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Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы «Талшық орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Султанова Гульнара Уалихановна
Тақырып: Ұлтымыздың салт-дәстүрін білгенің жөн. Зат есім.
Қысқа мерзімді жоспар:
Пән: қазақ тілі
Бөлім: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Сабақтың тақырыбы:
Ұлтымыздың салт-дәстүрін білгенің жөн. Зат есім

Мектеп: Талшық орта мектебі
Мұғалімнің аты-жөні:
Г.У.Султанова
Күні: 21.02.18ж Сынып: 3 «А»
Сабақ №: 89
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған оқушылар саны:
Сабақ
2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды
негізделген оқу анықтау
мақсаттары
2.4.2.3 Сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) ажырату.
2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды
байланыстырып көлбеу және таза жазу
Сабақтың
Барлық оқушылар: Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен
мақсаты
негізгі ойын анықтайды;
Оқушылардың басым бөлігі: Сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан
есім, етістік) ажыратады;
Кейбір оқушылар: Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін
сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазады.
Бағалау
-сөз таптарын сұрақтары бойынша ажыратады;
критерийі
-дереккөздермен жұмыс жасайды.
Құндылықтар Өзін-өзі жетілдіру мен дамыту қажеттілігі
ды дарыту
Ресурстар
Оқулық, суреттер, кері байланыс, жұмыс дәптері №2, кесте
Тілдік мақсат Оқушылар: Жаттығуларды қатесіз жазу (жазылым).Ережелерді түсініп
мағынасын ажыратып айту (айтылым). Ережелерді, тапсырмаларды
мұқият тыңдай алу (тыңдалым). Мәтін ішінен өзгерген сөздерді тауып
оқу(оқылым).
Негізгі сөздер мен тіркестер: Сөз таптары, сөз мағыналары
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Талқылауға арналған тармақтар:
-Сөз таптарымен танысу.
-Сіз неліктен....... екенін айта аласыз ба?
-Сөз таптарын қалай ажырата аласың?
Жазылым бойынша ұсыныстар: Жаттығуларды сауатты,қатесіз жазуға
мән беру.
Пәнаралық
Дүниетану
байланыс
Алдыңғы
Зат есім
білім
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Сабақтың жоспары
Жоспарланғ
Жоспарланған іс-әрекет
ан уақыт
Сабақтың
Шаттық шеңбер
басы
Қайырлы күн ұстазым,
Посмотрите друг на
2 минут
друга
Қайырлы күн достарым,
Пожелайте всем добра!
Шеңберге тұрайық
Good morning!Good
morning!
Жылулық сыйлайық!
Good morning to you!
Доброе утро учитель,
Goodmorning!Good
morning!
Доброе утро друзья,
I`m glad to see you!
Сұрақтар арқылы топқа бөлу.
1-топ: Кім?Не?
3-топ: Қандай?
2-топ: Не істеді?
4-топ: Қанша?
Сабақтың
Қызығушылықты ояту.
ортасы
Сөздерді топтастыру. Серпілген сауал әдісі.
34 минут
-Осы сұрақтардың ішінен соңғы сабақтар біз қандай
сұрақтармен көбінесе жұмыс істедік? (кім?не? кімдер?
нелер?)
-Кім?Не? сұрағына жауап беретін сөздер қай сөз табына
жатады? (зат есім)
-Зат есім туралы не білеміз? (ереже)
-Тағы қандай сөз таптарын білесіңдер? (етістік, сан есім,
сын есім)
-Олардың сұрақтары қандай? (не істеді? қандай? қанша?)
Тапсырма: Осы сөздердің ішінен берілген сұраққа жауап
беретін сөздерді табу.
Д: -сөздерді тиісті топқа бөледі
-сұрақ бойынша сөздерді ажыратады.
(оқушылар парақтарды тақтаға іледі, оқу, бағалау)
(Ұ) Мағынаны ажырату. Ой қозғау. Білу (20-жаттығу)
-Ал қазір біз қандай бөліммен жұмыс жасап жатырмыз?
(салт -дәстүр және ауыз әдебиеті)
-Біз қандай салт-дәстүрлермен таныстық? (шілдехана, ат
қою, бесікке бөлу)
-Ал мынау қандай дәстүр? (тұсау кесу)
-Ол не деген дәстүр? (оқушылардың жауаптары)
-Ал енді оқулықта 20-жаттығуды орындап шығайық.
Оқулықпен жұмыс
1.
Өлеңді мәнерлеп оқыңдар.
Тұсаукесер жыры
Қаз-қаз, балам, қаз, балам,
Қадам бассаң мәз болам.
Күрмеуіңді шешейін,
Тұсауыңды кесейін.
Қаз баса ғой, қарағым,
4

Ресурстар
Шаттық
шеңбері

Қима қағаз

Сұрақтар
жазылған
парақтар
Слайд 1

Слайд 2
Слайд 3

Оқулық
47-48 беттер
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Сергіту сәті

Сабақтың
аяқталуы
2 минут

Құтты болсын қадамың.
Өмірге аяқ баса бер,
Асулардан аса бер.
-Өлең неліктен «Тұсаукесер жыры» деп аталған?
-Бұл өлеңді қай кезде айтады?
-Үйде кішкентай бөпелерің бар ма? Оған тұсаукесер
жасалды ма?
Үштілділік: тұсау кесу – разрезание пут Сергіту сәті (Арам-зам-зам)
-Ал енді дәптерлерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз.
-Оқулықтағы 21-жаттығу.
-Сөйлемдерді көшіріп жазыңдар.
Тұсау кесу – бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр.
Баланың тұсауын ала жіппен кеседі.
-Зат есімдерді тауып, түбір мен қосымшаға ажыратыңдар.
Д: -сөйлемдерді көшіріп жазады
-сөздерді сөз құрамына талдайды
Топпен жұмыс (22-жаттығу)
Өлеңді түсініп оқыңдар.
«Жұмыртқадан» жиырма сөз
Арық, ұра*,
Құм, жыра* –
Қаздық қайла*, тырма алып,
Көне тымақ*, құмыра,
Қамыт* көріп тұр халық.
Ермек Өтетілеуұлы
-Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап алыңдар.
Сөздік жұмыс:
Ұра-жерден қазылған қамба.
Жыра- өзекше, ойпат, шұқыр.
Қайла- кен қазу жұмысына пайдаланылатын ағаш сапты
темір құрал.
Тымақ- мал, аң терісінен тігіліп, суықта киетін баскиім.
Қамыт- аттың мойнына кигізілетін имектеліп келген ағаш
жақтаулары бар арба, шана әбзелі.
-Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қойыңдар.
-Өлеңдегі «жұмыртқа» сөзінен шыққан сөздерді атаңдар.
Қалған 11 сөзді тауып көріңдер.(жұма, қамыр, жыр, ұры,
ата, қар, ат, мұрт, жұрт, жақ, тақ,
(оқушылар тапқан сөздерді оқиды, бағалау)
Д: -сөз құрастырады -оларға сұрақ қояды
Үй жұмысы (48 бет 23-жаттығу)
Өлеңді көркемдеп жазыңдар.
Жаны туыс
Көркемдік пен тазалық.
Кәні дұрыс,
Көркем, таза жазалық.
-Қарамен берілген сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы
екенін анықтаңдар. -Өлеңнен синоним сөздерді табыңдар.
5

Бейнеролик
Бейнеролик
Жұмыс
дәптері

«Жұмыртқа»
сөзі жазылған
парақ

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.06.2020 жыл | № I00057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың
соңы
2 минут

Рефлексия. Бағалау.

Кері байланыс (Ауызша)
Саралау
Бағалау –
Пәнаралық байланыс
Сіз қосымша көмек көрсетуді
Оқушылардың
Қауіпсіздік және еңбекті
қалай жоспарлайсыз?
үйренгенін тексеруді
қорғау ережелері
Сіз қабілеті жоғары
Қалай жоспарлайсыз? АКТ-мен байланыс
оқушыларға тапсырманы
Құндылықтардағы
күрделендіруді қалай
Байланыс
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушылар
Сауалнама,
Дүниетану құндылықтарды
мәтін тақырыбы бойынша
қол белгілері арқылы
дарыту: Өзін-өзі жетілдіру
мәтін мазмұнын болжап, ары
бағалау жүргізіледі.
мен дамыту қажеттілігі
қарай жалғастырады жұптық
Тәрбиелік мәні:
жұмыста көмек көрсетеді
сыйластыққа тәрбиелеу
Рефлексия
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
өз пікіріңізді жазыңыз.
Бүгін оқушылар не білді?
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың
Сыныптағы ахуал қандай болды?
тақырыбына
сәйкес
келетін
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді сұрақтарға жауап беріңіз.
болды ма?
Мен берілген 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 алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіругекөмектесетін не білдім?
****************
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Қысқа мерзімді жоспар
Пән: Қазақ тілі
Сабақ: №47
Сынып:3 «А»

Осы сабақта
қол
жеткізілетін
оқу
мақсаттары
Сабақтың
мақсаттары:

Бағалау
критерийі
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс

Бөлім: Менің мектебім Мектеп: Талшық ОМ
Сабақтың тақырыбы: Мұғалімнің аты-жөні: Г.У.Султанова
Сұраулы сөйлем
(Шегене)
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
2.1.3.1 Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу
мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.3.7.1 Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін
(нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қою
Барлық оқушылар: оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды
орындай алады.
Оқушылардың басым бөлігі: сөйлем түрлерін айтылу мақсатына
сәйкес тыныс белгілерін қояды.
Кейбір оқушылар: тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен
дәлелдер келтіре алады.
-жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.
-сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі
заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Музыка, қазақ тілі.

Сабақ барысы
Жоспарланған
Сабақтаға жоспарланған іс-әрекет
уақыт
Сабақтың басы Шаттық шеңбер 2 минут
3 минут
Күн көзіндей күлімдеп,
Көңілді болып жүрейік.
Қазіргі болар сабақта,
Жүректен ақ жол тілейік.
Топтарға бөлу.
-Белгілер бойынша оқушылар топқа бөлінеді.
Сабақтың
- Сөйлемдерді аяқта. Сұрақ-жауап
ортасы
Сөйлем аяқталған …………… (ойды білдіреді).
30 минут
2. Сөйлем сөзден ………… (құралады).
3. Сөйлемдегі сөздер ……… (бөлек жазылады).
4. Сөйлемнің бірінші ……… (сөзі бас әріппен басталып
жазылады).
5. Сөйлемнің соңына ………(нүкте қойылады).
6. Хабарлы сөйлемнен кейін ……… (нүкте қойылады).
7. Сұраулы сөйлемнен кейін ……… (сұрақ белгісі
қойылады).
-Балалар, менің сендерге мынадай жұмбағым бар.
Көркем жазу.
Жұмбақ: Сабынды, сағызды
7

Ресурстар
Шеңбер
1-топ:
2-топ:
3-топ:
Слайд

Тақтада
жұмыс
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Сарымсақты, сәбізді
Сапсыз бірақ тірізді.
Қандай әріп жиі кездеседі?
(С)
-Енді осы әріпті дәптерге жазып қояйық.
Сөздік диктант
-Осы әріптен басталатын сөздерді жазып қояйық.
(сөз, сөйлем, сұрақ, сұраулы, сұрау)
-Осы сөздер бір-бірімен қандай байланыста болады?
-Қалай ойлайсыңдар бүгін біздің сабағымыздың
тақырыбы қандай?
1-тапсырма. Оқушыларға қима қағаздарда жазылған
сөздерден сөйлем құрастыру.
Біздің
мектепте
асхана
бар.
Бүгін
неше
сабақ
болады?
Алақай,
мен
бүгін
бес
алдым!
-Өз сөйлемдерді оқып шығындар.
-Қандай сөйлемдер боп шықты? (хабарлы, сұраулы,
лепті)
-Осы сөйлемдерді дәптерге жазып қойыңдар.
2-тапсырма. Әр сөйлем бойынша кластер құрастыру.
-оқушылар өз жасаған жұмыстарын қорғайды.
Сергіту сәті.

Дәптерде
жұмыс
Қима
қағаздар

Маркер,
парақ
қағаздар
Оқулық
видеожазба
Сөздік

Білу және түсіну
Оқулықпен жұмыс.
43-жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы.
- Шегене деген немене?
- Соны білгің келе ме?
Шамалы, азды, шағынды
Бабалар деген шегене.
Мұзафар
Әлімбай
-баба сөзінің беретін мағынасын оқулықтың соңындағы
түсіндірме сөздіктен қарайды.
Баба – арғы ата, ұлы ата.
-Осы өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөзді
табындар.
(немене-осы сөз қалай жазылады?
келе ме-осы сөз қалай жазылады?)
Есіңе сақта!
Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз
басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады.
Сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің
алдындағы сөзден бөлек жазылады: Айгүл келді ме?
Жауын басылып па?
3-тапсырма. Сұраулы сөйлемдерге айналдырыңдар.
2.
Қар қалын жауды.
3.
Қасқыр –жыртқыш аң.
4.
Анар қалада тұрады.
8

Оқулық.
Ереже.

Слайд

Қима
қағаздар

оқулық
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Қосымша
тапсырма

Сабақтың соңы.
4 мин

Кері байланыс
3 минут

45-жаттығу. Сызба бойынша бір-біріңмен диалог
құрастыру.
-«Интервью» стратегиясын қолданып жұппен диалог
құрастыру. Топ басшысы өзі таңдап екі баланы
шығарады.
(оқушылардың жауаптары)
Семантикалық карта
Хабарлы Сұраулы Лепті
сөйлем
сөйлем
сөйлем
Сенің мектебің қандай?
Мен екінші сыныпта
оқимын.
Алақай,мен «5» алдым!

Қима
қағаздар

Рефлексия.
-бүгін сендер не білдіңдер?
-Не үйрендіңдер?
-Сендер үшін қандай тапсырма қиын болды?
-Ал қай тапсырманы оңай орындадыңдар?
«Білім қоржыны» кері байланыс

Үйге тапсырма: Ереже жаттау. 94-бет 44-жаттығу
Саралау – Сіз қосымша
Бағалау Пәнаралық байланыс
көмек көрсетуді қалай
Оқушылардың
Қауіпсіздік және еңбекті
жоспарлайсыз? Сіз
үйренгенін тексеруді
қорғау ережелері
қабілеті жоғары
қалай жоспарлайсыз?
АКТ-мен байланыс
оқушыларға тапсырманы
Құндылықтардағы
күрделендіруді қалай
байланыс
жоспарлайсыз?
Рефлексия
Төмендегі бос ұяшыққа
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
сабақ туралы өз пікіріңізді
Бүгін оқушылар не білді?
жазыңыз.
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Сол ұяшықтағы Сіздің
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
сабағыңыздың тақырыбына
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз
сәйкес келетін сұрақтарға
жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
жауап беріңіз.
9
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Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
****************
Қысқа мерзімді жоспар
Пән: қазақ тілі
Сабақ №: 46
Күні: 27.11.19
Оқу мақсаты
Сабақтың
мақсаты
Бағалау
критерийі
Тілдік мақсат
Құндылықтар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы
меңгерілген
білім

Мектеп: Талшық ОМ Мұғалім: Султанова Г.У. Сынып: 4«А »
Бөлім: Заттар және олардың қасиеттері
Тақырыбы: Заттардың қасиеті қалай өзгереді?
Қатысқандар саны:
Қатыспаған оқушылар:
4.3.2.1 тірек сөздерді қолданып белгілі бір стильде мәтін (мақала,
мінездеме, сұхбат) жазу.
Барлық оқушылар: тірек сөздерді қолданып белгілі бір стильде мәтін
жазады.
Оқушылардың басым бөлігі: тест тапсырмаларының түрін біледі
Кейбір оқушылар: тест тапсырмаларын құрастырады.
Тест тапсырмаларын ажыратады
Тест тапсырмаларын өздігінен орындайды
Пәндік терминология мен тірек сөздер: Тест, сынақ
Құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық.
Таныстырылыммен жұмыс
Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бөлім бойынша жиынтық бағалау

Сабақ барысы
Жоспарланған
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар
уақыт
Сабақтың
Сәлемдесу.
Оқулық
басы
Ана тілің арың бұл,
97 бет
5 минут
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте.
Үй тапсырмасын тексеру (97 бет 4-тапсырма)
Сабақтың мақсатын хабарлау. Бағалау критерийін құрастыру
Сабақтың
ортасы
32 минут

«Тест» - ағылшын сөзі, сынақ, байқау дегенді білдіреді. Ең Жұмыс
алғаш рет тест тапсырмаларын 1864 жылы ағылшын дәптері
педагогі
Дж.
Филлер
қолданған.
Қазақ
тілінен
дайындалаытн тест тапсырмалары пән мазмұны мен
мақсатына сәйкес жасалады. Тест тапсырмаларының түрі
10

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.06.2020 жыл | № I00057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

көп:
1.Баламалы (альтернативті) тапсырмалар: Алақай,
қандай, тамаша, сөздерін жасасын сөздерінің барлығы лепті
сөйлем құрауға қатыса ала ма? «Иә» не «жоқ»
жауаптарының тиістісін таңдаңдар.
2.Толықтыру (еске түсіру) тапсырмалары:
Өлеңнен тұрлаулы мүшелерді тауып, тиісті жеріне сызықша
қойыңдар.
Отан туған үйіміз,
Отан турағн жеріміз.
Отан ортақ үйіміз,
Көңілді ән мен күйіміз. Ермек Өтетілеу
3.Сәйкестендіру тапсырмалары: Келесі беттегі бағанның
сол жағындағы сөздерді оң жағындағы сөйлемдермен
сәйкестендір.
Жалаң
Біз табиғатты қорғаймыз.
Жарас қуанды.
Жайылма
Түлкі жортты.
Жауын ағыл-тегіл құйды.
4.Дұрыс жауабын таңдау тапсырмалары:
1.Қыстырма сөзі бар сөйлемді тап.
а) Бұл демалыста кетпей-ақ қой.
ә)Айтпақшы, ертең театрда жақсы қойылым болады.
б) Ата, мен сізді қатты сағындым.
2.Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді?
а) екіге
ә)үшке
б) төртке
3.Тұрлаусыз мүшесі бар сөйлемді тап.
а) Әсем – оқушы.
ә) Қонақтарға табақ тартылды.
б) Оқыған жөн.
Мысал ретінде «Мәтін» тақырыбында тест тапсырмаларын
орындау
1. Тақырып дегеніміз не?
А) Мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні
В) Сөйлемдердің байланысуы
С) Тіркесіп келетін сөздер
D) Сөйлемдегі сөздердің байланысы
2. Мәтінге ат қою деген дегеніміз не?
А) ондағы негізгі ойды немесе тақырыпты қысқаша атау
В) өзара мағыналық байланыста айтылады
С) автордың айтайын деген басты пікірі
D) мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың мазмұны
3. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта. Оның көз
алдына бет ұшында қарашықтай меңі бар, талдырмаш
қара торы қыз елестеді.
А) сипаттау мәтіні
В) пайымдау мәтіні
С) әңгімелеу мәтіні
D) хабарлау мәтіні
11

Тест
тапсырмал
ары
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4. Сипаттау мәтінге қай сұрақ қойылады?
А) не үшін?В) не істеді?С) қандай?D) қанша?
5. Мәтіннің бөліктерін көрсет.
А) негізгі, басы, қорытындысы
В) әңгімелеу, пайымдау, сипаттау
С) қорытындысы, соңы, басы
D) басы, негізгі бөлім, соңы
6. Мәтіннің түрлерін көрсет.
А) негізгі бөлімі, пайымдау
В) әңгімелеу, пайымдау, сипаттау
С) қорытындысы, соңы, басы
D) басы, негізгі, соңы
7. Мәтінге ат қой.
Бір күні Қожанасыр досына келсе, ол үйін тазалап жатыр
екен. Қожа одан:
- Е, достым! Не істеп жатырсың? – деп сұрайды.
- Ә, Қожа екенсің ғой! Мынау ескірген киім, қағаз, кітап
бәрін өртейін деп жатыр ем, - дейді досы.
- Қой, достым! Киім ескіргенімен, кітап ескірмейді.
Кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді,
- депті сонда Қожанасыр.
А) Қожанасырдың досы
В) Үй тазалау
С) Ескірген киім
D) Кітап ескірмейді
8. Мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не?
А) Бірнеше сөйлемнен құрылып, бір мазмұнды беретін сөз
тобы.
В) Мәтін тақырыбын қысқаша айту
С) Автордың айтайын деген басты пікірі.
D) Бәлкім, мені ұмытқан боларсың.
9. Әңгімелеу мәтіні деген не?
А) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
В) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді,
қандай екенін сипаттап суреттейді.
С) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
D) хабарлы сөйлем
10. Пайымдау мәтіні деген не?
А) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді,
қандай екенін сипаттап суреттейді.
В) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
D) хабарлы сөйлем
11. Сипаттау мәтіні деген не?
А) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
В) хабарлы сөйлем
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
D) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді,
қандай екенін сипаттап суреттейді.
12
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12. Мәтін неше бөліктен тұрады?
А) 1В) 2С) 3D) 4
13. Мәтін неше түрі болады?
А) 1В) 2С) 3D) 4
14. Мәтіннің қай бөлігіне жатады?
«Біз жаңа мектепте оқимыз.Мектеп жаңа. ... »
А) басыВ) негізгі бөліміС) соңыD) атауы
15. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта.
Көкек
Көкек ұя салмайды. Балапан баспайды. Ол бір ғана
жұмыртқа туады. Жұмыртқасын торғайдың ұясна тастап
кетеді. Оны торғай басып шығарады.
А) мысалВ) пайымдауС) әңгімелеуD) сипаттау
16. Өлең шумағы мәтіннің қай түріне жатады?
Қарашы, күз келді, күз келді,
Сары алтын жауыпты іздерді.
Құс біткен керуен түзеді,
Көңілсіз неліктен күз енді? ( Нұрхан Жанаев)
А) хабарлы сөйлемВ) пайымдауС) әңгімелеуD) сипаттау
17. Қандай сұрақ қою арқылы әңгімелеу мәтін екенін
ажыратуға болады?
А) Не істеді?В) Қандай?С) Неліктен?D) Нешінші?
18. Қандай сұрақ қою арқылы пайымдау мәтін екенін
ажыратуға болады?
А) Не істеді?В) Қандай?С) Неліктен?D) Нешінші?
19. Мәтінде ... мағыналық жағынан байланысқан.
А) сөздерВ) сөйлемдерС) дыбыстарD) буындар
20. Мәтін деген не?
А) өзара мағыналық байланыста айтылатын екі не одан да
көп сөйлемнен құралады.
В) заттың атын білдіретін сөздер
С) екі немесе одан да көп түбірден жасалған сөз
D) заттың іс- қимылын білдіреді
Сабақтың
Рефлексиялық кезең. Кері байланыс.
Кері
соңы
5.
Мен түсіндім
байланыс
3 минут
6.
Мен түсіндіре аламын
парағы
7.
Маған көмек керек
ҚБ мұғалімнің кері байланысы
Үй тапсырмасы: 98-99 бет оқу
Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық пен
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін қауіпсіздік
жоспарлайсыз?
қалай тексеруді
техникасының
Қабілеті жоғары оқушыларға
жоспарлайсыз?
сақталуы
қандай міндет қоюды
жоспарлап отырсыз?
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Сұрақ қою барысында саралау:
Бастапқы қалпына келе ме?
Заттар өзгеріске түсе ме?
Тапсырмалар бойынша саралау:
Қалай жасалады?

Қалыптастырушы бағалау
құралдары:
- мұғалімнің ауызша кері
байланысы (мадақтау, қолдау
сөздер айту);
- жұптық жұмыста өзін өзі
бағалау;
- мұғалімнің жазбаша кері
байланысы;
- оқушылардың жауаптарын, ісәрекеттеріне бақылау жүргізу;

- Сабақ барысында іс
әрекет, дене
жаттығулары
орындалады
- қауіпсіздік
ережелерін сақтауға
назар аударылады.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылар оқу мақсаттарына қол жеткізді ме?
Оқу мақсаттарына қол жеткізілмесе, себебі неде?
Ынтымақтастыққа қол жеткізілді ме?
Саралау бойынша жұмыс дұрыс жүргізілді ме?
Уақыт кезеңдері дұрыс сақталды ма?
Жоспардан ауытқу орын алды ма? Неліктен?
Қорытындылау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы келесі сабағымды
жетілдіруге не көмектесетін білдім?

14

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.06.2020 жыл | № I00057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Мәтін» тақырыбында тест тапсырмалары
1. Тақырып дегеніміз не?
А) Мәтіндегі оқиға мен ойдың түйініВ) Сөйлемдердің байланысуы
С) Тіркесіп келетін сөздерD) Сөйлемдегі сөздердің байланысы
2. Мәтінге ат қою деген дегеніміз не?
А) ондағы негізгі ойды немесе тақырыпты қысқаша атауВ) өзара мағыналық байланыста
айтылады
С) автордың айтайын деген басты пікіріD) мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың мазмұны
3. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта. Оның көз алдына бет ұшында қарашықтай
меңі бар, талдырмаш қара торы қыз елестеді.
А) сипаттау мәтініВ) пайымдау мәтініС) әңгімелеу мәтініD) хабарлау мәтіні
4. Сипаттау мәтінге қай сұрақ қойылады?
А) не үшін?В) не істеді?
С) қандай?
D) қанша?
5. Мәтіннің бөліктерін көрсет.
А) негізгі, басы, қорытындысыВ) әңгімелеу, пайымдау, сипаттау
С) қорытындысы, соңы, басыD) басы, негізгі бөлім, соңы
6. Мәтіннің түрлерін көрсет.
А) негізгі бөлімі, пайымдауВ) әңгімелеу, пайымдау, сипаттауС) қорытындысы, соңы, басыD)
басы, негізгі, соңы
7. Мәтінге ат қой.
Бір күні Қожанасыр досына келсе, ол үйін тазалап жатыр екен. Қожа одан:
- Е, достым! Не істеп жатырсың? – деп сұрайды.
- Ә, Қожа екенсің ғой! Мынау ескірген киім, қағаз, кітап бәрін өртейін деп жатыр ем, - дейді
досы.
- Қой, достым! Киім ескіргенімен, кітап ескірмейді. Кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі
ақыл сөзі ескірмейді, - депті сонда Қожанасыр.
А) Қожанасырдың досыВ) Үй тазалауС) Ескірген киімD) Кітап ескірмейді
8. Мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не?
А) Бірнеше сөйлемнен құрылып, бір мазмұнды беретін сөз тобы.В) Мәтін тақырыбын
қысқаша айту
С) Автордың айтайын деген басты пікірі.D) Бәлкім, мені ұмытқан боларсың.
9. Әңгімелеу мәтіні деген не?
А) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
В) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
С) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейдіD) хабарлы сөйлем
10. Пайымдау мәтіні деген не?
А) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
В) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.D) хабарлы сөйлем
11. Сипаттау мәтіні деген не?
А) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейдіВ) хабарлы сөйлем
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
D) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
12. Мәтін неше бөліктен тұрады?
А) 1В) 2С) 3D) 4
13. Мәтін неше түрі болады?
А) 1В) 2С) 3D) 4
14. Мәтіннің қай бөлігіне жатады?
15
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«Біз жаңа мектепте оқимыз.Мектеп жаңа. ... »
А) басыВ) негізгі бөліміС) соңыD) атауы
15. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта.
Көкек
Көкек ұя салмайды. Балапан баспайды. Ол бір ғана жұмыртқа туады. Жұмыртқасын
торғайдың ұясна тастап кетеді. Оны торғай басып шығарады.
А) мысалВ) пайымдауС) әңгімелеуD) сипаттау
16. Өлең шумағы мәтіннің қай түріне жатады?
Қарашы, күз келді, күз келді,
Сары алтын жауыпты іздерді.
Құс біткен керуен түзеді,
Көңілсіз неліктен күз енді? ( Нұрхан Жанаев)
А) хабарлы сөйлемВ) пайымдауС) әңгімелеуD) сипаттау
17. Қандай сұрақ қою арқылы әңгімелеу мәтін екенін ажыратуға болады?
А) Не істеді?
В) Қандай? С) Неліктен?
D) Нешінші?
18. Қандай сұрақ қою арқылы пайымдау мәтін екенін ажыратуға болады?
А) Не істеді?
В) Қандай?
С) Неліктен? D) Нешінші?
19. Мәтінде ... мағыналық жағынан байланысқан.
А) сөздер
В) сөйлемдер С) дыбыстар
D) буындар
20. Мәтін деген не?
А) өзара мағыналық байланыста айтылатын екі не одан да көп сөйлемнен құралады.
В) заттың атын білдіретін сөздерС) екі немесе одан да көп түбірден жасалған сөзD) заттың ісқимылын білдіреді
Мәтін
2-нұсқа
1. Мәтін деген не?
А) заттың іс- қимылын білдіреді
В) заттың атын білдіретін сөздер
С) екі немесе одан да көп түбірден жасалған сөз
D) өзара мағыналық байланыста айтылатын екі не одан да көп сөйлемнен құралады.
2. Мәтін неше бөліктен тұрады
А) 1
В) 3
С) 2
D) 4
3. Мәтін неше түрі болады?
А) 3
В) 2
С) 1
D) 4
4. Мәтіннің қай бөлігіне жатады?
«Біз жаңа мектепте оқимыз.Мектеп жаңа. ... »
А) соңы
В) басы
С) негізгі бөлімі
D) атауы
5. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта.
Көкек
16
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Көкек ұя салмайды. Балапан баспайды. Ол бір ғана жұмыртқа туады. Жұмыртқасын
торғайдың ұясна тастап кетеді. Оны торғай басып шығарады.
А) әңгімелеу
В) пайымдау
С) сипаттау
D) мысал
6. Өлең шумағы мәтіннің қай түріне жатады?
Қарашы, күз келді, күз келді,
Сары алтын жауыпты іздерді.
Құс біткен керуен түзеді,
Көңілсіз неліктен күз енді? ( Нұрхан Жанае
А) хабарлы сөйлем
В) пайымдау
С) әңгімелеу
D) сипаттау
7. Қандай сұрақ қою арқылы әңгімелеу мәтін екенін ажыратуға болады?
А) Неліктен?
В) Қандай?
С) Не істеді?
D) Нешінші?
8. Қандай сұрақ қою арқылы пайымдау мәтін екенін ажыратуға болады?
А) Не істеді?
В) Қандай?
С) Нешінші?
D) Неліктен?
9. Мәтінде ... мағыналық жағынан байланысқан.
А) дыбыстар
В) сөздер
С) сөйлемдер
D) буындар
10. Тақырып дегеніміз не?
А) Тіркесіп келетін сөздер
В) Сөйлемдердің байланысуы
С) Мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні
D) Сөйлемдегі сөздердің байланысы
11. Мәтіннің бөліктерін көрсет.
А) негізгі, басы, қорытындысы
В) басы, негізгі бөлім, соңы
С) қорытындысы, соңы, басы
D) әңгімелеу, пайымдау, сипаттау
12. Мәтінге ат қою деген дегеніміз не?
А) ондағы негізгі ойды немесе тақырыпты қысқаша атау
В) өзара мағыналық байланыста айтылады
С) автордың айтайын деген басты пікірі
D) мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың мазмұны
13. Мәтіннің қай түріне жататынын анықта. Оның көз алдына бет ұшында қарашықтай
меңі бар, талдырмаш қара торы қыз елестеді.
А) сипаттау мәтіні
17
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В) пайымдау мәтіні
С) әңгімелеу мәтіні
D) хабарлау мәтіні
14. Сипаттау мәтінге қай сұрақ қойылады?
А) не үшін?
В) не істеді?
С) қандай?
D) қанша?
15. Сипаттау мәтіні деген не?
А) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
В) хабарлы сөйлем
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
D) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
16. Мәтіннің түрлерін көрсет.
А) негізгі бөлімі, пайымдау
В) әңгімелеу, пайымдау, сипаттау
С) қорытындысы, соңы, басы
D) басы, негізгі, соңы
17. Мәтінге ат қой.
Бір күні Қожанасыр досына келсе, ол үйін тазалап жатыр екен. Қожа одан:
- Е, достым! Не істеп жатырсың? – деп сұрайды.
- Ә, Қожа екенсің ғой! Мынау ескірген киім, қағаз, кітап бәрін өртейін деп жатыр ем, - дейді
досы.
- Қой, достым! Киім ескіргенімен, кітап ескірмейді. Кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі
ақыл сөзі ескірмейді, - депті сонда Қожанасыр.
А) Қожанасырдың досы
В) Үй тазалау
С) Ескірген киім
D) Кітап ескірмейді
18. Мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не?
А) Бірнеше сөйлемнен құрылып, бір мазмұнды беретін сөз тобы.
В) Мәтін тақырыбын қысқаша айту
С) Автордың айтайын деген басты пікірі.
D) Бәлкім, мені ұмытқан боларсың.
19. Әңгімелеу мәтіні деген не?
А) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
В) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
С) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
D) хабарлы сөйлем
20. Пайымдау мәтіні деген не?
А) белгілі бір заттың, құбылыстың белгілерін көрсетеді, қандай екенін сипаттап суреттейді.
В) бір нәрсе туралы неліктен солай айтылғанын дәлелдейді
С) бір нәрсе жөнінде баяндайды, хабарлайды.
D) хабарлы сөйлем
****************
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