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АЛҒЫ СӨЗ 

Қазақ тілі түркі тілдерінің бірі, ол көне тарихы бар және қазіргі 
Қазақстан жерінде тұрған туыс түркі тайпыларының тілі ретінде 
көп ғасырлар бойы қалыптасқан [1-4]. Сондықтан ол кез келген 
көне тіл ретінде өзінің тарихын және табиғи лингвистикалық 
ерекшелігі мен мүмкіншілігін зерттеуге мұқтаж.  

Қазақ тілі – Қазақстанда және басқа көптеген таяу және алыс 
шетелдерде тұратын қазақ халқының ұлттық тілі [5]. Сондықтан ол 
тіл тасымалдаушыларының қатынас құралы қызметін атқаратын кез 
келген ұлттық тіл ретінде қазақ халқының күнделікті өмірінде 
пайдалану үшін оқытылуы және дамуы керек.  

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі [6]. 
Сондықтан ол кез келген мемлекеттік тіл ретінде Қазақстанда 
тұратын халықтардың қатынас құралы болуы үшін және өзінің 
барлық саласында, соның ішінде басқа елдермен сырқы 
қатынастарда  іс жүргізу үшін мемлекет тарапынан  қолдау қажет.   

Қазақстан әлемдік қоғамдастыққа кіре отырып, мемлекеттік 
тілдің дамуын жеткілікті (әлемдік деңгейге қатысты) деңгейде 
болуын қамтамасыз етуі керек. Бұл талап - этникалық қазақтардың 
біртұтас мәдени және ақпараттық кеңістігін құрудағы маңызды 
қажеттілік.  Себебі, дүние жүзінің әртүрлі елдерінде тұратын 15 
миллионннан астам қазақтар арабица, латиница және кириллицаға 
негізделген әртүрлі әліпби қолданады, бұл оларға бір-бірімен 
жазбаша қарым-қатынас жасауға мүмкіндік бермей отыр.  

Президент Н.А. Назарбаевтың 14.12.2012 жылғы Қазақстан 
халқына Жолдауында «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын 
қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып 
шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз 
мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін 
осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 
түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік 
игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады. Біз 
қазақ тілін жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз... .» деді [7]. 
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Өзінің республикалық «Егемен Қазақстан» газетінде 
жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын 
Қазақстан Президенті Н.А. Назарбаев латын әліпбиіне көшіру 
Жобасын ұсынды:  «... біз қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. ... Яғни, 2025 жылға 
қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де 
латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп 
қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан 
қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға қа-
жетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін 
латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керек. 
Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасыр-
дағы ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін 
оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас 
буын үшін ешқандай қиындық, кедергілер болмақ емес. 2017 
жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам 
өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан 
бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерге 
арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Алдағы 2 
жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуге тиіс.» 
[8]. 

Бұл өте маңызды және деркезіндегі Жобаны жүзеге асырғанда 
алдымен мыналарды ескеру керек: 

1) ғаламдастыру дәуірінде көптеген елдің ғылыми ортасында 
көлемі өте жылдам өсіп жатқан ақпараттық ресурстарды дайындау 
және өңдеуге кететін шығындарды азайту үшін ғаламдық 
ақпараттық кеңістікте бір ғана әліпби пайдалану және ол үшін 
базалық латын (ағылшын) әліпбиін қабылдау мәселесі талқылануда. 
Себебі, дүние жүзінде шығарылып жатқан барлық компьютерлер 
ағылшын тілі қолданатын базалық латын әліпбиін қамтиды. Егер 
одан басқа тілдің ең болмаса бір ғана әрпі базалық латын әрпінен 
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бөлек болса, онда оған қосымша қаріптер мен драйверлер қажет. 
Сонымен қатар, егер кез келген ұлттық әліпбидегі әріптердің 
орналасу реті ағылшын әліпбиіндегіден өзгеше болса, онда  әрбір 
жаңа шыққан ақпараттық технология үшін осы ұлтық әліпбиге 
арнап ақпаратты сұрыптау және іздеу программаларын жасап 
отыру керек. Ал оларды жасау әжептәуір уақытты, еңбекті және 
қаражатты талап етеді. 

2) Қоғамды цифрлендіру дәуірінде көптеген табиғи (ағылшын, 
француз, орыс, жапон, қытай және басқа) тілдер компьютерлік 
программа арқылы оқытылып және дамып жатыр: көптілді 
электрондық сөздіктер, мультимедиялық  сұрақ-жауап жүйелері, 
интеллектуалды оқыту және білімді бағалау жүйелері, бір тілден 
басқа тілге машиналық аудару, жазба мен ауызша сөйлеулерді 
талдау мен тудыру және басқалар жасалды. Бұл жұмыстардың 
негіздері сөзсіз табиғи тілдердердің грамматикалық ережелерінің 
математикалық және компьютерлік моделдері болады. Осындай 
мәселелерді қазақ тілі үшін де қойып, шешуге болады.  

Бұл жұмыстар дамыған елдерде (АҚШ, Франция, Жапония 
және басқа) осыдан 60 жылдан басталған, олар негізінен осы 
елдердің тілдеріне (ағылшын, француз, жапон) бағытталған және 
осы күнге дейін ж үздеген мамандары бар бірнеше ғылыми 
орталықтарда орындалып жатыр. Бұл жұмыстар жақсы 
қаржыландырылады (ондаған миллион доллар көлемінде), ол жақта 
бұл жұмыстардың маңызын  жақсы түсінеді, себебі, олардың 
нәтижелері елдің келешегі үшін және соңында жаңа ақпараттық 
технологиялар саласында адамзат санасының жетістігінің идеалы 
жасанды интеллектің субъектісі мен объектісін жасау үшін қызмет 
етеді. 

Қазақстанда осы саладағы жұмыстар бір топ энтузиастармен 
жуырда басталды. Бұған қарамастан, көп жұмыс атқарылды: 

 компьютерлер, телефон аппараттары мен ұялы байланыстың 
абоненттік станциялары үшін казақ әліпби әріптерінің кодтары 
және драйверлер, әріптерді танитын программалар жасалынды [46-
50];    
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 электрондық көпсалалы терминологиялық, түсіндірме және 
орфографиялық сөздіктер жасалынды [51-61];  

 қазақ тілінің дыбыстық жүйесін халықаралық фонетикалық 
әліпбиде таңбалау үшін оның дыбыстары нақтыланды [62-80];  

 қазақ тілінің морфологиялық ережелерінің математикалық 
моделдері құрылды және сөздер мен сөзформаларын  автоматты 
морфологиялық анализ бен синтез жасайтын программалар 
(морфологиялық анализатор және синтезатор) даярланды [81-111];  

 қазақ тілінің синтаксистік ережелерінің математикалық 
моделдері құрылды және сөз тіркестері мен сөйлемдерді  автоматты 
синтаксистік анализ бен синтез жасайтын программалар 
(синтаксистік анализатор және синтезатор) даярланды [112-126];  

 қазақ тілінде интеллектуалды сұрақ-жауап жүйесінде 
пайдаланылатын сөздер мен сөйлемдерді семантикалық анализ бен 
синтез жасайтын программалар даярланды [127-150];  

 қазақ тілінің сөйлеу технологиясы (қазақша сөйлеуді тану 
мен синтездеу программалары) даярланды [151-180]; 

 электрондық оқулықтар және қазақ тілінде интеллектуалды 
оқыту мен білімді бағалау технологиялары даярланды [181-222]; 

 қазақ жазуын латындандыру мәселелері шешілді және 
кириллицадағы қазақ мәтіндерін автоматты латиницаға аудару 
програмалары (конвертор) даярланды [223-232]. 

Осынша ауқымды нәтижелерді тез арада алудың себебі бұл  
ғылыми-практикалық зерттеулерді орындаушылардың біліктігі 
(компьютерлік лингвистика саласындағы білімдері мен замануи 
ақпараттық технологияларды меңгеруі) жоғарғы деңгейде 
болуында және қазақ тілінің керемет қасиеттерінде. Анықтай 
кетсек, қазақ тілінің қасиеттері мыналар: сингармонизм (дыбыс 
және буын үндестігі) заңының болуы; орыс және басқа тілдердегі 
жыныс ерекшелігі (род) мен сөздің алдында тұратын көмекші 
сөздер (артиклдер, предлогтар) жоқ болуы; сөзжасам қатал 
анықталған аффикстерді (жұрнақтар мен жалғауларды) жалғау 
ережелеріне бағынғандығы; аффикстер санының ақырлығы; жай 
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сөйлемдердің белгілі құрылымы болуы. Кейбір қасиеттер оғыз 
тобына жататын басқа түркі тілдердерінде жоқ. Мысалы, қазіргі 
түрік, әзербайжан және өзбек тілдердері сингармонизм заңына 
бағынбайды.  

Айтылған жұмыстарды атқару барысында осы монография 
авторының ғылыми жетекшілігімен 4 кандидаттық диссертация 
«05.13.11 – Есептеу машинасы, жүйесі және желілерінің 
математикалық және программалық қамтымы» мамандығы 
бойынша [233-236]  және 5 PhD диссертация PhD «6D060200 – 
Информатика» мамандығы бойынша [237-241] қорғалды. 

Зерттеулердің жеке нәтижелері туралы көптеген халықаралық 
конференцияларда баяндамалар жасалынды, Tomson Reuters және  
Scopus базалырында индекстелетін рейтингтік ғылыми 
журналдарда мақалалар жарияланды. 

Алдағы уақытта орасан зор жұмыстар тұр, олар құрамына 
компьютерлік линвистикадан ондаған мамандар кірген тек үлкен 
шығармашылық ұжым күшімен толыққанды орындалады. Бұл бір 
ғана буынның ісі емес, себебі, табиғи тілдер үнемі дамып отырады 
және өзінің табиғаты бойынша сана сияқты шексіз және ақпараттық 
технологиялар да орнында тұрмайды.   

Кез келген табиғи тілде ауызша сөйлеу бірінші, жазбаша 
сөйлеу екінші. Бұл кез келген табиғи тілдің дыбыстық жүйесі оның 
жазбасының негізі болады дегенді білдіреді. Сондай-ақ, кез келген 
табиғи тілдің жазбасын жасау үшін, алдымен, оның мәнді 
дыбыстарын (фонемаларын) таңбалайтын және бірігіп әліпби 
құратын әріптерді ойлап табу, сонан кейін, сөзді (сөзжасамды, 
сөзқұрамды) және сөзтіркесті (фразаны, сөйлемді) әліпби 
әріптерімен жазатын орфографиялық (жазу) емлесін,  
морфологиялық және синтаксистік ережелерді айқындау керек. 

Бірақ қазіргі кезде қазақ тілінің фонетикасы туралы жалпы 
қабылданған пікір жоқ, әлі күнге дейін қазақ тілінің дыбыстарын 
нақтылайтын және жіктейтін стандарт жоқ. Мұндай жағдай дүние 
жүзінде ешқандай басқа тілде жоқ шығар, сонда да мемлекеттік 
тілдерде жоқтығы айқын. Бұл қазақ тілінің фонетикасы жайындағы 
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бар білім орыс тілінен еншіленген және ол [29,30] жұмыстарда 
көрсеткендей біздің дыбыстарымыздың сипатын дәл көрсетпейді. 
Сондықтан қазақ тілінің фонетикалық ерекшелігін ескермей 
ендірілген орыс дыбыстарынмен не істеу керектігі түсініксіз. Бұл 
мәселені шешудің бір жолы, ол осы дыбыстарды, әзірбайжан 
тіліндегідей, біздің дыбыстық жүйеден щығару болады.      

Ұсынылған монографияның құрылымы, алдымен қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесін артикуляциялық және акустикалық талдау, 
қазақ дыбыстарын нақтылау және оларды халықаралық 
фонетикалық әліпби таңбаларымен таңбалауға байланысты 
мәселелер қарастырылған, кейін қазақ жазбасын латын әліпбиіне 
көшіру мәселелері анықталып, олардың шешімдері берілген. 

Монографияда қазақ тілінің дыбыстық жүйесі нақтыланды 
және негізделді. Қазақ дауыстыларының формантық құрылымын 
анықтау үшін, бұрын жасалмаған, оларды спектралды облыста 
талдаудың нәтижелері келтірілген. Сондай-ақ, дауыстыларды 
мейлінше дәл бөлетін қазақ дауыстылар жүйесінің алгебралық 
өрнек және геометриялық фигура түрінде математикалық моделі 
берілген.  

Монографиядағы негізгі нәтижелер ҚР БҒМ-нің гранттық 
қаржыландыруымен орындалған келесі жобаларда алынған: 

1. Қазақ тілінің  акустикалық корпусын жасау және оның 
фонетикалық құрылымды анықтау, қазақ фонемаларын 
халықаралық фонетикалық әліпбиінде бейнелеу, 2012-2014 гг.  

2. Қазақ тілінің жазбаша және ауызша сөйлеулерін тану және 
тудыруды автоматтандыру, 2012-2014 гг.  

3. Қазақ жазуын латиницаға көшірудің ғылыми, әдіснамалық, 
технологиялық және әдістемелік негіздері, 2013-2015 ж. 

Бұл жобалар жайында ақпаратты Интернетте мына 
сілтемелермен табуға болады:  

http://www.e-zerde.kz/zerde/index.php/ru/ 
http://www.nauka.kz/page.php?page_id=371&lang=3&page=3090 
Монография кіріспе және екі тараудан тұрады. Кіріспеде қазақ 

тілінің дыбыстар жүйесінің жағдайы және оған кешенді реформа 
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жасау қажеттігі негізделеді. Бірінші тарауда табиғи тілдер, ал 
екінші тарауда қазақ тілінің дыбыстар жүйесі қарастырылады. Онда 
қазақ дауыстыларын табиғи жіктеуін  ашатын және олардың 
геометриялық құрылымы бар екендігін көрсететін формантты 
талдау жүргізіледі. Лингвистикалық фактыларды орнатуға 
мүмкіндік беретін қазақ дауыстарлар жүйесінің математикалық 
моделі құрылады. Үшінші тарауда түркі тілдерін латиницаға 
көшіру тәжірибелері және қазақ жазбасын латын әліпбиіне көшіру 
мәселелері жазылады.  

Монография бір мезгілде қазақ тілінде және орыс тілінде 
басылып шықты. Ондағы материалдар қазақ тілі және қазақ тілін 
компьютерлендіру мен жасанды интеллект бойынша теориялық 
зерттеулер мен практикалық жұмыстар жүргізіп жатқан 
оқырмандардың кең қауымына арналған.  

Автор қазақ тілінің дыбыстық жүйесін нақтылауға және латын 
әліпбиін құруға көмектескен құнды ескертулер мен ұсыныстар 
бергені үшін  ЖМ «National Laboratory Astana»  Компьютерлік ғылым 
лабораториясының қызметкерлері философия докторы (PhD) 
Жандос Есенбаевқа және Муслима Карабалаеваға, қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесін нақтылау және дыбыстарды Халықаралық 
фонетикалық әліпбиде таңбалау кезінде берген кеңесі үшін 
фонетика саласының белгілі шетелдің ғалымы Канзас 
университетінің (АҚШ) профессоры Аллард Йонгманға, 
монография мәтінінің сапасын арттыру үшін көмектескен 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің  Информатика және ақпараттық 
қауіпсіздік кафедрасының оқытушылары, PhD және техника 
ғылымдарының кандидаты Гүлмира Бекмановаға және PhD Әсел 
Мұқанова, Бану Ергешке және Марал Алмабековаға, сондай-ақ 
монографияның мазмұнын түсініп, оны баспадан шығаруға 
қолдағандары үшін пікір беруші профессорлар Дихан 
Қамзабекұлына, Раиса Өскенбаеваға және Жантас Жакуповқа 
өзінің үлкен алғыстарын айтады. 

 
Автор: Алтынбек Әмірұлы ШӘРІПБАЙ 
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ТЕРМИНДЕР, ТҮСІНДІРМЕЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

Терминдер мен түсіндірмелерді жинақтау үшін қолданған 
библиографиялық база [12-33]. 

 
№ Термин Анықтама 
1  Аккомодация Артикуляцияда дауыссыздың көрші 

дауысты әсерімен және дауыстының көрші 
дауыссыз әсерімен өзгеруі. 

2  Акустика  Дыбыстар мен сөз оралымдарының 
физикалық табиғатын зерттейтін тілтаным 
саласы.  

3  Аллофон  Фонеманың баламасы. 
4  Алвеолдар Ауыз қуысындағы жоғарғы алдыңғы тістер 

мен таңдайдың алдыңғы бөлігі арасындағы 
төбешіктер қатары. 

5  Артикуляция  Тіл дыбыстарын жасауға қатысатын 
сөйлеу мүшелерінің қозғалысы. 

6  Ассимиляция  Бір дауыстылардың басқа дауыстыларға 
және дауыссыздардың басқа 
дауыссыздарға әсері. 

7  Аффрикаттар Әдетте бір жерде туындайтын жабысыңқы 
дауыссыз бен ызың дауыссыздың бірге 
айтылуын бейнелейтін дауыссыздар. 

8  Әліпби  Қандай да бір тілдің дыбыстарын 
таңбалауға арналған жеке әріптердің 
(таңбалардың) бос емес ақырлы жиыны.  

9  Әріп  Мәні дыбыс (тұрақты шама) болатын 
таңба (айнымалы шама). 

10  Буын Бір дауыстыдан немесе дауысты мен 
дауыссыздың тіркесінен тұратын бір 
демалыс серпінінен жасалатын сөйлеу 
ағымының ең кіші бірлігі. 

11  Буын ашық Дауыстыға аяқталатын буын. 
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12  Буын тұйық Дауыссызға аяқталатын буын. 
13  Дифтонг  Бір (толық) дыбыстан басталып, екінші 

(толық) дыбыспен аяқталатын дауысты;  
14  Дифтонгоид  Жартылай дыбыстан басталып, екінші 

(толық) дыбыспен аяқталатын дауысты;  
15  Дыбыс  Ауыз қуысында жасалып (жасалым), ауа 

арқылы тарап (айтылым), құлақ арқылы 
қабылданатын (естілім) құбылыс. 

16  Дыбыс ашық  Жақтың кең ашылуы арқылы жасалатын 
дауысты дыбыс. 

17  Дыбыс дауыссыз  Өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында 
кедергіге ұшырап шығу нәтижесінде үн 
мен салдырдың  қатысуымен жасалатын 
дыбыстар.  

18  Дыбыс дауысты  Өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында 
еркін өтуінен пайда болатын дыбыс. 

19  Дыбыс 
дөңгеленген 

 Еріннің дөңгеленуі арқылы жасалатын 
дыбыс.  

20  Дыбыс 
дөңгеленген 

Ерін көмегімен жасалатын дыбыстыр 

21  Дыбыс күші Тербелудің амлитудасына кері 
пропорционал және децибелмен өлшенетін 
шама. 

22  Дыбыс қатаң  Үннің (желбезектің) қатысынсыз 
жасалатын дауыссыз дыбыс. 

23  Дыбыс қысаң  Жақтың бір-біріне сәл жуықтап, тар 
ашылуы нәтижесінде пайда болатын 
дауысты дыбыс. 

24  Дыбыс қысаң  Жақтың бір-біріне сәл жуықтап, тар 
ашылуы нәтижесінде пайда болатын 
дауысты дыбыс. 

25  Дыбыс сонор Жасалуында желбезектің көп тербелісі 
немесе үннің салдырдан басым болатын 
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дыбыс. 
26  Дыбыс сүйір Ауыз қуысында тілдің жоғарғы 

жағдайында жасалатын дауысты дыбыс. 
27  Дыбыс ұяң  Үннің (желбезектің) жартылай қатысы 

арқылы жасалатын немесе салдыр 
дауыстан көп болатын дауыссыз дыбыс. 

28  Дыбыс үнді  Желбезектің мол қатысы арқылы 
жасалатын дауыссыз дыбыс. 

29  Дыбыстық тіл  Дыбысталым арқылы беріліп және естілім 
арқылы қабылданатын тіл.    

30  Ерін үндестігі  Буын не сөз құрамындағы дыбыстардың 
ерін қатысына қарай өзара икемделуі. 

31  Жазба тіл  Жазу арқылы беріліп және оқу арқылы  
қабылданатын  тіл. 

32  Жазылым емлесі Сөздерді жазу және тыныс белгілерді 
қолдану ережелерінң жүйесі. 

33  Лингвистикалық 
процессор 

  Мәтінді талдай және тудыра алатын 
компьютерлік программа. 

34  Монофтонг   Бастан-аяқ біркелкі дыбысталатын 
дауысты дыбыс.  

35  Обертон Дыбыстың жиілік спектріндегі ең кіші 
жиіліктен өзгеше жиілік. 

36  Орфография Сөздерді жазу емлелерінің жүйесі 
37  Орфоэпиия Сөздерді айту емлелерінің жүйесі 
38  Парадигмалық 

қатынас 
Сөздердің актуалдауына қатыссыз 
топтайтын қатынас  

39  Персепция Дыбыс органының дыбысты есту үшін 
атқарылатын жұмысы. 

40  Полисемия Әртүлі заттардың (денотаттардың) бір 
таңбамен таңбалануы. 

41  Постфикс Түбірден кейін тұратын аффикс. 
42  Префикс Түбір алдында тұратын аффикс. 
43  Просодика  Дыбыстардың буын немесе сөз құратын 
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фонологиялық құрсауы. 
44  Рекурсия Сөйлеу органддарының дыбыстауды 

аяқтар алдындағы артикуляцияның соңғы 
моменті. 

45  Релеванттілік Ақпараттық жүйелерде сұратымның 
табылған ресурстарға сәйкестігі. 

46  Салдыр Дыбысталатын дененің бейпериодты 
(бейритмді) тербелесі. 

47  Семантикалық 
анализ  

 Заттың дұрыс мәнденуіне иә аталуына 
маңызды кейбір сипаттар жиыны.  

48  Сигнификат   Сөздердің немесе сөз тіркестерінің 
мағыналық сипаттарын анықтау.  

49  Сингармонизм   Буын не сөз құрамындағы 
дауыстылардың және дауыссыздардың 
бірдей тембрмен айтылуды көрсететін тіл 
заңы. 

50  Сингармоникалық 
просоидика 

Сингармониз заңымен құрылған буын 
(сөз) просоидикасы. 

51  Синсет Бір түсініктің синонимдер жиыны. 
52  Синтаксистік 

анализ (талдау) 
Мәтін сөйлемінің (фрагментінің) 
құрылымын анықтау. 

53  Сөзформа Сөздің белгілері және басқадан формалды 
ерекшелігі бар фонемдер тізбесі. 

54  Сөйлеу органы Ауыз қуысы, мұрын қуысы, ерін (үстінгі, 
астынғы), тіс (үстінгі, астынғы),  алвеол, 
тіл (ұшы; арқасының алдыңғы жағы, 
арқасының ортаңғы жағы, арқасының 
артқы жағы, тамыры), тілшік, жұтқыншақ, 
таңдай (қатты, жұмсақ), желбезек, өкпе. 

55  Спектрограмма Дыбыс сигналы қуатының уақытқа 
тәуелділігін көрсететін кескін.  

56  Спирант Өкпеден шығатын ауаның қуыс шетіне 
үйкелуінен немесе сүйірленуінен қайсібір 
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сөйлеу органы арқыды жасалатын 
дауыссыз.   

57  Тембр Негізгі тонға қабаттасатын мөлшермен, 
жоғарылығы және күшінің қатынасымен, 
обертондардың пайда болу ретімен 
анықталатын дыбыстың бояуы. 

58  Токен Морфологиялық талдауда жалғауларды 
арылудан кейін қалатын сөз бөлігі. 

59  Тон Дыбыстың жоғарылығы. 
60  Тон негізгі Дыбыстың жиілік спектріндегі ең кіші 

жиілік. 
61  Транскрипция  Сөйлеу үстіндегі дыбыстардың түрленім 

үлгілерін белгілейтін таңбалар. 
62  Транслитера́ ция Бір жазба таңбаларын басқа жазба 

таңбалырымен дәл беру. 
63  Тіл  Қатынас (берілу және қабылдау) құралы 

қызметін атқаратын жазба немесе 
дыбыстық таңбалар жүйесі.  

64  Увула Увулалық дауыссызды жасауға 
көмектесетін жұмсақ таңдай жалғасы 
болатын тілшік. 

65  Үзілмелі Артикуляция кезінде таңдай шымылдығы 
көтеріліп, ауа ауыз қуысынан өтеді, түйісу 
жылдам (мұрындықтан өзгеше), 
жарылысқа ұқсайды (аффрикаттан 
өзгеше).    

66  Үзінді Сөйлеу органы дыбысты дауыстағанда 
артикуляцияның орталық моменті.  

67  Фонема  Сөз мағыналарын түрлендіре алатын ең 
кіші фонетикалық бірлік. 

68  Фонематикалық 
транскрипция 

Қиғаш жақшадағы сөздің немесе 
морфемдердің тек фонемаларын, олардың 
аллофондарын ескермей, таңбалайтын 
таңбалар. 
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69  Фонетика  Тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін 
тілтаным саласы. 

70  Фонетикалық 
транскрипция 

 Квадрат жақшадағы дыбыстардың барлық 
дыбысталуын, олардың үлгілерін қоса,  
таңбалайтын таңбалар.  

71  Фонологиялық 
транскрипция 

 Сөзажыратымдық дыбыстар өзгеруін 
таңбалайтын таңба. 

72  Фонология Тілдік жүйеде дыбыстардың құрылымын 
және жұмыс істеуін зерттейтін 
лингвистика бөлімі. 

73  Форманта Дыбыстың тембрін жасайтын дауыс тоны 
жиілігінің деңгейімен байланысты 
сөйлеудің дауысты дыбысының 
акустикалық сипаттамасы. 

74  Формантты анализ Дауыстының сапасы туралы олардың 
жиілік облысындағы орны негізінде шеше 
алатын сөйлеу сигналының 
спектограммасындағы дауысты дыбыстың 
формантын анықтау үдерісі.    

75  Фрикативті 
дауыссыздар 

Артикуляция кезінде артикуляторлар ауыз 
қуысында қосылмай бір-бірімен қуыс 
жасайтын салдырлы дауыссыз дыбыстар. 

76  Халықаралық 
фонетикалық 
әліпби 

 Тіл-тілдің бәріне ортақ дыбыстар мен 
дыбыс түрленімін белгілейтін таңбалар 
жиынтығы. 

 
Қысқарту және олардың ашылымдары 

№ Қысқарту Ашылымдар 
1  LDC  Linguistic Data Consortium 
2  TIMIT  Texas Instruments, Inc (TI) and the 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
3  дБ  Децибел  
4  IPA  The International Phonetic Association  
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5  ХФӘ  Халықаралық Фонетикалық Әліпби 
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КІРІСПЕ 

Қазақ жазуының түп тамыры б.д. VI–X  ғғ. көне түркінің 
руникалық жазбалары. Көне түркі әліпбиінің бір үлгісі Күл-
Тегіннің ескерткішінде қашап жазылған және алғаш рет 1893 жылы 
швед ғалымы Вильгельм Томсен ашқан орхон-енісей жазбасының 
таңбалары [9].    

Орхон-енісей жазбасына жақын Алматыдан 50 км жерде Есік 
қаласындағы «Алтын адам» жерленген қорғанында табылған 2-
«Есік жазбасы» деп аталған б.д. V–III ғғ. руникалық жазба болады, 
ол 26 таңбадан тұрды. Кейбір зерттеушілер Есік жазбасының 
ұрпағы классикалық орхон-енісей жазбасы дейді [10]. 

Түркі әлемінде ісләм діні тарауына байланысты б.д. IХ – XХ ғғ 
аралығында бірнеше ғасыр жазбада араб әліпбиі қолданылды. Араб 
әліпбиінде мұсылмандардың киелі кітабы Құран жазылғаны және 
мыңдаған жыл бойы көптеген ғалымдар, ағартушылар және 
ақындар өздерінің әлемдік ғылым, білім және мәдениет 
құндылығына енген еңбектерін жазғандары белгілі. 

Алайда араб әліпбиі семит тілдеріне арнап жасалып, араб 
тілінің талаптарына бейімделгендіктен, түркі тілдерінің бай 
фонетикасын толық қамти алмады: оның кейбір әріптері түркі 
тілдеріне мүлде қажет болмады, керісінше, түркі тілдерінің бірнеше 
дыбыстарына бұл әліпбиде орын болмады. Нәтижесінде, түркі 
тілдері қолданған араб әліпбиіне өзгерістер енгізу тенденциясы 
пайда болды. 

Араб графикасындағы түркі жазуына «Усул әл-жәдід» деп 
аталған жаңа әдісті алғаш рет қрымтатарлық ұлы ағартушы Ісмәйіл 
Гаспралы  енгізді. Жаңа әдістің мәні араб әліпбиін фонетикалық 
өңдеуде болды. Ол, тілді буындар арқылы (жеке әріптер буынға 
бірігетінін, ал буындардан сөздер құрылатынын) оқуды ұсынған 
ескі «Усул әл-кәдім» әдісінен өзгеше,  әрбір дыбысқа әріпті сәйкес 
қоюды ұсынады. Жаңа әдіс араб әліпбиінің кемшіліктерін азайтуға, 
сауаттану уақытын 2-3 ретке қысқартуға мүмкіндік берді [11]. 
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 XX-ғасырда қазақ тілі өзінің әліпбиін 3 рет ауыстырды. 
Бірінші рет 1912 жылы қазақ тілі теориясының негізін қалаушы 
Ахмет Байтұрсынов «Усул әл-жәдід» әдісінің көмегімен қазақ 
жазбасын араб графикасы негізінде жаңа әліпбиге көшірді. Бұл 
үшін ол алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесін жүйелеп және 
нақтылап қазақ дыбыстары  28 дыбыс, оның ішінде 5 дауысты 
фонема, 19 дауыссыз фонемалар және 4 жіңішке дауыстыларды 
аллофондар (шындығында олар фонемалар) болады деп 
тұжырымдады. Кейін ол қазақ тілінде қолданылмайтын барлық 
араб әріптерінен құтылып, 24 әріп және 1 дәйекшеден тұратын 
қазақ тілінің араб графикасына негізделген жаңа әліпбиін құрды. 
Бұл әліпбиді біздің елде 1929 жылға дейін пайдаланды, ал басқа 
елдегі, мысалы, Қытайдағы, Ауғаныстандағы және Ирандағы 
қазақтар, оған 3 (вы), (фы), (хы) дауыссыз дыбыстарын қосып осы 
күнге дейін пайдалануда [12].  

Екінші рет 1929 жылы араб графикасы негізіндегі әліпбиді 
латын графикасына ауыстырды [13]. Бұл әліпби біздің елде 10 
жылдан астам қолданыста болды.  

Үшінші рет 1940 жылы латын графикасы негізіндегі әліпбиді 
әріптік кирилл графикасы негізіндегі әліпбиге ауыстырды. Оған 
қазақ тіліне қатысы жоқ орыс тілінің дыбыстарын таңбалау үшін 
жаңа 10 әріп Ёё, Ии, Цц, Щщ, Ээ, Юю, Яя, Ьь, Ъъ қосты.  Мұнда 
соңғы екі әріп Ьь және Ъъ дауыссыз дыбыстардың жіңішкелігін 
және жуандығын таңбалау үшін сәйкес пайдаланылады. Бұл әліпби 
осы күнге дейін қоданыста жүр.  

1-кестеде  қазақ тілі фонемаларының, көрсетілген 10 әріпсіз, 
XX-ғасырда таңбалануы көрсетілген.  

Қазақ тілі дыбыстық жүйесінің құрамына орыс тілінің 
дыбыстарын ешқандай негізсіз, қазақ тілінің фонетикалық және 
грамматикалық заңдылықтарын ескермей,  кіргізгендіктен қазақ 
дыбыстарының нақты саны мен жіктелуі осы күнге дейін көптеген 
пікір таластың тақырыбы болып жүр. Әлі күнге дейін қазақ тіліне 
қатысты бір-біріне қарама-қайшы оқулықтар мен ғылыми еңбектер 
шығуда, олардың авторлары қазақ дыбыстарының саны мен 
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жіктелуі туралы әртүрлі деректер беруде. Мысалы, қазақ тіліне 
қатысты оқыту басылымдар ішінен тек қазақ тілінде 
шыққандардың кейбірі 2-кестеде берілген. 

1-кесте. ХХ ғасырда қабылданған қазақ тілінің әліпбилері. 
№ Дыбыс 

атаулары 
Арабицада 

таңбалануы 
Латиницада 
таңбалануы 

Кириллицада 
таңбалануы 

1  (а) ا A а A а 
2  (ә) ٵ   Ә ә Ә ә 
3  (бы) ب B в Б б 
4  (вы) ۆ Vv В в 
5  (гі) گ G g Г г 
6  (ғы ) ع Ġ ģ Ғ ғ 
7  (ды) د D d Д д 
8  (е) ه E е Е е 
9  (жы) ج Č č Ж ж 
10  (зы) ز Z z З з 
11  (й) ي J j Й й 
12  (кі) ك K k К к 
13  (қы) ق Q q Қ қ 
14  (ыл) ل L l Л л 
15  (мы) م M m М м 
16  (ны) ن N n Н н 
17  (ың) ڭ 

 
Ң ң 

18  (o) و O о  О о 
19  (ө) ٶ Ө ө Ө ө 
20  (пы) پ Р р П п 
21  (ыр) ر R r Р р 
22  (сы) س S s С с 
23  (ты) ت T t Т т 
24  (у) ۋ V v У у 
25  (ұ) ۇ U u Ұ ұ 
26  (ү) ٷ Y у Ү ү 
27  (фы) ف F f Ф ф 
28  (хы) ح H h Х х 
29  (шы) ش C c Ш ш 
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30  (ы) ى Ь ь Ы ы 
31  (і) ٔى  I і І і 

 
2-кесте. Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін беретін оқу құралдары. 

№ Авторлар Еңбектiң аты Дауысты 
дыбыстар, 
саны,түрі 

Дауыссыз 
дыбыстар, 
саны,түрі 

1 А. Байтұрсынов Тiл тағылымы. Алматы: 
Ана тiлi, 1992, -448 Б. 

5 дыбыс а,е,о,у,ы 
2 жартылай 
дауысты дыбыс у,й 

17 дыбыс 
б,г,ғ,д,ж,з,к,қ,л,м, 
н,ң,п,р,с,т,ш 

2 Қ. Жұбанов 
 
 
 

Қазақ тiлi жөнiндегi 
зерттеулер. Алматы: 
Ғылым, 1966,- 362 Б. 

7 дыбыс 
а,е,о,у,ы, 
ұу,ый 
 

12 дыбыс б,г,ғ,д,ж, 
з, к,қ,п,с,т,ш 
7 сонорных  
л,н,ң,м,у,й,р 

3 Ғ.Әбуханов Қазақ тiлi. (Пед. 
училищеге арналған 
оқулық). Алматы: 
Мектеп,1982, -284 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,i,э 
 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,һ,
ц,ч,ш,щ 

4 Н.Оралбаева, 
Ғ.Мадина, 
А.Әбiлқаев 

Қазақ тiлi 
(ЖОО. Филология 
мамандығына арналған 
оқулық). Алматы: 
Мектеп, 1982, -296 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э 
 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з, 
й, к,қ,л,м,н,ң, 
п,р, с,т,у,ф,х, 
һ,ц,ч,ш,щ 

5 I. Кеңесбаев Қазақ тiл бiлiмi 
туралы зерттеулер.  
Алматы: Ғылым,  
1987, -352 Б. 

11 дыбыс 
монофтонгтар 
а,ә,е,о,ө, ұ,ү,ы,і,э 
дифтонгтар и,у 

25 дыбыс 
б,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,
п, р,с,т,(у),ш,қ,ң,ғ, 
һ,в,ф,х,ц,ч 

6 Ж. Аралбаев Қазақ фонетикасы 
бойынша этюдтер. 
Алматы: Ғылым, 1988.  
-144 Б. 

11 дыбыс, 
монофтонгтар 
а, ә, е, о, ө, ы, 
i, ұ, ү, э 
дифтонгтар и, у 

25 дыбыс  
б,п,м,у,н,л,р, 
т,д,с,з,ж,ш,ч, 
ц,й,к,г,қ,ғ,х, 
ң,в,ф,һ 

7 А.Ысқақов, 
К.Аханов, 
Б.Кәтенбаева 

Қазақ тiлi (5-сыныпқа 
арналған оқулық. 18-шi 
басылым). Алматы: 
Мектеп, 1989, -192 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,и,е,э,о,ө, 
ү,ұ,(у),ы,i 
 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м, н,ң,п,р,с,т,у,ф,х, 
һ,ш,щ,ц,ч 

8 Р.Әмiров, 
А.Бәкiрова 

Қазақ тiлi (1-сыныпқа 
арналған оқулық). 
Алматы: Мектеп, 1990, 
-158 Б. 

15 дыбыс 
а, ә, е, е, и, о, 
ө,у,ұ, ү, ы, i, э, ю, 
я 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т, 
ф,х,һ,ц,ч, ш,щ 

9 С.Рахметова Қазақ тiлiн оқыту 
методикасы (Пед. 
училищеге арналған 

13 дыбыс 
а, ә, е, ë, и, о, ө,  
у, ұ, ү, ы, і, э 

 25 дыбыс    
б,в,г,ғ,д,ж, 
з,й,к,қ,л,м,н,ң, 



НИ
И 

Ис
ку

сс
тв

ен
ны

й 
ин

те
лл

ек
т

23 
 

оқулық). Алматы: Ана 
тiлi, 1991, -184 Б. 

п,р,с,т, ф, 
х,һ,ц,ч,ш,щ 

10 М.Қараев Қазақ тiлi. 
Алматы: Ана тiлi,  
1993, -216 Б. 

11 монофтонг 
а, е, ы, i, ә,  
 о, ө, ұ, ү 
дифтонгоид и,у 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,л, 
м,н,п,р,с,т,(у),һ,  
ф, х, ц,ч,ш,қ,ң 

11 Н.Оралбаева, 
Т.Әбдiғалиева, 
Б.Шалабаев 

Практикалық қазақ тiлi. 
Алматы: Ана тiлi, 1993, 
-272 Б. 

12 дыбыс 
а, ә, е, о, ө, 
ұ, ү, ы,i, э 
дифтонгтар и,у 

24 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,зй,к,қ, 
м,н,ң,п,р,с,т,ф, 
х,һ ц,ч,щ 

12 И.Маманов Қазақ тiлi 
Алматы: Мектеп, 
1989. -176 Б. 

15 дыбыс 
а, ә, е, ë, и, о, ө, у, 
ұ, ү, ы, і, э, ю, я 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ, 
л,м,н,ң,п,р,с,т,ф, 
х,һ,ц,ч,ш,щ 

13 С.Мырзабеков Қазақ тiлiнiң 
фонетикасы. Алматы: 
Қазақ университетi, 
1993, -136 Б. 

11 дыбыс 
а, ә, о, ө, ұ, ү, 
ы, і, е, у, и 
 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,л, 
м,н,қ,ң,п,р,с,т,у, 
һ,ф,х,ц,ч,ш 

14 С.М.Исаев Қазақ тiлi. 
Алматы: Қайнар, 
1993170 Б. 

12 дыбыс 
а, ә, е, и, о, ө, 
у, ұ, ү, ы, i, э 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ, 
л,м,н,ң,п,р,с,т,у, 
ф,х,һ,ц,ч,ш,щ 

15 Ш.Бектұров, 
М.Серғалиев 

Қазақ тiлi.  
Алматы: Бiлiм, 
1994, -224 Б. 

15 дыбыс 
монофтонгтар 
а,ә,е,о,ө, ұ,ү,ы,i 
дифтонгтар  
и,у, э, е, ю, я 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з, 
й,к,л,м,н,ң,п, 
р,с,т,(у),һ, 
ф,х,ц,ч,ш,щ 

16 С.Аманжолов, 
Ә.Хасенов, 
И.Ұйықбаев 

Қазақ тiлi 
 (9-сыныпқа арналған 
оқулық). Алматы: 
Рауан, 1996, -126 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,э,е,и,о,ө,у,ұ,ү,
ы,i 
 

24 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ, 
л,м,н,ң,п,р,с,т, 
ф,х,һ,ш,ц,ч 

17 Ш.Әуелбаев, 
Ә.Наурызбаева, 
Р.Iзғұттынова, 
А.Құлжанова 

Әлiппе.  
Алматы: Ата-мұра, 
1997, -160 Б. 

15 дыбыс 
а,у,о,ы,ұ,е,i,ә, 
и,ө,ү,я,ю,е,э 
 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ, 
л,м,н,ң,п,р,с,т, 
ф,х,һ,ш,щ,ц,ч 

18 С.Исаев, 
К.Назарғалиева 

Қазақ тiлi (7-сыныпқа  
арналған оқулық). 
Алматы: Рауан, 1997, 
-192 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,о,ө, 
ұ,ү,ы,i,э,и,у 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т,у,ф,х,
һ,ц,ч,ш,щ 

19 Жалпы  
редакциясын 
басқарған:  
А.Сейдiмбек 

Қазақ тiлi (әмбебап 
анықтамалық) Алматы: 
Болашақ, 1999, 
–150 Б. 

13 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө,у,ұ,ү, 
ы,i,ю,я 
 

25 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т,ф,х, 
ц,ч,ш,щ,һ 

20 К.Сариева  Қазақ тiлi. Оқу жаттығу 
құралы. Алматы: Бiлiм, 

15 дыбыс 
а,ә,е,е,и,о,ө,у,ұ,ү,

25 дыбыс б,в,г,ғ,д, 
ж,з,й,к,қл,м,н,ң,п,р
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2000. –136 Б. ы,i,э,ю,я с,т,фх,һ,ц,ч,ш,щ 
21 С.Аманжолова, 

Ә.Хасенов, 
И.Ұйықбаев 

Қазақ тiлi  (9-сыныпқа 
арналған оқулық. 20-шы 
басылым). Алматы: 
Рауан,1996, -126 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э 

24 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,һ,
ш,ц,ч 

22 Г.Қосымова 
 

Қазақ тiлi (5-сыныпқа 
арналған оқулық.). 
Алматы: Ата-мұра, 
2015, -192 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,
м,н,ң,п,р,с,т,у,ф,х, 
ц,ч,ш,щ һ, (у) 

23 А.Ысқақова, 
К.Аханов, 
Б.Кәтенбаева 

Қазақ тiлi 
 (5-сыныпқа арналған 
оқулық.). Алматы: 
Мектеп, 1989, -192 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,э,е,и,о,ө, 
(у),ұ,ү,ы,і,э 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к, 
қ,л,м,н,ң,п,р,с,т, 
у,ф,х,һ,ш,щ, ц,ч 

24 Г.Қосымова, 
Ж.Даулетбекова 

Қазақ тiлi 
 (5-сыныпқа арналған 
оқулық.). Алматы: Ата-
мұра, 2005, -192 Б. 

12 дыбыс 
а,ә,е,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к, 
қ,л,м,н,ң,п,р,с,т,у, 
ф,х,ц,ч,ш,щ һ,(у) 

25 Ж.Қ. Балтабаева 
және басқалары 

Қазақ тiлi (2-сыныпқа 
арналған оқулық). 
Алматы: Алматыкітап, 
2013,-224Б. 

14 дыбыс  а,ә,е,и, 
о,ө,у,ұ,ү,ы,э,  
ю,я қосарлы 
дыбыстар 

26 дыбыс 
б,в,г,ғ,д,ж,з,р,л,м,н,
ң,й,(у),к,қ,п 
ф,с,т,х,ц,ч,ш,щ,һ 

26 Ш.Әуелбаев, 
Ә.Наурызбаева 
және басқалары 

Әліппе. 
Алматы: Ата-мұра, 
1997, -160 Б. 

15 дыбыс  
а,ә,е,ё,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э,ю,я  

25 дыбыс б,в,г,ғ,д, 
ж,з,й,к,қ,л,м,н,ң,п, 
р,с,т,ф,х,һ,ш,щ,ц,ч 

27 Ш.Әуелбаев, 
Ә.Наурызбаева, 
және басқалары 

Әліппе. 
Алматы: Ата-мұра, 
2002, -144 Б. 

15 дыбыс 
а,ә,е,ё,и,о,ө, 
у,ұ,ү,ы,і,э,ю,я  

26 дыбыс б,в,г,ғ,д,ж, 
з,й,к,қ,л, м,н,ң, п, р, 
с,т,у,ф, х,һ,ц,ч,ш, щ 

 
Енді, қазақ жазуындағы қайшылақтарды көрсету үшін 2 мысал 

қарастырайық: 
1. Қазақ тілінде орыстың дауысты (и) және (у) дыбыстарын 

пайдалану қазақтың төл (ы), (і), (ұ), (ү) дыбыстарын ысырып 
тастады және қазақ орфографиясында қайшылықтар жасады. 
Мысалы, қазіргі кездегі жазуда «и» және «у» дыбыстарына 
аяқталатын «ми», «би»,  «ту», «гу» сияқты сөздердің тәуелдік 
жалғауларының үшінші жағында «ми+ы», «би+i», «ту+ы», «гу+і» 
болады. Бұлар “Қазақ тілінде тәуелдік жалғауларының үшінші жағында 
дауыссызбен аяқталатын сөздерге «ы» немесе «i»  жалғауы, ал дауыстыға 
аяқталатын сөздерге «сы» немесе «сі» жалғауы жалғанады” деген 
ережеге қайшы болады.  
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Егер қазақ тілінде (и) және (у) дыбыстарын дауыссыздар деп 
есептесек, онда «ми», «би», «ту», «гу» деген сөздерде бір де буын 
болмайды екен. Осыдан мынадай 2 сұрақ туады: «Қазақ тілінде 
жалғаулар ережелері дұрыс па?», «Қазақ тілінде ешбір буынсыз сөз бола 
ма?». Бұл сұрақтарды тудырмау үшін,  оларды  қазақтың дауысты 
дыбыстарын қолданып былай жазу керек «мый», «бій», «тұу», 
«гүу». Сонда қазақ тілінің түбір, буын және морфема деген 
айтылым бірліктері бұзылмай жазылады, яғни, жоғарыдағы жалғау  
«мый+ы», «бій+і», «тұу+ы», «гүу+і» түрінде жалғанады.  

Осыдан қазақ тілінде дауысты (у) дыбысы жоқ екендігі, ал қазір 
Уу әрпімен белгіленіп жүрген дауыссыз дыбыс (ў) екендігі шығады. 
Соңғы дыбыс орыс тілінде жоқ, бірақ ол ағылшын тілінде бар және 
оны халықаралық фонетикалық әліпбиде былай [w] таңбалайды. 
Орыс тіліндегі Уу әрпімен белгілеген дыбыстың халықаралық 
фонетикалық әліпбидегі таңбасы [u], яғни, қазақ тіліндегі дауыссыз 
[w] дыбысы мен орыс тіліндегі дауысты [u:] дыбысын, естілім 
ұқсастығына қарамай, өзара шатастырмау керек. Бұл “Қазақ тілінде 
сөз ішінде буын дауысты дыбыстан басталмайды” деген ережеге де сай 
келеді де, жоғарыдағы «мы-йы», «бі-йі», «бұ-уы», «гү- уі» түрінде 
буынға дұрыс бөлініп, қазақ сөзінің буын құрамын бұзбайды. 

2. Орыстың дауысты (ю) және (я) дыбыстары қолданыстағы 
қазақ орфографиясы бойынша көптеген сөздерде басқа 
дауыстылармен тіркесіп кездеседі. Мысалы, аю, ою, үю, ая, оя, ұя, 
бұлар «Түбір сөздерде екі дауысты дыбыс кездеспеуі керек» деген 
ережеге қайшы келеді. Сондықтан бұл орыс дыбыстарының орнына 
қазақтың төл дыбыстарының (йұу, йүу) және (йа, йә) тіркестерін 
сәйкес пайдалану керек. Сонда біз былай айұу, ойұу, үйүу, айа, ойа, 
ұйа  деп жазар едік. Бұлар қазақ тілінің ешбір ережесін бұзбайды,  
оның ішінде буын құру және морфемдер жалғау ережелерін де. 

Осындай қайшылықтар қазақ тілінің жазба мәдениетіне теріс 
әсерін тигізіп, сөздердің дұрыс жазылуына және терминдердің 
мағынасын дұрыс түсінуге кедергі жасап отыр. Сонымен қатар 
әртүрлі елдерде тұратын қазақтар бір-бірімен жазбаша қатынаса 
алмайды, себебі олар компьютерде қолдау көрсетілмеген әртүрлі 
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әліпбиді пайдаланады, ал өз отанында тұратын қазақтар бір-бірімен 
толыққанды жазбаша араласа алмайды, себебі қазақ 
орфографиясындағы қайшылықтар уақыт өткен сайын ұлғаюда.     

Сондықтан, бұл қалыптасқан жағдайды түзету қажет. Ол үшін 
қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне негізделген әліпби құрып, 
жазбасына кешенді реформа жасау керек. Бұл реформаның 
алдыңғы кезекте шешілетін мәселелер мыналар:   

1. Бұрынғы реформалардың нәтижелерін ескеріп қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесін нақтылау. Мұнда кірме дыбыстар ішінен тек 
қазақ тіліне аударылмай кіретін халықаралық терминдерде болатын 
және қазақ тілінің ішкі заңдылықтарын бұзбайтындарын ғана 
қалдыру керек. 

2. Жаңа әліпбидің құрамын тек латиница негізінде анықтау. 
Мұнда жаңа әліпби ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды жеңіл және тиімді пайдалануға мүмкіндік беруі 
керек. 

3. Қазақ тілінің жаңа орфоэпиялық және орфографиялық емле-
ережелерін жасау.  Мұнда қазақ тіліне аударылмай кіретін 
терминдер қазақ тілінің заңдылықтарымен айтылуын және 
жазылуын талап ету керек.   

  Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін нақтылаған кезде, кірме 
дауыссыз (вы), (фы), (хы)  және дауысты (и), (у)  дыбыстары 
адамның тегін және халықаралық терминдерді жазғанда 
пайдаланып, қазақ тіліне етене еніп кеткендігін ескеру қажет. 
Мысалы, Вагнер, Хонекер, Форд, Иванов, Хомский, Хинчин, вагон,  
вектор, вето, викторина, вирус, интернет, инвестор, институт, 
университет, универсам, хлор, хром, хроника, факт, файл, физика, 
факультет, федерация, филармония, фонетика, формула, функция. 
Бұл дыбыстардың қазақ тіліне терең енгендігі соншама, тіпті қазақ 
тілін ана тілім дегендердің артикуляциялайтын (дыбыстайтын) 
сөйлеу органдары осыларға бейімделіп кетті.  

Аталған дыбыстардың барлығы жұрнақтар мен жалғаулардың 
құрамына кірмейді де, жаңа сөзжасамдарға және сөзпішіндерге 
қатыспайды. Сондықтан оларды қазақ тілінің жаңа әліпбиін 
құрғанда пайдалану керек. Одан қазақ тілі зардап шекпейді, 
керісінше олар халықаралық терминдердің айтылуы мен жазылуын 
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олардың түпнұсқада айтылуына және жазылуына жақындатуға 
көмектеседі. Бірақ алдымен тіл дыбыстарын фонема мен аллофонға 
бөлгізетін лингвистикалық әдісті қолдану қажет (2.2.3 
параграфтағы 2.2.3.4-кестені қараңыз ). 

Кез келген тілдің әліпбиінде фонеманың графемасы бар, ал 
аллофондар жоқ болады, бірақ ол Халықаралық фонетикалық 
әліпбиінде (ХФӘ) таңбаланып, басқа фонетикалық бірліктердің 
(морфема, сөз және т.б.) трансрипциясында қатысады [31, 32]. 

Қазақ тілінің латын графикасы негізінде жаңа әліпбиін анықтау 
үшін дауыссыз (вы), (фы), (хы) дыбыстары фонемалар, ал дауысты 
(и), (у) дыбыстары қазақтың төл дауысты (і) және (ұ) 
фонемаларының аллофондары ретінде сәйкес есептеледі.   

Неге дауысты (и) және (у) дыбыстары қолданыстағы кириллица 
негізіндегі әліпбидегі фонема статусынан жаңа әліпбиде аллофон 
статусына өтуі ХФӘ-нде (и) – [i] дыбысының дыбысталуы орыстың 
дауысты (и) дыбысынан қазақтың дауысты (і) -[ɪ] дыбысына дейін 
түрленетіні және, тура осылай, (у) – [u] дыбысының дыбысталуы 
орыстың дауысты (у) дыбысынан қазақтың дауысты (ұ) - [ʊ]  
дыбысына дейін түрленетінімен түсіндіріледі (мұнда дөңгелек жақшада 
– фонеманың атауы, ал тік жақшада – оның халықаралық фонетикалық әліпбидегі 
таңбасы жазылған) [31, 32]. Бұл феномен екі дыбыстың нақты 
контексте бірдей кездесе алып, бірін басқасына ауыстырғанда жаңа 
сөз немесе сөйлем  тудырмайтын Еркін түрлену деп атайды [33]. 
Сондықтан қазақ тілі дыбыстарын 2.1 және 2.2 тарауда талдағанда 
(и), (у) дыбыстары қарастырылмайды және олар аллофон 
болғандығынан жаңа әліпбиде жеке әріптермен таңбаланбайды. 
Мұндай тәжірибе көптеген (ағылшын, француз, түрік, өзбек және 
басқа) тілдерде бар. 

Сонымен, жаңа реформаға қазақ тілінің 31 дыбысы, олардың 
ішінде 9 дауысты фонема және 2 аллофон: (а) - [ɑ], (ә) - [æ], (е) - [е], 
(o) - [ɔ], (ө) - [ɵ], (ұ) - [ʊ, u], (ү) -  [ʏ], (ы) - [ɤ], (і) - [ɪ, i] және 22 
дауыссыз фонема: (бы) - [b], (вы) - [v], (ғы) - [ɣ], (гі) - [g], (ды) - [d], 
(кі) - [k], (қы) - [q], (жы) - [Ʒ], (зы) - [z], (й) - [j], (ыл) - [l], (мы) - [m], 
(ны) - [n],        (ың) - [ŋ], (пы) - [p], (ыр) - [r], (сы) - [s],  (ты) - [t], (ў) 
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- [w], (фы) - [f], (хы) - [h], (шы) - [ʃ]  қатысады.  Жаңа әліпбиді 
анықтағанда тек осы фонемалар ғана жеке әріптермен 
таңбаланатын болады. 
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1. ТАБИҒИ ТІЛДЕРДІҢ ДЫБЫСТАРЫ 

1.1. Сөйлеу органдары және есту органдары 

Табиғи тілдің кезкелген дыбысы серпінді ортада тарайтын, 
белгілі спектрі,  қарқындылығы және диапазоны бар толқын 
болады.  

Табиғи тілдің дыбыстары адамның сөйлеу органымен үнделеді 
(артикуляция), ауада тарайды (акустика) және есту органымен 
қабылданады (перцепция) [20]. 

Адамның сөйлеу органдары 1.1-суретте көрсетілген. 

 
1.1-сурет. Адамның сөйлеу органдары. 

 1. Жоғарғы сыртқы ерін; 2. Төменгі сыртқы ерін; 3. Жоғарғы 
ішкі ерін; 4. Төменгі ішкі ерін; 5. Алдыңғы жоғарғы тістер; 6. 
Алвеолдың алдыңғы бөлігі; 7. Алвеолдың артқы бөлігі; 8. Қатты 
таңдайдың алдыңғы бөлігі; 9. Қатты таңдайдың негізгі бөлігі; 
10.Жұмсақ таңдай; 11. Көмейдің тілшігі; 12. Мұрындық қуыс; 13. 
Жұтқыншақтың артқы қабырғасы; 14. Кеңірдекке, бронхаға және 
өкпеге өтетін өңеш; 15. Дауыс желбезегі; 16. Көмейүсті бөлік 
немесе жұтқыншақ аумағы; 17. Тіл түбірі; 18. Тілдің артқы бөлігі; 
19. Азу тіс; 20.Тілдің негізгі бөлігі; 21. Тілдің жоғарғы бөлігі; 22. 
Тілдің ұшы; 23. Тіл ұшының төменгі бөлігі; 24. Қызыл етпен 
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алдыңғы тістің қосылуы; 25. Төменгі жақтың алдыңғы тістері; 26. 
Жұтқыншақтың көмейі өңешке өтуі; 27. Төменгі жақтар. 

Сөйлеу органдары белсенді (қозғалмалы) және салғыр 
(қозғалмайтын) болып бөлінеді. Белсенді сөйлеу органы сөйлеу 
трактысының көлемі мен формасын өзгерте алады және онда 
шығатын ауаға кедергі жасай алады. Оларға төменгі жақ (maxilla), 
тіл(lingua), ерін (labiis), тілшік (uvula), дауыс желбезегі (vocalis 
funibus), таңдай (palatum molle) жатады. Сөйлеудің салғыр 
органдары сөйлеу трактысының формасын өзгерте алмайды. 
Салғыр органдарға  – үстіңгі жақ (maxillae), тістер (dentium), 
алвеолдар (alveoli) және қатты таңдай (palatum durum), жұмсақ 
таңдай (palatum molle), мұрын қуысы (cavitas nasi) жатады. 

Сөйлеу органдарының дыбысты шығарудағы жұмысын 
артикуляция дейді.  Артикуляция үш моменттен тұрады: экскурсия, 
үзілім, рекурсия. Экскурсия сөйлеу органдары үндеуге 
дайындалғанда алғашқы момент болады. Үзілім дыбыс үнделгенде 
орталық момент болады. Рекурсия сөйлеу органдары үндеуді 
аяқтағанда соңғы момент болады. 

Сөйлеу органдары дыбыстарды жасағанда қандай органдар 
және қалай қатысатына байланысты барлық дыбыстар дауыстылар 
мен дауыссыздарға бөлінеді. Дауысты дыбыстарды шығарғанда 
ауаны ауыз қуысынан бос кедергі жасамай өткізетін тек тіл мен 
ерін қатысады. Дауыссыз дыбыстарды шығарғанда тек тіл мен ерін 
ғана қатыспай, кедергілер жасайтын таңдай да қатысады. 
Сондықтан дауысты дыбыстар тек дауыспен жасалады, ал 
дауыссыз дыбыстар -  дауыс пен салдырдың аралысымен немесе 
тек салдырмен жасалады. 

Тіл әртүлі дыбыстарды шығару үшін өте иілімді және 
қозғалымды болып, ауыз қуысында әртүрлі жағдайларда болады. 
Тіл шарты түрде үшке бөлінеді: алдыңғы бөлік (front part), ортаңғы 
бөлік (middle part) және артқы бөлік (back part). Тыныштық күйде 
тіл арқысының алдыңғы бөлігі қатты таңдайдағы алвеолдық доғаға 
(alveolar ridge) қарсы, орталық бөлік  – қатты таңдайға (hard palate) 
қарсы, артқы бөлік – жұмсақ таңдайға (soft palate) қарсы болады. 
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Тілдің барлық беті дорсалды  беті (dorsal surface), оның алдыңғы 
бөлігінің беті – предорсалды бет (predorsal) деп аталады.     

Дауыс желбезегі (vocal cords) жақындаса алатын және бірдей 
созылатын немесе айырылатын және босаңсыйтын екі бұлшық 
еттік иілгіш қатпардан құралады. Олардың арасындағы кеңістік 
дауыстық қуыс (glottis) деп аталады. Көмей үстінде фарингалды 
қуыс (pharyngealcavity), ауыз қуысы (mouth cavity) және мұпын 
қуысы (nasal cavity) болады. Олардың көлемі дыбыстың сапасына 
әсер етеді.  

Егер жұмсақ таңдай (soft palate) көтерілсе, онда фарингалды 
қуыстан шығарылатын ауа ауыз қуысынан шығады немесе егер 
жұмсақ таңдай төмендесе, онда мұрын қуысынан шығады. Бірінші 
жағдайда ауыздық (oral) дыбыстар, ал екіншіде  – мұрындық (nasal) 
дыбыстар шығады, олардың биіктігі және тоналдылығы әртүрлі 
болады. 

Адам дем алғанда, оның өкпесі жазылады (дем алу) және 
жиырылады (дем шығару). Егер увула өткелді жаппаса, өкпе 
жиырылғанда ауа ағыны көмей арқылы өтіп, ауыз қуысына келеді 
немесе егер увула өткелді жапса, мұрын қуысына келеді.  

Мұнда келесі жағдайлар болуы мүмкін: 
1)  Дауыс желбезегі ығысқан болса және ауа ағыны дауыс 

желбезегіне тиіп өтіп, музыкалық дыбысты (тонды) бейнелейтін 
әртүрлі жиіліктегі гармониялық, периодтық, біркелкілік дыбыстық 
тербеліс шақырылады;   

2)  Дауыс желбезегі ажыратылған болса және ауа ағыны дауыс 
желбезегін тимей өтіп, салдыр (қатаң) немесе салдыр мен тонның 
араласын (үнді) бейнелейтін беймузыкалық, бейгармониялық, 
бейпериодтық және біркелкі емес дыбыстық тербеліс шақырылады;   

Тон мен салдыр күрделі дыбыс болады және құраушылардың 
жиынынан тұрады, ал ауыз бен мұрын қуыстары резонатор болады 
және тон мен салдырдың құраушыларын кұшейтіп сапасын 
қалыптастырады.   

Дыбыстық тербелістердің күші есту табалдырығына 
байланысты децибел (дБ)-мен өлшенеді. Адамның есту органы 
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қабылдайтын  дыбыс жиілігі герц-пен өлшенеді. Адамның есту 
органдары ұзындығы 1,6 см-ден 20 м-ге дейін,  16 – 20 000 Гц (20 
кГц) диапазонға тән  дыбыс толқындарын қабылдай алады.   

Адамның есту органдары ауаның дыбыстық толқынын  
электрлік импульсқа айналдырады және үш негізгі бөліктен 
тұрады: сыртқы құлақ, орта құлақ және ішкі құлақ. 

Адамның есту органдары 1.2-суретте көрсетілген. 

 
  1.2-сурет. Адамның есту органдары. 

1 – құлақ қалқаны және сыртқы есту өткелі; 2 - дабыл жарғағы; 
3 - евстахий түтігі; 4 – есту сүйекшелері (балғашық, төс, үзеңгі);  

5 – кіші құлақ. 
Сыртқы құлақ дыбыстық толқынды ұстап алу мен фокустау 

үшін арналған және құлақ қалқанынан және сыртқы есту өткелінен 
тұрады. Сыртқы құлақ ауаның дыбыстық тербелісінің электрлік 
импульсқа түрлендіруге ешқандай қатысы жоқ.  

Орта құлақ дабыл жарғағы, есту сүйекшелері (балғашық, төс, 
үзеңгі) және  евстахий түтігінен тұрады. Дабыл жарғағы дыбыстық 
толқынынан дірілдейді, ал есту сүйекшелері дыбыстық тербелісті 
дабыл жарғағынан ішкі құлақ облысына береді. Евстахий түтігі 
жұтқыншақ пен мұрын қуысының қосылған жеріне жалғасады. 

Ішкі құлақ екі бөліктен тұрады: вестибуляр аппараты мен 
улыдан, ол дірілді мыйдың есту орталығына берілетін нервтік 
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импульсқа айналдырады, яғни ол дыбыстық тербелістерді электрлік 
импульстерге айландырады және оларды есту нервтеріне береді. 

1.2. Табиғи тілдер дыбыстарын талдау әдістері  

Бұл параграфта  [12-33] жұмыстарында берілген табиғи тілдер 
дыбыстарын талдау әдістері қарастырылады. Бұл әдістер 2.1 және 
2.2 тарауларда қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне артикуляциялық 
анализ (талдау) және акустикалық анализ жасағанда қолданылады.    

Табиғи тілдерде сөйлеудің ең кіші бірліктері дыбыстар болады, 
олардың арқасында біз сөздерді айтамыз, естиміз және 
ажыратамыз, яғни олар мағына ажырату функциясын атқарады. 
Табиғи тілдердің дыбыстары көмегімен бір сөзді екінші сөзге 
айналдыра аламыз, бір дыбыс өзгергенде сөздің мағынасы өзгереді.    

Табиғи тілдердің дыбыстары адамның сөйлеу мүшелерімен 
дыбысталады (артикуляция), ауа ортасында таралады (акустика) 
және адамның есту органдарымен естіледі (перцепция). Дыбыстар 
туралы ғылым зерттелетін объектіге көзқарас бойынша келесі 
бөлімдермен берілген: 

1. Артикуляциялық фонетика артикуляциалау органдарының 
жұмысы көз қарасынан сөйлеу дыбыстарын сипаттау мен жіктеуді 
(классификациялауды) жүргізеді.  

2. Акустикалық фонетика есту органдарына қолжетімді сөйлеу 
дыбыстарының физиқалық ерекшеліктерін зерттейді.  

3. Перцептивтік фонетика естушілердің дыбыстарды 
қабылдау және дыбыстық бірліктерді тану ерекшіліктерін 
анықтайды. 

Кез келген табиғи тілдердің дыбыстарын анализ (талдау) жасау 
артикуляциялық (сөйлеу органдары), акустикалық (дыбыстау) 
немесе перцептивтік (қабылдау) бойынша болуы мүмкін.  

Тілді артикуляциялық талдау оның дыбыстарын жасауға  
қатысатын сөйлеу органдарын және олардың қозғалысын 
анықтайды және артикуляциялық белгілерді орнатады:  

 дыбыстардың жасалу орны; 
 дыбыстарды жау тәсілі;  
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 дыбыстарды жасауда дауыс пен салдырдың қатысы.  
Жоғарыда 1.1 параграфында айтылғандай, табиғи тілдің 

дыбыстары, оларды жасауда қай сөйлеу органдары және қалай 
артындық қатысуына байланысты әртүрлі артикуляцилық белгілері 
бар дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. 

Жасалу орнына бойынша дауыстылар мыналарға бөлінеді: 
 алвеолдық (тілалды); 
 тілортасындық, 
 увулярлық (тіл), 
 еріндік, (дөңгеленген), дөңгеленбеген (дөңгеленбеген).  

Жасау тәсілі бойынша дауысты дыбыстар тілдің тік 
(вертикалды) қозғалысына байланысты  мыналарға бөлінеді: 

 жоғары көтерілген тілдік; 
 орта көтерілген тілдік; 
 төмен көтерілген тілдік. 

Дауыссыз дыбыстар жасалғанда сөйлеу органдарымен ауа 
ағының алдында кедергі қойылады және мынадай жағдайлар 
болады: сөйлеу органдарын бұғаттау, сөйлеу органдарын күшті 
немесе әлсіз шектеу, ауа ағынын мұрын қуысына бұру, дауыс 
желбезегін толық тербелтпеу (сонорлы дауыссыздар және 
салдырлы дауыссыздар) немесе мүлде тербелтпеу (қатаң 
дауыссыздар).     

Жасалу орны бойынша дауыссыз дыбыстар мыналарға 
бөлінеді: 

 тілалды-тістік (предлингво-денталдық); 
 тілалды-таңдайалдындық (предлингво-предпалаталдық); 
 тілорта-қаттытаңдайлық (палаталдық); 
 тіларты-қаттытаңдайлық (постлингво-палаталдық); 
 тіларты-жұмсақтаңдайлық (постлингво-велярлық); 
 ерін-еріндік (билабиалдық); 
 ерін-тістік (лабиалды-денталдық).  
Мұнда бірінші орында белсенді сөйлеу орган, ал екінші орында 

салбыр сөйлеу органы көрсетілген. 
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Жасалу тәсіліне бойынша тілдің дауыссыз дыбыстар 
жабысыңқы және ызың болып бөлінеді. Жабысыңқы дауыссызды 
дыбыстағанда ауыз қуысында сөйлеу органы толық қабысады және 
ауа ағыны қабысуды салдырмен өтіп, сыртқа жол табады. 
Жабысыңқы дауыссыздар үшін үзілім ауыз қуысында ауа 
ағынының толық тоқтаған мезетін қамтиды.  

Жабысыңқы дауыссыздар шұғыл,  аффрикат, мұрындық  
болып бөлінеді. Шұғылды артикуляциялау кезінде таңдай 
шымылдығы көтеріледі және ауа ағымы ауыз қуысына өтеді, ал 
қабысуларды ажырату шұғыл өтіп, жарылысты елестетеді. 
Аффрикаттарды артикуляциялау кезінде қабысуларды ажырату 
шұғыл болмайды. Мұрындықтарды артикуляциялау кезінде таңдай 
шымылдығы түсіріліп, ауа ағымы мұрыннан өтеді. 

Ызың дауыссызды дыбыстағанда ауыз қуысында белсенді және 
салбыр сөйлеу органдары жақындайды, нәтижесінде   ауа ағыны 
жасалған қуыстан өтіп салдыр (үйкеліс - фрикация) шығарады. 

Пішіні (Формасы) бойынша қуыстар дөңгелек қуысты және 
жазық қуысты болып бөлінеді, ал орындары бойынша қуыстарды 
орталық қуыстар және жақтық қуыстар дейді. 

Тілді акустикалық талдау дыбыстың мынадай акустикалық 
сипаттамасын ажыратады: 

 үнділігі; 
 биіктігі;  
 ұзақтығы; 
 тембрі.  

Дыбыстың үнділігі тон (периодтық тербеліс) мен салдыр 
(бейпериодтық тербеліс) ара салмағына байланысты болады. 
Үнділік жағынан дыбыстар вокалдық және бейвокалдық болып 
бөлінеді. Вокалдық дыбыстарға тек қана тоннан жасалған 
дауыстылар және тон мен салдырдан тұратын, бірақ тон басым 
болатын, сонар (үнді) дауыссыздар жатады. Бейвокалдық 
дыбыстарға шуыл дауыссыздар жатады, олардың құрамында 
салдыр тоннан басым болса, олар үнді дауыссыздар, ал тон мүлдем 
болмаса, қатаң дауыссыздар болады. 
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Дыбыс биігі тербелістің жиілігіне тәуелді (уақыт бірлігіндегі 
тербеліс саны). Биіктік бойынша дыбыстар биік және төмен 
болады. Дыбыс көзінің тербеліс жиілігі неғұрлым көп болса, 
соғұрлым шығатын дыбыс жоғары болады. Жоғарғы дыбыстарға 
алдыңғы қатардағы дауысты дыбыстар, сонымен қатар, тілалды 
және тілортандық дауыссыз дыбыстар жатады.  Төмен дыбыстарға 
барлық қалған дауыстылар және дауыссыз дыбыстар жатады. 

Дыбыс күші дыбыстық тербелістің амплитудасына тәуелді, 
неғұрлым тербеліс амплитудасы үлкен болса, соғұрлым дыбыс 
күші күштірек (қаттырақ) болады. Күш бойынша 
дыбыстар консонанттық және бейконсонанттық дыбыстарға 
бөлінеді. Консонанттық дыбыстар – әлсіз (тыныш) дыбыстар, 
оларға барлық дауыссыздар. Бейконсонанттық дыбыстар –  күшті 
(қатты) дыбыстар, оларға барлық дауысты дыбыстар жатады. 

Дыбыстың ұзақтығы оның уақыт бойынша созылғандығына 
тәуелді болады. Ұзақтық бойынша дыбыстар ұзақ (ұзын) және 
қысқа дыбыстарға бөлінеді. 

Дыбыстың тембрі дыбыстық қатпар тербелістерінің жиынтығы 
мен резонаторлар жұмысының нәтижесіне тәуелді және оның 
акустикалық белгілерінің жеке сапасы болады. 

Табиғи тіл дыбыстарының  акустикалық сипаттамасы 
электроакустиканың эксперименталдық деректеріне негізделген. 
Ол форманттардың жеке жиілік сипаттамаларына негізделуімен 
қатар, дыбыс спектрінде форманттардың орналасуына негізделген.  

Табиғи тіл дыбыстарын акустикалық талдау үшін келесі 
акустикалық белгілерді пайдалануға болады: 

1. Үнділік-қатаңдық белгісі дыбыстарды үнді және қатаң деп 
бөлуге мүмкіндік беретін төмен жиілікте гармониялық 
тербелістердің барлығын немесе жоқтығын бағалауға негізделген.  
Үнді дыбыстарға барлық вокалды - дауыстылар, сонорлы - 
дауыссыздар, үнді - шуылдар жатады. Қатаңдарға бейвокалды - 
қатаң шуылды дауыссыздар жатады.   

2. Үздікті-үздіксіз белгісі спектрограммадағы дыбыстық 
толқынның сипаттамасына негізделген. Үздікті дыбыстар 
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спектрограммада толқын шетінің күрт үзілуімен сипатталады, ал 
үздіксіз дыбыстардың ауыспалы тондары бар. 

3. Мұрындық-мұрындықсыз белгісі мұрындық резонатордың 
дыбысты жасауға қатысуын бағалауға негізделген. 

4. Шұғылдық-шұғылдықсыз белгісі шуылдың қарқындылығын 
бағалауға негізделген. Шұғыл дыбыстарды жасағанда ауыз 
қуысында ауаның бір бөлігі жалпы ағынға көлденең жүріп, оны 
қоздырып турбулентті ауа ағынын туғызады. 

Тілді перцептикалық талдау оның дыбыстық бірлігін 
естілімдік сәйкестендіру мақсатында дыбыс жібермейтін арнаулы 
бөлмеде жүргізілетін эксперименттер негізінде жүзеге асырылады. 
Мағына айырымдылық жағынан дауыссыздар, дауыстыларға 
қарағанда, үлкен ажыратымдық ерекшеліктерге ие: дауыссыздар 
бойынша сөзді табуға болады, ал дауыстылар бойынша болмайды. 

Талданатын дыбыстық бірлік ретінде табиғи тілді 
тасымалдаушы микрофонға оқыған немесе жасанды синтезделген 
талданатын тілдің дауыстылары, буындары, сөздері, фразалары 
немесе бұл тілде мағынасы жоқ жасанды сөздер (логотомдар) 
пайдаланады.   

Зерттеудің перцептивтік әдістеріне берілген дыбыстық 
бірліктерді қабылдау, ажырату және салыстыру жатады:      

1)  тілдің дыбысын, буынын, сөзін немесе  фразасын қабылдау; 
2)  буынның энергетикалық жүзеге асырылуын қабылдау (әрбір 

жеке алынған сөз ішіндегі екпінді және екпіннен кейінгі буындарды 
дауыстау бойынша қабылдау); 

3)  буынның уақыттық жүзеге асырылуын қабылдау (әрбір жеке 
алынған сөз ішіндегі екпінді және екпіннен кейінгі буындарды 
ұзақтық бойынша қабылдау) және дауыссыздың алдыңғы екпінді 
дауыстымен қабысынуының сипатын анықтау. 

Сонымен, табиғи тілдің дыбыстарын бір-бірінен 
артикуляциялық, акустикалық және персептикалық жіктеу арқылы 
ажыратуға болады. Бұл жіктеудан басқа мәнді дыбыстардың - 
фонемалардың функционалды (мәнажыратымдық) жіктеуі бар.  
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2. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ДЫБЫСТЫҚ ЖҮЙЕСІ 

2.1. Қазақ тілі дыбыстарын артикуляциялық талдау 

2.1.1. Қазақ тілі дауысты дыбыстарын артикуляциялық талдау 

Кіріспеде қазақ тілінде 9 төл дауысты дыбыс - фонема бар деп 
айтылған: (а) - [ɑ], (ә) - [æ], (е) - [е], (o) - [ɔ], (ө) - [ɵ], (ұ) - [ʊ], (ү) -  
[ʏ], (ы) - [ɤ], (і) - [ɪ].  

 Дауысты дыбыс (а) - [ɑ] жақтың кең ашылып, еріннің бейтарап 
қалпы, тілдің төмен түсуі және тілдің артқа жылжуы арқылы 
жасалады. Сондықтан,  [ɑ] дыбысы жақтың қатысына қарай ашық, 
еріннің қатысына қарай езу дауысты, тілдің тік қалпына қарай 
төмен, ал тілдің көлденең қалпына қарай тіларты дауысты дыбысы 
болып табылады. [ɑ] дыбысының артикуляциялық белгілері: ашық, 
төмен, тіларты, дөңгеленбеген. 

Дауысты дыбыс (ә) - [æ] жақтың кең ашылып, еріннің бейтарап, 
тілдің төмен түсуі және тілдің алдыңғы жаққа  орналасуы арқылы 
жасалады. Сондықтан, [æ] дыбысы жақтың қатысына қарай ашық, 
еріннің қатысына қарай дөңгеленбеген, тілдің тік қалпына қарай 
төмен, ал тілдің көлденең қалпына қарай – тілалды дауысты 
дыбысы болып табылады. [æ] дыбысының артикуляциялық 
белгілері: ашық, төмен, тілалды, дөңгеленбеген. 

Дауысты дыбыс (е) - [e] жақтың жартылай ашылып, еріннің 
бейтарап қалпында, тілдің орташа қалыпта және алдыңғы жаққа 
орналасуы арқылы жасалады. Сондықтан, [e] дыбысы жақтың 
қатысына қарай жартылай ашық, еріннің қатысына қарай 
дөңгеленбеген, тілдің тік қалпына қарай орташа көтерілген тілдік, 
ал тілдің көлденең қалпына қарай тілалды дауысты дыбысы болып 
табылады. [e] дыбысының артикуляциялық белгілері: жартылай 
ашық, орта көтерілген, тілалды, дөңгеленбеген. 

Дауысты дыбыс (о) - [ɔ] жақтың жартылай қалыпта ашылуы, 
еріннің дөңгеленіп, тілдің орташа төменгі қалпында және тілдің 
артқа жылжуы арқылы жасалады. Сондықтан [ɔ] дыбысы жақтың 
қатысына қарай жартылай ашық, еріннің қатысына қарай 
дөңгеленген, тілдің тік қалпына қарай орташа төмен, ал тілдің 
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көлденең қалпына қарай – тіларты дауысты дыбысы болып 
табылады. [ɔ] дыбысының артикуляциялық белгілері: жартылай 
ашық, орташа төмен, тіларты, дөңгеленген. 

Дауысты дыбыс (ө) - [ɵ] жақтың жартылай ашылуы, еріннің 
дөңгеленуі, тілдің орташа жоғарғы және тілдің алға жылжуы 
арқылы жасалады. Сондықтан [ɵ]  дыбысы жақтың қатысына қарай 
жартылай ашық, еріннің қатысына қарай ерін, тілдің тік қалпына 
қарай орта көтерілген тілдік, ал тілдің көлденең қалпына қарай – 
тілалды дауысты дыбысы болып табылады. [ɵ] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: жартылай ашық, орташа жоғары, 
тілалды, дөңгеленген.  

Дауысты дыбыс (ұ) - [ʊ] (жақтың жабылып, еріннің дөңгеленіп, 
тілдің жоғары көтеріліп және тілдің артқа жылжуы арқылы 
жасалады. Сондықтан  [ʊ] дыбысы жақтың қатысына қарай жабық, 
еріннің қатысына қарай дөңгеленген, тілдің тік қалпына қарай 
жоғары көтерілген тілдік, ал тілдің көлденең қалпына қарай – 
тіларты дауысты дыбысы болып табылады. [ʊ] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: жабық, жоғары көтерілген тілдік, 
тіларты, дөңгеленбеген. 

Дауысты дыбыс (ү) -  [ʏ] жақтың жабылып, еріннің дөңгеленіп, 
тілдің жоғары  көтеріліп және тілдің алға жылжуы арқылы 
жасалады. Сондықтан   [ʏ] дыбысы жақтың қатысына қарай жабық, 
еріннің қатысына қарай дөңгеленген, тілдің тік қалпына қарай 
жоғары көтерілген тілдік, ал тілдің көлденең қалпына қарай – 
тілалды дауысты дыбысы болып табылады. [ʏ] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: жабық, жоғары көтерілген тілдік, 
тілалды, дөңгеленген. 

Дауысты дыбыс (ы) - [ɤ]  жақтың жабық, еріннің бейтарап, 
тілдің жоғары көтерілген тілдік және және тілдің артқа жылжуы 
арқылы жасалады. Сондықтан  [ɤ] дыбысы жақтың қатысына қарай 
жабық, еріннің қатысына қарай дөңгеленген, тілдің тік қалпына 
қарай жоғары көтерілген тілдік, ал тілдің көлденең қалпына қарай – 
тіларты дауысты дыбысы болып табылады. [ɤ] дыбысының 
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артикуляциялық белгілері: жабық, жоғары көтерілген тілдік, 
тіларты, дөңгеленген.  

Дауысты дыбыс (і) - [ɪ]  жақтың жабылып, еріннің бейтарап 
күйінде, жоғары көтерілген тілдік және тілдің алға жылжуы арқылы 
жасалады. Сондықтан  [ɪ] дыбысы жақтың қатысына қарай жабық, 
еріннің қатысына қарай дөңгеленген, тілдің тік қалпына қарай 
жоғары көтерілген тілдік, ал тілдің көлденең қалпына қарай – 
тілалды дауысты дыбысы болып табылады. [ɪ] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: жабық, жоғары көтерілген тілдік, 
тілалды дөңгеленген. 

 
2.1.2. Қазақ дауысты дыбыстарын артикуляциялық жіктеу 

  Қазақ тілінің фонетикасы бойынша көптеген еңбектерде, 
мысалы, [15-18] қазақ тілінің дауысты дыбыстарының 
артикуляциялық жіктеуге 3 бинарлы (2 мәнді) белгілерді 
жатқызады: 

2.1.2.1-кесте. Қазақ тілінің дауысты дыбыстарының үш 
бинарлы артикуляциялық белгілері. 
№ Белгілер аты Белгілердің мағынасы 

 
1  Тілдің көлденең қалпы Тіларты Тілалды  

 
2  Жақтың қалпы Ашық Жабық 

 
3  Еріннің қалпы Дөңгеленбеген Дөңгеленген 

 
 
 «Тілдің қалпы» деген белгіні нақтырақ «Тілдің көлденең 

қалпы» деуге болады, оның «Тіларты» және «Тілалды» деген 
мәндері бар. Себебі тағы да «Тілдің тік қалпы» деген белгісі бар, 
оған «Жуан» және «Жіңішке» деген мәндер кіреді және олар 
артикуляциялық емес, акустикалық белгіге жатады. 
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Сонымен қатар, Диррихле принципі бойынша [21]  9 объект 
мінездемелерін толықтай және дұрыс сипаттау үшін үш бинарлы 
(екімәнді) белгілер жеткіліксіз, себебі әр белгінің екі мәні бар және 
белгілердің өзара максималды жалпы саны 2  =   8 тең болады. 
Бірақ, 2.1.2.2 кестесінде көрсетілген қазақ тілінің 9 дауысты 
дыбыстарын дәстүрлі жіктеу 3 бинарлы белгілерге негізделген.  

2.1.2.2-кесте. Үш бинарлы белгілер негізінде қазақ тілі дауысты 
дыбыстарын дәстүрлі жіктеу. 

 
Дауысты 

дыбыстар  
Артикуляциялық белгілер 

А
та

уы
  

Х
ал

ы
қа

ра
лы

қ 
фо

не
ти

ка
лы

қ 
әл

іп
би

де
 

(М
Ф

А
 - 

IP
A

) б
ел

гі
ле

ну
і  

 

Жақтың 
қатысына 

Еріннің 
қатысына  

Тілдің 
қатысына 

 А
ш

ық
 

 

Ж
аб

ық
  

Д
өң

ге
ле

нг
ен

 
 

Д
өң

ге
ле

нб
ег

ен
 

Ж
уа

н 

Ж
ің

іш
ке

 
  

(а)  [ɑ] + – + – + – 
(ә)  [æ] + – + – – + 
(о) [ɔ] + – – + + – 
(ө)  [ɵ] + – + – – + 
(ұ)  [ʊ] – + – + + – 
(ү)  [ʏ] – + – + – + 
(ы)  [ɤ] – + + – + – 
(і)  [ɪ] – + + – – + 
(е)  [e] + – + – – + 
 
2.1.2.2-кестесінен (ә) және (е) дауысты дыбыстарының 

артикуляциялық белгілері толығымен сәйкес келетінін көруге 
болады. Бұл дегеніміз, дәстүрлі жіктеу осы екі дауысты дыбысты 
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ажырата алмайды дегенді білдіреді. Сондықтан да, қазақ тілінің 
дауысты дыбыстары жүйесінің артикуляциялық және акустикалық 
мінездемелеріне мұқият талдау жүргізу керек. Ол үшін 2 жолды 
ұсынуға болады: 

1. Белгілер санын өзгеріссіз қалдырып, бірақ олардың 
әрқайсысына тағы бір мәннен қосу керек. Мысалы, [15] кітаптың 38 
бетінде «Жартылай ашық» деген мән тек қана  «Жақтың қалпы» 
деген белгіге қосылған.   

2. Тілдің тік қалпына қарай екі мәні бар тағы бір белгі қосу 
керек.   

1-жол. 2.1.2.3-кестеде көрсетілгендей орта тілді, жартылай 
дөңгеленбеген,  жартылай ашық деген мәндері қосылған үш 
тернарлы            (3 мәні бар) белгілер негізінде қазақ тілінің 
дауысты дыбыстарын жіктеу [22].  

2.1.2.3-кесте. Үш тернарлы артикуляциялық белгілер. 
Дауыстылар  Артикуляциялық белгілер 

А
та

уы
 

 
Х

Ф
Ә

(I
PA

) б
ел

гі
ле

ну
і 

 

Жақтың қалпы Еріннің қалпы 
Тілдің қалпы 

А
ш

ы
қ 

Ж
ар

ты
ла

й 
аш

ы
қ 

Ж
аб

ы
қ 

Д
өң

ге
ле

нб
ег

ен
 

 
Ж

ар
ты

ла
й 

дө
ңг

ел
ен

ге
н 

 Д
өң

ге
ле

нг
ен

 

Ті
ла

рт
ы

 

Т
іл

ор
та

сы
нд

ы
қ 

Ті
ла

рт
ы

  
 

(а)  [ɑ] + - - + - - + - - 

(ә)  [æ] + - - + - - - - + 
(о) [ɔ] + - - - - + + - - 
(ө)  [ɵ] + - - - - + - - + 
(ұ)  [ʊ] - - + - - + + - - 
(ү)  [ʏ] - - + - - + - - + 
(ы)  [ɤ] - - + + - - + - - 
(і)  [ɪ] - - + + - - - - + 
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(е)  [e] - + - - + - - + - 
Осы үш тернарлы белгілер негізінде (2.1.2.3-кесте) қазақ тілінің 

дауысты дыбыстары жүйесінің геометриялық моделін 2.1.2.1. 
суретте көрсетілгендей өзара төбелері арқылы біріккен екі 
пирамида [21] негізінде құруға болады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1-сурет. Үш тернарлы артикуляциялық белгілер негізінде 
қазақ тілінің дауыстылар жүйесінің геометриялық моделі. 

Мұнда [ɑ] [ɔ] [ʊ] [ɤ] жазықтығы тіларты (жуан) дауысты 
дыбыстарды (а) (о) (ұ) (ы), ал [æ] [ɵ] [ʏ] [ɪ] жазықтығы– тілалды 
(жіңішке) дауысты дыбыстарды (ә) (ө) (ү) (і), [ɑ] [ɔ] [ɵ] [æ] 
жазықтығы – ашық дауысты дыбыстарды (а) (о) (ө) (ә),  [ɤ] [ʊ] [ʏ] 
[ɪ] жазықтығы – жабық дауысты дыбыстарды (ы) (ұ) (ү) (і), [ɔ] [ʊ] 
[ʏ] [ɵ] жазықтығы – дөңгеленген дауысты дыбыстарды (о) (ұ) (ү) 
(ө), [ɑ] [ɤ] [ɪ] [æ] жазықтығы – дөңгеленбеген дауыстыларды (а) (ы) 
(і) (ә),  ал [e] төбесі ортатілдік, жартылай ашық (жартылай жабық) 
және жартылай дөңгеленген бола алатын ерекше дыбыс (е) 
дауысты дыбысын білдіреді. 

2.2.1-суретте [e] дыбысынан басқа қазақ тілінің дауысты 
дыбыстарының үш белгісі бар екені және олар үш өлшемді 
кеңістікте үш жазықтықтың қиылысында тұрғандығы көрсетілген.  
Әрбір жазықтық қандай да бір дауысты дыбыстардан тұратын 
дыбыстар класын көрсетеді.  

[ɑ] 

[æ] 

[ʏ] 

[ɤ] 

[ɵ] 

[ɛ] 

[ʊ] 

[ɪ] 

[ɔ] 
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 [e] дауысты дыбысы 4 жазықтықтың қиылысында 
тұрғандықтан, бұл дыбыстың айтылуының 4 нұсқасы бар, ол 
сөздегі [ɑ], [æ], [ɔ], [ɵ], [ʊ], [ʏ], [ɤ] және [ɪ] дыбыстарының 
айтылуына байланысты болады. Осыны ескере отырып, [ɑ], [ɔ], [ʊ], 
[ɤ] тіларты (жуан) дыбыстардың  осциллограммасын  [e] 
дыбысының осциллограммасымен қосып эксперимент жасап көріп, 
мынадай қасиеттерді [19] таптық, 2.1.2.2- суретте көрсетілген: 

 [ɑ]   [e]  [ɑ]  +[e]    [æ]  

 
+ 

 
 =  

 
≈ 

 

91% 
 

[ɔ]  [e]  [ɔ]+[e]    [ɵ]  

 
+ 

 
 =  

 
≈ 

 

89% 

[ʊ]  [e]  [ʊ]+[e]    [ʏ]  

 
+ 
  

 =  
  

≈ 
  

87% 

[ɤ]  [e]  [ɤ]+[e]    [ɪ]  

 
+   =   ≈ 

 

85% 

2.1.2.2- сурет.  Қазақ тілінің дауысты дыбыстарының қасиеттері. 
Қазақ тілінің дауысты дыбыстарын үш тернарлы 

артикуляциялық белгілер негізінде жіктеу 2.1.2.4-кестеде 
көрсетілген.      

2.1.2.4-кесте. Қазақ тілінің дауысты дыбыстарын үш тернарлы 
артикуляциялық белгілер негізінде жіктеу. 

Тілдің 
қатысына 

қарай 

Тілдің қатысына қарай 
Тіларты Тілортасы Тілалды 

Дөңгелен-
беген 

Дөңгелен-
ген 

Жартылай 
дөңгеленген 

Дөңгелен-
беген 

Дөңгеленген 

Ашық [ɑ] [ɔ]  [æ] [ɵ] 
Жартылай ашық   [e]   

Жабық [ɤ] [ʊ]  [ɪ] [ʏ] 
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Жоғарыда келтірілген балық жіктеулер ХФӘ-не сәйкес 
келмейді [31, 32]. Сондықтан олар практикада қолданылмайды. 

Енді ХФӘ-не сәйкес қазақ тілінің дауысты дыбыстарын 4 
бинарлы белгі бойынша артикуляциялық жіктеу  берейік. 

2 жол. Тілдің тік қалпына қарай төртінші белгіні қосу негізінде 
классифкациялау және оның екі мәні болады: жоғары, төмен. 

ХФӘ-нде тілдің таңдайға жақындығын білдіретін «жоғары» 
термині «close» деп, ал «төмен»  термині «open» деп аталады [31]. 

Төртінші белгіні қосуға байланысты негіздеме 2.2.1 бөлімде 
қазақ тілі дауысты дыбыстарының акустикалық талдауын 
(анализін) көптеген табиғи тілдерде қолданылатын компьютерлік 
талдауды қарастырғанда айтылады [31, 32]. 

2.1.2.5-кестеде қазақ тілі дауысты дыбыстарының төрт бинарлы 
артикуляциялық белгілері көрсетілген. 

2.1.2.5-кесте. Қазақ тілі дауысты дыбыстарының төрт бинарлы 
артикуляциялық белгілері. 

Дауысты 
дыбыстар  

Артикуляциялық белгілер 

А
та

уы
 

Х
Ф

Ә
 б

ел
гі

ле
ну

і 
 

Тілдің қалпы Еріннің 
қалпы 

Жақтың 
қалпы Тік Көлденең 

Тө
ме

н 
 

Ж
оғ

ар
ы 

Ті
ла

рт
ы 

Ті
ла

лд
ы

-  
 

Д
өң

ге
ле

-
бе

ге
н 

Д
өң

ге
ле

н-
ге

н 
А

ш
ы

қ 
 

Ж
аб

ық
 

(а)  [ɑ] + – + – + – + – 

(ә)  [æ] + – – + + – + – 
(ы)  [ɤ] + – + – + – – + 
(і)  [ɪ] + – – + + – – + 
(ұ)  [ʊ] – + + – – + – + 
(ү)  [ʏ] – + – + – + – + 
(о) [ɔ] – + + – – + + – 
(ө)  [ɵ] – + – + – + + – 
(е)  [e] – + – + + – + – 
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Енді Буль алгебрасын [24] пайдалана отырып, біз дауысты 
дыбыстар жүйесінің математикалық моделін  2.1.2.5. 
көрсетілгендей 4 бинарлы артикуляциялық белгілердің негізінде 
алгебралық өрнектер түрінде құрамыз [25].  

4 артикуляциялық белгілерді таңбалаймыз. Тілдің тік қалпы 
және Көлденең қалпы, Еріннің қалпы, Жақтың қалпы деген қазақ 
тілінің дауысты дыбыстарының белгілерін x1, x2, x3 және x4, 
логикалық айнымалылармен таңбалаймыз. Бұл айнымалылар тек 
қана ақиқат үшін 1 және жалған үшін 0 мәнін қабылдайды: 

 егер тіл жоғары қалыпта болса, онда x1 = 1, керісінше 
жағдайда x1 = 0; 

 егер тіл артқы жақта орналасса, онда x2 = 1, керісінше 
жағдайда x2 = 0;  

 егер ерін дөңгеленген қалыпта болса, онда x3 = 1, керісінше 
жағдайда x3 = 0;  

 егер жақ ашық қалыпта болса, онда x4 =1, керісінше жағдайда 
x4 = 0.  

Айнымалыларға берілген мәндердің негізінде  2.1.2.6 кестеде 
көрсетілгендей қазақ тілі дауысты дыбыстары жүйесінің Буль 
моделін құруға болады.  

2.1.2.6-кесте. Қазақ тілі дауыстыларының Буль моделі. 
Дыбыстың 

атауы 
ХФӘ 

белгіленуі 
 

x1 x2 x3 x4 

(а) [ɑ] 0 1 0 1 

(ә) [æ] 0 0 0 1 
(ы) [ɤ] 0 1 0 0 
(і) [ɪ] 0 0 0 0 
(ұ) [ʊ] 1 1 1 0 
(ү) [ʏ] 1 0 1 0 
(о) [ɔ] 1 1 1 1 
(ө) [ɵ] 1 0 1 1 
(е) [e] 1 0 0 1 
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Ары қарай әрбір 9 дауысты дыбыстардың белгілерін олардың 
қиысуы ретінде жазып, осы қиысуларды біріктіре отырып келесі 
дизъюнктивті нормалды форманы аламыз: 

(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁
(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁
(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )

  (2.1) 

Буль алгебрасының аксиомаларын қолдана отырып келесі 
қарапайым өрнекті аламыз:   

(푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 )  (2.2) 
(2.2) өрнекті  меншіктеу функциясы деп атаймыз, ол төменде 

көрсетілген теоремада қазақ тілі дауысты дыбыстарын сипаттайды.  
Меншіктеу теоремасы. егер дауысты дыбыстардың x1, x2, x3 

x4 артикуляциялық белгілері (푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 )⋁(푥 ⋀푥 ⋀푥 ⋀푥 ) 
дизъюнктивті нормалды формасын қанағаттандыратын болса, онда 
휆 дауыстысы қазақ тілі дауысты дыбыстарының жүйесіне жатады. 

Осы төрт артикуляциялық белгілер негізінде қазақ тілінің 
дауысты дыбыстары жүйесінің геометриялық моделін тұрғызуға 
болады. Ол 2.1.2.3-суретте көрсетілген [25]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.3-сурет. Төрт бинарлы артикуляциялық белгілер негізінде 
қазақ тілі дауысты дыбыстары жүйесінің геометриялық моделі.  

Мұнда [ɑ] [ɔ] [ʊ] [ɤ] жазықтығы тіларты (жуан) (а) (о) (ұ) (ы) 
дауысты дыбыстарды, ал [æ] [ɵ] [ʏ] [ɪ] жазықтығы – тілалды 

[ɵ] 

[ʏ] [ɪ] 

[æ] 

[e] 

[ʊ] 

[ɔ] [ɑ] 

[ɤ] 
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(жіңішке) (ә) (ө) (ү) (і) дауысты дыбыстарын, [ɑ] [ɔ] [ɵ] [æ] 
жазықтығы – ашық (а) (о) (ө) (ә) дауыты дыбыстарды,  [ɤ] [ʊ] [ʏ] [ɪ] 
жазықтығы –  жабық (ы) (ұ) (ү) (і) дауыты дыбыстарды, [ɔ] [ʊ] [ʏ] 
[ɵ] жазықтығы – дөңгеленген (о) (ұ) (ү) (ө) дауыты дыбыстарды, [ɑ] 
[ɤ] [ɪ] [æ] жазықтығы – дөңгеленбеген (а) (ы) (і) (ә) дауысты 
дыбыстарды, ал [e] төбесі (е) ерекше дыбысын сипаттайды. 

Егер дауысты дыбыстарды төрт артикуляциялық белгілермен 
жіктеуді ұсынатын болсақ, онда оның геометриялық моделі де төрт 
өлшемді кеңістікте сипатталуы керек деп қарсылық білдіруге 
болады. Алайда, 2.1.2.5 кестесінен көріп тұрғандай, [е] 
дауыстысынан басқасы үш белгімен сипатталған және тек қана [е] 
дыбысын басқа дыбыстардан айыру үшін төртінші белгі енгізу 
қажет болды. Сондықтан да, оның ерекше статусын көрсету үшін 
концептуалды түрде [е] дыбысы жоғарыда орналастырылды. [е] 
дыбысының (2.1.2.1 суретте көрсетілгендей ортасында емес) 
жоғарыда орналасуының басқа бір себебі [е] дыбысы – бірінші 
және екінші форманттарға қарағанда перифериялық (2.2.1.4-сурет) 
болып табылады. Бұл [а], [ә], [е] (кесте 2.2.1.2) дауыстылары үшін 
екінші форманттың өсуі кезінде байқалады, онда тілдің қалпының 
барынша артқы [а] дауыстыдан барынша алдыңғы болып 
табылатын [е] дауыстысына орташа [ә] дауыстысы арқылы өту 
байқалады. Мұндай өзгерісті {[о], [ө], [е]}, {[ы], [і], [е]} және {[ұ], 
[ү], [е]} үштіктері үшін де байқауға болады. Керісінше, осы 
үштіктер үшін бірінші формант кішірейеді, онда тілдің қалпының 
төмен дауыстыдан [е] орташа дауыстыға өтуі байқалады.  

Осы геометриялық моделден келесі лингвистикалық фактілерді 
(аксиомалар) анықтауға болады: 

1. Төмен және жоғарғы жазықтықтағы ешқандай да төбелер 
(дауысты дыбыстар), [е] дыбысын қоса алғанда, байырғы қазақ 
сөздерінде кездесе алмайды. Бұл факті дауысты дыбыстардың 
таңдай гармониясы немесе сингармонизм деп аталады. 

2. Қазақ тілінің байырғы қазақ сөздерінде әртүрлі үш дауысты 
дыбыстан тұратын сөздер жоқ, егер онда үш дауысты дыбыс 
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болатын болса, онда олар жіңішке дауыстылар және олардың біреуі 
міндетті түрде [е] болады.  

2.1.2.2-кестеде көрсетілген геометриялық моделде мұны былай 
көрсетуге болады: ешқандай да 3 төменгі немесе жоғарғы 
жазықтықтағы дауыстылар қазақ сөзінде кездеспейді. 3 әртүрлі 
дауысты дыбыстардан тұратын сөз [e] арқылы өтетін жазықтық 
төбесі мен кез келген жоғары жазықтықтағы 2 төбеден тұрады.  

Бұл факті кішкене сөздікте тексерілді және қазіргі кезде тек 
қана болжам болып табылады.  

Енді қазақ тілі дауысты дыбыстарының жіктеуін  төрт бинарлы 
артикуляциялық белгілер (тілдің көлденең қалпы, тілдің тік қалпы, 
жақтың қалпы және еріннің қалпы) негізінде,  2.1.2.4-кестесінде 
көрсетілгендей етіп жасауға болады. 
2.1.2.4-кесте. Қазақ дауысты дыбыстарын төрт бинарлы 
артикуляциялық белгілер негізінде жіктеу. 

 
 
Бұл кестеде жоғарыда тілдің көлденең қалпы бойынша 

белгілер, сол жақта – жақтың қалпына қарай белгілер, оң жақта – 
тілдің тік қалпы бойынша белгілер, ал еріннің қалпына қарай 
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белгілер екі дыбыстың орналасуында бір жолда  сол жағында 
дөңгеленбеген, оң жағында дөңгеленген бейнеленген.  

Келесі параграфта артикуляциялық белгілері көрсетіле отырып, 
қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарының артикуляциясы сипатталады. 
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2.1.3. Қазақ тілі дауыссыз дыбыстарын артикуляциялық талдау 

Кіріспеде қазақ тілінде 22 дауыссыз фонема бар екендігі 
айтылған: (бы) - [b], (вы) - [v], (ғы) - [ɣ], (гі) - [g], (ды) - [d], (кі) - [k], 
(қы) - [q], (жы) - [Ʒ], (зы) - [z], (й) - [j], (ыл) - [l], (мы) - [m], (ны) - [n], 
(ың) - [ŋ], (пы) - [p], (ыр) - [r], (сы) - [s],  (ты) - [t], (ў) - [w], (фы) - [f], 
(хы) - [h], (шы) - [ʃ].  

Төменде осы дыбыстардың орындары мен жасалу тәсілдері 
және дауыстың қатысуын көрсетілген нақтыланған сипаттамысы 
беріледі. 

(бы) - [b] дыбысы төменгі және жоғарғы еріндер арқылы 
жасалады, сондықтан, жасалу орнына қарай ерін-ерінді 
(билабиалды) дауыссыз болып табылады. [b] дыбысының жасалуы 
барысында үстіңгі және астыңғы ерін қабысады да, ауаның қатты 
тербелісінен ажырайды, ал дауыс желбезегі жартылай тербеледі, 
сол себепті жасалу тәсіліне қарай жабысыңқы (шұғыл)  дауыссыз, 
ал дауыс желбезегінің қатысына қарай  – ұяң (салдырлы) дауыссыз 
болып табылады. [b] дыбысының артикуляциялық белгілері: ерін-
еріндік, жабысыңқы шұғыл, ұяң (салдырлы). 

(вы) - [v] дыбысы төменгі ерін және жоғарғы тістер арқылы 
жасалады, сондықтан, жасалу орнына қарай ерін-тістік 
(лабиоденталды) дауыссыз болып табылады. [v] дыбысының 
жасалуы барысында жоғарғы ерін көтеріңкі, жоғарғы тістер 
жалаңаштанған, төменгі ерін жоғарғы ерінмен қабысады, тілдің 
ұшы және алвеолалар жазық қуыс жасап жақындасады, ал дауыс 
желбезектерінде аздаған тербеліс болады, сондықтан жасалу 
тәсіліне қарай жазық қуысты (спирант), ал дауыс желбезектерінің 
қатысуына қарай – ұяң дауыссыз болады. [v] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: ерін-тістік, жазық қуысты, ұяң. 

(ғы) - [ɣ] дыбысы тіл арқасының артқы жағы және веляр 
(жұмсақ таңдай) арқылы жасалады, сондықтан жасалу орны 
бойынша тіларты-велярлы дауыссыз болып табылады. [ɣ] 
дыбысының жасалуы барысында тілдің артқы бөлігі және тілшік 
қабысады да дөңгелек қуыс жасап ажырайды, ал дауыс 
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желбезектері аздаған тербеліс болады. Сол себепті жасалу тәсіліне 
қарай дөңгелек қуысты (фрикативті) дауыссыз (спирант), ал дауыс 
желбезектерінің қатысына қарай – ұяң дауыссыз болады. [ɣ] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: тіларты-велярлы, дөңгелек 
қуысты, ұяң. 

 (гі) - [g] дыбысы тіл арқасының артқы жағы мен веляр (жұмсақ 
таңдай) арқылы жасалады, сондықтан жасалу орны бойынша 
тіларты велярлы дауыссыз болып табылады. [g] дыбысының 
жасалуы барысында тілдің артқы бөлігі және жұмсақ таңдай 
қабысады және ауа ағыны жапсарласқан жерден жарылыс жасай тез 
шығады, ал дауыс желбезектерінде аздаған тербеліс болады. Сол 
себепті жасалу тәсіліне қарай жабысыңқы дауыссыз, ал дауыс 
желбезектерінің қатысына қарай – ұяң дауыссыз болады. [g] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: тіларты-велярлы, 
жабысыңқы шұғыл, ұяң. 

(ды) - [d] дыбысы тіл ұшы мен жоғарғы алвеолмен жасалады, 
сондықтан жасалу орны бойынша тілалды-алвеолы дауыссыз 
болып табылады. [d] дыбысының жасалуы барысында тілдің ұшы 
үстіңгі тістер мен алвеолмен қабысады, ауа ағыны жапсарласқан 
жерден жарылыс жасай тез шығады, ал дауыс желбезектерінде 
аздаған тербеліс болады, сол себепті жасалу тәсілі бойынша 
жабысыңқы (шұғыл) дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің қатысына 
қарай – ұяң дауыссыз. [d] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілалды-алвеолды, жабысыңқы шұғыл, ұяң. 

(жы) - [Ʒ] дыбысы тіл ұшы мен жоғарғы алвеолдың артқы жағы 
арқылы жасалады, сондықтан да жасалу орны бойынша 
тілалды-алвеоларты дауыссыз. [Ʒ] дыбысының жасалуы барысында 
тіл ұшы мен жоғарғы таңдай жақындасады, дөңгелек қуыс 
жасайды, ал дауыс желбезектерінде аздаған тербеліс болады, сол 
себепті жасалу тәсілі бойынша дөңгелек қуысты (апикальды) 
дауыссыз (сөздің басында – аффрикатта), ал дауыс желбезегінің 
қатысы бойынша – ұяң  дауыссыз. [Ʒ] дыбысының артикуляциялық 
белгілері: тілалды-алвеоларты, дөңгелек қуысты (сөздің басында 
аффриката), ұяң. 
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(зы) - [z] дыбысы тіл ұшы мен жоғарғы алвеолмен жасалады, 
сондықтан жасалу орны бойынша тілалды-алвеолдық дауыссыз 
болып табылады. [z] дыбысының жасалуы барысында тіл ұшы мен 
жоғарғы алвеолдар жақындасады және жазық қуыс жасайды, ал 
дауыс желбезектерінде аздаған тербелістер болады. Сол себепті, 
жасалу тәсілі бойынша жазық қуысты (бірфокусты) дауыссыз 
(спирант), ал дауыс желбезектерінің қатысына қарай – ұяң 
дауыссыз. [z] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілалды-алвеолдық, жазық қуысты, ұяң. 

(й) - [j] дауыссыз дыбысы тіл арқасының орта тұсы мен қатты 
таңдай (палатал) арқылы жасалады, сондықтан жасалу орны 
бойынша тілорта-палаталдық дауыссыз болып табылады. [j] 
дыбысының жасалуы барысында тілдің орта тұсы мен қатты таңдай 
қуыс жасай бір біріне жақындасады, ал дауыс желбезектері шусыз 
үлкен тербеліс жасайды, сол себепті, жасалу тәсілі бойынша жазық 
қуысты (фрикативті) дауыссыз (аппроксимант), ал дауыстың 
қатысына қарай – үнді дауыссыз. [j] дыбысының артикуляциялық 
белгілері: тілорта-палаталдық, жазық қуысты, үнді. 

(кі) - [k] дауыссыз дыбысы тілдің артқы бөлігі мен жұмсақ 
таңдай арқылы жасалады, сондықтан жасалу орны бойынша 
тілорта-жұмсақтаңдайлық (велярлы) дауыссыз дыбыс. [k] 
дыбысының жасалуы барысында тілдің артқы бөлігі мен жұмсақ 
таңдай қабысады және ауа ағыны салдыр жасай отырып, 
жапсарласқан жерден тез арада шығады,  ал дауыс желбезектері 
бейтарап күйде қалады, сол себепті, жасалу тәсілі бойынша 
жабысыңқы дауыссыз, ал дауыс желбезектерінң қатысына қарай 
қатаң дауыссыз болады. [k] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілорта-велярлық, жабысыңқы шұғыл, қатаң. 

(қы) - [q] дауыссыз дыбысы тілдің артқы бөлігі мен тілшік 
(увула) арқылы жасалады, сондықтан жасалу орны бойынша 
тіларты-увулалық дауыссыз болып табылады. [q] дыбысының 
жасалуы барысында тілдің артқы бөлігі мен тілшік қабысады және 
ауа ағыны  салдыр жасай отырып, жапсарласқан жерден тез арада 
шығады,  ал дауыс желбезектері бейтарап күйде қалады, сол 
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себепті, жасалу тәсілі бойынша жабысыңқы дауыссыз, ал дауыс 
желбезектерінң қатысына қарай қатаң дауыссыз болады. [q] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: тіларты-увулалық, 
жабысыңқы шұғыл, қатаң. 

 (ыл) - [l] дауыссыз дыбысы тіл ұшы мен үстіңгі тістер арқылы 
жасалады, сондықтан жасалу орны бойынша тілалды-тістік 
дауыссыз болып табылады. [l] дыбысының жасалуы барысында тіл 
ұшы мен алвеолдар қабысады, тілдің бүйірі тістермен бүйірлік 
қуыс жасап жақындасады, ал дауыс желбезектерінде үлкен 
тербелістер болады, сол себепті жасалу тәсілі бойынша жабысыңқы 
бүйірлі дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің қатысына қарай– үнді 
дауысссыз. [l] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілалды-тістік, жабысыңқы бүйірлі, үнді. 

(мы) - [m] дауыссыз дыбыс еріндермен жасалады және жасалу 
орны бойынша ерін-еріндік (билабиалды) дауыссыз дыбыс болып 
табылады. [m] дыбысының жасалу барысында еріндер қабысады 
және ауа айналып өтіп, мұрынға өтеді, ал дауыс желбезектерінде 
үлкен тербеліс болады, сол себепті, жасалу тәсілі бойынша 
жабысыңқы мұрындық дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің 
қатысына қарай – үнді дауыссыз. [m] дыбысының артикуляциялық 
белгілері: ерін-еріндік, жабысыңқы-мұрындық, үнді.  

(ны) - [n] дауыссыз дыбысы тілдің алдыңғы бөлігі мен үстіңгі 
тістер арқылы жасалынады, сондықтан, жасалу орны бойынша 
тілалды-тістік дауыссыз болып табылады. [n] дыбысының жасалуы 
барысында тілдің алдыңғы бөлігі мен үстіңгі алвеолдар қабысады 
және ауа айналып өтіп, мұрынға өтеді, ал дауыс желбезектерінде 
үлкен тербеліс болады, сондықтан, жасалу тәсілі бойынша 
жабысыңқы-мұрындық (назалдық)  дауыссыз, ал дауыс 
желбезектерінің қатысына қарай – үнді дауыссыз. [n] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: тілалды-тістік, 
жабысыңқы-мұрындық, үнді (сонант). 

(ың) - [ŋ] дауыссыз дыбысы тілдің ортаңғы бөлігі мен 
таңдайдың жұмсақ бөлігі арқылы жасалады, сондықтан, жасалу 
орны бойынша тілорта-велярлы (жұмсақтаңдайлық) дауыссыз 
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дыбыс болып табылады. [ŋ] дыбысының жасалуы барысында тілдің 
ортаңғы бөлігі мен таңдайдың жұмсақ бөлігі қабысады және  ауа 
айналып өтіп, мұрынға өтеді, ал дауыс желбезектерінде үлкен 
тербелістер болады, сол себепті жасалу тәсілі бойынша 
жабысыңқы-мұрындық дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің 
қатысына қарай – үнді дауыссыз. [ŋ] дыбысының артикуляциялық 
белгілері: тілорта-велярлық, жабысыңқы-мұрындық, үнді.  

 (пы) - [p] дауыссыз дыбысы екі ерін арқылы жасалады, 
сондықтан, жасалу орны бойынша ерін-еріндік (билабиалдық) 
дауыссыз болып табылады. [p] дыбысының жасалуы барысында 
еріндер қабысады ауа ағыны салдыр жасап жапсарласқан жерден 
өте шығады, ал дауыс желбезектері бейтарап күйде қалады, сол 
себепті жасалу тәсілі бойынша шұғыл-жабысыңқы дауыссыз, ал 
дауыс желбезектерінің қатысына қарай – қатаң дауыссыз.[p] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: ерін-еріндік, жабысыңқы 
-шұғыл, қатаң.  

(ыp) - [r] дауыссыз дыбысы тілдің алдыңғы бөлігі мен үстіңгі 
алвеолдар арқылы жасалады, сондықтан, жасалу орны бойынша 
тілалды-таңдайалдындық дауыссыз болып табылады. [r] 
дыбысының жасалуы барысында тілдің алдыңғы бөлігі мен үстіңгі 
алвеолдар кезекпен кезек жапсарласа біресе қабысады, біресе 
жақындасады және жіңішке қуыс жасайды, ал дауыс 
желбезектерінде үлкен тербеліс болады, сол себепті, жабысыңқы-
дірілді дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің қатысына қарай – үнді 
дауыссыз. [r] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілалды-таңдайалдындық, жабысыңқы-дірілді, үнді. 

(сы) - [s] дауыссыз дыбысы тілдің ұшы мен үстіңгі алвеолдар 
арқылы жасалады, сондықтан, жасалу орны бойынша 
тілалды-таңдайалдындық дауыссыз дыбыс болып табылады. [s] 
дыбысының жасалуы барысында тілдің ұшы мен алвеолдар жазық 
қуыс жасап жақындасады және ауа ағыны жіңішкерген кедергі 
арқылы өтеді, ал дауыс желбезектері бейтарап күйінде қалады, сол 
себепті, жасалу тәсілі бойынша жазық қуыс (фрикативті) дауыссыз 
(спирант), ал дауыс желбезектерінің қатысы бойынша – қатаң 
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дауыссыз. [s] дыбысының артикуляциялық белгілері:  
тілалды-таңдайалдындық, жазық қуыс, қатаң.  

 (ты) - [t] дауыссыз дыбысы тілдің алдыңғы бөлігі және үстіңгі 
тістер арқылы жасалынады, сондықтан, жасалу орны бойынша 
тілалды-тістік дауыссыз болып табылады. [t] дыбысының жасалуы 
барысында тіл ұшы мен үстіңгі тістер қабысады және ауа салдыр 
жасай отырып қабысқан жерден өтеді, дауыс желбезектері бейтарап 
күйде қалады, сол себепті жасалу тәсілі бойынша жабысыңқы- 
шұғыл дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің қатысына қарай – қатаң 
дауыссыз. [t] дыбысының артикуляциялық белгілері: 
тілалды-тістік, жабысыңқы-шұғыл, қатаң. 

 (ў) - [w] дауыссыз дыбысы ерін мен жұмсақ таңдай арқылы 
жасалады, сондықтан, жасалу орны бойынша ерін-велярлық 
(жұмсақтаңдайлық) дауыссыз болып табылады. [w] дыбысының 
жасалуы барысында тіл жұмсақ таңдайға қарай жақындап, дөңгелек 
қуыс жасап, ерін дөңгелек формаға ие болады, соның әсерінен 
дыбыс лабиалданған болады, ал дауыс желбезектерінде үлкен 
тербеліс болады, сол себепті, жасалу тәсілі бойынша дөңгелек 
қуысты (апикалды) дауыссыз, ал дауыс желбезектерінің қатысына 
қарай үнді дауыссыз (аппроксимант). [w] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: ерін-велярлық, дөңгелек қуысты, үнді.  

 (фы) - [f] дауыссыз дыбыс төменгі ерін мен үстіңгі тістер 
арқылы жасалады, сондықтан, жасалу орны бойынша ерін-тістік 
(лабиоденталды) дауыссыз дыбыс болып табылады. [f] дыбысының 
жасалуы барысында төменгі ерін мен үстіңгі тістер жақындасады, 
жазық қуыс пайда болады және ауа ағыны тарылған кедергі арқылы 
өтеді, ал дыбыс желбезектері бейтарап күйде қалады, сол себепті, 
жасалу тәсілі бойынша жазық қуысты, ал дыбыс желбезектерінің 
қатысына қарай қатаң дауыссыз дыбыс. [f] дыбысының 
артикуляциялық белгілері: ерін-тістік, жазық қуысты, қатаң. 

 (хы) - [x] дауыссыз дыбыс тілдің артқы бөлігі мен жұмсақ 
таңдай арқылы жасалады, сондықтан, жасалу орны бойынша 
тіларты-велярлық (жұмсақтаңдайлық) дауыссыз. [x] дыбысының 
жасалуы барысында тілдің артқы бөлігі мен жұмсақ таңдай 
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жақындасады, жазық қуыс пайда болады және ауа ағыны тарылған 
кедергі арқылы өтеді, ал дауыс  желбезектері бейтарап күйде 
қалады, сол себепті, жасалу тәсілі бойынша жазық қуысты, ал 
дауыс желбезектерінің қатысына қарай қатаң дауыссыз дыбыс. [x] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: тіларты-велярлық, жазық 
қуысты, қатаң. 

(шы) - [ʃ] дауыссыз дыбыс тілдің алдыңғы бөлігі мен 
алвеолдың үстіңгі артқы бөлігі арқылы жасалады, сондықтан, 
тілалды- посталвеоларлы дауыссыз. [ʃ] дыбысының жасалуы 
барысында тілдің алдыңғы бөлігі мен үстіңгі алвеолдар 
жақындасады, жазық қуыс пайда болады, ауа ағыны  тарылған 
кедергі арқылы өтеді, ал дауыс  желбезектері жанданады, сол 
себепті, жасалу тәсілі бойынша жазық қуысты, ал дауыс 
желбезектерінің қатысына қарай шулы қатаң дауыссыз дыбыс. [ʃ] 
дыбысының артикуляциялық белгілері: тілалды-посталвеоларлық, 
жазық қуысты, қатаң, шулы. 

 
2.1.4. Қазақ тілі дауыссыз дыбыстарын артикуляциялық 

жіктеу 

Бұл параграфта қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарының 
артикуляциялық жіктеуі беріледі.  

Көптеген табиғи тілдерде дауыссыз дыбыстардың 
мінездемелері 5 негізгі белгілерден тұрады:  

1) шудың пайда болу орны;  
2) салдырдың пайда болу тәсілі;  
3) салдырдың деңгейі (үнділік / шулық);  
4) қатаң / ұяң;  
5) қатаң / жіңішке. 
2.1.4.1-кестеде қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарының 

2.1.3-параграфта сипатталған барлық артикуляциялық белгілері 
көрсетілген.  
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2.1.4.2-кестеде 2.1.4.1-кестесінде көрсетілген артикуляциялық 
белгілерге байланысты сол дауыссыз дыбыстардың 
артикуляциялық жіктеуі көрсетілген.  
2.1.4.1-кесте. Қазақ тілі дауыссыз дыбыстарының артикуляциялық 

белгілері. 
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(бы) [b] + – – – – – – – + – – – – – – + – 
(вы) [v] – – + – – – – – – – – – + – – + – 
(ғы) [ɣ] – – – – – – + – – – – – – + – + – 
(гі) [g] – – – – – – + – + – – – – – – + – 
(ды) [d] – – – + – – – – + – – – – – – + – 
(кі) [k] – – – – – – + – + – – – – – + – – 
(қы) [q] – – – – – – – + + – – – – – + – – 
(жы) [Ʒ] – – – + + – – – – – – – – + – + – 
(зы) [z] – – – + – – – – – – – – + – – + – 
(й) [j] – – – – – + – – – – – – + – – – + 

(ыл) [l] – – – + – – – – – – + – – – – – + 
(мы) [m] + – – – – – – – – + – – – – – – + 
(ны) [n] – – + – – – – – – + – – – – – – + 
(ың) [ŋ] – – – – – + – – – + – – – – – – + 
(пы) [p] + – – – – – – – + – – – – – + – – 
(ыр) [r] – – – + – – – – – – – + – – – – + 
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(сы) [s] – – – + – – – – – – – – – + + – – 
 (ты) [t] – – + – – – – – + – – – – – + – – 
(ў) [w] + – – – – – – – – – – – – + – – + 

(фы) [f] – + – – – – – – – – – – + – + – – 
(хы) [x] – – – – – – + – –  – – – + – + – – 
(шы) [ʃ] – – – + + – – – – – – – + – + – – 

 
2.1.4.2-кесте. Қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарының 
артикуляциялық жіктеуі 
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Шұғыл 
(эксплозивті) 

[p]  [t]    [k] [q] Қатаң  

[b]   [d]   [g]  Ұяң 

Мұрындық [m]  [n]    [ŋ]  Үнді 

Бүйірлі   [l]      Үнді 

Дірілді    [r]     Үнді 

Ы
зы

ң 

 
Жазық қуысты 
(Фрикативті) 

 [f]  [s]  [ʃ]  [x]  Қатаң  

 [v]  [z]     Ұяң  

     [j]   Үнді 
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Дөңгелек 
қуысты 

(Апикалды) 

        Қатаң  

    [Ʒ]  [ɣ]  Ұяң  

[w]        Үнді 
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2.2. Қазақ тілі дыбыстарын акустикалық талдау 
2.2.1.  Қазақ тілі дауысты дыбыстарын акустикалық талдау  

Табиғи тілдердің дауысты дыбыстарының акустикалық 
талдаудың жалпы тәсілі формантты талдау сөйлеу сигналының 
спектограммасындағы (екі өлшемді графика, горизонталды ось –
уақыт, ал вертикалды ось - жиілік) кейбір форманттарын анықтауға 
бағытталған және дауысты дыбыстардың сапасы туралы сұраққа 
жауап береді. 

Формант спектрограф көмегімен жасалады. Саны жағынан 
форманттар сөйлеу спектрындағы максимумға сәйкес (2.2.1.1-
сурет) және спектрограммада қара горизонталды тілмелер түрінде 
пайда болады (2.2.1.2-сурет).  

 
2.2.1.1-сурет. Сөйлеу сигналы спектріндегі форманттар. 

 

 
2.2.1.2-сурет. Сөйлеу сигналы спектрограммасындағы форманттар. 
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Әдетте бастапқы екі форманттар дауысты дыбыстар туралы 
жеткілікті ақпарат береді. Сондай-ақ, бірінші F1 форманта тілдің 
вертикалды бағыттағы орнын, ал екінші F2 форманта тілдің 
горизонталды орнын көрсетеді [26, 27]. 

Төменде [28] жұмыста қазақ тілінің дауысты дыбыстарының 
формантты талдауы бойынша жасалған эксперимент нәтижесі 
келтірілді. Экспериментте алғашқы үш форманталар анықталды, 
бірақ талдау үшін тек алғашқы екеуі қолданылды. Бұл тәсіл [29] 
жүргізілген жұмыс қазақ тіліне қолданылған.  

Экспериментке 25-30 жас аралығындағы 7 ер кісі қатысты. 
Олардың әрқайсысы дауыстыларды үш реттен айтып шықты. 
Сонымен бірге, егер дыбыс анық естілмесе ол сөз контексінде 
айтылды. Сөйтіп, әрбір дауысты дыбыстың 21 мысалы болды. 
Талдау жасау үшін Praat программалық қамтамасы [30] 
қолданылды. Қадамы 2.5 мс және 20 Гц жиілікті 5 мс Хэмминг 
терезесі қолданылып спектрограммалар алынды. 

Алғашқы үші форманталар үшін жасалған эксперимент 
нәтижесі 2.2.1.2-кестесінде келтірілген. 

2.2.1.2-кесте. Форманталық жиіліктердің орташа мәндері.  
Атауы ХФӘ ( IPA) 

таңбалауы 
F1, Гц F2, Гц F3, Гц 

(ә) [æ] 685 1840 2795 

(ө) [ɵ] 357 1329 3214 

 (і) [ɪ] 500 1683 2667 

(ү) [ʏ] 370 1710 2520 

 (а) [ɑ] 738 1200 2913 

(о) [ɔ] 388 775 2950 

(ұ) [ʊ] 530 1170 2880 

(ы)  [ɤ] 417 850 3283 

(е) [е] 313 2200 2925 

 
2.2.1.2-кестедегі деректер абсолютті шама емес 

орташаландырылған шама. Олар әрбір дауыстылардың 
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форманталарының арасындағы әдеттегі заңдылықтар мен 
байланыстарды ашады. 

2.2.1.3-суретте қазақ дауысты дыбыстарының форманталары 
көрсетілген.  

 
2.2.1.3-сурет. Қазақ дауысты дыбыстарының форманталары,  

F1 – көк, F2 – қызыл, F3 – жасыл. 
 
Дауысты дыбыстардың F1-F2 кеңістігінде үлестірілуі 2.2.1.4-

суретте көрсетілген. 

 
2.2.1.4-кесте. F1-F2 кеңістігіндегі дауысты дыбыстар  
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2.2.1.2-кестедегі деректер қазақ дауысты дыбыстарын жіңішке 
және жуан деген екі акустикалық белгілері арқылы акустикалық 
жіктеуге мүмкіндік береді, олар тілалды және тіларты деген 
артикуляциялық белгілерге сәйкес.  

Жіңішке және жуан дауысты қазақша дыбыстардың жіктелуі 
2.2.1.5-суретте көрсетілген. 

 
2.2.1.5-кесте. Жіңішке және жуан дауыстылардың жіктелуі  

 
Мұнда F2 формантасының үлкен мәні жіңішке дауыстыларға, 

ал кіші мәні жуан дауысты дыбыстарға сәйкес келеді.  
Жоғарғы және төмен дауысты қазақ дыбыстарының жіктелуі 

2.2.1.6-суретте көрсетілген. 

 
2.2.1.6-сурет. Жоғарғы және төмен дауыстылардың жіктелуі. 
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2.2.1.6-суретте жоғары (дөңгелектелген) О - [ɔ], Ұ - [ʊ], Ө - [ɵ], 
Ү- [ʏ] дауысты дыбыстардың F1 формантасының мәндері 
төмен(дөңгелектелмеген) Ы - [ɤ], А - [ɑ], І - [ɪ], Ә - [æ] дыбыстарға 
қарағанда төмен екендігі көрсетілген. 

Шын мәнінде бірінші F1 форманта тілдің биіктігіне кері 
пропорционал: F1 мәні аз болған сайын тіл орны жоғарырақ. 

Ы - [ɤ] және І - [ɪ] дауыстылары тіларты және тілалды деген 
өзіндік кластерлер құрғанымен біз А - [ɑ] және Ә - [æ] 
дауыстыларымен бірге төменгі дауыстылар класына жатқызғанды 
дұрыс санаймыз. 

Жақтың орналасуына қатысты дауыстыларды жіктеу айқын 
емес. Дегенмен, жақтың орналасуы тілдің биіктігіне және еріннің 
пішініне әсері бар екені белгілі болғанымен оны бар деректерден 
көру оңай емес. Дәстүрлі жақтың орналасуы бойынша ашық 
дауыстыларға А - [ɑ], Ә - [æ], О - [ɔ], Ө - [ɵ], ал жабық 
дауыстыларға Ы - [ɤ], І - [ɪ], Ұ - [ʊ], Ү- [ʏ] жатады. 

Жақтың орналасуы бойынша ашық және жабық 
дауыстылардың жіктелуі 2.2.1.7-суретте көрсетілген, мұнда 
дауыстылар жақтың орналасуымен ажыратылады. 

 
2.2.1.7-сурет.  Жақтың орналасуы бойынша ашық және жабық 

дауыстылардың жіктелуі. 
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2.2.1.7-суретте көрсетілген дөңгелектелген дауыстылар{І - [ɪ], 

Ә - [æ]} және {Ы - [ɤ], А - [ɑ]} жұбы жіңішке(тілалды) және жуан 
(тіларты) дауыстылардың төмен дауыстылармен қиылысуы 
нәтижесінде, ал {Ө - [ɵ], Ү- [ʏ]} және {О - [ɔ], Ұ - [ʊ]} 
дөңгелектелген дауыстылар жұбы жіңішке және жуан 
дауыстылардың жоғары дауысты дыбыстардың қиылысуы 
нәтижесінде алынған.  

{І - [ɪ], Ә - [æ]} және {Ы - [ɤ], А - [ɑ]} әрбір жұптардағы 
дауыстылар артикуляция жағынан өте ұқсас, бірақ бірінші жұп 
үшін жақтың орналасуы екіншіге қарағанда төмендеу. 

Сәйкесінше, жақтың орналасуы осы жұп дауыстыларын 
айыратын белгі болып табылады. Жақтың орны тілдің орналасуына 
әсер етуі әрбір F1 және F2 жұп форманталарының бір уақытта 
азаюынан байқауға болады, яғни тілдің орны вертикалды да 
горизонталды бағытта да өзгереді. {Ө - [ɵ], Ү- [ʏ]} және {О - [ɔ], Ұ - 
[ʊ]}дөңгелектелген дауыстылар жұптарында жақтың орналасуы 
тілдің вертикалды және горизонталды орналасуына әсер етеді, 
бірақ басқаша.  

Олар үшін F1 және F2 форманта жұптарының мәндері өседі, ал 
алдыңғы жұптарда төмендейді. 

Сонымен, мұндай дәлелдер жақтың орналасуына қатысты А - 
[ɑ], Ә - [æ], О - [ɔ], Ө - [ɵ] дауыстыларын ашық, ал [ɤ], І - [ɪ], Ұ - [ʊ], 
Ү- [ʏ] дауыстыларын жабық деп жіктелуін дәлелдейді.  

Сонымен қатар, бұл белгі қажетті, себебі, байқағанымыздай 
әрбір дауыстыны жіктеу үшін тіл мен еріннің орналасуы 
жеткіліксіз. 

[е] дауыстысына ерекше көңіл бөлген жөн. Бірінші және екінші 
форманталарға қатысты [е] дауыстысында ең кіші F1 мәні және ең 
үлкен F2 мәні бар. Бұл жағдай [е] дыбысының жоғары және тілалды 
дауысты екенін көрсетеді. Еріннің және жақтың орналасуына 
байланысты дәстүрлі жіктеуде [е] дыбысын дөңгелектелмеген және 
ашық дыбысқа жатқызады. Мұндай сипаттауда [е] дыбысы [æ] 
дауысты дыбысынан ерекшеленеді, себебі тілдің вертикал 
орналасуына байланысты [æ] дыбысы төмен дауысты болады. 
Сондықтан, қазақ дауысты дыбыстарын дұрыс және бірегей жітеу 
үшін төмен және жоғары мәндерімен тілдің вертикал орналасуын 
қатыстыру керек деген бірегей шешім шығаруға болады. 
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Талдау жасау нәтижесінде дәстүрлі жіктеуден “Тілдің 
вертикалды орналасуы” деген белгісімен ерекшеленетін қазақ 
тілінің дауысты дыбыстарының жіктеуі ұсынылды (2.1.2.5-кесте). 

Қазақ тілінің дауысты дыбыстарының акустикалық талдауы 
төмендегі үндестік тембрлеріне негізделген: 

 жуан төмен үндестік дауысты дыбыстар; 
 жіңішке төмен үндестік дауысты дыбыстар; 
 жуан жоғары үндестік дауысты дыбыстар; 
 жіңішке жоғары үндестік дауысты дыбыстар; 
 жіңішке төмен үндестік дауысты дыбыс; 

2.2.1.3-кестеде қазақ тілінің дауысты дыбыстарының үндестік 
тембрлері жүйесі көрсетілген. 

 
2.2.1.3-кесте. Дауысты дыбыстарының үндестік тембрлері жүйесі. 

 
Дауысты 

дыбыстар  
 

Езу тембрі Ерін тембрі 

Атаулары және 
ХФӘ (IPA) 

таңбалаулары 
 

 
Жуан 

 
Жіңішке 

 
Төмен 

 
Жоғары 

(а) - [ɑ] + – + – 

(ә) - [æ] – + + – 

(о) - [ɔ] + – – + 

(ө) - [ɵ] – + – + 

(ұ) - [ʊ] + – – + 

(ү) - [ʏ] – + – + 

(ы) - [ɤ] + – + – 

(і) - [ɪ] – + + – 

(е) - [e] – +   – + 
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2.2.2. Қазақ тілі дауыссыз дыбыстарын акустикалық талдау 

Дауыссыздардың акустикалық сипаттамасы дауыстылар үшін 
мерзімді ауытқуларға (үн) мерзімді емес ауытқулар (салдыр) 
қосылуларының арқасында күрделенеді, оларды зерттеу өте қиын. 

Қазақ дауыссыздарының акустикалық талдауын жасау үшін 
келесі акустикалық белгілерді қолданамыз: 

Вокалдық-бейвокалдық белгісі үн мен салдырдың қатысын 
бағалауға негізделген, қазақ дауыссыз дыбыстарын үнді және шуыл 
дауыссыздарына бөледі. Үнді дауыссыз дыбыстарға (й) - [j], (ыл) - 
[l], (мы) - [m], (ны) - [n], (ың) - [ŋ], (ыр) - [r], (ў) - [w] жатады. Шуыл 
дауыссыз дыбыстар: (бы) - [b], (вы) - [v], (ғы) - [ɣ], (гі) - [g], (ды) - 
[d], (кі) - [k], (қы) - [q], (жы) - [Ʒ], (зы) - [z], (пы) - [p], (сы) - [s], (ты) 
- [t], (фы) - [f], (хы) - [h], (шы) - [ʃ]. 

Ұяң-қатаң белгісі дауыстың қатысын бағалауға негізделген, 
қазақ дауыссыз дыбыстарын шуыл ұяң және қатаң деп бөледі. 
Шуыл ұяң дауыссыз дыбыстарға дауыс шудан басым болатын 
дыбыстарды жатқызады: (бы) - [b], (вы) - [v], (ғы) - [ɣ], (гі) - [g], 
(ды) - [d], (жы) - [Ʒ], (зы) - [z]. Ал қатаң дауыссыздарға тек шудан 
тұратын дыбыстар жатады: (кі) - [k], (қы) - [q], (пы) - [p], (сы) - [s], 
(ты) - [t], (фы) - [f], (хы) - [h], (шы) - [ʃ]. 

Мұрындық-мұрындық емес белгісі дыбыстың пайда болуында 
мұрын резонаторының қатысуын бағалауға негізделген. Мұрындық 
дыбыстарға мұрын жолды дауыссыздар жатады: (мы) - [m], (ны) - 
[n], (ың) - [ŋ], ал мұрындық емес дыбыстарғы қалған барлық 
дауыссыздар жатады. 

Үздіктілік және үздіксіздік белгісі спектрограммадағы дыбыс 
толқынының қылығын көрсетеді. Үздіктілік дыбыстар 
спектрограммада толқынның шетінің кенет үзілуімен ерекшеленеді, 
ал үздіксіздік дыбыстарда өтпелі үн болады. Үздіктілік дыбыстарға 
жабысыңқы дауыссыз дыбыстар жатады: (бы) - [b], (вы) - [v], (пы) - 
[p], (ты) - [t], ал үздіксіздік дыбыстарға ызың дауыссыздар жатады: 
(сы) - [s], (шы) - [ʃ]. Қазақ дауыссыз дыбыстарының акустикалық 
белгілері 2.2.1.2-кестеде келтірілген.  
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2.2.1.2-кесте. Қазақ дауыссыз дыбыстарының акустикалық белгілері  

 
Д

ау
ы

сс
ы

з д
ы

бы
ст

ар
ды

ң 
ат

ау
ла

ры
 

  
Х

Ф
Ә

 д
ау

ы
сс

ы
з 

ды
бы

ст
ар

ды
ң 

бе
лг

іл
ен

уі
 

 
В

ок
ал

ды
  (

Ү
нд

і)  
Ү

нс
із

 
(ш

уы
лд

ы
) 

М
ұр

ы
нд

ы
қ 

М
ұр

ы
нд

ы
қ 

ем
ес

 

Үз
ді

кт
іл

ік
 

Үз
ді

кс
ізд

ік
 

Ұ
яң

 

Қ
ат

аң
 

(бы) [b] – + – – + + – 
(вы) [v] – + – – + + – 
(ғы) [ɣ] – + – – + + – 
(гі) [g] – + – – + – + 

(ды) [d] – + – – + – + 
(кі) [k] – – + – + – + 
(қы) [q] – – + – + – + 
(жы) [Ʒ] – + – – + – + 
(зы) [z] – + – – + – + 
(й) [j] + – – – + – + 

(ыл) [l] + – – – + – + 
(мы) [m] + – – + – – + 
(ны) [n] + – – + – – + 
(ың) [ŋ] + – – + – – + 
(пы) [p] – – + – + + – 
(ыр) [r] + – – – + – + 
(сы) [s] – – + – + – + 
 (ты) [t] – – + – + + – 
(ў) [w] + – – – + – + 

(фы) [f] – – + – + – + 
(хы) [x] – – + – + – + 
(шы) [ʃ] – – + – + – + 
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2.2.1.3-кестеде қазақ дауыссыз дыбыстарының жіктелуі 
халықаралық фонетикалық әліпби белгілерімен көрсетілген. 

2.2.1.3-кесте. Қазақ дауыссыз дыбыстарының жіктелуі 

 

Ер
ін

 
 

Ті
с 

пе
н 

ер
ін

 

Ті
с 

А
лв

ео
лд

ы 

П
ал

ат
о-

ал
ве

ол
ды

 

П
ал

ат
ал

ды
 

В
ел

яр
лы

 

К
өм

ей
 

Шұғыл (Эксплозив) 
p  b   t  d   k  g  q 

Мұрындық m  n  η  

Ызың  f  v   s  z ʃ  ʒ  x  ɣ  

Діріл   r    

Аппроксиманты 
(Сонар) 

w    j   

Латералды сонар   l    
 
Шұғыл [b], [d] және [g] дауысы 140 -160 мС құрайтын Voice 

Onset Time (VOT) дауыстың басталуы ұзақ болады. [p], [t], [k] және 
[q] шұғыл дауыссыздары азырақ қырылдап айтылады және VOT 
мәні [p], [t] дыбыстары үшін 10-40 мс және [k], [q] дыбыстары үшін 
30-80 мс аралығында өзгеріп отырады.  

[f], [v] және [х] дауыссыз дыбыстары орыс тілінен кірістірілген 
және кірме сөздерде қолданылады. Мысалы, [for'mula] – ‘формула’, 
[vek'tor] – ‘вектор’, [hrом] – ‘хром’. Сонымен қатар, [v] дыбысы 
кейбір тектерге «ов» және «ев» орыс суффикстерімен бірге 
жалғанады. Мысалы, [ɑ'bɑjev] – ‘Абай+ев’, [ɑ'sɑnɔv] – ‘Асан+ов’.  

Кей жағдайларда қазақ ауызекі сөйлеуінде [q] және [x] 
фонемалары өзара алмастырылады. Мысалы, [ha'lyq] – ‘халық’ сөзі 
[qa'lyq] – ‘қалық’ сөзіне, [hɑ'bɑr] – ‘хабар’ сөзі [qɑ'bɑr] – ‘қабар’ 
сөзіне.  
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Енді қазақ дыбыстарының жалпы жіктемесін беруге болады. 
2.2.1.2-суретте қазақ дыбыстарының жалры жіктелуі берілген. 
 
 

 
2.2.1.2-сурет. Қазақ дыбыстарының акустикалық жіктелуі 

Қазақ 
дыбыстары 

Қатаң 
дыбыстар 

Ұяң 
дыбыстар 

Ш
ұғ

ы
л 

 
[k

], 
[q

], 
[p

], 
[t]

 

Ы
зы

ң 
 

[s
], 

[f]
, [

ʃ]
 

Шуылсыз дыбыс Шуыл дыбыс 

Ш
ұғ

ы
л 

 
[b

], 
[v

], 
[g

], 
[d

] 
 

Ы
зы

ң 
[Ʒ

], 
[z

], 
[ɣ

] 
 

Сонар Дауыстылар 

Бү
йі

р 
[l]

 

Д
ір

іл
 

[r]
 

А
пп

ро
кс

им
ан

т 
[j]

, [
w

] 
 

М
ұр

ы
нд

ы
қ 

[m
], 

[n
], 

[ŋ
] 

 

Д
өң

ге
ле

кт
ел

ге
н 

 [ɔ
], 

[ø
], 

[ʊ
], 

[ʏ
] 

 

Д
өң

ге
ле

кт
ел

ме
ге

н 
 [ɑ

], 
[æ

], 
[e

], 
[ɯ

], 
[ɪ]
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2.2.3. Қазақ тілі дыбыстарын басқа тілдер дыбыстарымен 
салыстыру 

Қазақ тілінің көп дыбыстары акустикалық белгілері бойынша 
басқа табиғи тілдерге өте ұқсас, бірақ тек қазақ тіліне ғана тән 
ерекше сипаттамалары бар. 

Халықаралық фонетикалық әліпбидегі (ХФӘ) табиғи тілдердің 
дауысты дыбыстарының жүйесі 2.2.3.1-кестеде көрсетілген [31,32], 
мұнда қазақ дауыстылары [ɑ], [æ], [e], [ɔ], [ɵ], [ʊ], [ʏ], [ɤ] және [ɪ] 
символарымен белгіленген. ХФӘ-нде тілдің көтерілген кезде 
таңдайға жақындығын білдіретін «жоғарғы» деген терминді «close» 
деп және «төменгі» деген терминді «open» деп, сонымен қатар, 
«дүбірсіз» терминін «near» [31, 32] деп атайтынын ескерген жөн. 

2.2.3.1-кесте. Табиғи тілдердің дауысты дыбыстары. 

 
 

Кестенің вертикал осі дауыстының көтерілуін көрсетеді. Тілдің 
төмен орналасуымен айтылатын дауыстылар кестенің төмен 
жағында, ал көтеріңкі тілмен айтылатындар кестенің жоғары 
жағында. Осылайша кестедегі дауысты дыбыстың горизонтал орны 
оның қатарымен анықталады. Тіл алға қарай жылжитын 
дауыстылар ([e] сияқты) сол бағанда, ал тіл артқа жылжитындар 
([ʌ] сияқты) оң бағанда орналасқан. 2.2.3.1-кестеде дауыстылар 
жұп-жұбымен тұр, оң жағындағылар еріндік дауыстылар (айтқанда 
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ерін дөңгелектеледі). Басқа дауыстылардың барлығы 
дөңгелектенбеген. 

Қазақ дауыстыларының ұзақтық айырмашылығы жоқ, бірақ 
дауыссыздар [η] веляр дыбысы және [ɣ] көмей дыбысын есепке 
алмағанда екі еселенуі мүмкін. 

[e] дыбысының алдында келетін дауыссыздар үнемі жіңішке 
болады (мысалы, [bjet] бет). Дегенмен, көмей дауыссыздар [e] 
дыбысының алдында келмейді. Сөз басында [e] фонемасы [j]-дан 
кейін тұрады, [ɵ] және [ɔ] фонемалары [w]-дан кейін келетін 
сияқты. 

Енді (а) - [ɑ], (ә) - [æ], (e) - [e], (о) - [ɔ], (ө) - [ɵ], (ұ) - [ʊ], ү- [ʏ], 
(ы) - [ɤ], (і) - [ɪ] қазақ дауысты дыбыстарының ерекшеліктерін 
қарастырамыз, олар қазіргі қолданыстағы кирилл әліпбиінде Аа, 
Әә, Ее, Оо, Өө, Ұұ, Үү, Ыы, Іі әріптерімен таңбаланады және 
оларды басқа табиғи тілдердің ұқсас дыбыстарымен салыстырамыз: 

1)  [ɑ], [e], [ɔ] және [ɤ] дыбыстары Аа, Ее, Оо орыс әріптерімен 
таңбаланады, бірақ олардың барлығы дыбысталуы жағынан сондай 
орыс дыбыстарымен сәйкеспейді. 

2) [ɑ] дыбысы орыс (а) дыбысы сияқты төменгі көтеріңкі 
дөңгелектелмеген дауысты, бірақ орысшадағы тілалды дыбысына 
қарағанда артқы қатарлы дауысты болып табылады. Осыған ұқсас 
дыбыс IPA-да [ɑ] деп таңбаланады. Оны келесілерден естуге 
болады: 

- кейбір орыс сөйлеулерінде, мысалы «палка» [ˈpɑɫkә] сөзінде; 
- ағылшын тілінде, мысалы, «spa» [spɑː] сөзінде; 
- француз тілінде, мысалы, «pâte» [pɑt] сөзінде; 
- фин тілінде, мысалы, «kana» [ˈkɑnɑ] сөзінде; 
- неміс тілінде, мысалы, «Tag» [tɑːk] сөзінде және т.б. 
3) [æ] дыбысы төменгі көтеріңкі алдыңғы қатарлы дауысты 

болып табылады және оған ұқсастарды төмендегі жағдайларда 
кездестіруге болады:  

- ағылшын тілінде, мысалы, «cat» [kʰæt] сөзінде; 
- араб тілінде, мысалы, «اب  ;сөзінде [kiˈt̪æːb] «كت
- фин тілінде, мысалы, «mäki» [ˈmæki] сөзінде; 
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- норвег тілінде, мысалы, «lær» [læːɾ] сөзінде және т.б. 
4) [e] дыбысы орташа жоғары көтеріңкі алдыңғы қатарлы 

дөңгелектелмеген дауысты. 
Оны төмендегі жағдайларда естуге болады:  
- орыс тілінде жіңішке дауыссыздардың алдында келеді, 

мысалы «шея» [ˈʂejә] сөзінде;  
- француз тілінде, мысалы, «beauté» [bote] сөзінде; 
- неміс тілінде, мысалы, «Seele» [ˈzeːlә] сөзінде; 
- итальян тілінде, мысалы, «stelle» [ˈstelle] сөзінде; 
- поляк тілінде, мысалы, «dzień» [dʑeɲ] сөзінде және т.б. 
5) [ɔ] дыбысы артқы қатарлы дөңгелектелген дауысты, орыс 

тіліндегі (о) сияқты, бірақ орыс тілінде орташа доғары көтеріңкі 
бар, ал қазақ тілінде орташа төмен. Оны келесілерде кездестіруге 
болады: 

- француз тілінде, мысалы, «port» [pɔʀ] сөзінде; 
- неміс тілінде, мысалы, «voll» [fɔl] сөзінде; 
- итальян тілінде, мысалы, «parola» [paˈɾɔːla] сөзінде; 
- поляк тілінде, мысалы, «kot» [kɔt] сөзінде және т.б. 
6) [ɵ] дыбысы орташа жоғары көтеріңкі орташа қатардың 

дөңгелектелген дауыстысы. IPA-да оған ұқсас [ɵ] немесе [ɵ] 
дыбыстарымен таңбалауға болады, оны кездестіруге болады: 

- норвег тілінде, мысалы, «sɵt» [sɵːt] сөзінде; 
- голланд тілінде, мысалы, «keuken» [kɵːkәn] сөзінде; 
- моңғол тілінде, мысалы, «өгөх» [ɵɡɵx] сөзінде; 
- орыс тілінде, мысалы, «тётя» [ˈtʲɵtʲә] сөзінде және т.б. 
7) (ұ) дыбысы орташа жоғары көтеріңкі артқы қатарлы 

дөңгелектелген дауысты. Осыған ұқсас дыбыс IPA-да [o] деп 
таңбаланады, оны кездестіруге болады 

- швед тілінде, мысалы, «åka» [ˈoːka] сөзінде; 
- исланд тілінде, мысалы, «bók» [bou̯k] сөзінде; 

- кәріс тілінде, мысалы, «보수» [ˈpoːsu] сөзінде; 

- португал тілінде, мысалы, «sou» [so] сөзінде; 
- чех тілінде, мысалы, «oko» [ˈoko] сөзінде және т.б. 
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8) (ү) дыбысы жоғары көтеріңкі алдыңғы қатарлы 
дөңгелектелген дауысты. IPA-да бұл дыбысты [ʏ] немесе [ɵ] деп 
таңбалауға болады, оны кездестіруге болады:  

- дания тілінде, мысалы, «kɵbe» [ˈkʰɵːb̥ә] сөзінде; 
- француз тілінде, мысалы, «peu» [pɵ] сөзінде; 
- неміс тілінде, мысалы, «schützen» [ˈʃʏtsˑn] сөзінде 
- швед тілінде, мысалы, «ut» [ʏβ̞t] сөзінде; 
- армян тілінде, мысалы, «գիւղ» [kʰʏɣ] сөзінде және т.б. 
9) [ɤ] дыбысы орташа көтеріңкі орта қатардағы дауысты, 

көптеген тілдерде кездесетін екпінсіз бейтарап дыбыс. Дегенмен 
қазақ тілінде ол дыбысқа екпін түседі. Екпін түскенде бұл дыбыс 
көтеріңкі бойында жоғарылайды және орта жоғары көтеріңкі артқы 
қатардағы дөңгелектелмеген дауысты [ɤ]-ға қарай қатар бойында 
артқа жылжиды. Бұл дыбысты төмендегі жағдайлар болады: 

- орыс тілінде қысқартылған екпінсіз дауысты ретіде, мысалы, 
«тыква» [tɤ′kvʌ] сөзінде; 

- болгар тілінде, мысалы, «зъб» [zɤp] сөзінде; 
- эстон тілінде, мысалы, «kõrv» [kɤrv] сөзінде; 
- қытай тіліндегі диалектілерде, мысалы, «喝» [xɤ] сөзінде. 
10) [ɪ] дыбысы орташа немесе орташа жоғары көтеріңкі орта 

қатарлы дөңгелектелмеген дыбыс. Ол көп жағдайда бейтарап 
дыбысқа ұқсас келеді, дегенмен оның көтеріңкісі жоғарырақ. Ол 
екпінді бола алады. Бұл дыбысты төмендегі жағдайларда 
кездестіруге болады: 

- орыс тілінде [t͡ s] дыбысынан кейін, мысалы «солнце» [ˈsont͡ sɘ] 
; 

- голланд тілінде, мысалы, «ik» [ɘ̟k] сөзінде; 
- поляк тілінде, мысалы, «mysz» [mɘ̟ʂ] сөзінде; 
- моңғол тілінде, мысалы, «үсрэ» [usɘɾɘ̆] сөзінде. 
Қазіргі қолданыстағы қазақ әліпбиінде (и), (у) және (э) орыс 

дауысты дыбыстарын сәйкес Ии, Уу және Ээ орыс үш  әрпі бар, 
бірақ қазақ тілінде бұл дыбыстардың айтылуы олардан айтарлықтай 
өзгеше: Ии және Уу әріптері сәйкесінше (ый, ій) және (ұу, үу) 
дифтонгтарын көрсетеді. Мысалы, «тиын - тыйын», «тиін - тійін» 
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және «су - сұу», «куә - күуә» сөздерінде. Ал Ээ  әрпіненің айтылуы 
[e] дауыстының жуан аллафонына ұқсас, [e]-ге қарағанда төмендеу 
көтеріңкі келеді. Ээ  әрпі орыс тілінің кірме сөздерінің 
жазбаларында ғана қолданылады, мысалы «экономика» сөзінде. 
Дегенмен, қазақ тілінде сөйлейтіндердің айтылуында «экономика» 
сөзіндегі бірінші дыбыс [e] орташа төенгі көтеріңкідегі алдыңғы 
қатарлы дөңгелектелмеген дауыстысы сияқты айтылады. 
Сондықтан орыс тіліндегі (и), (у) және (э) дауыстылар дыбыстары 
қазақ дыбыстарына қосылмайды. 

Барлық көрсетілген қазақ дауысты дыбыстары фонема болып 
табылады. Аталған дауыстылар дыбыстардың барлығы фонема 
екенін дәлелдейтін мысалдар 2.2.3.2-кестеде көрсетілген. 

2.2.3.2-кесте. Дауысты фонемалардың қолдануының мысалы. 

Фонема Орфографиялық 
транскрипция 

Фонетикалық 
транскрипция 

(а) - [ɑ] сан [sɑn] 
(ә) - [æ] сән [sæn] 
(е) - [e] сен [sen] 
(о) - [ɔ] қос [qɔs] 
(ө) - [ɵ] көс [kɵs] 
(ұ) - [ʊ] тұр [tʊr] 
(ү) - [ʏ] түр [tʏr] 
(ы) - [ɤ] қыр [qɤr] 
(і) - [ɪ] кір [kɪr] 

 
Көне қазақ сөздері дауысты дыбыстар үндестігіне бағынады, 

яғни жұрнақтар мен жалғаулар жалғанған сөздер ([ɑ], [ɔ], [ɤ], [ʊ]) 
жуан дыбыстардан немесе ([e], [æ], [ɵ], [I], [ʏ]) жіңішке 
дыбыстардан тұрады. Мысалы, [ʒɑ'rɤqta] - ‘жарық+та’, [bʏgIn'gje] - 
‘бүгін+ге’, мұнда «та» және «ге» жалғаулар. [e] дыбысы ерекше, 
себебі ол дауыстылардың екі түрінде же кездеседі. Мысалы, 
[qɑ'ʒjet] ‘қажет’, [kɵ'кek] - ‘көкек’.  
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Бұл жағдайларда соңғы дыбыс жалғанатын жұрнақтардағы 
дауыстыларды анықтайды. Мысалы, [qɑʒjet'tɪ] - ‘қажет+ті’. Осы 
ереже кірме сөздерге де қолданады. Мысалы, [bɑljet'kje] ‘балет+ке’, 
[kІtɑp'tɑ] ‘кітап+та’. Орыс және ағылшын тілдерінде дауысты 
фонемалардың жіңішкелігі деген белгі жоқтығын атап өткен жөн. 

Қазақ тілінде [ʏ], [ɵ], [ɔ] және [ʊ] дөңгелектелген дыбыстарын 
қолданған кезде ерін үндестілігі де болады, бірақ бұл айқын емес 
және орфографияда көрсетілмейді. Мысалы, [bʏ'gІn] – сөзі [bʏ'gʏn] 
сияқты айтылады. Енді қазақ дауыссыз дыбыстарын халықаралық 
фонетикалық әліпбиінде көрсетеміз. 

2.2.3.3-кесте. Халықаралық фонетикалық әліпбиіндегі қазақ 
дауыссыздар дыбыстары.  
 
 
 
Дауыссыздар 
белгілері 

Би
ла

би
ал

ды
қ 

Л
аб

ио
де

нт
ал

ды
қ 

Д
ен

та
ль

ды
қ 

А
лв

ео
лд

ы
қ 

П
ал

ат
оа

лв
ео

лд
ық

 

Ре
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к 

П
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ды
қ 
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лы
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У
ву

ла
рл

ы
қ 

 
Ж

ұт
қы

нш
ақ

ты
қ 

 

Шұғыл p b p̪ b̪ t̪ d̪ t d   ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʔ  
Мұрын 
жолды  

 m  ɱ  n̪  n    ɳ  ɲ  ŋ  ɴ   

Ызың ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ h ɦ 
Аппроксимант w   ʋ    ɹ    ɻ  j  ɰ     
Бірекпінді  ѵ  ѵ    ɾ    ɽ      ɢ̆   
Діріл - 
Вибрант 

 ʙ      r    •      ʀ   

Латералдық  
апроксимант 

       l    ɭ  ʎ  ʟ     

Латералдық 
ызың 

      ɬ ɮ   ɭ˔̊  ʎ̥˔  ʟ̝̊ ɬ     

 
Көрсетілген барлық қазақ дауыссыз дыбыстары фонемалар 

болып табылады, оны 2.2.3.4-кестеде келтірілген мысалдар 
дәлелдейді. Қазақ тіліндегі [r] діріл дауыссыз дыбысы орыс 
дыбысына өте ұқсас, бірақ ағылшын тіліндегі аналогынан 
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айтарлықтай өзгеше, ағылшыншада тіл ұші азырақ артқа созылған 
және дірілдемейді. 

Сөйтіп, қазақ тіліндегі кейбір дыбыстар артикуляциялық және 
акустикалық белгілері бойынша басқа тілдердегі сәйкес 
дыбыстардан өзгеше екенін көреміз. Қазақша сөздерге екпін үнемі 
соңғы буынға түседі. Кірме сөздерге дауысты дыбысы бар жұрнақ 
жалғанса осы ережеге бағынады. Басқа жағдайда кірме сөз алынған  
тілдің ережесіне байланысты екпін қойылады. 

 
2.2.3.4-кесте. Дауыссыз дыбыстардың қолданысының мысалы.  

№ Фонема Фонетикалық 
транскрипция 

Орфографиялық 
транскрипция 

1 p [pɑj] пай 
2 b [bɑj] бай 
3 t [tɑq] тақ 
4 d [dɑq] дақ 
5 k [kʏl] күл 
6 g [gʏl] гүл 
7 q [qɑn] қан 
8 x [xɑn] хан 
9 ɣ [ɣɑ'lɑm] ғалам 
10 q [qɑ'lɑm] қалам 
11 m [tɔm] том 
12 n [tɔn] тон 
13 η [tɔη] тоң 
14 f [fæni] фәни 
15 p [pæni] пәни 
16 p [pagon] пагон 
17 v [vagon] вагон 
18 s [sɔr] сор 
19 z [zɔr] зор 
20 ʃ [ʃɑq] шақ 
21 ʒ [ʒɑq] жақ 
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22 w [wɑq] уақ 
23 j [tɔj] той 
24 r [tɔr] тор 
25 l [lɑq] лақ 

Салыстыру үшін 2.2.3.5-кестеде берілген мәтіннің 
орфографиялық және фонетикалық транскрипциясын көрсетеміз. 

 
2.2.3.5-кесте. Орфографиялық және Фонетикалық транскрипция. 

 
Орфографиялық транскрипция 
 

Фонетикалық транскрипция 

Қалың тонға оранған 
саяхатшыны көрген Солтүстік 
жел мен Күн кім мықты 
екендігіне сөз таластырады.  
 

qɑl'ɤη tɔn'ɣɑ ɔrɑn'ɣɑn 
sɑjɑxɑtʃɤ'nɤ kɵr'gjen sɔltʏs'tІk 'ʒjel 
'mjen 'kʏn 'kІm mɤq'tɤ 
ekjendІgІ'nje 'sɵz tɑlɑstɤrɑ'dɤ.  

Олар кім бірінші саяхатшыға өз 
тонын шешкізсе, сол 
екіншісінен мықты саналады 
деген шешімге келеді.  
 

ɔl'ɑr 'kІm bІrІn'ʃІ sɑjɑxɑtʃɤ'ɣɑ 
'wɵz tɔ'nɤn ʃjeʃkІz'sje, 'sɔl 
ekІnʃІsІ'njen mɤq'tɤ sɑnɑlɑ'dɤ 
dje'gjen ʃjeʃІm'gje kjelje'dІ.  

Алдымен Солтүстік жел 
барынша үрлейді, бірақ не 
құрлым қатты үрлесе сол 
құрлым саяхатшы тонына 
орана береді.  
 

ɑldɤ'mjen sɔltʏs'tІk 'ʒjel bɑrɤn'ʃɑ 
ʏrljej'dІ, bІ'rɑq 'nje qʊr'lɤm qɑt'tɤ 
ʏrlje'sje 'sɔl qʊr'lɤm sɑjɑxɑt'ʃɤ 
tɔnɤ'nɑ ɔrɑ'nɑ bjerjedІ.  

Cоңында Солтүстік жел өз 
талпынуын тоқтатады.  
 

sɔηɤn'dɑ sɔltʏs'tІk 'ʒjel 'wɵz 
tɑlpɤnʊ'wɤn tɔqtɑtɑ'dɤ.  

Сосын Күн шығады, жылы 
шуағын шашады, сол кезде 
саяхатшы тонын дереу шешеді. 
  

sɔ'sɤn 'kʏn ʃɤɣɑ'dɤ, ʒɤ'lɤ ʃʊwɑ'ɣɤn 
ʃɑʃɑ'dɤ, 'sɔl kjez'dje sɑjɑxɑt'ʃɤ 
tɔ'nɤn dje'rjew ʃjeʃje'dІ.  

Осылайша, Солтүстік жел 
екеуінің арасында Күннің 
мықты екенін мойындауға 
мәжбүр болады. 

ɔsɤlɑj'ʃɑ, sɔltʏs'tІk 'ʒjel ekjewІ'nІη 
ɑrɑsɤn'dɑ kʏn'nІη mɤq'tɤ ekje'nІn 
mɔjɤndɑw'ɣɑ mæʒ'bʏr bɔlɑ'dɤ. 
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3. ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ 

3.1. Қазақ жазуын латиницаға көшіру  

3.1.1. Латын әліпбиі және оның түрлері 

Латын әліпбиі (латиница) грек әліпбиінің батыс үлгісінен  
шығып, б.д. дейін VII ғасырда пайда болған, кейін барлық дүние 
жүзіне тараған әріптік жазу. Алғашында латын әліпбиі тек 21 бас 
әріптен A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X  
тұрды. Кейін б.д. дейін I ғасырда грек тілінен енген сөздерді жазу 
үшін оған Y және Z әріптерін қосты, нәтижесінде классикалық 
латын әліпбиінде 23 әріп болды. Бұл әліпбиде б.д. IX ғасыр ішінде 
кіші әріптер, ал XI ғасырда герман тілдерінде диграф VV пайдалана 
басталды. Кейін XVI ғасырда I және V (I/J және U/V)  әріптерінің 
буынды және буынды емес баламаларын ажырату үшін әліпбиге екі 
жаңа әріп J және U қосылды. Шамамен сол уақытта, солтүстік 
Еуропада диграф VV жеке әріп болып қалыптасын, W әрпіне 
айналды. Сонымен латын әліпбиінде әріптер саны 26 болды: Aa, 
Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, P, Qq, Rr, Ss, 
Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. Бұл 26-әріпті латын әліпбиі 
Стандарттау бойынша Халықаралық ұйымда  ̶ International 
Organization for Standardization (ISO) «базалық латын әліпбиі» 
болып тіркелді. Ол қазіргі ағылшын әліпбиіне толық сәйкес және 
көптеген роман, герман және басқа тілдер жазуларының негізі 
болды [34]. 

Қазір базалық латын әліпбиі «де-факто»  «халықаралық  
қатынастың әліпбиі болды», себебі кез келген елдің азаматтары 
онымен мектеп қабырғасында математика, химия және шет тілі 
сабақтарында танысады.  

Бірнеше рет барлық тілдің жазуларын базалық латын әліпбиіне 
көшіру идеясы ұсынылды. Бірақ кейбір тілде дыбыстар саны 
базалық латын әліпбиіндегіден көп және олардың фонетикалық 
жүйелеріне сәйкес кейбір латын әріптерінің мәндері өзгеруі қажет. 
Сондықтан осындай тілдер үшін базалық латын әліпбиін бейімдеу 
қерек [35]. 
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Кейбір тілдің фонетикалық жүйелеріне базалық латын әліпбиін 
бейімдеу үдерісінде таңбалануына бұл әліпбиде сәйкес әріптер жоқ 
дыбыстарды таңбалау мәселесі туды. Оны шешу үшін базалық 
әліпбиді бейімдейтін келесі әдістерді қолдануға болады: 

1. Бір дыбысты таңбалау үшін әріптер тізбесін (диграф, 
триграф, тетраграф) пайдалану: мысалы, (ш) - [ʃ] және (ч) - [tʃ] 
дыбыстарын таңбалау үшін ағылшын тілінде диграфтар sh және ch, 
ал неміс тілінде  триграф sch және тетраграф tsch сәйкес 
пайдаланылады. 

2. Оң диакритиканы қолдану: мысалы, көптеген тілдерде 
әліпбиде бар әріптерге нүкте, тырнақша және басқа диакритикалық 
таңбаларды қосу арқылы алынған мына типті á, ä, ğ әріптерді 
пайдаланған; 

3. Теріс диакритиканы қолдану: мысалы түрік тілінде (ы) -  [ɤ]  
дыбысы базалық латын i әрпінен нүктені алып тастағаннан пайда 
болған ı әрпімен таңбаланады;  

4. Әліпбиде бар әріпті жетілдіру арқылы жаңа әріп ендіру:  
мысалы, ағылшын тілінде (си) - [si:] және (эс) - [ es ] дыбыстарын 
таңбалайтын әліпбиде бар c және s әріптерін жетілдіру арқылы 
түрік тілінде (че) - [tʃ] және (ше) - [ʃ] дыбыстарын таңбалайтын ç 
және ş әріптерін алуға болады; 

5. Басқа әліпбилерден алынған жаңа әріптер ендіру: мысалы, 
кейбір тілдің әліпбилерінде ŋ және ɔ әріптері грек әліпбиінен, ал þ 
әрпі руникалық әліпбиден алынған; 

6.  Екі әріпті тұтастыру арқылы алынған лигатураны 
пайдалану: мысалы, жоғарыда көрсетілген W әрпі екі V әрпін 
тұтастыру арқылы ағылшын, неміс, поляк тілдерінде, ал æ әрпі a 
мен e әрпін тұтастыру арқылы норвег, исланд тілдерінде 
пайдаланылады. 

7. Бір дыбысты таңбалау үшін бірнеше әріптерді және 
диакритикалық таңбаны пайдалану: мысалы, бретон тілінде (х) - [x] 
дыбысы c мен h диграфы және ' - апострофтан тұратын c'h 
тізбесімен таңбаланады.   
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8. Жеке әріптердің базалық әліпбидегі мәндерін өзгерту: 
мысалы,  x әрпі  ағылшын тілінде (экс) - [eks] дыбысын белгілесе, 
ал португал тілінде (шиш) - [ʃiʃ] дыбысын белгілейді.  

Ескертпе: Диграфтар, триграфтар, тетраграфтар өздері 
пайдаланылатын қайсыбір тілдің орфографиялық ережелері 
болады.   

Қазір термин «латын әліпбиі» базалық латын әліпбиінің кейбір 
әріптерін қамтымайтын немесе қосымша әріптерді қамтыйтын 
латын әліпбиінің бейімделген нұсқасын пайдаланатын кез келген 
тілдің әліпбиі болып саналады. Сонымен қатар, латынданған 
әліпбиде әріптердің өзара орналасуы әртүрлі болуы мүмкін.  

Латыншадан өзге жазбалары бар барлық тілдер үшін 
латиницада жазу жүйелері (романизациялар) бар. Егер шетелдік 
дұрыс оқылуын білмесе де, оған қытай иероглифтеріне қарағанда, 
таныс латын әріптерімен іс жасау әлденеше оңай. Біраз елдерде 
қосымша латиницадағы жазба стандартталған және мектепте 
оқытылады (Жапония, Қытай).     

Латын әліпбиі қарым қатынасты жеңілдету үшін дүние жүзінде 
латыншадан өзге әліпбиді пайдаланатын тілдерді латындауға 
қолданылады. Латыншадан өзге әліпбиі бар көптеген тілдердің 
латиница негізінде транслитерация стандарттары бар, мысалы  
кириллица негізделген славян тілдері үшін [36-38].  Кейде осындай 
транслитерация жүйелерін «романдалғандар», яғни роман 
тілдерінен дегеннен туындаған,   сондықтан, латын тілдерінен деуге 
болады. 

 
3.1.2. Түркі тілдерінің латиницаға көшу тәжірибелері  

Жоғарыда айтылған әдістердің қолайлыларын қолданып, қазақ 
тілінің жаңа әліпбиін латын графикасы негізінде құруға болады. Ол 
үшін біз қазақ жазуын жаңа әліпбиге көшірудің қағидаларын және 
есептерін анықтаймыз, сонымен қатар, қазақ тіліне 1940 жылы 
ендірілген орыс тілінің жат дыбыстарынан арылу (жою) ережелерін 
жасаймыз және кирилл әріптерін латын әріптеріне ауыстыру 
алгоритмін құрамыз. Мұнда біз тәуелсіз түркі тілдес елдердің 
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жазбаларын латындандыру тәжірибесін, анық айтқанда түрік, 
түрікмен, өзбек, әзірбайжан тілдерінің әліпбилерін латиницаға 
көшіру  тәжірибелерін ескеруіміз керек. 

Түркі жазбаларының мейлінше ерте мысалдардың бірі орхон-
енисей жазулары деп аталатын көне түркі руникалық (сына) жазба 
екендігі белгілі [3, 10]. Осы уақытта түркі тілдері бірнеше жазу 
жүйелерін қолданады: араб, грек, кирилл, латын және басқа. 

Түркияда көптеген жылдар бойы, XX ғасырға дейін, түріктің 
төл сөздерін жазуға келіңкіремейтін араб әліпбиінің түрік үлгісін 
пайдаланды. Араб тілінде көп дауыссыздар бар, ал түрік тілі 
дауыстыларға бай: сол кездегі әліпби түрік тілінің дыбыстық 
құрылымын толық бере алмады, сондықтан реформа қажет болды. 

Латын графикасына негізделген заманауи түрік әліпбиі 1928 
жылы Ататүрік бастаған түрік тілін реформалау аясында 
қабылданды. Түркия түрік мемлекетінің ұлттық идеясының 
идеологиясын негіздеу мақсатында арабицадан латиницаға көшті. 
Түрік әліпбиінің таңбалары Еуропа тілдерінің әртүрлі 
әліпбилерінен алынған [39]. 

Латын графикасы негізіндегі заманауи түрік әліпбиі түрік 
тілінің  фонетикасына бейімделген және 29 әріптен тұрады (Aa, Bb, 
Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Iı, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, 
Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Z z). Олардың ішінде базалық латын 
әліпбиінен тыс 6 әріп Çç, Ğğ, İı, Öö, Şş, Üü  бар, ал базалық 
әліпбидің 3 әрпі   Qq, Xx,Ww пайдаланылмайды (4.3.1-кесте). 

Түрікмен орфографиясын қарапайымдау мақсатында жазбаны 
латиницаға көшіру шешіліп, 1990 жылдары түрікмен әліпбиі латын 
графикасы негізінде 3 рет қабылданды [40]:  

 1992 жылғы үлгісінде 26 әріп Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, 
Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Qq, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 
болды, олардың ішінде 3 әріп Qq, Vv, Xx  кирилл графикасындағы 
әліпбидің  Өө, Үү, Ыы әріптерін дәстүрсіз ауыстыру, ал 5 диграф Ea 
ea, Jh jh, Ng ng, Sh sh, Ts ts түрікмен тілінің айрықша дыбыстарын 
таңбалау үшін ұсынылды (4.3.2-кесте ); 
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 1993 жылғы үлгісінде 30 әріп Aa, Bb, Çç, Dd, Ee, Ää, Ff, Gg, 
Hh, Ii, Jj, £ſ, Kk, Ll, Mm, Nn, Ññ, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, $¢, Tt, Uu, Üü, 
Ww, Yy, ¥ÿ, Zz, олардың ішінде 3 валюта таңбасы £ſ, $¢, ¥ÿ және 5 
диакритикалық әріп Çç, Ää, Ññ, Öö, Üü түрікмен тілінің айрықша 
дыбыстарын таңбалау үшін ұсынылды (4.3.2-кесте ); 

 1995 жылғы үлгісінде 30 әріп Aa, Bb, Çç, Dd, Ee, Ää, Ff, Gg, 
Hh, Ii, Jj, Žž, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, 
Ww,Yy,Ýý, Z болды, оның ішінде базалық латын әліпбиіне 
кірмейтін 8 әріп Çç, Ää, Žž, Ňň, Öö, Şş, Üü, Ýý  түрікмен тілінің 
айрықша дыбыстарын таңбалау үшін ұсынылды, ал базалық латын 
әліпбиінің 4 әрпі Cc, Qq, Vv, Xx пайдаланылмады (4.3.2-кесте ). 

Соңғы үлгі 2000 жылдан бастап Түрікменияның барлық ресми 
салада қолданатын жалғыз қолжетімді әліпбиге айналды. 

Түрікмен жазбасын латын графикасына көшіру елдің нақты 
мүмкіншіліктері ескерілмей жүзеге асырылды, реформадан кейінгі 
6 жыл бойы латиницада басылған оқулықтар болмады. Бұл білім 
беру сапасына теріс әсерін тигізді [41]. 

Латын графикасына негізделген өзбек әліпбиі 1990 жылдары 2 
рет қабылданды [42]: 

 1993 жылғы үлгіде 31 әріп Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, 
Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz, Çç, Ğğ, 
Ɉɉ, Ññ, Öö, Şş болды, оның ішінде 6 әріп Çç, Ğğ, Ɉɉ, Ññ, Öö, Şş  
базалық латын әліпбиіне кірмейді және олар өзбек тілінің айрықша 
дыбыстарын таңбалауға ұсынылды; 

 1995 жылғы үлгіде базалық латын әліпбиіне кіретін 24 әріп 
Aa, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, 
Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz және 1 таңба ’  - аксант эгю болды. Мұнда 
базалық латын әліпбиінің 2 әрпі Cc және Ww пайданылмай қалды, 
ал бұрынғы үлгідегі Çç, Ññ, Şş, Ğğ, Öö  диакритикалық  әріптер Ch 
ch, Ng ng, Sh sh, G′ g′, O′ o′ диграфтарға, ал айрықша әріп Ɉɉ базалық 
латын әліпбиінің Jj  әрпіне сәйкес ауыстырылды (4.3.3-кесте ).  
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Өзбек тіліндегі диграфтар Ch ch, Ng ng, Sh sh, G’ g’, O’o’ 
әліпби әріптері деп есептеуге болмайтындығын және олар тілдің 
орфографиялық емлелері екендігін ескеру керек.  

Әзірбайжан жазбасын латын графикасы негізіндегі әліпбиге 
көшіру 1991 жылы басталып 2001 жылы аяқталды. Жаңа әліпбиде 
32 әріп Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Әә, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, 
Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz болды, 
олардың ішінде 8 әріп Çç, Әә, Ğğ, Iı, İi , Öö, Şş, Üü базалық латын 
әліпбиі және  базалық латын әліпбиінің 2 әрпі Cc және Ww 
қолданылмайды (4.3.4-кесте).   

Әзірбайжан тілінің кириллицадағы әліпбиі құрамынан 
латиницаға өтерден әлде қайда бұрын орыс тілінен енген сөздерді 
жазу үшін қолданылған Цц әрпін 1947 жылы, ал Ээ, Юю және Яя 
әріптерін 1958 жылы шығарып тасталынды. Латын графикасы 
негізіндегі әзірбайжан әліпбиінің алғашқы жобасында Әә әрпінің 
орнына Ää әрпі пайдаланған [43].  

Қорытынды:  
1. Жоғарыда айтылған түркі тілдерінің әліпбилерінде, өзбек 

әліпбиінен басқа, әріптердің кейбіреулері базалық латын әліпбиіне 
енбейтіндігінен және олардағы әріптердің өзара орналасуы базалық 
латын әліпбиіндегіден бөлек болғандықтан компьютерлер мен 
программалық қамтым буындарының әрбір ауысуында әжептеуір 
қаражатты қажет ететін деректерді сұрыптау мен іздеу 
программаларын қайта жасап отыру керек, себебі базалық 
латын әліпбиі үшін олар автоматты түрде орнатылады.  

2. Өзбек әліпбиінде диграфтардың екінші сыңары ретінде  ′ - 
аксант эгю  (апостроф) таңбасы пайдаланылады. Ол  программалау 
тілдерінде арнаулы символ ретінде мәтіндегі фрагменттерді 
ерекшелеу үшін қолданылады.  Сондықтан өзбек мәтіндерін 
компьютерлік өңдеген кезде O′o′ және G′g′ әріптерімен сәйкес 
таңбаланған (ө) - [o] және (ғы) - [ɣ] дыбыстары танылмайды 
(айқындалмайды), бұл керек емес жағдай.  Бұл мәселе өзбек 
тіліндегі мәтінді компьютерде өңдегенде ғана пайда 
болатындықтан, жалпы әліпбиді өзгертпей-ақ,  ′ - аксант эгю 
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таңбасын  `  аксант грав таңбасына оңай ауыстыруға болады 
(олардың пернетақталарда орналасуы  3.5.2- суретте көрсеетілген). 
Сонда бұл мәселе жоқ болады. 
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3.3.1-кесте. Түрік әліпбиі. 
№ Латиницада 

атауы 
IPA 

Кириллицада 
атауы 

Дыбыс сипаты 

1 A a [a] а Орыс (а)-нан ашықтау дыбысталады 
2 B b [b] бе Орыс (б)-нан үнсіздеу дыбысталады  
3 

C c [dʒ] дже 
Орыстың (д) мен  (ж) тіркесі сияқты 
дыбысталады 

4 Ç ç [tʃ] че   
5 D d [d] де   
6 

E e [e] 
 

э, е 
 l, m, n, r алдында /æ/ сияқты,  
сөз соңында /э/ сияқты және басқа 
жағдайда /е/ сияқты дыбысталады  

7 F f [f] фе   
8 G g [ɡ, ɟ] ге   
9 

Ğ ğ [ɣ] ғе 
Алдыңғы дауыссызды ұзартып, оған 
тамақтық дыбысталу береді. 

10 H h [h] хе   
11 I ı [ɤ] ы Орыс (ы)-нан артқылау 
12 İ i [I] и   
13 J j [ʒ] жэ Ендірілген сөздерде кездеседі 
14 

K k [k, c] ке 
Буын немесе сөз соңында 
жіңішкереді  

15 L l [l, ɫ] ле   
16 M m [m] ме   
17 N n [n] не   
18 O o [o] о   
19 Ö ö [ɵ] ө Орыстың (о) мен (ё) бірігуі сияқты 
20 P p [p] пе Сөз алдында  қырылдаған сипатты   
21 R r [ɾ] ре Сөз соңында (ж/ш) сияқты  
22 S s [s] се   
23 Ş ş [ʃ] ше   
24 T t [t] те Сөз алдында қырылдау 
25 U u [u] у   
26 Ü ü [y] ү Орыстың  (у) мен (ю) бірігуі сияқты 
27 V v [v] ве   
28 Y y [j] йе   
29 Z z [z] зе   
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3.3.2-кесте. Туркмен әліпбиі. 
№ Латиницада 

таңбалануы 
ХФӘ-нде 

таңбалануы 
Кириллицада 
таңбалануы 

Кириллицада 
атауы 

1 А а [a] Аа а 
2 B b [b]  Бб бэ 
3 Çç [ʧ] Чч че 
4 D d [d] Дд де 
5 E e [e] Ее е 
6 Ä ä [æ] Әә ае 
7 F f [ɸ] Фф фе 
8 G g [g~ʁ] Гг ге 
9 H h [h~x] Хх хе 
10 I i [i] Ии и 
11 J j [dǯ] Җҗ дже 
12 Ž ž [ʒ] Жж жe 
13 K k [k~q] Кк ka 
14 L l [l] Лл эль 
15 M m [m] Мм эм 
16 N n [n] Нн эн 
17 Ň ň [ň] Ңң энг 
18 O o [o] Оо o 
19 Ö ö [ɵ] Өө ое 
20 P p [p] Пп pe 
21 R r [r] Рр эr 
22 S s [θ] Сс эs 
23 Ş ş [ş] Шш шe 
24 T t [t] Тт тe 
25 U u [u] Уу у 
26 Ü ü [y] Үү уе 
27 W w [β] Вв ве 
28 Yy [ɤ] Ыы ы 
29 Ý ý [j] Йй й 
30 Z z [ð] Зз зе 
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3.3.3-кесте. Өзбек әліпбиі.  
 

№ 
Латиницада 
таңбалануы 

ХФӘ-нде 
таңбалануы 

Кириллицада 
таңбалануы 

Кириллицада 
атауы  

1  A a [a, æ] Аа а 
2  B b [b] Бб бе 
3  D d [d] Дд де 
4  E e [e] Ее е 
5  F f [f] Фф фе 
6  G g [ɡ] Гг ге 
7  H h [h] Ҳҳ хе 
8  I i [I]  Ии i 
9  J j [ʒ] Жж дже 
10  K k [k] Кк ке 
11  L l [l] Лл ле 
12  M m [m] Мм мә 
13  N n [n] Нн нә 
14  O o [ɑ] Оо o 
15  P p [p] Пп пe 
16  Q q [q] Ққ қы 
17  R r [r] Рр  ры 
18  S s [s] Сс сы 
19  T t [t] Тт tы 
20  U u [u]  Уу у 
21  V v [v, w] Вв ве 
22  X x [x] Хх xe 
23  Y y [j] Йй й 
24  Z z [z] Зз зe 
25  O′ o′ [o] Ӱӱ  ө 
26  G′ g′ [ɣ] Ғғ ғы 
27  Ng ng [ŋ] Нг нг ңы 
28  Sh sh [ʃ] Шш  ше 
29  Ch ch [ʧ] Чч че 
30  ′ [ʔ] Ъ ъ Апостроф 
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3.3.4-кесте. Әзірбайжан әліпбиі.  
№ Латиницада 

таңбалануы 
ХФӘ-нде 

таңбалануы 
Кириллицада 
таңбалануы 

Кириллицада 
атауы 

1 A a [ɑ:]  Аа а 
2 B b [b] Бб бе 
3 C c [dʒ] Сс ce 
4 Ç ç [tʃ] Ҹҹ че 
5 D d [d] Дд ле 
6 E e [ɛ]  Ее e 
7 Ә ә [æ] Әә ә 
8 F f [f] Фф фe 
9 G g [ɡ’] Ҝҝ гe 
10 Ğ ğ [ɣ] Ғғ ғe 
11 H h [h] Һһ ха 
12 Х х [x] Хх хе 
13 I ı [ɤ]  Ыы ы 
14 İ i [I]  Ии и 
15 J j [Ʒ] Жж джe 
16 K k [k] Кк ke 
17 Q q [g] Гг ку 
18 L l [l] Лл эль 
19 M m [m] Мм эм 
20 N n [n] Нн эн 
21 O o [ɔ] Оо o 
22 Ö ö [œ] Өө  ө 
23 P p [p] Пп пе 
24 R r [r] Рр ре 
25 S s [s] Сс се 
26 Ş ş [ʃ] Шш ше 
27 T t [t] Тт  te 
28 U u [u]  Уу  у 
29 Ü ü [y] Үү ү 
30 V v [v] Вв вe 
31 Y y [j] Jj йе 
32 Z z [z] Зз зе 
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3.1.3. Қазақ жазуын латиницаға көшіру қағидалары мен 
есептері 

Қазақ жазуын жаңа әліпбиге аудармас бұрын мына маңызды 
тенденция мен жағдайларға көңіл аудару керек: 

1. Қоғамды цифрлендіру (ақпараттандыру) дәуірінде дүние 
жүзінде ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (АКТ) 
көмегімен өте көп интеллектуалдық, еңбектік және қаражаттық 
шығымдарды талап ететін көлемдері өте үлкен жаппай сұраныста 
болатын цифрлік (ақпараттық, нормативтік және басқа) ресурстар - 
Big Data жасалып және өңделіп жатыр. 

2. Дүние жүзінде шығарылатын барлық компьютерлер 26 
әріптік базалық латын әліпбиін басында қолдайды және келешекте 
де қолдай береді, ал осы компьютерлерді құрамында базалық латын 
әліпбиіне кірмейтін әріптері бар ұлттық әліпбиге бейімдеу 
әжептәуір қосымша шығымды талап ететін арнайы қәріптер 
(шрифтер) мен олардың драйверлерін және деректерді сұрыптау 
мен іздеу программаларын жасауды талап етеді.  

3. Цифрлық ресурстардың көлемдері күн сайын жылдам өсіп 
жатқандығын және әлемдік қауымдастықта АКТ-ның қолдану аясы 
кеңейіп баратындығын ескере отырып, ғаламдық ақпараттық 
кеңістікте бір ғана әліпби пайдалану ұсынылып, ұлттық әліпби 
таңбаларын базалық латын әліпби әріптеріне транслитерациялау 
стандарттары жаппай шығуда [36-38].   

4. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі, біздің елдегі барлық 
ақпараттық ресурстар қазақ тілінде жасалуын және өңделуін 
міндеттейді. 

5. Әртүрлі қорларда қағаз жүзінде арабица, латиница-жаңаәліп 
және кириллицада сақталған ақпараттық ресурстарды, арнаулы 
комиссия іріктеп алғаннан кейін, цифрлеу керек. 

6. Арабица, латиница-жаңаәліп және кириллицада сақталған 
цифрлық ақпараттық ресурстарды базалық латын әліпбиіне алдын 
ала жасалған конвертермен автоматты түрде аудару керек.  

7. Қазақ жазуын базалық латын әліпбиіне көшіру қазақ тілін 
оқуды әжептәуір жеңілдетеді және оның дамуын жақсартады, 
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себебі бұл әліпбиді бүкіл Әлемде барлық сауатты адамдар мектеп 
жасынан біле бастайды. 

Базалық латын әліпбиін басқа тілдерге бейімделуін және 
ақпараттық ресурстар мен технологиялардың қазақ тілінде жасалуы 
мен дамуын ескере отырып, қазақ жазуын жаңа әліпбиге 
көшірудің мынадай қағидаларын ұсынамыз[44]: 

1. Жаңа әліпби тек қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне негізделіп 
жасалуы қажет: барлығы 31 фонема, олардың ішінде 9 дауысты:         
(а) - [ɑ], (ә) - [æ], (е) - [е], (o) - [ɔ], (ө) - [ɵ], (ұ) - [ʊ], (ү) -  [ʏ], (ы) - 
[ɤ], (і) - [ɪ] және 22 дауыссыз: (бы) - [b], (вы) - [v], (ғы) - [ɣ], (гі) - 
[g], (ды) - [d], (кі) - [k], (қы) - [q], (жы) - [Ʒ], (зы) - [z], (й) - [j], (ыл) - 
[l], (мы) - [m], (ны) - [n], (ың) - [ŋ], (пы) - [p], (ыр) - [r], (сы) - [s],  
(ты) - [t], (ў) - [w], (фы) - [f], (хы) - [h], (шы) - [ʃ].  

Бұл қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына сәйкес орфоэпиялық 
және орфографиялық емле-ережелерді дұрыс құруға мүмкіндік 
береді. Себебі, жаңа әліпбиде қазақ фонетикасына қайшы орыс 
тілінің дыбыстарын таңбалайтын әріптер болмайды.  

2. Жаңа әліпби тек барлық электрондық (компьютерлер, 
телефон аппараттары және басқа) құрылғылардың стандартты 
пернетақталарында болатын базалық латын әліпбиінің әріптерінен 
құрылу керек.  

Бұл адамдарға электрондық құралдар арқылы қазақ тілінде  бір-
бірімен жазбаша қатынасуды, цифрлық ақпараттық ресурстарды 
жасау мен өңдеуді жүзеге асыруды, қосымша қаріптер мен 
драйверлерді, деректерді сұрыптау мен іздеу программаларын 
жасау мен орнатуды қерек етпей-ақ, жеңілдетеді. Себебі олар бүкіл 
әлемде шығарылатын барлық электрондық құрылғыларда базалық 
латын әліпбиі үшін автоматты түрде ендірілген.  

3. Жаңа әліпби қазақ тілінің дыбыстарын таңбалау үшін 
базалық латын әліпбиіндегі кейбір әріптердің дыбыстық мәндерін 
өзгертеді. 

Бұл жаңа әліпбиде кейбір әріптер үшін қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесінен жаңа дыбыстық мәндерді анықтауға мүмкіндік береді. 
Бірақ оларды таңдағанда қазақ дыбысының дыбысталуы 
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таңбалануы базалық латын әліпбиіне енген дыбыстың – түп 
нұсқаның дыбысталуына жақындығын ескеру керек. Себебі, 
жақындықтың болуы қазақ тілінің жаңа әліпби негізіндегі 
орфоэпиялық және орфографиялық емле-ережелерін жасауды 
жеңілдетеді, оны оқып білуді  және практикада пайдалануды 
тездетеді.        

4.  Жаңа әліпби кейбір қазақ дыбыстарын таңбалауға сәйкес 
әріптердің жоқтығында оларды таңбалау үшін диграфтарды 
пайдалануға мүмкіндік беруі керек.  

Бұл диграфтар ретінде, біріншіден, қазақтың жай сөзінде қатар 
кездеспейтін екі әріптің тіркесін, немесе екіншіден, әріп пен 
программалау тілдерінің әліпбилеріне кірмейтін арнайы таңба 
тіркесін алуға болады. Себебі, біріншіден, егер диграфта 
пайдаланған екі әріп қазақтың жай сөзінде қатар кездесетін болса, 
онда осы диграф таңбалайтын дыбыс танылмайды, екіншіден, егер 
диграфта пайдаланатын арнайы таңба қазақ мәтінін өңдеуге 
қолданылған программалау тілдің әліпбиіне кіретін болса, онда осы 
таңба қатысқан диграф таңбалайтын дыбыс танылмайды (3.3 
қараңыз, қорытынды п.2, өзбек тіліндегідей).        

5. Жаңа әліпбиде әріптердің өзара орналасу реті базалық латын 
әліпбиіндегі әріптердің өзара орналасу ретімен бірдей болуы керек. 

Бұл қазақ тілінде ақпараттық ресурстар мен технологияларды 
дайындағанда немесе қолданғанда қосымша шығынсыз деректерді 
сұрыптау мен іздеу программаларын пайдалануға мүмкіндік береді. 
Себебі, базалық латын әліпбиі үшін деректерді сұрыптау мен іздеу 
программалары барлық жүйелік және қолданбалы программаларға 
автоматты ендірілген. Сондықтан, жаңа әліпбиде әріптердің өзара 
орналасу реті базалық латын әліпбиіндегі әріптердің өзара орналасу 
ретімен бірдей болмағанда, деректерді сұрыптау мен іздеу 
программаларын қайта жасау мен орнату қажет болады, ол біраз 
шығынды талап етеді. 

Базалық латын әліпбиінде 26 әріп, қазақ тілінде 31 фонема бар 
екендігін ескеріп, жаңа әліпбиді анықтау үшін біз келесі 
мәселелерді шешуіміз керек:  
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1) Бір ғана әріппен таңбалатын дыбыстарды анықтау; 
2) Диграфтармен таңбалатын дыбыстарды анықтау; 
3) Диграфтардың дыбыстық мәндерін анықтау; 
4) Қазақ тілінің орфоэпиялық және орфографиялық 

нормаларын, сонымен қатар, морфологиялық және синтаксистік 
ережелерін жаңарту; 

5) Қазақ тілін компьютерлік өңдеу технологияларын және оны 
кез келген мобилді құралдар арқылы үйренуге мүмкіндік беретін 
сөйлеу интерфейсі бар интеллектуалды көпдеңгейлі желілік 
оқулықтарды әзірлеу.  

Бұл тапсырмалардың шешімі мыналарға негізделеді: 
 қазақ тіліндегі мәтіндерде әріптердің және әріптер тіркесінің 

кездесу жиілігін анықтау мақсатында құрамында 100 миллион 
кириллица негізінде қолданыстағы әлібидің әрпінен тұратын қазақ 
тілінің мәтіндік корпусын [45] зерттеу нәтижелеріне (3.3.1-кестені 
қараңыз); 

 қазақ дауысты дыбыстарының жіктеуін  көрсететін 
математикалық моделдер мен геометриялық моделдер (2.1.2 
параграфты, 2.2 формуланы, 2.1.2.3-суретті және 2.1.2.4-суретті 
қараңыз); 

 қазақ тілінде жіңішке және жуан дауысты дыбыстардың 
арасындағы (2.1.2 параграфты, 2.1.2.2-суретті қараңыз) келесі 
қатынастарды орнатуға мүмкіндік беретін дауысты дыбыстар 
осцилограммаларына:   

(ә)  =  (а)+(е) немесе [æ]  =  [ɑ] +[e] 
(ө)  =  (о)+(е) немесе [ɵ] =  (о)+[e] 
(ү)  =  (ұ)+(е) немесе [ʏ]  =  [ʊ] +[e] 
(і)  =  (ы)+(е) немесе [ɪ]  =  [ɤ] +[e] 

Бұл қатынастар жіңішке дауысты дыбыстарды белгілеу үшін 
диграфтарды қолдануға болатындығын көрсетеді. Бұл әдіс басқа 
тілдерде де қолданылады. Мысалы, ағылшын тілінде (ш) дыбысы s 
және h әріптерінің байланысы арқылы алынған sh диграфын 
білдіреді, ал өзбек тілінде (ә) әрпі a’ диграфмен көрсетілген. 
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Қазақ тілі мәтіндер корпусын зерттеу нәтижесі қазақ  жазбасын 
латиницаға аударғанда қазақ сөздері тым ұзарып кетпеу үшін, 
қандай дыбысты бір әріппен және қандай дыбыс диграфпен 
таңбалауды анықтағанда қолданылады. Мысалы, (ә), (ө) және (ұ)  
дыбыстарын таңбалайдын кириллица негізінде қолданыстағы 
әліпбидегі әріптердің қолдану жиілігі төмен және тек түбір 
сөздерде ғана қолданылады, яғни олар жұрнақ және жалғауларда да 
кездеспейд, яғни сөзжасамдар мен сөзпішіндерде пайда болмайды. 
Егер жаңа әліпбиде осы дыбыстарды диграфтармен таңбаласақ, 
онда олар қатысқан сөздердің жазбасы тым ұзармайды.  Бірақ, (і) - 
[ɪ] дыбысын таңбалайтын әріптің қолдану жиілігі өте жоғары, 
сонымен қатар бұл дыбыстар жұрнақтар мен жалғауларда қатысып, 
бір сөзде бірнеше рет кездесуі мүмкін.  (мысалы,  ‘бiлiктiлiктің’ 
сөзінде  5 рет кездеседі). Сондықтан, бұл дыбыс (ы)+(е) немесе 
[ɤ]+[e] қосындысы көмегімен жасалғандығына қарамастан, қазақ 
сөзінің жазбасының ұзындығы қысқа болуы үшін, ол жаңа латын 
әліпбиінде бір ғана Ii әрпімен таңбаланады. 

Қазақша мәтіндер корпусын зерттеу нәтижесі кириллица 
негізіндегі қолданыстағы әліпбидегі әріптерді Ёё, Ии, Ээ, Юю, Яя, 
Цц, Чч, Щщ, Ьь, Ъъ, яғни дыбыстық мәні қазақ тілінің дыбысталу 
жүйесіне кірмейтін әріптерді қазақ сөздерінің ішінен арылту 
ережесін әзірлеуге көмектесті.  Осы ережелер негізінде Ёё, Ии, Ээ, 
Юю, Яя, Цц, Чч, Щщ, Ьь, Ъъ әріптерді пайдаланбай кириллица 
негізінде қазақ тілінің өтпелі (аралық) орфографиялық сөздігі 
автоматты түрде құрылды   [228, 229].  

Бұл  өтпелі орфографиялық сөздік қазақ жазуын кириллицадан 
латиницаға автоматты көшіруді үшін алғашқы деректер базасы 
ретінде пайдаланылады. Себебі,  қазақ жазуын кириллицадан 
латиницаға автоматты көшірудің екі межесі бар: бірінші меже – 
кириллицадағы алғашқы мәтінді құрамында Ёё, Ээ, Ии, Юю, Яя, 
Цц, Чч, Щщ, Ьь, Ъъ әрпітері жоқ кириллицадағы аралық мәтінге 
аудару; екінші меже – кириллицадағы аралық мәтінді латиницаға 
аудару. Осы межелерді программалық жүзеге асырып, 
кириллицадағы кез келген қазақ мәтінін латиницаға автоматты 
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аударатын конвертор жасалып, іске қосылды. Ол туралы ақпаратты 
мына сайттан қараңыз: http//alphabet.kz/convertor.      
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3.3.1-кесте. Қазақ тілі корпусындағы әріптер кездесу жиілігі, % 
№ 

Әріп Әдебиет Публистика Ресми Ғылым Ауыз екі Барлығы 
1 А 12,85 12,89 12,18 11,74 12,65 12,52 
2 Ә 0,71 0,81 0,98 0,87 0,73 0,88 
3 Б 2,87 2,42 2,14 2,21 2,69 2,31 
4 В 0,15 0,29 0,25 0,33 0,22 0,26 
5 Г 1,13 1,16 1,24 1,29 1,19 1,20 
6 Ғ 1,74 1,64 1,42 1,51 1,59 1,54 
7 Д 4,59 4,45 4,04 4,50 4,60 4,27 
8 Е 8,00 7,45 8,10 7,98 8,11 7,82 
9 Ё 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Ж 1,84 1,67 1,94 1,57 1,64 1,81 
11 З 1,58 1,62 1,32 1,42 1,74 1,47 
12 И 0,79 1,55 1,44 1,92 1,25 1,45 
13 Й 2,28 1,41 0,98 1,33 1,96 1,27 
14 К 2,88 2,72 3,23 2,95 2,90 2,98 
15 Қ 3,52 3,33 3,36 3,24 3,13 3,35 
16 Л 4,52 5,16 5,41 5,13 4,62 5,23 
17 М 2,90 3,22 3,69 3,19 3,39 3,42 
18 Н 6,90 6,85 6,57 6,75 6,84 6,72 
19 Ң 1,68 1,58 1,50 1,53 1,56 1,55 
20 О 2,58 2,56 2,30 2,82 2,72 2,44 
21 Ө 1,11 0,89 0,86 0,83 0,96 0,89 
22 П 2,42 1,52 1,12 1,48 2,02 1,40 
23 Р 5,10 5,54 5,78 5,77 5,35 5,62 
24 С 4,03 4,29 4,31 3,99 4,14 4,27 
25 Т 5,19 6,01 6,52 6,31 5,54 6,19 
26 У 1,04 0,9 0,73 0,83 0,86 0,83 
27 Ұ 1,18 1,71 2,78 1,97 1,42 2,18 
28 Ү 1,08 0,73 0,59 0,71 0,89 0,69 
29 Ф 0,04 0,12 0,13 0,20 0,17 0,12 
30 Х 0,18 0,28 0,18 0,25 0,20 0,23 
31 Һ 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 
32 Ц 0,03 0,12 0,19 0,23 0,08 0,15 
33 Ч 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 
34 Ш 1,44 1,23 1,24 1,14 1,35 1,25 
35 Щ 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
36 Ъ 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,02 
37 Ы 7,36 7,82 7,89 7,65 7,23 7,81 
38 І 5,84 5,41 4,90 5,41 5,64 5,20 
39 Ь 0,06 0,07 0,07 0,11 0,11 0,07 
40 Э 0,02 0,08 0,08 0,18 0,06 0,08 
41 Ю 0,03 0,04 0,14 0,06 0,05 0,09 
42 Я 0,26 0,40 0,34 0,51 0,33 0,37 
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3.1.4. Кириллицадағы қазақ мәтіндерін жат әріптерден арылту  
Кез келген тілдің жазуын бір графикадан басқа графикаға 

көшіру, оның дыбыстық жүйесін, орфоэпиялық, орфографиялық, 
морфологиялық және синтаксистік ережелерін нақтылаумен, 
мәтіндерді бір әліпбиден екінші әліпбиге және кері автоматты 
аударатын компьютерлік программалар жасаумен, көп деңгейлі 
оқулықтар дайындаумен және тиісті сөздіктерді құрумен 
байланысты, кешенді жұмыстарды талап етеді [181-222]. 

Кіріспеде қазақ тілінің жазуын латиницаға көшіруге 
байланысты реформаға 31 фонема, олардың ішінде 9 дауысты 
фонема және 22 дауыссыз фонема қатысады деп айтылған. 
Қолданыстағы қазақ әліпбиі 42 әріптен тұрады, оның 9 әрпі Ёё, Ии, 
Ээ, Юю, Яя, Цц, Чч, Щщ. Ьь, Ъъ негізінен кірме сөздер жазбасында 
кездесетін орыс тілі дыбыстарын таңбалау үшін пайдаланылады. 
Бұл сөздердің жазу емлелері қазақ тілі грамматикасының 
талаптарына қайшы болып келеді. Мысалы, орыс тілінде сөздің 
жіңішке немесе жуан айтылуы оның құрамында дауыссызды 
таңбалайтын әріптен кейін қойылатын Ьь немесе Ъъ таңбаларына 
тәуелді. Қазақ тілінде сөздердің жіңішке немесе жуан  айтылуы Әә, 
Ее, Өө, Үү, Іі жіңішке дауысты немесе    Аа, Оо, Ұұ, Ыы жуан 
дауыстының болуына тәуелді, және үндестік заңы (жұмсақ буынға 
жұмсақ аффикс қосылады, ал жуанға - жуан) іске асырылады. 

Сондықтан колданыстағы кириллица негізіндегі әліпбидегі  
қазақ мәтінін латиница негізіндегі әліпбидегі мәтінге түрлендіруді 
автоматтандыру үшін қазақ сөздерін өңдейтін келесі ережелер 
тобын  анықтау керек [229]: 

 өздерді Ёё, Ээ, Ии, Юю, Яя, Цц, Чч, Щщ, Ьь, Ъъ әріптерінен 
арылту ережелері; 

 сөздердегі Уу әрпін өңдеу ережелері; 
 сөздердегі Аа, Әә, Оо, Өө, Ұұ, Үү, Ы,ы, Іі әріптерін өңдеу 

ережелері. 
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I. Ьь, әрпінен арылу ережелері. 
I.1. Егер Ьь  әрпі «е»  әрпінің алдында кездессе, онда «ій» 

тізбегіне алмасады (мысалы, вьетнам = війетнам, премьер = 
премійер, фельетон = фелійетон). 

I.2. Егер Ьь  әрпі Юю дауыстысының алдында тұрса, онда 
«ью» тізбегі «үй» тізбегіне алмасады (мысалы, компьютер = 
компүйтер, тьютор = түйтор). 

I.3. Егер Ьь әрпі сөз соңында кездессе, онда ол жойылады 
(мысалы, бронь = брон, модел = модел, модуль = модул, тверь = 
твер, мальта = малта, польша = полша). 

I.4. Егер Ьь  әрпі екі дауыссыздың арасында кездессе, онда 
ол жойылады (мысалы, альфа = алфа, сальдо = салдо, тальго = 
талго, харьков = харков). 

 
II. Ъъ әрпінен арылу ережесі. 
XIII.1. Ъъ  әрпі барлық кездескен жерде «ый» тізбесіне 

алмасады (мысалы, съезд=сыйезд, подъезд=подыйезд). 
 
III. Ёё әрпінен арылу ережелері. 
III.1. Егер Ёё әрпі сөздің басында кездессе, онда ол «йо» 

тізбесіне алмасады (мысалы, ёлка = йолка, ёрник =йорник). 
III.2. Егер Ёё әрпі дауыссыз дыбыстың әрпінен кейін кездессе, 

онда ол Өө әрпіне алмасады (мысалы, актёр = актөр, монтёр = 
монтөр, сапёр = сапөр, шахтёр = шахтөр, шофёр = шофөр). 

 
IV. Ээ әрпінен арылу ережесі. 
IV.1. Ээ әрпі  кездесетін жерлердің барлық жерінде Ее әрпіне 

алмасады (мысалы, эвенк = евенк, экскаватор = екскаватор, 
элеватор = елеватор, экология = екология, экономика = економика, 
экспорт = експорт, электр = електр, этюд = етюд, эфир = ефир, 
эскалатор = ескалатор, эскимос = ескимос, этаж = етаж). 

 
V. Юю  әрпінен арылу ережелері. 
V.1. Егер Юю әрпі жуан буынның алдында кездессе, онда «йұ»  
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тізбесіне алмасады (например, юань = йұань, югославия = 
йұгославия, юкагир = йұкагир, юла = йұла, юмор = йұмор, юнга = 
йұнга, юра = йұра, юрмала = йұрмала, юскас = йұскас). 

V.2.  Егер Юю әрпі жуан дауысты дыбыс әрпінен кейін 
кездессе, онда ол  «йұ»  тізбесіне алмасады (мысалы, аю = айұ, ою= 
ойұ, ұю = ұйұ, баю = байұ, қою= қойұ, сою= сойұ, құю = құйұ, қыю 
= қыйұу, сыю = сыйұ, тыю = тыйұ). 

V.3. Егер Юю әрпі жіңішке буынның алдында кездессе, онда 
«йү» тізбесіне алмасады (мысалы, юнкер = йүнкер, юпитер = 
йүпитер, юриспруденция = йүриспруденция). 

V.4. Егер Юю әрпі жіңішке дауысты дыбыс әрпінен кейін 
кездессе, онда  «йү» тізбесіне алмасады (мысалы, кею = кейү, 
есею= есейү, ию= ийү, күю = күйү, сүю = сүйү, тию = тийү, түю = 
түйү, үю = үйү, үлкею = ұлкейү). 

V.5. Егер Юю әрпі екі дауыссыздың ортасында жабық буында 
кездессе, онда «ү» әрпіне алмасады (мысалы, бюллетень = 
бүллетень, корбюратор = корбүратор, люфт = лүфт, пюпитр = 
пүпитер, увертюра = увертүра, цюрих = цүрих). 

 
VI. Яя  әрпінен арылу ережелері. 
VI.1. Егер Яя әрпі сөздің басында жуан буында дауыссыз 

дыбыс әрпінің алдында кездессе, онда «йа» тізбесіне алмасады 
(мысалы,   ява = йава, ядро=йадро,  ямал = йамал, япырай = 
йапырай, яранга = йаранга, ясақ = йасақ, яшма = йашма).  

VI.2.  Егер Яя әрпі сөзде жуан дауыстының әрпінен кейін 
кездессе, онда «йа» тізбесіне алмасады (мысалы,  ая = айа, саян = 
сайан,  қия = қийа, сия = сийа, оян = ойан, қоян = қойан, туя = туйа, 
тұяқ = тұйақ). 

VI.3. Егер Яя әрпі сөздің басында жіңішке буынның дауыссыз 
дыбыс әрпінің алдында кездессе, онда «йә» тізбесіне алмасады 
(мысалы, ягер = йәгер,  яки = йәки, якорь = йәкорь). 

VI.4. Егер Яя әрпі сөзде жіңішке дауысты дыбыстың әрпінен 
кейін кездессе, онда «йә» тізбесіне алмасады (мысалы,  фея = фейә, 
секция = секцийә, сессия = сессийә).  
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VI.5. Егер Яя әрпі жабық буында екі дауыссыз дыбыстың 
әріптерінің арасында кездессе, онда «ә» әрпіне алмасады (мысалы, 
вентилятор = вентиләтор,  отряд = отрәд, снаряд = снарәд, 
аккумулятор = аккумуләтор, акселятор = акселәтор, ассимилятор = 
ассимуләтор, регулятор = регуләтор). 

 
VII.  Ии  әрпінен арылу ережелері. 
VII.1. Егер Ии әрпі басқа енген (термин)  алдында, дауыссыз 

дыбыстар алдында Бб, Вв, Ғғ, Гг, Дд, Жж, Зз, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, 
Ңң, Пп, Рр, Сс, Тт, Фф, Хх кездессе, онда Іі әрпіне алмасады 
(мысалы, иберия = іберия, иврит = іврит, игумен = ігумен, идальго 
= ідалго, идеа = ідеа, идеома = ідеома, идиот = ідиот, известь = 
ізвесть, икон = ікон, иллюстратор = іллюстратор, имитатор = 
імитатор, инвариант = інвариант, инфекция = інфексиа, институт = 
інститут, ипотека = іпотека, иприт = іприт, иран =іран,  испан = 
іспан, италия =італия, итерация = ітерация, ихтизавр = іхтизавр, 
ихтиолог = іхтиолог, ишемия = ішемия). 

VII.2. Егер Ии әрпі жабық буында дауыссыз Ғғ және Ққ 
әріптерінен өзгеше, әрпінен кейін кездессе, онда ол Іі әрпіне 
алмасады (мысалы, бит = біт, вирус = вірус,  гид = гід, диктор= 
діктор, гир = гір, алжир = алжір, инжинер = инжінер, кризис = 
крізіс, кит = кіт, лира = ліра, памир = памір, тенис = теніс, парирус 
= папірус, тарих  = таріх, университет  = універсітет, тир = тір, 
институт = инстітут, тахир = тахір, эфир = эфір, кашир = кашір).  

VII.3. Ии әрпі «ми, мия, биязы, сия» деген сөзде «ый» тізбесіне 
алмасады, яғни, ми =  мый, мия =  мыя, биязы = быйязы,  сия = 
сыйа. 

VII.4. Ии әрпі бір буынды «би, ки, ли, пи, си, фи, хи, ти, ши» 
деген сөздерде «ій» тізбесіне алмасады, яғни, би = бій, ки = кій, ли 
= лій, пи = пій, си = сій, фи = фій, хи = хій, ти = тій, ши = шій.  
Мұнда кейбіреулерінің қазақ тілінде мағынасы жоқ, олар қыстырма 
сөздер. 

VII.5. Егер Ии әрпі «Ғғ» немесе «Ққ» әріптерінен кейін 
кездессе, онда ол «ый» әрпіне алмасады (мысалы, ғибрат = ғыйбрат, 
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ғибадат = ғыйбадат,  ғиззат=ғыйззат,  ғимарат = ғыймарат, 
қима=қыйма, қисық=қыйсық, қиық=қыйық, қию=қыйю, қия=қыйя, 
қияр=қыйяр). 

VII.6. Егер Ии әрпі сөздің басында дауыстылар Аа, Әә, Ее, Оо, 
Өө, Уу, Ұұ, Үү, Ыы, Іі әріптерінің алдында кездессе, онда ол Йй 
әрпіне алмасады (мысалы, иайдо = йайдо, иә = йә, ие = йе, иегер = 
йегер, иек = йек, иезуит = йезуит, иодофермен = йодофермен, ион = 
йон, иордан = йордан, иудей= йудей, иудаизм = йудаизм, иығы = 
йығы, иық = йық, иі = йі, иігу = йігу, иіл = йіл). 

VII.7. Егер Ии әрпі жіңішке буынның алдында кездессе, «ій» 
тізбесіне алмасады (мысалы, биік = бійік, игі = ійгі, ине = ійне, иін 
= ійін, жиде = жійде). 

VII.8. Егер Ии әрпі жуан буынның алдында кездессе, онда ол 
«ый» тізбесіне алмасады (мысалы, бипаз = быйпаз, биыл = быйыл, 
сиыр = сыйыр, иық = ыйық, қитар = қыйтар). 

VII.9. Егер Ии әрпі сөздегі жіңішке буыннан кейінгі ашық 
буында Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз, Кк, Лл, Мм, Нн, Пп, Рр, Сс, Тт, Хх, 
Шш әріптерінен кейін кездессе, «ій» тізбесіне алмасады (мысалы,    
әліпби = әліпбій, әлди = әлдій, визави = визавій, яки=якій, пәни = 
пәній, ресми = ресмій). 

VII.10. Егер Ии әрпі сөздің жуан буынынан кейінгі ашық 
буында Бб, Вв, Ғғ, Дд, Жж, Зз, Ққ , Лл, Мм, Нн, Пп, Рр, Сс, Тт, Хх, 
Шш әріптерінен кейін кездессе, «ый» тізбесіне алмасады (мысалы, 
құдағи = құдағый, ылғи = ылғый, ылди = ылдый, қияли = қыйалый, 
адами = адамый,  ғалами = ғаламый, ғылыми = ғылымый, тарази = 
таразый, тарихи = тарихый, ылғи = ылғый, шұлғи = шұлғый, 
зымзия =зымзыйя, сұрқия = сұрқыйя).  

 
VIII. Уу  әрпін өңдеу ережелері. 
Қазақ тілінің қолданыстағы әліпбиінде Уу  әрпі бар, бұл орыс 

тіліндегі [u:] дауысты дыбысын белгілейді. Қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесінде ондай дыбыс жоқ, бірақ ұқсас (ў) - [w] дауыссыз дыбысы 
бар, бұл дыбыс контекстің жуан және жіңішкелігіне байланысты 
дыбыстар тіркесі (ұў) немесе (үў) болып айтылады.  
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Қазақ жазбасында және кириллицадағы қолданыстағы әліпбиде 
Уу дыбысын қолдануға қатысты қарама қайшылықтар бар (17-25 
беттердегі КІРІСПЕ-ні қараңыз). Қазақша сөздердегі сол 
қайшылықтарды арылу үшін аралық алмасуларда «#» белгісін 
қолдана отырып төмендегі алмастыру ережелері ұсынылады: 

VIII.1. Егер сөз жалғыз Уу  әрпінен тұрса, онда «ұ#» тізбесіне 
алмасады (мысалы, у = ұ#). 

VIII.2. Егер Уу әрпі сөзде жуан немесе жіңішке дауыстының 
әрпінен кейін кездессе, онда ол «#» белгісіне алмасады (мысалы,    
ау = а#, әу = ә#, еу = е#, оу = о#, аулау = а#ла#, әуелеу = ә#еле#, 
баулау = ба#ла#, бұғаулау = бұға#ла#, елеулеу = еле#ле#, жалаулау 
= жала#ла#, лаулау = ла#ла#, кәуе = кә#ә, қараулау = қара#ла#,   
сабаулау = саба#ла#, сауалдау = са#алда#, сауыт = са#ыт, сәулелеу 
= сә#леле#, таулау = та#ла#, шоу = шо#). 

VIII.3. Егер Уу  әрпі кірме сөздің басында болса, онда ол «ұ»  
әрпіне алмасады (мысалы, увертюра = ұвертюра, университет = 
ұниверситет, универсам = ұниверсам,  унтер = ұнтер, урядник = 
ұрядник,  утелита = ұтелита). 

VIII.4. Егер Уу  әрпі сөздің жуан дауысты әрпінің алдында 
тұрса, онда ол «ұ#» тізбесіне алмасады (мысалы, уа = ұ#а, уайым = 
ұ#айым, уақ = ұ#ақ, уыз = ұ#ыз, уық = ұ#ық, уыт = ұ#ыт, буаз = 
бұ#аз, буын = бұ#ын, дуа = дұ#а, қуат = құ#ат, қуыршақ = 
құ#ыршақ, суат = сұ#ат, суық = сұуық, уыс = ұуыс, туар = тұуар, 
туыс = тұ#ыс, туынды = тұ#ынды, шуақ = шұуақ, шуыл = шұуыл). 

VIII.5. Егер Уу  әрпі сөздің басында жуан буынның алдында 
тұрса, онда ол «ұ»  әрпіне алмасады (мысалы, убалдырған = 
ұбалдырған, увраж = ұвраж, уганда = ұганда, удмурт = ұдмурт, 
удай = ұдай, уқалау = ұқалау, улану = ұлану, улы = ұлы, умажда = 
ұмажда, уран = ұран, уролог = ұролог, уругвай = ұругвай, усасыр = 
ұсасыр,   утопия = ұтопия, уфа = ұфа, ушығу = ұшығу, вулкан = 
вұлқан, тулпар = тұлпар, туған = тұған, футбол = фұтбол, формула 
= формұла). 

VIII.6. Егер Уу  әрпі сөздің жіңішке буынның алдында тұрса, 
онда ол «ү»  әрпіне алмасады (мысалы, угия = үгия, укекіре = 
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үкекіре, улеу = үлеу, букет = бүкет, сурет = сүрет, купе = күпе, 
кетчуп = кетчүп). 

VIII.7. Егер Уу  әрпі сөз соңында жуан буынды дауыссыз 
дыбыс әрпінен кейін кездессе, онда «ұ#» тізбесіне алмасады 
(мысалы, абу = абұ#, ағу = ағұ#, азу = азұ#, алу = алұ#, аққу = 
аққұ#, алжу = алжұ#, асу = асұ#, беру = берү#, бұйырту = бұйыртұ#, 
жабу = жабұ#, жору = жорұ#, даму = дамұ#, қабысу = қабысұ#, 
қайыру = қайырұ#, қону = қонұ#, ру = рұ#, су = сұ#, табысу = 
табысұ#, тасу = тасұ#, тарту = тартұ#, ту = тұ#, шашу = шашұ#, 
шолу = шолұ#). 

VIII.8. Егер Уу  әрпі сөз соңында жіңішке буынды дауыссыз 
дыбыс әрпінен кейін кездессе, онда «ү#» тізбесіне алмасады 
(мысалы, елу = елү#, кебу = кебү#, келісу = келісү#, кешігу = 
кешігү#, езу = езү#, ілу = ілү#, кему = кемү#, сену = сенү#,  кіру  = 
кірү#, кірісу = кірісү#, кету = кетү#, сену = сенү#, шешу = шешү#). 

VIII.9. Аралық мәтіндегі «#» белгісі барлық жерде Уу-ға 
алмасады. 

 
IX.  Цц әрпінен арылу ережелері. 
X.1. Егер Цц әрпі сөздің басында немесе дауыссыз дыбыс 

әрпінен кейін кездессе, онда ол «с» әрпіне алмасады (мысалы, 
акция = аксия, абстракция = абстраксия, цирк = сирк, цемент = 
семент, цифр = сифр, дирекция = дирексия, индукция = индуксия, 
концепция = концепсия, коференция = конференсия, реакция = 
реаксия, редукция = редуксия, резиденция = резиденсия, селекция = 
селексия, транскрипция = транскрипсия, функция = функсия). 

X.2. Егер Цц  әрпі дауысты дыбыс әрпінен кейін кездессе, онда 
ол «тс»-ға алмасады (мысалы, артикуляция = артикулятсия,  
ассимиляция =  ассимилятсия, бифуркация = бифуркатсия, 
девальвация = девальватсия, декларация = декларатсия, делегация = 
делегатсия, делимитация = делемитатсия, дефиниция = дефинитсия, 
диссертация =  диссертатсия, инновация = инноватсия, интуиция = 
интуитсия, капитуляция = капитулятсия, коалиция = коалитсия, 
композиция = композитсия, конституция = конститутсия, 



НИ
И 

Ис
ку

сс
тв

ен
ны

й 
ин

те
лл

ек
т

107 
 

манипуляция = манипулятсия, рация = ратсия, ротация = ротатсия, 
революция = револютсия, трансляция = транслятсия). 

 
X.  Чч әрпінен арылу ережелері. 
X.1. Чч әрпі барлық кездескен жерде Шш әрпіне алмасады 

(мысалы, чай = шай, чад = шад, чартер = шартер, чемпион = 
шемпион, чип = шип). 

 
XI. Щщ әрпінен арылу ережелері. 
X.1. Егер Щщ әрпі екі дауысты дыбыс әріптерінің ортасында 

кездессе, онда ол «шш» тізбесіне алмасады (мысалы, ащы = ашшы, 
тұщы = тұшшы, Клещев = Клешшев),  ал басқа жағдайда «ш»  
әрпіне алмасады (мысалы, Шедрин = Шедрин, Щелоков = 
Щелоков, Щербаков = Шербаков, плащ = плаш). 

 
XII. Йй әрпінен арылу ережесі. 
Егер мәтінде алдыңғы алмастырулар нәтижесінде алынған 

аралық мәтінде «йй» тізбесі болса, онда ондағы бір «й»  әрпі 
жойылады (мысалы, гвардия = гвардыййа = гвардыйа, испания = 
ыйспаныййа = ыйспаныйа, комиссия =  комыйссыййа = 
комыйссыйа, ливия = лійвіййә = лійвійә, морфология = 
морфологыййа = морфологыйа, орфография =  орфографыййа = 
орфографыйа, сирия = сійріййә = сійрійә, сессия =  сессіййә = 
сессійә, сицилия = сиційліййә = сиційлійә, экспансия =  
экспансыййа = экспансыйа). 

 
XIII. Үнді мұрындық дауыссыз дыбыстарды өңдеу ережесі. 
XIII.1. Егер сөздің жазуында Нн әрпінен кейін Гг әрпі тұрса, 

онда қазақ тілінің айтылу ережесіне сәйкес Нн  әрпі Ңң  әрпіне 
ауыстырып жазу керек (мысалы, күнгі = күңгі, түнгі = түңгі). 
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3.1.5. Қазақ жазбасын латиницаға көшіру ережелері 
31 қазақ дыбысын негізгі 26 латын әліпбиінде көрсету үшін 

оны басқа тілдерге бейімдеудің кейбір әдістерін қолдану керек 
(3.1.1 параграфын қараңыз). 

Қазақ фонемаларын базалық латын әліпбиінің әріптерімен 
таңбалау үшін, олардың ХФӘ-ндегі таңбаларына ұқсастығы 
пайдаланып  [31, 32], 3 топқа бөлу ережелер ұсынылады: 

1. Бір дыбыс және бір  әріп:  
1.1. 5 қазақ дауысты дыбысы (а) - [ɑ], (е) - [e], (o) - (о), (ұ) - [ʊ], 

(ы) - [ɤ], (і) - [ɪ] мәндері ХФӘ-нде үндес дыбыстардың таңбасымен 
бірдей болатын 5 латын әріптерімен Aa, Ee, Oo, Uu, Yy, Ii 
сәйкесінше таңбаланады; 

1.2. 18 қазақ дауыссыз дыбысы  (бы) - [b], (вы) - [v], (гі) - [g],   
(ды) - [d], (фы) - [f], (й) - [j], (кі) - [k], (қы) - [q], (ыл) - [l], (мы) - [m], 
(ны) - [n], (пы) - [p], (ыр) - [r], (сы) - [s], (ты) - [t], (ў) - [w],  (хы) - 
[x], (зы) - [z]  мәндері ХФӘ-нде үндес дыбыстардың таңбасымен 
бірдей болатын 18 латын әріптерімен сәйкесінше таңбаланады Bb, 
Vv, Gg, Dd, Ff, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, P, Rr, Ss, Tt, Ww, Xx, Zz; 

1.3. Орыс тілінен енген дауыссыз (цы) - [tc] фонемасы 
латынның Cc әрпімен таңбаланады. Дауыссыз (цы) - [tc]  дыбысы 
қатаң болады. Артикуляция кезінде, алдымен тіл арқасы шұғыл 
ойылған болып, үстіңгі тістердің төмпешіктеріне жанасады, тіл 
ұшы астыңғы тістерге тиеді, сонан кейін тіл арқасы төмен түсіп 
үндес (сы) - [s] дыбысын дыбыстағандай жағдайға келеді, ал тіл 
ұшы орнында қалады, дауыс желбезегі тербелмей демалады. 

 
2. Бір дыбыс және диграф:  
2.1. Қазақтың 3 жіңішке дауысты (ә) - [æ], (ө) - [ɵ] және (ү) - [ʏ] 

фонемалары диграфтармен таңбаланады. Олардың бірінші жұптары 
дыбысталуы таңбалатындармен үндес жуан дауысты  (а) - [ɑ], (o) – 
[о] және (ұ) - [ʊ] фонемаларын сәйкес таңбалайтын Aa, Oo және Uu 
латын әріптері болады, ал әрбір диграфтың екінші жұбы әліпбидің 
бірінші нұсқасында арнайы символ `  аксант грав (өзбек 
әліпбиіндегі сияқты) немесе әліпбидің екінші нұсқасында Eе латын 
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әрпі (компьютерлік неміс әліпбиіндегі сияқты) болады. 
2.2. Қазақтың дауыссыз (ғы) - [ɣ], (шы) - [ʃ], (жы) - [Ʒ] 

фонемалары мен кірме дауыссыз (чы) - [tʃ] фонемасы Gh gh, Sh sh, 
Zh zh және Ch ch диграфтармен сәйкес таңбаланады. Диграфтардың 
бірінші жұптары ретінде дыбысталуы жағынан үндес болатын  (гі) - 
[g], (сы) - [s], (зы) - [z] және (цы) - [tc] фонемаларын таңбалайтын 
латын әрпілері пайдаланылған. Бұл диграфтар жаңа әліпбидегі 
қазақ жазбасында орфографиялық қайшылықтар тудырмайды.   

2.3. Қазақтың дауыссыз сонар (ың) - [ŋ] фонемасы диграфпен 
таңбаланады. Диграфтың бірінші жұбы дыбысталуы жағынан (ың) 
фонемасына жақын дауыссыз (ны) - [n] дыбысын таңбалайтын Nn 
латын әрпі, ал екінші жұбы (гі) - [g] дыбысын таңбалайтын  Gg 
латын  әрпі болады (ағылшын және өзбек тілдеріндегі сияқты). 
Жаңа әліпбидегі жазуда диграф «ng» тек бір буында ғана жазылуы 
керек, себебі қазақ тілінде  (ың) - [ŋ] дыбысының алдында ешқашан 
дауыссыз дыбыс кездеспейді және бұл дыбыстан басталатын бірде 
бір сөз жоқ. Бірақ, кейбір айтылуы да, мағынасы да бөлек сөздер 
бірдей жазылып кетеді. Мысалы, мына «күңі» және «күнгі» деген 
бөлек екі сөз ұсыналатын әліпбиде бірдей жазылады: 

1-ші нұсқада:  «күңі = ku`ngi» және «күнгі = ku`ngi». 
2-ші нұсқада:  «күңі = kuengi» және «күнгі = kuengi». 
Мұндай жағдайды болдырмау үшін мына ережені 

қабылдаймыз.   
Егер қазақтың сөзін латын әліпбиінде жазған кезде дауыссыз 

(ны) - [n] дыбысын  таңбалайтын Nn әрпінен кейін (гі) - [g] 
дауыссыз дыбысын таңбалайтын Gg әрпін жазу керек болса (мұндай 
жағдай тек төл сөздерде ғана болады), онда Nn әрпінің орнына  (ың) - [ŋ] 
дыбысын таңбалайтын «ng» диграфын жазу керек. Бұл қазақ тілінің 
айтылу заңдылығына сәйкес болады да, оның жазбасында 
ешқандай қайшылық тудырмайды (осы ереженің бір түрі 
кириллицадағы қазақ мәтінін өңдеу үшін 3.1.4 параграфта жасалған 
ХІІІ-ережеде көрсетілген). Осы ережені қолданғаннан кейін 
жоғарыдағы мысал былай жазылатын болады: 

1-ші нұсқада:  «күңі = ku`ngi» және «күнгі = күңгі = ku`nggi». 
2-ші нұсқада:  «күңі = kuengi» және «күнгі = күңгі =kuenggi». 
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3. Бір әріп және екі дыбыс.  
Қазіргі қазақ тіліндегі орыс тілінен алынған кірме (и) -  [i] 

дыбысы бар. Ол жақтың жабылған, еріннің дөңгеленбеген, тілдің 
жоғарғы және алдыға жылжыған күйінде жасалады. Сондықтан, (и) 
- [i] дыбысы жақтың жағдайы бойынша жабық, еріннің жағдайы 
бойынша дөңгеленбеген, тілдің вертикал жағдайы бойынша 
жоғарғы, ал тілдің горизонтал жағдайы бойынша тілалды дауысты 
дыбыс болады. Дауысты [i]  дыбысының артикуляциялық белгілері: 
жабық, дөңгеленбеген, жоғарғы, тілалды [18, 19]. 

Қолданыстағы әліпбиде кирилл графикасының Ии әрпі бар. 
Біріншіден ол кірме сөздерде кездеседі және практикада қазақ тілін 
тасымалдаушылар оны қазақтың төл дыбысы (i) сияқты 
дыбыстайды, мысалы, интернет - (інтернет), инвестор - 
(інвестор),  институт - (інстітұт), депозит - (депозіт). Екіншіден 
ол қазақтың төл сөзінде барлық жағдайда контекстің жіңішкелігіне 
немесе жуандығына тәуелді дыбыстар тіркесі (ій) немесе (ый) болып 
дыбысталады (айтылады), мысалы, киік – (кійік), қиық – (қыйык), 
тиін – (тійін), тиын – (тыйын), ғылыми – (ғылымый), ресми – 
(ресмій), ылғи – (ылғый), шулғи – (шулғый).  

Сондықтан, бірінші жағдайда орыстың (и) дыбысын қазақтың (і) 
дыбысының аллофоны деп қабылдау керек, екінші жағдайда тек 
орфографиялық емлелер түзетілсе, осы жұмыстың Кіріспесінде (22 
бетте) көрсетілген орфографиялық қайшылықтар болмайды. Сонда 
латын әліпбиінің Іі әрпі дауысты (і) фонемасы мен оның (и) 
аллофонын қатар таңбалайды және осы дыбыстардың ХФӘ-ндегі 
таңбалары көптеген тілдердің әліпбиінде қабылданған  (мысалы,  
ағылшын тілінде: bit [bɪt] және bite [baɪt]) сияқты [ɪ] және [i] болады. 
Яғни, дауысты (и) аллафонын жеке графемамен таңбалаудың қажеті 
жоқ, ол (і) фонемасын таңбалайтын Ii латын әрпімен таңбаланады. 

Жоғарыда айтылған (и) дыбысына ұқсас қазіргі қазақ тіліндегі 
орыс тілінен алынған кірме (у) -  [u] дыбысы бар. Ол жақтың 
жабылған, еріннің дөңгеленген, тілдің жоғарғы және артқа 
жылжыған күйінде жасалады. Сондықтан, (у) -  [u] дыбысы жақтың 
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жағдайы бойынша жабық, еріннің жағдайы бойынша дөңгеленген, 
тілдің вертикал жағдайы бойынша жоғарғы, ал тілдің горизонтал 
жағдайы бойынша тіларты дауысты дыбыс болады. Дауысты [u]  
дыбысының артикуляциялық белгілері: жабық, дөңгеленбеген, 
жоғарғы, тілалды [18, 19]. 

Қолданыстағы әліпбиде кирилл графикасының Уу әрпі бар. 
Біріншіден ол кірме сөздерде кездеседі және практикада қазақ тілін 
ана тілім дегендер оны қазақтың төл дыбысы (ұ) сияқты 
дыбыстайды, мысалы, универсам – (ұниверсам), университет – 
(ұниверситет),  формула – (формұла). Екіншіден қазақтың төл 
сөзінде дауысты дыбыс әрпінің алдында немесе буын соңында 
контекстің жіңішкелігіне немесе жуандығына тәуелді дыбыстар 
тіркесі (үу) немесе (ұу) болып дыбысталады (айтылады), мысалы, 
сурет = (сүрет), келісу = (келісүу), кешігу = (кешігүу), езу = (езүу), 
кему = (кемүу), қабысу = (қабысұу), қайыру = (қайырұу), қону = 
(қонұу), сену = (сенүу),  ушығу = (ұшығу), тулпар = (тұлпар), туған 
= (тұған),  бұйырту = (бұйыртұу), табысу = (табысұу), тасу = (тасұу), 
тарту = (тартұу), ту = (тұу), шашу = (шашұу), шолу = (шолұу). 

Сондықтан, бірінші жағдайда орыстың (у) дыбысын қазақтың 
(ұ) дыбысының аллофоны деп қабылдау керек. Екінші жағдайда тек 
орфографиялық емлелер түзетілсе, осы жұмыстың Кіріспесінде (22 
бетте) көрсетілген орфографиялық қайшылықтар болмайды. Сонда 
латын әліпбиінің Уу әрпі дауысты (ұ) фонемасы мен оның (у) 
аллофонын қатар таңбалайды және осы дыбыстардың ХФӘ-ндегі 
таңбалары көптеген тілдердің әліпбиінде қабылданған  (мысалы,  
ағылшын тілінде: put [pʊt], but [bʌt] және tube [tu:b]) сияқты [ʊ] және 
[u] болады. Яғни, дауысты (у) аллафонын жеке графемамен 
таңбалаудың қажеті жоқ, ол дауысты (ұ) фонемасын таңбалайтын 
Uu латын әрпімен таңбаланады.  

Жоғарыда айтылған дауысты (і) және (ұ) фонемаларының 
аллофондары жаңа әліпбиде қазақ тіліне аударылмай кірген және 
кіре беретін көптеген халықаралық терминдерді түпнұсқаға жақын 
етіп жазуға мүмкіндік береді, мысалы, internet= (інтернет), 
investor= (інвестор), institute = (інстітұт), universitet = 
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(ұніверсітет), universam = (ұніверсам), formula = (формұла). 
Сонымен, 26 базалық латын әліпбиі әріптерімен қазақ тілінің 31  

фонемасы, оның ішінде 26 фонема бөлек әріптермен, ал 5 фонема 
диграфтармен, таңбаланып қазақ тілінің латын графикасы негізінде 
әліпбидің 2 нұсқасы ұсыналады: 1-ші нұсқада 26 латын әріптері ғана 
бар, ал 2-ші нұсқаға осы әріптермен қатар диграфтардың екінші 
қосағы болатын `  аксант грав таңбасы да кірді, бұл таңба  өзбек 
әліпбиіндегідей ′  аксант эгю таңбасына байланысты (3.1.2 
параграфты айтылға′)  мәселені тудырмайды.  

Ұсынылған қазақ тілінің әліпбиі келесі қасиеттерге ие: 
1) әліпби қазақ орфоэпиясы мен орфографиясында ешбір 

қайшылық тудырмайды, себебі ол қазақ дыбыстарының жүйесіне 
және ХФӘ-ндегі таңбалар жүйесіне негізделген; 

2) әліпби қазақ тілінде ақпараттық ресурстарды жасау мен 
өңдеу кезінде қосымша шығын талап ететін мыналарды қажет 
етпейді: 

 шрифтер мен драйверлерді, өйткені ол барлық компьютердің 
пернетақтасында орналасқан деректерді енгізу және шығару 
құралдарының барлық типі үшін көптеген шрифтері мен 
драйверлері бар ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұрады; 
 сұрыптау мен ақпарат іздеу программаларын, себебі оның 
әріптерінің өзара орналасу реті ағылшын әліпбиіндегі  
әріптердің орналасу ретімен сәйкес келеді.  
3) әліпби қазақ тіліне аударылмайтын халықаралық кірме 

термин-сөздердің жазылуын қазақ тілінің дыбыстық жүйесін 
өзгертпей түпнұсқаға жақын жазуға мүмкіндік береді. 

4) әліпби қазақша мәтіндерді кез келген компьютердің 
пернетақтасы арқылы, басқа қосымшаларға өтпей-ақ, оңай және 
жылдам теруге мүмкіндік береді.   

3.5.1-кестеде  латиница негізіндегі қазақ тілінің әліпбиі 
(латиница незінде), ал 3.5.2-кестеде кейбір қазақ дыбыстарын 
диграфтармен таңбалау көрсетілген. 
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Ескертпе: Диграфтар әліпби элементтері емес, олар 
орфографиялық ережелер болады. 
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3.5.1-кесте. Қазақ тілінің әліпбиі (латиница негізінде) 
 
№ Латиница Дыбыс 

атауы 
Кириллица ХФӘ Түсіндірме 

1  A a (а) [ɑ] А а  

2  B b (бы) [b] Б б  

3  C c (цы)   [tc] Ц ц Кірме дыбыс 

4  D d (ды) [d] Д д  

5  E e (е) [е] Е е  

6  F f (фы) [f] Ф ф Кірме дыбыс 

7  G g (гі) [g] Г г  

8  H h    Диграфтың екінші сыңары 

9  I i (і), (и) [ɪ, i] І і, Ии (і) – фонема, (и) – аллофон 

10  J j (й) [j] Й й  

11  K k (кі) [k] К к  

12  L l (ыл) [l] Л л  

13  M m (мы) [m] М м  

14  N n (ны) [n] Н н  

15  O o (o) [ɔ] О о  

16  P p (пы) [p] П п  

17  Q q (қы) [q] Қ қ  

18  R r (ры) [r] Р р  

19  S s (сы) [s] С с  

20  T t (ты) [t] Т т  

21  U u (ұ), (у) [ʊ, u] Ұ ұ, Уу   (ұ) – фонема, (у) – аллофон 

22  V v (вы) [v] В в  

23  W w (ў) [w]  Дауыссыз фонема 

24  X x (хы), (хі) [x, h] Хх, Һһ  (хы) – фонема,  
(хі) – аллофон 

25  Y y (ы) [ɤ] (ы)  

26  Z z (зы) [z] (з)  

27  ` аксант 
грав 

  2-ші нұсқа үшін 
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3.5.2-кесте. Диграфтар туралы орфографиялық ережелер. 

№ Атауы 
звуков 

ХФӘ Әріптер 
кирилли

Диграфтар Мысалдар Транскрипция 

1 
 

(ә) 
 

[æ] Ә ә 
Ae ae saebiz  [sæbɪz] 
A` a` sa`biz  [sæbɪz] 

2 
 

(ө)  
 

[ɵ] Ө ө 
Oe oe oemir [ɵmir] 
O` o` o`mir [ɵmir] 

3 
 

(ү) 
  

[ү] Ү ү 
Ue ue uemit [үmɪt] 
U` u` u`mit [үmɪt] 

4 (чы) [tʃ] Ч ч Ch ch chip [tʃɪp] 
5 (ғы) [ɣ] Ғ ғ Gh gh ghalym [ɣɑlɤm] 
6 (ың) [ŋ] Ң ң Ng ng ku`nggi [kүŋgi] 
7 (шы) [ʃ] Ш ш Sh sh shar [ʃɑr] 
8 (жы) [Ʒ] Ж ж Zh zh zhanga [Ʒɑŋɑ] 

 
Мұнда `  аксант грав (ә) - [æ], (ө) - [ɵ] және (ү) - [ʏ] жіңішке 

қазақ дауысты дыбыстарын таңбалауда қолданылатын A` a`, O` o`,  
U` u` диграфтарының екінші жұбы қызметін атқарады. 

Осындай қызметті өзбек тілінде ′  аксант эгю таңбасы 
атқарады, ол   (о) - [ɔ] және (ғе) - [ɣ] өзбек дыбыстарын бейнелейтін            
O′ o′ және G′ g′ диграфтарында қолданылады (3.1.2-параграфта). 

 3.5.1-суретте және 3.5.2-суретте сары жиектемеде аксант грав 
таңбасының, ал қызыл жиектемеде аксант эгю таңбасының IBM 
типті және Apple типті компьютерлердің пернетақталарында 
орналасуы көрсетілген. Мұны мәтінді компьютерде өңдегенде ғана 
білу қажет, себебі олардың кодтары бөлек, ал оны қолмен жазғанда 
осы екеуінің қайсысын жазу маңызды емес, олардың сырт пішімі 
бір-біріне ұқсайды, тек бағыттары болмаса.  
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1. Кеңсе пернетақтасы. 

 
 

2. Пернетақта ASUS. 

 
 

3. Пернетақта Тачпад. 

 
 

4. Пернетақта Asus B43 

 
Сурет 3.5.1. IBM типті компьютерлер үшін пернетақта  
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1. Стандартты Пернетақта Apple. 

 
 

2. Пернетақта  Apple Wireless. 

 
 

3. Пернетақта  iMac. 

 
 

4. Пернетақта  Apple Wireless MC184. 

 
 

Сурет 3.5.2. Пернетақта для компьютеров типа Apple 
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ҚОCЫМША. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ГИМНІ 
 

Қолданыстағы 
әліпбиде 

Ұсынылған  
әліпбидің 1-ші 

нұсқасында 

Ұсынылған  
әліпбидің 2-ші 

нұсқасында 
Алтын күн аспаны,  
Алтын дән даласы,  
Ерліктің дастаны,  
Еліме қарашы! 
Ежелден ер деген,  
Даңкымыз шықты ғой.  
Намысын бермеген,  
Қазағым мықты ғой 

Altyn kuen aspany, 
Altyn daen dalasy, 
Erlikting dastany, 
Elime qarashy! 
Ezhelden er degen, 
Dangqymyz shyqty ghoj. 
Namysyn bermegen, 
Qazahym myqty ghoj!  

Altyn ku`n aspany, 
Altyn da`n dalasy, 
Erlikting dastany, 
Elime qarashy! 
Ezhelden er degen, 
Dangqymyz shyqty ghoj. 
Namysyn bermegen, 
Qazahym myqty ghoj!  

 
Қайырмасы: 
Менің елім, менің елім, 
Гүлің болып егілемін,  
Жырың болып 
төгілемін, елім!  
Туған жерім менің –  

Қазақстаным!  

Qajyrmasy: 
Mening elim, mening elim, 
Gueling bolyp egilemin, 
Zhyryng bolyp toegilemin, 
elim! 
Tughan zherim mening – 
Qazaqstanym!  

Qajyrmasy: 
Mening elim, mening elim, 
Gu`ling bolyp egilemin, 
Zhyryng bolyp to`gilemin, 
elim! 
Tughan zherim mening – 
Qazaqstanym!  

 
Ұрпаққа жол ашқан,  
Кең байтақ жерім бар.  
Бірлігі жарасқан,  
Тәуелсіз елім бар.  
Қарсы алған уақытты,  
Мәңгілік досындай.  
Біздің ел бақытты,  
Біздің ел осындай! 

Urpaqqa zhol ashqan, 
Keng bajtaq zherim bar, 
Birligi zharasqan, 
Taewelsiz elim bar 
Qarsy alghan waqytty, 
Maenggilik dosyndaj, 
Bizding el baqytty, 
Bizding el osyndaj!  

Urpaqqa zhol ashqan, 
Keng bajtaq zherim bar, 
Birligi zharasqan, 
Ta`welsiz elim bar, 
Qarsy alghan waqytty, 
Ma`nggilik dosyndaj, 
Bizding el baqytty, 
 Bizding el osyndaj!  

 
Қазақ елі – мәңгілік ел 

 
Qazaq eli – maenggilik el! 
  

 
Qazaq eli – ma`nggilik el! 
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