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Макалада автор лингвоэл таанымдык сөздүктөр-

дүн келип чыккан тарыхын изилдейт. Аны орус изилдөө-

чүлөрдүн эмгектери менен байланыштырып, өткөн кы-

лымдын 70-жылдары пайда болгон лингвоэл тааным 

жөнүндөгү түшүнүктүн лингвоэл таанымдык сөздүк-

төрдү түзүү менен байланышканын көрсөтөт. Ошону 

менен бирге батыш лексикографиясындагы лингвоэл 

таанымдык көзкараштардын жаралыш мезгилдери 

жөнүндө да сөз болот. Макалада Казакстандагы линг-

воэл таанымдык сөздүктөрдүн жаралуу тарыхына кө-

ңүл бөлүнгөн. Автор казак лексикографиясында атайын 

лингвоэл таанымдык сөздүк болбогону менен, XVIII-XIX 

кылымдарда түзүлгөн бир катар сөздүктөр элди таа-

нытуу максатында түзүлгөндүгүнө байланыштуу, 

аларды лингвоэл таанымдык сөздүктөргө шарттуу 

түрдө жаткызeуга болот деп эсептейт. Алар лингвоэл 

таанымдык сөздүктөр деп аталбаса да, анын ичиндеги 

маалыматтар лингвоэл таанымдык сыпаттагы эле-

менттерге бай экенин көрсөтөт. Ушул өңүттө ошол 

кылымдарда пайда болгон бир нече сөздүктөргө токто-

луу менен, алардын катарында 1778-жылы жарык көр-

гөн «Скалон сөздүгүнөн» баштап, Н.И. Ильминский 

баштаган бир нече сөздүктөрдү мисалга келтирет.  

Негизги сөздөр: лингвоэл таануу, сөздүк, тарых, 

маданият, тил, тил билими, лексикография, сөздүк ма-

кала, окутуу сөздүктөр, элемент. 

Мақалада автор лингвоелтанымдық сөздіктердің 

шығу тарихын қарастырады. Лингвоелтанымдық сөз-

діктердің шығуын орыс ғалымдарының еңбектерімен 

байланыстырып, өткен ғасырдың 70-жылдары туын-

даған лингвоелтаным ұғымының лингвоелтанымдық 

сөздіктер жасаумен байланысқанын көрсетеді. Соным-

ен бірге батыс лексикографиясындағы лингвоелтаным-

дық көзқарастың бастау алған кездері де мақалада сөз 

болған. Мақаланың мазмұнында Қазақстандағы лингво-

елтанымдық сөздіктердің шығу тарихына көп көңіл 

бөлінген. Автор қазақ лексикографиясында лингвоелта-

нымдық сөздік болмағанымен, XVIII-XIX ғасырда жа-

салған бірқатар сөздіктерді елді таныту мақсатында 

жасалғандығына байланысты лингвоелтанымдық сөз-

діктер санатына шарты түрде жатқызуға болады деп 

есептейді. Оларды лингвоелтанымдық сөздіктер деп 

атамаса да, оның ішіндегі ақпараттар лингвоелтаным-

дық сипаттағы элементерге бай екенін көрсетеді. Осы 

тұрғыда сол ғасырда пайда болған бірнеше сөздікке 

тоқталады. Олардың қатарын 1778 жылы жарық көр-

ген «Скалон сөздігінен» бастап, Н.И. Ильминский тіке-

лей бастамашы болған бірнеше сөздіктер мысалдары-

мен келтіреді.  

Кілітті сөздер: лингвоелтаным, сөздік, тарих, ме-

дениет, тіл, тіл білімі, лексикография, сөздік мақала, 

тілүйретім, элемент. 

В статье автор рассматривает историю проис-

хождения лингвострановедческих словарей. Связывая 

издание лингвострановедческих словарей с трудами 

русских ученых, свидетельствует о том, что понятие 

лингвострановедения, возникшее в 70-е годы прошлого 

века, связано с созданием лингвострановедческих слова-

рей. Также в статье говорилось о начале лингвострано-

ведческого подхода в Западной лексикографии. В содер-

жании статьи большое внимание уделялось истории 
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возникновения лингвострановедческих словарей в Казах-

стане. Автор считает, что в казахской лексикографии 

не было лингвоелтанческих словарей, хотя некоторые 

словари, сделанные в XVIII-XIX вв., были сделаны с целью 

демонстрации страны, полагают, что они относятся к 

категории лингвострановедческих словарей. Хотя их не 

называют лингвострановедческими словарями, инфор-

мация, содержащаяся в них, показывает, что она бога-

та элементами лингвоэтнологического характера. В 

этом контексте автор останавливается на описании 

нескольких словарей, возникших в том же веке. Их ряды 

начинались со «словаря Скалона», изданного в 1778 году 

и Н.И. Ильминский одним из первых приводит примеры 

нескольких словарей. 

Ключевые слова: лингвоэтнология, словарь, исто-

рия, культура, язык, языкознание, лексикография, сло-

варь, статья, обучающие словари, элемент. 

In the article, the author considers the history of the 

origin of linguistic dictionaries. By linking the publication of 

linguistic scholarship dictionaries with the works of Russian 

scholars, it shows that the concept of linguistic and cultural 

studies, which arose in the 1970s, is connected with the 

creation of linguistic and cultural dictionaries. The article 

also talked about the beginning of the linguistic approach in 

Western lexicography. In the content of the article, great 

attention was paid to the history of the emergence of linguis-

tic-dictionaries in Kazakhstan. The author believes that in 

Kazakh lexicography there were no lingual-cultural dictio-

naries, although some dictionaries made in the XVIII-XIX 

centuries were made to demonstrate the country, they are 

considered to fall into the category of linguistic-cultural 

dictionaries. Although they are not called linguistic research 

dictionaries, the information contained in them shows that it 

is rich in elements of a linguistic cultural background. In this 

context, it stops at the description of several dictionaries that 

appeared in the same century. Their series began with the 

"Scolon dictionary", published in 1778, and N.I. Ilminsky 

was one of the first to give examples of several dictionaries. 

Key words: linguistic ethnology, dictionary, history, 

culture, language, linguistics, lexicography, dictionary, arti-

cle, learning dictionaries, element. 

Лингвоелтаным елтанымдық бағдардағы 

лингвистикалық оқу пәні ретінде кәсіби талқы-

лауларға 70-жылдардан бастап ене бастады. 

Е.М.Верещагин мен В.Г.Костомаровтың айтуы-

на қарағанда бұл термин ең алғаш рет 1971 жылы 

"Шет елдіктерге орыс тілін үйретуде елтаным-

ның лингвистикалық проблематикасы" атты 

кітапшада пайдаланылған, терминге 70-жыл-

дардың орта тұсына дейін тіпті соңына дейін 

көпшілік үйрене алған жоқ дейді [1].  

Мәскеуде 1976 жылы оқу лексикография-

сына арналған Бірінші бүкілодақтық конферен-

ция болды, онда түрлі типтегі оқу сөздіктерінде 

елтанымдық ақпараттарды беру түрі мен форма-

сы мәселелері қарастырылды, сонымен қатар 

лингвоелтанымдық аспектіні оқу лексикогра-

фиясына енгізу мәселесі де сөз болды [2, 287-

292]. 70-жылдардың басында Е.М. Верещагин 

мен В.Г.Костомаровтың  қазіргі кезде кең таны-

малы, лингвоелтанымның негізін қалайтын  "Тіл 

және мәдениет" еңбегі жарық көрді. Онда тілдер-

ді оқыту кезіндегі лингвоелтанымдық бағыттың, 

лингвоелтанымдық лексикография негіздерінің 

дамуында тұжырымдық маңызға ие негізгі тео-

риялық ерекшеліктері қалыптастырылды.  

Лингвоелтанымдық лексикографияның ай-

тарлықтай терең теориялық негіздері Е.М. Вере-

щагин мен В.Т. Костоморовтардың сөздің линг-

воелтанымдық теориясына арналған еңбегінде 

қарастырылды, ондағы арнайы тарауларда линг-

воелтанымдық лексикография бастауларына тал-

дау жасалды, олардың ұстанымдары мен даму 

басымдықтарына тоқталды [3]. Осы кезеңде ке-

ңес одағында пайда болған (әсіресе орыс лекси-

кографиясында) барлық лингвоелтанымдық сөз-

діктер осы зерттеуде әзірленген сөздің лингвоел-

танымдық теориясы ережесін басшылыққа алуға 

тырысты, бірақ еңбекте көрсетілген қағидалар 

толығымен сақтала қойған жоқ. Онда аялық және 

эквивалентсіз лексиканы лексикографиялау, мы-

салы, сөздік мақаланың қатаң бірізділік формасы 

ұсынылды. 

Лексикографияның жалпы мәселелерін қа-

лыптастырудағы Я.В.Щербаның ойы бұл сала-

дағы маңызды  және  лингвоелтанымдық лекси-

нографияда басшылыққа алынатын пікір болды. 

Ол шет тілін үйрену үдерісін қамтамасыз етудегі 

мүмкін болатын екі тілді лексикографиялық мо-

дульге қатысты шет тілі үйренушіге арналған ар-

найы мамындандырылған сөздікті жасау туралы 

айтқан ойы болатын. Щерба оқушының ана 

тілінде шет тілінің түсіндірмелі сөздігін жасауды 

ұсынды, онда түсіндіруді қарапайымдататын 

сөздердің көрінісі де болу керектігін айтты, бірақ 

олардың шет ел сөзінің нағыз табиғатын танып 

білуге ешқандай зиянын тигізбеуі керектігін де 

назардан тыс қалдырмауды айтты [4, 301].  

А.С.Мамонтовтың айтуына қарағанда тіл 

мен мәдениет саласының зерттеушілерінде линг-

воелтаным мен салыстырмалы лингвоелтаным-

ның қалыптасуындағы уақыттың параметрлері 

жөнінде бірізді пікір жоқ [5]. Ю.Е.Прохоровтың 

көзқарасы бойынша – ол 80-жылдардың басына 

сәйкес келеді [6]. В.В. Сафонова болса дәстүрлі 

лингвоелтанымнан салыстырмалы лингвоелта-

нымға көшу кезеңін – тіл мен мәдениет құбы-

лыстарын оқушының ана тілі мен мәдениетіндегі 

құбылыстармен салыстырылуы – 70-жылдардың 
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аяқ жағына тура келеді деп есептейді [7].  

Ю.Е.Прохоров осы кезеңдегі лингвоелта-

ным жөніндегі түсініктердің қарама-қайшылы-

ғын  бұл саладағы жұмыстың жан-жақты дамуы-

мен байланыстырады, олардың практикалық 

жұмыстар мен ғылыми-әдістемелік зерттеулерде 

орын алғанын көрсетеді, соңында 80-жылдың ая-

ғында лингвоелтаным саласы тоқырауға ұшы-

райды [6].  

Кеңес одағындағы лингвоелтанымдық сөз-

дік тұжырымдамасы ХХ ғ. 70-жылдары қалып-

тасты. Батыс лингводидактикасында 70-80-жыл-

дары мәдениетаралық қарым-қатынас қағида-

лары қалыптасып, кез келген тілдің иесіне бағыт-

талған жаңа оқу лексикографиясының даму үр-

дістері анықталған еді. Ресейде оқыту барысын-

дағы тәжірибелік қажеттіліктерді сезіну  лингво-

елтаным мен лингвоелтанымдық лексикография-

ның теориялық тіректерінің дамуы негізінде жү-

зеге асты. Бір жағынан, бұл кезеңде «тіл білімін-

де, - деп жазды 1981-ж. Ю.Н. Караулов, - теория-

лық жұмыстарды арттыру, яғни нақты сипатта-

малардың мол, бірақ жоғары деңгейде болу 

үрдістері қалыптаса бастады. Ол сипаттамаларда 

әдетте енді ғана жаңа бағыттар белгіленіп, ұсы-

нылатын идеяның бірқатар мүмкіндіктері көрсе-

тіледі, белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін 

қажетті бағыт-бағдар көрсетіледі» [8, 28].   

Қазақстанда жасалған елтанымдық сөздік-

тердің жай-күйіне келер болсақ, Қазақстан XVІІІ 

ғасырдан бастап Ресейге тәуелді болғандықтан 

қазақ тіліндегі сөздіктер қазақ және орыс 

тілдерін үйрету ісіне бағытталды. Осы кезеңнен 

бастап жазылған қазақ тіліне қатысты сөздіктер 

мен сөздік типтес оқу құралдары, негізінен, осы 

екі тілді үйрету мақсатына қызмет етті. Жалпы 

тілүйретім сөздіктері бір жағынан «ел таныт-

қыш» қызмет атқаруы тиіс болатын. Әрине ол 

қазіргі замандағы лингвоелтанымдық сөздіктер-

дің деңгейінде жасалған жоқ. Дегенмен, мақсаты 

айқын болғандықтан осы сөздіктерде белгілі бір 

дәрежедегі лингвоелтанымдық сөздіктердің 

элементтері қамтылып отырылды. Осы ретте 

сонау XVIII-XIX ғасырларда түзілген бірқатар 

оқу сөздіктерінің үлгі боларлықтай жөні бар. 

Қазақ тіліне қатысты алғашқы оқу сөздік-

терінің бірі – 1778 жылы жазылған, «Скалон сөз-

дігі» аталып кеткен орысша-қазақша қолжазба 

сөздік болды [9, 6-7]. Сөздіктің алғысөзінде жа-

зылғандай, сондай-ақ,  оның құры-лымынан бай-

қалғандай, бұл еңбек әрі қазақ тіліне мұқтаж бол-

ған орыстарға қажет болса, әрі қазақтардың орыс 

тілінде сөйлесу дағдыларын қалыптастыруға 

қажетті құрал болған. Қазақ даласындағы линг-

воелтанымдық сөздіктің бастамасын осы еңбек-

тен бастауымызға болады. 

Оқу сөздіктері мен сөздікшелерінің жеке ба-

сылым түрінде шығарылумен қатар, қазіргі қазақ 

тіліндегі елтанымдық сөздіктер сияқты олардың 

оқу құралының ішінде берілуі де жиі кездеседі. 

Мұндай жағдай Қазақстандағы, қазақ жеріндегі 

тілді оқыту тәжірибесінде баршылық. Өткен XIX 

ғасырда қазақ елі патшалық ресей әкімшілігіне 

тәуелді болғандықтан қазақтарға орыс тілін үй-

ретуге деген сұраныс болды. Бұл әрі елді басқа-

руға қажетті екі тілді тең білетін лауазымды 

адамдарды, әскери мамандарды, ұсақ шенеунік-

терді, тілмаштар мен хатшыларды даярлау үшін 

қажет еді. Сондықтан, қазақ даласында әскери 

адамдар, ұсақ шенеуніктер, тілмаштар, хатшы-

лар (писарь) дайындайтын мектептер ашылды. 

Солардың алғашқыларының бірі болып 1850- 

жылы Орынбордағы шекаралық комиссия жаны-

нан қазақ балаларына орыс тілін үйрететін мек-

теп ашылды. Осы мектепті ашу жайлы қаулыда 

(§2): «Негізгі мақсат - жергілікті жерлердегі шек-

аралық басқармаларда істейтін тілмаш, сұлтан-

дардың қасында іс қағаздарын жүргізіп отыра-

тын хатшыларды және қазақтар ғана істей ала-

тын басқа да қызмет түрлерін атқаратын адам-

дарды дайындау», - делінген болатын [10]. 

1850-жылдары Орынбор қазақтары облысы-

ның бастығы болып В.В.Григорьев тағайында-

лады. Бұл кейін ғылым жолына түсіп, белгілі 

шығыстанушылардың бірі болған адам еді. 

В.В.Григорьев Н.И.Ильминскийді тілмаштық, 

Ы.Алтынсаринді кіші тілмаштық қызметке ала-

ды. Қазақ балаларын орысша оқытатын мектеп-

тер ашуға, ол мектептерге қажетті оқулықтар 

мен оқу құралдарын, сөздіктер даярлау ісіне кірі-

седі. Осы мақсатпен Н.И. Ильминскийге қазақ 

балаларын орыс тіліне жаттықтыратын тілашар 

оқулық жазуды тапсырды. Н.И.Ильминскийдің 

қазақ балаларына арнап жазған тілашар оқулығы 

«Самоучитель русской грамоты для киргизов» 

деген атпен 1861 жылы Қазан қаласында жарық 

көрді.  

Н.И.Ильминскийдің айтуынша, кітапшадағы 

араб әріптерімен жазылған қазақша мәтіндердің 

бәрін де Орынбор облыстық кеңсесіндегі аудар-

машылардың бірі Бақтияров жазып шыққан. 

Араб графикасын қолдану Н.И. Ильминскийге 

орыс әріптерін, сөздерін ұғынықты түсіндіру 

үшін, әдістемелік жағынан қажет болғаны дау-

сыз. Бұл оқулық үш бөліктен тұрады. Алғашқы 
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бөлігін дыбыстар, әріптер, негізгі грамматика-

лық қағидалар жайлы қысқаша кіріспе, екінші 

бөлігін тілашар, үшіншісін хрестоматиялық ма-

териалдар деуге болады. Тілашар қазақы тұр-

мыс-тіршілік ерекшеліктерін ашады. Бастан-аяқ 

ауызекі сөйлеу тілінде жазылған. Н.И. Ильмин-

ский кітаби сөздерді принципті тұрғыдан қол-

данбаған. Оқулықтың 13-бетінен кейін диалог 

түрінде ат-жөн, амандық-саулық сұрасудан, 

адамның қайдан, қашан, не мақсатпен келгенді-

гін сұрасудан басталатын дастарқан басындағы 

әңгіме, базардағы сауда, нарық жағдайы айтыл-

ған соң, орыс тілін үйрену жайлы сөз козғалады” 

[9, 27-28]. Бұл сөздіктің нақты елтану мақсатын-

да жазылғандығына дәлел бола алады. Өз тап-

сырмаларының бірінің орындалғанына риза бол-

ған В.В.Григорьев: “бұл - әлем жаратылғаннан 

бері қазақ тілінде жазылған тұңғыш кітап” – деп 

жазады. Сонымен, бұл еңбек, біріншіден, қазақ 

балаларына арналып жазылған елтанымдық ең-

бек, екіншіден, аты оқулық болғанымен, бастан-

аяқ қазақша-орысша тілүйретім сөздігі түрінде 

жазылған, үшіншіден, ауызекі сөйлеу тілінің ма-

териалдарына негізделген актив сөздік түрінде 

орындалған еңбек.  

Аталмыш еңбекпен бір мезгілде, дәл осы 

1859 жылы екінші бір оқулық жарық көрді [11]. 

Оның авторы – М.Бекчурин еді. Ол Орынборда-

ғы кадет корпусында араб және парсы тілдерінен 

дәріс оқитын, сонымен қатар шекаралық комис-

сияда тілмаштық қызмет атқаратын еді. 

М.Бекчурин шекаралық комиссия жанынан қазақ 

балаларына арналып ашылған мектепте де 1850 

жылдан 1869 жылға дейін, яғни мектеп жабыл-

ғанша жұмыс істеді М.Бекчурин де өз еңбегін 

В.В.Григорьевтің тапсырмасымен жазған болу 

керек. Оқулық «Начальное руководство к изуче-

нию арабского, персидского и татарского языков 

с кратким объяснением существующих в Орен-

бургском крае наречий башкир и киргизов и 

приложением к нему русско-персидско-татар-

ских слов, разговоров и прописей» деп аталады. 

Бұл еңбек те салыстырмалы тілүйретім сөздігі 

түрінде жазылған. Сөздікшедегі сөздер орысша-

парсыша-татарша-қазақша-башқұртша баған-

дарда орналастырылған. Бұл еңбектің басты 

адресаты – Орынбордағы кадет корпусында оқи-

тын орыс тілді шәкірттер болды. Сонымен, бұл 

сөздікше-оқулық әскери адам-дарға арналып 

жасалған еді. 

Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде қазақ елін-

де тілүйретім мақсатында жазылған және бір ең-

бектің авторы да, жоғарыда сөз болған 

Н.И.Ильминский болды. Бұл Қазан қаласында 

1861 жылы жарық көрген «Материалы к изуче-

нию киргизского наречия» атты еңбек еді [12]. 

Еңбек екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте қыс-

қаша грамматикалық очерк берілген де, екінші 

бөлікті сөздік құрайды. Сөздік пен очерк өзара 

байланысты, бірін бірі ашатын, бірін бірі толық-

тыратын бөліктер. Сөздік еңбектің алғашқы 

грамматикалық бөлігіндегі дыбыстардың орна-

ласу тәртібіне сай, бір жүйе бойынша құрылған. 

“Материалдар” - өзінің құрылымы жағынан да, 

жанры жағынан да тілүйретім сөздігі болып та-

былады. Көлемі шағын да болса, үлкен жүк арқа-

лап тұрған, қазақ тілін актив тұрғыдан үйретуге 

бағдарланған сөздікті қазіргі лексикографияның 

талаптары тұрғысынан қарастырғанда, минимум 

сөздіктер қатарына қосуға болады. Бұл шығарма-

ның адресаты ашық жазылған: «белгілі бір се-

бептермен қазақ тіліне қардар болған шығыста-

нушыларға арналған». Н.И.Ильминскийдің көп-

шілікке кеңінен таныс еңбегінің құрылымы, ғы-

лыми сипаттамасы, тіл тарихындағы орны тура-

лы Б.Әбілқасымовтың мақаласында жан-жақты 

сөз болады [13].  

Тілүйретім мақсатындағы сөйлесу сөздік-

терін құрастырған адамның бірі - белгілі журна-

лист Адальберт-Войтех Викентьевич Старчев-

ский (1818-1901) болды. Ол көптеген тілдердің 

сөздіктерін, тілашарларын (сөйлеу сөздіктері), 

грамматикаларын құрастырды. Оның құнды ең-

бектерінің бірі - «Спутник русского человека в 

Средней Азии...» атты тілүйретуші лингвоел-

танымдық кітабы еді [14]. Бұл кітапта қазақ ті-

лінің қысқаша грамматикалық очеркі (26-39-бб.) 

және қазақша-орысша сөздік (285-468-бб.) бері-

леді.  

Жұмағүл Көшербаевтың «Қысқаша орысша-

қазақша жол сілтеуші» (Краткий русско-киргиз-

ской дорожник со словарем) атты еңбегіндегі ал-

ғашқы 30 бет - екітілді сөйлесу сөздігі [15]. Лек-

сикография тарихын зерттеуші М.Малбақовтың 

пікірі бойынша, кітапша әкімшілік өкілдеріне, 

әскери адамдар мен жер өлшеуші мамандарға ар-

налған. Еңбектің 31 бетінен бастап жолсерікке 

қосымша сөздік беріледі. Тақырыптық аясы тө-

мендегідей: туыстық атаулар (ағайын, жұрағат), 

адамның жас ерекшелігі мен жұмыс бабына бай-

ланысты атаулар, тағам, ыдыс, киім-кешек, жол 

жабдығы, көпшілік орындар, кеме атаулары, 

құрал-жабдықтар, үй жануарлары, аңдар, құстар, 

балықтар, шыбын-шіркейлер мен бауырымен 

жорғалаушылар, ағаштар, жеміс-жидек, көкөніс 

атаулары, дәнді дақылдар мен гүлдер, үй, көлік, 
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өсімдік құрылысы, дене бөліктері, табиғат құбы-

лыстары мен жер бедері, металдар мен минерал-

дар, аспан денелері, есеп, ақша, уақыт өлшем-

дері, салмақ пен ұзындық өлшемдері, өсімдіктер, 

сапа мен қасиет, іс-қимыл мен қалып [9, 43-44]. 

Демек, байқалып отырғандай, бұл еңбекте екі 

құрылым да (әліпбилік және тақырыптық) еске-

рілген. Бұл еңбекті де, сөзсіз, тілүйретімдік, 

елтанымдық мақсатта жазылған туынды ретінде 

қабылдау қажет.  

Осылар секілді сол замандағы тілүйретім 

сөздіктерінің барлығында дерлік лингвоелта-

нымдық сипат болды деп айта аламыз. Оның 

негізгі себебі қазақға орыс тілін үйрете отырып, 

олардың мәдениетін, күнделікті өмірін таныс-

тыру болса, қазақтарды өзінің уысында ұстап 

отыруға ынталы орыстарды қазақ мәдениетімен, 

оның күнделікті өмірде қолданатын сөздерімен 

т.б. жан-жақты таныстыру болды. Дегенмен осы-

лай дей отыра біз оларды таза лингвоелтаным-

дық сөздіктердің қатарына қоса алмаймыз. Оның 

себебі біріншіден орыс ғалымдарының өздері 

оларды лингвоелтанымдық сөздіктердің қата-

рына қосқан жоқ, екіншіден ол сөздіктерде линг-

воелтанымдық сөздіктердің элементтер кездес-

кенімен, оның негізгі қағидалары сақталмады.  
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