2. Таза бұлақ
Сен бұл сабақта:

Тірек сөздер:

●● шығарманы бірлесе құрған жоспар бойынша
мазмұндайсың;
●● оқығаның бойынша өз ойыңды жазасың;
●● жазған жұмысыңды тексеріп, қатені түзетесің.
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ғибрат алу
шөл қандыру
міндет ету

Тыңдайық
Мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап бер.

Таза бұлақ
Ей,
Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне
жолаушы,
кез болады. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жаболсаң,
осы таза
тыр екен. Айналасы қалың ағаш, суы мұздай
бұлақтай
салқын, шыныдай мөлдір, сондай әдемі, өте
бол!
таза бұлақ екен.
Су шыққан жерге бір қазандай тасты
қойыпты да, біреу тасқа ойып мынадай жазу
жазыпты:
– Ей, жолаушы, болсаң, осы таза бұлақтай бол!
Манағы үш жолаушы бұлақтан су ішіп, шөлін қандырған соң, жазуды
оқиды.
Біреуі саудагер екен, ол былай дейді:
– Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс
жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол-жөнекей
басқа бұлақтар қосылып, біртіндеп үлкен өзен болып кетеді. Мұнан
мынадай ғибрат алуға болады: «адам, сен де тынбай қызмет қыл, еш
уақытта жалқауланып тоқталып қалма, сөйтсең ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің», – дегені ме, деп білем.
Екінші жолаушы молда екен, басын шайқап:
– Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр,
ыстықтағанның бәрін салқындатып, жанын рақаттандырады.
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7-тарау. Су – тіршілік көзі

Сусағанның шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, мұнан: «біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды
ешкімге міндет етпе» деген болу керек, – дейді.
Жолаушының үшіншісі жас жігіт екен, ол үндемей тұрады. Жолдастары: «Сен не ойлайсың?» – деп сұрайды. Жігіт:
– Менің ойыма басқа ой келді: бұл бұлақтың суы бір орында тұрып,
шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық
болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін адам
ынтық болады. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: «көңіліңді,
бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң – күн түссе, күннің, шөп түссе, шөптің сәулесін көреміз. Ендеше, көңілің сол сияқты
сыртқа ашық көрініп тұрсын» дегені ме деймін, – депті.
Ыбырай Алтынсарин
1. Жолаушылар бұлақтың басынан қандай сөзді оқыды?
2. Бірінші жолаушы бұлақтай таза болу үшін не істеу керек деді?
3. Екінші жолаушы таза болу дегенді қалай түсіндірді?
4. Үшінші жолаушы өз ойын қалай жеткізді?
5. Сен қай жолаушының пікіріне қосыласың? Неліктен?

2

Жоспарлайық
Осы сұрақтарға сүйеніп, әңгімеге жоспар құр.
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Ізденейік

Бұлақты сипаттаған сөздердің ішінен теңеу сөздерді тап.
Осы сөздерді қатыстырып, жоспар бойынша әңгіменің мазмұнын айт.
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мұзда
салқы й
н
қардай
таза

әдемі

мөлдір

ыдай
шын дір
мөл

таза

Жазайық

«Бұлақтай таза болу» дегенді сен қалай түсінесің? Жалғастырып жаз. Жазған
жұмысыңды тексер.

– Ей, ߤолаушы, ࠫолсаࡹ, осы ߮аза ࠫұлақта࡞ ࠫол!
Біріншіден, ... ... еࡤ ойлаймын, ࠻ебебі...
Екіншіден, ... ... еࡤ есептеймін, өйткені ...
2-сабақ
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