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«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ» – ҰРПАҚҚА ҰЛАҒАТ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі, директордың тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары Аралбаева Назым Өмірзаққызы

Қазағымды басқарады көрегенді көсемім,
Елбасының арқасында көркейемін, өсемін.
Жаңғырса егер қазағымның рухани әлемі,
Болашаққа бағдарланса көгереді көсегім.

Ұлы дала жеті қыры – жеті қырлы гаухар тас,
Ұлы дала ұрпағы оны мәңгілікке ұмытпас.
Сен де, балам, Құлагердей жүйрік мініп, бәйге ал,
Тұлпар мінген жамандықты маңайына жуытпас.

Елбасымның айтқан сөзі ұрпағым саған өсиет,
Өсиетте деп ойлаймын бар ғой үлкен қасиет.
«Ұлы дала жеті қырын» өсиет деп білемін,
Өсиетке ұрпағымыз өссе екен бас иіп.

Тыңда, балам, қазына мол қойнауында жеріңнің,
Өнер тамған саусағынан сенің туған еліңнің.
Алтын, күміс, мыс пен мырыш, қола деген тағы бар,
Ежелден-ақ пайда болған өндірісі темірдің.

Дана тұлға Елбасымыз елдің қамын ойлаған,
Дара тұлға өн бойына кемеңгерлік бойлаған.
Өсиетін жас ұрпақтың санасына сіңдіру –
Менің үлкен азаматтық парызым деп ойлағам.

Қыздарына шашбау таққан алтын менен күмістен,
Тәрбие берген шашбау тағып, ибалы әсем жүріспен.
Сәукеле мен тақияны безендіріп кестелеп,
Сақина мен сырға тағып қазақ қызы келіскен.

Уақытпен өлшенеді бүкіл өмір , бүгінім.
Бар кеңістік уақытқа бағынады ұғынғын.
Бар халықтың тарихы бар қымбат, асыл қазына,
Сол тарихтан сыр шертейін тыңдай қойшы, құлыным.

Ыдыстарын күміс пенен мыстан жасап бағалы,
Алтындалған аяқпенен ішті күнде тағамды.
Ер қаруын, ат әбзелін күміспенен күптеген,
Бай-бақуат өмір сүрген, білгін сен де бағаңды.

Тарихың бар ғасырлардан-ғасырларға жалғасқан,
Ата-бабаң туған жерде талай жаумен шайқасқан.
Ұлтарақтай жері үшін қанын төкті қаншама,
Жанын қиды батырларым тәуелсіздік таңы үшін.

Ұлы дала – қол өнердің кен орыны, ошағы,
Зергерлікте, шеберлікте қазағым әлі озады.
Өнер сүйіп, еңбек етсең жерің толы қазына,
Өнеріне қазағымның ұлым үлес қосады.

Тарихың бар құпиясы ашылмаған бүгінде,
Тарихыңды зерттеп білу білсең сенің еншіңде.
Бүгінгідей заманауи болмағанмен құралы,
Ойлап тауып ғажайыпты таңғалдырған күнінде.

Адамзатым - табиғаттың ажырамас бөлшегі,
Табиғатпен байланыста бірге тұрмыс кешеді.
«Аң стилі» өнері де - бір өнері қазақтың,
Рухани байлығымен, жарқын, көркем бедері.

Жаңалықтар күннен-күнге ашылады, ашады,
Кең жаһанға қазағымның жайылады құшағы.
Ештеңе де ұмыт болып қалған емес кешеден,
Ата-баба өнерінің жұрнағы боп тұрады.

Жануардың да тектісі бар, тентегі бар, кегі бар,
Қар барысын таны, балам, жануар ол тегі бар.
Қар барысы – Қазақстан символының біреуі,
Қазағымда тектілікке әуелден-ақ бар құмар.

Сен ұмытпа «Атқа міну» - өнері ата-бабаңның,
Үйір-үйір жылқы еді байлығы ен даланың.
Жауға шауып, төске өрлеген батырларым кешегі
Тұлпар мініп, жүйрік баптап бастаған ед қадамын.

Ұққын, ұлым, сенің жерің құшағында байлық мол,
Сол байлыққа қиянат қылма,табиғатыңа адал бол.
Әрбір тасын, орман-тоғай, даладағы әр аңын,
Аманатындай сақтай білгін, айтарым сол, ақыл сол.

Бес қаруын сайлап өсті қазағымның жігіті,
Асауларды қолға үйретіп, ерттеп, баптап мініпті.
Ер-тұрманын, ат-әбзелін әшекейлеп, әсемдеп,
Сұлулықпен сүйсіндіріп, жорғалатып жүріпті.

«Алтын адам» - қазағымның қазыналы тарихы,
Жәдігерлер ішіндегі көнесі әрі бай мифі.
Көсемдерін ұлықтаған, ұмытпаған халқың бар,
Сен де сіңір өз бойыңа қасиетті сол игі.
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«Алтын адам» - қазағымның байлығының куәсі,
Жасауы мен жабдығының құны қанша, сұрашы.
Ойып жазған таңбалары кеседегі табылған.
Орта Азия ішіндегі көнеден келген мұрасы.

Шығысым мен Батысымды дәнекер боп жалғады,
Керуендер тыныштығын әскер қойып қорғады.
Сенің елің ежелден-ақ бейбітшілік қолдаған,
Сен де, балам, тату болсаң көршіңменен болғаны.

Сол мұраның ашылмаған талай әлі сыры бар,
Сырын ашса, табылатын әлі қанша қыры бар.
Алтын сауыт киген сол бір адамның,
Бар әлемді таң қалдырған ғажайып бір түрі бар.

Еңбек ет те , кәсіп жаса өркениет- қалауым,
Ел арала, сауда жаса, таныт қазақ тауарын,
Кәсібіңмен бүтін болар Алла берген несібең,
Қалсын артта үлгі болып, сенің әрбір қадамың.

Құлағыңа құйшы, ботам, Ер түріктің ұрпағы,
Өз еліңде ұлтан болғын, болма өзге сұлтаны.
Батыр бабаң Түркістан деп қанды төкті қаншама,
Қасиетті мекеніңді сақтап өтсең болғаны.

«Қазақстан – алма менен қызғалдақтың отаны»,
Оған куә Алатау мен әсем қала Алматы.
Баурайында қызғалдақтың жұпар иісі аңқиды,
Тіл үйірер бал дәмімен Апорт атты алмасы.

Түркістаным ежелден-ақ – «Түркі әлемі бесігі»,
Түркістанмен егіз бүгін Қожа Ахмет есімі.
Түркістаным- Отаныма рухани Астана,
Түркістаным- бар түріктің мақтанышы, есігі.

Құлақ түрші, балам менің, Ұлы дала үніне,
Ұлы далаң ұл сыйлаған Ұлы мына еліне.
«Ұлы дала ұлы есімі»- Абай менен Абылай,
Әз Тәуке мен Кенесары алып жүргін есіңе.

«Мадинада – Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет»,
Бұл теңеуі түркілерге берілген үлкен сый-құрмет.
Орталыққа айналып Түркістаным бүгінде,
Қастерлі шаһар қосады сәулетіне тың сәулет.

Ер жетерсің, білім алып, Абайды да оқырсың,
Ғибрат алып , әрбір сөзін көңіліңе тоқырсың.
Ерліктерін хан бабаңның сақтап өскін жадыңа,
Тарихыңды жаттамасаң,сақтамасаң соқырсың.

Әбу-Насыр ойшылды танып алған жөн, балам,
Отырардай қаланы сатып кеткен бір надан.
Отырардай қаланы сақтап қалған ұрпағың,
Жырға қосқан бүгінде Мұхтар сынды ер данам.

Ия, анашым, құлақ салдым сенің әрбір сөзіңе,
Мейірімге толы мөлдір, жәудіреген көзіңе.
Әрбір сөзің жүрегімнің орын алды төрінен,
Тыңдадым мен шын ниетпен құлақ түре, сезіне.

Қазақстан жеріндегі көне қала – Отырар,
Отырарды мекен етті жүрегінде оты бар.
Қайырхандай баһадүрлер қорған болған бұл қала,
Алты ай бойы беріспеген, түрі де жоқ шошынар.

Кеудемді бір алабұртқан мақтаныш кеп кернеді,
Жанашырлық сезімі де бойға маза бермеді.
Ерліктері дастан болған, жастықтары тастан болған,
Жүректері толған қайғы, мұң ба әлде шер ме еді?!

Талай ғасыр сәнін құрған салтанаттың ғажайып,
Қиратылды, жермен жексен өртке оранды қарайып.
Қорғаушылар көрсетті үлкен ерлігінің үлгісін,
Қаһарман деп мақтанышпен Отырарды атайық.

Ұлы дала жеті қырын таныдым мен таңдана,
Жеті сөзі қасиеті арта түсті таң қалма.
Жеті қыры Ұлы дала санамда мәңгі сақталад,
Жеті ұрпаққа мұра болад, сөз беремін, паңдана.

Еуразия кіндігінде орналасқан жеріміз,
Сауда жасар ынтымақты «Ұлы Жібек жолымыз».
Қытай, Үнді, Парсы және Таяу Шығыс аумағы,
Қатынасы, мәдениеті үзілмейтін желіміз.

Келші, ботам, бата беріп, маңдайыңнан сүйейін,
Сенің жолың ашық болсын,-деп Алладан тілейін.
Сенем саған, Адам болшы, саналы да ақылды,
Сенімменен, мақтанышпен ғажап өмір сүрейін.

****************
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы
Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Исаева Жумакул Амирхановна

Қазақ тілі
Күні:
Сынып: 9
Бөлім атауы
Сабақтың тақырыбы:
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақтың
мақсаттары:

Бағалау
критерийлері:
Тілдік мақсаттар

Құндылықтар

Пәнаралық байланыс
Осыған дейін
меңгерілген білім
Жоспарланатын
уақыт
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Мектеп:Б.Нұрлыбеков
Мұғалімнің аты-жөні: Исаева Ж.А.
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспағандар:
Адам құқығы мен бостандығы. Синтаксис
Бала құқықтарының қорғалуы
9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік
ерекшелігін салыстыра талдау
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу,
түрлендіру
Оқушылар орындайды:
Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын және қызметін салыстыра талдайды.
Салалас құрмалас сөйлемді біледі.
Мәтіндердің стильдік құрылымы мен тілдік ерекшелігін салыстырады. Салалас
құрмалас сөйлемдерді мағыналық түрлеріне ажыратады.
Салалас құрмалас сөйлемді түрлендіреді. Берілген тақырып төңірегінде жеке
көзқарастарын басқалардың көзқарасымен салыстырады.
Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік
ерекшелігін салыстырады.
Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады, түрлендіреді.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Конвенция,
Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:
Өз құқығыңды білесің бе?
Талқылауға арналған сұрақтар:
ҚР-да ата - анасынан айрылған жетім балалардың құқықтары қалай қорғалады?
Өмір бойы білім алу.
Ынтымақтастық.
Азаматтық жауапкершілік.
Адам.Қоғам.Құқық, қазақ әдебиеті
Бала құқығы - асыл қазына
Жоспар
Жоспар бойынша орындауға тиіс іс-әрекеттер

Ұйымдастыру кезеңі
"Мақтаныш" тренингін өткізу.
Гүл құрастыру арқылы сыныпты 3 топқа бөлу.
Гүл күлтелерін таратып, олардан гүлдер құрастырады. Әр күлтесіне
оқушы өз атын жазып, бір топ болады. Гүлдер бір формада ,түстері
әр түрлі.
"Сұрақтар жаңбыры" әдісі арқылы алдыңғы білімді пысықтау.
Миға шабуыл
"Артығын тап" әдісі арқылы оқушыларға сабақ тақырыбымен
байланысты суреттер жинағы көрсетіледі. Олар қай сурет
қалғандарына қатысты емес екенін анықтау керек.
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- Мына суреттерде не көрініс тапқан?
- Қай сурет қалғандарына қатысты емес?
- Бала құқығының қандай түрлері таныс?
- Күнделікті өздерің қолданып жүрген құқықтарыңды ата?
- Балалар, сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп
ойлайсыңдар?
1-ТАПСЫРМА. Топтық жұмыс
Оқушыларға екі түрлі мәтін беріледі. Мәтіннің тақырыбын/идеясын,
құрылымын, тілдік ерекшелігін "Концептуалды кесте" арқылы
салыстырады.
1- мәтін
Он жасар Қасымның бұдан бір жыл бұрын кәрі анасы өліп еді. Одан
жарты жыл бұрын өзі туған әке-шешесі өлген... Өз әке-шешесі
өлгенде Қасымның сүйеніші болып қалған кәрі әжесі бар еді.
Қасымның кішкентай әлсіз басы тағдырдың бұның басына келерлік
барлық соққысын түгелімен көріп шыққан. Алдыңғы өлімнен кейін
жарты жыл өткенде кәрі әжесі өліп еді. Бұрынғы бала — бұрын
еркелікпен жылайтын Қасым әжесі өлген күні шын қайғымен жылап
еді. Басына аспан құлағандай уайымды сол күні көріп еді.. ... .... .....
М.Әуезов "Жетім" әңгімесі
2 - мәтін
1) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала – ата-ана
құқықтарының шектелуiне немесе олардан айрылуына, ата-анасы
хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, олардың қайтыс болды деп
жариялануына, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектеулi) деп
танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында
жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның
құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде атаанасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерiнен алудан
бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық
жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе
екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған бала;
2) бала – он сегiз жасқа (кәмелетке) толмаған адам........
Салыстыру сызығы
1- мәтін
2 - мәтін
Тақырыбы \идеясы
Құрылымы
Қызметі
Тілдік ерекшелігі
Дескриптор
-Мәтіндерді тақырыбы мен идеясын анықтайды;
- Құрылымы мен стилін ажыратады;
- Тілдік ерекшелігін нақты дәлелдер келтіреді, салыстырады.
Қ.Б. 10 балл
2-ТАПСЫРМА. Жұптық жұмыс.
«Ойлан! Жұптас! Бөліс» әдісімен 1-мәтіндегі салалас құрмалас
сөйлемді тауып, мағыналық түріне ажырат және түрлендір.
Дескриптор
- Мәтіннен салалас құрмалас сөйлемді табады.
- Салалас құрмалас сөйлемдерді мағыналық түрлеріне ажыратады.
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Дифференция-Сіз оқушыларға
көбірек қолдау көрсету үшін не
істейсіз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
тапсырма беруді көздеп отырасыз ?
Қабілеті жоғары оқушылар
дифференциациялық тапсырмаларды
орындайды.

Қосымша ақпарат
Бағалау-Оқушылардың
ақпараттықаншалықты
меңгергенін қалай
тексересіз?
Оқушылардың бірін-бірі
бағалауы, өзін бағалауы,
мұғалімнің бағалауы түрінде
тексеріледі.

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)
Қазақ әдебиеті, тарих, сурет
өнері, қолөнермен байланысты
өткен бұл сабақта АКТ
қолданылып, оқушылар сыныпта
өзара құрмет пен
шығармашылықпен жұмыс
жасайды.

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:
Осы сабақ барысында сынып немесе оқушылар туралы менің келесі сабғыма дайындалу үшін қажет
болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Акмолдаева Сауле Келдиевна
Оқушылар қазақ тілін толық әдеби нормада меңгеріп, еркін білу қажет.
Ал, ғалымдардың зерттеуінше, бала жас кезінде тілді қиналмай әрі еркін
меңгереді екен. Тілді бастауыш сыныптан бастап үйретуге назар аударуы – дұрыс
талап. Бүлдіршін жаста меңгерілген білімнің іргетасы берік әрі мықты болмақ. Ал
осы берік әрі мықты білімді санаға себелеп, жанға ұялататын, әрине, мұғалім. Оқыту
сапасын жақсарту мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік озық тәжірибелерді,
жаңа технологиялар мен әдістерді барынша қолдануда. Оқыту имитативті-репродуктивті, репродуктивтіпродуктивті, продуктивті-креативтік тәсілдер арқылы жүзеге асырылады:
• имитативті-репродуктивті кезеңде оқыту негізінен ойын технологияларын қолдану арқылы
коммуникативті тілдік мысалдарға сүйене отырып іске асырылады: тілдік ойындар (фонетикалық,
грамматикалы, орфографиялық, лексикалық) жұмбақ-ойын.
• репродуктивті-продуктивті кезеңде оқыту интерактивті формада өтеді. Мұнда аудио-визуальды
құралдар негізінде қарым-қатынас жағдаяттары жасалынады, тілдік жаттығулар, бірлескен тілдік және қарымқатынас ойындар, жағдаятты-рөлді ойындар (мини-жағдаяттар, ертегілер мен мультфильм қойылымдары) өлең,
ән жаттау, викториналар мен ертеңгіліктер өткізу.
• продуктивті-креативтік кезеңде өтілген тақырып негізінде тіліндегі қарым-қатынас жоба технологиясы
көмегімен ұйымдастырылады. Мұнда негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында пәнаралық қатынас
ауқымды рөл атқарады (мағлұматты, коммуникативтік, мәселелердің шешімін табу құзыреті).
Оқушылардың коммуникативті даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. Түрлі-түсті суреттері мен қысқа өлеңдер шумағы, музыкасымен берілген үйретуші
жаттығуларының маңызы ерекше. Мұндай жаттығулар оқушының есте сақтау қабілетін дамыта түседі. Осы
мақсатта фонетикалық, грамматикалық және музыкалық аудио-курс тыңдалып отыруы қажет. Сонымен қатар
тілді оқып үйренуде айтарлықтай қиындықтар тудыратын дыбыстарын дұрыс айту дағдыларын
қалыптастыруды әрдайым жұмыстар жүргізіп отыру тиімді.
Бүлдіршін жастағы оқушылардың тілін дамыту, тыңдап түсінуге үйрету білім-білік дағдыларын
қалыптастыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында жүргізілетін жұмыстарға
төмендегідей әдістерді жатқызуға болады:
Тіл дамыту жолдарын дұрыс ұйымдастыру оқушылардың ойлау қабілетін, мұғалім сабақтың әр минутын
тиімді және дұрыс пайдалағанда оны қандай тиімді жолдармен жүргізуге болады? Сабақты баланың ойын осы
сабаққа аударатындай тиімді әдісті күнделікті сабақ барысында тіл дамыту үшін төмендегідей тәсілдері
берілген:
• сөздік арқылы тіл дамыту;
• мәтінге байланысты тіл дамыту;
• көрнекі құралдар арқылы тіл дамыту;
• үйірмеге және басқа жұмыстарға қатысу арқылы тіл дамыту.
• Тіл дамыту жұмыстарының тәсілдері төмендегідей:
• грамматикалық тапсырмаларды түрлендіріп беру;
• мазмұнды суреттермен жұмыс ұйымдастыру;
• оқушыларды топқа бөліп, өзара сөйлестіру;
• белгілі бір тақырыпта берілген әңгімені жалғастыру;
• шағын көріністер даярлату;
• мәтінмен жұмыс жүргізу.
Осы тәсілмен кез келген мәтінді диалогқа айналдыруға болады. Мәтін мен іріктеліп алынған сөздердің
синонимдік, омонимдік, антонимдік сыңарларын мәтін бойынша жүргізілетін жұмыстың басқа түрлері де өте
көп. Мәтін ішінен негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді табу. Белгілі бір жоспар бойынша мазмұнын айту. Мәтін
бойынша сурет cалғызу. Мәтін бойынша орындалатын тапсырмалардың амал-тәсілдерін түрлендіріп қолдану.
Ғылым мен техниканың жылдан-жылға жедел қарқынмен дамуына байланысты деңгейлеп оқыту технологиясы,
блокпен оқыту технологиясы, модульдеп оқыту технологиясы арқылы оқыту.
Бастауыш мектептегі сауат ашудың әліппе кезеңін оқытуда ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану – бүгінгі
күннің білім сапасын көтерудің өзекті мәселелерінің бірі.
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Себебі әдістері дұрыс іріктеп қолданылған сабақ – білім мазмұнын сапалы меңгертудің негізі. Бастауыш
мектеп мұғалімі сауат ашудың әліппе кезеңінде әдістерді орын-орнымен қолдана білсе, оқушының білімді
игеруі, қазақ тілінің дыбыстары мен әріптерін меңгеруі қарқынды жүретіні белгілі. Бұл жөнінде ғұлама ғалым
А.Байтұрсынұлының: «Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Олақтықтың белгісі – бір ғана әдісті
болу; шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу; әдісті көп білуге тырысу керек, оларды өзіне сүйенетін қолғабыс
нәрсе есебінде қолдану керек», – деп сабақта әдіс-тәсілдерді дұрыс қолданудың қаншалықты маңызды екенін
ескертеді.
Келесі ғалымдар тобы қазақ тілін оқыту әдістемесінде әрбір әдістің қолдану жолдары мен сабақтың қай
уақытында, қандай мақсатта пайдалануға болатыны туралы тұжырымдар мен жаңа пікірлер келтірген.
Ғалымдардың көрсеткен әдістері қазіргі күні оқыту үрдісінде кеңінен қолданылып, осы әдістер негізінде жаңа
әдістердің пайда болуына, дамуына себепші болды.
Әдістерді жіктеу классификациясын: Д.Әлімжанов, Ы.Маманов салыстыру, индукция - дедукция, баяндау,
әңгімелесу, жаттығу, көрнекілік, т.б. әдістері; А.Әбілқаев оқушылардың білім алу кезеңіне қарай – мұғалімнің
сөзі, әңгіме, көрнекілік, жаттығу; оқушылардың қатысу дәрежесі мен сыныбына қарай – актив-пассив,
тапсырманы орындау; оқушылардың жұмыс сипаты мен орнына қарай – бақылау тапсырмалары, жұмысты
жазбаша орындау, жұмыстың ауызша орындалуы деп әдістерді оқушының білім алу, тапсырманы орындау
жұмыстарына қарай екшеп, саралаған. Ә.Исабаев қазақ тілін педагогикалық жақтан үйрету әдістеріне: қазақ
тілін әдебиет материалдарымен байланыстырып өту, түсініксіз сөздерді үйрету, диалогтық және монологтық
сөйлеуді үйрету, ауызша түсіндіру, ауызша мазмұндау және мәнерлеп оқыту әдістерін; қазақ тілін теориялық
жақтан үйрету әдістеріне: әңгіме, хабарлау, тәжірибе, түсіндіру және кітапты пайдалану әдістерін; қазақ тілін
теориялық - практикалық жақтан үйрету әдістеріне: талдау, тілдік материалдың түрін өзгерту, мазмұндау,
сөйлем құрау, шығарма, көшіру, диктант жаздыру әдістерін; С.Рахметова оқыту әдісіне белгілі бір пәнді оқыту
барысында оқушылардың әрекетін ұйымдастыру деген анықтама бере отырып оларды былай топтайды:
Балалардың оқу-таным әрекетін ұйымдастыру және оны іске асыру әдістері. Оған сөздік, көрнекілік және
практикалық әдістер (олар қабылдау мен есте сақтауға негізделеді); дедуктивтік әдістер (логикалық ойлауға
негізделеді); өздігінен орындау, мұғалімнің басшылығымен орындайтын әдістер (қиялға, ерікке негізделеді)
жатады.
Оқу-таным әрекетіне түрткі (мотивация) жасау, әсер ету әдістері. Бұл топта балалардың қызығу мүддесін
туғызу, зейінін жинақтау және оқуда борыш, жауапкершілік туғызу әдістері қарастырылады.
Оқу-таным әрекеттерінің тиімділігін тексеру әдістеріне ауызша тексеру, жазбаша тексеру,
лабораториялық-практикалық тексеру және өзін-өзі тексеру әдістері енеді.
Ғалымдардың көрсеткен, жіктеген әдістері белгілі бір сабақтың мақсаты мен міндеттеріне қарай
қолданылғанда ғана тиімді болып саналады. Сондықтан сауат ашу кезеңінде мұғалім әдістерді саралап,
тиімділігін болжап қолданғаны жөн. Қазіргі кезеңде оқушының өздігінен ізденуі, шешім шығаруы, өз пікірін
дәлелдей алуы олардың жеке тұлғалық қабілеттерінің дамуына, ең бастысы оқуға, пәнге деген
қызығушылықтарының артуына, тапсырмаларды өз бетінше орындауына, пәнді меңгеруге ынтасының оянуына
игі ықпал ететін әдістер көптеп кездеседі. Бұл әдістер оқушының білімді сапалы меңгеруіне, дыбыстардың
өзіндік ерекшеліктерін тануына, шығармашылық қабілеттерінің дамуына игі әсер етеді. Мысалы,
грамматикалық талдау бойынша, модельдеуді меңгеру, текспен жұмыс істеу барысындағы талдау, логикалық
ойлауды дамыту бойынша.
Танымдық белсенділігін арттыруға арналған әдістер, деп шығармашылық сипаттағы тапсырмалар
жүйесін орындау әдістерін белгілесе, бастауыш мектепте сауат ашудың әліппе кезеңін оқытуда қолданылатын
әдістерге қатысты бірнеше зерттеу жұмыстарында аналитикалық-синтетикалық әдісі негізінде дыбыстарды
созыңқырап қосу, табиғаттағы дыбыстарға еліктеу, ұқсас сөздерді тапқызу, сөздегі дыбыс, буын санын үдету,
дыбыстарды, сөздерді салыстыру, дыбыстардың орнын ауыстыру арқылы жаңа мағыналы сөз жасату, алақанды
иек астына қою арқылы буын жігін тапқызу, ойын әдістерінің ұтымды екені дәлелденген.
Алайда бұл зерттеулер мектепте қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын әдістер оқушылардың
продуктивті ойлауын дамытуға, дамыта оқыту тапсырмаларының мазмұны оқушылардың танымдық
қызығушылығын жетілдіруге, балалардың «жақын даму аймағына» әсер етіп, дамытуға негізделуі керек. Оқыту
жүйесін жетілдіруде дамыта оқытуға негізделген сабақтарда талдау, жинақтау, талдау-жинақтау, жаттығу, ойын,
салыстыру, нақтылау, жалпылау, жұптап оқыту, т.б. әдістер жиі қолданылады.
Талдау әдісі – жиі қолданылатын тиімді әдістердің бірі. Бұл әдіс бойынша сабақтарда оқушылар заттар
мен құбылыстардың өзіндік айырмашылықтары мен ерекшеліктері туралы әрдайым жұмыс жасап, суреттерден,
сөйлемдер мен сөздерден өздеріне қажетті дыбысты табуға ұмтылады. Орынды және дұрыс қолданылған талдау
әдісі арқылы сабақтың алдына қойылған мақсаты мен оқушылардың дыбыстардың өзіндік ерекшеліктерін
сапалы меңгеруіне қол жеткізуге болады. Талдау әдісі арқылы оқушыларға дыбыстарды дұрыс айтуға
дағдыландыруға ерекше назар аударылып, дұрыс жолға қойылады.
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Жинақтау әдісі – оқушылардың әріптер мен буындарды дұрыс оқу біліктері мен дағдыларын
қалыптастыруда, сөздерді, сөйлемдерді тіркестіріп оқуда қолданылады. Бұл әдісті қолдануда оқушылардың
өткен дыбыстарды қатыстырып, мағыналы сөз құрауға, өтілген дыбыстар төңірегінде ғана бір немесе екі
буынды сөз құрауға, әріптердің жазба және баспа түрлерін ажыратуға, буындарды тіркестіріп дұрыс оқуға
үйрету жұмыстарына басты назар аударылады. Жинақтау әдісі арқылы оқушылар өтілген дыбысты тіркестіріп
сөз құрауға, сол сөздерден сөйлем құрауға үйренеді.
Жинақтау әдісін қолдану арқылы оқушылардың дұрыс оқу, сөзді, сөйлемді құрау біліктері мен дағдылары
қалыптастырылады.
Талдау - жинақтау әдісі бойынша оқыту үрдісінде оқушылар әрі талдау, әрі жинақтау әдістерін қатар
орындайды. Бұл әдіс оқушылардың таным әрекетін белсендіруге, өзіндік шешім шығаруға, алдарында тұрған
проблеманы өздігінен шешуге баулиды. Талдау - жинақтау әдісіне негізделген тапсырмаларды орындау
барысында оқушылар талдау, жинақтау, қорыту, ізденімдік, шешім шығару, шешімнің дұрыстығына көз жеткізу
секілді әрекеттер орындайды. Осы әдіс арқылы оқушылар берілген әріптерді таңдап қосу, оқу, дауысты не
дауыссыз дыбыстарды өзара дұрыс тіркестіру арқылы буын не жаңа мағыналы сөз жасау, дыбыстардың тіркесу
жолдарын анықтау, әріптерді қосу арқылы шыққан сөздің мағынасын түсіндіру, шешімдерінің дұрыстығына көз
жеткізу, өтілген дыбыстың дауысты не дауыссыз екенін айқындау, дыбыстардың өзіндік ерекшеліктерін меңгеру
секілді білік, дағдыларға ие болады.
Қазақ тілі пен әдебиет сабақтарында талдау - жинақтау әдісін қолдану арқылы оқушылар сөздерді,
сөйлемдерді талдайды, өтілген тақырыптар бойынша білімдерін жинақтайды, ой қорытады, шешім шығарады.
Өз шешімінің дұрыстығына көз жеткізеді.
Жаттығу әдісі бойынша оқушылардың дыбыстарды дұрыс айтуға, бірнеше қайталап, дыбыстарды өзара
орынды тіркестіруге, сөздерді құрастыруға жаттықтырады. Сауат ашудың әліппе кезеңінде берілетін
жаттығулар оқушылардың өздігінен іздену дағдыларын шыңдайды, проблеманы дұрыс шешуге, өз бетімен білім
алуға дағдыланады. Жаттығу әдісі арқылы оқушылар қазақ дыбыстарының айтылуындағы, жасалуындағы және
қолданылуындағы өзіндік белгілерін анықтауға, танымдық белсенділіктерін жетілдіруге үйренеді.
Ойын әдісі – оқыту барысында оқушылардың өтілген материалдарды сапалы меңгеруіне олардың
эмоциялық жай-күйін көтеруіне игі әсер етеді, олардың сабақтағы белсенділігі көтеріліп, өтілген
материалдарды саналы меңгерулеріне қол жеткізуге болады. Балалардың әрекеттерінің негізгі түрі – ойын
әрекеті, әлі оқу әрекетіне ұласа қоймаған кезі. Сондықтан олар сабақта ойын әдісін пайдаланғанда бірден
қуанып, көңілденеді, белсенділіктері, қызығушылықтары күшейеді. Бұл әдіс оқыту үдерісін қызықты
ұйымдастыруға көмектесіп, әрбір оқушыға сабақтың тартымды болуын қамтамасыз етеді. Ойын элементтері
қарастырылған жаттығулардың барлығы дерлік оқушыларға қызықты, бір-бірімен жарысатындай етіп құрылды.
Сауат ашудың әліппе сабақтарында қолданылған ойындардың мақсаты, ережесі, барысы, қызметі мен уақыты
айқындалды. Ойын әдісін сабақтың басында, ортасында, аяғында да қолдануға болады. Сабақтың қай кезеңінде
қолданылуына қарай, оның мақсаты өзгеріп отырады.
Тест әдісі – оқытуда балалардың игерген білімдерін тексерудің ұтымды әдістерінің бірі. Тест әдісін
қолдану арқылы мұғалім оқушылардың білімін тексереді, балалардың өтілген материалдарды игергені туралы
болжам жасап, қолданылған әдістеменің тиімділігін анықтайды. Сонымен қатар балалар тест жұмыстары
арқылы өздігінен жұмыс істеуге үйренеді, оқу материалдарын еске түсіреді, сұрақтарға дұрыс жауап беруге
үйренеді, сонымен қатар тест жұмыстары арқылы оқушылар өздерінің білімдерін дербес тексеріп, шешімдеріне
сыни тұрғыдан қарау дағдылары қалыптасады.
Сөйлеудің алғашқы сатыларында суреттерді қолдану кең жүзеге асады. Суретті көре тұрып, бастауыш
сыныптағы оқушы бұл жайлы не айту керектігін ойланып алу қажет. Есіне түсіре алмай қалған жағдайда
мұғалім көмекке келуі тиіс.
****************
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Айтжанова Ардақ
Жиынтық бағалау бойынша 2-тоқсан спецификациясы
Жиынтық бағалауға шолу
10-сынып (жаратылыстану-математикалық бағыты)
Ұзақтығы :40 минут
Оқылым-15 минут
Жазылым-25 минут
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі
Балл саны: 30
Тапсырмалар түрлері
Көп таңдауы бар сұрақтар
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 компоненттен тұрады.Біріншісі-тыңдалым,айтылым және әдеби тіл
нормаларын,екіншісі-оқылым және әдеби тіл нормаларын,үшіншісі-жазылым және әдеби тіл нормаларын
тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап
сырма

1

1-5

1

Қамтылатын
мақсаттар

Тапсырмалар
түрлері

10.1.4.1
мәтінде
көтерілген
мәселеге автор
мен
оқырманның
қарымқатынасын
ескере отырып,
сұрақтар
құрастыру
және бағалау
10.2.1.1 әртүрлі
графиктік
мәтіндердегі
(кесте,
диаграмма,
сызба, шартты
белгі)
мәліметтерді
талдау, негізгі
үрдістерді
анықтау.

Толық жауапты
қажет ететін
сұрақтар

10.3.6.1 жазба
жұмысын абзац
пен бөліктерге
бөлу, ойын

*Тапсырмалар сипаттамасы

*Орындау
уақыты,
минут
Тыңдалым
мен
айтылым
сабақтан
тыс,
қосымша
уақытта
өткізіледі
(әр білім
алушыға 35 минут
беріледі

Тапсырма жұппен орындалады.
Оқушыларға 150-220 сөзден тұратын
тақырыпқа қатысты мәтіндер беріледі,
оқушы жеке отырып оқиды (немесе
Көп таңдауы
аудио арқылы тыңдатуға болады).
бар қысқа және Оқушылар мәтінді тыңдау немесе оқу
толық жауапты барысында мәтіннің мазмұнын түсініп,
қажет ететін
көтерілген мәселеге автор мен
сұрақтар
оқырманның қатынасын анықтап,
сұрақтар құрастырады, өз пікірімен
баға береді. Тыңдаушы жұбы мәтін
мазмұны бойынша сұрақтар қояды,
көтерілген мәселені талдайды. Дәл
осылай екінші оқушы тапсырманы
қайталайды. Бағалау екі оқушыға жекежеке қойылады. Көтерілген мәселеге
автор мен оқырманның қатысын
анықтауы, сұрақтар құрастыра алуы,
15
өзіндік баға беруі бағаланады
Графиктік мәтіндердегі мәліметтерге
қарай отырып , мәтіндер мазмұны
негізінде берілген сұрақтарға жауап
береді және мәтіндердегі мәліметтерді
анықтап, салыстыра талдау жасайды,
үдерістерді сипаттап жазады
Жазбаша Оқушылар ұсынылған екі тақырыптың
25
толық
бірін таңдап, 150-170 сөзден тұратын
жауапты
жазба жұмысын орындайды.
қажетете Жазылымжұмысында абзацтар мен
10

Балл

10

10
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(ақпарат, идея)
дұрыс
жүйелеп,
логикалық
және стильдік
түзетулер
енгізу,
редакциялау.
(Оқу мақсаты
жиынтық
бағалау
бойынша 2тоқсан
спецификацияс
ында
көрсетілмегенд
ік
тен қойылды)
10.4.3.1 белгілі
бір тақырып
аясында
сөздерді
іріктеп,түрленд
іріп,
талғаммен
қолдана білу.
Барлығы

тін
сұрақтар

бөліктерге бөліп, ой иірімдерін тиімді
қолданып, көркем әрі әсерлі логикалық
тұрғыдан жүйелі жазып, тиісті стильді
ұстанады. Жазылым барысында
тақырыпқа сай кәсіби сөздерді іріктеп,
түрлендіріп, талғаммен қолданылуы
бағаланады

40

30

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс» бөлімі
Тыңдалым және айтылым
Тапсырма.
Мәтінді мұхият тыңдаңыз.
1.Қағазды веер пішінінде бүктеп, бір бөлігіне авторкөзқарасына 1 жұқа,
2 қалың сұрақтар жазып,жұбыңызбен бөлісіңіз.
Екінші бөлігіне берілген сұрақтарға қысқаша жауап жазып,
жұбыңызға тапсырыңыз.
2.Тыңдалым барысында автордың оқырманға айтқысы келген ойына өзіндік пікіріңізді қалыптастырып, өзара
ашық пікірлесіп,көтерілген мәселеге баға беріңіз.
1-мәтін.
Еліміздің мүнай өндіру тарихына көз жүгіртсек, қазіргі Атырау облысы жататын жерлерде мұнайдың бірінші
фонтаны 1899 жылы Қарашұқыр барлау алаңында атқыласа, кейін 1911 жылы Доссор, 1915 жылы Мақат, 1934
жылы Ескене, 1935 жылы Байшонас, Қосшағыл, 1938 жылы Сағыз, 1939 жылы Құлсары сияқты мұнай кендері
іске қосылды.
1965 жылға дейін бізде мұнай тек қана Ембі бассейнінен алынатын. 1965 жылдан бастап Маңғыстау кен орны
елімізді мұнаймен қамтамасыз етуге атсалысты. Қазақстанда сирек кездесетін көмірсутек шикізатының қоры
бар. Болжалған мұнай қоры бойынша еліміз әлемде 13-орын алады. Қазақстан сараптаушыларының
бағалауынша мұнай мен газдың жалпы қоры 23 млрд тоннаны құраса, оның ішінде шамамен 13 млрд т Каспий
қайраңына жинақталған. Қазіргі уақытта Қазақстан территориясында 250 мүнай-газ кен орны табылған, оның
көбі республиканың батыс бөлігінен орын алған. Олардың арасында Теңіз сияқты ірі кен орындарында
мұнайдың алынатын ресурсы 1 млрд тоннадан жоғары; Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнында газ
қоры 1,3 трлн м3 және алынатын конденсат қоры шамамен 700 млн т; сол сияқты Кенбай, Жаңажол, Жетібай,
Қаламқас, Қаражанбас, Өзен, Құмкәл кен орындары ашылған. Тек Қарашығанақтың (1979 жылы ашылған, 450
км жер көлеміы алып жатыр) өзінде 21,3 трлн м3 табиғи газ, 644 млн т газ конденсаты, 189 млн т мұнай бар.
Арал төңірегінде де мұнай мен газдың үлкен қоры бар екені анықталды. Оның бірі Торғай ойысының оңтүстік
шегінде, Жезқазған қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 230 км орналасқан «Харрикейн Құмкөлмұнай»
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мемлекеттік АҚ және «ҚұмкөлЛукойл» қоғамы құрылды. Болжам бойынша бұл жердегі мұнайдың қоры 350
млн т болса, газдікі 100 млрд м3 https://ikaz.info/m-naj-zh-ne-gaz-ndiru-nerkisibi/
2-мәтін.
Көмір өнеркәсібі — энергетикалық кешеннің маңызды тізбегі. Көмірдің 3/4 өнеркәсіптерде, жылу электр
станцияларында отын, ал металлургия мен химия өнеркәсіптерінде (кокстеуші көмір) технологиялық шикізат
және отын ретінде қолданылады. Тарихқа көз жүгіртсек Қазақстанда көмір өнеркәсібі XIX ғасырдың ортасынан
бастап пайда болды. 1899 жылдан Қарағанды бассейні, 1869 жылы Ленгір, 1895 жылы Екібастұз кен орындары
игерілді.
Қазақстан көмір қоры бойынша алдыңғы он мемлекеттер қатарынан 8-орынға ие, алдымызда тек Қытай, АҚШ,
Ресей, Австралия, Үндістан, Оңтүстік Америка Республикасы және Украина. Мемлекеттік балансқа 49 кен орны
есепке алынған, олардан алынатын көмір 33,6 млрд тоннаны, ал оның ішінде таскөмір 21,5 млрд тоннаны қоңыр
көмір — 12,1 млрд тоннаны құрайды.
1991 жылы Қазақстан өндірген көмірдің жалпы көлемі 130,4 млн т, немесе бұрынғы КСРО территориясында
өндірілген көмір көлемінің 20,7%-ын құрайды. Қазақстанның көмір саласының құрылуы мен дамуы,
республиканың басқа да салалары сияқты, КСРО ыдырағаннан кейін қиын жағдайда өтті.
Бүгінгі күні елімізде көмір өндіруді 33 компания (оның 5 шетелдік және 28 отандық) жүргізеді. Олардың ең
ірілері: «Богатырь Аксесс Комир» (БАК) ЖШС, «Восточный» разрезі мен «Евразиялық энергетикалық
корпорациясына» ААҚ қараеты «Шұбаркөл көмір», «Майкубен Вест» ЖАҚ, «Испат-Кармет» көмір
департаменті ААҚ, «Қазақмыс» корпорациясына қарасты «Борлы» көмір департаменті. Қазақстанда «Богатырь
Аксесс Комир» ЖШС депатаментінен басқа көмір өндіретін кәсіпорындардың барлығы дерлік ірі
энергетикалық немесе металлургиялық компаниялардың құрам бөліктері болып келеді.
ҚР көмір өнеркәсібін дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасын Қазақстан
Республикасының Үкіметі 2007 жылы ұсынды. https://ikaz.info/komir- onerkasibi/
Оқылым.[10]
Тапсырма. Графиктік мәтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер.

https://atameken.kz/kk/articles/22071-v-kazahstane-snizilos-proizvodstvo-mashinostroeniya
https://baraev.kz/media/infografika/434-naty-egnshlk.html
1.Мәтіндегі ең жоғары көрсеткішті көрсеткен өндіріс түрінен ең төменгі көрсеткішті көрсеткен өндірістің
аралығы қанша пайызға төмен екендігін белгілеңіз?
А)38,2
В)39,2
С)59,3
Д)46,2[1]
2.2015 жылдың қаңтар-ақпан айларында мәтінде берілген мәлімет бойынша ең төменгі көрсеткіш қанша
пайызды көрсетіп тұр?
А) -39,5
В) -28.4
С)-32,6
Д) 29,2
[1]
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3.Мәтінде қандай өндіріс түрлері жайында мәлімет берілген? 2-3 cөйлеммен жеткізіңіз.
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[2]
4.Мәтіннен өндіріс салаларының қайсысында қарқынды өсу мен күрт төмендеу үдерісі байқалады? 3-4
сөйлеммен сипаттап жазыңыз.
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[2]
5.Мәтіндерді салыстыра кәсіби сөздерді қолданып, ойыңызды 4-5 сөйлеммен жеткізіңіз.
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[3]
Жазылым
Берілген тақырыптардың бірін таңдап, жазба жұмысын орындаңыз. Жазылым жұмысында абзац пен бөліктерге
бөлуді, логикалық тұрғыдан өз идеяңызды жүйелеп жеткізуді, жазылымға сай стильді ұстаныңыз. Ұсынылған
тақырып бойыншакәсіби сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен жазыңыз. [10]
1 Әртүрлі көлік түрлерін салыстырып, «Қазақстандағы транспорт түрлері» тақырыбында салыстырмалы эссе
жазыңыз.
150-170 сөз
2. Ғаламтор мен баспа беттерінен мәліметтер жинап«Қазақстандағы мұнай индустриясының қазіргі жағдайы»
тақырыбында шағын мақала жазыңыз.
120-150 сөз
Балл қою кестесі
Тыңдалым және айтылым
№
Балл
Грамматика мен лексиканы дұрыс қолдануы
Сұрақты түсіну мен толық жауап беру
қабілеті
1
9-10
Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін мен байланысу түрлерін ұтымды қолдана алады.
Ой дәлдігі мен сөз қолданысы дұрыс, анда-санда болмашы қатежібереді. Мәтіндегі көтерілген мәселені өте
жақсы түсінеді. Қойылған сұрақтарға нақты әрі тиімді жауап береді. Талқылау кезінде өз ойын толық әрі еркін
жеткізеді..
2
7-8
Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін ұтымды қолдана алады.
Ой дәлдігі мен сөз қолданысы дұрыс, анда-санда лексикалық нормаданаздаған қателер жібереді. Мәтіндегі
көтерілген мәселені жақсы түсінеді. Қойылған сұрақтарға жауап береді.Талқылау кезінде өз ойын жеткізуде
аздап қиналады
5-6
Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін және байланысу түрлерін қолдануда аздап шатасады.
Ой дәлдігі мен сөз қолданысы дұрыс, лексикалық нормадан ауытқығанмен, түсінуге қиындық туғызбайды.
Мәтіндегі көтерілген мәселенің негізгі тараптарын түсінеді. Қойылған сұрақтарды талдауда едәуір
қиналады.Талқылау кезінде қолдауды қажет етеді, жауаптарын алдын ала дайындап келгендей көрінеді.
3-4
Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін және байланысу түрлерін қолдануда шатасады.
Ой дәлдігі мен сөз қолданысы нақты емес, түсініспеушілікті тудырады. Көтерілген мәселені түсінуде
қиналады. Қойылған сұрақтарға жауап беруде қиналады, тақырыпты ашуды дамыта алмайды. Талқылау
кезінде жақсы қолдаусыз өзін көрсете алмайды.
1-2
Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін және байланысу түрлерін өте аз түсінеді.
Түсініспеушілікті тудыратын, қайталанып келетін қателер жиі кездеседі Көтерілген мәселені түсінуде қатты
қиналады. Қойылған сұрақтарға жауап беруде қиналады, тіпті жауап бере алмайды. Талқылауға өте аз
қатысады.
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№
Жауап Балл
1
С
1
2
С
1
3
Газ, мұнай, көмір, гидроэнергия өндірістері
2
4
Ықтимал жауап.
1-мәтінде көмір өндірісінің өсу қарқыны жоғары болса,гидроэнергия өндірісі төмен.
2-мәтінде машина жасау саласына қарағанда компьютер т.б.электронды құрылғылар жасау өндірісі төмен. 3
5
Ықтимал жауап.
Елімізде мұнай ,көмір өнеркәсібінің жылдан –жылға қарқынды дамып келе жатқанынын білеміз.Керісінше
машина жасау,компьютер т.б.электронды құрылғылар жасау өндірісінен ақсап барамыз.
3
Барлығы
10
Жазылым
№

Балл

Сипаттамасы

1
9-10
Жазылым жұмысын орындауда абзац бен бөліктерге бөліп, ойын логикалық тұрғыдан жүйелі
жеткізеді, жазылымға сай стильді ұстанады.Тақырып аясындағы кәсіби сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен
қолданады.Тақырыпты ашу мен өз көзқарасын білдіруде ой иірімдерін тиімді қолданып,ойын көркем әрі әсерлі
жеткізе алады, емлелік қателерді жібермейді.
7-8
Жазылым жұмысын орындауда абзац бен бөліктерге бөліп, ойын логикалық тұрғыдан жүйелі
жеткізеді, жазылымға сай стильді ұстанады.Тақырып аясындағы кәсіби сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен
қолданады.Тақырыпты ашу мен өз көзқарасын білдіруде ой иірімдерін тиімді қолданып,ойын көркем әрі әсерлі
жеткізе алады, аздап емлелік қателерді жібереді
5-6
Оқырманға әсер беру мақсатымен кейбір сипаттау құралдары қолданылған. Ойын анық
білдіреді, бірақ бір сарыннан шықпайды, техникалық қателер (мәтіндегі сөздердің байланысу түрлерінің дұрыс
қолданылмауы, шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, орфографиялық қателер, пунктуацияның
жоқтығы) жалпы әсерді бұзады
3-4
Құрылымы жүйесіз немесе анық емес, нақты суреттеу мен салыстырып баяндау қабілеті
жетіспейді. Сөз саптауы нақты болғанымен, жүйесіздік байқалады, жиі техникалық қателер (сөздердің
байланысу түрлерінің дұрыс қолданылмауы, шақтардың, бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы,
орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы) жібереді
1-2
Көркем тіл құралдары аз қолданылған немесе мүлдем қолданылмаған. Сөздер кейде анық емес,
техникалық және құрылымдық қателер (сөздердің байланысу түрлерінің дұрыс қолданылмауы, шақтардың,
бастауыш пен етістіктердің ұйқаспауы, орфографиялық қателер, пунктуацияның жоқтығы) мағынаны толық
түсінуге қиындық келтіреді.
****************
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Сындарова Зауре Абдрашидовна
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы: 40 минут
Түсіну және жауап беру - 5 минут
Анализ және интерпретация - 15 минут
Бағалау және салыстыру - 20 минут
Балл саны: 20
Көп таңдауы бар сұрақтар
Қысқа жауапты қажет ететін ашық сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 бөлімнен тұрады: бірінші бөлім -түсіну және жауап беру, екінші
бөлім - анализ және интерпретация, үшіншісі -бағалау және салыстыруды тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап
сыр
ма
Қамтылатын мақсаттар
Тап
сырма
лар түрле
рі
*Тапсырмалар сипаттамасы *Орын
дау уақыты, мин
Балл
1-5
7.1.1.1Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау
7.1.2.1 Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау
Жауап нұсқала рынан бір
дұры
сын таңдау/ жабық сұрақтар
Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар оқыған шығармалары негізінде
берілген сұрақтарға жауап береді.
5
5
6-10
7.2.2.1 Эпикалық,
поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау
7.2.3.1 Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора,
аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау
7.2.4.1 Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу Толық жауап
ты қажет ететін сұрақ
тар
Оқушылар оқыған шығармалары негізінде берілген сұрақтарға жауап береді. Жауаптар 3-4 сөйлемнен
тұруы қажет.
15
10
11
7.3.1.1 Кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығына баға беру
Жазба
ша толық жауап
ты қажет ететін сұрақ
тар
Берілген тақырыпқа өз көзқарасын дәлелдеп, жазба жұмысын жазады.
20
5
Барлығы
40 минут
20
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Тапсырмалар және балл қою кестеcі үлгісі
«Қазақ әдебиеті» пәнінен 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
1. «Төлегеннің Қаршыға арқылы Жібекті көріп ғашық болуы» оқиғасының сюжеттік құрылымға сай бөлігін
анықтаңыз.
А.Оқиғаның басталуы
В.Оқиғаның дамуы
С.Оқиғаның байланысы
Д.Оқиғаның шарықтау шегі
Е.Оқиғаның шиеленісі
[1]
2.Түрік қағанатының негізін қалаған кім?
А.Тоныкөк
В.Күлтегін
С.Иолығ тегін
Д.Білге
[1]
3.Сөйлесе -қызыл тілдің шешені,
Буыршынның бұта шайнар азуы,
Бидайықтың көл жайқаған жалғызы,
Ұстаса –қашағанның ұзын құрығы –деп өз бейнесін ұтымды және әсем бейнелеген жырау кім?
А.Жиембет
В.Ақтамберді
С.Қазтуған
Д.Шалкиіз
[1]
4. «Қыз Жібек» жырының негізгі идеясын белгілеңіз.
А.Елі мен жерін жаудан қорғау
В.Сұлулықты дәріптеу
С.Әлеуметтік теңсіздікті сынау
Д.Сүйіспеншілік пен адалдық
[1]
5. Еңсегей бойлы Ер Есім ,
Есім, сені есірткен
Есіл де менің кеңесім...деп басталатын жырдан Жиембеттің кім екенін аңғаруға болады.
А.Хан кеңесшісі
В.Қолбасшы
С. Қарақшы
Д. Ақын
[1]
6. «Еңсегей бойлы Ер Есім жырындағы берілген үзіндіде қандай көркемдегіш құралдар қолданылған,
ойыңызды дәлелдеп жазыңыз.
Жырдан үзінді Жырдағы көркемдеу құралдар
Тал шарбаққа мал сақтап,
Тас қалаға жан сақтап,
Тасқан екен мына хан!...
Жұмыскерің мен едім Сатып алған құлыңдай
Еңсегей бойлы Ер Есім ,
Есім, сені есірткен
Есілде менің кеңесім

Қолданысына талдау жасаңыз

[2]
7. «Қыз Жібек» жырындағы Төлеген мен Қыз Жібек бейнесін суреттеудегі автор көзқарасы мен оның маңызын
дәлелдеп жазыңыз. (3-4 сөйлем).
_________________________________________________________________
[2]
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8.
Жырдағы оқиға желісін негізге ала отырып,Есім ханның атынан Жиембет жырауға жауап жазайық.
Автор ойына, өз көзқарасыңа сүйене отырып, оқиға желісін әрі қарай дамытып жазыңыз. (7-8 сөйлем).
_____________________________________________________________________________
[2]
9. «Құйрығын күн шалмаған балығым, ортамнан ойран салар деп» деген қатарда жырау қандай әдеби тәсіл
қолданған ? Ойыңызды нақтылай кетіңіз. (2-3 сөйлем).
______________________________________________________________
[2]
10..Жырдағы кейіпкер Білге қағанды зерттеп,зерттеудің нәтижесін кестеге түсіріңіз,автор қолданысын
суреттеңіз.
Кейіпкер
Қоғамдағы орны
автор мақсаты
Білге Қаған

Өмірге деген қызығушылығы

Дәлел Кейіпкерді жырға қосудағы

[2]
11 «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы»жырындағы кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік
мінездемені салыстыра отырып, жырдың тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз.
Кейіпкер
Іс-әрекеті
Автор берген портреттік мінездеме
Көркемдік құндылығы

Салыстырыңыз Тарихи құндылығы

[5]
Балл қою кестесі
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Жауап Балл
Қосымша ақпараттар
С
1
В
1
С
1
Д
1
В
1
«Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағы көркемдегіш құралды табады.

1

Ойын дәлелдеп жазады. 1
Кейіпкерлер бейнесін суреттеудегі автор көзқарасы мен маңызын анықтайды.
1
Өз ойын дәлелдеп, 3-4сөйлеммен жазады.
1
Жырдағы оқиға желісін негізге алады. 1
Есім ханның атынан Жиембет жырауға жауап жазады.
1
Өз көзқарасына сүйене отырып, оқиға желісін 7-8 сөйлеммен дамытып жазады. 1
Өлең жолдарындағы көркемдегіш құралды анықтай отырып, өз ойын нақтылайды.
Білге қағанды зерттеп, нәтижесін кестеге түсіреді.
1
Автор қолданысын суреттейді. 1
«Қазтуғанның қонысымен қоштасуы»жырындағы кейіпкерлерді анықтайды.
1
Кейіпкерлердің іс –әрекетін талдайды. 1
Автор берген портреттік мінездемені салыстырады
1
Жырдың тарихи құндылығына баға береді
1
Көркемдік құндылығына баға береді.
1
****************
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы
Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Муталиева Лаззат Киназбековна

ҰМЖ тарауы: Ұлттық және отбасылық
Мектеп: Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебі
құндылықтар. Фонетика
Күні:
Мұғалім: Муталиева Лаззат Киназбековна
Сынып: 6
Қатысқан оқушылар саны: Қатыспағандар:
Сабақ
Туған жер –тұғырым.Дыбыс екпіні.
тақырыбы:
Осы сабақ
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға
арқылы жүзеге бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру
асатын оқу
6.4.2.1 екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем
мақсаты:
ішінде орынды қолдану
Сабақ
Б. мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды, екпіннің түрлерін біледі;
мақсаты:
К. көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырды, екпіннің
түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданады;
К. Өз ойын дәлелдеп нақтылау сұрақтарын құрастырады, мысалдар келтіре алады.
Бағалау
Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтап,нақтылау сұрақтарын құрастырады.
критерийлері:
Екпіннің түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданды.
Тілдік
мақсаттар:

Құндылықтарғ
а баулу
Пәнаралық
байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу
Жоспарланған
уақыт

Оқушылар орындай алады: екпіннің түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды
қолданады;
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: т.б.
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тіркестер:өз ұлтын,жерін,ана тілін
жанындай сүю,қорғай білу, т.б.
Талқылауға арналған сұрақтар:
1-Екі мәтінге ортақ ой не деп ойлайсыңдар?
2-Бүгінгі қазақ патриотизмі өандай ұстанымда болу керек?
Жазылым бойынша ұсыныстар: «Ішкі және сыртқы», «Ойлан! Жұптас! Бөліс»,
“Даналық сөзден дән ізде”
Ишара: им-ишара, қимыл-қозғалыс...
Жалпыадамзаттық құндылықтар: адамгершілік,мейрімділік, әділдік.
Мәңгілік Ел құндылықтары: тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы, ұлттық
бірегейлікті сақтау
Өзін-өзі тану, әдебиет.
Ғаламтор ақпараттары, интербелсенді тақта, дерекқорлар, сілтемелер
Ұлттық құндылықтар бастауы
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар түрлері
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Сабақ басы:
(4минут)

Сабақтың
ортасы:
(12минут)

(12 минут)

І. Ұйымдастыру: сәлемдесу, оқушыны түгелдеу
ІІ. Психологиялық ахуал. «Сағат тілі» әдісі арқылы бір-біріне
жылы лебіздерін білдіреді
ІІІ.Сабақтың мақсаты және бағалау критериилерімен таныстыру
Гүл құрастыру арқылы сыныпты 3 топқа бөлу.
Гүл күлтелерін таратып, олардан гүлдер құрастырады. Әр
күлтесіне оқушы өз атын жазып, бір топ болады. Гүлдер бір
формада ,түстері әр түрлі.
"Сұрақтар жаңбыры" әдісі арқылы алдыңғы білімді пысықтау.
І тапсырма Топтық жұмыс
Мәтіндерді түсініп оқып,ат қойыңдар.
«Ішкі және сыртқы» шеңбер стратегиясы арқылы мәтіннен
негізгі және қосымша ақпаратты тауып,нақтылау сұрақтарын
құрастырыңдар.Пікірлеріңді түйінді сөздермен
қорытындылаңдар.
Дескриптор:
-мәтінді мұқият оқыйды;
-мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты табады;
-нақтылау сұрақтарын құрастырады;
ҚБ –«көңілді смайликтермен»
ІІ тапсырма Жұптық жұмыс.
«Ойлан! Жұптас! Бөліс» әдісімен 1-мәтіндегі екпіннің түрлерін
тауып, дыбыс екпінін ажыратып жазыңдар.Сөз және сөйлем
ішінде орынды қолдану.
Дескриптор
- Мәтіннен екпіннің түрлерін табады;
- Дыбыс екпінін ажыратады;
- Сөз және сөйлем ішінде орынды қолданады;
Қ.Б

(10 минут)
ІІІ тапсырма
Жеке жұмыс “Даналық сөзден дән ізде” әдісі арқылы берілген
М.Мақатаевтің “Туған жерге”өлеңін негізге ала отырып,өздерің
өлең жазыңдар.Сөз және дыбыс екпіндерін көрсетіңдер.
Сабақ
соңы:
(2минут)

Кері байланыс:
«Асық лақтыру» әдісі
Алшы - Сабақтан өзіңе пайдалы не алдың?
Тәйке – Сабақта не қиын болды?
Бүк – Сабақта нені басқаша өзгертуге болады деп ойлайсың?
Шік – Бүгінгі сабақтан үйренгенің бойынша алда не істеймін деп
ойлайсың?

Дидактикалық
материалдар
Сабақ тиімділігін
артыратын 370 әдіс +
саралаудың 100 тәсілі
Оқулық «Арман ПВ»
қазақ тілі 6- сынып
Сабақ тиімділігін
артыратын 370 әдіс +
саралаудың 100 тәсілі

Сабақ тиімділігін
артыратын 370 әдіс +
саралаудың 100 тәсілі
Қалыптастырушы
бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
(Қазақ тілі 6- сынып)

Сабақ тиімділігін
артыратын 370 әдіс +
саралаудың 100 тәсілі

Сабақ тиімділігін
артыратын 370 әдіс +
саралаудың 100 тәсілі

Үйге
тапсырма:
" Туған жер –
тұғырым "
тақырыбында
эссе жазу
Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейілінше қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау –
Оқушылардың
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Қабілетті оқушыларға тапсырманы
қалай түрлендіресіз?

ақпаратты
қаншалықты
меңгергенін қалай
тексересіз?
Оқушылардың
ақпаратты
меңгергенін кері
байланыс пен
бағалаудың әдістері
негізінде және
дескрипторды басты
назарға ала отырып,
тексеремін.

*АКТ-мен байланыс
*Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)

Қолдауымды қажет ететін оқушы:
*Өзін-өзі тану мен қазақ әдебиеті;
Қабілетті оқушы:
Мотивациялық тренинг ұйымдастыру;
«Салыстырмалы анализ» әдісі арқылы
*Сыныптағы қауіпсіздік ережелерімен
кестемен жұмыс жасайды, тақырыбы мен
таныстыру;
идеясын анықтайды;
АКТ-ны қолдануда, мәліметтерді
Қабілетті оқушы мәтіндердің
жүйелеу барысында мұғалім көмегіне
айырмашылығы мен стилін ажыратып,
жұгіну;
идеясын кестемен жұмыс жасау арқылы
*Ынтымақтастық аясында азаматтық
Орындайды;
жауапкершілік;
«Өз үйіңді құрып ал» әдісі арқылы
«Мәңгілік Ел» идеясын насихаттау;
берілген мысалдардан есімше мен
көсемшені табады;
Қабілетті оқушылар мысалдардың шақ
түрлерін анықтап, тұйық етістікке
айналдырады.
Рефлексия
Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды жазу
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге
үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға
асырылды ма?
қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай
болды?
Дифференциацияны жүзеге асыру
қолымнан келді ме?
Мен жоспарланған уақытымды ұстандым
ба?
Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім
және неліктен?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
****************
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУ
Түркістан облысы ордабасы ауданы Б. Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Аманбаева Гулбану Онгаровна
«Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын,
ал өзіме жасатсаң үйренемін» Қытай ғұламасы Конфуций
Қазіргі кезде білім беру жүйесінде білім сапасы мен оның нәтижелерін арттыру мақсатында
педагогикалық инновациялар мен компьютерлік оқыту әдістемесі белсенді енгізілуде. Білім сапасы дәстүрлі
және кез келген оқытудың инновациялық технологияларында білім беру процесінің тиімділігін сипаттайтын
критерий ретінде анықталады.
Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға дейінгі білім берудің дамытудың мемлекеттік
бағдарламасына сай қазақстандық білім беру жүйесінің маңызды міндеті – білім беру мазмұны мен құрылымын
жаңарту, яғни жаңа мазмұнда білім беру моделін құрастыру.
Білім беру моделі деңгейі экономикалық және ғылыми-техникалық прогрестің ең негізгі көрсеткіші екені
белгілі. Сапалы білім беру дегеніміз – ғылымға негізделген жүйелі бағдарлама бойынша теориялық,
практикалық, іске қабілетті, еңбекке баулу, дүниетанымын кеңейту және бойындағы бар қабілетін кемеліне
келтіріп жан-жақты тұлға тәрбиелеу болып табылады.
Білім беру қызметінің негізгі бөлігі білім сапасын арттыру мақсатында негізделеді және мынадай
принциптер бойынша атқарылады: тұлғаны дамыту, педагог мәртебесін көтеру; оқытып-үйрету әдістері;
іздестіру жұмыстарына бағыттайтын ынтымақтастық; оқушы позициясы; жаңа ақпараттық технология; бәсекеге
қабілеттілік. Білім сапасы негізінен оқу материалдарын игеріп қана қоймай, сонымен бірге тұлғаның
интеллектуалдық және адамгершілік тұрғыдан дамуына, педагогтардың қарым-қатынасын ізгілендіруге оңды
ықпал етеді.
Заманауи білім беру трендеттерінде білім беру мазмұнын өзгертуге септігін тигізетін негізгі айғақтарды
анықтауға тура келеді: біріншіден, білім беру парадигмасының негізі болып табылатын оқытудың жаңа
шарттары мен белсенді әдістемелері; екіншіден, өзінің білімдерін жаңартуға, тез арада оқып-үйренуіне, өзін-өзі
дайындауға және жылдам өзгеріп отыратын әлемде табысты өмір сүру үшін қабілеттерін қолдану аясында
өзгертуге қабілетті, сыни ойлай алатын функционалды сауатты тұлға дайындауда қоғам тарапынан болатын
талаптар. Білім беруші материалдардың ұсынылған жаңа формалары, жаңа оқыту тәсілдерімен жұмыс істеудің
әдістемесі және оқытудың компьютерлік технологияларының көмегімен тұлғаның танымдық іс-әрекетін
басқару тәсілдері біршама нәтижелерге жетуіне, оқушылардың белсенділігін және барлық оқу процесінің
тиімділігін арттыруда септігін тигізеді.
Оқытудың компьютерлік технологиясы – адамның даму процесінде оған әсер ететін әдістер, формалар
мен тәсілдердің жиынтығы. Компьютерлік технологияларды практикада қолданып жүрген тек оқыту әдістеріне
қарапайым қосымша ретінде ғана қарастырылмайды, сонымен қатар, оқып үйренетін материалдың
көрнекілігінің жоғары деңгейіне жетуге, интерактивті тапсырмаларды енгізу дәрежесін кеңейтуге, үздіксіз кері
байланысты жүзеге асыруға, оқыту процесінің динамикасын жандандыруға және арттыруға, оқушылардың
пәнге деген қызығушылығын жетілдіруге және сабақтың мазмұнын жаңа элементтермен толықтыруға септігін
тигізетін қуатты құралы ретінде қарастырады. Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар әлемінде смартқұрылғылар мобильді қосымшалар секторларының дамуына ерекше назар аударылады.
Заманауи нарықты талдау арқасында болашақтың құзырында дамудың неғұрлым перспективті
бағыттарының бірі – планшеттер мен смартфондар болып табылады. Смартфондар, мобильді технологиялар,
планшеттер және басқа да ақылды құрылғылар сапалы білім беруге көмегін тигізеді. Біз мектеп оқушыларының
білім беру практикасына мобильді технологиялар кеңінен еніп жатқанын бақылаймыз, мысалы, ақпарат алу
үшін Интернет-энциклопедиялардан википедия, қажетті ақпараттарды іздеу, сөздерді немесе айғақтарды
аударма-бағдарламалар арқылы аудару, ақпараттарды визуаландыру, бейнедәрістер көру, онлайн режимінде
тестілеу немесе сауалнама алу, түрлі зертханалық эксперименттер жүргізу. Тізбексіз сеттерге өту, ақылды
терминалдарды тарату, смарт-құрылғыларды және мобилді офистерді кеңейту – қоғамның жаңа сапасы.
Онда мамандандырылған адамдардың көмегімен техникалық құрылғыларды, сервистер мен Интернетті
қолдану жиынтығы субъектілердің өзара байланысы арқылы сапалы өзгерістерге әкеліп соғады және жаңа
тиімділік алуға септігін тигізеді.
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Smart – оқыту-бағдарламалық қамсыздандырудың онлайндық таралуы мен мультимедиа түріндегі
контенттердің бірігуінен тұратын оқытудың бірінші тренді. Заманауи Smart – оқытудың түйінді аспектілері –
гаджеттерді қолдана отырып, оқытудың иілмелі және ашық ортасын, ашық білім беру ресурстарын, басқару
жүйесін құру.
Smart – оқыту «әрқашан, әр жерде және кез келген уақытта» білімнің қол жетімділігін арттыруға септігін
тигізеді. Интегралды интеллектуалды білім беру ортасын дамытудың қажеттілігі Smart-технологиялардың даму
деңгейлерінің жеткіліктілігіне және олардың күнделікті өмірге интенсивті енуіне негізделеді. Екінші тренд –
білім беру робототехникасы, техникалық шығармашылық элементтерін оқу процесіне құрастыру және
бағдарламалауды біріктіру арқылы енгізудің заманауи тұғыры жүзеге асырылады. Робототехника бойынша
сабақтар оқушылардың жан-жақты дамуына және жаңа ұрпақтың стандарттарында берілген маңызды
құзыреттіліктерді қалыптастыруға көмектеседі:
 эксперименталды зерттеуді ұйымдастыру дағдылары: болжам ұсыну, шешімдер іздестіру, бақылаулар
мен өлшемдерді жүргізу, себеп-салдық байланыстарды орнату, жеке факторлардың әсерін бағалау, нәтижелерді
өңдеу және талдау;
 пәнаралық байланысты түсіну: математика, физика, биология, информатика, жаратылыстану,
технология т.б. пәндер;
 -шығармашылық, бейнелік, кеңістік, логикалық, сыни ойлауды дамыту;
Білім алушылар интернет жүйесінен алынған ақпараттарды реттеп қана қоймайды, сонымен қатар,
алдына қойған мақсаттарға жету үшін оқу-іс-әрекетін өзінің әрекетімен байланыстырады.
Білім беру саласындағы білімді игертудің заманауи әдіс-тәсілдері үздіксіз зерттелуде. Білім беру
саласындағы бұл жаңашылдықтар ұрпаққа сапалы білім игерту үшін жасалған бағдарламалар мазмұнына енді.
Қазіргі таңда білім беруші педагогтар осы интербелсенді әдістерді өз тәжірибесіне енгізді.
Интербелсенді оқыту –бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын
сұқбаттасып оқыту болып табылады.
Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары:
 орта қалыптастыру; әрекет арқылы үйрету; өмірмен байланыстыру; өзінділікпен дербестікке баулу;
Интербелсенді оқыту мектепте мынандай жұмыс түрлері мен әрекеттер арқылы жүзеге асырылады:
 бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, барлық сыныптар)
 жеке және бірлескен зерттеу жұмыстары;
 пікірталастар;
 шығармашылық жұмыстар;
 жағдаяттар арқылы үйрену;
 презентациялар;
 тренингтер;
 сауалнама өткізіп, оның қорытындысын талқылау және талдау;
 кез-келген оқу әрекетін кері байланыспен аяқтау;
Биология сабағында топтық жұмысты қолданудың әр-түрлі тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың
мүмкіндіктерін тексеруде, алған білімдерінің нәтижесін көруде тиімді құрал екенін білдім.
Ойымды қорыта келе, интербелсенді әдіс-тәсілдерді биология сабағында қолданудың тиімді жақтарын істәжірибемде көріп, осы әдіс- тәсілдерді сабақта қолданғаннан кейін оқушылардың пәнге деген
қызығушылықтары артып, жеке іздену жұмыстарын жүргізіп, бір-бірімен топтық жұмыс барысында
әрекеттесуді үйренеді, (жұптық, топтық, тыңдап отырған үштік) ұжымдап жұмыс, жеке дара жұмыс)
оқушылардың шығармашылық қабілеті артады. Ұжымдық жұмыс барысында дарынды, ерекше қабілетті,
биология пәніне икемді және зерттеуші оқушылар пайда болады.

•
•
•
•
•
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МӘТІН АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Бекбулатова Анаркул Абжаловна
Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жанжақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде
қалыптастыру-заман талабы. Тіл-халықтың жаны, ұлтымыздың құжаты. Тіл құрыса,
халық та жер бетінен жоғалады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің көздейтін негізгі
мақсаты – оқушыларды белгілі дәрежеде қазақша сөйлеуге, өз ойын басқаға жеткізе алатын бірудің сөйлеген
сөзін, жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу. ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тәлімтәрбие және білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындау педагогика тәжірибесінің көкейкесті
мәселелерінің бірі болып отырғаны анық.
Республикамыздың егемендік алып, тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болуы ұлттық мәдениетіміздің
жан-жақты өркендеуіне негіз болды. Мемлекеттік тіл-халықтың барлық мұқтажын, өнер, мәдениет, радио,
дипломатиялық қарым-қатынас, ғылым, өндіріс, шаруашылық, ресми іс-қағаздарды т.б. салаларға дейін қызмет
ететін қоғамның қуатты қолданыс құралына айналуы қажет. Оқушылардың тәрбиесі мен білім деңгейінің
жоғары болуы, сауаттылығы, қазақ тілін меңгеру, түсініп оқуы мен қатесіз жазуына байланысты екендігін
көрсетеді.Тіл тағдырын жетілдіру көп ретте мектепте атқарылатын жұмыс деңгейіне байланысты. Өйткені,
өскелең ұрпақтың балғын санасына бай тіліміздің нәрін сіңдіріп, көкірегіне ұялатуға әр пән мұғалімі ауқымды
істер атқаруы тиіс. Бірақ, оқушының тілін қалыптастыру үшін, мұғалімнің өзі бір құзырлыққа жету керек. Сол
үшін оқушы санасына, қазақ-тілі ертеңгі күні үлкен өмірге араласқанда оның қоғамдағы қызметіне көмегін
тигізетін, жұмысында, күнделікті өмірінде қажетіне жарайтыны туралы ұғым қалыптастыру керек.
Қазақ тілін оқыту барысында оқушының тілін дамытып, сөз байлығын арттыру - ең маңызды
жұмыстардың бірі. Оқушылар қазақ тілін оқу барысында мұғалімнің қойған сұрақтарына түсініп, оған жауап
қайтаруға, үйренген сөздерін бұзбай айтуға, әсіресе, құрамында қазақ тіліне тән дыбыстары бар сөздер мен сөз
тіркестерін дұрыс қолданып, сөйлемді дұрыс құруға үйретіледі. Бұл мәселені жүзеге асыру үшін, біріншіден
жүйелі түрде, «оңайдан қиынға принципін» басшылыққа сала отырып күнтізбегін жоспар қажет деп ойлаймын.
Басты назар аударатынымыз оқу, сөйлеу, талдау, жазу жұмыстарына мұқият көңіл бөлу.
Қазіргі заман талабы: әр оқушы әр сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймайды, соны өзі игеріп,
талдап, пікір тасластыру деңгейіне жетіп, даму үстінде болуын қалайды.Тіл дамыту жұмысында тиімділік
танытып отырған бүгінгі педагогикадағы технология барысына тоқталып өтсем.Бүгінгі педагогика оқушыны
оқу барысындағы субъект ретінде қабылдайды. Соның бірі тиімді деп танылып отырған М.М.Жанпейісова
технологиясындағы оқу үрдісінде:
 білім алушының көптеген тұлғалық психикалық қасиеттері оның жеке өзіндік, өзін қанағаттындыратын
қызметі барысында айқындалып қалыптастыру,
 әр түрлі белсенді формаларды (топтық, топтық-жеке және жұппен жұмыс, диспуттар, пікірталастар)
қолдану,
 өз қабілеттерін, жадын, ынтасын, ойлауын, ауызша және жазбаша тілін дамыту;
 оқушыға сенімділік білдіру;
 пәнге қызығушылығын арттыру;
 оқушы өз біліміне сеніп, оны дамыту;
 өз білімін бағалау;
 өзара білім тексеру;
 ақпараттандыру арқылы білім алу;
 өзіндік шығармашылық деңгейге көтерілу мақсат етіп көзделген.
Оқушыларға қазақ тілі мен әдебиетінен үйретілетін сөздер біріншіден, белгілі бір тақырыптарға,
екіншіден сөз таптарға қатысты болады, сол себептен қазақ тілі сабағы әрі тілдік, әрі әдебиеттік оқу
материалдарын қамтиды. Кейбір грамматикалық түсініктемелер, жаттығу шарттары орыс тілінде
берілетіндіктен, салыстырмалы грамматикаға байланысты мәліметтер де қамтылады. Заман өзгерген сайын
әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып отыр. Әр түрлі жаңа технологияларды қазіргі мұғалімдер өз
тәжірибелерінде қолданып жүр. Сонымен қатар орыс тілді мектеп оқушыларына қазақ тілін үйретуде пән
бойынша жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыс
оқушылардың білімін тереңдетуге, ой-өрісін кеңейтуге, олардың тілді үйренуге ынтасын, құмарлық сезімін
оятуға көмектеседі.
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Өзім жұмыс жасайтын мектепте қазақ тілі сабағында оқушыларға тілді терең меңгерту, ойлау қабілеті
мен сауаттылығын арттыру, еркін сөйлеп, жауап бере алатын, жаза білетін дәрежеге жеткізу, қазақ халқының
әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, тарихын танытып талаптандыру, мемлекеттік тілді құрметтеуге тәрбиелеу.
Оқушылардың сөйлеу тілін мәтіндер арқылы дамытуды жүзеге асыру нәтижесінде олардың қазақ тілінен
білімдері толықтырылып, мәтінмен жұмыс істеу дағдылары жетілдіріледі.
Жалпы мен өз тәжірибемнен тоқталар болсам, сабақ өткізу, яғни оқыту барысында өткізілетін, кейде
күрделілік тудыратын жұмыс түрлерінің бірі – сабақта мәтінмен жұмысты ұтымды ұйымдастыру. Мәтінмен
жұмыс жасату – тіл үйретудегі негізгі элементтердің бірі. Тіл дамытуда мәтіннің рөлі өте үлкен, мәтін балаға
білім береді, тілін, ой-өрісін дамытады, тәрбиелейді. Мәтінді талдаған кезде оған қойылатын талаптарға да
назар аудару керек. Мәтіннің тәрбиелік мәні бар болуы тиіс; мәтінде оқушылардың дүниетанымын кеңейтетін
мәліметтер нақты, түсінікті, қабылдауға қиын болмайтындай болуы керек; жеңілден – қиынға қағидасы сақталу
қажет. Мысалы, біз өз ойымызды сөз арқылы емес, негізінен мәтін арқылы жеткіземіз. Мәтінмен жұмыс жасау
мынадай кезеңдерге бөлінеді:
 Мәтінді оқығанға дейінгі жұмыс;
 Мәтінмен жұмыс кезеңі;
 Мәтінді оқығаннан кейінгі кезең.
Мәтін алдындағы жаттығулар мен тапсырмалар және соларға сәйкес жұмыс түрлері мынадай бағытта
жүргізіледі: тілдік тұлға мен сөйлем үлгілерін мәтінде танып, айыра білу және әртүрлі құрылымдық
материалды (сөзжасам элементтері, етістіктің жақ, шақ түрлері, сөйлем түрлері, сөздердің бір-бірімен
байланысу тәсілдері және т.б.) меңгерту.
Мәтінмен жұмыс кезеңі. Бұл кезеңде мәтіннің тілдік материалы мен құрылымы орындалады. Мәтін
ішінен қажет мәліметті бөліп алу, айыра білуге машықтандыру жаттығуларын әр түрлі тәсілмен орындау.
Мәтінмен жұмыс кезеңі ббылайша ұйымдастырылады: оқығанның мазмұнын айту, мәтін бойынша сұраққа
жауап беру, жоспар жасату, бірнеше бөлімге бөліп оқыту, негізгі, жанама ойды таптыру, қорытынды жасату.
Мәтін мағынасын толық түсіну дегеніміз- мәтіннің мазмұнын түсіну үшін оның ішіндегі жеке сөздерді түсінуі
керек. Бұл жеке сөздер түсінікті болса, тұтас мәтін де түсініқті болады деген ой туады.
Шартты түрде алып отырған үшінші кезеңде мәтінді оқып, түсініп, мәтіндегі негізгі ойды казақ тілінде
жеткізе білу.
Мәтінді оқып, танысқаннан кейінгі орындалатын жұмыстар: логикалық сұрақтар құрастыру, сөздік
жұмыстарын жүргізу, фонетикалық жаттығулар, мәтіндегі пнегатив тұстарды позитивке айналдыру, сөйлем
кұрау, мәтінге мәтін мазмұны негізін сақтай отырып, жоспар құру, аударма жасау, мәтінге мазмұнына сай ат
қою, диалог, жағдаят құру, мәтіннің мазмұнын құрылған жоспар бойынша айтып беру.
Мәтінмен жұмыс істеу кезеңінде саралау тәсілі қолданылса, жұмыс жүргізу жеңілірек болады.
Оқушыларды жұмыс істеу қабілеттеріне және білім деңгейлеріне қарай топтастырып, әр топқа сараланған
тапсырма берген дұрыс.Мысалы, мен өз тәжірибемнен бөлісер болсам, мәтіннен бірнеше сөйлем оқимын, сол
сөйлемдердің ішінде мәтіннің мазмұнын білдіретін сөйлемдердің ретін балалар белгілеп шығады, мәтіннің
мазмұнына келетін суреттер таңдап алып, соларды пайдалана отырып, мәтін құратамын. Таспаға жазылған
мәтінді оқушыларға мұқият бірнеше рет тыңдатып, мазмұнын орыс тілінде айтқызамын, бұл олардың мәтін
мазмұнын қаншалықты түсініп отырғандарын аңғартады. Сөздіктерді қолдана отырып топпен мәтінге аударма
жасату жұмыстарын жүргіземін.
Мәтін мазмұнымен толық таныспай тұрып, мәтіннің ішіндегі сөйлемдерге сұрақ қою дұрыс емес.
Оқушылардың алдында сабаққа қатысты мәтін жатуы қажет. Мәтіннің ішінен таныс емес сөздерді теріп жазып
алғаннан кейін, оқытушының көмегімен тілдерін дамыту мақсатында актив сөздер, сөз тіркестері бөлек сөздікке
жазылады. Бұлай жазып алу сөздің дұрыс жазылуын, айтылуын тексеруге, өзін-өзі тексеруге, бірін-бірі
тексеруге көп көмегі тиеді. Мәтінде берілетін сөздердің ішінде таныс емес сөздер мейлінше аз болғаны дұрыс.
Сондықтан мәтін таңдап аларда сыныптың деңгейі ескерілу қажет. Алдыңғы біліммен байланыстырып отыру
керек. Бұл жерде алдыңғы білім дегеніміз – үй тапсырмасы емес, жалпы оқушылар алдыңғы сыныптарда өткен
білімдеріне сүйене алулары керек. Бұл жерде байланыстылық қағидасы сақталады.
Мәтінмен жұмыс жүргізуде жаңартылған білім беру бағдарламасын негізге алсақ, оқушылар мәтіндегі
ойды, оқиғаны өз өмірімен ұштастыруы керек; оқылған мәтінге өз көзқарасын білдіре алуы тиіс; мәтінге
әлеуметтік, тарихи, адамгершілік маңыздылығы жөнінен баға бере алуға бағыттауымыз қажет.
Сонымен қатар әр оқуышының психологиялық жағынан жас ерекшелігіне, тәжірибелеріне қарай өз
бетімен жұмыс жасау дағдысын қалыптастырудың танымдық мәні зор.
Әдіскер-ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек, профессор Ф.Оразбаева өзінің «Тілдік қатынас: теориясы
және әдістемесі» атты зерттеу еңбегінде: «Мәтін – адамдар арасындағы тілдесімдік қатынастың жемісі. Адам өз
ойын екінші біреуге жеткізген кезде қалай болса солай айтылған сөйлемдер тізбегін құрамайды. Керісінше,
жинақталған пікірін, көзқарасын бір-брімен ой жағынан да, қалпы тарапынан да бірлескен сөйлемдер
жүйесімен, яғни мәтін арқылы жеткізеді, баяндайды.
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Адам тілдік қатынаста үлкенді-кішілі, ірілі-ұсақты мәтіндерді сөйлесім әрекетінің кез-келген кезеңінде
ойдан құрап, қолдана береді» – деп тұжырымдайды.
Заманауи оқу сaуaттылығы ұғымы түрлі мәтінді түсінумен aнықтaлaды. Сондықтaн жaңa жүйеде жұмыс
жасайтын мектеп оқушылaрды түрлі мәтіндермен жұмыс жaсaуғa дaғдылaндыру керек: жaзбa мәтін,
электронды мәтін, aудиомәтін. Шығaрмaшыл, құзіретті мұғaлімдер сaбaқты оқушылaрдың тaлaбынa сaй әзірлеуі
шaрт. Мәтіндерді топтaстыруғa немесе белгілі бір тaқырыптaр бойыншa жіктеу өте күрделі. Оқушылaрдың
сaуaттылығын арттыруда оқыту үрдісіне жaңa технологияны пaйдaлaнудың нaқты белгілері көрсетіліп отыр.
Заманауи оқыту үдерісіне сaй мұғaлім сaбaқтa тек бaғыт беруші, aл көрсетіліп отырғaн жұмыс жүйесінің әр
компоненті оқушы aрқылы іске aсырылaтын және оқушының сaуaттылығын aрттыру мен дaмытуғa тікелей
бaғыттaлғaн нaқты, нәтижесін берер жүйе.
Зaмaнaуи оқу сaуaттылығы ұғымы түрлі мәтінді түсінумен aнықтaлaды. Сондықтaн жaңa жүйеде жұмыс
жaсaйтын мектеп оқушылaрды түрлі мәтіндермен жұмыс жaсaуғa дaғдылaндыру керек: жaзбa мәтін,
электронды мәтін, aудиомәтін. Шығaрмaшыл, құзіретті мұғaлімдер сaбaқты оқушылaрдың тaлaбынa сaй әзірлеуі
шaрт. Мәтіндерді топтaстыруғa немесе белгілі бір тaқырыптaр бойыншa жіктеу өте күрделі. Оқушылaрдың
сaуaттылығын aрттырудa оқыту үрдісіне жaңa технологияны пaйдaлaнудың нaқты белгілері көрсетіліп отыр.
Зaмaнaуи оқыту үдерісіне сaй мұғaлім сaбaқтa тек бaғыт беруші, aл көрсетіліп отырғaн жұмыс жүйесінің әр
компоненті оқушы aрқылы іске aсырылaтын және оқушының сaуaттылығын aрттыру мен дaмытуғa тікелей
бaғыттaлғaн нaқты, нәтижесін берер жүйе деп сaнaймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Әзімжанова Г. Қазақ көркем проза мәтінінің прагматикалық әлеуеті. Алматы,2006
2. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие для вузов.
3. Жанпейісова М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. – А., 2002.
****************
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Оспанова Гулзинат Мамиралиевна

ҰМЖ тарауы:
Қалың елім, қазағым,
қайран жұртым

Мектеп:

Б.Нұрлыбеков атындағы ЖОМ

Күні:

Мұғалім: Оспанова Гулзинат Мамиралиевна

Пәні:

Қазақ әдебиеті

Сынып: 10

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақ тақырыбы:

Абай Құнанбайұлы «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаты:

10.3.1.1-шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи
және көркемдік құндылығын бағалау;

Сабақ мақсаты:

Барлық оқушылар орындай алады:
Шығарманы
мазмұндас
туындылардың
үлгілерімен
салыстыра
алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығын бағалайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығын бағалайды, өмірмен байланыстыра отырып, өз көзқарасын
білдіре алады.

Бағалау
критерийлері:

-шығарманы мазмұндас туындылармен салыстырады, тарихи және көркемдік
құндылығына баға береді,
-дербес пікірін білдіріп,өмірмен байланыстырады.

Тілдік мақсаттар:

Оқушылар орындай алады:
Шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырады
Пәнге байланысты сөздер және терминдер:
ҚайранҒаріп ИдеяСыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тіркестер:
Қайран жұртым, қалың елім, ұстарасыз аузыңа түті-ау мұртың
Талқылауға арналған сұрақтар:
Ақын қалың елі – қазағына не айтқысы келген?
Неге Абай «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деп күйзелді?

Қатыспағандар:

Құндылықтарға баулу Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық,
еңбектене білуге баулу.
Пәнаралық байланыс Тарих
АКТ қолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы оқу

Абайдың қарасөздері
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Жоспар
Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар түрлері

Сабақ басы
5 минут

Ұйымдастыру кезеңі
- Сәлемдесу. Назарларын сабаққа аудару
- «1,2,3,4» әдісімен сыныпты төрт топқа біріктіру
- «Қызықты сұрақтар» әдісі арқылы өткен сабақты еске түсіру

Сабақ ортасы

Бейнежазбадан «Қалық елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі
оқылады. Өлеңді мұқият тыңдап, тапсырма орындайды.

13 имнут
1-тапсырма: Топтық жұмыс
«FILA кестесін толтыру» әдісі бойынша өлеңдегі кейіпкерлер
жүйесін жинақтап, талдаңдар.
1-топ: F /дерек/ - шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын дерек іздеу
2-топ: I /пікір/ - кейіпкер туралы өздерінің ой-пікірі
3-топ: L /сұрақ/ - кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар
4-топ: A / іс-әрекет/ - автордың кейіпкерлерді суреттеудегі қолданған
тәсілі
Дескриптор:
- шығарма кейіпкерінінің бейнесін ашатын дерек іздейді
- кейіпкер туралы өздерінің ой-пікірлерін айтады
- кейіпкердің оюраздық тұлғасын ашатын сұрақтар дайындайды
- автордың кейіпкерлерді суреттеудегі қолданған тәсілін
анықтайды.

https://youtu.be/7
W9OsGY4T8k
интербелсенді тақта
оқулық, 82-бет

Қ/б. “Көңіл күй деңгейі” кестесі арқылы смайликтермен бағалау

7 минут

2-тапсырма: Дербес пікір айту жеке жұмыс
Шығармамен мазмұндас туындылармен салыстыру;
Кестені толтырыңыз.
Аспектілер

Абай Құнанбайұлы

Дулат Бабатайұлы

Интербелсенді
тақта

Қысқаша
мазмұны
Тақырыбы
Идеясы
Лексикасы
Қорытынды

10 минут

Дескриптор:
Өлеңдердің мазмұнын 3-4 сөйлеммен толық ашады;
Тақырыбын анықтауда мәтіннен дәлел келтіреді;
Идеясын ашуда сол заманмен байланысын көрсетеді;
Лексикасындағы ұқсастықтарды көрсетеді;
Қорытындыда екі өлеңнің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсетеді.
ҚБ Өзін-өзі бағалау
3-тапсырма: Еркін микрафон
жұптық жұмыс
Шығармаға тарихи тұрғыдан баға беру;
Сұрақтарға жауап беріңіз:
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Абай мен Дулатқа осындай өлең жазуға не түрткі болды
деп ойлайсың? Өз ойыңды 4 сөйлеммен қорытындыла.

Осы шығарма негізінде ХІХ ғасырдағы адамдар қандай
болған деп ойлайсыз?

«Қиялдың шегі бар ма?» тақырыбында эссе жазыңыз

А.Алимов «300
әдіс-тәсілдер»

Дескриптор:
Жауаптарына өлеңнен дәлел келтіреді;
Жауаптарына өмірден дәлел келтіреді;
Қ/б. Екі жұлдыз,бір тілек
Сабақ соңы
5 минут

Рефлексия БББ кестесі
Білемін
Білдім

Білгім келеді

Үй тапсырмасы: Өлеңдегі көтерілген мәселені сыни тұрғыдан
түйіндеп, эссе жаз

А.Алимов «300
әдіс-тәсілдер»
Кеспе қағаздар
Оқулық, 82-бет

Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейілінше қолдау
Бағалау – Оқушылардың
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілиетті
ақпаратты қаншалықты
оқушыларға тапсырманы қалай түрлендіресіз. меңгергенін қалай
тексересіз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)

Қабілетті оқушылар:
«Қиялдың шегі бар ма?» тақырыбында эссе
жазыңыз

Тарих;
Интербелсенді тақтаны тиімді
қолдану;
Қазақстандық патриотизм және
азаматтық жауапкершілік, құрмет,
ынтымақтастық, еңбектене білуге
баулу.

Қолдауды қажет ететін оқушылар:
Өлеңдердің мазмұнын 3-4 сөйлеммен толық
ашады
Рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге
асырылды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай болды?
Дифференциацияны жүзеге асыру қолымнан
келді ме?
Мен жоспарланған уақытымды ұстандым ба?
Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім
және неліктен?

«Көңіл-күй деңгейі» әдісі,
өзін-өзі бағалау,
«Екі жұлдыз, бір тілек»
әдісі
«БББ» әдісі

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

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1: Сабақ талаптарға сай өтті. Оқушылар сөздік қорын молайтты. 2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1: Жұпта бір-біріне қолдау көрсету
2: Тығыз қарым-қатынас жасау
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
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«МЕН ҰСТАЗБЫН!»
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Б. Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Рисбаева Жансая Намиалиевна
Жоспар:
І.Кіріспе: Ұстаздарға деген құрмет.
ІІ.Негізгі бөлім:
1)Біз жастарға сенеміз!
2)Мәңгілік ел идеясын таратудағы мұғалімнің орны.
3)Ұстаздардың мәртебесі.
ІІІ.Қорытынды: Ұстаздарға мың алғыс!
Ұстаздар! мен сіздермен мақтанамын!
Білімді ұстаз болу ғой менің арманым!
Шәкірттеріме үлгілі ұстаз болып,
Биіктен көрсем оларды шаттанамын!
Шәкірт тәрбиелеп, оқу, білім үйретіп жүрген ұстаздардың бірі мен боламын.
Мен ұстаз болуды бала кезімнен армандадым. Өйткені әке-шешем ұстаз болған.
Үйдің жұмысын, дала жұмысын істеп әрі мектепке барып оқушыларға сабақ беріп, бәріне
үлгеретін еді. Мен сол кісілерге қатты қызықтым, сондықтан болар ұстаз мамандығын
таңдағаным. Елімізде өз мамандығын жақсы көріп, ізденіп, талпынып, өз жұмысына аса үлкен
жауапкершілікпен қарап жүрген ұстаздар бар. Сол ұстаздар оқушыларымыздың болашағына зор
үлес қосып келеді . Еліміздің болашағы жастардың қолында. Сондықтан оқушыларға әүелі
ұлттық тәрбие беру керек ,сауатты оқуға,сауатты жазуға, қазақ тілінде таза сөйлеуге үйрету
керек. Бұл біз ұстаздардың міндетіміз!- деп білемін.
Қазіргі уақытта Мәңгілік ел идеясын таратудағы мұғалімнің алатын орны орасан зор.
Көптеген ұстаздарымыз ғылыми жобамен айналысып, білімдерін одан әрі жетілдіріп, ізденіп,
еңбектенуінің
арқасында жетістіктерге жетіп, марапатталып жатыр. Мен де алдағы уақытта
ғылыми жобамен айналысуды өз қолыма аламын.
Еліміздің дамуына өз үлесімді қосамын. Ауызбен айтып қоясалмай, іс жүзінде көрсетемін.
Ата-бабамыздан қалған «Ұстазы жақсының- ұстамы жақсы» --деген мақал бар. Сол мақал бекер
айтылмаса керек сірә. Шәкірттеріміз бізге қарап бой түзейді. Сондай екен, біз ұстаздар жанжақты белсенді болуымыз керек. Мына техналогия дамыған заманда оқушыларға білім беріп
келеміз, заманға сай санамыз да дамып келеді. Әрбір ұстазға айтарым:өз мамандығыңды жақсы
көріп, адал , шын ниетіңмен атқарсаң жетістікке оңай
жетесің. Оқушылардың алдында,
ұстаздардың алдында сыйың артады. Сый демекші, осы бір, екі жылда ұстаздардың мәртебесін
көтеру туралы көптеген пікірлер айтылды. Сөйтіп заң жүзінде қолға алынды.
Дамыған елдердің қатарына қосылуымыз үшін ұстаздардың мәртебесі әрқашан биік болу
керек,- деп ойлаймын . Еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет қылып жүрген ұстаздар бар,қаншама
шәкірт тәрбиелеп,қабілетін жан-жақты дамытып,шығармашылығын,ізденімпаздығын ұштай білу
үшін өзі шығармашыл тұлға болып бейімделген. Өз кәсібін жете меңгеріп қана қоймай,көптеген
мақтау қағаздарын алып,білім саласында абырой-атаққа қол жеткізген ұстаздардың мәртебесі
әрқашан биік болғай. Оқытумен тәрбиенің тиімді жолдарын іздестіріп, өз ісінің қас шебері
болып кеткен ұстаздарға алғысым шексіз.
Қорыта айтқанда, Абай атамыздың «Ақырын жүріп анық бас, Еңбегің кетпес далаға»-деген
қағидасын әрдайым жүрегінің түкпірінде ұстайтын-ұстаздардың күш-қайраты еш таусылмаса
екен деймін.

29

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖАҢАРТЫЛҒАН САБАҚ: ОҚУШЫНЫҢ
ІЗДЕНУШІЛІК ЖӘНЕ ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Б. Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Ибрагимова Несібелі Алиевна
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру
бағдарламасы-заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын
тың бағдарлама. Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды.
Тұңғыш Елбасы Н.Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты үштік үстемдік құратын
постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз»,-деген болатын.
Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ
тілі- мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі-орыс тілі және ағылшын тілі –әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда
жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде
қолдану-заман талабы болып отыр. Оқытудың парагдимасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша
көзқарас пайда болды. Жаңартылған білім жүйесі құзіреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-оқушы тұлғасының үйлесімді ордасын құра отырып, сын
тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, фунционалды сауаттылықты арттырудың тиімді әдістәсілдерін қолдану. Жаңартылған білім берудің ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.
«Жұмыстау негізіне баланың бұрынғы өз тәжірибесі перне қоры, мағлұматы салынып, дәл айтқанда, балаға
танымал жақын нәрседен басталғаны абзал. (Ж.Аймауытұлы, 1929 жыл) айтқан пікірін Джером Брунер «жаңа
білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады» деп
«Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде жазған.
Жаңартылған бағдарлама-қазақ тілін меңгеру негізі болмақ. Жаңартылған білім беру бағдарламасында
қазақ тіліне басымдық беріліп, ол басқа пәндерді оқуға негіз болады. Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерін
тиімді әдіс-тәсілдер арқылы оқыта отырып, оқушының ана тілі мен әдебиетіне деген сүйіспеншілігін арттыру
көзделеді. Бала ана тілінің мол сөздік қорын, әдеби тілдің бай мұрасын оқып, талдап, зерттеп, өмірде қолдана
білетін болады. Бұл бағдарламада бала өзі ізденуші, бір-біріне үйретуші, ал мұғалім бағыт беруші, нұсқаушы.
Жаңа бағдарламаның басты мақсаттарының бірі-баланы оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін,
ізденімпаздығын қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.
Әйгілі зерттеуші Выготский: «Дәстүрлі оқыту-бала дамуына тек қондырғы болып, дамуға стихиялы әсер
етсе, яғни, «дамудың соңында жүрсе», жаңаша оқыту-«дамытуды өзімен бірге ала жүреді»,- деген болатын.
Сондықтан тек дәстүрлі оқытумен шектелмей, мұғалім әрқашан ізденісте болып, өзіне және шәкірттеріне тиімді
жақтарын қарастыруы тиіс.
Мұғалімнің әр сабаққа дайындаған тапсырмасының өзі бірқалыпты деңгейде болмауы керек. Сол себепті
шығармашыл оқушыға күрделі әрі сыни тұрғыда ойландыруға жетелейтін тапсырмалар беріп отыруы керек.
Осыдан барып біз баланы алған білімін өмірде қолдана алатын тұлға ретінде қалыптастырамыз. Сапалы білім
берудегі негізгі мақсат та, міндет те осы.
Сол себепті де сапалы білім берудегі басты мақсат деп мына үш факторды атап өткім келеді:
1\ сыни тұрғыда ойлауға жетелеу;
2\ шығармашыл оқушылардың талантын ұштау;
3\ нәтижесінде алған білімді өмірде қолдана білуге дағдыландыру.
Теорияны алған біліммен ұштастыру. Алған білімді бала тек біліп қана қоймай, өмірде қолдана алуы
маңызды. Нәтижесінде біз өмірге бейім, кез-келген тығырықтан жол таба білетін тұлғаны тәрбиелейміз.
Қорыта айтқанда, жаңартылған бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді сабақта тиімді қолдансақ, баланың
танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алып, шығармашылық, зерттеушілік қабілеттерінің
қалыптастыруға ықпал етеміз. Оқушылар бойына мейірімділік, бір-біріне деген сенімділік қасиеттерін ұялата
аламыз, себебі олар топпен жұмыс жасағанда бірлесіп жасауға үйренеді, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы
артады. Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт-оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз.
Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз - оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман» деген
сөздерімен аяқтағым келіп отыр. ХХІ ғасыр-ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру-тұлға дамуын жүзеге
асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық стандартқа сай жаңа білім беру-жеке тұлғаның жан-жақты дамуына
әкелетін бірден-бір жол!
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ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ҰМТЫЛУ
ОҚУ МЕН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы
Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Айбекова Джулдыз Бакытжановна
Аңдатпа: білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның
білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады. Әр
түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сабақтың сапасын арттыру, оқушылардың мүмкіндіктерін шектемеу,
керісінше зерттеп,зерделеуге мүмкіндік беру керектігі баяндалады.
Аннотация: характеризуется формированием национальной модели образования и интеграцией
Казахстанской системы образования в мировое образовательное пространство. А также необходимо улучшать
качество уроков, используя разные методы, не для того, чтобы ограничивать возможности учащихся, но чтобы
они могли учиться.
Қазіргі таңда білім беру парагдимасы өзгеріп, білім берудің мазмұны жаңарды, білім беруге деген жаңа
көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі
бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол аша отырып, тәрбие мен білім беру ісін жоғары деңгейге көтеруді
қажет етеді. ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен инновациялық әдістәсілдерді енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»,- деп
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері атап көрсетілген.
Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда.
Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені үйрену керек?» және «Оқытудың тиімді
әдістері қандай?» деген тәрізді негізгі сұрақтар туындайды. Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу
бағдарламасын жүзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты. Қазіргі кезде
оқу бағдарламасындағы ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты білім беру
саласындағы өзекті құндылықтар мен мақсаттар мектеп білім алушыларының жалпы үлгерімін арттыруды,
сондай-ақ инновация мен көшбасшылықты енгізу үшін талап етілетін дағдыларды дамытуды, іске асыруды
және ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесуді көздейді. Жаңартылған оқу бағддарламасы мен
бағалау жүйесін енгізу аталған міндеттерді шешу үшін қабылданған шаралардың бірі болып табылады.
Оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары белгілі бір пән және сынып аясында білім алушылардың нені
оқып, нені үйрену қажет екендігін айқындау үшін қолданылады. Сонымен қатар, жекеленген пәнді оқыту
мазмұнына қысқаша шолу ұсына отырып, бұл құжаттар мүдделі талаптарға оқушылардың белгілі сынып
аясында оқу бағдарламасы бойынша жалпы түсінік алуына, белгілі бір сыныпта оқушылардың қандай білім,
білік, тәжірибе жинақтайтынын анықтауға мүмкіндік береді. Мұғалім әрбір кезеңде қолданатын оқыту
үлгілеріне (жеке, жұптық, топтық, бүкіл сыныптық), оқытудың әдіс-тәсілдеріне мән беруі керек, себебі белсенді
сабақта мұғалім мен білім алушының атқаратын қызметі мен іс-әрекеттерінде үлкен өзгеріс бар; сабақты
жоспарлағанда мұғалім педагогикалық іс-әрекетінің мазмұнын анық көрсетеді, яғни өзінің және білім
алушыларының орындайтын әрекеттерін ашып көрсетеді. Белсенді сабақта білім алушылардың әрекеті
танымдық, коммуникативтік және өзін-өзі басқару тұрғысында көрініс табады. Оқу мақсаттары нені оқып-білу
және нені бағалай алу керектігін көрсетеді. Егер нәтижесінде неге қол жеткізуіміз керектігін білмесек, оқу мен
оқытудың табыстылығын бағалау да мүмкін емес. Бағалау критерийлері оқу мақсатына жетуге бағытталған
қадамдар ретінде қарастырылады. Бағалау критерийлерін нақты анықтамай қалыптастырушы бағалауды тиімді
жүргізу мүмкін емес. Сабақтың әдістемелік жобасын құру барысында мұғалім белсенді оқу әдістерін ұтымды
қолдану арқылы оқу мақсаттарының орындалуына барынша қол жеткізуді ұстанады.
Мұнда оқу-танымдық үдерістердің табыстылығына әсер ететін ынталандыру, жағымды психологиялық
орта орнату, білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескеру сияқты маңызды мәселелерді басты
назарға алу керек. Жаңаша білім беру жүйесінде белсенді оқытудың әдістері жеке тұлғаның қалыптасуында
маңызы зор. Оқытудың белсенді әдістері-оқу материалын игеру үдерісінде білім алушыларды белсенді ойлау
және практикалық әрекетке итермелейтін әдістер. Белсенді оқыту мұғалімнің дайын білімді баяндауына, оларды
есте сақтауы мен қайта жаңғыртуына емес, білім алушылардың белсенді ойлау және практикалық әрекет
үдерісінде өз бетінше білімдер мен біліктерді меңгеруіне бағытталған әдістер жүйесін пайдалануды білдіреді.
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Белсенді оқыту әдістерінің ерекшеліктері олардың негізінде практикалық және ойлау әрекетіне ояту жатыр.
Онсыз білімдерді игеру алға жылжушылық болмайды. Оқытудың белсенді әдістерінің пайда болуы және дамуы
оқытудың алдына білім алушыларға білім ғана беріп қоймай, танымдық қызығушылықтар мен қабілеттердің,
шығармашылық ойлаудың, өз бетінше ақыл-ой еңбегінің қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету т.б. жаңа
міндеттер қойылумен байланысты.
Белсенді оқытудың мәні-оқу үдерісі іс жүзінде барлық білім алушы таным үрдісіне тартылатындай болып
ұйымдастырылуында. Сабақтың тиімділігін және табыстылығын қамтамасыз ету- мұғалімнің айтарлықтай күшжігерін жұмсауын қажет етеді. Дегенмен, сабақтың тиімділігін арттыру әрбір педагогтің қолынан келетіні анық.
Тиімді сабақты ұйымдастыруда кездесетін мәселелер: сабақта қолданатын әдіс-тәсілдердің бірсарындылығы;
сабақта уақытты тиімді қолданбау; проблемалық оқыту элементтерін сирек қолдану; сабақта АКТ тиімді
қолданбау; барлық білім алушылардың танымдық әрекетке тартылуын қамтымау; сабақтың және
тапсырмалардың логикалық құрылымына мән бермеу; сабақта көрнекі құралдардың жеткіліксіздігі; жаттығулар
мен тапсырмаларды немқұрайлы таңдау; оқушыларды шектен тыс көп тапсырмалармен жалықтыру.
Аталған қиындықтарды шешу жолдарының бірі-сындарлы оқыту теориясын басшылыққа алып сабақты
белсенді әдістер қолдану арқылы тиімді жоспарлау болып табылады.
Табыстылыққа ұмтылу - оқу мен оқытудың негізгі мақсаты. Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу
алдын ала болжауға мүмкін болмайтын көптеген жағдайларға тәуелді күрделі үдеріс. Оқудың табыстылығы
пәннің ерекшелігіне сәйкес тиімді әдістерді таңдай білетін мұғалімнің шеберлігіне байланысты болатыны анық.
Сонымен қатар мұғалімнің мәдениеті мен білім алушыларға деген сүйіспеншілігінің ең маңызы зор. Егер білім
алушы сабақтан жаңа нәрсе үйреніп, өзіне көңілі толып шықса, сабақтың жақсы өткені, мұғалімнің еңбегі
табысты болғаны, ал егер білім алушы сабақтан ештеңе үйренбей, немқұрайлы көңіл-күймен шықса-сабақтың
сәтсіз болғаны; демек мұғалімнің ойлануы керек деген сөз. Дегенмен сабақтың табысты болуы тек мұғалімге
қатысты нәрсе емес, білім алушының ынта-жігері мен өзінің білім алуына деген жауапкершілігіне де
байланысты. Сабақта әрбір білім алушының өзіндік маңызын және өзінің қаншалықты табысты болғанын сезіне
білуі қажет. Бұл үшін мұғалім дайын, жаттанды білім беруден арылып, білім алушыны жаңа білімді өздігінен
игеруіне бағыттауы керек.
Сабақта белсенді әдістер қолдану білім алушының өзіндік рефлексия жасау дағдыларының дамуына,
сыныптағы жалпы жұмысқа үлес қосып, қатысқанын сезінуге, оқу үдерісінің белсенді мүшесі болуына,
танымдық белсенділігінің артуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мұғалімнің сабағын қызықты
ұйымдастыруына, білім алушыларының танымдық әрекетін күшейтіп, өзінің кәсіби шеберлігін шыңдай түсуіне
ықпал етеді. Оқу пәндері арасында байланыс орнату білім беру бағдарламасының аясын кеңейтіп, теңестіреді,
тереңірек білім алуға мүмкіндік береді, көптеген дағдыларды қалыптастырады, түсінік пен дағдыларды
дамытуға көмектесе алады, оқудың анағұрлым саналы меңгерілуіне көмектеседі, оқуға деген уәжді арттыра
алады. Білім алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру тәсілінде білім алушылардың оқуға қолдау көрсету
мақсатында тексеру және кері байланыс ұсынылады. Яғни, уәжді және өзін-өзі бағалау деңгейін арттыра
отырып қай бағытта оқыту керектігі анықталады. Сонымен бірге білім алушылардың өз жұмысын жақсартуына
мүмкіндік беріп, білім алушылардың барынша тиімді оқу жолдарын түсінуіне көмектеседі.
Қорыта айтқанда, сабақта тиімді әдіс-тәсілдерді тиімді қолдансақ, баланың танымдық белсенділігін
арттыруға, өз бетінше білім алып, шығармашылық, зерттеушілік қабілеттерінің қалыптастыруға ықпал етеміз.
Білім алушылар бойына мейірімділік, бір-біріне деген сенімділік қасиеттерін ұялата аламыз, себебі олар топпен
жұмыс жасағанда бірлесіп жасауға үйренеді, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артады.
Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт-оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа
бастайтын жарқын жұлдыз-оқу. Надан жұрттың күні –қараң, келешегі –тұман» деген сөздерімен аяқтағым келіп
отыр. ХХІ ғасыр-ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру-тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе.
Ал осы жалпыеуропалық стандартқа сай жаңа білім беру-жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін
бірден-бір жол!

•
•
•
•
•
•
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10.1.1.1. әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық
мазмұнын түсіну;
10.3.3.1. шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби
эссе жазу;
Барлык оқушылар орындай алады: Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық
талдау жасап, кейіпкерлердің адамгершілік қасиетін айта алады;
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Әдеби шығарманы сюжеттік –
композициялық құрылысына талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсініп,
адамгершілік құндылық тұрғысынан талдау жасай алады;
Кейбір оқушылар орындай алады: Әдеби шығармаға сюжеттік –композициялық
талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсініп, шығарма идеясын адамгершілік
құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жаза алады;
1.Шығарманы сюжеттік-композициялық құрылысына талдайды;
2.Адамгершілік құндылық тұрғысынан талдау жасап, әдеби эссе жазады;
Оқушылар орындай алады: Поэманы түсініп, ондағы кейіпкерлер іс-әрекетіне
баға бере алады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: ақ алма, қызыл алма, сары алма
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тіркестер: ұры, уәзір, жаңбыр
Талқылауға арналған сұрақтар: 1. Масғұттың орнында болғанда қай алманы
таңдайтын едің?
2. Ұрылар қарт кісіні тонап жатқанын көрген Масғұттың орнында болғанда сен не
істер едің?
Жазылым бойынша ұсыныстар: Жақсылық жасаған жанға жақсылықтың қайтуы
Ишара: Бас изеу, дене қимылы
Азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, ашықтық
Тарих, биология
Интербелсенді тақта, ноутбук
“Отыз екінші” қарасөзіндегі білім мен ғылымның адамға пайдалы екендігін біледі
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар түрлері
Ресурстар
Ұйымдастыру кезеңі.
«Айна» ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
https://yandex.kz/imag
(Оқушылар жұптасып, бір-біріне қарама-қарсы тұрады
es/search?
(немесе партада отырып та болады). Олардың біреуі
pos=1&img_url=https
қолдарымен, аяқтарымен, денесімен, бет-әлпетімен әртүрлі
қимылдар жасайды, ал екінші оқушы оларды айна секілді
қайталайды: оңды сол қылады, солды оң жасайды. Бір
минуттан кейін оқушылар рөлдерімен алмасады.)
Ширату жаттығуы.
«Суреттер сөйлейді» әдісі арқылы бүгінгі сабақтың
тақырыбын болжап алады.
(Оқушылар сурет атаулары арқылы топтарға бөлінеді).
I топ. Абай Құнанбайұлы
II топ. Ақ алма
III топ. Қызыл алма
IV топ. Сары алма
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Сабақ ортасы
10-минут

10-минут

10-минут

Сабақ соңы
5-минут

1-тапсырма.
Топтық жұмыс. «Талдау – табыс кілті» әдісімен
«Масғұт» поэмасына сюжеттік-композициялық талдау
жасайды.

Дескриптор
- сюжеттік-композициялық талдау жасайды;
- түпнұсқамен салыстырады;
-өз ойын дәлелмен жеткізеді;
Қ.Б «Кері байланыс бутер броды» әдісімен топтық
бағалау
2-тапсырма. Жұптық жұмыс.
«Кубизм» әдісі арқылы “Масғұт”
поэмасы туралы сұрақтарға жауап
береді.
Білу- Поэма кім туралы?
Түсіну- Поэманың негізгі идеясы?
Қолдану- Поэма оқиғаларының желісін ой картасына
түсіріңдер.
Анализ –Масғұт пен кәрі шалдың арасындағы алғашқы
диалогқа талдау жасаңыз.
Синтез- Масғұт өз атына лайықты адам екенін дәлелдеңіз.
Бағалау- Масғұт қандай адам?
Дескриптор
1.
Сұрақтарға жауап береді;
2.
Кейіпкерлер арасындағы диалогқа талдау жасайды;
3.
өз ойын дәлелмен жеткізеді
Қ.Б «Қошемет сөздер» әдісімен жұптық бағалау
3-тапсырма. Жеке жұмыс. «Вен диаграммасы» әдісімен
Масғұт пен Қыдырдың іс-әрекетін пайымдап, «“Масғұт”
поэмасының тәрбиелік мәні» тақырыбында қазіргі
өмірмен байланыстыра отырып, әдеби эссе жазады.
Вен диаграммасы
Дескриптор
-Кейіпкерлердің айырмашылықтары мен
ұқсастықтарын анықтайды;
-Әдеби эссе жазады;
Кері байланыс. “Ойды аяқта” әдісі
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Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейілінше
Бағалау – Оқушылардың
Пәнаралық байланыс
қолдау көрсетуді қалай
ақпаратты қаншалықты
Қауіпсіздік ережелері
жоспарлайсыз? Қабілиетті
меңгергенін қалай тексересіз?
АКТ-мен байланыс
оқушыларға тапсырманы қалай
Құндылықтармен байланыс
түрлендіресіз.
(тәрбиелік элемент)
Қолдауымды қажет ететін
“Ойды аяқта” әдісі арқылы кері
Тарих, биология,
оқушы: Поэманың сюжеттікбайланыс жасап тексеремін.
қаламсапты дұрыс қолдану,
композициялық құрылысына
интербелсенді тақта,
талдау жасап, шығарма бойынша
Азаматтық жауапкершілік, құрмет,
сұрақтарға жауап береді
ынтымақтастық, ашықтық
Қабілетті оқушы:
Шығарма кейіпкерлерін қазіргі
өмірмен байланыстыра отырып,
әдеби эссе жазады
Рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге асырылды
Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы
ма?
ойларыңызды жазу үшін пайдаланыңыз.
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты ең
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай болды?
маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Дифференциацияны жүзеге асыру қолымнан келді
ме?
Мен жоспарланған уақытымды ұстандым ба?
Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫ МӘНЕРЛЕП ОҚУҒА БАУЛУ ЖОЛДАРЫ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Тулешова Ақтоты Кешубаевна
Жаңа ғасырда жаңа заманға лайық тұлға ретінде қалыптасқан, өз көзқарасын
жүйелі талдай білетін, өз өміріне, қоршаған ортаға сын көзбен қарайтын жеткіншек
жастарды даярлау – біздің ұстаздық парызымыз.
Қазақ әдебиеті пәні мұғалімдерінің міндеті білім алушыларды сөз өнеріне баули отырып, оқытудың
шығармашылық сипатын күшейту,баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу,
шығармашыл, дарынды тұлға қалыптастыру. Шығармашыл тұлға басқалардан өз ісіне деген сенімділігімен,
қиял ұшқырлығымен, танымдық қызығушылығымен, әдемілікті сезіне білуімен, өзгеше шабытымен
ерекшеленеді. Т.Сабыровтың пікірінше: «адам өмірге өзіндік табиғи қасиеттерімен, қабілеттерімен келеді. Ал
баланың бойындағы туа біткен қасиеттерді дамытатын – оқыту/оқу мен тәрбие. Неғұрлым баланың қабілеті мен
талантын дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым оны толық ашуға мүмкіндік туады.
Көркем шығарманы оқыту – білім алушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани
дүниесін байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру.» — деген болатын
әдебиет зерттеуші – ғалым, белгілі жазушы, ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев.Білім алушы әдебиет сабағында
көркем шығарманы қабылдау керек.Бұл – оңай үрдіс емес. Қабылдау деген сіз бере салғанды ол ала қоятын зат
емес. Ол – білім алушының өзінің жан қалауымен, жүрек сезімімен, рухани әрекетімен жүзеге асатын
дүние.Қандай жақсы көркем шығарма болмасын білім алушы қабылдау үшін әрекет жасамаса, автордың жай
күйзелісін, шалқар шабытын бойынан өткізіп, көркем суретті көз алдына елестетіп, келтіре алмаса бәрі бос
сөз.Білім алушыдағы осы сезімді ояту – мұғалімнің қолында, яғни, білім алушыға әдеби білім беру, әдеби,
эстетикалық, адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін мұғалім әдебиетті оқыту барысында әдіс – тәсілдерді
орнымен қолдану қажет.
Білім алушылардың көркем әдебиетке қызығушылығын ояту – жас жеткіншектердің туған еліне, ана тіліне
деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыратындығы белгілі. Бүгінгі таңда жастардың көркем әдебиетті оқуды
әдетке айналдырмағандығын есепке ала отырып, көркем шығармаларды оқудың жаңа, тиімді жолдарын
ұсынамын. Егер мұғалім сабағын ерекше тартымды, білім алушының бәріне де түсінікті етіп өткіземін десе, ең
әуелі білім алушылардың сол сабаққа деген қызығушылығын оята білуі керек.
Қазіргі мектеп білім алушыларының талғамы терең. Себебі балалар күнде де, түнде де теледидар алдынан
кетпейді, әйтседе әдеби кітаптарды да оқитын сауатты балалар да аз емес.Шәкірт қызығушылығын сабақта
дамытып тәрбиелеуде мұғалімнің сабақты әр алуан түрде, жаңа технологиямен өтуінің маңызы зор.
Адамның қызығушылығы сан алуан болуы мүмкін. Осылардың ішінде біреуі ғана басты болады.
Мұндай қызығушылық көркем әдебиет әрекетіне аса қажет. Қызығушылық тұрақты қасиетке айналғанда
ғана адам өз іс-әрекетінен жақсы нәтиже шығара алады. Оқу бағдарламасы бойынша қажетті талапты орындап
жүрген білім алшылардың көркем әдебиетке деген қызығушылығы барма немесе оқығандары арқылы өмірлік
дағдылар қалыптастыра алдыма деген сұраққа жауап ретінде Л.Выготский: «Мектепте ғылымға бағытталған
жұмысқа, ережені жаттауға қабілеті аз адам, өз қызығушылығын оятатын белгілі бір іс-әрекет саласында өте
дарынды және қабілетті болуы мүмкін. Егер мұғалім бір нәрсені жақсы меңгертуді ойласа, оның қызықты
болуын қамтамасыз етуі керек»,- деген сөзін алуға болады. Білім алушылардың дүниетанымын кеңейтіп, ойын
өрістетіп тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің орны ерекше.
Мұғалім көркемсөз оқушы – ол тыңдаушысын толғандырып, балаларды өзімен бірге күлдіріп, қуанта білуі
шарт. Мұның бәрін мұғалім өзінің орындаушылық, көркемсөз оқу құралдарымен жүзеге асырады.
Сонда ғана шығармадағы әрбір кейіпкер «тіріліп», оларға «жан бітіп», тыңдаушының жанына, жүрегіне
жақындай түседі, көркемдік және идеялық жағынан әсер ететін болады. Сөйтіп, ол кейіпкерлер өзіндік
қасиеттерімен, өзіндік сапасымен қайта жанданады. Мұғалім мәнерлеп оқуға даярлану үшін алдымен сөйлеу
техникасына жаттығу, дыбыстау мүшелерінің қызметін дұрыс меңгеру керек.
Мұғалім көркем шығарманы мәнеріне келтіріп, әсерлі оқуы үшін алдымен өзінің дыбыстау мүшелерінің
қызметін жетік біліп, әрбір тіл дыбысы қалай жасалады, қалай оқылады дегенге баса назар аударып жаттығуы
қажет. Көркем шығарманы мәнерлеп оқу үшін,онымен алдын-ала танысып,сонан соң оқығанда ғана автордың
идеясын жеткізе оқып шығуға болады.Әсіресе,поэзиялық шығармаларды жеткізуде мәнерлеп оқудың маңызы
зор.Поэзияны құлақпен емес,жүрекпен,сезіммен қабылдау керек десек,ол шығармаларды бала қалай
меңгереді,нені сезді, неге тебіренеді, қандай көңіл күйде болады? Оны тексеру де мұғалімге оңай соқпайтын
мәселелер.Сондықтан мұғалім көркем шығарманы алдымен өзі оқып шығуы тиіс.
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Мәнерлеп оқуға төселдірудің мақсаты-білім алушыларды поэзияны сүюге баулу,оның кестелі тілін сезіне
білуге баулу,эстетикалық ләззат ала білуге,әдемі,көркем сөйлей білуге баулу болып табылады.
Қорыта айтқанда, бүгiнгi заман мұғалiмi қазiргi қоғамдық-әлеуметтiк талаптарға жауап беретiн, жаңашыл
ойлау дағдысын меңгерген, білім алушының жан-жақты дамуын ұйымдастыра алатын икемдi тұлға болуы тиiс.
Ол үшiн мұғалiм оқыту мен тәрбиенiң тиiмдi жолдарын iздестiрiп, өз iсiнiң хас шеберi болуы
шарт.Жастарға жүйелi бiлiм, саналы тәрбие беру iсiне жаңа талап тұрғысынан қарау қажет.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші» қазіргі таңда назардан тыс қалып бара жатқан көркем әдебиетке
деген дұрыс көзқарасты келешек ұрпаққа тиімді жолдармен жеткізе білейік.
****************
ҰСТАЗҒА ҚҰРМЕТ – АДАМЗАТҚА МІНДЕТ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы
Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектебінің
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Дуйсенбекова Ақмарал Құттыбекқызы
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» демекші, өскелең ұрпаққа өмір
мектебінің қыр-сырын үйрететін мұғалімдікті өз басым мамандық атаулының төресі
деп санаймын. Себебі ой-санасы жетіліп, миы қатпаған бала бейне бір жас шыбық
секілді. Күтіміне байланысты түзу не қисық өседі. Сол секілді шәкіртке де үйдегі
ата-анасының назарынан бөлек, бастауыш сыныптан бастап білім нәрімен
сусындатып, он сегізге толғанша тәрбиенің «папкісінен шәпкісіне» дейін үйрететін ұстаздың адамзат орнынан
алар орны ерекше. Бидайдың барар жері диірмен демекші, ауылдағы қарапайым жұмысшы мен биліктің бишігін
ұстаған атқамінерлердің барлығы да мұғалім берген білім мен тәрбиенің шекпенінен шығады.
Сондықтан осы мамандық иесі әрбір тұлға ғұмырына жол сілтер шамшырақ десек қателеспейміз.
Тарихқа көз жүгіртер болсақ, аты әлемге әйгілі адамдардың ақ-қараны ажыратып, өмір жолын үйреткен
ұстаздарына деген құрметі ерекше болған. Мысалы, Александр Македонский Аристотельді, Абылай хан Төле
биді, Шәкәрім Абайды, Жамбыл Сүйінбайды пір тұтқан деседі.
Бұл өз кезегінде қазір де маңыздылығын жойған жоқ. Тәуелсіз ел болып, етек-жеңімізді жинаған соң, төл
тілімізге айрықша мәртебе берілді. Соған сәйкес ұлт болашағы мен ұрпақ тәрбиесіне жіті көңіл бөлінді. Оны
жүзеге асыруда ұстаздардың ролі арта түсті.
Жаһандану талаптарына сәйкес еліміздегі барлық салалардың цифрлық және электрондық үлгісіне сәйкес,
білім беру саласында да айтарлықтай өзгеріс болғаны бәрімізге мәлім.
Осыған байланысты жұмыс сапасын арттыру мен жеделдетуде көптеген артықшылықтарға қол жетті.
Бұл межеге жету жолында ұстаздар көптің үдесінен шығып жүр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта
еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол
деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» – деген болатын.
Ұстаз бейнесі-шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғары үлгісі.
Ұстаз-шәкірттерін білім нәрімен сусындататын адам. Ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру екінің
бірінің қолынан да келе бермейтін іс. Білім ордасының қандай болмағы да сол ұстазға байланысты.
Сондықтан да ағартушы-ғалым, ірі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов «Мектептің жаны - мұғалім» деп
текке айтпаса керек. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін осы мамандық иесіне әрбір азамат құрмет
танытуы тиіс. Әрбір шәкірттің өзі сүйген, жылдар бойы тәлім алған ұстазының аяулы бейнесі жүрек түбінде
сақталуы заңдылық.
Себебі, ұстаз - баланы адам қылып тәрбиелеп, күлімдеген, күнім деген,сенің жүрегіңе болашаққа мақтат
қоя білуге сенім ұялатқан тұлға.
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Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Аманова Ұлбазар Кенегесовна
ҰМЖ тарауы:
Тарих тағылымы

Мектеп: «Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебі» КММ

Күні: 25.09.2020ж.

Мұғалім: Аманова Ұлбазар

Сынып: 10

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақ тақырыбы:

Ш.Мұртаза «Бесеудің хаты» драмасы

Осы сабақ арқылы жүзеге
асатын оқу мақсаты:

10.1.1.1 - әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы
идеялық мазмұнын түсіну

Сабақ мақсаты:

Барлык оқушылар орындай алады:
Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасай алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасап, идеялық мазмұнын
түсінеді;
Кейбір оқушылар орындай алады:
Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық
мазмұнын түсінеді, өз ойын еркін жеткізе алады.

Бағалау критерийлері:

- Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасайды;
идеялық мазмұнын түсінеді

Тілдік мақсаттар:

Қатыспағандар:

Оқушылар орындай алады:
Шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасай алады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Хат, саясат, кремль
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тіркестер:
Мал шаруашылығы, аштық, зымият саясат, зиялылар
Талқылауға арналған сұрақтар:

Хатта не туралы айтылған?

Бесеудің хаты – наразылық хаты дегенді қалай түсінесіңдер?

Қазақтың аштан қырылуына не себеп болды?
Жазылым бойынша ұсыныстар:
«Шын жазушының көзі көкірегінде болады»
Ишара: дене қимылдары

Құндылықтарға баулу

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, құрмет,
ынтымақтастық, еңбектене білуге баулу.
Аталған құндылықтар сабақ тақырыбы арқылы оқушылардың жеке және
жұптаса, топтаса отырып, жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу,
ақпаратты өңдей білу дағдылары негізінде жүзеге асады.

Пәнаралық байланыс

Тарих

АКТ қолдану дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы оқу

Ш.Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы
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Жоспар
Жоспарланған уақыт
Сабақ басы
5 минут

Жоспарланған жаттығулар түрлері
Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу,түгелдеу
«Жүректен жүрекке» әдісі арқылы оқушылар бір-біріне тілектер тілейді.
Оқушыларды
«Жартысын тап» әдісі
бойынша топтарға бөлу
(достық,бірлік, татулық туралы мақал- мәтелдің жартысын табады. Мақал
тақырыбына сәйкес топқа бөлінеді).
1-топ.«Бірлік» 2-топ.« Отан »
3-топ. «Татулық »
«Кім көп біледі?» әдісімен үй тапсырмасын сұрау

Сабақ ортасы
Бейнежазбадан Ш.Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасы көрсетіледі.
1-тапсырма. Жұптық жұмыс
8 минут

Шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасаңдар.
Шығармагың басталуы
Шығарманың дамуы
Шығарманың шиеленісуі
Шығарманың шарықтау шегі
Шығарманың шешімі

15 минут

7 минут

Дескриптор:
Шығарманы сюжеттік-құрылысына қарай талдайды
ҚБ «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен
2-тапсырма. Топтық жұмыс
«Бірлік тобы»: «Адасқан жолдар» әдісі бойынша шығармадағы негізгі деректі
орнына қойып жазыңдар.
«Отан» тобы: Әдебиет теориясы тұрғысынан талдау жасап, бес сөйлем
жазыңдар.
«Татулық» тобы: «Оқиға картасы» әдісі бойынша өз ойыңмен шығарманы
аяқтаңдар
Дескриптор:
Шығармадағы негізгі деректі орнына қойып жазады.
Әдебиет теориясы тұрғысынан талдау жасап, бес сөйлем жазады.
Шығарманы өз еркін ойымен аяқтайды
ҚБ «Қол сигналы» әдісі
3-тапсырма. Жеке жұмыс
«Шын жазушының көзі көкірегінде болады» тақырыбында өз ойларыңды
дәлелдеп, шағын эссе жазыңдар.
Дескриптор:
«Шын жазушының көзі көкірегінде болады» тақырыбында эссе жазады;
Өз ойын дәлелдеп жазады;
Эссенің құрылымы сақтайды.
ҚБ «Бас бармақ » әдісі

Сабақ соңы
5 минут
Рефлексия. «Шабадан, еттартқыш, қоқыс жәшігі» әдісі
Үйге тапсырма: БАҚ орындарынан қосымша мәлімет жинап, жазып келу.
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Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейілінше қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыларға тапсырманы
қалай түрлендіресіз.

Бағалау – Оқушылардың
ақпаратты қаншалықты
меңгергенін қалай тексересіз?

Қолдауымды қажет ететін оқушы:
«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі
Шығарманы сюжеттік-құрылысына қарай «Қол сигналы» әдісі
талдайды
«Басбармақ» әдісі

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)
Тарих;
Интербелсенді тақтаны тиімді
қолдану;
Қазақстандық патриотизм
және азаматтық
жауапкершілік, құрмет,
ынтымақтастық, еңбектене
білуге баулу.

Қабілетті оқушы:
«Шын жазушының көзі көкірегінде
болады» тақырыбында өз ойларын
дәлелдеп, шағын эссе жазады.

«Шабадан, еттартқыш, қоқыс
жәшігі» әдісі

Рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
жүзеге асырылды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай
болды?
Дифференциацияны жүзеге асыру
қолымнан келді ме?
Мен жоспарланған уақытымды
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.

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ТАЛАБЫ
Түркістан облысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Стай Венера Нұржігітқызы
Бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы
экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді.
Әлем қазіргі күні «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында. Бұл
ауқымды мәселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев
жолдауында былай деген: «Біз білім беруді жалғастыруды одан әрі жалғастыруға тиіспіз.Сапалы білім беру
Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс». Сондықтан өз
шәкірттеріне сапалы нәтижелі білім беруді мақсат еткен әр ұстаз өз тәжірибесін жаңашылдық арнасына
бағыттап, әр әдісін тиімді қолдануы шарт.
Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи талаптарға сай дамуы білімді
бағалау және пайдалану жүйесін уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты оқытуда
қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер,технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылып
отырады. Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған өскелең ұрпақтың жеткілікті дәрежеде сандық
сауаттылығы бар, себебі олар өмір жағдайлары барысында жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін
пайдаланады. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, тәжірибесіне
байланысты.
Кәсіби дамуға ұмтылатын бәсекеге қабілетті маман өзінің негізгі қызметінен үзілмей жаңа білім алу
жолдарын іздестіреді. Ал жоғары оқу орындары мамандарға қойылатын талаптардың өсуіне байланысты
оқытудың жаңа формалары мен әдістерін іздестіреді, білім беруге жаңа технологиялар енгізеді. Оқу үдерісін
ұйымдастырудың жаңа формасының бірі – қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы оқыту. Сонымен
қашықтықтан оқыту дегеніміз не?
Қашықтықтан оқыту дегеніміз — мұғалім мен оқушы арасында қандайда қашықтықта интернет
ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір
ара қашықтықта оқыту.
ҚО ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық) және оффлайн (асинхрондық), және кең
таралған үшінші түрі вебинар
Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір
қашықтықта мұғалім экранның көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы.
Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен (электрондық пошта) мұғалім
мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы.
Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренингтер өткізу формасы.
Осы технология бойынша оқытуды ұйымдастырып, бүкіл әлемдік желі көмегімен барлық компьютерлерді
бір желіге біріктіріп сабақ өтуші тұлғаны тьютор деп атаймыз.
Қашықтықтан оқыту формасын ұйымдастыру мен жүргізу - қашықтықтан оқыту формасымен білім беру
құқығын беретін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (ҚР БҒМ) лицензиясы бар білім
беру мекемелерінде жүзеге асырылады. Қашықтықтан оқыту формасын жүргізу құқығын беретін лицензия алу
Қазақстан Республикасының істегі заңдылықтарына сәйкес жүзеге асады. Қашықтықтан оқытуды жүргізу
құқығын, лицензия алу үшін білім беру мекемесі келесі құжаттары бар ҚР БҒМ-не өтініш жасайды:
- бірінші басшының қолы бар бланкідегі хат;
- бекітілген үлгі бойынша өтініш;
- өтініш жасаушының басқару органының шешімі;
- өтініш жасаушының ұйымдастыру-құқықтық формасы туралы мәлімет;
- өтініш жасаушының біліктілігі туралы мәлімет;
- техникалық сипаттама;
- қашықтықтан оқыту;
қашықтықтан оқытудың негізгі білім беру мекемесі,
қашықтықтан оқытудың оқу орталығы және оқушының орналасқан жерінде жеке жүзеге асады;
қашықтықтан
оқыту
жүйесінің
объектілері
болып
оқу
курстарының
кешендері табылады;
- қашықтықтан оқыту жүйесінің субъектілері оқушылар, тьютерлер және администратор болып табылады;
- объектілер мен субъектілер мемлекеттік стандартқа сәйкес оқу процесінің барлық сабақ түрлерінің
жүргізілуін және оқушылардың білім сапасын қамтамасыз етеді;
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Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты:
Білім берудің біртұтас ақпараттың жүйесін құру арқылы педагогтардың білім деңгейін көтеру.
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері:
Бір-бірімен тығыз байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық, облыстық) деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген қала (университет) шеңберінде
жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер
де кіреді. Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциялын,
компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру
қажет. Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймақтық желіні пайдаланып,
шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде білімнің базалық
және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент - сервер, мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші
жүйелерге, электрондык оқулықтарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап әрі
өміршең түрлері бола алатындай жайлы оқулықтарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда оқытушының атқарар рөлі орасан. Оған әрі
ауыр, әрі жауапты міндет жүгі жүктеледі: ол курстың бағдарламасының құрылымын дайындап, оны
қашықтықтан білім беру жүйесімен байланыстыра
бейімдейді, оқу үрдісінің барысын қадағалап,
тапсырмаларды орындау барысында, өз бетімен бақылау-пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар
береді. Бұл ретте қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, көңіл-күй, психологиялық
қарым-қатынас бой көрсетеді. Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша жұмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа
технологиясын, оқытудың компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік біліп, олармен іс жүргізу ісін орындау
шарт. Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы істе мүдделі басқа да адамдарға
бірнеше талаптар қойылады:
Оқытушы компъютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей білуі қажет.
Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы уақытта ақпараттық технология және
коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы білуі қажет. Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік
білетін, білім саласындағы қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет.
Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы қажет.
Оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда:
тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға
дағдылануын қалыптастыруы қажет. Жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі
модульдік курстардың әдістемелерін баяндай және курстарды өткізуді ұйымдастыра білуі қажет.
Оқу үрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жүйесі
бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болуы қажет.
Бүгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіне баса мән бермейінше, білім берудің ақпараттық
технологияларын, дәлірек айтқанда, электрондық оқулық және бейнефильмдерді, басқа да электрондық
басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген әлеуметтікэкономикалық саланың алға басуы мүмкін емес. Қашықтықтан оқыту мектептерде Республика, облыс, қала
және мектеп кеңістігінде кең қолданыс табуда. Мектеп көлемінде айтатын болсақ, «Интернет күнделікті» алуға
болады. Бұл жаңашылдық екі – үш жыл көлемінде өз жұмысын атқарып келуде. Бұл инновациялық әдіс арқылы
ата – аналар балаларының білім үлгерімін, ал оқушылар үй жұмысын уақытында біліп отырады.
Мұндай әдіс арқылы мектеп пен ата – аналар қауымы арасындағы байланыстың одан сайын нығаюына
үлкен септігін береді. Оқытылатын пәндерден қашықтық олимпиадалар Қазақстандық интернет олимпиадалар
(«КИО») өтеді. Мұндай интернет олимпиадалар оқушылардың үлкен қызығушылығын танытады.
Тапсырмалары қызықты, сан алуан және олимпиаданың ең тиімді жері – оқушылар өздерінің білім
деңгейлерінің көрсеткішін бірден білулері болып табылады. Аталған олимпиадалар сайыс түрінде берілсе де,
оқушыларды оқытады деп айтуға болады. Өйткені, оқушылар сабақ барысында алған білімдерін шыңдайды,
тексереді, салыстырады. Оқушыларға арналған олимпиадалардан басқа, мұғалімдерге арналған онлайн
жүйесінде өтетін сан алуан семинарлар, конференциялар, сабақтар ұйымдастырылады. Қарқынды түрде
қолданыс тауып жүрген ол – республика, облыс көлемінде ата – аналар қауымына арналған жиналыстар.
Ата – аналар жиналыстары облыс т.б. қарым – қатынастарды нығайта, бекіте түсуде.
Интерактивті, өйткені, мұғаліммен, сыныптастарыңмен синхронды (чат, скайп) және асинхронды (пошта,
форум) әрекеттесу арқылы оқуға болады. Е-learning-тің басқа технологиясы – бұл мұғалімнің оқу сайты.
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Мұғалімнің оқу сайттарының ресурстары (бейнелекциялар, тест жұмыстар, практикалық тапсырмалар,
форумдағы дискуссиялар, есептер шығару практикумдары, компаниялардың оқу-жаттығу жұмыстары)
оқушыларға ыңғайлы уақытта керекті тақырыбымен өз бабымен жұмыстануға мүмкіндік береді.
Сандық білім беру контентін электронды оқулықтар, компьютерлік ойындар, виртуалды жаттығу әдістері,
ғылыми - әдістемелік зерттеулер құрайды. Осылайша, e-learning технологиясы – бұл оқыту ортасы, оның
көмегімен оқу үрдісін жекелеуге болады, оқытудың жылдамдығын таңдауға болады (ақпаратты қабылдаған
кезде). Оқушы өзіндік жұмысты дербес компьютердің, ноутбуктың, ұялы телефонның көмегімен ұйымдастыра
алады. Оқушылардың өзіндік жұмыстарының көлемін көбейту оқу үрдісін ақпараттық технологиялардың
арқасында нығайтуға мүмкіндік береді. Оқушы автоматтандырылған жүйеде өзінің жеке портфолиосын,
күнтізбесін, күнделігін жүргізеді.
Ал мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспары бар электрондық дәптерді, сынып журналын, хабарландыру
қызметін (алда болатын жоспарлы және жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы оқушылардың атааналарына e-mail немесе sms-хабарламалар, есептелік және т.б. жіберу) толтыратын болады.
Ата-аналар қауымы тәрбие мәселелері бойынша кеңестер алу, сондай-ақ қашықтықтан баласының сапалы
орта білім алуы мен жетістіктері туралы ақпараттық хабарлама алу мүмкіндігіне ие болады. Сонымен бірге осы
бағдарламаның артықшылығы – қосымша ақпараттар арқылы мектептің порталын /сайтын/ ашып, мектептің
тарихы, оқушы, мұғалім рейтингісі, құрмет тақтасы, ҰТБ-ға дайындығы, қашықтықтан оқыту курстары, атааналар комитеті, сынып жетекшілігі, т.б. мәліметтерді автоматты түрде енгізуге болатындығы.
Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің
бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену
үшін заман талабына сай білім қажет». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту
үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл
педагогтардың іс – тәжірибесіне, мектеп өміріне енуде.
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ТІЛ БАЙЛЫҒЫ - ӘРБІР ЕЛДІҢ ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Конысова Аягоз Сапарбековна
Ана тіліміз – ұлтымыздың рухани байлығы, асыл мұрасы.
Халқымыздың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаев «Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе
болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс-тіршілігі, мінезі
айқын көрініп тұрады» деп, мұның бар болмыс, табиғатын ашып көрсетіп берді емес
пе? Жер, ауа және су – мұның барлығы тіршілік көзі екені дәлелдеуді де қажет етпейді.
Сол сияқты ана тіліңнің болуы, оның қадір-қасиетін, құдіретін шынайы сезінуің, тереңдеп меңгеруің –
ұлтыңның сақталуы, өз елің мен жеріңнің болуы. Ана тілінсіз ешбір ұлт болмайтындығы, ұлттық сана-сезімнің
қалыптаспайтындығы да бұлтарғысыз қағидат. Ендеше, Мәңгілік Ел боламыз десек, «Мәңгілік Ел» идеологиясы
тұрғысынан алғанда да мемлекеттік тілді білу мәселесі бірінші кезекте тұруға тиіс.
Онсыз адам бойындағы отансүйгіштік, өз еліне және жеріне деген патриоттық сезім сенімді һәм берік
қалыптаспайды. Жер бетіндегі барша халықтың тілі – заманның ағымына, адам тіршілігіне әсер ететін ішкі
және сыртқы факторлардың ықпалы салдарынан әртүрлі өзгерістерге ұшырап отыратыны табиғи құбылыс.
Соңғы кезеңде етек жайған жаһандану және интеграциялық процестердің салдарынан көп халықтың тілі
жойылып, саны аз халықтардың тілдеріне жоғалу қаупі төніп, ал дамыған тілдер өз өрісін кеңейтіп жатқаны
белгілі жайт. Соның бір айғағы ретінде мынадай фактіні келтіруге болады.
Қазіргі кезеңде бүгінде бәріміз банкомат пен түрлі төлем жасау терминалдарының қызметіне жүгінеміз.
Оның түймесін басарда «басмәзір» алдымен тіл таңдауды талап етеді. Қазақ, орыс, әлде ағылшын тілі керек пе?
Қайсысының түймесін бассаңыз, сол тілде қызмет аласыз. Банкоматқа кезекке тұрған сәтте алдымдағылар қай
тілді таңдар екен деп мойын созып қарайтыным бар. Өкінішке қарай, олардың басым бөлігі өз қандастарымыз
бола тұра ресми тілдің қызметіне жүгінеді. Енді біреулері орыс тілін таңдарын таңдап алып, қай нүктесін
басарға білмей аңырып тұрады. Сонда шыдай алмай «Неге қазақ тілін, ана тіліңізді таңдамадыңыз?» деймін
ренжіген болып. «Қазақшаның операциясы қиындау ғой» дейді орысшаны қарық қылып тұрмағанына қарамай.
Енді бірі «сенің шаруаң не?» дегендей мені ала көзімен ата қараса, біреулері «үйреніп қалыппыз осылай алып»
деп ақталған болады. Әйтпесе қазақшасының еш қиындығы жоқ. Әбден түсінікті жазылған.
Ал банк пен пошта бөлімдерінің қызметкерлерінің кезекке тіркеу талонын ресми тілде әперіп жүргенін де
көріп жүрміз. Бұған не деуге болады? Бүгінгі таңда қазақ тілінде қызмет көрсетуге жалпы барлық техникалық
құрал дайын тұр. Айналып келгенде азаматтарымыздың әлі күнге тіліміздің техника саласында да дамуына
енжарлық пен құлықсыздық танытып отырғаны қынжылтады.
Қорытындылай келе, тіліміздің мәртебесін арттыру, рухани байлығымыз – ана тілімізді атадан-балаға,
ұрпақтан-ұрпаққа қалдырудың бір жолы деп санаймын. Ал қоғамның бүгінгі таңдағы ең басты мақсатының бірі
– мемлекеттік тіліміздің мәртебесін жоғары ұстап, оның қолдану аясын кеңейту.
Сондықтан да еліміздің әрбір азаматы ұлты мен нәсіліне қарамастан тіл мәселесін терең түсініп,
жауапкершілікпен атсалысуы тиіс.
Болашағымызды баянды етер басты қаруымыз – тіліміз. «Адамға екі нәрсе тірек тегі, бірі – тіл, бірі – ділің
жүректегі» деп Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқандай, кез келген мемлекеттің, елдің ең негізгі ұраны да, тірегі де
сол елдің ана тілі болмақ. Қазақ тілі – біздің ұлттық мәртебеміз!
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Түркістан обылысы Ордабасы ауданы Б.Нұрлыбеков атындағы
жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Абдикаликова Динара Куздикбаевна
ҰМЖ тарауы:
І тарау.
Атадан қалған асыл сөз
Күні:
Пәні :
Сынып: 9
Сабақ тақырыбы:
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаты:
Сабақ мақсаты:

Мектеп: «Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бағалау критерийлері:

Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін табады, талдайды.
Автор стиліне баға бере отырып, шығармашылық жұмыс жазады.
Оқушылар орындай алады: шығарманы талдай отырып, автор стиліне баға
береді, шығармашылық жұмыс жазады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
құбылту (троп), айшықтау (фигура), стиль
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тіркестер: тілек тілеңіз,
қабырғалы би, парық, парасаттылық, азғындық
Талқылауға арналған сұрақтар:
Бұқар жырау өмір сүрен кездегі қазақ елінің тарихи жағдайы қандай болған?
Бұқар толғауларында қандай әлеуметтік мәселелер көтерілген?
Ел бірлігін сақтау идеясы жырау толғауларында қалай көрініс береді?
Толғаудың «Тілек» деп аталу себебі неде?
Жазылым бойынша ұсыныстар:
«Бұқар жырау – өз заманының жыршысы, ел бірлігін ту еткен бітімшісі»
Ишара: дене қимылдары
Қазақстандық патриотизм, жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, ізденушілік
және сын тұрғысынан ойлау , қарым-қатынас жасау қабілеті, өмір бойы білім
алуға баулу.
Тарих, қазақ тілі
Бейнежазба, интербелсенді тақта

Тілдік
мақсаттар:

Құндылықтарға баулу
Пәнаралық байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу
Жоспарланған уақыт
Сабақ басы
3 минут

Мұғалім: Абдикаликова Динара
Қазақ әдебиеті
Қатысқан оқушылар саны: 24
Қатыспағандар:
Бұқар жыраудың «Тілек» өлеңі
– шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура)
түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру.
Барлык оқушылар орындай алады: шығармадағы әдеби тілді құбылту мен
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін біледі, таба алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: шығармадағы әдеби тілді құбылту
мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін тауып, талдай алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: шығармадағы әдеби тілді құбылту мен
айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға бере
отырып, шығармашылық жұмыс жаза алады.

Жыраулар поэзиясы
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар түрлері
Ұйымдастыру кезеңі
Сәлемдесу;
Назарларын сабаққа аудара отырып, «Жағымды сөздер» әдісі арқылы
психологиялық ахуал орнату;
«Мозайка» әдісімен үш топқа біріктіру:
1-топ «ӘДІЛЕТ»
2-топ «ПАРАСАТ»
3-топ «РАҚЫМ»
«Зымыран сұрақтар» әдісі бойынша үй тапсырмасын сұрау.
45

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақ ортасы
2 минут
1 минут
12 минут

Сабақ барысы
«Кім жылдам?» әдісі бойынша сұрақтар қойылады:
Троп (құбылту) дегеніміз не?
Фигура (айшықтау) дегеніміз не?
Стиль дегеніміз не?
Бейнежазбада Бұқар жыраудың «Тілек» өлеңі оқылады.
1-тапсырма. «Т кестесі» әдісі
Өлеңнен құбылту мен айшықтау (троп пен фигура) түрлерін тауып, талдау
жасаңдар.
1-топ:
Мысал
Құбылту түрі

2-топ:
Мысал

Айшықтау түрі

3-топ: Өлеңнен жыраудың жағымды, жағымсыз эмоциясын (автор стилін)
білдіруге қолданған көркемдегіш құралдарын талдаңдар.
Мысал
Көркемдегіш құрал

Дескриптор:

Өлеңнен құбылту түрлерін табады.

Өлеңнен айшықтау түрлерін анықтайды.

Өлеңнен жыраудың жағымды/жығымсыз
көркемдегіш құралдарын талдайды.
ҚБ «Зигзаг» әдісімен топтық бағалау

12 минут

эмоциясын

білдіретін

2-тапсырма. «Тілек» өлеңіне сатылай кешенді талдау жасаңдар.
Автор
Тақырыбы
Жанр түрі
Идеясы
Шумақ
Тармақ
Бунақ
Буын саны
Ұйқас түрі
Тәрбиелік мәні
Түсіндірме сөздік
Дескриптор:
Толғауға сатылай кешенді талдау жұмысын жасайды.
ҚБ «Мен – саған, сен - маған» әдісімен жұптық бағалау
3-тапсырма: «Қос жазба күнделігі» арқылы автор стиліне баға бере отырып, өз
пікірлеріңді білдіріңдер
Автор стилі

Өз пікірің

5 минут
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Сабақ соңы
5 минут

Дескриптор:
Толғау мазмұны мен тіліне қарай автор стилін талдап жазады
Өлеңнен және автор стилінен қорытынды өз пікірін жазады
ҚБ «Мен» әдісімен өзін-өзі бағалау
Рефлексия ИНСЕРТ стратегиясы
«V”- білемін
«-» - мен үшін «+» - мен үшін «?»- мені таң
түсініксіз
жаңа ақпарат
қалдырады

Үйге тапсырма: «Бұқар жырау – өз заманының жыршысы, ел бірлігін ту еткен
бітімшісі» тақырыбында автор стилі негізінде эссе жазады
Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейілінше қолдау
Бағалау – Оқушылардың
Пәнаралық байланыс
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
ақпаратты қаншалықты
Қауіпсіздік ережелері
Қабілиетті оқушыларға тапсырманы
меңгергенін қалай
АКТ-мен байланыс
қалай түрлендіресіз.
тексересіз?
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)
Қолдауымды қажет ететін оқушы:
«Кім жылдам?» әдісі бойынша сұрақтар «Зигзаг» әдісімен топтық
Тарих , қазақ тілі, информатика;
қойылған:
бағалау;
Троп (құбылту) дегеніміз не?
Интербелсенді тақтаны тиімді
Фигура (айшықтау) дегеніміз не?
Жұптық бағалау;
пайдалану
Стиль дегеніміз не?
деген сұрақтарға жауап бере алады.
Өзін-өзі бағалау
Қазақстандық патриотизм,
Қабілетті оқушы:
жауапкершілік, құрмет,
шығармадағы әдеби тілді құбылту мен
ИНСЕРТ стратегиясы
ынтымақтастық, ізденушілік және
айшықтаудың (троп пен фигура)
бойынша оқушылардың
сын тұрғысынан ойлау , қарымтүрлерін талдай отырып, автор стиліне
қаншалықты меңгергенін
қатынас жасау қабілеті, өмір бойы
баға бере отырып, шығармашылық
тексеремін
білім алуға баулу.
жұмыс жаза алады.
Рефлексия
Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды жазу
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға
жүзеге асырылды ма?
қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай
болды?
Дифференциацияны жүзеге асыру
қолымнан келді ме?
Мен жоспарланған уақытымды
ұстандым ба?
Мен жоспарыма қандай өзгерістер
енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
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МАЗМҰНЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аралбаева Назым Өмірзаққызы
Исаева Жумакул Амирхановна
Акмолдаева Сауле Келдиевна
Айтжанова Ардақ
Сындарова Зауре Абдрашидовна
Муталиева Лаззат Киназбековна
Аманбаева Гулбану Онгаровна
Бекбулатова Анаркул Абжаловна
Оспанова Гулзинат Мамиралиевна
Рисбаева Жансая Намиалиевна
Ибрагимова Несібелі Алиевна
Айбекова Джулдыз Бакытжановна
Серікбаев Ғарифулла Мақсатұлы
Тулешова Ақтоты Кешубаевна
Дуйсенбекова Ақмарал Құттыбекқызы
Аманова Ұлбазар Кенегесовна
Стай Венера Нұржігітқызы
Конысова Аягоз Сапарбековна
Абдикаликова Динара Куздикбаевна
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