйтіп бүтін грамматиканың мағыналық жүйесі де бір тілдегі 
барлық граммемаларды өз ішіне алады. 
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Аннотация. Методология должна ответить на важные вопросы «что» и «как», касательно точки 
зрения языка и грамматики. Язык это система значений, выражающих символы, с помощью 
ограниченного символ он выражает безграничный смысл. Тайна выражения безграничного с 
помощью ограниченного состоит в сочетании и рекурсии. Есть два вида значения, выражающие 
элементы, такие как лексические элементы и грамматические элементы, и каждое предложение 
без исключения, представляет собой речевую структуру, состоящую из этих двух видов 
элементов, и весь смысл предложения является общей суммой каждого отдельного элемента. 
Грамматика это субстанция для выражения смысла, каждое грамматическое правило это 
элемент сочетания грамматической формы и грамматического значения, и есть два вида 
грамматических единиц, таких как грамматические морфемы и граммемы. Грамматическая 
система построена из совокупности всех граммем в языке. Для того, чтобы закончить миссию 
описания и построить полную систему грамматики, нужно найти все граммемы и расположить их 
в определенном порядке. Критериями для определения грамматических элементов являются 
абстрактность, всесторонняя направленность и свободное применение. Средства для создания 
граммем, выражающих смысл в тюркских языках – морфология, порядок слов, редупликация и 
интонация. Можно двумя способами построить грамматическую систему: устраивая граммемы по 
форме и в соответствии со смыслом. Результатом является система грамматических средств 
для организации граммем по форме, и система грамматических категорий для организации 
граммем по смыслу, которые можно рассматривать как грамматику «понимания» и грамматику 
«выражения». Полный грамматический строй = грамматика понимания + грамматика выражения. 
Ключевые слова: грамматика; язык; знак; грамматическая структура; грамматическое единство. 
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Abstract. Methodology has to answer the essential questions as «what” and «how” which are concern-
ing to view-point of language and grammar. Language is a system of meaning expressing symbols, via 
limited symbol it expresses limitless meaning. The mystery of expressing limitless via limited lies in 
combination and recursion. There are two kinds of meaning expressing elements such as lexical ele-
ments and grammatical elements, and every sentence with no exception, is a speech structure com-
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posed from these two kinds of elements, and the whole meaning of the sentence is the sum total of 
every separate elements. Grammar is substance expressing meaning, every grammatical rule is an 
element of combination of grammatical form and grammatical meaning, and there are two kinds of 
grammatical units such as grammatical morpheme and grammeme. Grammatical system is built of col-
lection of all grammemes in a language. In order to finish the mission of description and to build a com-
plete system of grammar, it is needed to find all grammemes and to arrange them in certain order. Cri-
terions to define grammatical elements are abstractness, all condition-gearedness and free application. 
Means to build grammeme expressing meaning in Turcik languages are morphology, word order, redu-
plication and intonation. It can be done in two ways to build to grammatical system arranging gram-
memes according to form and according to meaning. The result is a system of grammatical means ar-
range grammemes according to form, and a system of grammatical categories arranging grammeme 
according to meaning, whiches can be looked up on as grammar of “anderstand” and grammar of «ex-
press”. Complete grammatical system=grammar of anderstand + grammar of express. 
Keywords: grammar; language; sign; grammatical structure; grammatical unity. 


