Филологиялық ғылымдар
Магистрант Бауыржан Е.Б.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті, Қазақстан

Ағылшын тіліндегі түрлену категориясының семантикалық және
прагматикалық құрлымы
Ұсынылып отырған мақала қазіргі тілде қазақ және ағылшын тілдері етістіктерінің
лексикалық және синтаксистік семантикасын зерттеуге арналған. Отандық және
шетелдік зерттеушілердің назарын аударатын тіл білімінің өзекті проблемаларының
бірі - жекелеген сөздер мен тұтас сөйлемдердің тілдік бірліктерінің мәні проблемасы
болып табылады. Соңғы уақытта қазіргі лингвистикада сөйлемнің құрылымдықсемантикалық орталығы ретінде қарастырылатын етістік семантикасын зерттеу ерекше
қызығушылық тудырады.
Тірек сөздер: түрлену категориясы, семантика, шақ формалары, прагматика,
синтаксис, тұйық етістік.
Уақыт (мезгіл) - барлық нәрсеге бірдей және ол тілге тәуелсіз. Қимыл, іс-әрекет
белгілі бір уақыт кеңістігінің аралығында болады. Қимыл іс-әрекеттің үзіліссіз не
алдағы уақытта орындалатынына, орындалғандығына қарай уақытты, негізінен, үш
бөлікке яғни өткен, қазіргі (осы), алдағы (келер) уақытқа бөліп қарастыруға болады.
Өткен уақыт пен алдағы уақыт шексіз, ал қазіргі уақытты өткен мен алдағы уақыт
аралығын ажыратып тұратын белгі нүктесі деп қарауға болады. Шақ - уақытқа,
мезгілге қатысты қолданылатын лингвистикалық атау және ол әртүрлі тілде түрліше
болады. Әртүрлі тілдерді салыстырсақ, шақ түрлері қимылдың, іс-әрекеттің, жайкүйдің өткенде болғанын, қазір болатынын не болып жатқанын не келешекте (алдағы
уақытта) болатынын білдіреді. Сонымен қатар шақ түрлері қимыл-әрекеттің өткенде
аяқталғанын, қазір аяқталатынын, не алдағы уақытта аяқталатынын немесе алдағы
уақытта белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асатын, жүретін іс-әрекетті білдіреді.
Ағылшын тілінде шақ формалары уақыт пен аспектіні бірге қарастырады. Басқаша
айтқанда, ағылшын тіліндегі шақ формалары уақыт және аспект грамматикалық
категориялары аралас, бір-бірімен байланыста қарастырылады.
Етістіктің негізгі шақ формалары қимыл, іс-әрекеттің сол сөйлеп тұрған уақытқа
қатысты мезгілін білдіреді. Сөйлеп тұрған уақыт тұрғысынан алып қарағанда, іс-

әрекет өткенде, сол уақытта (кезде) не алдағы уақытта жүзеге асуы мүмкін. Осыған
қатысты ағылшын тілінде етістіктің шақ категориясын осы шақ (белгісіздік және
созылмалы түрі), өткен шақ (белгісіздік жэне созылмалы түрі), келер шак (белгісіздік
және созылмалы түрі) деп үлкен үш топқа бөлінеді.
She has a cold (Оған суық тиеді). I think Marat is well (Мен Мараттың жағдайы жақсы
ғой деп ойлаймын). This flower smells good (Мына гүлдің иісі жақсы). Does he
understand now what you ask for? (Сіздің нені сұрағаныңызды ол енді түсіне ме?) We
live in Astana now (Біз қазір Астанада тұрамыз).
Белгісіздік осы шақ ақиқат шындықты, табиғатта, жаратылыста үзілмей, дағдылы
түрде болып тұратын іс-әрекетті, процесті білдіру үшін қолданылады және «always,
never, invariably» үстеулері келеді. Error is human (Адам қателеседі). Water boils at 100
С (Су 100 градуста қайнайды). Birds fly (Құс ұшады). Әдетке айналған үнемі
(күнделікті) қайталанатын іс-әрекетті білдіру үшін қолданылады. Мұндай ісәрекеттерді білдіргенде іс-әрекеттің мезгіліне қатысты «always (never, usually) seldom,
sometimes, rarely, not ever, occasionally, often (not often, every,
each)» үстеулері келеді.
We have three classes every day (Бізде күнде үш сабақ болады). They always attend
English club (Олар ылғи да ағылшын тілі клубына барады). Ағылшын тілінің
практикалық грамматикасы I am translating a text now (Мен қазір мәтінді аударып
жатырмын). You are translating a text now (Сіз қазір мәтінді аударып жатырсыз). It is
still raining now (Әлі жаңбыр жауып тұр). We are translating the text now (Біз қазір
мәтінді аударып жатырмыз).
Ауызекі тілде хабарлы сөйлемде бастауыш пен комекші етістіктің қысқарған
формалары келеді: I am = I’m; you are = you’re; he is — he’s; she is = she’s; it is = it’s; we
are = we’re; they are = they’re; Жалпы сұрақта «to be» көмекші етістігі бастауыштың
алдында тұрады. Am I translating a text now? (Мен қазір мәтінді аударып жатырмын
ба?)
Are you translating a text now? (Сіз қазір мәтінді аударып жатырсыз ба?)
Is it still raining? (Әлі жаңбыр жауып тұр ма?)
Are we translating the text now? (Біз казір мәтінді аударып жатырмыз ба?)

Арнаулы сұрақта сұраулы сөйлемнің басында, көмекші етістіктің алдында сұрау
есімдіктері келеді. Ал бастауышқа не бастауышқа қатысты анықтауышқа сұрак
қойылғанда сөйлемнің құрылымы өзгермейді.
Who is translating a text? (Мәтінді кім аударып жатыр?)
Whose friend is translating a text? (Кімнің досы мәтінді аударып жатыр?)
What text is Asan translating? (Асан кай мәтінді аударып жатыр?) ;
Ағылшын тілінде етістіктің төрт тиянақсыз формасы бар: тұйық етістік, есімше,
көсемше және герундий. Заттанған етістіктердін баска етістіктерден айырмашылыгы
олардың жақ, түр, рай категориялары болмайды. Сондықтан да олар сейлемде дербес
баяндауыш кызметін атқара алмайды. Заттанған етістіктердің синтаксистік функциясы
баска етістіктерден өзгеше жэне олар етістікке қарағанда баска сөз таптарына,
көбінесе есімдерге тән ерекшеліктері бар, яғни есімдерге ұқсас келеді. Етістіктің
тиянақсыз формалары екі элементтен тұратын күрделі баяндауыштың құрамында
онын негізгі бөлігінің кызметінде кеңінен колданылады.
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