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Ғылыми жетекші – қазақ тіл білімі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Еспекова Л.Ә.
Қазіргі қазақ тіл білімінің даму жҥйесі ӛзіндік ерекшеліктерге ие болды. Сондықтан
да қазақ тіл білімінің әр категориясын жаңа қырынан зерттеп, зерделеу мәселесі бҥгінгі
ғылымның соны ӛрісте дамып, жетілуіне септігін тигізбек. Солардың қатарында біріккен
сӛздер мәселесін зерттеудің теориялық әрі практикалық маңызы зор.
Қазақ тіл білімінде біріккен сӛздер мәселесі, олардың зерттелу тарихы жӛнінде белгілі
бір уақытпен жҥйеленген дәстҥр қалыптасқан.
Осы біріккен сӛздер жӛнінде жарияланған зерттеулердің басында қазақ тіл білімі
теориясының алғышарттарын ҧсынған бірден бір ғалым А.Байтҧрсынов тҧратыны белгілі.
Ғалым сӛз тҧлғаларын бес топқа бӛледі де, біріккен сӛзді «қос сӛз» терминімен атайды.
«Сӛздің сыртқы кӛрінісі – сӛздің тҧлғасын» [1.163] алты арысқа бӛліп жіктеген ғалым
Қ.Жҧбанов та біріккен сӛзге қатысты ӛзіндік мәні бар қҧнды пікірлер айтып ӛтеді. Ғалым
«екі тҥбір, ҥш тҥбірден қҧралып тҧрып, бір тҥбір болып кеткен сӛздерді кіріккен тҥбірлер»
дей отырып, біріккен сӛздерге «кіріккен тҥбірлер» деген атау тағады.
Аталған ғалымдардың ғылыми тҧжырымдарымен ҥндесе келетін ой-пікірлерді
А.Ысқақов, К.Аханов, С.Исаев, М.Балақаев т.б. сынды ғалымдарымыздың еңбектерінен де
кӛре аламыз.
Жалпы осы кезге дейінгі біріккен сӛздерге қатысты зерттеулер шолу тҥрінде болып,
жеке зерттеу нысанына алынбағаны да белгілі. Осыған қарамастан, бҥгінгі тіл білімінің
зерттеуші-ғалымдары біріккен сӛздердің ӛзектілігін қҧрылымдық-мағыналық тҧрғыдан
саралау арқылы дәлелдеуде. Солардың қатарына біріккен сӛздерді қҧрама сӛздердің ерекше
тҥрі деп жіктеген ғалым Қ.Кҥдеринованың бірқатар қҧнды пікірлерін жатқызамыз. Ғалым
ӛзінің «Бірге және бӛлек жазылатын сӛздердің орфографиясы» (2005) атты монографиясында
кҥрделі сӛздер жалпы сипаттамасына тоқтала келіп, «кҥрделі сӛз» бен «қҧрама сӛз» [2]
терминдерінің ара-жігін ажыратады. Автор біріккен сӛздердің тҧлғалану мәселесінің
кҥрделілігін айрықша атап ӛтеді де, орыс, батыс еуропа тіл біліміндегі зерттеулерге барлау
жасап, біріккен сӛздердің шығу тегі, ӛздеріне тән белгілері туралы айтылған кӛзқарастарға
азды-кӛпті тоқталып кетеді. Аталған тілдік зерттеулерінің қорытындысы ретінде ғалым
Қ.Кҥдеринова тіл-тілде қҧрама сӛздерді бірге тҧлғалауда тӛмендегідей факторлардың орын
алғанын атап ӛтеді:





Тҧлғалық фактор: қҧрама сӛз сыңарлары грамматикалық формаларының элизия,
редукциялануы, екі сыңар ҧластырғыш жалғаулықтардың
 болуы, сыңарлардың
фонетикалық контаминацияға ҧшырауы, бір екпінге бағынуы;
Мағыналық фактор:
 сыңар лар мағынасының лексика-семантикалық контаминацияға тҥсуі, ор тақ
мағына беруі [2];

Зерттеушінің тағы бір жетістігі – сӛздерді бірге тҧлғалаудың жоғарыда аталып ӛткен
тҧлғалық факторын тҧлғалаудың формалды белгілері деп алуы. Және біріккен сӛз жасауда
қосымшалардың сӛз ҧластыратын қызметін ҧластыруыштар деп, ал лексикалық
бірліктердің сӛз жасау қызметін қҧрастыруыштар деп формалды белгінің ӛзін екіге бӛліп
алуы біраз мәселелердің басын ашып, айқындағаны сӛзсіз.
Ал қҧрастыруыш тҧлғаларды бҥтіннің бӛлшегі сипатына қарай аффиксоидтар (тану,
қҧмар, жай, жанды, хана, аралық), стандарт тҧлғалар (басы, хат, гҥл, от(ы), жегі, ақы, балық,
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шӛп, қап, ауру, той) және жинақтаушы тҧлғалар (бас, ағаш, қҧрт, тамыр, тікен, жапырақ,
аяқ, тас, сӛз) деп ҥш топқа ажыратады.
Ғалымның осы теориялық тҧжырымдарын негізге ала отыра, химия саласына қатысты
терминдердің қҧрылымдық ерекшеліктерін саралауға болады. Қазақ тілі терминдерінің
салалық ғылыми сӛздігінің «Химия» топтамасында жалпы саны 5500-ге жуық термин берілсе,
біздің есептеуіміздің нәтижесі бойынша, соның 196-ы біріккен сӛз тҧлғалары екен. Біріккен
сӛздерді (БС) талдау барысында мынадай статистикалық есептеулер алдық:

 Тӛл тҥбірлердің бірігуі арқылы жасалған БС (65 БС): асқынкернеу, әктастар, 
әсіреүйірткі,
екідайлық, жаққымай т.б. [3] т.б. 

 Тӛл тҥбірлер мен интернационал сӛздердің бірігуі арқылы жасалған БС (131
БС): 
автоӛршу,
азобірігу, гидросірне т.б. [3] т.б. 

 Аталған сӛз тҧлғалары – біріккен сӛздердің қҧрылымдық ерекшеліктері де сан 
қилы:


 Ҧластыруыштар: 
-лар (-дар, -дар,-тар): әктастар, жәндікжойғылар, жарыққұрамдар т.б. (73
БС) -лық: майсыйымдылық, майтұрақтылық, оттӛзімділік т.б. (12 БС)
-қы: әсіреүйірткі, жәндікжойғылар;(2
БС) -қ: шыныжарықшақ;(1 БС)
-ыс: түрӛзгеріс;(1 БС)
-у: кӛбіктүзу, қосашӛктіру, құрылымтүзілу т.б.(12
БС) -ғыш: ылғалсорғыш, түрӛзгерткіш т.б.(7 БС)
-ша: тұзкӛпірше; (1 БС)
 Қҧрастыруыштар: а)
аффиксоидтар: хана: зертхана; (1
БС); ә) жинақтаушы
қҧрастыруыштар:
тас: әктастар, теміртас; ( 2 БС); Кӛрсетілген сандық нәтижелер арқылы біріккен
сӛздердің қҧрылымдық ерекшеліктері
айқындалып, анықтала тҥседі.
Демек, біріккен сӛздердің жасалуы тек екі тҥбір тҧлғаларының бірігуі арқылы ғана
емес, тҥрлі тілдік бірліктердің бір-біріне «ҧласуы», бірін-бірі «қҧрастыруы» нәтижесінде
де пайда болатыны негізсіз емес екеніне де анық кӛз жеткіземіз.
Әдебиеттер
1. Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым,1999. – 581 б.
2. Кҥдеринова Қ. Бірге және бӛлек жазылатын сӛздердің орфографиясы. – Алматы:
2005.
– 144 бет.
3. Қазақ
тілі
терминдерінің
салалық
ғылыми
тҥсіндірме
сӛздігі:
Химия/Н.Нҧрахметов, А.Ниязбаева, Р.Рысқалиева, Н.Далабаева. – Алматы:
«Мектеп» баспасы, 2007. – 336 бет.

