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Мектебі: «Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ
 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  
Сабақ тақырыбы
Болымды және болымсыз етістік
Күні: Мұғалімнің есімі: Сейтимова Сания Адыевна                           
Сынып: 3 Қатысқандар саны:        Қатыспағандар: 0
Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаттары:

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын  
анықтау;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық 
және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Болымды және болымсыз етістікті ажырата 
алады. Жаңа білімді меңгереді. Сауатты көркем жазады.
Оқушылардың басым бөлігі: Диологке қатысады; мұғалімнің 
көмегімен негізгі ойды анықтай алады.
Кейбір оқушылар: Берілген тапсырмалар бойынша ой қорыту 
жасай алады.

Бағалау 
критерийлері:
(жетістік 
критерийлері, табыс 
критерийлері, 
күтілетін нәтиже)

1. Болымды және болымсыз етістіктерді ажырата алады.
2. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық 
және стилистикалық қателерді тауып, түзете алады.

Ойлау деңгейлері Түсіну, қолдану
Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: Оқылым /етістіктерді салыстырып оқиды/ 

Айтылым, тыңдалым /тыйым сөздерді айтып, мазмұнын талдайды/ 
Жазылым /жаттығулар жазады/
Арнайы пәндік лексика мен терминалогия: болымды етістік, 
болымсыз етістік
Диолог құруға арналған пайдалы тіркестер мен фразалар: тыйым 
сөздер
Талқылауға арналған сұрақтар: Болымды етістік пен болымсыз 
етістіктің айырмашылығы қандай?

Құндылықтарды 
дарыту

Жеке тұлғаның пікірін ескеру және әрбір ойдың құндылығын 
құрметтеу;
Өзара сыйластық, сенімділік, қарым-қатынасты қалыптастыру;

Пәнаралық 
байланыстар

Әдебиеттік оқу 

АКТ қолдану 
дағдылары

Bilim Land-ті  тапсырмалар орындау үшін қолдану

Алдыңғы оқу Негізгі және туынды етістіктерді біледі, мысал келтіріп, талдау 
жасай алады.

Саралау: Сіз 
қосымша көмек 
көрсетуді қалай 
жосарлайсыз? 

Оқушылардың деңгейлеріне сәйкес ойын түрінде «Сұрақтар тізбесі» 
әдісін қолдана отырып, өткен тақырыптар бойынша сұрақтар 
қойылады, сөйлемдерге талдау жасалады.  Үйге тапсырма  31-
жаттығу
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Оқушыларға қандай 
міндет қоюды 
жоспарлайсыз?
Бағалау: 
Оқушылардың 
үйренгенін, 
материалды 
меңгергенін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Оқушылардың тапсырмаларды орындауын бақылап, сұрақ қойып, 
олардың жетістіктерін мадақтап, туындаған қиындықтарын жеңу 
туралы ұсыныс айту. Оқушылар жұмыс дәптерлеріндегі өз 
білімдерін бағалайды.

Жоспар
Жоспарланға

н уақыт
Жоспарланған жаттығулар Ресурстар

Басталуы
1.Раппорт орнату.
2.Сабақтың тақырыбын жариялау
3.Мақсат пен бағалау критерийлерін оқушылармен бірге 
талқылау
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Қуанамын мен де, қуанасын сен де, қуанайық баршамыз
Арайлап атқан күнге
3. Балалар, мына күнге не жетіспейді? Күн 
шапақтары.
4. Күн сәулесімен бізге жарық, жылу береді. Ендеше 
сөз
таптары туралы не білеміз, білгенімізді айтып, күн 
сәулелерін нұрландырайық. Күннен нұр алайық.

   Ортасы
28-жаттығу. Етістіктерді салыстырып оқы. Олардың 
мағынасында қандай өзгешелік бар. 
Жүз-жүзбе                күл –күлме              төк – төкпе
Жаз –жазба               бар – барма             тақ – тақпа
Қосымшалы етістікті көшіріп жаз. Түбір мен 
қосымшаны тиісті белгімен белгіле.
Етістік болымды (күл, жаз) және болымсыз (күлме, 
жазба) болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды 
етістікке
 – ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнақтары жалғану 
арқылы жасалады.: ерінбе, бұзба, жұлма.
29-жаттығу Мақалды жатқа көркем жаз
Атаңның баласы болма,
Адамның баласы бол.
30-жаттығу. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жаз.
Босағада тұрма көк шөпті жұлма малды теппе  ақты 
төкпе.
Тыңдалым. Диктафоннан нақыл сөзі тыңдалады.
1. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді,
Тауып айтқан сөзге шын жетпейді.
Өзің білмесең, білгендерден үйрен,

I. Mektep-тен 
видео 

Төле бидің 
нақыл сөзі
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Үйренгеннен ештеңең кетпейді.
5. Бұл кімнің нақыл сөзі?
6. Төле би кім?
7. Әдебиеттен Төле би туралы қандай шығармамен 
таныстық?
Тапсырма: 1.Осы нақыл сөзден болымсыз етістікті табу.
2. Нақыл сөздің алғашқы екі жолын сөйлем мүшесіне 
талда.
 Шығармашылық үзіліс
Шапалақтау диктанты. Бірнеше сөйлемдер оқылады. 
Сөйлемнің соңындағы сөзге келгенде мұғалім 
шапалақтайды. Шапалақтаған кезде  оқушы сол жерге  
тиісті сөздерді қою керек. 

 Аяқталуы 8. Біз бүгінгі сабақта не үйрендік?
9. Болымсыз етістіктер қалай жасалады?
10. Болымды және болымсыз етістктерге мысал 
келтір.
Сабақтан игерген білімдеріне рефлексия жасату 
мақсатында жұмыс дәптерлеріндегі «Өз жұмысыңды 
бағала» тапсырмасы орындатылады.

Қосымша ақпарат
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды? (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.   
2.     
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады? (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1-          
2-      
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері, қиындықтары 
туралы не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу 
керек?
1.         
2.
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ҰЛТТЫҢ ҚУАТЫ - ТІЛІНДЕ

Алматы облысы, Қарасай   ауданы, Жібек  жолы ауылы
  «Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ

 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  Сейтимова Сания Адыевна        
                   

Тақырыбы: Ұлттың қуаты – тілінде.  Сыр-сұхбат сабағы 
Мақсаты: Қазақстанды мекендейтін өзге этностардың тіліне құрмет көрсете отырып өз ана 
тіліміздің мәртебесін көтеру, қоғамдағы қызметін арттыру, тіл арқылы рухани байлығымызды 
меңгерту.
                                     Өркениет өнегесі – өз тіліңмен өмір сүру.
                                      Қазақ елі барда қазақ тілі де болады.
                                      Өседі. Өркендейді.
                                                                          
    1-жүргізуші: Ассалаумағалейкүм, аса қадірлі, ата салтын ардақтаған, өнер сүйген 
талантты өрен. Бұрындары нағыз қазақ, ауызы дуалы ақсақалдар әңгімесін осылай бастайды 
екен. Ендеше ата салтты,әдет-ғұрыпты ардақтаған, ана тілді аялаған мен де әңгіме өрісін 
кеңінен алайын.
     2-жүргізуші: Мемлекетіміз тәуелсіздік алып, жеке егемен ел болғалы жиырма сегіз 
жылды еңсеріп қалдық. Тарихтың көне көзімен қарасақ, аса көп уақыт та емес, ел болып еңсе 
көтерген халық үшін аз да саналмайды.Осы жылдарда Қазақстан айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізіп, небір биік асуларды бағындырды. Дегенмен әлі де болса оң шешімі табылмай 
жатқан мәселелер шаш етектен дей отыра бүгінгі «Өзекті мәселе» бағдарламасының негізгі 
тақырыбы «Ұлттың қуаты - тілінде» сыр-сұхбатына арнайы шақырылған қонақтармен 
таныстырып өтейік.
     1-жүргізуші:Бүгінгі сұхбатымызға «Тіл – ғасырлық қазына,сондықтан ол бәрінен жоғары 
тұруы тиіс!» деп жеке басынан тіл мүддесін жоғары қоятын қонағымызды ... ортаға 
шақырайық.
     1-сұрақ: Ана тілі халықтың соғып тұрған жүрегі мен жаны екендігін түсінетін уақыт 
жетті. Мемлекеттік тілдің дамуы жолында жастарға жүктелетін міндеттер қандай?
     Жауабы: Жерімізде тұрып жатқан әр ұлт, ұлыстар өз тілінде сөйлеуге толық құқылы, 
себебі біздің заңдарымызда солай жазылып бекітілген. Бүгінгі күннің ең басты мәселесі осы 
ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде сөйлету емес, ең бірінші өз ұлтымыз қазақтарды қазақша 
сөйлету – басты мәселе. Қазақтың қазақша сөйлемеуі – мемлекеттік тілдің дамуы жолындағы 
басты кедергілердің бірі. Өз қазағым шүлдірлеп-былдырлап тұрса, өзгенің не айтатыны 
айтпаса да түсінікті. «Қазақстанның болашағы жастардың қолында» десек те, жасыратыны 
жоқ, қазір біздің жастар ағылшын тілін тез үйреніп жатыр. Жастарға қойылатын басты 
міндет – өз ана тілінің құндылығын игерсе екен деймін. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар 
Әуезов: «Қазақ тілі ең бай, ең көркем тіл» деген, сол байлық пен көркемдікті сақтай білейік.
      2-жүргізуші: Сіз өте орынды айттыңыз. Сіздің сөзіңізді қолдай отырып, Елбасымыздың 
тіл туралы Ұлытауда берген сұхбатына назар аударайық. (Экраннан  Елбасының тіл туралы 
айтқан сөзі тыңдалады).ь     
Қазақтың қазақша сөйлемеуі мемлекеттік тілдің дамуы жолындағы кедергілердің бірі екені 
айдан анық. Жауабыңызға рахмет.Сауалымызға нақты жауап алдық  деп ойлаймын.
 «Мемлекеттік тіл – қазақ тілін жетік білетін және оны өз деңгейінде насихаттай білетін адам 
– нағыз патриот» деп есептейтін, өз халқын шексіз сүйетін, ұлтжанды екінші қонағымызды 
ортаға шақырайық.
      2- сұрақ: Қазақстанда тұратын өзге этностардың қазақ тілін үйренуге деген ынтасы, 
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жалпы сұранысы қаншалықты деп ойлайсыз?
     Жауабы: Қазіргі кезде қазақ тілін үйрену үшін барынша жағдай жасалуда.
   Алайда, менің ойымша, тілді меңгеру үшін,біріншіден, адамның тілді үйренемін деген 
ниеті болуы керек. Қандай тіл болмасын адамның өзі сол тілдің қажеттілігін түсінбесе, маған 
десеңіз оған ат басындай алтын беріп оқытсаңыз да пайдасы болмайды. Екіншіден, ұстаздың 
тілді оқытамын,мінсіз үйретемін деген шын ықыласы болуы керек. Үшіншіден, тілді меңгеру 
кезінде тілдік ортаның болуы да маңызды. Бұл үйренген тіліңді  ұмытып қалмауға, іс жүзінде 
қолдануға мүмкіндік береді.
 Тағы да қайталаймын, тілді білсем, білуге тиіспін деген ниет, ұмтылыс бірінші кезекте тұруы 
керек. «Қазақстан – менің Отаным» деп білсін. «Қазақстанда еркін жүріп, оқып, жұмыс 
істегім келсе, қазақша білуім керек, қазақ халқын сыйласам, қазақтың ана тілін білуім керек» 
деген ой әр өзге этнос өкілдерінің санасында болу керек. Сонда ғана тіліміздің өрісі кеңейеді.
     1-жүргізуші:Өзіңіз айтқандай тілді меңгеру кезінде тілдік ортаның болуы да өте маңызды. 
Сөзім дәлелді болу үшін бүгінгі бағдарламамыздың келесі қонағы  Владиславты ортаға 
шақырғым келіп тұр.
 (Слайд. Шағын өмірбаянымен таныстыру)
 3-сұрақ: Қазақ тілін меңгеру сен үшін қиынға соқты ма?
      Жауабы: Мен қазақ тілін 2013 жылдан бері оқи бастадым. Тілді үйрену бастапқыда қиын 
болды. Бірақ тілді білу керек деген ниетім күшті болды, өйткені Қазақстан – менің Отаным. 
Болашақта оқып, жұмыс істегім келсе, қазақша білуім керек. Саяжайда тұрамын. Мектепте 
оқып жүрген достарымның бәрі – қазақтар. Достарымды сыйласам олардың ана тілін білуім 
керек дедім. Бұл жерде тіл үйреткен ұстаздарыма алғыс айтқым келеді.
        4-сұрақ: Жаның қазақ болғанмен, затың өзге этностың өкілі екені анық қой. Қазақшаны 
да тамаша игеріп алғансың. Сен орысша білмейтін орысты көрдің бе?
         Жауабы: Жоқ, ондай болмайды. Бәрі өз ана тілін білуі керек.
         5-сұрақ: Ал мен керісінше қазақша білмейтін қазақтарды көп көрдім.Өз ана тілін 
білмейтін жандарға не айтар едіңіз?     
        Жауабы: Өз ана тілдеріңді үйреніңдер. Қазақ тілі - өте көркем, бай тіл. Ол аналарыңның 
және ұлы Абайдың тілі. 
         2-жүргізуші: Владиславтың сөзін мына сөздермен қорытындыласам:
                                    Қазақ тілім, - өз тілім, ана тілім,
                                    Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім.
                                    Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені,
                                    Болашаққа бастаған дара тілім.
Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық.
       «Өз ана тілімізде сөйлемейінше,өзге ешкім де бұл тілді шындап құрметтей қоймайтынын 
түсінуге тиіспіз» деп жүрген төртінші қонағымызды ортаға шақырайық.
        6-сұрақ: Қазақ тілінің бүгінгі тағдыры алаңдаушылық туғыза ма?
        Жауабы: Әлемде 2500 –ге жуық тіл бар көрінеді. Олардың ішінде өз мемлекеттігіне ие 
ұлттар 198 екен. Саны қазақтан төрт-бес есе аз ұлттар да өз мемлекеттігін құрып, өмірдің бар 
саласында өз ана тілдерін еркін пайдаланып отыр. Ал қазақ тілі өмірдің қай саласында да 
емін-еркін пайдалануға жарайды. Мүмкіндігі мол. Оның өз деңгейіне көтерілуіне тосқауыл 
болып тұрған – менсінбеушілік. Менсінбеушілік болса надандықтың белгісі.
  Өз ана тілін білмеген адамның патриоттық сезімдері де төмендеу келеді. Қазақ тілін 
білмеген адам қазақ жерін қорғайды деу қиын. Егер бүгінгі оқушылар мен жастарымыз қазақ 
тілінде сөйлемесе немесе «қазақ тілінде менен басқалар сөйлесін» деп ойласа әрі ұят, әрі 
үлкен қателік болады. Сондықтан ана тілімізге құрметпен қарайық.
      1-жүргізуші: «Қай жерде болмасын, өз тілімізді өзіміз дәріптеуіміз, мақтаныш етуіміз 
керек» деп өздерінің қазақ екендерін мақтан тұтатын қонақтарымызды ортаға шақырайық.
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      7-сұрақ: «Сырт көз сыншыл келеді», ендеше сырт көздің біз жайлы қандай пікірде екенін 
білгіңіз келе ме...
     Итальяндық «Ренко» компаниясының президенті Ренольдо Гаспарин мырзаның сөзінен 
үзінді келтірейін (газеттен оқу).
      «Мен әлемнің 141 елін аралаған жанмын. Солардың ішінде өз мемлекетінде өз тілінде 
өмір сүре алмай отырған бейшара халықты көрдім, ол қазақ халқы екен». «Дала мен қала» 
газеті. Бұл пікірге келісесіз бе?
     Жауабы: Мүлде келіспеймін. Нені айтса да ауызды толтырып айтатын қазаққа мұндай 
жағымсыз пікірлер жат.Себебі қазақ тілі – қазақтан шыққан, әлем мойындаған  Шоқанның 
данышпан ақын ұлы Абайдың, кемеңгер жазушы Мұхтардың,  Жамбылдың, ақиық ақын 
Мұқағалидың, «қазақ вальсінің Королі»  Шәмшінің, кемел ойдың иесі Нұрсұлтан 
Назарбаевтың, жалынды ақын Мұхтар Шахановтың тілі бұл. Бұл – менің тілім. Қазақтың 
осындай  тамаша біртуар азаматтардың тілін жоққа шығару қылмыспен тең.
     1-жүргізуші: Ренальдо Гаспарини мырзаның сөзіне орынды да әділ жауап берді деп 
ойлаймын. Қосарларыңыз бар ма?
      Жауабы: Досымның сөзін қостап мен де Ренальдо Гаспаринидің  бұл пиғылына мынадай 
мысал айтқым келеді.
    Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романы 16 елдің тіліне аударылды. 
Неміс әдебиетшісі Альфред Курелла « Абай жолы» романы туралы «Бұл – ақыл жетпестей 
ғажап дүние! Сезім күштілігі тұп-тура Шекспирше! Қара сөзбен жазылған осынау қалың 
кітапта бірде-бір прозалық жол жоқ» деген. Түсінесіздер ме, прозаны поэзияға теңеп тұр! 
Қазақтың тіліне бұдан артық бағаның керегі жоқ сияқты.
      Камерундық жазушы Бенжамен Матип «Қазақтар туралы бұрын-соңды ештеңе 
естімегенмін. Енді оларды «Абай жолы» романы арқылы білемін. Шынында, бұл қазақтар 
неткен ғажайып халық! Сіздің халыққа мен шынайы көңіліммен қызығамын, ал сіздің 
өзіңізді өлмес туындыңызбен құттықтаймын» деген екен.
      2-жүргізуші: Мұхтар Әуезов өзінің өлмес туындысы арқылы күллі әлемге ұлы Абайды 
паш етіп, өзге ұлттың зиялы қауымына қазақ тілінің көркем де бай, тегеурінді, мықты екенін 
мойындатты.
     Осы орайда тілімізге аса құрметпен қарап, қазақ тілінің қыр-сырын жетік меңгерген 
бесінші қонағымыздың сұхбатын тамашалайық.
       8-сұрақ: Тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік тілді қаншалықты өркендете алдық деп 
ойлайсыз? (Күй ойнап тұрады)
       Жауабы: Менің қазақ тілін білгенімді қазақ тіліне қосқан үлесім деп ойлаймын. Осы 
тілді игеру міндетім, өзіме қажеттігі болғандығы үшін үйрендім.Осы жылдар ішінде 
атқарылған іс-шаралар жеткілікті: мемлекеттік бағдарламалар да қабылданды, қаражат 
бөлінді. Күні кеше ғана ана тілінен мақрұм талай қазақтар қазір сайрап жүр.Бұл да 
жетістіктің бір белесі деп білемін.
        9- сұрақ: Қазір еліміздің күн тәртібінде  латын әліпбиіне көшу мәселесі тұр. Сіздің 
пікіріңіз қандай?
        Жауабы: Латын әліпбиіне көшу – заман талабы. Біз осы әліпби арқылы
Түркі әлемін тани аламыз. Қазақ тілінің де қолдану аясы бұдан да кеңейе түседі.
        10-сұрақ:  Бүгінде еліміз өз тәуелсіздігінің 28 жылдық мерейлі мерекесін тойлау 
үстінде. Барша  қазақстандықтарға айтар тілегіңіз?
       Жауабы: Қазақтар - өте кеңпейіл халық. Даласы секілді дархан. Қазақстан – көптеген 
этностардың мекені. Барша қазақстандықтарға денсаулығы мықты, рухани жан дүниесі бай, 
тәуелсіздігі баянды, қазақ тілінің тұғыры биік, ғұмыры мәңгі болсын демекпін.
      1-жүргізуші:Сұхбатыңызға рахмет. Отбасыңызға амандық, сарқылмас дәулет, мол бақыт 
тілейміз. 
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                Кезекті поэзияға берейік. «Туған тілім» өлеңі.
      2-жүргізуші: «Қасиетті болмасаң туған тілім

Абай, Мағжан, Мұқағали жырлар ма?» - дегендей біз, болашақ ұрпақ осындай ірі тұлғалар 
сөйлеп өткен дана тілімізді көркейтуге тиіспіз.
     1-жүргізуші:«Қазақстандағы жастар мынаны білуге тиіс: мемлекеттік тілді білмейінше 
мемлекеттік органдарда, қызмет көрсету саласында, құқық қорғау органдарында немесе сот 
саласында жұмыс істеу мүмкін болмайды. Уақыт бар, мүмкіндік бар, мемлекеттік қолдау бар, 
өз функцияларыңды қажетті деңгейде жүзеге асыру үшін тілді үйрену керек».
                                                         Нұрсұлтан Назарбаев.
      2-жүргізуші: «Өзекті мәселе» бағдарламасының басты тақырыбы «Ұлттың қуаты – 
тілінде» сыр-сұхбатының мәресіне де жеттік. Бүгінгі өзекжарды тіл мәселесінің аз да болса 
бір түйінін шешкен болсақ, ол да біз үшін нұр үстіне нұр.
       1-оқушы:Тілсіз өмір жоқ. Тілі жоқ ұлт ел бола алмайды, атамекен жер бола алмайды, 
сондықтан еліміз, жеріміз, тіліміз аман болсын.
       2-оқушы: Филиппова деген ханым қазақ тілі туралы былай деген екен: «Қазақ тілі інжу 
моншақ тәрізді жіпке тізіп жарқырата таққандай». Өзге этностың өкілі менің тілімді інжуге 
балап тұр ғой. Бұл деген тамаша теңеу ғой!
        3-оқушы: Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
                                        Қиыннан қиыстырар ер данасы.   
                                        Тілге жеңіл,жүрекке жеңіл тиіп,
                                         Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы, - деп ана тілін жүрегімен сүйген 
ұлы Абай да тіл сұлулығын сақтаған.
          1-жүргізуші: Құрметті оқушылар, сұхбаттарыңызға рахмет!
       Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңін тыңдайық.                                         
        «Мен жастарға сенемін» деген біртуар ақын Мағжан Жұмабаевтың сөзін семсер 
жүзіндегі серттей көрейік. «Тілден биік асқар жоқ, тілден асқан байлық жоқ, тілден терең 
теңіз жоқ», «Тіл- аса қадірлеп ұстар байлығымыз» деген ұлы жазушы Ғабит Мүсіреповтің 
сөзін ұранымыз ретінде ұстап, жарқын болашаққа көз тігейік.
           Тіл мәселесі – айта берсе таусылмайтын, сарқылмайтын көкейкесті мәселе. 
Қорытындылай келе айтарымыз: «Тіліміздің жауһар құндылығын сақтайық!»
          2-жүргізуші: Желіде тұлпар, көгінде қыранымыз қалықтап, ана тіліміздің ғұмыры 
мәңгілік, тұғыры лайым биік болсын!
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Сабақтың 
ортасы
 10 минут

  20 минут
(5+10+5)

1. «Миға шабуыл» әдісі арқылы оқушыларды сөйлету. 
Осы суреттерде не бейнеленген? Бұл суреттерге қарап 
қандай ой келді?
        Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын ояту 
мақсатында тақырыпқа қатысты слайдтарды көрсетеді. 
Суреттерде
не бейнеленгендігін сипаттап берулерін қадағалайды 
         1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім интерактивті тақтадан 
тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен таныстырады, аудармасын 
айтады.
Оларды оқиды, оқушыларға қайталатады.
2. Мәтіналды жұмыс.
А) Тыңдалым. Айтылым. Оқулықтағы 1-тапсырманы 
орындатады.
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 2, 3-тапсырманыорындатады.
3. Мәтінмен жұмыс. А) Тыңдалым.
Оқылым. Айтылым. Оқулықтағы 4-тапсыр-
маны орындатады.
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 5, 8-тапсырманы орындатады.
Б) Айтылым. Оқулықтағы 6, 9, 11-тапсырманы орындатады. 
Жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастырады.
В) Оқылым. Айтылым. Оқулықтағы 7-тапсырманы 
орындатады.
      4. Сергіту сәті. Мұғалім оқушыларға А4
парағы мен түрлі түсті қарындаштар мен фломастерлер 
таратады. «Жас ғалым» ойынын» ұйымдастырады.
5. Мәтінсоңы жұмыс. А) Жазылым.
Оқулықтағы 12-тапсырманы орындатады
Бағалау критерийі:

Бағалау 
критерийі 

Тапс
ырма 

№ 

Дескриптор Балл 
          Оқушы  

Берілген 
сұрақты дұрыс 
түсініп, 
лайықты жауап 
беру, шағын 
диалогке 
қатысу.

1-2

берілген 
сұрақтарды 
түсінеді; 

 
2 

сұрақтарға дұрыс 
жауап берді;

 
2 

тірек сөздерді 
қолданды;

    
    2

3-5 шағын диалогке 
түсе алды; 2

ортақ ой, шешім 
шығара алды; 2

Барлығы  10

11
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5 минут

5 минут
2 минут

20+15 минут

8  минут

1.Сергіту сәті «Көзге арналған жаттығу» 
https://www.youtube.com/watch?v=J9Gc_-7KM2s                          
2.Шығармашылық тапсырма: Жазба жұмыстарында 
жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына 
сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу керек; 
сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды 
қолдану қажет.  
Шығармашылық  жұмыс, жеке  жұмыс.Оқушыларға  өлең 
құрастыру тапсырмасы беріледі.
Оқушыларға төмендегідей тақырыптар ұсынылады.
Білім
Өнер
Еңбек
Осы тақырыптардың біреуін таңдап алып өлең 
құрастырамыз. (10 минут) уақыт беріледі.Оқушылар 
өлеңдерін оқиды.
.Топпен  ән  айту.БалдәуренСөзі:  Ш.Сариев,  Әні:Е.  
Слетдинов
1.Балдәурен көктем, асығып жеткен,
Шағала күндер.
Базарлы маусым, шырқалған даусым,
Тамсанып әсем.
Балауса балғын, көк майса шалғын,
Барады күндер.
Тербеліп билеп, жайқалып билеп,
Ән салып әсем.
Қайырмасы:
Балдәурен, бақытты ән дәурен,
Келеді қанатын самғаумен.
Көңілдің ұшырып, аққуын,
Балауса, бал бұлақ, бал дәурен.
2.Жаныма жылы, жүрекке ыстық,
Көңілге сұлу.
Тоя ма көзің, балдәурен кезің,
Бақыт-ау, бақыт?
Даламдай дархан, тауымдай биік,
Өмірге сұлу.
3. «Бас бармақ» тобына: Еріншек пен еңбекқордың 
арасында диалог құрастыру.
4. «Балаң үйрек» тобына: Өсекшінің монологын 
құрастыру.
5. «Ортан терек» тобына: «Талапты баланың басынан 
өткен оқиға» әңгіме құрастыру.
6. «Шылдыр шүмек» тобына: Өтірікшінің атынан өтірік 
өлең құрастыру.
7. «Кішкентай бөбек» тобына: Қанағатшыл әке мен 
мақтаншақ бала туралы ертегі құрастыру.
    Бағалау критерийі:

https://ww
w.youtube.c
om/watch?
v=J9Gc_-
7KM2s
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Бағалау 
критерийі 

Тапсыр
ма № 

Дескриптор Балл 
          Оқушы  

Жазба 
жұмыстарында 
жалғаулардың 
ерекшелігін 
ескеріп, үндестік 
заңына сәйкес 
орфографиялық 
нормаға сай 
дұрыс жазу; 
сөйлем соңында 
қойылатын 
тыныс белгілерді 
орынды қолдану.  

2

орфографиялық 
нормаға сай дұрыс 
жазады;

4

тыныс белгілерді 
орынды қолданады;  

 
    4 

стилі берілген 
жанрға сәйкес;     2

Барлығы  10
 
5. Кері байланыс «Бес саусак» әдісі
   

• Жағымды ахуал
• Жағымсыз ахуал
• Сыни пікір
• Жағымды ахуал

6. Үйге тапсырма: Берілген үзіндіні мүмкіндігінше жаттап 
келу. 

                                                       Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз 

оқушыларға көбірек қолдау 
көрсету үшін не істейсіз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай тапсырма беруді көздеп 

отырсыз?  

Бағалау – 
Оқушылардың 

ақпаратты 
қаншалықты 

меңгергенін қалай 
тексересіз? 

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік ережелері 
АКТ-мен байланыс 

Құндылықтармен байланыс 
(тәрбиелік элемент)

Дифференциацияны берілетін 
тапсырма, күтілетін нәтиже, 
қолдау көрсету, бөлінетін 
уақыт, қолданылатын 
дереккөздер арқылы жүзеге 
асыруға болады. 
Дифференциация сабақтың кез 
келген бөлімінде қолданылады. 

Бұл бөлімді 
оқушылардың сабақ 
барысында алған 
білімдерін бағалау 
үшін қолданылатын 
әдіс-тәсілдеріңізді 
жазу үшін 
пайдаланыңыз. 

Сабақ жоспарын құру үшін 
сізге өзге пән мұғалімдерінің 
көмегі керек пе?
Берілген тапсырмалардың 
қайсыбірі оқушылардың 
қауіпсіздігіне немесе 
денсаулығына қауіп төндіре 
ме? 
Оқушылар сабақ барысында 
өздерінің АКТ дағдыларын 
дамыта ала ма? 
Осы сабақ барысында НЗМ 
құндылықтарын дамытуға 
қандай мүмкіндік бар? 
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Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
жүзеге асырымды болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Сыныптағы оқу атмосферасы  қандай 
болды? Дифференциацияны жүзеге 
асыру қолымнан келді ме? Мен 
жоспарланғануақытымды ұстандым 
ба? Мен жоспарыма қандай 
өзгерістер енгіздім және неліктен?  

Төменде берілген бөлімді осы сабақ  туралы 
ойларыңызды жазу үшін пайдаланыңыз. Сол 
жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты ең 
маңызды сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы баға

Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1:

2:

Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру 
және оқытуға қатысты)?
1: 

2:

Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма 
дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?

14
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Бүгінгі қазақ тілі (шығарма)

Алматы  облысы, Қарасай   ауданы, Жібек  жолы ауылы
«Ы.Алтынсарин  атындағы  орта  мектебі» КММ

8 – сынып оқушысы Амирбек   Мадияр
Жетекшісі:  Сейтимова  Сания  Адыевна

  Көбінесе «тіл мәдениеті» деп жүрген саланы ендігі жерде «сөз мәдениеті» деп атаған да 
дұрыс болар ма еді деген пікірді көпшілік талқысына салғанды жөн көрдік. 

Себебі бұлжердегі «сөз» дегеніміз – «айтылған (не жазылған) ой, әңгіме» мағынасында 
жұмсалатын термин болмақ. Ұлы Абай: «Сөз айттым Әзірет Әлі, айдаһарсыз» немесе: «Сөз 
түзелді,  тыңдаушы сен  де  түзел»  дегендерінде  сөз  деп  бүкіл  поэзиясын,   өлеңдерін,  ой-
пікірлерін айтып отыр емес пе!  Ғылыми түсініктеме берсек,  тіл дегеніміз – дыбыс, буын, 
сөз, сөйлем сияқты таңбалардың жүйесі,  ал Абайша қолданылған «сөз» (орысша – «речь») 
дегеніміз  –  сол  таңбалардың  қолданыстағы  көрінісі,  олай  болса,  «мәдениет»  деген 
ұғымжалпы тілдің дұрыс-бұрыстығы туралы ғана емес,  сол тілдің жұмсалу тәжірибесінде 
көрінетін заңдылықтары, дұрыс жолдары жайында екендігін ескеру керек сияқты. 

Тіл  (сөз)  мәдениеті туралы келелі әңгіме тілге қатысты білім-танымның өзге салаларына 
қарағанда,  әлдеқайда  кейін,  кешірек  пайда  болады.  Бұлталап  тілдің,  әсіресе  оның  жазба 
әдеби  және  ұлттықтүрінің  біршама  дамып,  әлеуметтік  қызмет  өрісі  кеңейген  кезде 
күнтәртібіне қойылады және бұл проблема белгілі бір тілдің жалпы қолданысы емес, белгілі 
бір кезеңдегі, белгілі бір әлеуметтік ортадағы дұрыс қолданысы тұрғысында ұсынылады. Сол 
себептен қазақ тілі мәдениетінің әңгіме арқауы бола бастағанына аса көп уақыт өткен жоқ. 
Бүгінгі қазақ тілі 

Көбінесе «тіл мәдениеті» деп жүрген саланы ендігі жерде «сөз мәдениеті» деп атаған да 
дұрыс  болар  ма  еді  деген  пікірді  көпшілік  талқысына  салғанды  жөн  көрдік.  Себебі 
бұлжердегі «сөз» дегеніміз – «айтылған (не жазылған) ой, әңгіме» мағынасында жұмсалатын 
термин  болмақ.  Ұлы  Абай:  «Сөз  айттым  Әзірет  Әлі,  айдаһарсыз»  немесе:  «Сөз  түзелді, 
тыңдаушы сен  де  түзел»  дегендерінде  сөз  деп  бүкіл  поэзиясын,  өлеңдерін,  ой-пікірлерін 
айтып отыр емес пе! Ғылыми түсініктеме берсек, тіл дегеніміз – дыбыс, буын, сөз, сөйлем 
сияқты таңбалардың жүйесі, ал Абайша қолданылған «сөз» (орысша – «речь») дегеніміз – сол 
таңбалардың қолданыстағы көрінісі, олай болса, «мәдениет» деген ұғымжалпы тілдің дұрыс-
бұрыстығы туралы ғана емес,  сол тілдің жұмсалу тәжірибесінде көрінетін заңдылықтары, 
дұрыс жолдары жайында екендігін ескеру керек сияқты. 

Тіл (сөз) мәдениеті туралы келелі әңгіме тілге қатысты білім-танымның өзге салаларына 
қарағанда,  әлдеқайда  кейін,  кешірек  пайда  болады.  Бұлталап  тілдің,  әсіресе  оның  жазба 
әдеби  және  ұлттықтүрінің  біршама  дамып,  әлеуметтік  қызмет  өрісі  кеңейген  кезде 
күнтәртібіне қойылады және бұл проблема белгілі бір тілдің жалпы қолданысы емес, белгілі 
бір кезеңдегі, белгілі бір әлеуметтік ортадағы дұрыс қолданысы тұрғысында ұсынылады. Сол 
себептен қазақ тілі мәдениетінің әңгіме арқауы бола бастағанына аса көп уақыт өткен жоқ.  
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Мінезді жырлар( шығарма)

Алматы  облысы, Қарасай   ауданы, Жібек  жолы ауылы
«Ы.Алтынсарин  атындағы  орта  мектебі» КММ

7 – сынып оқушысы Сейтимова  Көркем
Жетекшісі:  Сейтимова  Сания  Адыевна

Бүгінде  әлеуметтік  мағыналы  өмір  кешіп  отырған  қазақтың  ақын  қыздарының 
шығармаларынан антология құрастыруға болар еді. Сол арналы дәстүрдің бүгінгі жалғасы 
сапалы да құнарлы көрініс - халқына екі томдық таңдамалы шығармаларын ұсынып отырған 
Фариза Оңғарсынованың ер мінезді жырлары.

1939  жылдың  5  желтоқсанында  Гурьев  (қазіргі  Атырау)  облысы,  Новобогат  ауданына 
қарасты  Манаш  ауылында  туған.  1961  жылы  Гурьев  мемлекеттік  педагогикалық 
институтының тіл-әдебиет факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркінқала, Октябрьдің 
40 жылдығы атындағы қазақ мектептерінде үстаздық еткен. 1966–1968 жж. Гурьев облыстық 
«Коммунистік еңбек» газетінің партия түрмысы бөлімінде әдеби қызметкер болып істеген. 
1968–1970 жж. республикалық «Лениншіл жас» газетінің Ақтөбе, Гурьев, Орал облыстары 
бойынша  меншікті  тілші  қызметін  атқарған.  1970–1978  жж.  республикалық  «Қазақстан 
пионері»  газетінің  бас  редакторы,  1978 жылғы желтоқсаннан  «Пионер»  журналының бас 
редакторы  болып  істеген.  Алғашқы  өлеңдері  баспасөз  беттерінде  1958  жылдан  бастап 
шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдер жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, 
«Біздің  Камшат»  повесі,  аудармалары  «Жазушы»,  «Жалын»,  «Молодая  гвардия» 
баспаларынан жарық көрді.  

Орыс,  туысқан  республикалар  ақындарының,  Чили  ақыны  П.  Неруданың  жырларын, 
кейбір драмалық шығармаларды казак тіліне аударған. Фариза Оңғарсынованың өлендерінде 
жасандылық  жоқ,  азаматтық  лирикасы  сыншылдығымен,  қоғамдағы,  адам  мінезіндегі 
келеңсіз тұстарды дәл нысанаға алуымен ерекшеленеді. «Жүрек енесің…» деген өлеңіндегі 
төмендегі жолдарды оқыған кезде азаматтық сарын, ар-ождан тазалығына тәнті боласыз.  

Немесе ақын арсыз жандардың жағымсыз жат қылықтарын ашына былайша жырлаған: Не 
қасиет күтерсің бүгінгі  елден,  Жасқаншақтап күйеудей үрын келген.  Айтар сөзін көмейге 
көміп қойып, Күн кешеді қорқумен, дірілдеумен. Ақынның творчествосына тән басты қасиет 
— шындыкқа бас ию. Оның бүл қасиеті кез келген туындысынан да айқын көрініп түрады. 
1979 жылы жарық көрген «Сенің махаббатың» жинағындағы «Сырласу немесе ақын әйелдің 
анасымен  диалогы»  атты  поэмасы  ақын  творчествосының  шындық  шырқауы,  негізгі 
қағидасы.  Шындық,  қайсарлық,  адамгершілік,  махаббат,  сенім  сияқты  философиялық 
категориялар Ф. Оңғарсынованың поэзиясында нанымды, салмақты көрініс тапқан.  

1984 жылы «Үйім — менің Отаным», «Маңғыстау монологтары», «Революция және мен» 
өлеңдері топтамалары үшін Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ленин 
комсомолы Орталық Комитетінің, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Қүрмет Грамоталарымен, 
«Қүрмет Белгісі», «Парасат» ордендерімен  марапатталған. Республика мәдени-ағарту ісіне 
еңбегі сіңген қызметкер. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты болған. 
Алаш жұрты қазақтың біртуар қызы, ақын, халық жазушысын ақтық сапарға 2014 жылдың 23 
қаңтарында  шығарып  салды.  Қоғам  қайраткерінің  75  жасқа  қараған  шағында  күтпеген 
жерден дүние салуы елді есеңгіретіп жіберді. Қаралы жиынға келген жұрттың қарасы қалың 
болды. Бүгінде ақынның артында талай ұрпаққа сый болып өшпес мұра қалды.
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