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     Бул илимий макалада автор англис тилиндеги фразалык этиштердин англис тилинен 

орус жана кыргыз тилидерине которуудагы кыйынчылыктарды анализдейт жана аларды 

которуу ыкмаларын сунуштайт. 

 

     Негизги сөздөр:англис тилеиндеги фразалык этиштер, этиштердин кыргыз тилине 
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Мурдагы макалада фразалык этиштерди синтаксистик, морфологиялык жана 

семантикалык жактан караганда кызыктуу лингвистикалык кубулуш экендигин айтканбыз. 

Тарыхый жактан караганыбызда бул этиштер англис тилинде бир канча кылым мурда эле 

колдонулуп келген, ал эми «фразалык этиш» деген термин биринчи жолу 1925-жылыдан 

бери колдонулуп келет жана тастыкталган [4:1996: 772]. 

Англис тилиндеги фразалык этиштерди иликтеп, аны тереңдеп үйрөнүп көргөнүбүздө 

алардын абдан көп кырдуу экендигине күбө болгонбуз. Белгилүү болгондой туура котормого 

ээ болу үчүн котормочу түп нускада да котормодо да сөздөрдүн семантикасынын 

өзгөчөлүктөрүн (нюанстарын)сезе жана түшүнө билиши керек. 

Англис тилиндеги фразалык этиштер ушул жагынан көптөгөн илимпоздорду 

кызыктырат, анткени алар башка этиштерден семантикалык, грамматикалык жана 

стилистикалык жактан көп өзгөчөлүктөргө ээ, ошондуктан аларды англис тилинен кыргыз 

жана орус тилдерине адекваттуу которууда көптөгөн кыйынчылыктар пайда болот. 

Мындай лексикалык бирдиктерди өз эне тилибизге которууда эки тилдүү сөздүктөрдү 

пайдалануу зарылчылыгы келип чыгат. Себеби алардын табийгатын терең, туура түшүнүү, 

бул же тигил фразалык этиштерди  которууда кайсы ыкма, усулдар колдонулаарын аныктоо 

керектиги келип чыгат. Кыргыз тилинен айырмаланып, орус тилиндеги этиштер аткарган 

милдеттеринен сырткары англис тилиндеги префикстерге окшош келет, ал эми алардын орус 

тилиндеги этиштик префикстер менен окшоштук жагы бар. 

Англис тилиндеги фразалык этиштердин семантикалык өзгөчөлүктөрүн терең түшүнүү 

үчүн алардын концептуалдык өзгөчөлүктөрүн жакшылап талдап көрөбүз. 

Теориялык жактан, фразалык этиштер идиомалык этиштик  айкаштар жана этиштердин 

алдында колдонулуучу бөлүкчөлөр болушат деп эсептелет. Алардын чыныгы орду (статусу) 

ушул мезгилге чейин чечиле элек, бул маселени тактоодо  окумуштуулардын ортосунда 

бирдей пикир жок, тактоочпу, постпозитивдик префикспи, же өзгөчө сөз түркүмүбү деген 

ача ойлор бар. 

Жалпысынан алганда алардын негизги милдети болуп сүйлөп жаткан адамдын аң-

сезиминде чындыктын концептуалдык категориясынын болушу эсептелет. Алар бир гана 

кыймыл-аракетти же абалды билдирбестен (жөнөкөй этиштер сыяктуу), алар мейкиндик, 
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мезгилдик жана башка мүнөздөргө да ээ боло алат. Мындай жөндөмдүүлүктү - кыймыл-

аракетти же абалды туура, так, эмоционалдык түрдө туюнта алган тилдик бирдиктер – 

адвербиалдык  фразалык этиштер гана болуп саналат. 

Демек, мындай ар түрдүү касиетке ээ болгон тилдик бирдиктерди англис тилинен 

кыргыз тилине которууда көптөгөн кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Себеби орус 

тилинегидей кыргыз тилинде атайын префиксттер, жандоочтор жок, анткени булар таптакыр 

генетикалык жактан алыс тилдер болуп саналат [2:1993]. Ошондуктан англис тилиндеги 

фразалык этиштерди кыргыз тилине которууда биз төмөндөгүлөрдү эске алышыбыз зарыл: 

- кыргыз тилинде англис жана орус тилдериндегидей префикстердин дээрлик 

жоктугун; 

- предлогдордун жоктугун; 

- послелогдордун (жандоочтордун)   маанисинин такыр дал келбестигин; 

- идиомалык, өтмө мааниде көп учурашын; 

- алардын синонимдеринин көп болушу сыяктуу өзгөчөлүктөрдү атасак болот. 

Мисалы, Maкмиллан фразалык этиштер боюнча сөздүгүн колдонуп  take in эитшинин 

маанилерин карап көрөбүз: 

take in –  (4 мааниси) бирөөнү үйүндө конок катары сыйлоо; 

(12 мааниси)бирөөнү алдоо, алдап кетүү [7:2012]. 

Демек, англис тилиндеги фразалык этиштердин таң каларлыктай көп манилүүлүгү 

аларды туура которууда котормочулардын башын айлантат. Ошондуктан ФЭди абдан 

кылдаттык жана чеберчилик менен которуу керек. Аларды так жана туура которуу 

негизинен контекстке көз каранды болот. Фразалык этиштердин негизги маанисин 

сөздүктөрдөн туура аныктап алгандан кийин, аларды которууда тилдин лексикалык жана 

грамматикалык нормаларын так сактоо менен түп нусканын толук маанисин беришибиз  

талапка ылайык болот. 

Мисалы, The attack had gone across the field, been held up by machine-gun fire from 

sunken road, encountered no resistance in the town, and reached the bank of the river" – деген 

сүйлөмдү - Шаарга кире бериштеги дарыянын боюнда пулеметтон жааган ок талааны 

карай жайылган чабуулду бир канча убакытка токтотту.- деп котордук.  Макмилландын 

сөздүгүнө ылайык, жогоруда көргөзүлгөн контексте фразалык этиш hold up төмөндөгү 

маанилерге ээ: 

- бир нерсени же кимдир бирөөнү токтотуу, тыныктыруу. – демек бул контекстте 

hold up, [7:2012] чабуул токтотулду деген мааниде которулду. Фразалык этиштерди 

которууда негизги этиштин маанисине таянбастан, алар менен бирге келген жандоочтор, 

предлогдор, префиксттерге таянуу керек, анткени алар этиштин негизги маанисин өзгөртөт. 

Демек, фразалык этиштерди которууда жогорудагы мисалдан көргөндөй контексттин 

ролунун чоң экендигине күбө болдук. 

Англис тилиндеги фразалык этиштер өтмө жана идиомалык маанилерге ээ 

болгондуктан, алардын котормодогу маанилери абдан түрдүү болуп калышы мүмкүн, ал 

контексттеги ФЭдин курамына көз каранды болот, мисалы,  take in (жалган айтуу, алдоо), 

lay down (куруу, түзүү), let on (бирөөнүн сырын ачуу). Мындай учурларда контекст же 

профессионалдык тажрыйба түп нускадагы фразалык этиштин маанисин ачууга жардам бере 

албайт, котормочунун эң жакын жардамчысы кош тилдүү же түшүндүрмө сөздүктөр боло 

алат.  Мисалы: He liked to break in his assistants slowly.  Мында break in Лонгмандын 

фразалык этиштеринин сөздгүндө күтүлбөгөн мааниге ээ болду - 4. жардам берүү,  ишке 

көнүү. Ал өзүнүн жардамчыларын жаңы ишке секинден көнүгүүсүн каалады  [10:1997]. 

Кээ бир учурларда англис тилиндеги сүйлөмдөрдө бир эле учурда эки жандооч 

колдонулуп калышы да мүмкүн, алар маанилик жактан бирин – бири толуктап турат 

[9:1999]. 

The car was moving on up the slope.   

Машина дөңдү карай алдыга жүткүндү. 
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Ошентип, англис тилиндеги фразалык этиштер терең үйрөнүүнү, кылдаттык менен 

которууну жана колдонууну, жогорку жоопкерчилик менен мамиле кылууну талап кылган 

тилдик бирдик болуп саналат. Ал эми алардын табияты ар түрдүү болгондуктан, аларды бир 

тилден экинчи бир тилге которууда көбүнчө контекст маанилүү ролду ойнойт, сөзмө-сөз 

которуу тексттин маанисин туура бербейт, ошондой эле фразалык этиштердин атайын 

сөздүктөрү котормочуга жакындан жардам берет. 

- эгерде түп нускада этиш жандоочтор же предлогдор менен колдонулса, сөзсүз 

котормодо ошол кошумча сөздөр менен бирге которуу керек; 

- англис тилинде жандоочтор жана предлогдор абдан жыш колдонулат; 

- фразалык этиштердин жандоочтор менен гана берилген маанилерин туюндуруучу 

атайын сөздүк бар; 

- фразалык этиштерди үн чыгарып айтканда басым сөзсүз этишке эмес жандоочко 

түшөт; 

- аларды которууда контекст эң чоң роль ойнойт. 

Корутунду. 

Белгилүү лексикограф Л.П. Смит бул айкалыштарды англис тилиндеги эң кърүнүктүү 

өзгөчөлүктөргө ээ болгон айкалыштар деп эсептейт. Ал фразалык этиштер жөнүндө «Англис 

тилинде тактоочтор менен ачыктан-ачык колдонулбаган этиштердин кызыктуу курамдык 

тиби бар, мисалы, to boil down, to go under, to hang on, to back down, to own up, to take over, to 

run across. Буга карабастан, бул типке кирген этиштер оозеки кепте көп колдонулат, тилге 

идиомалык күч кошот, жана айтыла турган ойду, анын маанисин бир кыйла тагыраак 

билдирүүгө жардам берет» деп жазат [интерн]. 

У. Дж. Болл этиштердин мындай типтеги айкалыштарысыз азыркы англис тилинин 

оозеки кеби таптакыр башкача болмок деп эсептейт [1:1954]. 

Дж. Джеггер өзүнүн «Англис тили келечекте» аттуу эмгегинде буга окшогон 

айкалыштар (фразалык этиштер жөнүндө) абдан көп санда пайда болот деп белгилөө менен 

алар «англис тилин таптакыр башкача кылып кайра түзөт» деп ырастайт [5:1945]. 

Белгилүү америкалык англис тилин изилдөөчү А.Г. Кеннеди make up - make for 

фразалык этиштеринин стилистикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө менен аларды ойлоо жана 

сезүүнүн эң курч, назик сапаттарын образдуу чагылдырууга жөндөмдүү экендигин 

белгилейт. Анын ою боюнча: «этиштин тактооч менен болгон айкалышы бардыгыбыз үчүн, 

ким аларды белгилүү бир жылуулук, эмоционалдуулук жана көркөмдүк менен укса, алар – 

салкынраак, бир кыйла жакыныраак болот, жөнөкөй этиштик айкалыштарга караганда эң 

жогорку даражада атайындаштырылган айкалыштар. Өтмө маанидеги фразалык этиштердин 

айкалыштары башка адабий сүйлөмдөргө караганда ойду бир кыйла таасирдүү туюндурат» 

[8:1986]. 

Ошондой эле, биз абдан көп колдонулган ушундай типтеги фразалык айкалыштар 

англис тилинин эркин жана табигый оозеки кебине абдан керек экендигин танууга мүмкүн 

эмес. 

Белгилүү америкалык методист Р. Диксон “Студент грамматиканы үйрөнө алат, убакыт 

өтүшү менен анын сөз байлыгы же сөздүк курамы байыйт, бирок фразалык этиштер (to put 

out, to get along, to call for, to look up, to look over) боюнча билими жок болсо анын кеби 

ийкемсиз жана табыгый эмес боюнча калат” [8:1986]. Мисалга төмөнкү сүйлөмдү алып 

көрсөк: I'll drop in one morning a week to see how you 're getting along (M. Wilson). Жуманын 

бир күнү сенин кандай жашап жатканыңды көргөнү барам. – Эгер бул фразалык этиш кең 

контексте колдонулса, анда экинчи to get along айкалышын да ошол контестке карап 

которобуз. 

Ар бир англис тилин үйрөнүүчү drop in айкашынын маанисин толук түшүнбөй туруп, 

аны так, туура которуусу мүмкүн эмес. Биз drop этишинин башка жандоочтор жана 

предлогдор менен келишин карап көрөлү: 

to drop in – бирөөнүкүнө баруу, башбагуу 

to drop across – кокусунан жолугушуп калуу 
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to drop away – биринин артынан бири кетүү 

to drop asleep – уктап калуу 

to drop back – (спорт, аскердик) Чегинүү, кайтуу 

to drop into – кокусунан келип калуу 

to drop off – кичирейүү, өлүү, уктап калуу, машинада бирөөнү жеткирип коюу 

to drop on – жазалоо, сөгүш берүү 

to drop out – катышпай коюу (мелдешке) 

to drop from – башка түшү (өтмө маани.) [7:2012] 

Демек, to drop этиши предлогдор жана башка жандоочтор менен өзнүн түз, сөздүктөгү 

маанисинен алыстап, сүйлөшмө кепте өтмө мааниде, сүйлөмгө бир кыйла жандуулукту, 

көркөмдүктү берип тургандыгына күбө болдук. 

20-кылымдын 30-жылдарындагы англис радио берүүсүнүн көрүнүктүү диктору Джон 

Хилтон салтанаттуу түрдө бул айкаштарды «англис тилинин эң зор жеңиштеринин бири» 

катары эсептеген. Анткени, радиокомментатор болуп иштеп жүрүп фразалык этиштердин 

оозеки кептеги стилине байкоо жүргүзгөн. [11:1962] 

Чет элдик студенттер үчүн фразалык этиштер көп кыйынчылыктарды туудурат. 

Студенттер аларды окуганда же укканда гана түшүнүү зарылдыгы туулбастан аларды кепте 

колдонгондо да кыйынчылыктар туулат, ошого карабастан алар адамдарды кызыктырат. 

Негизги кыйынчылыктар деп төмөндөгүлөрдү атасак болот: 

 Алардын санынын көптүгү  жана ар түрдүүлүгү; 

 Фразалык этиштердин өтмө мааниде болушу; 

 Постпозитивинин кыймылдуулугу (өзгөрмөлүүлүгү). 
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