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Кіріспе 
 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы 

Назарбаевтың 2017 жылы 12 сҽуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын ҽліпбиіне кҿшіру 

жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз бҧл мҽселеге неғҧрлым дҽйектілік 

қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз жҽне оған кірісуге Тҽуелсіздік 

алғаннан бері мҧқият дайындалдық», – деп айтқан [1]. 

Қазақ жазуын латын ҽліпбиіне кҿшіру кезеңінде басшылыққа алған 

нормативтік қҧжаттар: Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласы [1]; «Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қоғамдық 

сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жҿніндегі ҧлттық комиссия қҧру 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 17 сҽуірдегі №462 

Жарлығы [2]; «Қазақ тілі ҽліпбиін кириллицадан латын графикасына кҿшіру 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы 

№569 Жарлығы [3]; «Қазақ тілі ҽліпбиін кириллицадан латын графикасына 

кҿшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы                        

19 ақпандағы №637 Жарлығы [4]; Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің 2018 жылғы 13 наурыздағы «Қазақ тілі ҽліпбиін латын 

графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен кҿшіру жҿніндегі іс-шаралар 

жоспарын бекіту туралы» №27 ҿкімі [5]; Білім берудің барлық деңгейлерінде 

2025 жылға дейінгі латын ҽліпбиіне кҿшу кестесін бекіту туралы» 2018 жылғы 

27 сҽуірдегі №183 ҚР БҒМ бҧйрығы [6]; Білім берудің барлық деңгейлерінде 

2025 жылға дейінгі латын ҽліпбиіне кҿшу кестесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім жҽне ғылым министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 59 

бҧйрығы [7]; ҚР БҒМ бҧйрығымен бекітілген «Қазақ ҽліпбиін латын 

графикасына кҿшіру туралы Ҧлттық комиссия қҧрамына кірген ҽдістемелік 

жҧмыс тобының 2018-2020 жылына арналған жҧмыс жоспары» 2018 жылғы 16 

ақпандағы №59 бҧйрығы [8]. 

Қазақ жазуын латын графикасына кҿшіруде ҥш тҥрлі ҽліпби жобасы 

ҧсынылды. 2017 жылы қыркҥйек айында ҧсынылған диграфты нҧсқада ҽріп 

тіркестері бір дыбысты білдірді: gh (ғ), ch (ч), sh (ш), zh (ж), ng (ң), ае (ҽ), oe 

(ҿ). Бҧнда оқуда қиындық туғызатын жайттер пайда болды (1-кесте. Ҽліпбиге 

қатысты сҿздердің жазылуында дау туғызған сҿздер). 

1-кесте. Ҽліпбиге қатысты сҿздердің жазылуында дау туғызған сҿздер : 

2017 жылы қазан айында 

апострофты нҧсқа: а᾿, o᾿, i᾿, y᾿, 

u᾿, g᾿, n᾿, s᾿, c᾿ ҧсынылды. 

Аталған ҽліпбиді де халық 

дҧрыс қабылдай алмай, тҥрлі сын-пікірлер мен кҿзқарастар білдірілді. Бҧл 

ҽліпбидің кемшілігінің  тҧсы – таңбалар санының кҿптігінде болды. Мҽселен, 

ҿлеңшҿп (7 таңба) – o'len's'o'p (11 таңба); кҥншығар (8 таңба) – ku'ns'yg'ar (11 

таңба); кҿпҿлшемді (10 таңба) – ko'po'ls'emdi (13 таңба); ғарышайлақ (10 

сәбіз – saebis 

Кӛктӛбе – 

Koektoebe 

кҥлкі – кuelki 

жәдігӛй (7) – zhaedigoej (10) 

жәшік (5) – zhaeshik (8) 

жаңғақ (6) – zhangghaq (9)  

мҥшәйра (8) – mueshaejra (10) 
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таңба) – g'arys'ai'laq (13 таңба). Бҧнда  шҧбалаңқылық, сҿз тҧтастығының 

бҧзылуы пайда болады. 

Мысалы, s'an'sorg'ys'; ko'zboi'ay's'ylyq; jaso'spirim; M.A'y'ezov atyndag'y 

A'debi'et ja'ne o'ner i'nsti'ty'ty жҽне т.б. 

2018 жылы ақпан айында акутты нҧсқа:  ,  ,  ,  ,  ,   бекітілді  жҽне екі 

ҽріп: sh (ш), ch (ч) диграф арқылы берілді. 

Берілген ҽдістемелік ҧсынымдар ҽзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдаманың 

мақсаты – білім саласында қызмет атқаратын қызметкерлерге, оқушылар мен 

ата-аналарға жҽне басқа да салада қызмет атқаратын тҧлғаларға жаңа емле 

ережесін тҥсіндіре отырып, тыңдаушының жазу жҽне оқу дағдысын жетілдіру, 

айтылым нормасын дҧрыс қалыптастыру. 

Аталған мақсатты жҥзеге асыру барысында: қазақ ҽліпбиіндегі ҽріптердің 

баспа тҥріндегі жҽне жазбаша жазылу ҥлгісімен таныстыру; тҥбір мен 

қосымшаның емлесін; бірге жазылатын сҿздердің емлесін; бҿлек жазылатын 

сҿздердің емлесін; дефиспен жазылатын сҿздердің емлесін; бас ҽріппен 

жазылатын сҿздердің емлесін; қысқарған сҿздердің емлесін; ҽліпбиден тҥсіп 

қалған кирилл ҽріптерінің жазылымын; шеттілдік сҿздердің жазылымын 

меңгерту; тасымалға байланысты ҿзгерістермен таныстыру; жазу жҽне кҿшіріп 

жазу дағдысын; оқу дағдысын; тыңдалым дағдысын қалыптастыру; 

сҿздікқорды, тіл байлығын арттыру; қазақ сҿздерінің ҥндесімін ҥйрету, сҿздің 

дҧрыс айтылымын қалыптастыру міндеттері туындайды. 

Латыннегізді жаңа ҽліпбиді оқушыларға меңгертуде мҧғалім ҿзі емле 

ережені толықтай меңгеріп, оны білім алушыларға толыққанды меңгерте білуі 

керек. Сондықтан да мҧғалім заман талабына сай ҽдіс-тҽсіл мен инновациялық 

технологияларды тиімді меңгеруі керек.  

Кез келген технологияның білім беру ҥрдісіне дендеп енуіне тікелей 

қызмет ететін – мҧғалім. Ол ҥшін мҧғалім жаңа технологияны меңгеріп қана 

қоймай, ҿзі меңгерген технологияны ҿз іс-ҽрекетіне байланысты қолдана алуы, 

жетілдіре білуі, сондай-ақ, ҿзінің анализі, рефлекциясы арқылы ҿзін-ҿзі 

жетілдіріп отыруға тиіс. 
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1 Латын графикасына кӛшуде фонетика, орфография, графика, 

орфоэпияны оқытудың ерекшеліктері 

 

1.1 Латын графикасына кӛшуде фонетиканы оқытудың ерекшеліктері 

Белгілі ғалым Н.Уҽлидің анықтауынша, ҽліпби дегеніміз белгілі бір 

фонемалардың жазудағы ҿкілі болып табылатын ҽріптердің жай ғана 

жиынтығы емес, сонымен қатар сол ҽріптерден тҥзілген жазуда оқудың кілті 

болып табылады. Ҽліпбидің қҧрамындағы ҽріптер арқылы оның ҧлттық 

сипаты кҿрінеді. Кирил графикасына негізделген ҽліпбидің қҧрамында тҿл 

сҿздерді таңбалайтын ҽріптермен бірге шеттілдік сҿздерді таңбалайтын 

ҽріптер (ф, ц, ь, ъ, э) жазуда қатар жҧмасалады. Ал қазақ тілінің 

фонологиялық жҥйесінде тоғыз дауысты а, ҽ, ы, і, е, о, ҿ, ҧ, ҥ жҽне он жеті 

дауыссыз б, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, у, ш фонема бар. Бҧдан тҿл 

сҿздерді таңбалайтын ҽріптермен қатар шеттілдік сҿздерді таңбалайтын 

ҽріптердің де жазуда қатар қолданылғанын кҿруге болады. Қазіргі латын 

графикасына негізделген жаңа қазақ ҽліпбиінде 32 ҽріп бар.  

Жалпы қазақ жазуының қысқаша тарихына тоқталсақ,VIII ғ–ХХ ғ. 

басы: араб графикасына негізделген қазақ жазуы: қадим жҽне жҽдид жазуы; 

1912–1929 жж. А.Байтҧрсынҧлының ҽліпбиіне негізделген тҿте жазуы; 1929 

–1940 жж. латын графикасына негізделген қазақ жазуы; 1940 жылдан – 

бҥгінгі кҥнге дейін кирилл графикасына негізделген қазақ жазуы (емле 

ережелері 1957 жылы Ҥкімет қаулысымен бекітілді) латын графикасына 

негізделген қазақ жазуы 2017 жылдан бастап дайындық кезеңі; 2025 жылдан 

бастап толықтай кҿшу (емле ережелері 2018 жылы Ҧлттық комиссия 

тарапынан мақҧлданды) деп қарауға болады.  

Латын графикасына кҿшен Ҽзірбайжан емле ережелерінде: 1957 жылы 

(жоба) 1959 жылы 6 сҽуірде ҽзірбайжан емле ережелері Министрлер 

кабинетінің Қаулысымен бектіледі. 2003 жылы (жоба) 1991 жылы жаңа 

ҽліпби қабылданса да, 1960 жылдан 2003 жылға дейін ескі емле ережелері 

бойынша жҧмыс жасаған. 2004 жылы 5-тамызда латын графикасы негізіндегі 

ҽзірбайжан тілі емле ережелері Министрлер қабинетінің Қаулысымен 

бекітіледі. 2012 жылы (жоба) 2018 жылы бекітуге ҧсынылды. 

Зерттеушілердің пікірінше, ҽліпбидегі ҽріптердің саны фонемалардың 

санына тҽуелді болуы, яғни нақты айтқанда, жазу теориясы бойынша белгілі 

бір тілдегі фонемалардың саны мен ҽліпбидегі саны тең болуы керек. Бҧл 

дегеніміз, бір ҽріп бір фонеманы таңбалауы тиіс. Бірақ ешуақытта ҧлттың 

жазуында фонемалардың саны мен ҽліпбидегі ҽріптердің саны тең келе 

бермеген. Мысалы, ағылшын тілінде 46 фонема жҽне жиырма алты ҽріп бар. 

Ал кирил графикасына негізделген қазақ ҽліпбиінде ҽріп пен фонемалардың 

арасында алшақтық барын кҿруге болады. Жазу типологиясы бойынша 

ҽріптердің саны фонемалардың аздау болуы керек (2-кесте. Тілдердегі 

дыбыстар мен ҽріптер санының сҽйкессіздігі) 

2-кесте. Тілдердегі дыбыстар мен ҽріптер санының сҽйкессіздігі  
Орыс тілінде: Негізгі дыбыстар 41, әріп саны 33 

Ағылшын тілінде: Негізгі дыбыс 45, әріп саны 26 
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LATYN 

GRAFIKASY 

NEGİZİNDEGİ RESMI JAZYLYM 

 Дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер:  ,  , о, о , у, і, u, ú, е.  

 а, е, у, і ҽріптері сҿздердің барлық буынында жазылады: ana, 

baqyt, shaǵala, balapan, bota, bolashaq; еlik, egemendik, elgezek, qurmet, 

kórkem; yqpal, yrys, mysal, jańǵyrý, baqsy, jaqsy; irgeli, irimshik, bilim, izgilik, 

кishipeıil, senim. 

Латыннегізді жаңа жазудағы АКУТ дегеніміз – әріпҥстілік 

диакритикалық белгі        Әә      Ғғ    Ңң    Ӛӛ     Ҥҥ      Уу 

    Á        Ǵǵ       Ńń      Óó      Úú    Ýý 
 а , о, о , u,   ҽріптері тҿл сҿздің басында жазылады: 

ádis, álem, sán, dán, mádenıet, báıterek; ozyq, ońtaıly, qoǵam, torsyq; óris, 

ómirsheń, kósem, bórik; utymdy, ustaz, qujat, tumar; úrdis, úkimet, júıe, túbegeıli.  

 Кірме, шеттілдік сҿздердің екінші, ҥшінші буынында да 

жазылады: sirá, kiná, kýá, ińkár, kúmán, shúbá, zámzám, dúdámal; bulbul, 

maǵlumat, samuryq, májbúr, dúldúl, dástúr, manо vr, montо r, parashút, absalút, 

festıvál, kоbált, banknot, alkogól, vestıbúl.  

 j, sh мен ı ҽріптерінің ортасында келген а дыбысы жіңішке 

айтылғанымен, а ҽрпі жазылады: jaı, jaılaý, jaıly, shaı, shaılyq. 

Жаңа емле ережедегі дауыссыз дыбыстардың емлесіне тоқтала кетсек:  

Дауыссыз дыбыс әріптерінің емлесі. Дауыссыз дыбыстарды 

таңбалайтын әріптер: b, d, f, g, ǵ, h, ι, j, k, l, m, n, ń, р, q, r, s, t, v, ý, z, sh, ch. 

 b, g, d, f, h, j, к, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z, sh, ch жҽне ı,   ҽріптері 

сҿздің басында, ортасында, аяғында жазылады: baılyq, kóbelek, arab; gúl, 

kógal, pedagog; dáýlet, baǵdar, asteroıd; fılosofıa, múftı, paragraf; hıkaıa, qahar, 

tarıh; jospar, ereje, muqtaj; kúmis, shekpen, berik; lebiz, alash, táýekel; máńgilik, 

qaımaq, ǵalym; namys, kóne, dastarqan; parasat, kópir, talap; qurmet, 

maqtanysh, bolashaq; ras, ertegi, ómir; saıasat, kelisim, aıtys; tabıǵat, qatal, 

sáýlet; vırýs, avtor, rezerv; zerde, bilezik, qundyz; shańyraq, búrshik, qylysh; 

chempιon, kaýchýk, senvıch; ıá, qaıyń, saı; ýaqyt, áleýmet, taý.  

Ashshy, tushshy, keshshe сҿздерінде екі sh ҽрпі қатар жазылады. 

  ҽрпі сҿз басы мен ортасында ғана жазылады: ǵarysh, aǵash, samǵa. 

   ҽрпі сҿз ортасы мен соңында ғана жазылады: mórtańba, eńbek, 

tańerteń, meń, zań. 

 ı,   ҽріптері дауыссыз дыбыс ретінде таңбаланады: aı, úı, oıshyl, 

ıaǵnı, qoıan, saıa, ıod, faıl, aıkıdo, mezozoı, ýaǵyz, ýaqyt, aý, sáýkele, demeýshi, 

qaýyn, aıýan, keıýana.  

уı (ый), іı (ій) дыбыс тіркестері сҿздің барлық буынында ı ҽрпімен 

жазылады: ıgilik, ıman; kıim, tıyn, sıa, sıaqty; bı, tarıhı; ınstıtýt, kıno, granıt.  

Латын графикасына кӛшкенде позиция талғайтын әріптер (ә, ҥ, ӛ, 

ҧ, о, б, д) мен оларға қосымшалардың жалғануын білгеніміз дҧрыс. Осы ретте 

Ә ҽрпінің жазылуы жайлы тоқталсақ, қазіргі қазақ тілінде ә дыбысы жеке 

фонема болып саналады. Зерттеушілердің бір тобы ә фонемасын тҥркі 

Француз тілінде: Негізгі дыбыстар 35, әріп саны 26 

Қазақ тілі: Негізгі дыбыстар 28, әріп саны 42 
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тілдеріне араб, парсы сҿздері арқылы енген десе, екінші тобы оны тҿл 

дыбыстар қатарына жатқызып келеді. Қазіргі таңда бірқатар тҥркі, нақтылап 

айтқанда, татар, ноғай, башқҧрт, ҽзірбайжан, ҧйғыр тілдерінде ә жеке фонема 

ретінде таңбаланады. Ал ҿзбек, тҥрік, тҥркімен, қырғыз тілдерінде                     

ә дыбысының естілімі болғанымен, арнайы ҽріппен таңбаланбайды. Қазақ 

тілінде ә дыбысы тҿл сҿздерде тек басқы буындарда кездеседі, ал соңғы 

буында тек араб, парсы сҿздерінде қолданылады: куә, күнә, шүбә, сірә, жүдә, 

іңкәр, күмән, зәмзәм т.б. 1941 жылы шыққан «Қазақ тілінің орыс 

графикасына негізделген жаңа алфавиті мен орфографиясы» атты ережелер 

жинағында тек ҥш сҿз ғана ә ҽрпімен жазылған: сірҽ, мҽ, кҽ. Басқа сҿздердің 

барлығы, жуан а дыбысы арқылы кҥна, куа, кҥман т.б. тҥрінде таңбаланған .  

Ал 1960 жылдардан бастап соңғы буындағы а дыбысы ә ҽрпімен жазыла 

бастады. Мҽселен, 1960, 1963, 1978, 1988 жылдары шыққан «Орфографиялық 

сҿздіктерде» куә, күнә, күмән, кінә, шүбә, мәрмәр, іңкәр тҥрінде беріліп, 

қосымшалар бірыңғай жуан тҧрпатта ғана жалғанады. Ал 2005, 2007, 2013 

жылдары шыққан «Орфографиялық сҿздіктерде» қосымшалардың жіңішке  

тҥрі жалғана бастады: куәсі, куәсіна, куәсінан; күнәлі, күнәлілігі, күнәлілік, 

күнәсі, күнәсіз, күнәсіна, күнәсінан; шүбәлі, шүбәлілік, шүбәсі, шүбәсіз, 

шүбәсіна; іңкәрі, іңкәріна, іңкәрінан. Қазіргі таңдағы ҧсынылып отырған 

Жаңа емле ережесінде: «Соңғы буынында   ҽрпі жазылатын тҥбір сҿздерге 

ашық дауыстылармен келетін қосымшалар ғана жуан жалғанады: kún sin , 

kún sin n, ký sin , ký sin n, kún ǵ , kún d n, kin l ý, shúb l ný, ký ǵ , 

ký d n, kúm nǵ , kúm nd ný» деп кҿрсетілген. Соңғы буын жіңішке                  

(ә) болып тҧрса да, неге қосымшалар бірізділікпен тек қана жіңішке жалғана 

алмайды? Мҧның басты себебін ғалымдар сҿздің қосымшасыз жеке ҿзін 

алғанда, соңғы буындағы дауысты фонема ҿзінің негізгі реңкінде 

жҧмсалмайтындығымен тҥсіндіреді. Ғалымдардың тҧжырымынша, сҿз 

соңындағы дауысты а (таңбалануы ә) бірінші буындағы тіл алды 

дауыстыларының ҽсерінен жіңішкеріп, қосымша реңке ие болады. Сол ҥшін 

де ә ҽрпі ә фонемасын таңбалап қана қоймай, кей позицияда а фонемасын да 

білдіретін қосалқы қызмет атқарады (Н.Уҽлиев, А.Алдашева). сҿз аяғы 

жіңішке ә ҽрпімен таңбаланып тҧрғанымен, жуан тҥрдегі қосымшаларды 

талғауының басты себебі міне, осы. Сҿзімізді дҽлелді болуы ҥшін, «Позиция 
талғайтын ҽріптер (ә, о, ӛ, ҧ, ҥ; б, д) мен оларға қосымша жалғануы жҽне 

орфоэпиясы» сабағын назарға ҧсынсақ (3-кесте. Позиция талғайтын ҽріптер (ә, о, 

ӛ, ҧ, ҥ; б, д) мен оларға қосымша жалғануы жҽне орфоэпиясының сабақ жоспары).  

3-кесте. Позиция талғайтын әріптер (ә, о, ӛ, ҧ, ҥ; б, д) мен оларға қосымша 
жалғануы және орфоэпиясының сабақ жоспары 

 Сабақ тҥрі Практикалық сабақ 

 Уақыты Кҥні:  

 Мҧғалім:  

 Пәні  Қазақ тілі.  

 Сабақ тақырыбы Позиция талғайтын ҽріптер (ҽ, о, ҿ, ҧ, ҥ; б, д) мен оларға 

қосымша жалғануы жҽне орфоэпиясы  

 Оқу мақсаты Білімділік: оқушыларға позиция талғайтын ҽріптер мен 
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/Уәждеме оларға қосымшалардың дҧрыс жалғануы туралы тҥсінік беру 

жҽне орфоэпиялық норманы меңгерту. 

Дамытушылық: оқушылардың ҽріп, фонема, дыбыс 

жайындағы білімдерін одан ҽрі дамыту. Берілген ҽріптердің 

айтылуы мен жазылуына кҿңіл бҿліп, қазақ тілінің 

фонетикасы бойынша білімдерін кеңейту, ауызекі сҿйлеу, 

жазу тілін дамыту, студенттердің білім сапасын кҿтеру, ҿз 

бетінше білім алуға, алған білімін іс жҥзінде қолдана алуға 

жаттықтыру. 

Тәрбиелік: оқушыларды дҧрыс сҿйлеуге, тіл мҽдениетін 

сақтауға баулу. Қазақ тілінің қыр-сырын білетін тҧлға ретінде 

тҽрбиелеу. 

 Оқу әдістері Миға шабуыл. Жеке жҧмыс. Жҧппен жҽне топпен жҧмыс.  

 Қҧзыреттер - жҧптаса, топтаса жҧмыс атқара отырып, позиция талғайтын 

ҽріптер мен оларға қосымшаларды дҧрыс жалғауға 

қалыптасады; 

- алған білімдерін тиімді пайдалануға ҥйренеді. 

 Дереккӛздер, 

сілтемелер 

1.  JAŃA EMLE. Oq - distemelik qural. -Astana, 2019. 

2. Ҽлімов А. Интербелсенді ҽдістемені ЖОО-да қолдану 

мҽселелері. Оқу қҧралы. – Алматы, 2013ж. 

3. Онлайн ресурстар. 

 Ой қозғау / Мәселені 

айқындау кезеңі 

Ойтҥрткі сҧрақтар қою. Жауап беру. 3 мин. 

Ережемен таныстыру. 3 мин. 

 Оқылым / Жазылым/ 

Мәселені шешу кезеңі  

Жазылым жҧмысын орындату. 3 мин. 

Ережемен таныстыру. 3 мин. 

Жазылым жҧмысын орындату 3 мин 

 Оқылым/ Айтылым Ҿлең оқу. 4 мин 

 Жеке жҧмыс/ Жҧптық 

жҧмыс 

Берілген сҿйлемдердің дҧрысын таңдау, жҧбымен талқылау.  

3 мин. 

 Қорытындылау Кластер толтыру. 3 мин. 

 Рефлексия. Бағалау  Кері байланыс орнату. Бір-бірін бағалау.  2 мин. 

Студенттерге орфоэпиялық нормаға сай ҿлең жаттау 

тапсырылады. 

Ҥ, ӛ, ҧ, о әріптері. Қазақ тілінің қазіргі жазылым нормасы ерін ҥндестігі 

емес, тіл ҥндестігіне бағынатыны мҽлім. Ал араб жазуын қолданған кезеңдерге 

ерін ҥндестігі жҥйелі тҥрде таңбаланып отырады: үйүм, қолұң, бүгүн және т.б. 

Тіпті алғашқы буында езулік дауысты тҧрса да, соңғы буынға еріндік 

дауыстыларды жазу ҥрдісі ХХ ғасырдың басына дейін сақталды: барұб, келүб, 

айтатұн, беретүн, барұр, келүр, т.б. бҧлайша жазылуының басты себебі, сол 

кезеңдегі жазуда фонетикалық принциптің (айтылуы бойынша жазу) басым 

болуы жҽне тҥркі тілдерінің туыстық негізіне жақындатып жазудың бертінге 

дейін жалғасуы. Ерін ҥндестігі қай уақыттан бастап таңбаланды жҽне 

таңбаланбауының себебі неде? ХХ ғасырдың басында, ҧлт зиялылары қазақ 

тіліндегі ерін ҥндестігін жазуда таңбалау қажет пе, жоқ па деген мҽселе 

тҿңірегінде біраз дауласқан болатын. 1924 жылы ҿткен «Қазақ 

білімпаздарының тҧңғыш сиезінде» Е.Омарҧлы: «Бҧрын ескі тҥркі тілінде               

ы-ның орнына кҿбінесе ҧ дыбысы бар сҿздердің кҿбі ы-мен айтылатын болған. 

Бҧл қазақ тілінің ҿз еркімен болған ҿзгерісі. Ол ҿзгеріске қарсы болып, 
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ескішілдік қылудың жҿні жоқ, болған ҿзгерісті қабыл алып, қаттап отыру 

керек», – деген болатын. 1929 жылы 2-4 маусымда Қызылорда білім кеңесі мен 

қазақ жаңа ҽліп кіндік комитеті шақырған емле конференциясында 

Т.Шонанҧлы: «Мҧнан 50-60 жыл бҧрын академик Радлов тілімізде ерін 

ҥндестігі ҿте кҥшті екенін байқап, қазақ сҿздерін былай жазған: ӛкшӛсүнӛ 

сартылдап, ақ тҿбҿнҥң басында... Біздің тҧсымызда ерін ҥндестігі бірте-бірте 

қҧрып бара жатқанын байқаймыз. Бҧдан 50 жыл ілгері Радлов жүгүргӛн деп 

жазса, бҥл кҥнде еш қазақ олай жазбайды, жҥгірген деп қана жазады». Ал 

еріндік дауыстыларды соңғы буында таңбалауымыздың себебін былайша 

тҥсіндіріледі: «Еріндік дауыстының алғашқы буыннан артқа жібермейтін 

себебіміз не? Ор деген сӛзге, ады қоссақ, орады болады, ородұ бола алмайды, 

сол сияқты, тұр-дан тұрады болады, тұродұ бола алмайды» (Емле 

конференциясының стенографиялық есебі. Қызылорда, 1930 ж.). Яғни тұр, ор 

сҿздерінде еріндік дауысты болғанымен, қосымшалар жалғағанда ерін ҥндестігі 

толық сақталмайды. Ерін ҥндестігін жазуда таңбалау ХХ ғасырдың басында 

басталды. Оған ерін ҥндестігінің бірте-бірте жоғалуы, бас буындағы еріндік 

дауыстының ықпалы екінші буыннан ҽрі аса алмауы, екінші жҽне ҥшінші 

буындағы дыбыстардың дҽл еріндік болып анық естілмеуі ҽсер етті. Осының 

негізінде жазуда ерін ҥндестігі еленбей, кҿмескі естілетін жерлерде езулік 

дыбыстары жазылатын болып орнықты. Бҧл алаш зиялылары ескертіп 

кеткендей, «қазақ тілінің ҿз еркімен болған ҿзгерісі». 

Б, д әріптері. Игерілген араб, парсы сҿздерінде сҿз соңындағы б дыбысы 

сақталып та (араб), қатаң п-ға ауысып та (кітап, айып, азап, аспап) орныққаны 

мҽлім. Тҿл сҿздерімізде сҿз соңында б дыбысы таңбаланбайды. Тек кірме 

сҿздерде кездеседі: араб, асхаб, мазхаб, хиджаб жҽне т.б. Игерілген араб, 

парсы сҿздерінде сҿз соңындағы д дыбысы сақталып та (Мҧхаммед), қатаң т-ға 

ауысып та (мақсат, абат, т.б.) орныққаны мҽлім. Тек кірме сҿздерде кездеседі: 

Мұхаммед, абжад, жад сонымен қатар, кейінгі жылдары «Мҽдени мҧра», 

«Ҧлттық идея», «Ғылыми қазына» сынды т.б. ғылыми жобалар нҽтижесінде 

ҧмыт болған ескі кітаби бірліктер тілдік айналымға тҥсіп, д-мен таңбалана 

бастады: фариад (зар еңіреу), хасад (іштарлық), мүртад (діннен шыққан; 

опасыз), фасад (азғындық, адамгершіліктен шығу). Бҧларды актив 

қолданыстағы сҿздер емес десек те, жазылымда дҽстҥр болып қалыптасқан 

Мұхаммеджан, абжад жҽне кейінгі кезде компьютерлік технология саласында 

термин ретінде орнығып кеткен жад (жедел жад, арнайы жад, ішкі жад, 

сыртқы жад, флеш-жад, базалық жад, бейнежад, бүркеме-жад, 

голографиялық жад жҽне т.б.) сҿздеріндегі д дыбысы жазылымда сақталып 

отыр. 

Ы, і әріптерінің емлесі жҽне орфоэпиялық ерекшеліктері. Сҿз 

мағынасына ҽсер етпеген жағдайда ы, і ҽріптерін тҥсіріп таңбалау мҽселесі жазу 

тарихымызда бірнеше рет кҿтерілген болатын. А.Байтҧрсынҧлы мен Қ.Жҧбанов 

ы, і ҽріптерін тҥсіріп жазуды ҧсынды. Бейҥндес буын жігіндегі қысаң ы, і 

дауыстыларын таңбалау, таңбаламау мҽселесі де ҧзақ жылдар бойы 

орфографиядағы қиындықтардың қатарынан орын алып, кейде тҥсіріліп, кейде 
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тҥсірілмей жазылған болатын: рақмет/рақымет, қызмет/қызымет, 

лағнет/лағынет, сондай-ақ кҿмескі естілетін жерлерде: емле-еміле, ҥкмет – 

ҥкімет т.б. қазіргі жазуымызда бҧндай ала қҧлалық бір нормаға тҥсіп, 

орфографиясы айқындалды.  

Ал буын жігіндегі қысаң [ы], [і] дауыстыларының абсорбцияға (жҧтылу) 

ҧшырауы тілімізде бар қҧбылыс. Ғалым Н.Уҽлиҧлы: «Тҥбір сҿздегі қысаң 

дауысты дыбыстың ашық болып келуіне тҽуелді екендігі байқалады», – дейді. 

Мҽселен, қҧрлыс, бҧрлыс, ғылыми, жилыс деп жазылмай, қҧрылыс, бҧрылыс, 

ғылыми, жиылыс делініп, ы арқылы жазылуы аффикстің қысаң дауысты болып 

келу жҥйесіне байланысты. Яғни аффикстердің қысаң дауыстымен келетін тҥрі 

жалғанса, ы дыбысы жазылымда таңбаланады: ӛтін – ӛтінім, ӛтініш, қайыр – 

қайырым, басыл – басылым, мейір – мейірім т.б. Бҧл аффикстермен келгендегі 

жазылымы. Ал аффиксі жоқ, тҥбір сҿздердегі қысаңдарды таңбалау, таңбаламау 

мҽселесінде кҥрделілік пен ала қҧлалық бар. Мысалы, тағылым, саңылау, ібіліс, 

мәжіліс деп ы, і қысаңдарын жазамыз, ал сіңлі, бағлан, емле т.б. сҿздерде 

жазбаймыз. Ғалым Н.Уҽли бҧндай ала қҧлалықтың себебін кез келген сонорлы 

буынның алдында ы, і, ұ, ү қысаңдары жазыла бермейтіндігімен тҥсіндіріледі.  

Я, ю әрпі бар тӛл сӛздердің таңбалану ерекшеліктері. Я, ю ҽріптері – 

қазақтың тҿл сҿздерінде, кҿбінесе шеттілдік сҿздерде жазылатын ҽріп 

таңбалары. Олар ғалым Ҽ.Жҥнісбек кірме ҽріптер ретінде қарастырса, ғалым 

С.Исаев: «Жазуымызда қолданылып жҥрген ѐ, ю, я таңбалары білдіретін 

дыбыстар қосар (дифтонг) болып келеді, – дейді. Бҧл ҽріптердің кирилнегізді 

қазақ ҽліпбиінде жазылу емлесін ғалым Р.Сыздық былай тҥсіндіреді: «Я, ю 

ҽріптері қазақ сҿздерінде й+а, й+у қосар дыбыстарын таңбалап, дауысты 

ҽріптен кейін ғана жазылады: аю (айу), үю (үйу), қою (қойу), аян (айан), қоян 

(қойан), баяндауыш (байандауыш), яғни, яки, япырмай». 

Латын ҽліпбиіне кҿшудегі мақсаттың бірі – бҧрынғы кеткен 

олқылықтардың орнын толтырып, тіліміздің тҿл табиғатын, оның ҥндесімдігін 

сақтап қалу. Сол ҥшін де таңба ҽлде дыбыс екендігі кҥмҽнді аталған ҽріптің 

таңбалануы қазақ тілінің жаңа ҽліпбиінің емле ережесінде ҿзгеріске ҧшырады. 

Қазақ жазуын латын графикасына кҿшіру мҽселесі туралы сҿз болғанда, 

ең алдымен мектеп бағдарламасын қайта қарау керек. Сондықтан да, Қазақстан 

Республикасы Білім жҽне ғылым м.а. 2017 жылғы «25» қазандағы № 545 

бҧйрығына 2-қосымша Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сҽуірдегі № 115 бҧйрығына 192-қосымша «Негізгі орта білім 

беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пҽнінен жаңартылған 

мазмҧндағы ҥлгілік оқу (оқыту қазақ тілінде) бағдарламасындағы 1-тарау 

Жалпы ережелердің 9-тармағындағы «Ҽдеби тіл нормаларын сақтау бҿлімі» 

келесідей бҿлімшелерден тҧрады: 

1) орфографиялық норма; 

2) орфоэпиялық норма; 

3) лексикалық норма; 

4) грамматикалық норма;  

5) пунктуациялық норма деп берілген. Сондай-ақ, аталған 
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бағдарламаның 10-тармағы 5-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пҽнінің базалық 

білім мазмҧнында 4) ҽдеби тіл нормалары: 

орфографиялық норма: қазақ тілінің дыбыстар жҥйесі, ҥндестік заңы, 

емле заңдылықтары; 

орфоэпиялық норма: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал; 

лексикалық норма: сҿздердің тура жҽне ауыспалы мағынасы, кҿп 

мағыналы сҿздер, синоним, омоним, антоним; 

грамматикалық норма: туынды сҿздер, кҥрделі сҿздер, зат есімнің 

мағыналық тҥрлері, сын есім, шырай категориясы, сан есім, мағыналық тҥрлері, 

тҿл сҿз бен тҿлеу сҿз, автор сҿзі; 

пунктуациялық норма: тҿл сҿз, тҿлеу сҿз, автор сҿзінің тыныс белгілерін 

дҧрыс қолдану. 

11. 6-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмҧны: 

4) ҽдеби тіл нормалары: 

орфографиялық норма: жеке, бірге, бҿлек, дефис арқылы жазылатын 

сҿздер; 

орфоэпиялық норма: сҿз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін; 

лексикалық норма: кҿнерген сҿз, эвфемизим, дисфемизм, неологизм, 

термин, диалект сҿз, кҽсіби сҿз, табу сҿздер; 

грамматикалық норма: есімдік, етістік, етіс тҥрлері, салт жҽне сабақты 

етістік, ҥстеу, ҥстеудің мағыналық тҥрлері; 

пунктуациялық норма: қазақ тіліндегі тыныс белгінің тҥрлері, даралаушы 

тыныс белгілері. 

12. 7-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмҧны: 

4) ҽдеби тіл нормалары: 

орфографиялық норма: жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере 

отырып, ҥндестік заңына сҽйкес орфографиялық нормаға сай жазу; 

орфоэпиялық норма: сҿйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық 

екпіннің мҽнін тҥсініп қолдану; 

лексикалық норма: фразеологизм, мақал-мҽтелдердің эмоционалды мҽнін, 

кҿркемдік ерекшеліктерін тҥсініп қолдану; 

грамматикалық норма: есімше, кҿсемше, тҧйық етістік, шақ, рай тҥрлері, 

еліктеу сҿздер, шылау тҥрлері, одағай, оқшау сҿздер; 

пунктуациялық норма: сҿйлем соңында жҽне сҿйлем ішінде қойылатын 

тыныс белгілерін (даралаушы жҽне ерекшелеуші) дҧрыс қолдану. 

13. 8-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмҧны: 

4) ҽдеби тіл нормалары: 

орфографиялық норма: бас ҽріппен жазылатын кҥрделі-қҧрама атауларды 

орфографиялық нормаға сай жазу; 

орфоэпиялық норма: ҽуен, ҽуез, тембр, қарқын, кідірісті сҿйлеу мҽнеріне 

сай қолдану; 

лексикалық норма: сҿздік қор мен сҿздік қҧрам; 

грамматикалық норма: сҿз тіркестерінің байланысу тҽсілдері мен тҥрлері, 

есімді жҽне етістікті сҿз тіркестері, тҧрлаулы жҽне тҧрлаусыз сҿйлем мҥшелері, 
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сҿйлемнің бірыңғай мҥшелері мен айқындауыш мҥшелері, жай сҿйлем, жай 

сҿйлемнің айтылу мақсатына қарай бҿлінуі; 

пунктуациялық норма: қабаттаса қолданылатын тыныс белгілері. 

14. 9-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім мазмҧны: 

4) ҽдеби тіл нормалары: 

орфографиялық норма: жинақталған материалдар негізінде кҿзделген 

мақсатқа сҽйкес ауызша жҽне жазбаша мҽтіндер ҥшін кҥрделі жоспар қҧру, 

мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру ҥшін  ҽртҥрлі жанрда   

мҽтіндер қҧрастыру, мҽтін қҧрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік 

мҽтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тҧстары мен 

ҥрдістерді (тенденция) анықтап жазу,эссе қҧрылымы мен даму желісін  сақтап, 

кҿтерілген мҽселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  

біреуіне таңдау жасап, ҿз ойын дҽлелдеп жазу (аргументативті эссе, оқылым 

жҽне тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тҽсілдері арқылы жинақы мҽтін (аннотация, тезис) жазу, жазба 

жҧмысын абзацтар мен бҿліктерге бҿлу, ойын (ақпарат, идея) дҧрыс  жҥйелеп, 

логикалық тҥзетулер енгізу, редакциялау; 

орфоэпиялық норма: мҽнмҽтін бойынша тілдік бірліктерді 

орфографиялық нормаға сай жазу; 

лексикалық норма: лексикалық стилистика заңдылықтарын дҧрыс 

қолдану; 

грамматикалық норма: қҧрмалас сҿйлем жасалу жолдарын, тҥрлерін білу, 

салалас қҧрмалас сҿйлемдердің мағыналық тҥрлерін ажырата білу, тҥрлендіріп 

қолдану, сабақтас қҧрмалас сҿйлемдердің мағыналық тҥрлерін ажырата білу, 

тҥрлендіріп қолдану, аралас қҧрмалас сҿйлемдердің жасалу жолдарын білу, 

қолдану; 

пунктуациялық норма: қҧрмалас сҿйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, 

ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану. 

Кҿріп отырғанымыздай, бағдарламадағы тақырыптар жеңілден ауырға 

қарай шиыршық ҽдісі бойынша қҧрылған. Осы ретте, жаңа ҽліпбиге кҿшуде 

тҿмендегідей сабақ жоспарын ҧсынуға болады (6-кесте. Ҽліпбидегі ҽріптердің 

реті мен қҧрамы. Дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың таңбалануы) 

4-кесте. Әліпбидегі әріптердің реті мен қҧрамы. Дауысты және дауыссыз 
дыбыстардың таңбалануы 
Мҧғалімнің аты-жӛні: Кҥні:  

Қатысқандар:                                 Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Ҽліпбидегі ҽріптердің реті мен қҧрамы. Дауысты жҽне дауыссыз 

дыбыстардың таңбалануы 

Сабақтың мақсаты Оқушыларды латын графикасындағы қазақ тілінің жаңа ҽліпбиімен 

таныстыру, мағлҧмат беру, оқу, жазу дағдыларын қалыптастыру, 

арттыру  

Қҧндылықтарға 

баулу 

 «Мҽңгілік Ел» жалпы ҧлттық идеясының қҧндылықтары:  

- тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы; 

 қарым қатынас қабілеті 

Сабақтың барысы 

Сабақтың Сабақта жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресу



13 
 

жоспарланған 

кезеңдері 

рста

р 

Сабақтың басы  

1 минут 

 

Психологиялық ахуал тудыру  

Оқушыларға  сабақтың тақырыбы, мақсаты тҥсіндіріледі 

Инте

рбел-

сенді 

тақта. 

Сабақтың ортасы  

1  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

2 мин 

 

2 минут 

 

2 минут 

 

2 минут 

 

 

 

2  минут 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минут 

 

 

Мәтін.  

«Қазақ тілі ҽліпбиін кириллицадан латын графикасына 

кҿшіру туралы» ҚР Президентінің 2017 жылғы 26 

қазандағы №569 Жарлығына ҿзгеріс енгізілген: 

1. Осы жарлыққа жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев  

Астана. Ақорда. 2018 жылғы 19 

ақпан 

Дауысты, дауыссыз дыбыстар жайлы мағлҧматтар беру 

1-тапсырма  

Сӛздерді оқып, есте сақтаңыз (7 слайд). 

2-тапсырма. Шарты: екі топтан бір-бір тыңдаушы тақтаға 

шығады. Шығармашылық жҧмыс. Мақал-мҽтелдерді жаңа 

ҽліпбимен жазыңыз. 

3-тапсырма. Сӛздерді оқып, жаттығыңыз. 

 At, a , et,  t, iz, ot,  k, az, as, aq, 

ar  

 Ata,  ke, ana,  je, tas, s z, til, din, 

qus  

 bala, dala, qala, Otan, ushaq  

 qazaq, a dan, qalam, qa az, urpaq  

 T  an jer, saryarqa, ke  dala, 

Qazaqstan  

4-тапсырма. «Кім жҥйрік?». Жаңа әліпбиімен жазамыз.  

    Аға, сҽлем, ҽже, сҽукеле, тау, ҽже, таңертең, ірімшік, 

ыдыс.  

Дескриптор: 

- ҽріптерді ажыратады; 

- сҿздерді дҧрыс жазады; 

- уақытты сақтайды. 

Сергіту сәті.  

5-тапсырма. Сӛздік есеп ойыны.  

Шарты: екі тҥбірден берілген сҿздердің алынып тасталған 

тҥбірін жаңа ҽліпбимен жазыңыздар.  

 Балмҧздақ – мҧздақ = b l  

 Алтынай – ай =  

 

Инте

рбелс

енді 

тақта  

 

Жаңа 

ҽліпб

и 
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2 минут 

 

 

2 минут 

 Қызбалық – қыз =  

 Желтоқсан – жел =  

 Тайқазан – тай =  

 Тӛлқҧжат – тӛл = 

 Қҧмсағат – қҧм =  

6-тапсырма. 

«Кім тапқыр?» ойыны. Шарты: Жаңа ҽліпбимен 

жазылған жҧмбақтарды оқып  шешуін табыңыз. 

1. Ӛзі қысқа, 
Ӛзі нҧсқа, 

Сӛз қаймағын есіңде ҧста (Мақал ) 

2. Қорыққанда жел аяқ  

    Отырғанда томардай-ақ  (Қоян) 

3. Ӛзі суық, 

    Ӛзі ӛткір,  

    Ӛзі ҥскірік (Жел)  

7-тапсырма. Жҥйрік ой стратегиясы. Шарты: берілген  

әріптерден сӛздер қҧраңыздар  

8-тапсырма. «Неліктен бҧл ҥздік?» оқушылар бір-бірінің 

ҿлеңді ҥздік оқығандарын бағалайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы  

1  минут 

 

 Сабақты қорыту (25 слайд). «Кім кӛп сӛз біледі?». 
Шарты: Бҧл кезеңде берілген 1 минут аралығында уақыт 

аралығында  «Қанағат»  сҿзінен сҿздер қҧрастырыңыздар 

жҽне жаңа ҽліпбимен жазыңыз. 

 Ӛздігінен ізденуге негізделген тапсырма (ҥйге 

тапсырма). Мамандық атауларын жаңа ҽліпбиде  жазып 

дауысты дыбыстарды бір сызықпен, дауыссыз дыбыстарды 

екі сызықпен сызыңыз. 

 

Қазақ емлесіндегі «ә» жҽне сҿз соңындағы «б, д» ҽріптерінің емлесіне 

тоқталар болсақ, тҿмендегі кестеден қазақ тілініде «ә» ҽрпінен келетін 

сҿздерді ҧсынып отырмыз (5-кесте. Қазақ емлесіндегі «ә» ҽрпінен келетін 

сҿздер). 

5-кесте. Қазақ емлесіндегі «ә» әрпінен келетін сӛздер 

Қазақ емлесіндегі «ә» ҽрпінен келетін 

сҿздерге тоқталғанда, «ә» ҽрпінің дҧрыс 

жазылған нҧсқасын кҿрсететін тапсырмалар 

ҧсынуға болады (1-сурет. «Ә» ҽрпінің дҧрыс 

жазылған нҧсқасын кҿрсетіңіз). 

1-сурет. «Ә» әрпінің дҧрыс жазылған 

нҧсқасын кӛрсетіңіз 

Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінде 

(06.12.2018 ж.) соңғы буынында á ҽрпі жазылатын 

тҥбір сҿздерге ашық дауыстылармен келетін 

қосымшалар жуан жалғанады: kúnáǵa, kúnádan, 

kinálaý, shúbáǵa, shúbálaný, kýáǵa, kýádan, 

kúmánǵa, kúmándaný, ińkárǵa. Қысаң дауыстылармен келетін қосымшалар 

жіңішке жалғанады: kúnási, kúnásiniń, kinási, kinásiniń, shúbási, shúbásiniń, 

kýási, kýásiniń, kúmáni, kúmániniń, ińkári, ińkáriniń  

 әке әнші мәселе 

Ә әже әлем мәзір 

  мәнер 
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Бірақ: kúnásina, kúnásinan, kinásina, kinásinan, shúbásina, shúbásinan, 

kýásina, kýásinan, kúmánina, kúmáninan, ińkárina, ińkárinan  

 Берілген сҿздердің соңғы буын жіңішке болса, бҧл сҿздер неге 

қосымшалардың жіңішке вариантымен тҥрленбейді? (6-кесте. Сҿздердің 

дҧрыс жазылу кестесі). 

 6-кесте. Сӛздердің дҧрыс жазылу кестесі 

 

 

 

 

 

1-тапсырма. Берілген сҿздерді септеп, жазылуын тҥсіндіріңіз. 

k n  i k r sh b  i g  m rm r 

2-тапсырма. Берілген сҿздерге тиісті қосымшаларды жалғап, 

жазылуын тҥсіндіріңіз (7-кесте. Қосымшаларды дҧрыс жалғау кестесі). 

7-кесте. Қосымшаларды дҧрыс жалғау кестесі 

Қосымалардың дҧрыс қолдануына 

тоқталсақ, емле ережені басшылыққа ала 

отырып,қосымшалардың жалғануын 

оқушыларға жақсылап меңгерткен жҿн. Жаңа 

ҽліпбиге кҿшкен кезде сҿз соңындағы «б» 

ҽрпінің емлесіне де тоқталалсақ, бҧл жерде 

кірме сӛздер мен шетелдік сӛздер арқылы 

енген сӛздерге қосымшалар жалғанғанда 

дыбыстық ӛзгерістер пайда болады                         

(10-кесте. «Б» ҽрпінің емлесі).   

8-кесте. «Б» әрпінің емлесі 

Сҿз соңында жазылатын «д» ҽрпінің 

емлесіне тоқталсақ, жаңа ҽліпбиде тҿл сҿз, 

кірме сҿз, шеттілдік сҿздерге қосымшалар 

жалғанғанда дыбыстық 

ҿзгерістерге тҥсу 

процесін байқаймыз. 

Мҽселен, тҿменде 

берілген суреттегі 

сҿздерге қосымшалар 

жалғанғанда дыбыстық ҿзгерістер пайда болады 

(2-сурет. Сҿз соңындағы «Д» ҽрпінің емлесі).  

 2-сурет. Сӛз соңындағы «Д» әрпінің 

емлесі 

3-тапсырма. Қате жазылған сӛздерді 

табыңыз, дҧрыс нҧсқасын беріңіз. 

• tarap  

• arap  

Ә әрпі 

негізгі қызметі - 

<ә> таңбалау 

қосалқы 

қызметі - <а> 

таңбалау 

• шай + ға 

• кҥнә + ға 

• кҥмән + дану 

ký  + … -sy 

-si 

kún  + … -sine 

-sina 

-syna 

kúm n + … -inan 

-ynan 

-inen 

z mz m + … -iniń 

-inyń 

-ynyń 

shúb  + … -syna 

-sine 

-sina 

кірме сӛздер кірме сӛздер шеттілдік сӛздер 

• кітап 

• азап 

• аспап 

• айып 

• араб 

• мазһаб 

• хиджаб 

• скраб 

• тромб 

• клуб 

• масштаб 
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• hıjap  

• azap  

• sap  

• mıkrop  

• shtap  

• rep  

• romp  

• logotıp 

4-тапсырма. Қате жазылған сӛздерді табыңыз, дҧрыс нҧсқасын 

беріңіз. 

• sh p ǵ d j hıd  
• ǵıbr d beınej d j nn d  
• ortopet  

• karat  

• bilbord 

• grant 

Әліпбидегі әріп пен фонема қатынасы. Дыбыс, фонема жҽне ҽріп 

ҥшеуі ҥш тҥрлі. Фонема (грек сҿзінен phoneme – дыбыс, дауыс) дегеніміз – 

қазіргі теориялық тіл білімінің негізгі ҧғымдарының бірі. Сонымен, фонема 

деген не, оның дыбыстан айырмашылығы неде? Сҿз ағымында ҽртҥрлі 

дыбыстар айтылады, олардың айтылу тҥрі кҿп, шегі жоқ, бірақ олар 

орайласып, бір дыбыс типін қҧрайды, оны біз фонема дейміз. Фонемаға 

мынадай анықтама беруге болады: тілдің ең шағын функционалды бірлігі, 

сҿз тҧлғасын ажырататын жҽне оның қҧрамында болатын дыбыс типі. 

Фонемалар мағына айқындау жағынан жҧп-жҧбымен қосарланып, бір-біріне 

қарама-қарсы қойылады, сонда оның негізгі қасиеті, ерекшелігі анықталады.  

Егер бір позицияда, бір дыбыстың орнына басқасы жҥрмей, сҿздің 

мағынасын ҿзгертіп жіберсе, бҧл дыбыстар екі фонеманың кҿрінісі ретінде 

танылады. Осындай қасиеттер [а] мен [у] дауысты дыбыстарының арасында 

байқалады: qar деген сҿзде [а] дыбысын [у] ауыстырса, qyr деген жаңа сҿз 

пайда болады. Кез келген нақтылы бір фонеманы ҽркім ҿз бетінше ҿзгертіп, 

басқаша жасай алмайды. Ҿйткені ол белгілі артикуляциялық орында пайда 

болу сапасы ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи, тҧрақты нҽрсе. Алайда 

фонемалар бір-бірінен тек жасалым-айтылым ерекшеліктерімен ғана 

ажыратылмайды, олар морфемалар мен сҿздерді белгілей отырып, 

сигнификативтік (мағына ажыратушылық) қызмет атқарады. Мысалы, qal 

мен mal сҿздері тек бірінші дауыссыздар арқылы ажыратылып тҧрса, qal мен 

qol деген сҿздерде мағынаны екінші дауыстылар айырып тҧр. 

Ҽріп – фонеманың таңбасы. Адам екінші біреуге ҿзінің ойын жазу 

арқылы да білдіреді. Мҧндайда ҿз ойын тҥсіндіру ҥшін, жеке фонмаларға 

арналып алынған ҽріптік таңбалар арқылы қағаз бетіне тҥсіріп, сҿз сҿйлем 

қҧрайды. Яғни фонема кҿзге кҿріну ҥшін оны таңбалайды. Ҽріп фонеманың 

таңбасы болғанымен, оның тілдегі дыбыстардың санымен бірдей болуы шарт 

емес. Ҽдетте барлық дамыған тілдерде ҽріптердің саны дыбыстардан кем 
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болуы керек. Қазақ тілінде керісінше болған. Мысалы, дамыған француз 

жҽне ағылшын тілдерінде 35, 44 фонема бар. Бҧл фонемалар 26 латын 

ҽрпімен беріледі. Сондықтан латын графикасына кҿшудің практикалық мҽні 

зор. Оқушыға 26 латын ҽріптерін жаттауға 42 кирилл ҽріптерінен гҿрі 

оңайырақ болады. 32 ҽріппен жазуы қиын болмайды. 

Жазу сҿйлеу дыбыстары арқылы таңбалануымен берілетіні белгілі. 

Дегенмен, ҽріптер дыбыстарға дҽлме-дҽл сҽйкес келуі мҥмкін емес. Жазу 

ҥшін ең маңыздысы ойдың мазмҧнын сақтау болып табылады. Сондықтан 

жазудың бірінші нҧсқалары сҿздің дыбыстық жағын мҥлдем кҿрсете алмады. 

Жазу тарихын еске тҥсірсек, ол сызбадан басталып, кейін ғана даму ҥдерісіне 

байланысты, адам сҿйлеудің жазбаша тҥрін дыбыспен байланыстыруға 

ыңғайлы екендігін тҥсінді, себебі бҧл жағдайда кҿп мҽлімет беруге жҽне 

хабар жеткізуге болады. 

Жазуда дыбыстардың барлық тҥрінің берілуінің дҽлдігі талап 

етілмейді, тек типтік дыбыстарды (фонемаларды) беру ҿте маңызды. 

Жазбаша жҽне ауызша сҿйлеу формалары арасындағы нақты арақатынас 

емле ережелер арқылы жҽне ҧлттық ҽліпби негізінде белгіленеді. Сҿйлеу тілі 

ҧлттық жазудың бірлігін сақтауға бағытталған.  

Ҽріп, дыбыс пен фонеманың дҧрыс ажыратылуы тек сҿйлеу тілі мен 

жазу теориясын зерттегеннен кейін ғана мҥмкін болды. Мҧндай зерттеулер 

жақында ғана пайда болды. Қазақ тілінің материалында қалыптасқан фонема 

теориясы лингвистикалық заңдарды дҧрыс бағалауға жҽне ҽріптердің 

фонемалық мҽндерін ескеруге мҥмкіндік берді.  

Барлық тілдерде ортақ бірнеше ҽмбебап ережелер бар. Олар: ҽліпбидегі 

ҽр таңбаның ҿзіндік мағынасы болуы жҽне ол басқа таңбалардан ерекшеленуі 

тиіс, ҽліпбиде қосымша ҽріптер болмауы, олардың функциялары басқа 

таңбалармен қайталанбау, ҧлттық емле тілдің табиғатына сҽйкес болуы керек 

жҽне басқа тілдердің ережелерін ҿз тіліне бейімдеуге болмайды.  

Негізгі орта білім беру деңгейінің  5-9-сыныптарына арналған «Қазақ 

тілі» оқу пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу бағдарламасына 

қосымша «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ 

тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу бағдарламасын жҥзеге 

асыру бойынша (оқыту қазақ тілінде) 6-сыныбына арналған ҧзақ мерзімді 

жоспарында тҿмендегідей берілген (9-кесте. 6-сыныбына арналған ҧзақ 

мерзімді жоспарының тақырыбы) 

9-кесте. 6-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары 
6. Су – тіршілік 

кҿзі. 

Қазақстандағы 

ҿзен-кҿлдер. 

Морфология 

Есімдік, оның 

мағыналық тҥрлері 

 

 

Жазылым  6.3.3.1 ҧсынылған тақырып 

бойынша деректер жинақтай 

отырып, графиктік мҽтін 

(диаграмма, кесте, сызба) тҥрінде 

қҧрастыру; 

6.3.4.1 эссе тақырыбынан 

ауытқымай, абзац тҥрлерін жҥйелі 

қҧрастырып, кҿтерілген мҽселе 

бойынша келісу-келіспеу 

себептерін айқын кҿрсетіп жазу 
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(«келісу, келіспеу» эссесі) 

Бҧдан шығатын қорытынды, 6-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді 

жоспарында «Есімдік, оның мағыналық тҥрлері» тақырыбын меңгергенде  

латыннегізді қазақ тілін ҥйренген кезде А.Жаңабекова, Ш.Қапантайқызы 

қҧрастырған «Кҥрделі сын есім, ҥстеу жҽне есімдіктердің емлесіне» 

лайықтап сабақ жоспарын қҧрастырса болады.  

ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ҦСТАНЫМ – жазуда басшылыққа алынатын 

негіз. Осы ретте А.Байтҧрсынҧлы орфографиялық ҧстанымды қалай 

анықтады? – десек, оны тҿменгі кестеден кҿруге болады.                                                                  

(10-кесте. А.Байтҧрсынҧлы орфографиялық ҧстанымы). 

10-кесте. А.Байтҧрсынҧлы орфографиялық ҧстанымы 

таңба жҥйелі  дыбыс жҥйелі  туыс жҥйелі  дағдыша  

тарихи принцип фонетикалық морфологиялық дҽстҥрлі 

Жазу теориясын меңгерткенде, оның: негізгі жҽне қосалқы ҧстанымға 

бҿлінетіндігін айта кеткен жҿн (11-кесте. Жазу теориясы). 

11-кесте. Жазу теориясы. 

 

 

 

 

 

Ал морфологиялық принцип бойынша басшы сҿзінің айтылуы башшы 

болып, екі «шш-мен» естіледі. Жазарда орфографиялық нормаға сай 

жазамыз. Сол секілді САРЫАРҚА сҿзі – Сарарқа, КӚЗҚАРАС сҿзі – 

кӛз[ғ]арас; ҚАЗСА сҿзі – қа[с]са болып айтылуы мен жазылуы арасында, 

яғни орфографиялық нормаға сай жазылып, орфоэпиялық нормаға сай 

айтылады (12-кесте. Морфологиялық принцип).  

   12-кесте. Морфологиялық принцип 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымшалардың жалғану кезінде дыбыстық ҿзгерістерге де ҧшырайды. 

Мҽселен, доп (ы) ~ добы; кек (і) ~ кегі; ой(ы)на ~ ойна; бҥй(і)рек ~ бҥйрек; 

қоз(ы) ~ қоздау болып орфографиялық жҽне орфоэпиялық нормаға сай 

жазылу мен айтылу арасында едҽуір алшақтық байқалады (13-кесте. 

Қосымшалардың жалғану кезіндегі дыбыстық ҿзгерістер).  

13-кесте. Қосымшалардың жалғану кезіндегі дыбыстық ӛзгерістер.  

БАСШЫ 

ба[ш]шы 

 КҾЗҚАРАС 

кҿз[ғ]арас 

 МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ПРИНЦИП 

 

САРЫАРҚА 

Сар[ ]арқа 

 ҚАЗСА 

қа[с]са 

• ДОП (Ы) ~ 

ДОБЫ 

• БҮЙ(І)РЕК ~ 

БҮЙРЕК 

• КЕК (І) ~ КЕГІ • ҚОЗ(Ы) ~ ҚОЗДАУ 

ЖАЗУ ТЕОРИЯСЫ 

НЕГІЗГІ ҦСТАНЫМ ҚОСАЛҚЫ ҦСТАНЫМ 
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Жазу теориясының негізгі ҧстанымы – фонематикалық ҧстаным. Жазу 

фонемаға негізделеді. Фонемаға негізделген жазу: тіл дыбыстары 

фонологиялық електен ҿтеді, дыбыстың біреуі фонеманың айрықша белігісін 

қалыптастырады (14-кесте. Жазу фонемаға негізделеді).  

   14-кесте. ЖАЗУ ФОНЕМАҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ 

тіл дыбыстары 

 

фонологиялық 

електен ҿтеді 

 

дыбыстың 

біреуі 

 

фонеманың айрықша 

белігісін 

қалыптастырады 

ФОНЕМА – ЕЛЕС-ТҤСІНІК. Елес-тҥсінік арқылы адам сҿз 

дыбыстарын таниды.  

  «Далаға баламын» [р] 

 Далаға баласың ба? 

 «Жоқ, далаға баламын» 

Фонема – адам санасында ӛмір сҥретін психикалық элемент. 

           ФОНЕМАТИКАЛЫҚ ҦСТАНЫМДА:  

• дыбыстардың тек негізгі реңкі таңбаланады, қосымша реңктері 

ескерілмейді. 

• басшы~ башшы 

• айтса~ айтца 

• шай ~ шҽй 

• ҿлең ~ ҿлҿң 

• ешкі ~ йешкі 

• доп(ы) ~ добы 

• жҥрек (і) ~ жҥрегі 

• ой(ы)н ~ ойна 

Дыбыстар тҥрленімі: 

Синтагматикалық ось 

атса (atsа) [attsа] 

қайтшы (qaɪtshy) [qaɪtchy] 

қабақ (qabaq) [qavaq] 

қапшық (qapshyq) [qafshyq]  

Қазақ тілінің фонетикалық жҥйесінде кездеспейтін дыбыстар 

айтылады: 

[ts] (ц)              цирк 

[ch] (ч)             часы 

[v] (в)              вагон 

[f] (ф)              фамилия 

(ц), [ch] (ч) аффрикат фонемалары жоқ болса да сҿз ағымындағы 

синтагматикасында негізгі фонемалардың вариациясы ретінде олар жиі 

кездеседі: кетсе (ketse) [kettse], кетші (ketshi) [ketchi], (15-кесте. Инвариант 

(негізгі реңк) 

• ОЙ(Ы)НА ~ 

ОЙНА  
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15-кесте. Инвариант (негізгі реңк) 

Кестеден кҿріп 

отырғанымыздай, 

вариант (ҿздік реңк) 

пен вариация (бҿгде 

реңк) арасында 

орфоэпиялық тҧрғыдан, яғни айтылуында ерекшелік бар.  

Фонетикалық ҧстанымға тоқталсақ, жазба сҿз бен ауызша сҿз бір-

біріне сҽйкес келіп, ҿз дҽрежесіне кҿтерілсе, бҧл фонетикалық жазу болып 

табылады.  

 Фонетикалық жазу ҽріп пен дыбысты белгілеу арасындағы сҽйкестікке 
негізделеді. 

ШЕТТІЛДІК СӚЗДЕРДІ ТОЛЫҚ ИГЕРУДЕ (фонетикалық 

транскрипция): 

 филология – пійлҽлҿгҥйе – piɪl l g ɪe;  

 биология – бійҽлҿгҥйе – biɪ l g ɪe;  

 университет – ҥунійверсіитет –   niɪversiɪtet;  

 институт – ійнстійтҥут – iɪnstiɪtu t;  

 автор – аптыр – aptyr;  

 академик – ҽкҽдемійк –  k demiɪk;  

 магистратура – магыйстратҥура – magyɪstratu ra т.б. деп берілген.  

16-кесте. Фонетикалық ҧстанымға тоқталсақ, сӛздердің 

жазылуында ерекшелік берілген (16-кесте. ФОНЕТИКАЛЫҚ 

ҦСТАНЫМ). 

Қосалқы ҧстанымда 

сҿздердің жазылуында 

ерекшелік берілген. Бҧнда 

Тҥпнҧсқалық принцип 

сақталып, оның тарихи-

дҽстҥрлі жҽне айырмыс ҧстаным болып бҿлінетін тҥрлері берілген (17-кесте. 

Қосалқы ҧстанымы).  

17-кесте. Қосалқы ҧстанымы. ҚОСАЛҚЫ ҦСТАНЫМДАР 

 

 

Дҽстҥрлі (тарихи) принцип. Дҽстҥрлі (тарихи) принцип бойынша 

сҿздер ҽуелгі тҧлғасында емес, орыс, араб, парсы сҿздерiнiң тҿл тiлдерiндегi 

бастапқы орфограммасын сақтап, тілде қалыптасқан тҧлғасы бойынша 

жазылады.  

ТАРИХИ-ДҼСТҤРЛІ ПРИНЦИП бойынша сҿздердің жазылуы 

берілген (18-кесте. Тарихи-дҽстҥрлі принцип). 

18-кесте. Тарихи-дәстҥрлі принцип 

ГАУҺАР ҚАҺАРМАН ХАЛЫҚ ЕМХАНА 

ТҤПНҦСҚАЛЫҚ ПРИНЦИП 

ПРОЦЕССОР AVTOMAT ЭЛЕМЕНТ BANKOMAT 

Вариант (ҿздік реңк) Вариация (бҿгде реңк) 

ақ ҥй, кҿк ҥй, ҧзын, тҥнгі 

<қ>, <к>, <ы>, <н> 

атса, кетші 

<ц>, <ч>  

[ағҥй] [кҿгҥй]  [ҧзҧн] [тҥңгҥ] [attsа] [qaɪtchy] 

БОТАГҾЗ  ТАУАР 

 ФОНЕТИКАЛЫҚ 

ҦСТАНЫМ 

 

КҼМПИТ  ПОШТА 

ТАРИХИ-ДҼСТҤРЛІ ТҤПНҦСҚАЛЫҚ АЙЫРМЫС 
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ТҤПНҦСҚАЛЫҚ ПРИНЦИП бойынша сҿздердің жазылудағы 

тҥпнҧсқасы сақталған сҿздер берілген.  

АЙЫРМЫС ПРИНЦИП бойынша тҿмендегі сҿздердің екі тҥрлі 

жазылуы берілген. Яғни бҧл сҿздер бір кездері екі тҥрлі айтылып, екі тҥрлі 

жазылатын. Ал латын графикасына кҿшкенде берілген сҿздер жҥйеленіп 

нақтыланады (19-кесте. АЙЫРМЫС ПРИНЦИП).  

19-кесте. АЙЫРМЫС ПРИНЦИП 

1-тапсырма. Берілген 

сөздерді айтылымы бойынша 

жаңа әліпбимен жазыңыз  

 ӛтсе  
  сатса  

  кетші 

  ӛтші  

  сатшы 

  етсіз 

2-тапсырма. Берілген сөздердің қандай орфографиялық ұстаныммен 

жазылғанын анықтаңыз 

 жарғанат  
  сатса  

  қосшы 

  түнгі 

  кәмпит 

 қара ала 

 бүгін 

  ӛлең 

 қайтшы 

 кӛк үй 

 сарыағаш 

1.2 Латын графикасына кӛшуде орфографияны оқытудың ерекшеліктері 
Орфография (гректің орфос – дҧрыс, тҥзу жҽне графия – жазу деген 

сҿздерден алынған) – жазба тілде пайдаланатын біркелкі жазудың тарихи 

қалыптасқан жҥйесі. Біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жҥйесін 

жасайтын жҽне зерттейтін тіл білімінің саласы. Орфография тілдің белгілі 

бір даму кезеңіндегі жазба тілдің нормаларын айқындайды, оның негізгі 

бҿлімі дыбыстарды/фонемаларды/ ҽріппен белгілеу мҽселесімен айналысады. 

Дыбыс пен ҽріп бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі дыбыс ауызша тілдің 

материалы, ҽріп – жазба тілдің материалы. Жазуды белгілі бір жҥйеге салып 

отыру ҥшін орфография ҥлкен қызмет атқарады. Сонымен қатар орфография 

фонемаларды ҽріппен таңбалауды, сҿздерді, оның бҿлшектерін бірге, бҿлек 

немесе дефис арқылы жазуды, бас ҽріптердің қолданылуын, тасымал тҽртібін 

белгілейді. Нақты айтқанда, орфография жазба мҽтіннің белгілі бір стандарт 

қҧрылымымен ҧйымдасуына, ортақ жазу тҽртібін қҧруға, сҿздерді 

дифференциялауға кҿмектеседі (сҿздерді бірге /бҿлек/ дефис арқылы жазу, 

ҚАУЫП 

ҚАУІП 

ҾКІМЕТ 

ҤКІМЕТ 

ҾКІМ 

ҤКІМ 

ШАШАЛУ 

ШАШ АЛУ 
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кіші/бас ҽріп). Жаңа латыннегізді ҽліпбидің қабылдануымен орфографияда 

шеттілдік сҿздердің орфографиясында, біріккен сҿздердің орфографиясында 

жҽне т.б. біраз ҿзгеріс болатыны белгілі. 

Қазақ тілі емле ережелерінің басты және қосалқы ҧстанымдары. 

Орфографияның ҥнемдеу заңдылығы ҽлемдегі тілдердің негізгі 

принциптерінің бірі болып табылады. Қазақ тілінде жазудың ҥнемдеу 

принципін алғаш боп қолданған жҽне оның тиімділігін негіздеген – қазақ тіл 

тіл білімінің негізін қалаушы А.Байтҧрсынҧлы. Ол қазақ тілінің кҿптеген 

дыбыстарын шектеулі ғана ҽріптермен таңбалады. 

 Тілдердің алғашқы дыбыстық жазуы фонетикалық принципке 

негізделеді. Бҧл грек жҽне латын тілдерінің алғашқы жазуы болған. Дегенмен 

тіл дамыған сайын сҿйлеу тілі ҿзгереді, ал жазу сол бойынша қалады. 

Ауызша жҽне жазбаша сҿйлеудің екі формасы арасындағы алшақтық артып, 

дыбыс пен жазудың арасындағы қарым-қатынас ҿзгереді. Жазба сҿз бен 

ауызша сҿз бір-біріне сҽйкес келіп, норма дҽрежесіне кҿтерілсе, бҧл 

фонетикалық жазу болып табылады. Фонетикалық жазу ҽріп пен дыбысты 

белгілеу арасындағы сҽйкестікке негізделген. Бҧндай жазуда айтылған 

дыбыстар барынша нақты жҽне дҽл жеткізіледі.  

 Дҽстҥрлі-тарихи принцип басым болып табылатын жазуларда жазба сҿз 

бен ауызша сҿздің арасында ҥлкен айырмашылық болады. Себебі жазу 

кҿптеген ғасырлар бойы ҿзгермейді, ал тілдің фонетикалық жҥйесі дамиды, 

жаңа фонемалар пайда болады. Бҧл принцип негізінен француз жҽне 

ағылшын тілдеріне тҽн. Қазақ тілі ҥшін бҧл қосалқы принцип негізінен 

француз жҽне ағылшын тілдеріне тҽн. Қазақ тілі ҥшін бҧл қосалқы принцип 

болып табылады.  

 Қазақ тілінің басты – фонематикалық принципі бойынша дыбыстардың 

тек негізгі реңкі таңбаланады. Мысалы, з (z) ҽрпі сҿздегі позицияға 

байланысты ҥш тҥрлі нҧсқада айтылғанымен, жазуда негізгі тҧрпатын 

сақтайды: с (s), ш (sh), ж (j). Жазылуда – қазса // qazsa, айтылуда – [қасса // 

qassa]; жазуда – тазшы // tazshy, айтылуда – [ташшы // tashshy]; жазуда – кҿз 

жасы // k z jasy, айтылуда – [кҿжжасы // k jjasy]. 

 С (s) ҽрпі ш (sh) дауыссызының алдында ҿзгертіп, сол дыбыс тҥрінде 

айтылады: қосшы // qosshy] деп айтылады, басшы //  basshy деп жазылады, 

[башшы // bashshy] деп айтылады. 

 Н (n) ҽрпі сҿздегі позицияға байланысты м (m) жҽне ң ( ) 

дауыссыздарына айналады: сенбейді // senbeıdi деп жазылады, [сембейді // 

sembeıdi] деп айтылады, кҿнбейді // k nbeıdi деп жазылады [кҿмбейді - 

k mbeıdi] деп айтылады, тҥнгі // t ngi деп жазылады, [тҥңгі //  t  gi] деп 

айтылады. 

 К (k) жҽне қ (q) ҽріптері сҿздегі қоршаған дыбыстарға байланысты 

айтылуында ҿзгертіп тҧрады: кҿк орамал // k k oramal деп жазылады, 

[кҿгорамал // k goramal] деп айтылады, ақ ала // aq ala деп жазылады, [ағала // 

a ala] деп айтылады. 

А (а), і (і), ы (y), е (е), о (о), ҿ ( ) дауысты дыбыстары позицияға 
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байланысты ҿзгеріп тҧрады: а→ҽ, і→ҥ, ы →ҧ, е→ҿ, е→йе, ҿ→уҿ: шай //  shaı 

деп жазылады, [шҽй // sh ı] деп айтылады, жҥзім // j zim деп жазылады, 

[жҥзҥм // j z m] деп айтылады: қҧлын // qulyn деп жазылады, [қҧлҧн //  qulun] 

деп айтылады; кҿйлек // k ılek деп жазылады, [кҿйлҿк // k ıl k] деп 

айтылады; емле // emle деп жазылады, [йемле //  ıemle] деп айтылады.  

Осы ретте, Негізгі орта білім беру деңгейінің  5-9-сыныптарына арналған 

«Қазақ тілі» оқу пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу бағдарламасына 

қосымша «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ 

тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу бағдарламасын жҥзеге 

асыру бойынша (оқыту қазақ тілінде) 5-сыныбына арналған ҧзақ мерзімді 

жоспарының 1-тоқсанында тҿмендегідей берілген (20-кесте. 5-сыныбына 

арналған ҧзақ мерзімді жоспарының 1-тоқсанының тақырыбы) 

20-кесте. 5-сыныбына арналған ҧзақ мерзімді жоспарындағы                     

1-тоқсанының тақырыбы 
1. Мҽдениет: 

тіл жҽне 

қарым-қатынас. 

Фонетика 

Дауысты, дауыссыз 

дыбыстардың 

емлесі.  

Ҥндестік заңы. 

Орфографиялық 

норма 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар 

жҥйесін, ҥндестік заңын, емлелік 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

орфографиялық нормаға сай жазу 

Берілген кестеден кҿріп отырғанымыздай, жаңа латыннегізді ҽліпбиге 

кҿшкен кезде «Дауысты, дауыссыз дыбыстардың емлесі. Ҥндестік заңы. 

Орфографиялық нормасын» меңгертуде емле ережелерді оқушыларға жақсылап 

меңгерткен жҿн. Сондай-ақ, аталған бағдарламаның 6-сыныбына арналған ҧзақ 

мерзімді жоспарындағы Орфографиялық норма. Орфографиялық сҿздік 

тақырыптарын ҿткен кезде мҧғалім жаңа емле ережелерге негізделген ҽліпбиді 

жаңа Орфографиялық сҿздіктен мысалдар келтіре отырып меңгерткен жҿн. (21-

кесте. 6-сыныбына арналған ҧзақ мерзімді жоспарының тақырыбы) 

21-кесте. 6-сыныбына арналған ҧзақ мерзімді жоспарының 

тақырыбы 
3. Ҽлемнің жеті 

кереметі. 

Лексикография  

Орфографиялық 

норма. 

Орфографиялық 

сҿздік 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке 

сҿздер, бірге, бҿлек жҽне дефис 

арқылы жазылатын сҿздерді 

орфографиялық нормаға сай жазу 

 Бҧдан шығатын қорытынды, Негізгі орта білім беру деңгейінің  5-9-

сыныптарына арналған «Қазақ тілі» оқу пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы 

ҥлгілік оқу бағдарламасына қосымша «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-

сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік 

оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жҥзеге асыру бойынша мҧғалім мен 

оқушыға артылар жҥк ауқымды. Пҽн мҧғалімдері ең алдымен ҿздері жаңа 

латыннегізді қазақ ҽліпбиінің емле ережелерін толықтай меңгеріп, оқушыларға 

меңгертудің тиімді ҽдіс-тҽсілдері арқылы меңгерткен жҿн. Латыннегізді жаңа 

ҽліпбидің ерекшеліктерінің бірі – орфографиялық нормамен қатар орфоэпиялық 

норманы қоса меңгеру. Орфографиялық нормалардың  жазба тілді реттеудегі 

қызметі мен маңызына тоқталсақ.  
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Орфография (грек. орфо – дҧрыс, графо – жазу) – дҧрыс жазу 

ережелерінің жиынтығы жҽне оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы. 

Қазақ орфографиясының ережелері – қазақ ҽліпбиі бойынша дҧрыс жазу 

ережелерінің ғылыми негіздерін айқындайтын лингвистикалық нормативті 

қҧжат. Сондықтан да, Қазақ тілінің емле ережелері де  нормативтік қҧжат 

ретінде осы қҧжатқа жататындар:  

• Лексикографиялық еңбектер (орфографиялық, орфоэпиялық сҿздіктер) 
• Қҧралдар (анықтағыштар). 

Орофографиялық нормаға жататындар: 

 тіл иелмендерінің сҿзінде ҥнемі қайталанып отыратын жалпыға 

ортақ қолданыс; 

 оқулық, сҿздік не анықтағышта тіркелген тілдік бірліктің 

қолданылуына қатысты тҽртіп, нҧсқау, ереже;  

 осы кезде жҽне осы тілдік ҧжымда объективті тҥрде қызмет ететін 

тіл заңдылықтары жҽне олардың тілдік материалдағы кҿрінісі. 

Тілдік ҧжымда ҿмір сҥретін оның ҽрбір мҥшесі ҥшін міндетті болып 

табылатын жазбаша сҿздің тілдік бірліктері жҽне оларды қолдану 

заңдылықтары.   

Осы ретте тілдің нормалануы мен кодификациялануына тоқтала 

кетсек.  

Нормалану – жазудағы тҽртіпті, жҥйелілікті тілдің ҿзінің қалыптастыруы. 

Кодификациялау – жазудағы тҽртіпті, жҥйелілікті адамдардың 

(ҽлеуметтің) араласуы негізінде қалыптастыру дегенді білдіреді.  

Мҽселен қазақ тілінде «Ақын» сҿзі ер адамға да, ҽйел адамға да тҽн ҧғым. 

Сол секілді қазақ тілінде кҿптеген сҿздердің қолданысын дҧрыс қолданбай 

келеміз. Мысалы, бір кездерде «Тҿраға», «Азамат», «Мҧғалім» деген сҿздерді 

ҽйел адамға лайықтап «тҿрайым», «азаматша», «мҧғалима» деп қолданған. 

Алайда, латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиіне кҿшкенде бҧндай сҿздер 

нормаланады (22-кесте. Сҿздердің нормалануы).  

22-кесте. Сӛздердің нормалануы 

Берілген кестеден байқап 

отырғанымыздай, «ақын» сҿзі ер 

адамға да, ҽйел адамға да қолданыла 

беретін сҿз. Яғни бҧндай ҿздерді біз нормаланған, яки нормаға тҥскен сҿз 

ретінде қарағанымыз жҿн.  

Ал тілімізде бір кездері екі тҥрлі жазылып, айтылатын сҿздер 

біріздендіріп, жҥйеленді. Мҽселен, бір кездері тілімізде: ер адамға – тҿраға 

десек, ҽйел адамға – тҿрайым; азамат – азаматша; мҧғалім – мҧғалима деп екі 

ҥлгіде де қолданып келген кезеңдер де болды. Бҥгінгі таңда осы сҿздер 

кодификациялау арқылы жҥйеленіп, біріздендірілді (23-кесте. Сҿздердің 

нормалануы). 

23-кесте. Сӛздердің нормалануы 

Дҧрысы  дҧрыс емесі 

 

 Мҧқағали Мақатаев 

АҚЫН Фариза Оңғарсынова 
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24-кесте. Сӛздердің нормалануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонымен, ойымызды жинақтай келе, КОДИФИКАЦИЯЛАУ 

дегеніміз:  

• дҧрыс деп танылған тілдік нормаларды қалыпқа тҥсіріп, жинақтап 

кҿрсету; 

• жаппай қолданыс тапқандарын орнықтыру; 
• заңдастыру, тіркеу (25-кесте. Сҿздердің кодификациялануы) 

25-кесте. Сӛздердің кодификациялануы 
ХХ ғасырдың басында Қазіргі кезде 

даража, кҽзір, бҥгҥн дҽреже, қазір, бҥгін  

менің ҥшін, оның туралы, 

баланың ҥшін 

баланың турасында > баланың туралы 

мен ҥшін, мен туралы,  

бала ҥшін,  

бала туралы  

өмір – ғұмыр, ғазиз – әзіз, нәсіп – несібе 

Тілімізде тілдің ҿзінде қалыптасқан нормалар мен Ереже бойынша                             

ҧсынылған нормалар бар. Олар тҿменгі кестеде берілген (26-кесте. Тілдің 

ҿзінде қалыптасқан жҽне ереже бойынша ҧсынылған нормалар).  

26-кесте. Тілдің ӛзінде қалыптасқан және ереже бойынша ҧсынылған 

нормалар 
Тілдің ӛзінде қалыптасқан нормалар Ереже бойынша ҧсынылған нормалар 

қазақ тіліндегі септеу, жіктеу 

парадигмалары, сын есім шырайлары, 

етістіктің етіс тҧлғалары, шақтық 

мағыналары, жҧрнақтар арқылы жаңа 

сҿздің жасалуы  

«мен» (пен, бен) шылауын қосымша 

ретінде танытып, кҿмектес септіктің 

кҿрсеткіші деп ҧсыну 

 

бүгін (бұ+күн), биыл (бұ+йыл),  

әкел (алып+кел), түрегел (тұра+кел), 

қайтіп (қалай+етіп), сӛйтіп 

(солай+етіп), белбеу (бел+бау)  

ӛнеркәсіп, кәсіподақ, ойталқы,  

жолсапар гүлдесте, гүлшанақ, 

шаңсорғыш, лалагүл   

 

1.3 Графиканы оқытудың ерекшеліктері 

Графика. Жазба тілдің ережелері мен заңдылықтарын тіл білімінің 

графика жҽне орфографиясы қарастырады. Графика жазу жҽне оған қатысты 

мҽселелерді қарастыра отырып, ҽріп пен дыбыстың арақатынасын да 

ТӚРАҒА тҿрайым 

АЗАМАТ азаматша 

МҦҒАЛІМ мҧғалима 

  ЕРЛЕ 

ЕР ЕРТТЕ 

  ҚОЗЫЛАДЫ 

ҚОЗЫ ҚОЗДАДЫ 

  ТУЫЛДЫ 

ТУ ТУДЫ 
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қамтиды. Графика – тіл дыбыстарын жазуда таңбалайтын шартты белгілер 

жиынтығы. С.Мырзабековтың айтуынша, графика белгілі бір жазуға қатысты 

барлық амалдың жиынтығы, ҽріп пен дыбыстың арақатынасы, сол ҽріп 

таңбаларды жетілдірудің жайы.  

Графика ҧғымы фонемдік жазумен байланысты қолданылады. Мҧндай 

жазуда ҽліпби, графика жҽне орфография сияқты ҧғымдар орайласып 

жатады. Графема – тілдің графикалық жҥйесіндегі ең кіші бірлік. Дыбыстық 

тіл мен жазба тілдің ең шағын тҧлғалары – фонема мен ҽріптің арасындағы 

кҥрделі қатынас жазу теориясында графема деген жаңа бір ғылыми ҧғымның 

пайда болуына себеп болды. Графема дегеніміз таңбалаушы (фонема) мен 

таңбаланушының (ҽріптің) бірлігі болып табылады. 

Жазба тілдің жалпы графикалық жҽне графемдік ерекшеліктері бар. 

Жалпы графикалық ерекшелікке мҽтіннің парақ бетіне орналасуы, азатжол, 

кҿз тынысы (ҥлкен ашық жол), қаріп тҥрлері (майлы, ашық, кҿлбеу ҽріп), 

ҥздікті жазу, асты сызылып жазу, қаріп тҥсі жатады. Графикалық 

ерекшелікке сол жазба тілдің қолданып отырған графикасы, ҽріп саны, ҽріп 

тіркесі, ҽріп диакритикасы, тыныс белгілер жатады. Графемдік ерекшелікке  

ҽліпбидегі ҽріп мҽтіндері, графеманың мазмҧн межесі, тілдің фонологиялық 

қҧрылымының графемаға сҽйкес келуі, бір ҽріптің бірнеше фонеманы, бір не 

бірнеше фонеманың бір графемаға сҽйкес жазба тілдің оқылу жҽне жазылу 

жҥйесі жатады.  

Ҽліпби «белгілі бір жазуда қолданылатын, белгіленген тҽртіппен 

орналасқан ҽріптердің жиынтығы» деген ҧғымды білдіреді.  

Осы ретте Ы.Алтынсарин атындағы ҧлттық білім академиясында 

латыннегізді қазақ ҽліпбиі мен ағылшын алфавитінің айырмашылығы мен 

ҧқсастығы қарастырылғанын атап ҿткен жҿн (27-кесте. «Латыннегізді қазақ 

ҽліпбиі мен ағылшын негіздегі алфавиттің айырмашылығы мен ҧқсастығы).  

27-кесте. «Латыннегізді қазақ әліпбиі мен ағылшын негіздегі алфавиттің 

айырмашылығы мен ҧқсастығы 
 Ҽліпби  Соответству

ющий звук 

казахского 

алфавитады

бысталуы 

Ағылшын тілі алфавитіне ҧқсас 

ҽріптер 

 

   

1. 1 A a [a] [eɪ] [æ] [ɑ:],[ɛҽ]  

2.  Á   [ ]     

3.  B b [by] [bi:]   boy 

4.  D d [dy] [di:]   Dog, dad, daddy, 

doll 

5.  E e [e] [i:] [e] [ɜ:], [ҽ], 

[ɪҽ] 

 

6.  F f [fy] [ef]   Frog, family, food, 

fly, fish 

7.  G g [gi] [ʤi:] g  Green,  grass,  

green  

Giraffe, orange,   

Long, strong 
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Латыннегізді қазақ тілі мен ағылшын алфавитіндегі «V v» мен «F f» 

ҽріптерінің ҧқсастығы тек кірме сҿздерде ғана кездесетіні жҽне ағылшын 

тіліндегі «с» ҽрпі – «к» болып оқылып, латын графикасында ол тек «ch» – 

болып қана қос дыбыстың қҧрамында келетіндігі айқындалды. Талқылау 

қорытындысы бойынша 32 ҽріптің арасынан тек 10 ҽріптің айтылуында сҽл 

ғана ҧқсастық бары жҽне 22 ҽріп арасында мҥлдем ҧқсастық жоқ екені 

айтылды.  

Ағылшын тілі мен латыннегізді ҽліпбиде дыбыстарды дыбыстау кезінде 

ҧқсастықтар кездесіп жатты. Алайда олар кҿп емес. Қазақ тіліндегі «Кҿл» сҿзі 

ағылшын тілінде қалай оқылатыны жҽне жазылым мен оқылымдағы 

айырмашылықтар сараланды. Осылайша екі ҽліпбидегі дауысты ҽріптер 

салыстырылып шықты.  

Light, night    

8.  Ǵ   [ y]     

9.  H h [hy] [eɪʧ] h  Hat, horse 

These, the 

   

10.    ı  [i] [aɪ] [ɪ] [ɜ:], [aɪҽ] Ice, fine, kite 

11.  I ı [iı] [aɪ] [ɪ] [ɜ:], [aɪҽ] Six, in  

12.  J j [jy] [ʤeɪ]   Jump, Jacket  

13.  K k [ki] [keɪ]   Kite, skip, like, 

kangaroo   

14.  L l [yl] [el]   Like, lion, lemon  

15.  M m [my] [em]   Mouth, monkey, 

milk 

16.  N n [ny] [en]   Nose, nice 

Long, spring 

17.  Ń   [y ]     

18.  O o [o] [ҽʊ] [ ɔ ] [ɔ:], [ʌ] Dog, hot, close, 

frog 

19.  Ó   [ ]     

20.  P p [py] [pi:] P f  Pen, pink, pencil  

Phone, photo 

21.  Q q [qy] [kju:]   Queen, quite  

22.  R r [yr] [ɑ:]   Rabbit, red 

23.  S s [sy] [es]   snake 

24.  T t [ty] [ti:]   Tooth, ten 

25.  U u [u] [ju:] [ʌ] [ɜ:], [juҽ]  

26.  Ú   [ ]     

27.  V v [vy] [vi:]   Van,  

28.  Y y [y] [waɪ] [aɪ], [ɪ] [ɜ:], [aɪҽ] Buy, by 

February, yellow 

29.  Ý   [u ]     

30.  Z z [zу] [zed] Z ц  Zoo, zebra, puzzle, 

pizza  

31.  Sh Sh [Shy] [ʃ]   Sheep, shy, ship  

32.  Ch ch [chy] [tʃ]   Children, cheese,  
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Сондай-ақ, «Ағылшын тілін» 1-сыныптан оқыту баланың оқу жҽне жазу 

сауаттылығына нҧқсан келтіреді. Баланы шаршатады, тілді ҥйренуге деген 

қарсылығын тудырады, санаға салмақ тҥсіреді», – дегендей ойларын білдірді.  

Екі ҽліпбидің арасында 10 ҽріптің айтылуында ҧқсастық бар. Кірме 

ҽріптердегі: «Vv» мен «Ff» – айтылуында сҽйкестік бар. 

Айтылуында, дыбысталуында сҽл ҧқсастық бар ҽріптер: «Bb»,  «Dd», 

«Kk», «Mm», «Pp», «Ss», «Zz», «Ll». 22 ҽріп арасында мҥлдем ҧқсастық жоқ.  

1-сынып оқушысының жазуда шатастыруы мҥмкін ҽріптері: «Іі» ҽрпі 

«И» болып таңбаланады да айтылуда ҿзгеріс болады (28-кесте. Латыннегізді 

қазақ ҽліпбиі мен ағылшын алфавитінің салыстырмалы кестесі). 

28-кесте. Латыннегізді қазақ әліпбиі мен ағылшын алфавитінің 

салыстырмалы кестесі 

Латыннегізді қазақ әліпбиі Ағылшын алфавиті Ескерту  

32 әріп 26 әріп Әріп саны сәйкес 

емес 

«Vv» мен «Ff»  «Vv» мен «Ff»  Кірме сӛздерде 

«Bb», «Dd», «Kk», «Mm», 

«Pp», «Ss», «Zz», «Ll» 

«Bb», «Dd», «Kk», «Mm», 

«Pp», «Ss», «Zz», «Ll» 

Сәл ғана ҧқсастық 

бар 

«Іі»  [aɪ], [ɪ], [ɜ:], [aɪә] болып 

ӛзгеріске ҧшырап айтылады 

Мҥлдем сәйкес емес 

«I ı» - Ағылшында мҥлдем 

жоқ 

U u (ҧ) әрпі  [ju:], [ʌ], [ɜ:], [juә]  Мҥлдем сәйкес емес 

Ú ú (ҥ) әрпі ағылшын тілінде мҥлдем 

таңбаланбайды 

Қазақтың тӛл 

дыбысы 

Q q (қ) әрпі  ағылшын тілінде «К» болып 

оқылады 

Мҥлдем сәйкес емес 

Бҧдан шығатын қорытынды, 1-сыныпқа баратын оқушыларға екі 

ҽліпбиді қатар оқыту керек емес. Бҧл деген оқушыны шатастыруға ҽкеліп 

соғуы мҥмкін.  

ЖАЗУ ДЕГЕННІҢ ҾЗІ НЕ?  «ЖАЗУ» – акустикалық сигналды оптикалық 

сигналға кҿшіруге мҥмкіндік беретін КОДТЫҢ ТҤРІ» болса, онда сол кодтың 

кілті (шифры) болуға тиіс.  

КОДТЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ –  ӘРІПТЕР, КІЛТІ –  ӘЛІПБИ.  

 Олай болса, «Ҽліпби дегеніміз белгілі бір фонемалардың (дыбыс) 
жазудағы ҿкілі болып табылатын ҽріптердің жай ғана жиынтығы емес, сонымен 

қатар сол ҽріптерден тҥзілген жазуды оқудың кілті болып табылады. 

Жазуда қолданылатын таңбалардың (ҽріп жҽне тыныс белгілерінің) 

жиынтығы. Жазу таңбалары жҥйесі мен тілдін фонетикалық жҥйесінің 

арақатынасын, байланысын білдіреді. Графема (гр. graphs - кескіндеу, сызу) – 

дыбыстың жазудағы таңбасы, жазу жҥйесінін ең кіші белгісі.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
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Ҽлемдегі халықтың 70%-ы дыбыстық-ҽріптік жазуды қолданады. 

Дыбыстық-ҽріптік жазудың ең кҿп таралған тҥрлері: 30 %-ы -  латын жазуы; 10 

%-ы  -  кирилл жазуы; 10 %-ы  - араб жазуы; 20 %-ы – ҥнді жазуын қолданады.  

Психофизиологиялық сауатты жазу дағдылары 

ЖАЗУҒА ҤЙРЕТУДІҢ ҼДІСТЕРІ: 

1. Кҿшіру ҽдісі – арнайы дҽптерлерде нҥктелермен, бозғылт сиямен 

басылған немесе мҧғалім қарындашпен жазылған ҽріптерді басып жазу болып 

табылады. 

2. Сызықтық ҽдіс. Оның негізінде оқытуға қаріптік кҿзқарас жатыр – 

ҽріптердің элементтері арасындағы дҽл жҽне ҽрқашан бірдей қашықтық, 

ҽріптердің биіктігі мен енінің дҽл пропорциясын сақтай отырып жазу. 

3. Генетикалық ҽдіс - алдымен ҽріптер графикасы тҧрғысынан қарапайым, 

содан кейін одан да кҥрделі ҽріптер зерттелініп, ҥйретіледі. 

4. Ырғақтық ҽдіс – бҧл барлық оқушылар ҥшін бірдей қарқынмен, 

ырғақпен жазу жазу. 

5. Карстер ҽдісі - қол қимылдарын дамыту ҥшін арнайы жаттығуларды 

жазу арқылы дамыту. 

Алғашқы символикалық жазу – пиктографиялық жазудан (заттың суретін 

салу арқылы жазу) одан кейінгі екінші символикалық жазу – идеограммалық 

жазуға (сҿздің, ойдың суретін салу арқылы жазу) кҿшіру процесі жазу 

механизміне ҥйретеді. 

Жазуға ҥйретудің тҽсілдері: мҧғалімнің жазылуды кҿрсетуі; дайын ҥлгі 

бойынша жазу; кҿшіру ҽдісі; бейнеленген жазу; ҽріптер формасын талдау; жазу 

ережелерін меңгеру; ырғақ бойынша жазу; қате жазуды талдау 

Графикалық жаттығуларды жҥргізу кҿлбеу жазу, сызықтарды параллель 

жҥргізу, ҽріптердің кҿлемін, биіктігі мен енін біркелкі жазу, ҽріптерді жолдан 

шығармай жазу, ҽріпті бҧзбай жазу, жазу тазалығы сияқты дағдылар XІX 

ғасырда жазуға ҥйрету ҿте кҥрделі болды. Негізінен ол механикалық санақ ҽдісі 

қолданылды. Оқушылар бірнеше ай бойы алфавиттік тҽртіппен бір ҽріптерді, 

содан кейін буындарды, содан кейін сҿйлемдерді кҿшіріп жазды. XІX ғасырдың 

ортасына дейін жазуға ҥйрету оқуға оқытудан қол ҥзіп жҥрді. К.Д.Ушинский 

жазуға ҥйретуді оқумен бірге оқытуды ҧсынды. Осы кезден бастап жазуға 

ҥйрету оқуды оқыту тҽртібіне байланысты болды. 

Ми жартышарларының орталықтары А.Р.Лурия, Б.Г.Ананев, 

Б.В.Гуриянов, Н.Г.Агаркова зерттеулері бойынша, сҿйлеу ҽрекетінің тҥрі 

ретінде жазу процесінің психофизиологиялық табиғатын бес компоненттің 

ҿзара ҽрекет ету механизмі қҧрайды. Олар: есту, артикулияция, кҿру, қозғалыс 

жҽне қол қозғалысы. 

П.Л.Горфункел «Жазу мидың тар шектелген бҿлігіне сҥйенетін 

қарапайым қозғалыс актісі емес, кҥрделі протсесс, оны жҥзеге асыруға ми 

бҿлімдерінің бірқатар функционалдық ҿзара байланысты аймақтары қатысады», 

– деп жазады. 
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А.Р.Лурия зерттеулері бойынша жазу дағдыларының ҽртҥрлі 

бҧзылыстары ми қабығының нақты учаскелерінің зақымдануына тікелей 

байланысты екенін дҽлелдейді. 

Мидың сол жақ жарты шары (оңақайларда) жазу процесінде есту 

талдаумен байланысты; олардың зақымдануы есту бойынша жазылудың 

бҧзылуын тудырады, бірақ кҿшіріп жазуға ҽсер етпейді. 

Желке аймағы жазу процесін кҿрумен ҧйымдастыруға байланысты; оның 

зақымдануы кеңістіктікті бағдарлай алудың бҧзылуына ҽкеледі. 

Мидың тҿбе аймағы тері мен бҧлшық етте болатын сезімдерді талдайтын 

(демек, дененің жағдайын бағалауға мҥмкіндік беретін) қабық аппараты болып 

табылады. Ол жіңішке жҽне анық қозғалыстарды қамтамасыз ету ҥшін 

пайдаланылады. Ҿйткені олар тек қана перифериядан келетін кеңістіктегі дене 

жағдайы туралы белгілердің бақылауында болған жағдайларда ғана жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. 

Ҽріптердің қажетті кезектілігін сақтау ми қабығының премоторлы 

аймағына байланысты. 

Мидың алдыңғы бҿліктерінің зақымдалуы жазуды мазмҧндау реттілігінің 

бҧзылуына ҽкеледі. 

Ҽріппен жазуды ҥйрету мынадай тҽртіппен орындалады: 

1. Дыбыстың баспа жҽне жазба ҽріптері кҿрсетіледі, ол ҽріптер 

салыстырылады. 

2. Ҽріптің жазылу ҥлгісімен таныстырылады. 

3. Ҽріп тақтаға жазылып кҿрсетіледі жҽне оны ҽріп элементтері арқылы 

қалай жазу керектігі тҥсіндіріледі. 

4. Ҽріпті сҿз ішінде басқа ҽріптермен қалай қосып жазу керектігі 

ҥйретіледі. 

5. Кҿркем жҽне таза жазу талабы қойылады. 

6. Ҽрбір оқушының жазуын мҧғалім бақылап, кемістігін тҥзетуге 

кҿмектесіп отырады. 

Н.А.Бернштейн бойынша жазудың дағдыларын қалыптастырудың 

кезеңдері. 

Бірінші деңгей (А деңгейі) – қолдың жҽне саусақтардың тонусын 

қамтамасыз етеді (қозғалысқа қатысатын бҧлшық еттің тонусы). 

Екінші деңгей (В деңгейі) – бҧл деңгейде дене жағдайы туралы ақпарат 

беретін бҧлшық ет-буын рецепторларының сигналдары ҿңделеді. Жазу кезінде 

бҧл – қозғалыстардың бірқалыпты болуын, жазудың байланыстылығын, 

сызықтардың дҿңгелектілігін, жақсы қалыптасқан жазуға тҽн жазу сапасын 

қамтамасыз ететін қолдың, саусақтардың қозғалысы, бірақ ҽріптердің 

элементтері ҽлі дҿңгелектелген емес, ал қозғалысы анық емес болған жағдайда 

дағдыны қалыптастырудың бастапқы кезеңдерінде ҽлі іске асырыла алмайды. 

Бҧл деңгей кҥрделі қимылдарды ҥйлестіруде ҥлкен маңызға ие жҽне жазу 

ерекшеліктерін, хатқа қатысатын барлық бҧлшық еттердің ҿзара ҽрекеттесуін 

нақты анықтайды. Бҧл ҿзара іс-қимыл жетілмеген бастапқы кезеңдерде бҧлшық 

шиеленіскен (қол тез шаршайды). 
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Ҥшінші деңгей (С деңгейі) Н.А.Бернштейн «кеңістіктік ҿріс» деп атады. 

Бҧл сигналдар парақтың жазықтығында дҧрыс ҽрекет етуге, жолды сақтауға, 

штрихтердің қажетті ҥйлесіміне сҽйкес ҽріптерді жазуға, олардың ҿзара 

орналасуын, пропорцияларын, кҿлбеуін жҽне т. б. сақтауға кҿмектеседі. 

Тҿртінші деңгей (Д деңгейі – пҽндік ҽрекеттер деңгейі). 

Жазу пҽндік іс-ҽрекеттер санатына жатады. Ҿйткені белгілі бір заттың 

(қаламның) кҿмегімен жҥзеге асырылады, ал қозғалыстарды іске асыру 

кезіндегі барлық іс-ҽрекеттер кҿп жағдайда затты (біздің жағдайда-қаламмен) 

иеленумен анықталады. Қалам ҧстаудың дҧрыс емес тҽсілі кезінде жазу 

дағдысын қалыптастыру қаншалықты қиын екені белгілі. Бірақ, затпен ҽрекетті 

меңгере отырып, оны алмастыруға болады жҽне қимылдарды орындау сапасы 

іс жҥзінде ҿзгермейді (қаламның орнына таяқша, қылқалам, ҧсақ-тҥйек жҽне 

т.б. алуға болады). 

Бесінші деңгей (Е деңгейі), жазудың мағыналық жағын қамтамасыз ететін 

қозғалыстарды ҧйымдастырудың жоғары деңгейі. 

Егер адам сҿздерді мағынасыз тҥсірсе, бҧл жоғары деңгейге қосылмайды. 

Сонымен қатар, ҿз ҽрекеттерін орындай отырып, адам тек жҥргізуші (осы 

қозғалыстағы ең жоғары) деңгейді сезінеді. Егер адам ҿз ойын жазса, ол ҥшін 

ең бастысы, сол (ол сол немесе басқа ҽріпті қалай жазатынын, ол жолға сҽйкес 

келе ме, бірқалыпты жҽне байланысты қозғалыстар жҽне т.б. деп ойлайды). 

Оқытудың бастапқы кезеңдерінде жетекші кҿбінесе Д деңгейі болады. 

Жазу нормалары. Кҿптеген тілдердің емле заңдарына кҿбінесе ҥш-тҿрт 

тҥрлі принцип негіз болады. Олар: фонематикалық, фонетикалық, 

морфологиялық, тарихи-дҽстҥрлік т.б. принциптер. Морфологиялық принцип 

бойынша сҿз бҿлшектерінің тҥбір тҧлғалары сақталып жазылады. 

Фонематикалық принципке дыбыстардың бір сҿз ішіндегі немесе сҿз 

аралықтарындағы бір-біріне тигізетін ҽсерлері ескерілмей, негізгі фонемалық 

тҥрі (мҽні) сақталып жазылуы жатады. Фонетикалық принцип бойынша сҿз 

бҿлшектерінің дыбыстық ҿзгеріске ҧшырауы есепке алынып, олар айтылуынша 

(естілуінше) жазылады. Тарихи-дҽстҥрлік принцип бойынша жазу сҿз 

бҿлшектерінің тҥбір тҧлғасын сақтау ережесіне де, естілуінше жазу ережесіне 

де сай келмейді, мҧнда сҿздердің бір кездегі қалыптасып, ҥйреншікті болып 

кеткен жазылу тҥрі сақталады. 

Белгілі бір тілдердің орфографиясында бҧлардың біреуі, не екеуі негізгі, 

басым принцип болады. Сонымен қатар осы тілде емле принциптерінің қалған 

тҥрлері де орын ала алады. Қазақ орфографиясының негізі морфологиялық-

фонематикалық жҽне фонетикалық принциптерге сҥйенеді. Қазақ тіліндегі 

сҿздер мен сҿз бҿлшектерінің (тҥбір, жалғау, жҧрнақтарының) басым 

кҿпшілігінің тҥпкі тҧлғасы сақталып жазылады. Мысалы, жҧмыс, іс, аш деген 

тҥбірлерге -шы, -шең, -са қосымшалары жалғанғанда, олардың естілуі 

(айтылуы) жҧмҧшшы, ішшең, ашша болады. Бірақ сҿздердің тҥбірі жҧмыс, іс, 

аш болғандықтан жҽне қосымшалар -шы, -шең, -са болғандықтан, 

ҽрқайсысының тҥбір тҧлғасы сақталып, жҧмысшы, ісшең, ашса тҥрінде 

жазылады. Сондай-ақ қашанғы, тҥнгі, кҥнге деген сҿздердің естілуі қашаңғы, 
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тҥңгҥ, кҥңгҿ болады. Бірақ бҧлардың айтылуындағы (естілуіндегі) 

фонемалардың (дыбыстардың) қосалқы реңкі есепке алынбай, сҿз 

бҿлшектерінің тҥпкі тҧлғалары сақталып, фонемалардың негізгі реңкі 

таңбаланады да, қашанғы, тҥнгі, кҥнге болып жазылады. Бҧл ереже емленің 

фонематикалық принципінің қолданылуын танытады. Қазақ орфографиясында 

фонематикалық принцип пен морфологиялық принциптердің тоғысып кететін 

сҽттері жиі кездеседі. Мысалы, біріккен сҿздер мен қос сҿздер де, негізінен, ҽр 

компонентінің жеке тҧлғасын сақтап жазылады, олардың арасындағы 

дыбыстардың айтылуда бір-біріне ететін ҽсері ескерілмейді.  

Айталық, қара+құйрық (жануар), жар+қабақ, орын+басар, алма+кезек, 

кӛзбе+кӛз, қиян+кескі деген сҿздер біріккенде не қосарланғанда, айтылуы 

(естілуі) қарағұйрұқ, жарғабақ, орұмбасар, алмагезек, кӛзбӛгӛз, кияңгескі 

болады, бірақ ҽр сҿздің тҥбір тҧлғасы сақталып қарақұйрұқ, жарқабақ, 

орынбасар, алма-кезек, кӛзбе-кӛз, киян-кескі тҥрінде жазылады. Бҧл ҽрі 

фонематикалық, ҽрі морфологиялық принциптердің қабаттаса қолданылуы 

болып табылады. 

Қазақ орфографиясында фонетикалық принцип те кеңінен қолданылады. 

Ол мынадай тҧстарда кҿрінеді: 

1) Қазақ тіліндегі септік, кҿптік, тҽуелдік, жіктік жалғаулары, сондай-ақ 

жҧрнақтардың кҿпшілігі сҿздің соңғы буынының жуан-жіңішке ҽуеніне қарай 

жҽне ең соңғы дыбысына қарай тҥрленіп жалғанады: қала+лар, кӛше+лер, 

ат+тар, ит+тер, қаз+дар, із+дер; қала+ның, кӛше+нің, ат+тың, ит+тің, 

қаз+дың, із+дің; қалам+ым, дәптер+ім, әнші+мін, оқушы+мын. Бҧларда 

жалғаулар естілуінше жазылып тҧр. 

2) Қатаң п, қ, к дыбыстарына аяқталған сҿздерге дауыстыдан басталған 

қосымша жалғанғанда, қатаң дыбыстар ҧяң естіледі (айтылады): кітап+ым – 

кітабым, тарақ+ы–тарағы, күрек+ің – күрегің. Мұндай жағдайда да сӛздің 

түбірі сақталмай, естілуінше ұяң дыбыс әрпі жазылады: кітабым, тарағы, 

күрегің. Бҧл да – фонетикалық принцип бойынша жазу. 

3) Қазақ тілінде п дыбысына аяқталған етістіктерге кҿсемшенің – ып, – іп 

жҧрнақтары жалғанғанда, қос п дыбысы қатар айтылмай немесе алдыңғысы 

ҧяңдамай, тҥбірдегі п дыбысы ҥнді у дыбысына айналып кетеді жҽне сол 

ҿзгеруінше жазылады: кеп+іп – кеуіп (кепіп, кебіпемес), тап+ып–тауып (тапып, 

табып емес). Ал пы, пі дыбыстарына аяқталатын етістіктерге п жҧрнағы 

жалғанғанда, алдыңғы ережеге бағынбай, екі п дыбысы араларына ы, і 

дауыстыларын салып, қатар естіледі жҽне естілуінше жазылады: кҥпі+п –күпіп, 

лепі + п – лепіп (отыр). 

4) Бірқатар біріккен сҿздер ҽр компонентінің тҥбір тҧлғасын сақтамай, 

естілуінше жазылады: белбеу (бел+бау), қолғабыс (қол+қабыс), қолғап 

(қол+қап), бҥгін (бҧл+кҥн), биыл (бҧл+жыл), екіншігҽрі (екіншіден ҽрі). Бҧл 

тҽрізді фонетикалық принциппен жазылатын біріккен сҿздердің саны, 

морфологиялық принциппен жазылатындарына қарағанда, ҽлдеқайда аз. Олар 

орфографиялық сҿздіктерде беріледі. Сондықтан кез келген біріккен сҿзді 

естілуінше жазудан сақ болу керек. 
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5) Орыс тілінен ертеректе еніп, дыбысталуы жағынан ҿзгеріп кеткен 

бірқатар сҿздер фонетикалық принциппен қазақша айтылуынша жазылады: 

самаурын (самовар емес), пҽуеске (повозка емес), шайнек (чайник емес), божы 

(вожжи емес), болыс (волость, волостной управитель емес), шҿген (ыдыс, чугун 

емес). 

6) Араб-парсы тілдерінен енген сҿздер қазақ тілінің фонетикалық 

заңдылықтарына қарай ҿзгерген кҥйінде, айтылуынша жазылады: ҽділ (‗адл), 

пайда (файда), ақпар (ҽхбар), ақыр (ахир), қайран (хэйран), қате (хҽта), дҥние 

(дҥнийа), нҽпсі (нҽфс), ҿсиет (уасийҽт), ауа (һауа), ҽлек (һҽлак), мазақ (мҽзх). 

Мҧндағы жақша ішінде кҿрсетілгендер – бҧл сҿздердің арабша-парсыша 

транскрипциясы (яғни сҿздердің ҿз жазуымызбен сол тілдегі айтылуының 

кҿрсетілуі). 

Тарихи-дҽстҥрлік принципке орыс тілінен жҽне орыс тілі арқылы ҿзге 

тілдерден енген сҿздердің қазақша айтылуынша емес, орыс орфографиясы 

бойынша жазылуы жатады: спорт, стадион, алгебра, физика, химия, геометрия, 

банк, биржа, съезд, фестиваль, кандидат, доктор, капитал, кальций, авиация, 

авианосец, акционер. Бірақ бҧларға қазақ тілі қосымшалары фонетикалық-

морфологиялық принциппен жалғанады, яғни сҿздің соңғы буынының жуан-

жіңішкелігі, сҿз соңындағы қатаң дауыссыздардың ҧяңдауы (бҧл сҿзге дауысты 

дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кҥнде), дҽнекер ы, і дыбыстарына 

иек артуы сияқты қҧбылыстар орын алады: акцио-нер+лік, кон-церн+дер, 

репор-таж+ы дегендерде кірме сҿздің соңғы буындарына қарай бірде жуан, 

бірде жіңішке қосымшалар жалғанған, ал банк, фонд сияқты сҿздерге қазақ 

қосымшалары ы, і дҽнекерлері арқылы қосылады: банк+і+ге, банк+і+ден, 

фонд+ы+сы, фонд+ы+ға. 

Араб пен парсы тілдерінен енген бірқатар сҿздерді х, һ ҽріптері арқылы 

жазу да дҽстҥрлік принципке сҥйенеді: хат, халық, хабар, хал, хан, -хана, 

гауһар, жиһан, қаһарман. Бҧлайша таңбалау 1940 жылы қазақ тілінің 

кириллицаға негізделген жаңа жазуы мен жаңа емле ережелері қабылданған 

кезде кҿрсетілді де, содан бергі мерзім ішінде осылайша таңбалау дҽстҥрге 

айналды. 

Жаңа емле ереже фонематикалық принципке сҥйенеді. Яғни, бҧл ҧстаным 

бойынша дыбыстардың сҿз ішіндегі немесе сҿз тіркесіміндегі ҿзара ҽсері 

ескерілмей, негізгі фонемалық тҥрі сақталып жазылады. Кҿптеген тілдерде 

жазу ережесінде бірнеше принципті басшылыққа алатыны белгілі. Ҽр 

принциптің ерекшелігіне қарай ережелер топталады. Кирилл жазуында басты 

принцип ретінде морфологиялық-фонематикалық принцип деп, морфологиялық 

принцип пен фонематикалық принцип қатар қолданылды. Морфологиялық 

принцип бойынша сҿз бҿлшектерінің тҥбір тҧлғаларының сақталып жазылу 

ерекшеліктері негізге алынатыны белгілі. 

Жалпы қазақ жазу жҥйесінде фонематикалық принцип пен 

морфологиялық принциптердің бірігетін, тоғысатын тҧстары да баршылық. 

Кейде екеуін бір принцип деп қарастыру да кездеседі. Бҧл кҿзқарас екі 

принциптің тоғысатын тҧстарына, ҧқсастықтарына байланысты болса керек. 
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Қазіргі жазу жҥйесінде қазақ тілінің заңдылықтарына сай фонематикалық 

принциптің басшылыққа алынуы заңды. Кез келген жазу жҥйесінде бір 

принцип басымдық танытып, қалғандары қосымша қызмет атқарады. Бҧл 

принцип жазуда қалыптасқан дҽстҥрге сҥйеніп, дыбыстардың ҿзара ҽсерін 

ескермей, фонемалық мҽнін сақтауға негізделеді. Яғни, фонематикалық 

принципте фонеманың сҿз ағымындағы тҥрленім ерекшелігі ескерілмей, сҿздің 

тҥбір мофемасында да, қосымша морфемасында да, сҿз аралығында да ҿз мҽнін 

сақтайды. Егер морфологиялық принцип сҿздің тҥбір тҧлғаларын сақтап жазуға 

ғана негізделсе, фонематикалық принцип фонеманың сҿз ішіндегі де, 

морфемалар жігіндегі де, сҿз аралығындағы да мҽнін сақтап жазуға негізделеді. 

Яғни, морфологиялық принципке қарағанда фонематикалық принциптің 

қызметі ҽлдеқайда кең. 

Кез келген жазу жҥйесінде негізгі басым принциппен қатар қосалқы 

принциптер де қызмет атқарады. Себебі барлық тілде ертеден қолданып келе 

жатқан байырғы сҿздер, кірме элементтер ҧшырасады. Кірме элементтер басқа 

тілден енген қолданыстар болғандықтан, олардың ҧлттық жазба тіліміздің 

заңдылықтарына ҥйлесуі қиындық тудырады. Латыннегізді ҽліпби емлесінде 

негізгі принцип ретінде фонематикалық принцип қолданылса, қосалқы 

принциптер ретінде фонетикалық принцип, дҽстҥрлі принцип беріледі. 

Фонетикалық принцип шеттілдік сҿздердің жазылу ерекшеліктеріне 

байланысты қолданылып отыр. 

Бҧл жазу жҥйесі ҧлттық жазба тіліміздің даму бағытына оң ҽсерін тигізері 

сҿзсіз. Ҽдеби тілдің орфографиялық нормасының жҥйеленуі ҧзақ уақытты 

қажет етеді. Тілдегі кез келген жаңа нҽрсе уақыт ҿте келе орнығады, ҿзінің 

ҿміршеңдігін дҽлелдейді жҽне де болып жатқан жаңа ҿзгеріске сыншы халық 

жҽне уақыт. Сондықтан жаңа жазу жҥйесіндегі ҿзгерістер бҧл қазақ халқының 

тарихындағы шешуші қадам болғандықтан, кҿп кҥш-жігерді қажет етеді. 

Бҽріміздің негізгі міндетіміз осы ана тіліміз ҥшін қызмет ету 

болғандықтан, жазу жҥйесінде болып жатқан ҿзгерістерді қолдауымыз керек 

деп ойлаймын. 

Мҽдениетті де, ҿнерді де, тарихты да танытатын тіл. Ендеше, тілдің жазу 

жҥйесін қалыпқа келтіру, жаңа орфографиялық ережені кҿпшілікке ортақ 

нормаға айналдыру – бҽрімізге ортақ іс. Қазақ тілі – халқымыздың рухани 

қазынасы. Ал жазу жҥйесі – халыққа ортақ қҧндылық. Сондықтан бҧл 

латыннегізді ҽліпби емлесі ҧлттық жазба тіліміздің дамуына ықпалы зор екенін 

ҧмытпағанымыз жҿн.  

Дыбыстық тіл мен жазба тілдің ең шағын тҧлғалары – фонема мен ҽріптің 

арасындағы кҥрделі қатынас жазу теориясында графема деген жаңа бір ғылыми 

ҧғымның пайда болуына себеп болды. Сонымен, графема деген ҧғым дыбыстық 

тілдің ҽрі қарай бҿлшектенбейтін ең кішкене тҧлғасы фонема мен жазба тілдің 

ҽрі қарай бҿлшектенбейтін ең кішкене тҧлғасы ҽріптің арасындағы қатынастың 

жиынтығы болып табылады. Басқаша айтқанда, графема дегеніміз 

таңбаланушы (фонема) мен таңбалаушының (ҽріптің) бірлігі болып табылады. 

Бҧл бірлікті былайша кҿрсетуге болады:  
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Сонымен, дыбысталған сҿз сол кҥйінде бірден хатқа тҥспейді: алдымен 

сҿздегі дыбыстарды қай фонеманың ҿкілі (репрезентанты) екенін тани отырып, 

жазушы акустикалық сигналды оптикалық сигналға кҿшіреді. Бҧл айтылған 

процесті схема тҥрінде былай кҿрсетуге болады. 1. Сҿз (речь) дыбысталған сҿз 

[с′, ҥ, ҧ′, р′, ҿ, т′, т′, ҿ, у′] 2. Тіл (язык) фонема < сҥуреттеу> 3. Сҿз саптау жазу 

суреттеу (речевая деятельность) Сҿйтіп, бҧл процестен мынаны байқауға 

болады: ауызша сҿздің ең кішкене единицасы – дыбыс жазба сҿздің ең кішкене 

единицасы – ҽріп, бір-бірімен тілдің ең кішкене единицасы фонема арқылы 

байланысып жатады. Осы байланыстар жазуда орфография арқылы реттеліп 

отырады. Сонда орфография дегеніміз, тар мағынасында, «дыбысталған сҿзді 

(акустикалық сигналды) жазба сҿзге (оптикалық сигналға) кҿшірудің ережесі» 

болып табылады. 

1.4 Латын графикасына кӛшуде орфоэпияны оқытудың ерекшеліктері  

Дыбыс тіркесін таңбалайтын ҽріптер (И, У) емлесі мен орфоэпиясы 

жҽне тасымал мҽселесі. И - тҿл сҿздерде ый, ій дыбыс тіркесін таңбалайтын 

ҽріп болып табылады. Сол сияқты у-да ұу, үу дыбыс тіркесін таңбалайтын 

ҽріп болып табылады. И дыбысы барлық дыбыстармен қатар жазыла береді, 

айтылғанда жуан буынды сҿздерде жуан, жіңішке буынды сҿздерде жіңішке 

болып айтылады. Тек сый және тый сҿздерінде қҧрамы ажыратылып 

жазылады (Қ.Кҥдеринова). И ҽрпі сҿз басы мен аяғы, ортасында жазылады. 

Мысалы, ине, игілік, қиын, киім, жи, би. Ал айтылғанда алдынан не артынан 

синграмобуынға қарай не ы дыбысы, не і дыбысы қосылып айтылады. 

Мысалы, ійне, ійнелік, қыйын, кійім, жый, бій. 

А.Байтҧрсынҧлының тҿте жазуында и ҽрпі жоқ. Й ҽрпі жарты дауысты 

болып саналады. 1925 жылы емле ережелелір қабылданарда и дыбысының 

дауыссыз я дауысты екендігі туралы пікірталас кҿп болды. Ҽ.Бҿкейхан, 

Е.Омаров, Х.Досмҧхамедҧлы, Н.Шағиҧлы, А.Байтҧрсынҧлы, 

М.Жолдыбайҧлы и-ді дауыссыз дыбыс деп таныса, Т.Шонанҧлы, Р.Сҥгірҧлы, 

Н.Зҽлиҧлы дауысты қатарына жатқызады. Латын графикасына негізделген 

қазақ жазуында (1929 жылы) и ҽрпі болған жоқ. И ҽрпі ый, ій дыбыс тіркесі 

арқылы берілді. 1938 жылы латын ҽліпбиіне енгізілген тҥзетуде қосар ый, ій 

дыбыстарының орнына бір ғана и таңбасы алынды. Бірақ тый, сый сҿздерінде 

бҧрынғы емле сақталды. 

Орыс ҽліпбиіне негізделген қазақ жазуында (1940 ж.) и ҽрпі орыс 

ҽліпбиі қҧрамында орыс тілі арқылы енген сҿздерді таңбалау ҥшін енді. Ал 

қазақ тілі сҿздерінде дыбыс тіркесі арқылы берілді жҽне орфограммаға 

ҿзгертулер енгізу ҧсынылды. Мысалы, жіңішке сингармотембрде бір ҽріппен 

(ки); жуан сингармотембрде екі таңбамен беру (қый). Ғылым 

Академиясының Тіл, ҽдебиет институтында (1952 ж.) ҿткен жиналыста ый, ій 

қосарын и таңбасымен беру қабылданады. 1953 жылы емле ережелері 

жобасында ый тіркесі тый, сый сҿздерінде жазылды да, бҧлсҿздерге қосымша 

жалғанғанда жалаң и жазылды. 1957 жылғы емле ережелеріне тҿл сҿз 

қҧрамында тек тый, сый сҿздерінде қосар ҽріп, қалған сҿздерде и ҽрпі 

жазылатын болды. 
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Р.Сыздықтың «Қазақ тілінің анықтағышы» атты еңбегінде: у ҽрпі ҥш 

тҥрлі қызмет атқарады: 

1) жуан айтылатын ҧу дауысты дыбысын таңбалайды: су (сҧу), суық 

(сҧуық), туыс (тҧуыс), бару (барҧу), жу (жҧу), жуық (жҧуық);  

2) жіңішке айтылатын ҥу дауысты дыбысын таңбалайды: гу (гҥу), 

гуледі (гҥуледі), келу (келҥу), жҥру (жҥуру); 

3) сҿз басында дауысты дыбыстан бҧрын тҧрса (уақ, уыс, уылдырық) 

жҽне сҿз ішінде дауысты дыбыстан кейін не екі дауыстының арасында тҧрса, 

у ҽрпі ҥнді (сонор) дауыссыз дыбыстың таңбасы болады да, жеке бір ҿзі буын 

жасай алмайды. Мысалы, уа-қыт, уыл-ды-рық, та-уық, тыр-на-уыш. сонымен 

қатар орыс тілінен енген сҿздерде дауысты у дыбысының қызметін атқарады. 

Мысалы, университет. 

У дыбысы сҿздің басында, ортасында жҽне аяғында келеді. Латын 

графикасына негізделген қазақ жазуында (1929 ж.) у дыбысы v ҽрпімен 

таңбаланады. 1929 жылға дейін у дыбысы ыу, іу, ҧу, ҥу болып таңбаланды, 

1929 жылдан бастап қана у дыбысы жҥйелі тҥрде ҧу, ҥу болып таңбаланады. 

1929-1938 жылдар аралығында екі тҥрлі пікір болды. Бірі у фонемасын қосар 

ҽріппен (ҧ+у+, ҥ+у) таңбалау керек деген кҿзқарасты ҧстанды, ал бірі у 

фонемасын бір таңбамен беруді ҧсынды.  

И, у орфоэпиясы. Ҽліпбидегі у ҽрпі ҧу, ҥу дыбыс тіркесінен, не ҥнді 

дауыссыз дыбысын беретіні белгілі. Мысалы, су – сҧу, суық – сҧуық, қуат – 

қҧуат. Бірінші буындағы ҧ, у дауыстыларының ҽсерінен екінші-ҥшінші 

буында жазылатын езулік дыбыстар еріндікке айналады. Мысалы, қуғын – 

қҧуғҧн, қуқыл – қҧуқҧл, туыс – тҧуыс. 

Сондай-ақ у дауыссыз дыбысынан басталған буын қҧрамындағы 

езуліктер де еріндік болып айтылады. Мысалы, тауық – тауҧқ, сауық – сауҧқ, 

керуен – керҥуҿн. 

Ҽліпбидегі и ҽрпі ый, ій дыбыс тіркесін береді. Тек сый, тый сҿздері 

мен осы тҥбірдің туынды сҿздері ғана ый ҽріпімен жазылады: сыйлық, 

тыйым, тыйымды. Қалған жағдайда и ҽрпі сҿз қҧрамындағы басқа 

дауыстылардың ырқымен жуан, жіңішке болып оқылады: қиын – қыйын, 

жиын – жыйын, тиімді – тійімді, мирас – мыйрас. Қазақ тіліндегі дауыссыз 

дыбыстардың жеке тҧрғандағы қалпы жуан дыбысталады: мы, ыр, сы, ты, ды, 

шы. Сондықтан ми – мый, мидай – мыйдай, миқи – мыйқый сияқты сҿздерді 

кҿрші буындағы жуан дауысты арқылы жҽне бірыңғай жуан ҥндестікте 

айтылады. 

Қазақ жазуын латын графикасына кҿшіру мҽселесінде мектеп 

бағдарламасынаа ҿзгерту мен бағдарламаны толықтыру мҽселесі тҧратыны хақ. 

Сондықтан да, Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрі міндетін 

атқарушысының 2017 жылғы «25» қазандағы № 545 бҧйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сҽуірдегі 

№ 115 бҧйрығына 192-қосымша «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-

сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік 

оқу (оқыту қазақ тілінде) бағдарламасындағы 5-сыныпқа арналған ҧзақ 
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мерзімді жоспарының 1-тоқсанда берілген тҿменгі кестені меңгертуде 

«Дыбыс ҥндестігін» оқытқанда, латыннегізді жаңа емле ережені толықтай 

меңгерткен дҧрыс (29-кесте. 5-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары).  

29-кесте. 5-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары 
2. Киіну. 

Сҽн.Талғам. 

Фонетика 

Дыбыс ҥндестігі 

 

 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

5.4.2.1 сҿз ішіндегі жҽне сҿз 

аралығындағы ілгерінді, кейінді 

жҽне тоғыспалы ықпал 

заңдылықтарына сҽйкес айта білу 

Берілген материалды меңгертуде жаңа емле ереженің: «Ҽліпбидегі 

ҽріптер атауы мен дыбысталуы» (Қ.Кҥдеринова); «Ҽліпбидегі ҽріп пен 

фонема қатынасы» (З.Базарбаева); Орфографиялық ереже. Орфографиялық 

нормалардың жазба тілді реттеудегі қызметі мен маңызы. Қазақ тілі 

емлесінің жаңа ережелері: қҧрылымы, жаңалығы (А.Фазылжанова) жҽне т.б. 

басшылыққа алуды ҧсынамыз. Ал Омоним. Синоним. Антонимдерді оқытуда 

«Анықтауыштық қатынастағы сҿз тіркестерінің бҿлек жазылу себептері» 

емлесін басшылыққа алған дҧрыс (30-кесте. 5-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді 

жоспары). 

30-кесте. 5-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары  
4. Жануарлар 

ҽлемі мен 

ҿсімдіктер 

дҥниесі. 

Лексика 

Омоним. 

Синоним. 

Антоним 

 

 

Жазылым  5.3.6.1 мҽтіндегі орфографиялық 

қателерді сҿздіктерге сҥйене 

отырып, тҥзету жҽне редакциялау 

«Екпін, оның тҥрлерін» оқытқанда «Ырғақты топ, кҥрделі сҿзді 

ҧластырып айту орфоэпиясы» (Л.Еспекова, Ш.Қапантайқызы); «Шетелдік 

сҿздердің орфографиялануы» (А.Алдашева, С.Сапина); «Айтылуы бойынша 

жазылатын кірме сҿздердің емлесін» басшылыққа алған жҿн (31-кесте. 6-

сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары)  

31-кесте. 6-сыныпқа арналған ҧзақ мерзімді жоспары  
2. Ҧлттық жҽне 

отбасылық 

қҧндылықтар. 

Фонетика 

Екпін, оның тҥрлері 

 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

6.4.2.1 екпіннің тҥрлерін (сҿз 

екпіні, тіркес екпіні, логикалық 

екпін) сҿз жҽне сҿйлем ішінде 

орынды қолдану 

Латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиін меңгерткенде «Анықтауыштық 

қатынастағы сҿз тіркестерінің емлесі» сабағының жоспары (32-кесте. 

Анықтауыштық қатынастағы сҿз тіркестерінің емлесі) 

32-кесте. Анықтауыштық қатынастағы сӛз тіркестерінің емлесі 

SABAQ JOSPARY 
Оқытушы:   

Сабақтың тақырыбы: Анықтауыштық қатынастағы сӛз тіркестерінің 

емлесі 

Жалпы мақсат: * Анықтауыштық қатынас туралы тҥсінік беру;  

*Анықтауыштық қатынаста тҧрған сҿз тіркестерін 

ажыратуды дағдыландыру; 

* Ақпаратты қабылдай отырып, дҧрыс орфоэпиямен 

оқуға машықтандыру; 

* Жазу дағдысын қалыптастыруға бейімдеу;   
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Сілтеме: «Жаңа ҽліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің  

ережелері» 2019 жылғы 14 қаңтар. ІІІ тарау 

«БҾЛЕК ЖАЗЫЛАТЫН СҾЗДЕР ЕМЛЕСІ», §22. 

Кҥтілетін нәтижелер: 1. Оқушылар анықтауыштық тіркестегі сҿз 

тіркестерінің жаңа емлеге сәйкес, жаттығу 

жҧмыстарын орындау арқылы жазылуын меңгереді. 

Сабақтың ресурсы Презентация, сҿзжҧмбақ, тҥрлі тҥсті стикерлер.  

Лексикалық минимум: Алтын сандық[алтын сандық], қара шай [
ғ
қара шҽй], 

қҧрақ кҿрпе[қҧракҿрпе], ақ аю[ағаиу] 

сарымай[сармай], ақсақал[а
ғ
қсақал], шайқасық 

[шҽйғасық] 

Сабақта қолданылатын әдіс-

тәсілдер: 

«Ой шақыру», «Сҧрақ-жауап», «Сҽйкестендіру»,  

«Суретпен жҧмыс жасау», «Сипаттау», «Мҽтінмен 

жҧмыс», «Ҽн арқылы оқыту», «Сҿз жҧмбақ»  

Сабақ бойынша мҧғалім мен оқушының іс-әрекеті: 
 

Тапсырма Оқытушының іс-әрекеті Тыңдаушыны

ң  іс-әрекеті 

Сабақтың  барысы: 

Ҧйымдастыру кезеңі: 

«Сҧрақ-жауап» әдісі. 

Мақсаты: жаңа сабаққа дайындау. 

- Қайырлы кҥн, қҧрметті оқушылар.  

 

  Диалог 

қҧрады.  

  Жинақыланып, 

жаңа     

  материалды 

қабылдауға     

  дайындалады. 

І. Оқушыларға 

Мақсаты: психологиялық ахуал 

туғызу (3 мин) 

    «Қосқолды жазу» тренингі 

  

1.Белсенділік 

танытады. 

2. Жаңа жазу 

дағдаларын 

қалыптастыруға 

тырысады. 

3. Жаңа ҽріпті 

тануға 

машықтануға 

тырысады. 

ІІ. «Ой толғаныс» тақырыпты ашу, 

«Сипаттау» әдісі. 

Мақсаты: оқушылардың айтылым 

әрекеті арқылы тақырыпқа 

бағыттау. (3мин) 

Жетекші сҧрақтар : 

* Не кҿріп тҧрсыздар? (экранға 

суреттер шығарылады) 

* Бҧл не? Ол қандай?  

* Осы  атауларды жаңа ҽліпбимен 

жазып кҿрейік. 

Жауаптары: 

Altyn sandyq,  

qara shaı,  

quraq k rpe,  

aq aı , 

keshki  aqyt, 

Ал енді мына суреттеді кҿріңіздер. 

* Осы  атауларды жаңа ҽліпбимен 

жазып кҿрейік. 

Sarymaı, 

Тапсырманы 

қызығушылықп

ен орындайды 

Оқушылар 

экранға 

шығарылған 

суреттерді 

атайды. Оларды 

бір сын есімді 

пайдаланып 

сипаттайды. 

Жазады.  Сҧрақ 

қояды.  

 

 

Жазады.  Сҧрақ 
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aqsaqal, 

shaıqasyq, 

k rketa yq, 

balqara aı. 

Сіздермен не жаздық?  

Сӛйлем бе, сӛз бе әлде сӛз 

тіркестері ме? 

Дҧрыс айтасыздар! Сӛз де, сӛз 

тіркестері де жазылды.  

қояды. 

 

 

Жауап береді. 

ІV Мағынаны тану. 
Жаңа тақырып (20 мин) 

Бҥгін мен сіздерге 

«Анықтауыштық қатынастағы 

сӛз тіркестері емлесі» 

тақырыбының кейбір сӛздерінің 

жазылуына тоқталғым келедіп 

тҧр.   

ІІІ тарау «БӚЛЕК 

ЖАЗЫЛАТЫН СӚЗДЕР 

ЕМЛЕСІ»,  22 Анықтауыштық 

қатынастағы сӛз тіркестері 

бӛлек жазылады:  ltyn s ǵ t, kıiz 

úı, bot  kóz, q r  sh ı,  t qor , 

m qt  m ıy, qur q kórpe 

 Ережені жазып 

алады.     

 Тҥсінбеген 

тҧстарынан 

сҧрақ  

  қояды.  

Тапсырма: 

«Сҽйкестендіру» әдісі. 

Мақсаты: жаңа жазуды пайдаланып, 

жазу дағдыларын қалыптастыру. 

  

 

Anyqta yshtyq qatynasta y s z 

tirkesterin durys nusqasymen 

s ıkestendiri iz.  

  

 

k mis qasyq 

 

altyn alqa 

 

 

k k t  

 

kirpish  ı 

 

a ash asta  

 

qorqaq qoıan 

 

jer  ı 

 

at arba 

 

sary oraml 

 

 

Оқиды, 

сҽйкстендіреді. 

 Тапсырма. 

«Мҽтінмен жҧмыс» әдісі 

M tindi oqy yz. Qaramen jazyl an 

s zderdi k shirip jazy yz. 

Оқиды, 

тҥсіндіре 
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Мақсаты: дҧрыс орфоэпиямен оқуға 

ҥйрету 

 

 

Halyq: "Adamny  jaqsy qasıetteri 

na ashydan ju ady" - deıdi. Munda 

 le mettik shyndyqty  k zi bar. 

Jıendik jasqa qaramaıdy. Muny  

na ashy-jıendik r simderge kedergisi 

joq. Jıen jasyna qaraı jıen aǵa, jıen 

apa, jıen sińli t.b bolyp atalady. 

Jıenshar (eri de,  ıel zaty da) - jıennen 

t  an bala. Ol da  kesi sıaqty jıendik 

 urypty jal astyrady.  

Ony  balasy jıenshar, ony  balasy 

k genshar, ony  balasy degenshar, 

оny  balasy j rejat, ony  balasy 

t ajat dep atalady. 

жазады. 

Сергіту сәті 

«Ҽн арқылы оқыту» әдісі 

Мақсаты: дҧрыс орфоэпиямен айтуға 

ҥйрету 

 «Кҥміс кӛмей» 

«Әу, демейтін қазақ                                                                                        

жоқ» демекші сіздерді 

караокемен ән айтуға 

шықырамын.  

 Оқиды, ҽн 

айтады 

Тапсырма  

«Сҽйкестендіру» әдісі. 

Мақсаты: сауатты жазу дағдыларын 

қалыптастыру. 

M tinni  еkinshi s ılemin ja a 

jaz men k shirip jazy yz. 

Бҿле (ер, ҽйел) - апалы-сіңлілі 

қыздардың балалары. Нағашы 

жҧрт арқылы жалғасатын туыс 

қатарына жатады, бҿтенге 

саналмайды. Олар да нағашы-

жиенді адамдар сияқты бір-бірімен 

ҽзілдесіп ойнайды.  

 Дҧрыс жауабы: 
Бӛле (ер, әйел) - апалы-сіңлі 

қыздардың балалары. Naǵashy jurt 

arqyly jalǵasatyn týys qataryna 

jatady, bótenge sanalmaıdy. Олар да 

нағашы-жиенді адамдар сияқты 

бір-бірімен әзілдесіп ойнайды. 

Оқиды, жазады. 

Қорытындылау 

«Сҿз жҧмбақ» тәсілі 

 

Тақырып бойынша қорытынды 

сынақ 

  

Сҿзжҧмбақ 

сҧрақтарына 

ҽріптер 

жазылған 

фишкаларды 

пайдаланып 

жауап береді 

Рефлекция 

«Алмаағаш»  

Ҿз пікірлерін 

жазып, алма 

ағашына алма 

формасындағы 

стикерлерді 

жапсырады. 

VIIІ. Ҥй тапсырмасын беру (2 мин) Сҿз жҧмбақтағы сҿздермен сҿйлем 

қҧрап келу. 

Ҥй жҧмысын 

жазып алады. 

Ҥй тапсырмасы 

бойынша сҧрақ 
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қояды. 

Сабақтың тақырыбы: Шеттілдік сӛздердің орфографиясы мен 

орфоэпиясы   

Я ҽрпінің қазақ ҽліпбиінде орын алуы. Орыс тілі арқылы келген ғылыми-

техникалық терминдерді дҧрыс жазу мақсатында жаңа қазақ ҽліпбиіне "ц", "ч", 

"щ", "ъ", "ь", "э", "ю", "я" ҽріптерін енгізу шешімі қабылданды. Осылайша, орыс 

графикасына негізделген жаңа қазақ ҽліпбиі 1940 жылы Қазақ КСР Жоғары 

Кеңесінің Президиумында бекітілді (33-кесте. Қазақ тілінің негізгі емле 

ережелері) 

33-кесте. Я әрпінің негізгі емле ережесі 

 

 

 

Жаңа ҽліпбиді меңгертуде «Я» ҽрпінің жазылуында ерекшелік бар.  

 

ҚАЗАҚТЫҢ ТҾЛ СҾЗДЕРІНДЕ «Я» ҽрпі «ИА» жҽне «А» ҽрпі болып 

жазылады. Ал ШЕТТІЛДІК СҾЗДЕРДЕ «Я» ҽрпі «иа» жҽне «а», «ҽ» ҽрпі болып 

жазылады (34-кесте. Қазақ тілінің негізгі емле ережелері).  

34-кесте. Я әрпінің негізгі емле ережесі 

 

 

 

 

 

 

ANA ÁLDIİ (диктант) 

Qazirgi ta da E ropa men AzIany  e  myqty neontologtary besik jyryn shala 

t  an s bIlerge emdik shara retinde qoldanyp keledi. Besik jyryny  tili je il  ri 

t sinikti. Sol sebepti ol balany  ana tilin tez me ger ine septigin tıgizip, s bIdi  

tildik da dylaryn qalyptastyrady. SondaI-aq besik jyry s bIdi  Im ndyq j Iesin 

qalyptastyr  a atsalysady. 2008 jyly t rik  alymdary besik jyryn ty da an balalardy  

 te t zimdi bolatynyn  ri vIr styq a r lar a jaqsy t tep beretinin d lededi.  

Besik jyryny   seri ony  rItmine, bolmasa s zine  ana emes, ony aItyp 

otyr an adamny  sezimine de baIlanysty. Besik jyrynda anany  j regin jaryp 

shyqqan lebizi,  miti, tilegi syrly sazben  Ilesken du a a aInalady. Besik jyrynda 

tutas bir halyq janyny  melodIkasy, m denI-tarIhI qundylyqtary k rinis 

tabatyndyqtan, ol s bIdi   z halqyny  bolmysymen   ez arqyly qa ysh yna sebep 

bolady (78 sóz). 

Қазақ тілінің негізгі емле ережелерін меңгертуде тҿмендегі кестені 

пайдалануға болады (35-кесте. Ю ҽрпінің емлесі). 

35-кесте. Ю әрпінің емлесі.  

 

 

§10 ҚАЗАҚТЫҢ ТҾЛ СҾЗДЕРІНДЕ  
  ИА (QOIAN, ZIALY) 

        Я                     
                                         A (QIAR, QARIA) 

§83 ШЕТТІЛДІК СҾЗДЕРДЕ  

       ИА (IALTA, IAKÝT)  

             Я 

            А (CHEҺIA, HIMIA) 

                     Ҽ (КNÁZ, KALKÝLÁTOR) 

 §9 ҚАЗАҚТЫҢ ТҾЛ СҾЗДЕРІНДЕ:  

ИУ (OIÝ, AIÝ) 

Ю 
У (KIÝ, JIÝ) 
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Латыннегізді жаңа ҽліпбиді меңгертуде «Шеттілдік сҿздердің берілуі» 

деген тарауы бар. Аталған тарауды меңгертуде А.Алдашева мен А.Сейітбекова 

жазған «Шетелдік сҿздердің орфографиялануы»; А.Алдашева мен С.Сапинаның 

«Э, Ё, Ц, Щ ҽріптері бар сҿздердің жаңа емлесі жҽне оларға қазақ тілі 

қосымшаларының жалғануы» жҽне т.б. басшылыққа алу керек. Ю ҽрпінің 

емлесін меңгертуде тҿмендегі кестені басшылыққа алуға болады (33-кесте. 

Шетелдік сҿздерде кездесетін Ю ҽрпі) 

36-кесте. Шетелдік сӛздерде кездесетін Ю әрпі 

 

 

 

 

 

 

Осы ретте, Ю мен Я ҽріптері бар сҿздердің жаңа емлесі жҽне оларға 

қосымшалардың жалғануы (С.Сапина); Ь,Ъ таңбалары бар сҿздердің жаңак 

емлесі (А.Хабиева, С.Сапина); һ-мен жазылатын сҿздердің жаңа емлесі 

(С.Сапина, А.Балабеков); СС, ММ, ЛЛ, ТТ, ФФ, НН, ББ, РР, ПП, ГГ, ДД, КК, 

УУ қосар дауыссыздармен келген сҿздердің емлесі (С.Сапина, 

А.Фазылжанова); Қатар келген дауыссыздардың емлесі; ТЧ, ДЖ, СТ, СТЬ, ИЙ, 

НГ ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесі (С.Сапина, А.Хабиева, 

С.Кенжемҧратова); ОГ, РК, РГ, КС, ЛК, КЛ, НК, КТ, СК, ПТ, ФТ, НКТ ҽріп 

тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесі (А.Хабиева), Айтылуы бойынша 

жазылатын кірме сҿздердің емлесін мектепте меңгерту кезінде мҧғалім емле 

ережені толық меңгеріп барып соны оқушыларға меңгерту керек (37-кесте.                 

Я, Ю ҽрпімен Ь таңбасымен келетін сҿздер). 

37-кесте. Я, Ю әрпімен Ь, Ъ таңбасымен келетін сӛздер:  

 

 

• Ialta 

• alıans     
• zar d 

 

 

• аns mbl 
• pаr l  

• m ltfılm 

ъ    ø 

• sýbekt 
 

3-сурет. Қосымшалардың жалғануы 

 

§82 ШЕТТІЛДІК СҾЗДЕРДЕГІ  

 ИУ (IÝPITER, IÝNGA ) 
         Ю       

                                                Ҥ (ВÚLETEN, LÚKS) 

я       ı /  

  

ю     ıý/ú 

ь     /ó/ú 

• аns mbl 

• pаr l  

• m ltfılm 
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I pıter  alamshary   

I pıter – K n 

j ıesіnі  e   lken 

 alamshary. Ol –  te alyp 

 alamshar. K n j ıesіnі  

K nnen bastap 

sana anda y besіnshі 

 alamshary. Ony  

massasy qal an 

 alamsharlardy  b rіnі  

massasyn qosqanda ydan 2,5 ese asyp t sedі. Al Jer massasynan 318 ese k p. 

I pıterdі  k rіnerlіk shartaba y ony  sozyly qy atmosferasyny  jo ar y qabaty 

bolady. Tіptі sha yn teleskopty   zіnen  alamshardy  aınal  osі boıymen 116- a te  

sy yly qy ekenі baıqalady. Ekvatorlyq shartabaqty  dıametrі polı s 

aıma ynda ysynan 1,07 ese  lken bolyp keledі.  

I pıter Jer sııaqty batystan shy ysqa qaraı aınalady.  

Qazaqty  tu  ysh m ltfılmi 

Qazaqstan Resp blıkasyny  E begi si gen  ner qaıratkeri, QR Memlekettik 

syıly yny  la reaty, t  elsiz «Tarlan» syıly yny  ıegeri, Uly Otan so ysyny  

ardageri, Ulttyq  ner akademıasyny  profesory, rejısr-anımator, qazaq 

m ltıplıkasıasyny  negizin qala shy Ámen Qaıdar M ske  qalasynda y 

B kilodaqtyq memlekettik kınematografıa ınstıt tyn  zdik bitirip, qazaqsha m ltfılm 

shy ar  a kirisken bolatyn. 

Al ashqy m ltıplıkasıalyq t yndysyn shy armas buryn ol qazaq a yz-ertegileri 

men qıssa-dastandaryn oqyp, qazaq a yz  debıetine  lken zertte  j rgizgen. 

«Qarly ash uıasyn buz  a bolmaıdy!» degen tyıym s zdi estip  sken ol al ashqy 

t yndysyna halyq ertegisin arqa  etti. 

M ltfılm jasa  a bes adamnan turatyn shy armashylyq top kiristi. Az  aqyttan 

keıin keıipkerler beıneleri salyndy. M ltfılm m zykasy belgili sazger Nur ısa 

Tilendıevke tapsyryldy. Qazaqty  tu  ysh m ltfılmi ulttyq m zykalyq aspap 

dombyra   enimen  rlendi. Uzaqty y 10 mın tqa jetetin m ltfılm jasa  a bir jarym 

jyl  aqyt ketti. 

Ámen Qaıdardy  ulttyq m ltfılm t sir  t raly oıyn sol kezdegi «Qazaqfılm» 

kınost dıasyny  basshysy Kamal Smaıylov qolda an bolatyn. Sol zaman y t rtip 

boıynsha, esep ber  maqsatynda m ltfılmdi M ske ge jiberedi. K p uzamaı M ske  

qalasynan mamandar kelip, jumys barysyn  z k zderimen k rip, shy armashylyq top 

e begin jo ary ba alady. Óz kezeginde m ltfılm jumysy jal asa berdi. 

M ltfılm jasa  jumystary aıaqtal an so , ony 1967 jyly arnaıy top tekserdi. 

T yndy o  ba a a ıe bol an so , ekran a shy yp, qazaqty  tu  ysh m ltfılmini  

tusa y kesildi. 

«Qarly ashty  quıry y nege aıyr?» tu  ysh qazaq m ltfılmi jaryqqa shyqqan 

boıda, k rermenderdi  ystyq yqylasyna b lene bastady. B kilodaqtyq tusa y 

kesilgen s tten bastap-aq, m ltfılm shetelderge usynylyp, 48 eldi  ekranynan 

k rsetildi. 
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M ltfılm 1968 jyly Lenıngrad (qazirgi Sankt-Peterb rg) qalasynda  tken     

B kilodaqtyq kınofestıvalde     j ldeni ıelense, 1975 jyly Halyqaralyq N -Iork 

m ltfılmder festıvalinde «Kola Praksınoskop» j ldesine je ip aldy. (270 sóz) 

Жалпы жаңа ережені меңгертудің басты ерекшелігі бҧл – заман 

талабына сай қазақ тіліне еніп жатқан тілдегі қҧбылыстар мен ҿзгерістер.  

Солардың бірі шетелдік сҿздердің қазақ тіліне бейімделуі.  

Сол секілді, оқушыларға жаңа ҽліпбиді меңгерткенде сол сҿздердің 

жазылуын суреттер арқылы ҥйреткен де дҧрыс. Бҧл дегеніміз, оқушылардың 

кҿру дағдылрымен қатар сҿздердің дҧрыс жазылуын да есте сақтауға кҿмегі 

бар. 

«Қазақ тілі» пҽнін жаңа ҽліпби, емле ережелері негізінде оқыту бойынша 

ҽдістемелік ҧсынымдар ҽзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдамасын басшылыққа ала 

отырып белгілі бір нҽтижеге қол жеткізуге болады.  

Атап айтқанда, жазылым бойынша: 

 қазақ ҽліпбиіндегі ҽріптердің танып, ажырата алады; 

 ҽріптерді жазбаша тҥрімен жаза алады; 

 емле ережесін меңгереді; 

 жазба жҧмыстарының барлық тҥрін сауатты орындай алады; 

 жазбаша жаттығулар мен тапсырмаларды тҥсініп орындай алады; 

 қатемен жҧмыс жасап, ҿзін-ҿзі тҥзете алады. 

Оқылым бойынша: 

 қазақ ҽліпбиіндегі ҽріптердің жазбаша жҽне баспаша тҥрін дҧрыс 

ажырата алады; 

 ҽріптердің жазбаша тҥрін де, баспаша тҥрін де оқи алады; 

 нормаға сҽйкес оқу дағдысын қалыптастырады; 

 оқылымға арналған тапсырмаларды талапқа сҽйкес орындай алады; 

 латыннан кирилге, кирилден латынға оңай ауысып, тапсырмаларды 

дҧрыс орындай алады. 

Тыңдалым бойынша: 

 ақпаратты есту арқылы сҿздің айтылу дағдысын дҧрыс 

қалыптастырады; 

 тыңдалым тапсырмаларын орындау арқылы жазу жҽне оқу 

дағдысын жетілдіреді; 

 тыңдаған материалды тҥсініп, сол бойынша берілген тапсырманы 

 орындау дағдысы қалыптасады; 

«Қазақ тілі» пҽнін жаңа ҽліпби, емле ережелері негізінде оқыту бойынша 

ҽдістемелік ҧсынымдар ҽзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдамасын қҧрастыруда 

басшылыққа алынатын ҧстанымдар: 

 дидактикалық ҧстаным; 

 білімді белсенді тҥрде меңгеру ҧстанымы; 

 ғылымилық ҧстанымы; 

 жҥйелілік ҧстанымы; 

 меңгерілген білімнің беріктігі ҧстанымы; 

 қатысымдық-функционалды ҧстаным; 
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 танымдық ҧстаным; 

 кҿрнекілік ҧстанымы. 

«Қазақ тілі» пҽнін жаңа ҽліпби, емле ережелері негізінде оқыту бойынша 

ҽдістемелік ҧсынымдар ҽзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдамасы мазмҧнының басты 

ерекшелігі: 

 жаттығуларды орындауда жеке жҽне топтық жҧмыстарға 

бағытталғаны; 

 лексикалық минимум ескерілгені; 

 тапсырмаларды беру жеңілден кҥрделіге ҧстанымына негізделгені. 

Сонымен, жоғарыдағы мақсат-міндеттер жҥзеге асырылғанда, жазбаша 

сҿйлеудің қалыптасуына тҥрткі болады. 

Жазбаша сҿйлеудің ерекшелігі: 

Осыдан келіп жазылымның графикасы мен емлесіне мҽн берудің 

қажеттігі туындайды. 

 ҽріптің, сҿздің графикалық таңбасы арқылы іске асады; 

 бҧл графикалық таңбалар белгілі бір фонемалық, мағыналық 

қасиетке ие болады; 

 жазылым қҧбылысында сҿйлеу ҽрекетінің барлық тҥрі қатысады. 

Жазуды меңгеруде лингвистикалық жақтан ҥйретілетін негізгі мҽселе – 

орфография. 

Ол – белгілі бір сҿзді ҽріптік таңбалар арқылы дҧрыс жаза білудің 

ережесі. Мҧндай ережені игермей тҧрып, жазуды да, тілді де сауатты меңгеру 

мҥмкін емес. Осыдан келіп сауат ашудың алғышарттары шығады. Олар: 

 дыбысты ҽріппен таңбалай білу; 

 каллиграфиялық талапқа сай жазу; 

 емле ережелерін дҧрыс тҥсініп, ережеге сай жаза білу жҽне т.б. 

«Қазақ тілі» пәнін жаңа әліпби, емле ережелері негізінде оқыту 

бойынша әдістемелік ҧсынымдар әзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдамасы 

арқылы латыннегізді жаңа ҽліпбидің емле ережесін ҥйретуде дағды 

қалыптастыру маңызды. Дағды қалыптастырудың негізгі шарттары: 

1. Ережені білу; 

2. Ережені қолдану тҽсілдерін білу; 

3. Дағды қалыптастыратын жаттығулар; 

Жазу дағдысын қалыптастыру жолдары: 

 лайық ережелерді пайдалану; 

 тҧрақты тҥрде жазу; 

 қаламмен жазу; 

 жиі жазу. 

Белгілі педагог Я.А.Коменский ереже жҿнінде мынадай талаптар қояды: 

 ҽрбір ғылым ҿте тҧжырымды, дҽл ереже арқылы берілуі тиіс; 

 ҽрбір ереже қысқа, бірақ ҿте айқын сҿздермен баяндалуы тиіс. 

Жазудың маңыздылығын тҥсіндіре келіп, А.Байтҧрсынов: «Жаза білу 

ҥшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол дыбыстарға арналған ҽріптерін 
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тани білу керек. Таныған ҽріптерін жаза білу керек. Жазған ҽріптерін 

дыбысымен атай білу керек», – дейді. 

Жаттығу – оқыту ҽдісі, бірнеше рет қайталанатын іс-ҽрекет, білік пен 

дағдыны игеруде жҽне олардың сапасын кҿтеру мақсатында білік пен дағдыны 

дамытуда қолданылады. Сауаттылыққа ҥйретуде жаттығу жҧмысының мҽні 

зор. «Қазақ тілі» пҽнін жаңа ҽліпби, емле ережелері негізінде оқыту бойынша 

ҽдістемелік ҧсынымдар ҽзірлеу» ҽдістемелік ҧсынымдамасындағы 

жаттығулардың берілуі негізгі мақсат-міндетпен толықтай сҽйкес келеді.     
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2 Тіл мәдениеті, сӛзжасам, пунктуация, терминдер, кәсіби сӛздер мен 

диалект сӛздерді оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

  

2.1 Тіл мәдениетін оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

Тіл мҽдениеті халықтың жалпы мҽдени дҽрежесімен, ҽдеби тілдің қандай 

белесте екенімен тығыз байланысты. Халықтың жазу, ҽдеби мҧралары, тіл 

жҧмсау, сҿйлеу ҿнері неғҧрлым жоғары болса, ҽдеби тілдің мҽдениеті де 

соғҧрлым биік болмақ. Қазіргі қазақ тілі ҽралуан ҽдебиет майданында 

шыңдалған, кемеліне келген бай, мҽдениеті жоғары тілдің бірі деуге болады.  

Дмитрий Сергеевич Лотте терминқорға енген кірме сҿздердің себептерін 

тҿмендегідей экстралингвистикалық факторлар ҽсерінен болатындығын атап 

кҿрсетеді:  

1. Бір ҧлттың екінші ҧлтқа мҽдени негізде ҽсер етуі.  
2. Ауызекі жҽне хат алмасу арқылы қарым-қатынас жасау.  

3. Қандай да бір тілді ҥйренуге қызығушылықтың артуы.  

4. Тҥпкі тілдің беделділігі.  

5. Бҿтен ел мҽдениетіне ҽлеуметтік тҧрғыдан белгілі бір тарихи 

уағдаластықтың (тҽуелділіктің) артуы. 

6. Жаңа сҿз қабылдаушылардың ҽлеуметтік тҧрғыдан тіл мҽдениетіне 

қойған шарттары. 
Оның мҧндай дҽрежеде болуы – совет заманының мақтанышы, лениндік 

ҧлт саясатының іске асу нҽтижесі. Сол ҽдеби тілді байытуда, халықтың тіл 

мҽдениетін арттыруда қазақ баспасҿзінің ролі ерекше болғаны аян. 

Тіл мҽдениетінің қамын жеу, сайып келгенде, тіл тазалығына, ой 

дҽлдігіне қамқорлық жасау болып табылады. М.Горький «Тіл тазалығы ҥшін, 

мағына дҽлдігі ҥшін, тіл ҿткірлігі ҥшін кҥрес – мҽдениет қҧралы ҥшін кҥрес» 

деген болатын. Бҧл қҧрал неғҧрлым ҿткір болса, ол солғҧрлым нысанаға дҽл 

тиіп, ол солғҧрлым жеңімпаз болмақ. Жаңа ҿскелең ҿмірдің мҥддесіне қызмет 

ететін қазақ тілінің жеңімпаздық кҥшін арттыру ҥшін ҽлі де оның тазалығын, 

мағына дҽлдігін кҥшейтіп, оны шыңдай тҥсу мақсаты қойылып отыр. Олар 

ҿзінен-ҿзі бола бермейді. Ол жайында сол тілдік қҧралдың дҧрыс жҧмсалуына 

біздің қауымның жанашырлық ғылыми негіздегі іс-ҽрекеті болуға тиіс. Ҽдеби 

тіл – халық тілінің жоғарғы формасы. Оның іргесін ҽлі де бекемдей тҥсу ҥшін 

оның байлығын арттырумен қатар, жҥйелілік сапасын да арттыру міндеттері 

қойылмақ. Ҽдеби тілді пайдаланушылар арасында сҿздерді ҽркім ҽртҥрлі 

жазатын, тҥрліше айтатын, талғамай қолдана беретіндей бағыт байқалса, ҽдеби 

тіл мҽдениетінің дҽрежесі онша мақтанарлық болмағаны. Біздің арамызда 

ондайлар жоқ емес. Ҽдеби тілдің жауы – анархия. Біз соған жол бермеуіміз 

керек (38-кесте. 5-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы). 

38-кесте. 5-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы.  
Лексика-

грамматикалық 

бҿлімдер 

Грамматикалық  

материал 

Тақырыптар/ 

жоспардың 

мазмҧны 

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар 

білуге тиісті  

1-тоқсан 

1. Мҽдениет: Дауысты, дауыссыз Тыңдалым 5.1.1.1 тірек сҿздер  мен ҧсынылған 
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тіл жҽне 

қарым-қатынас. 

Фонетика 

дыбыстардың 

емлесі.  

Ҥндестік заңы. 

Орфографиялық 

норма 

жҽне 

айтылым 

иллюстрациялар арқылы  

тақырыпты болжау; 

5.1.5.1 тыңдалған мҽтін мазмҧны 

негізінде сҧрақтарға жауап беру, 

кҿтерілген мҽселе бойынша  ҿз 

ойын білдіру 

Оқылым  5.2.1.1 мҽтіндегі негізгі жҽне 

қосымша ақпаратты тҥсіну,  

анықтау; 

5.2.2.1 лексиканың ауызекі сҿйлеу 

жҽне жазба стильдік 

айырмашылықтарын мҽтіндер  

арқылы тану 

Жазылым  5.3.1.1 берілген мҽтінге сҽйкес 

кіріспе, негізгі жҽне қорытынды 

бҿлімдерді қамтитын қарапайым 

жоспар қҧру; 

5.3.4.1 эссенің кіріспе, негізгі, 

қорытынды бҿлімдерін сақтай 

отырып, ҿзіне таныс адамды, белгілі 

бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не 

суреттеп жазу 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

5.4.1.1 қазақ тілінің дыбыстар 

жҥйесін, ҥндестік заңын, емлелік 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

орфографиялық нормаға сай жазу 

Жалпы бағдарламада берілген тақырыпты меңгерту барысында «Жаңа 

қазақ ҽліпбиі таңдалуының қысқаша тарихы» (А.Сейітбекова); Ҽліпбидегі 

ҽріптер атауы мен дыбысталуы (Қ.Кҥдеринова); Орфографиялық ереже. 

Орфографиялық нормалардың жазба тілді реттеудегі қызметі мен маңызы. 

Қазақ тілі емлесінің жаңа ережелері: қҧрылымы, жаңалығы 

(А.Фазылжанова); Қазақ тілі емле ережелерінің басты жҽне қосалқы 

ҧстанымдарын (З.Базарбаева, Е.Ҽміржанова) басшылыққа алу керек.  

2.2 Сӛзжасамды оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

Жалпы мектептегі оқу бағдарламасын латыннегізді жаңа ҽліпбиге 

кҿшіргенде сҿзжасамды оқыту барысында оқушыларға «сҿзжасам» деген  

ҧғымды тҥсіндіре келіп, жаңа ережедегі «Қосымшалар арқылы бірге 

жазылатын сҿздердің емлесі (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы); «Сҿзалды 

сыңарлары бар кҥрделі сҿздер емлесі» (Б.Момынова, Ш.Қапантайқызы); 

«Сҿзсоңы сыңарлары бар біріккен сҿздер емлесі» (Қ.Кҥдеринова, 

Ш.Қапантайқызы); Мағыналық ҿзгерістер арқылы бірге жазылатын сҿздердің 

емлесі» (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы); Кіріккен сҿздер қҧрамы мен 

белгілері (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы) тақырыптарын басшылыққа алу 

керек.  

5-сыныпқа арналған оқу бағдарламасының «Ҽдеби тіл нормалары» 

бҿлігіндегі 5.4.4.1 мақсатында: жҧрнақ арқылы жасалған туынды сҿздерді жҽне 

кҥрделі сҿздерді ауызша жҽне жазбаша тілдесім барысында  қолдану деп 

берілген. Сҿздің жасалу жолдарын жаңа ҽліпбимен меңгерткен кезде 
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«Қосымшалар арқылы бірге жазылатын сҿздердің емлесі» (Қ.Кҥдеринова, 

Ш.Қапантайқызы); «Сҿзалды сыңарлары бар кҥрделі сҿздер емлесі» 

(Б.Момынова, Ш.Қапантайқызы); «Сҿзсоңы сыңарлары бар біріккен сҿздер 

емлесі» (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы); «Мағыналық ҿзгерістер арқылы 

бірге жатылатын сҿздердің емлесі» (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы); 

«Кіріккен сҿздер қҧрамы мен белгілерін» (Қ.Кҥдеринова, Ш.Қапантайқызы) 

басшылыққа алған жҿн (39-кесте. 5-сыныпқа арналған Қазақ тілінің оқу 

бағдарламасы). 

39-кесте. 5-сыныпқа арналған Қазақ тілінің оқу бағдарламасы 
5. Бос уақыт 

жҽне хобби. 

Морфология 

Сҿздің жасалу 

жолдары 

 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

5.4.4.1 жҧрнақ арқылы жасалған туынды 

сҿздерді жҽне кҥрделі сҿздерді ауызша жҽне 

жазбаша тілдесім барысында  қолдану 

Сол секілді, 6-сыныпқа арналған бағдарламада «Орфографиялық 

норма», «Орфографиялық сҿздік» тақырыптарын меңгерткенде, жаңа жазуға 

негізделген «Орфографиялық сҿздікпен» қатар «Терминком» бекіткен сҿздікті 

де басшылыққа алуға болады (40-кесте. 6-сыныпқа арналған Қазақ тілінің оқу 

бағдарламасы).  

40-кесте. 6-сыныпқа арналған Қазақ тілінің оқу бағдарламасы 
Қазақстандағы 

кҿрікті 

жерлер. 

Лексикография 

Орфографиялық 

норма. 

Орфографиялық 

сҿздік 

 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сҿздер, 

бірге, бҿлек жҽне дефис арқылы 

жазылатын сҿздерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

Сҿзжасамды оқытқан кезде жаңа латыннегізді емле ережедегі 

жаңалықтарды басшылыққа алып тҿмендігідей сабақ жоспарын да қҧруға 

болады (41-кесте. рк, рг, кс ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін меңгерту).  

41-кесте. рк, рг, кс ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін меңгерту 
Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Кҥні:            

Қатысқандар:                              Қатыспағандар: 

Сабақ тақырыбы рк, рг, кс ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесі 

Сабақ мақсаты Оқушыларға рк, рг, кс ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін 

дҧрыс қолдана білуге ҥйрету жҽне  шеттілдік сҿздерді жаңа емле  

бойынша жазуын игерту.  

Сабақтың әдісі:   Ой қозғау, тҥсіндіру, сҧрақ-жауап. Жеке жҧмыс. Бірлескен жҧптық 

жҧмыс. Топтық жҧмыс. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

 «Мҽңгілік Ел» жалпы ҧлттық идеясының қҧндылықтары:  

- тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы; 

 қарым қатынас қабілеті; 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурст

ар 

Сабақтың басы  

3  минут 

1 минут 

Қызығушылығын  ояту:  Ойжинақ кезеңі. (Оқушылар ҽр 

сҿзді  жаңа ҽліпбимен тақтаға жазады. 

Оқушыларға  сабақтың тақырыбы, мақсаты.  

Интербе

лсенді 

тақта. 
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Сабақтың ортасы  

2  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

 

Жаңа сабақты тҥсіндіру. рк, рг, кс әріп тіркестері бар 

сӛздердің жаңа емлесі  жайлы мағлҧматтар беру. 

Жаңа емле бойынша қазақ тіліне басқа тілден енген 

сҿздердің жазылуы белгілі бір емле заңдылықтарына 

бағынады.  

Атап айтқанда -рк, -рг, -кс ҽріп тіркестерімен біткен 

сҿздерге бірыңғай жіңішке қосымшалар жалғанады: ocherk 

(-tiń, -i, -ke, -ter), hırýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), sirk (-tiń, -i, -ke, -

ter).  

  1-тапсырма. Ауызша жаттығу. Тӛмендегі сӛздердің 

дҧрыс емес нҧсқасын кӛрсетіңіздер. 

  sırk + ty   sırk + tі   

affıks+ti  affıks+ty  

hır rg+ ty   hır rg+ ti   

dendropark+qa         dendropark+ke  

boks + tі   boks + ty   

2-тапсырма. Жазылым 

Топтық жҧмыс. (Екі топ ішінен бір-бір оқушыдан тақтаға  

шығарылады) 

Сӛздерге қосымша жалғап жазыңыздар. 

1-топ  

ındeks + ...      (септеу)  

ocherk  + ...    (септеу)  

boteks  + …    (тәуелдеу)  

neırohırýrg+…(септеу)    

2-топ  

lúks + ...           (септеу)  

kodeks + ...      (тәуелдеу) 

r dıoocherk+...(септеу)  

kserks + ...         (септеу) 

3-тапсырма. Оқылым 

Мәтінмен жҧмыс. Дҧрыс емес жалғанған жалғауларды 

табыңыздар. 

       Sırk -  nerdi   te erteden kele jatqan t ri. B kil  mirin 

k ship qon men  tkizetin sırkter de bolady. Ocherk k rkem 

 debıet pen p blısıstıkany  k p qyrly, k rdeli janry. B ginde 

 lem boıynsha k sibı boksqa asa k  il b linip keledi.       

Qazaqstanny  hır rgtary shetel  riptesterimen t jirıbe 

almas da. Hır rg mamandy y – sheshimdi tez qabylda dy qajet 

etetin, bilimdilikti k p qajet etetin j ne t jirıbeni kerek etetin 

mamandyq.  

4-тапсырма. «Тапқыр болсаң, тауып кӛр» ойын 

формасы. 

Бос орынды толтырыңыздар  

 _ramat rg, _fleks, _ffıks, _hır rg, _aks,                _dropark, 

_ehnopark, _amb rg, _oks, _ metall rg , _renb rg, k_ks, _ 

mıks, _ teks, _ deks  

 

Интербе

лсенді 

тақта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы  

1  минут 

 

 Сабақты қорыту. «Сҧрақ-жауап».  
Оқушылар ҿткен тақырып бойынша  -рк, -рг, -кс ҽріп 

тіркестерімен біткен сҿздерді пайдаланып бір-біріне сҧрақ 

қояды. 

 Ӛздігінен ізденуге негізделген тапсырма (ҥйге 
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тапсырма).  -рк, -рг, -кс ҽріп тіркестерімен біткен сҿздерді 

(2 сҿз) септік жалғауларын жалғап жазып келу. 

Очерк кҿркем ҽдебиет пен публицистиканың кҿп қырлы, кҥрделі жанры. 

Бҥгiнде ҽлем бойынша кҽсiби боксқа аса кҿңiл бҿлiнiп келедi. Қазақстанның 

хирургтері шетел ҽріптестерімен тҽжірибе алмасуда. Хирург мамандығы – 

шешімді тез қабылдауды қажет ететін, білімділікті кҿп қажет ететін жҽне 

тҽжірибені керек ететін мамандық.  

Ойлан тап: драматург, рефлекс, суффикс, факс, гидропарк, технопарк, 

Гамбург, бокс, металлург, Оренбург, кекс, комикс, ботекс, кодекс 

Жаңа емле ережені меңгерткен кезде мҧғалім ҥшін ең бастысы дҧрыс 

сабақ жоспарын қҧрып, алдына қойған мақсаттқа жетуде материалды 

шеберлікпен меңгерту. Сондықтан да тҿмендегі кестеде сабақ жоспарын 

ҧсынамыз (42-кесте. -ий, -нг, -ог ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін 

меңгерту) 

42-кесте. -ий, -нг, -ог әріп тіркестері бар сӛздердің жаңа емлесін меңгерту 
Кҥні:    

Тақырыбы:  -ий, -нг, -ог ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін меңгерту 

Мақсаты:  - Оқушыларға -ий, -нг, -ог ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін 

таныстыру; 

- Оқушылардың жазылым тапсырмалары арқылы  қолдағдыларын жҽне 

оқылым тапсырмалары арқылы кҿздағдыларын қалыптастыру. 

Әдіс-тәсілдер: Болжау ҽдісі, ППП (презентация – тҥсіндіру, практика – жаттығулар, 

продукт – сабақ нҽтижесі)  

Кӛрнекіліктер: Презентация, ҥлестірме материалдар 

Сабақ барысы 

Жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер Дереккӛздер 

Кіріспе 

4 мин.  
І.Ҧйымдастыру кезеңі. 

 Оқушылармен танысу; 
 Оқушылардың назарын сабаққа жҧмылдыру; 
 Оқушылардың қызығушылықтарын ояту; 
 Топта жағымды психологиядық орта 

қалыптастыру.  

ІІ. Жаңа тақырыпты болжау.  

Тақтада тақырыпқа қатысты бірнеше суреттер 

беріледі. Оқушылар берілген суреттерде қандай 

сҿздер жасырылғанын анықтап, жазылуындағы 

ҧқсастықтарды ажыратады. Сол арқылы жаңа 

тақырыпты болжайды.  

 

Презентация 
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Негізгі бӛлім 

15 мин 

 

І. Жаңа сабақты тҥсіндіру. 

Тірек ҧғымдар: 

Әріп – дыбыстың ҽліпбидегі графикалық таңбасы. 

Дыбыс  – айтылымдағы  ең кіші тілдік бірлік. 

Емле – жазу нормаларын қалыптастыратын 

ережелер жиынтығы, орфография. 

Жуан дауыстылар – тілдің ҧшы кейін тартылып, 

ҥсті дҿңестену арқылы жасалатын дыбыс. Олар: а, 

о, ҧ, ы. 

Қосымша – сҿз мағынасын ҿзгертетін, 

тҥрлендіретін, сҿз бен сҿзді байланыстыратын 

грамматикалық бірлік. 

Түбір сӛз – сҿздің ҽрі қарай бҿлшектеуге 

келмейтін, мағыналы негізгі бҿлігі. 

Шеттілдік сӛз – жазба тҧрпаты тҥпнҧсқасынан 

ҥлкен айырмасы болмайтын ҿзге тілден енген сҿз. 

Латын графикасына негізделген жаңа ҽліпби 

бойынша ҽріптер тҿменде келтірілген ҥлгі 

бойынша жазылады: 

                                 и, й– ı 

о – о 

г – g 

н – n 

нг –   

Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің 

ережелері. VIIІ тарау. Шеттілдік сӛздер емлесі. 

 

§90. -ий-мен аяқталған сҿздердің соңында бір ғана 

ı ҽрпі жазылады: kalı, alúmını, natrı, kafeterı, realı. 

§94. -ог ҽріп тіркесімен аяқталатын сҿздерге 

қосымшалар жуан жалғанады:  pedagog (-tyń, -y,                

-qa, -tar), ekolog (-tyń, -y, -qa, -tar)  fılolog(-tyń, -y,                

-qa, -tar).  

§97. Сҿз соңындағы -нг ҽріп тіркесі ń ҽрпімен 

жазылады, қосымшалар ҥндестік заңына сҽйкес 

жалғанады: boýlıń (-niń, -ge, -i, -der), brıfıń (-niń,                     

-ge, -i, -der),  reıtıń(-niń, -ge, -i, -der). 

Ескерту. Бір буынды сҿздерге нг тіркесі 

жазылады: rıng, rang, sleng.  

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egemen.kz/article

/180567-zhanha-alipbi-

https://egemen.kz/article/180567-zhanha-alipbi-negizindegi-qazaq-tili-emlesininh-erezheleri
https://egemen.kz/article/180567-zhanha-alipbi-negizindegi-qazaq-tili-emlesininh-erezheleri
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1-t psyrm . Bilý, túsiný j ttyǵýy. 

M tindi oqyp, q r men j zylǵ n sózderdiń 

j zylýyn  m n berińiz.  

M rketıńtiń maqsaty – ta arlardy utymdy  tkiz . 

K lı j rek bulshyq etin qataıtady. Trenıń  disin 

al ash bolyp amerıkalyq pedagog Deıl Karnegı 

qoldan an. Lıngvısterdi  zertte i boıynsha sleng 

s zder 13-23 jas araly ynda ke inen qoldanylady. 

Qazirgi jahandan  zamanynda a darmashy j ne 

fılolog mamandyqtary erekshe suranysqa ıe. N trı 

ashyq sary t spen janady. 

2-tapsyrma. Qoldaný mentaldaý deńgeıindegi jattyǵý.  

Berilgen s zderge qosymshalardy jalǵap, k shirip 

jazyńyz.  

І топ ІІ топ ІІІ топ 

калий 

маркетолог 

ринг 

кремний 

монолог 

брифинг 

холдинг 

кафетерий 

сейсмолог 

маркетинг 

магний 

кинолог 

тренинг 

сленг 

натрий 

биолог 

диалог 

гелий 

антрополог 

боулинг 

рейтинг 

k lı  

marketolog  

rıng  

kremnı  

monolog  

brıfıń  

holdıń k feterı  

seısmolog  

m rketıń  

m gnı  

kınolog  

trenıń  

sleng n trı  

bıolog  

dı log  

gelı  

antropolog  

boýlıń  

reıtıń  

Орындалу барысы: Оқушылар 3 топқа бҿлініп, 

берілген сҿздерді  қатесіз жазуы керек. 

3-t psyrm . Qold ný ment ld ý 

deńgeıindegi j ttyǵý. Q tesiz j zylǵ n nusq ny 

t ýyp, b ǵ nd rǵ  bólip j zyńyz.  
Дҧрыс нҧсқасы:  

-ий -ог -нг 

калий+дің 

кафетерий+ге 

магний+дің 

натрий+мен 

гелий+дің 

сейсмолог+қа 

кинолог+тар 

биолог+тың 

антрополог+қа 

педагог+ты 

маркетинг+тің 

боулинг+ке 

рейтинг+і 

брифинг+ке 

треинг+тер 

negizindegi-qazaq-tili-

emlesininh-erezheleri  

[Жаңа ҽліпби 

негізіндегі қазақ тілі 

емлесінің ережелері] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org 

 

https://massaget.kz/layfs

tayl/sport/bul_kyzyk/43

000/  

 

 

 

https://egemen.kz/article/180567-zhanha-alipbi-negizindegi-qazaq-tili-emlesininh-erezheleri
https://egemen.kz/article/180567-zhanha-alipbi-negizindegi-qazaq-tili-emlesininh-erezheleri
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://massaget.kz/layfstayl/sport/bul_kyzyk/43000/
https://massaget.kz/layfstayl/sport/bul_kyzyk/43000/
https://massaget.kz/layfstayl/sport/bul_kyzyk/43000/
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kalı+di   

kafeterı+ge  

magnı+di   

natrı+men  

gelı+di  seısmolog+qa  

kınolog+tar  

bıolog+ty   

antropolog+qa  

pedagog+ty marketı +ti   

bo lı +ke  

reıtı +i  

brıfı +ke  

trenı +ter  

4-t psyrm . Qold ný ment ld ý deńgeıindegi j ttyǵý. 
Кӛп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды 

жалғаңыз.  

1. Калий... денсаулыққа пайдасы ҿте кҿп. 
2. Тренинг... педагог... қатысты. 
3. Сейсмолог... ауа райын болжайды. 
4. Боксшылар ринг... кҿтерілді. 
5. Самат Серікті боулинг... шақырды. 

Қорытынды 

3 мин  
5-тапсырма. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі 

жаттығу.  

Берілген сұрақтарға дұрыс жауапты таңдаңыз. 

Пікіріңізді дәлелдеңіз. 

1. -ий-мен аяқталған сӛздердің соңында ... әрпі 

жазылады.  

a. u 

b. y 

c. ı 

d.   

-ог әріп тіркесімен аяқталатын сӛздерге 

қосымшалар ... жалғанады. 

a. жіңішке 

b. жуан 

2. Дҧрыс жалғанған қосымшаны 

табыңыз.  

a. pedagogt   

b. ped gogtyń 

c. pedagogtyn 

d. pedagogti  

3. Бір буынды сӛздерге .. тіркесі жазылады. 
a. -ng 

b.   

5.   Дҧрыс жазылған нҧсқаны  табыңыз.  

a. bo lıng 

b. boýlıń 

Презентация 

Бағалау 

1 мин 

Оқушылар ҿздерінің сабаққа қатысу ҥлгерімдерін 

«Блоб ағашы» арқылы бағалайды.  

Карточкалар 

Рефлексия 

1 мин 

- Не білдім? Не ҥйрендім? 

- Бҧл не ҥшін керек? 

- Оның қолданысы қандай? 

- Бҧл білімді ҽрі қарай қалай дамытамын? 

Стикерлер 
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- Тағы да не білгім келеді? 

Ҥй 

тапсырмасы 

1 мин 

Ҥлестірме материал. 6-тапсырма.  

Жақшада берілген сҿздерге қосымша жалғап, 

мҽтінді кҿшіріп жазыңыз. 

 

Латыннегізді жаңа әліпбиді меңгертуге арналған сабақ жоспары 

(43-кесте. тч, дж, -ст, -сть ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесі). 

43-кесте. тч, дж, -ст, -сть әріп тіркестері бар сӛздердің жаңа емлесі 
Кҥні:   Мҧғалімнің аты-жҿні:  

Сабақтың тақырыбы -тч, дж, -ст, -сть ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесі 

Сабақтың мақсаты Емле ережесіндегі - тч, дж, -ст, -сть ҽріп тіркестері бар 

сҿздердің жаңа емлесін меңгерту ꞉ латын қарпінде қатесіз жазуға, 

емлені  ауызша жҽне жазба жҧмыстарда  дҧрыс қолдануға 

машықтандыру. 

Сабақтың әдіс - тәсілдері Сҧрақ-жауап ҽдісі, миға шабуыл ҽдісі, ой қозғау ҽдісі 

Жҧмыс тҥрі Топтық жҧмыс, жеке жҧмыс. 

Оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым. 

Жоспар 

Сабақтың 

кезеңдері 

Жоспарланған жаттығу тҥрлері 

 Сабақтың  

кіріспесі  
 

Оқушыларға 

психологиялық  

ахуал туғызу 

(3 минут) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ой қозғау» 

(3 минут) 

Ҧйымдастыру кезеңі.  Амандасу. Танысу. 
- Сҽлеметсіздер ме, оқушылар!  

Сабағымызды бастамас бҧрын сіздермен танысып алайық! 

«Танысу» тренингі 

Алдымен оқытушы ҿз есімін айтады. Келесі тыңдаушы мҧғалімнің атын 

сосын ҿзінің атын айтады. Топтағы оқушылар саны аяқталғанша осылай 

қайталанады. Мыс, Менің есімім -  Жадыра, келесі тыңдаушы Жадыра – 

Дариға  келесі Жадыра – Дариға – Маржан  

Танысқаныма ҿте қуаныштымын! 

Ал енді, бҥгінгі қазақ тілінің жаңа ҽліпбиге кҿшуіне байланысты 

сіздер жаңа ережелерді меңгеріп жатырсыздар. Біздің бҥгінгі 

тақырыбымыз сол жаңа емле ережесіндегі шеттілдік сҿздердің 

орфографиясы бойынша болып отыр.  

Шеттілдік сҿздер біздің тілге қалай келеді?  

- Адамзаттың тарихи даму ҥдерісінде ҧлт тілдері ҥнемі бір-бірімен 

байланыста болады. Ақпараттық ағынның кҥшеюі, ғаламдық интернет 

жҥйесінің пайда болуы, елдер арасындағы байланыстардың кеңеюі, 

ҽлемдік сауданың, экономиканың, ақпараттық технологиялардың дамуы 

біздің тілімізге жаңа сҿздердің енуіне себеп болып тҧр.  

Мысалы: спортта – баскетбол, волейбол, футбол, хоккей т.с.с. 

 информатикада – принтер, клавиатура ноутбук, сканер, 

интернет... 

Ал енді тақтаға назар аударыңыздар! 

 Тақырыпты болжау. 

СКЕТЧ, МАТЧ, КЛАТЧ осы ҥш сҿзде қандай екі ҽріп қайталана 

кездеседі? Тамаша, -тч, бҽрекелді, дҧрыс. 

АЛЬПИНИСТ, СТИЛИСТ, АКТИВИСТ - ст  

ДЖИНСЫ, ДЖЕМ, ДЖАКУЗИ - дж   
ПОВЕСТЬ, ВЕДОМОСТЬ – осы сҿздерде қандай ҥш ҽріп қайталана 

кездеседі? -сть 

Бәрекелді, ЖАРАЙСЫЗДАР! Ендеше бҥгінгі сабағымыздың 

тақырыбы: Емле ережесіндегі -тч, дж, -ст, -сть әріп тіркестері 
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 ЖАҢА САБАҚ 

Тыңдалым 

(3 минут) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oqylym 

(3 минут) 

 

 

 

Жазылым 

(3 минут) 

 

Айтылым 

(3минут) 

 

 

 

Cергіту сәті 

(2минут) 

 

 

Грамматикалық тақырыпты тҥсіндіру. Ережені меңгерту Ережемен 

танысыңыз! 
 86. тч ҽріп тіркесімен аяқталатын сҿздердегі т ҽрпі тҥсіріліп жазылады: 

skoch, skech, mach. 

 87. дж ҽріп тіркесі бар сҿздерде д ҽрпі тҥсіріліп, қосымшалар ҥндестік 

заңы бойынша жазылады: menejer (-diń, -i, -ge, -ler), jınsі (-nіń, -sі, -ge, -ler), 

jentlmen (-niń, -i, -ge, -der). 

 Бірақ búdjet, lodjy, djaz, djem болып жазылады. 

 92. –cт, -сть ҽріп тіркестеріне біткен сҿздердің соңғысы(лары) тҥсіріліп 

жазылады, қосымшалар ҥндестік заңына сҽйкес жалғанады: ekonomıs (-tiń, 

-i, -ke, -ter), komýnıs (-tiń, -i, -ke, -ter), manıfes (-tiń, -i, -ke, -ter), týrıs (-tiń, -i, -

ke, -ter), poves (-tiń, -i, -ke, -ter). 

 

M tinnen дж, ст, сть  rip tirkesteri b r sózderdi t byńyzd r. 
Stılıs-ımıjmeıker. 

         Bul elimizdegi ja a mamandyqtardy  biri. Shashtaraz, vızajıs, stılıs sekildi 

birneshe ba ytty quraıdy. Óte je il k sip sekildi k ringenmen, bul adamny  tek 

syrtqy sul ly ymen  ana emes, ishki jan d nıesini  erekshelikterin, 

temperamentin de eskere otyryp, jumys isteıtin k sip ıeleri. 

         Sondyqtan stılıs-ımıjmeıker t ster  ılesimdiligin, estetıka, s n tarıhyn, 

adamny  fızıologıalyq j ne psıhologıalyq erekshelikterin tere  bil  kerek. 

          Atal an mamandyq ıeleri sul lyq salondarynda, ımıj, kıno, teledıdar, teatr 

st dıalarynda, jarnama j ne s n agenttikterinde, s n akademıalarynda jumys 

isteıdi. 

1-тапсырма. Berilgen sózderdi jańa álipbımen jazyńyz, ilik septigindegi 

formasyn jazyńyz jáne durys oqyp shyǵyńyz. 

2-тапсырма. Aýyzsha oryndaımyz. Вerilgen s zderdi qoldanyp, s ılem 

qurastyryńyzdar. 

Мысалы: Sabaqtan keıin qalyp, skech daıyndaý kerek.  

Skoch, skech, mach, menejer, jınsі, jentlmen, jersı, jıp, pıjak, jemper, 

gajet, joıstık, ımı, búdjet, lodjy, djem, djaz, ekonomıs, komýnıs, manıfes, týrıs, 

poves. 

Огурцы – қияр,                                             Усы – мҧрт,  

  А граната - ...                                               А груша- ...  

  Мороз – аяз,                                                  Кобыла – бие,  

  А лук –  ...                                                    А вишня - ... 

  Жираф – керік,                                             Земля – топырақ,  

  А абрикос - ...                                               А лист - ...  

  Один – жалғыз,                                             Фрукт – жеміс, 

  А арбуз - ...                                                   А овощь - ... 

Қорытындылау 

(2мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венн диаграммасы  

Ортақ  қасиеттері 

 
Сонымен, қҧрметті оқушылар, бҥгінгі сабағымыздан тҥсінгеніміз не? 

- Кез келген тілде шет тілінен енген сҿз кірген тілдің нормалары мен 

заңдылықтарына бағынып, ҿзгеріске ҧшырайды. Яғни, айтылуы да, 

жазылуы да ҿзгереді. 
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Бағалау  

(3 минут) 

 

Ҥй жҧмысы 

 

Дҧрыс. Нақты қандай сҿздер қандай ҿзгеріске ҧшырайды? 

- Қҧрамында -тч, дж, -ст, -сть ҽріп тіркестері бар сҿздер: 

Сҿздің соңында –тч бар сҿздерде т  ҽрпі тҥсіріліп жазылады; 

Сҿздің басында, ортасында, соңында да кездесетін дж ҽріп тіркесі бар 

сҿздерде д ҽрпі тҥсіріліп жазылады; 

Сҿз -cт, -сть ҽріп тіркестеріне біткен сҿздердің т, ть ҽріптері тҥсіріліп 

жазылады. 

скотч skoch skochtyń 

матч   

скетч   

менеджер   

джинсы   

джентельмен   

джем   

джерси   

джип   

пиджак   

джемпер   

гджет   

имидж   

бюджет   

лоджия   

джаз   

экономист   

манифест   

турист   

повесть   

коммунист   

Ҿте жақсы. Тек дж тіркестері бар сҿздерге қатысты қандай сҿздер 

бҧл ережеге бағынбайды дедік? 

- búdjet, lodjy, djaz, djem. 

Ҿзін-ҿзі бағалау 

Ҥйге емле ережесіндегі -тч, дж, -ст, -сть ҽріп тіркестеріне мысалдар 

жазу. 

Сау болыңыздар. РАҚМЕТ! 

Латыннегізді жаңа ҽліпбиді меңгертуге арналған сабақ жоспары (44-

кесте. Тч, дж, ст, сть ҽріп тіркестері бар сҿздердің жаңа емлесін меңгерту).  

44-кесте. Тч, дж, ст, сть әріп тіркестері бар сӛздердің жаңа емлесін 

меңгерту 
Сабақ 

тақырыбы: 

Тч, дж, ст, сть әріп тіркестері бар сӛздердің жаңа емлесін меңгерту.  

 

Жалпы мақсат:  Оқушыларға аталған ҽріптерге аяқталған шеттілдік сҿздердің 

жазылуын жаңа емле  бойынша меңгерту;  

 ақпаратты қабылдай отырып дҧрыс орфоэпиямен оқуға ҥйрету; 
 жазу дағдысын қалыптастыруға бейімдеу;   

Сілтеме: «Жаңа ҽліпбидің емлесі» Егемен Қазақстан 18-қаңтар 2019 жыл 

Кҥтілетін 

нәтижелер: 

1.  қҧрамында тч, дж, ст, сть әріп тіркестері бар сӛздердің жаңа емлесі 

туралы тҥсінік ала отырып, жаттығу жҧмыстары арқылы тақырыпты 

меңгереді. 

Сабақтың Тҥрлі-тҥсті стикерлер, маркерлер, презентация 
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ресурсы 

Лексикалық 

минимум: 

Менеджмент, альпинист, стилист, джем, скетч, матч, энциклопедист, 

ведомость, бейджик, экомонист, турист, повесть, джинсы, клатч, трест,  

активист, тест, колледж, джакузи, 

Сабақта 

қолданылатын 

әдіс-тәсілдері: 

Ой шақыру, «Сҽйкестендіру» ҽдісі, сҧрақ-жауап,  «Кӛзбен есте сақтау» ҽдісі 

 

Сабақ бойынша мҧғалім мен оқушының іс-әрекеті: 

Тапсырма Мҧғалімнің іс-әрекеті Тыңдаушының  

іс-әрекеті 

Сабақтың  

барысы: 

Ҧйымдастыру 

кезеңі: 

   

І. Оқушыларға 

психологиялық 

ахуал туғызу (3 

мин) 

1  «Жылы алақан » тренингі 

  
2.Топқа бҿлу.  

1.Белсенділік 

танытуға шақыру. 

2. Шағын топтарға 

бірігу. 

ІІ.    Жаңа әліпби бойынша білімдерін тексеру Жаңа ҽліпби 

бойынша 

білімдерін 

қорғайды. 

Сҧраққа жауап 

береді. 

ІІІ. Ой толғаныс –

тақырыпты ашу 

Мақсаты: 

қатысушылардың 

айтылым әрекеті 

арқылы тақырыпқа 

бағыттау (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV Мағынаны 

тану. 
Жаңа тақырып (20 

мин) 

 

 
Жетекші сҧрақтар : 

      Суреттегі атауларды атаңыздар  

 Сҿздің қҧрамындағы сҿздер қандай дыбыстарға  

аяқталып тҧр?    

 Осы  атауларды жаңа ҽліпбимен жазып кҿрейік. 

Жауаптары: àlpınıs, t ris, menejer, skoch. 

 Сонымен, бҥгінгі біздің сабағымыз «Шеттілдік сҿздер 

емлесіндегі» кейбір сҿздердің жазылуы.   

86. Тч,  87. дж. 92 ст, сть ҽріп тіркестері бар сҿздердің 

жаңа емлесін меңгереміз. Ереже жазу 

Тапсырманы 

қызығушылықпен 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

мысалдар арқылы, 

тақырыпты 

оқулықтан оқып, 

меңгергендерін 

пысықтап, 

қорғайды. 

Тапсырмалар 

  

 

 І. Жаттығу жҧмыстары  

«Кӛз қаперінде сақтау» 

 Берілген сөздерді  оқып,  емлеге сәйкес жаңа 

әліпбимен жазыңыз. 

  1 топ  2 топ 

Дҽптермен жҧмыс. 

Мҽтіндегі ст, сть, 

тч, дж ҽріп 

тіркестері бар  

сҿздерді кҿзбен 
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1. menejment 

2.ensıklopedıs 

3 . mach, 

4. vedomos 

5 poves 

6 jıns 

7 kollej 

skech 

beıjık 

ekonomıs 

t ris 

 jak zı 

klatch 

aktıvıs 

Менеджмент, альпинист, стилист, джем, скетч, матч, 

энциклопедист, ведомость, бейдж, экомонист, турист, 

повесть, джинсы, клатч, ,трест,  активист, тест, 

колледж, джакузи, 

жаттау арқылы 

жазады. 

 Тапсырмалар 

  

 

«Сәйкестендіру» әдісі. 

2-жаттығу. Тиісті жалғауларды тауып 

сәйкестендіріңіз 

А жҽне В бағандарын  сҽйкестендіріңіз. 

 А В 

1 vedomos di , i,gе, der. 

2 kollej ty , y,qа, tаr 

3 skoch tі ,kе, ti,ter 

4 stılıst ty,ty , y, 
 

Топтық жҧмыс. 

Мақсаты:  

Орфоэпиялық 

норма бойынша 

оқуға бейімдеу.  

Сабақтан алған 

білімдерін тексеру. 

 3 жаттығу Оқылым. 

 Мҽтінді оқыңыз. 

дж, ст, сть әріп тіркестері бар сӛздерді 

табыңыздар. 

Мамандықтың бәрі жақсы: Стилист-имиджмейкер 
Бҧл еліміздегі жаңа мамандықтардың бірі. Шаштараз, 

визажист, стилист секілді бірнеше бағытты қҧрайды. 

Ҿте жеңіл кҽсіп секілді кҿрінгенмен, бҧл адамның тек 

сыртқы сҧлулығымен ғана емес, ішкі жан дҥниесінің 

ерекшеліктерін, темпераментін де ескере отырып, 

жҧмыс істейтін кҽсіп иелері. Сондықтан стилист-

имиджмейкер тҥстер ҥйлесімділігін, эстетика, сҽн 

тарихын, адамның физиологиялық жҽне психологиялық 

ерекшеліктерін терең білу керек. 

 Аталған мамандық иелері сҧлулық салондарында, 

имидж, кино, теледидар, театр студияларында, жарнама 

жҽне сҽн агенттіктерінде, сҽн академияларында жҧмыс 

істейді. 

https://massaget.kz/okushyilarga/jogargyi_syinyip/25823/ 

 

Қорытынды тест Қорытынды тест  Kahoot.com. ойнату 

Сергіту сәті  Кароке  латын  Ҽн айту 

Рефлекция 

 

 

https://massaget.kz/okushyilarga/jogargyi_syinyip/25823/
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VIIІ. Ҥй 

тапсырмасын беру 

(2 мин) 

Тч, дж, ст, сть әріп тіркестеріне сӛздер тауып жазу.  Ҥй тапсырмасын 

тҥртіп алады. 

Сӛзалды сыңарлары бар кҥрделі сӛздер емлесі. 

Сабақтың тақырыбы: Сӛзалды сыңарлары бар біріккен 

сӛздер емлесі - Sóz ldy syń rl ry b r bіrіkken 

sózder emlesі 

Сабақтың мақсаты: Сҿзалды сыңарлары бар біріккен сҿздердің емлесін 

(орфографиясын) ҥйрету, жасалу жолдарына жеке-жеке тоқталу, 

грамматикалық ҧғымдарды сауатты, ҽрі дҧрыс қолдана білу дағдыларын 

қалыптастыру жҽне латыннегізді ҽліпбиде жазылу сипатын меңгерту; 

Дамытушылық мақсаты: тіл ҥйренушілердің қазақша ойлау дағдысын 

қалыптастыру, ауызекі сҿйлеу, шығармашылық танымдық қабілеттерін дамыту 

жҽне сҿздік қорларын байыту; 

Қҧндылықтарға баулу: мемлекеттік тілге деген қызығушылығын 

арттыру; ҿзара сыйластыққа, бір-біріне қҧрметпен қарауға шақыру. 

Сабақтың әдіс-тәсілдері: миға шабуыл, тренинг, оқылым, жазылым, 

сҧрақ-жауап, ой қорыту. 

АКТ қолдану дағдылары: слайд, интербелсенді тақта. 

Сабақтың тҥрі: жаңа білімді меңгерту сабағы. 

Сабақтың барысы: 

I.Ҧйымдастыру кезеңі. 

     -    оқушылармен амандасу; 

– оқушылардың кҿңілдерін сабаққа 

аудару. 

 «Сҽлемдесу» тренингі 

Мақсаты: Оқушылар  арасында 

жағымды кҿңіл-кҥй қалыптастыру, 

бір-біріне жақындастыру. 

 Бір-біріңізбен жаңа танысқан адамша 

сәлемдесіңіз; 

 Бір-біріңізбен кӛптен кездеспеген достар сияқты сәлемдесіңіз; 

 Бір-біріңізбен мұғалім мен оқушы сияқты сәлемдесіңіз; 

 Бір-біріңізбен кӛп ұнатпайтын адамдар сияқты сәлемдесіңіз; 

 Бір-біріңізбен  бастықпен сәлемдескен сияқты амандасыңыз. 

Сабақтың кезеңдері: 

1. Бағдарлау-мотивациялық кезең: 

Коммуникативтік тренинг 

o Сіз неше тіл білесіз? 

o Сіздің ана тіліңіз қай тіл? 

o Сіз ҥйде қай тілде сҿйлейсіз? 

o Сіз оқуда қай тілде сҿйлейсіз? 

o Сіз қазақ тілін не ҥшін ҥйреніп жҥрсіз? 

«Ҿзге тілдің бҽрін біл, ҿз тіліңді қҧрметте», – демекші, тіл ҥйрену 

ешуақытта артықтық етпейді. Қазақ атамның осы сҿзінің жаны бар секілді. 
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1. Орындаушылық-операциялық кезең. 

Грамматикалық тақырыпты тҥсіндіру (слайдтар арқылы) 

      Біріккен сӛздердің ерекшеліктері: 

– мағынасы ҽртҥрлі, жеке айтылғанда бір-біріне қатысы жоқ 

сҿздерден қҧралады; 

– жеке тҧрғанда бір ҧғымды береді; 

– мағынасы жеке компоненттерінің мағынасына сай болмайды. 

Біріккен сӛздердің екі тҥрі бар: 

– қҧрамына енген тҥбірлерінің тҧлғасы сақталған; 

– қҧрамына енген тҥбірлерінің тҧлғасы сақталмайтын. 

Біріккен сҿздер тарихи қҧбылыс, олардың компоненттері ҽртҥрлі сҿз 

таптарынан, тіпті сҿзалды сыңарлардан (қосымшалардан) да болады. 

Тҥркі сӛзінің қҧрылымы: префикс+тҥбір+аффикс =қазақ сӛзі.   

Мысалы: бей+уақыт= бейуақыт 

бей+хабар= бейхабар, т.б. 

Сҿзалды сыңарлары шартты тҥрде 2-ге бҿлінеді: 

І топ  - ҽсіре, бей, бір, кҿп, жалпы 

ІІ топ – авиа, авто, агро, анти, гидро 

Сҿзалды қосымшалардың бҽрі кірме болып келеді. Мысалы, бей – кҿне 

кірме қосымша, екеуінің де бір-бірінен мағыналық айырмашылығы жоқ, 

биуақыт – бейуақыт; беймарал – бимарал, т.б. Ал авто-, аван-, агро- 

префикстері авангардтық, ғылыми-техникалық жаңалықтарды атайды. Бҧл 

префикстердің қазақ сҿздерімен бірігу ҽлеуеті жоғары. Ал авто- префиксі кҿлік 

жҽне кҿлікке қатысты атулар қҧрамында кездеседі, кейінгі келетін тҥбірлермен 

бірге жазылады: автокҿлік, автотҧрақ, автожуу жҽне т.б. Авиа- префиксі кейінгі 

позициядағы компонентпен бірге жазылады, кҿбі аударылмайды: авиалайнер, 

авиарейс, т.б. Анти- екі тҥрлі ҧғым тудырады: а) ҽлденеге қарсыласу, ҽ) жоққа 

шығару. Аталған сҿзалды қосымшасымен нигилистік ағым атаулары жасалады, 

тҥбір сҿздермен бірге жазылады: антипоэзия, антимузыка, т.б. 

  sire, bir, k p, jalpy  және avıa, avto, agro, aero, kıno, mega, mını, radıo, 

tele, trans, ýltra, foto, elektr сҿзалды сыңарларымен келген атаулар бірге 

жазылады. 

       Мысалы:  ásiresolshyl; birjutym, birqaınatym; 

kópmándi, kópmúshe; jalpyulttyq, jalpymemlekettik, 

avıabılet, aeroshana, avıareıs, 

agrokeshen, avtojol, megajoba, t.b. 

 Сондай-ақ beı  қосымшасымен келген атаулар бірге жазылады: 

beık n  

beıhabar 

beıýаqyt 

beıtarap 

beımezgіl 

beımaral 
 Макси- , мини- , мобиль- , супер- , гипер- , ультра-  префикстері ҿзінен 
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кейін келетін сҿздермен бірге жазылады, агглютинативтік ҽлеуеті ҿте жоғары. 

Осы префикстер арқылы жасалған лексиканың негізгі қорын 

терминологиялық, публицистикалық, мемуарлық, қоғамдық-саяси сҿздер 

қҧрайды:  ультракүлгін, суперавиация, гипербелсенді, минимаркет, мегажоба, 

инфрақұрылым, т.б. 

Бірге жазылатын сҿздердің алдыңғы сыңары тек префикс тҥрінде ғана 

емес, ҿз алдына жеке мағыналы сҿз тҥрінде де болады: 

 кинотуынды, ультрадыбыс, 

фотосурет, электрсүзгі, радиохабар, т.б. 

   Тапсырмалар. 1-тапсырма. Берілген сӛздердің жҧптастырыңыз 

және жаңа емле бойынша жазып шығыңыз.   

/жаңа емлемен жазылған дҧрыс нҧсқасы тақтаға анимациямен 

шығарылады/ (45-кесте. Берілген сҿздерді жҧптастыру) 

45-кесте. Берілген сӛздерді жҧптастыру 
1. мега а. өнеркәсіп 

2. бір ә. авиация 

3. авто б. жоба 

4. агро в. көлік 

5. гипер г. саясат 

6. супер ғ. қайнатым 

7. ультра д. туынды 

8. кино е. күлгін 

9. агро ж. белсенді 

10. гидро з. бекет 

2-тапсырма. ОҚЫЛЫМ. 

Орфоэпиялық нормаға сай оқыңыз. 

Radıohabaryn tarat  іsі bіr mezgіlde bіrneshe mіndettі qatar atqarady. 

Agrokolledj k sіbı sheberlіgі jo ary mamandardy daıarlaıdy. Resp blıkamyzdy  

agro nerk sіp salasy keshenі ekonomıkany  asa ma yzdy salasy. O t stіk shar alary 

 shіn «Agrobankty » tıіmdіlіgі zor. Gıperm tіn –  zge qujattar a sіltemelіk qyzmet 

etetіn m tіn. Beımezgіl shaqta kelgen kіsіge qazaqty  kelіnderі «nan a yz tıі іz», 

dep dastarqan a nan qoıady. 

Радиохабарын тарату ісі бір мезгілде бірнеше міндетті қатар атқарады. 

Агроколледж кҽсіби шеберлігі жоғары мамандарды даярлайды. 

Республикамыздың агроҿнеркҽсіп саласы кешені экономиканың аса маңызды 

саласы. Оңтҥстік шаруалары ҥшін «Агробанктың» тиімділігі зор. Гипермҽтін – 

ҿзге қҧжаттарға сілтемелік қызмет ететін мҽтін. Беймезгіл шақта келген кісіге 

қазақтың келіндері «нан ауыз тиіңіз», деп дастарқанға нан қояды. 

3-тапсырма. Берілген сӛзалды сыңарлармен бірге жазылатын 

сӛздерді жаңа әліпбимен жазып шығыңыз. 

Авто              автоқалашық                                агроҿнеркҽсіп 

                           автодҥкен               агро            агрокешен 

                           автожарыс                                  агроколледж 

                           автозауыт                                   агросаясат 

                           автокеруен                                 агробанк    



63 
 

4-тапсырма. Берілген атауларды мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. 

46-кесте. Атауларды мағынасына қарай сәйкестендіру 

 

R dıoh b r 

Стратосфералық немесе ҿте жоғары жылдамдықтағы жедел 

авиация 

 

«Meg qurylys» 

gıperm rketі 

Кҥштік қондырғы (қозғалтқыш) кҿмегімен атмосферада 

ҧшуға арналған ҧшу аппараты 

Agroónerk sіp keshenі Радиобайланыстың кҿмегімен ҽуе толқындары арқылы 

берілетін ақпараттық, қоғамдық-саяси, кҿркем жҽне 

музыкалық хабарлар 

 

Sýper vı tsıı  

Халықты азық-тҥлікпен, ал ҿнеркҽсіпті шикізатпен 

қамтамасыз ету 

Аvı l ıner Қҧрылыс-ҿңдеу материалдарының ҥлкен сауда орны 

Бекіту: Топтастыру стратегиясы. 

5-тапсырма.  Кесте бойынша біріккен сӛздерді топтастырыңыз. 

47-кесте. Біріккен сӛздерді топтастыру 
№ Авто-, аван-, агро-, 

авиа-, анти- 

префикстерімен келген 

сӛздер 

  

 beı-  қосымшасымен 

келген сӛздер 

макси- , мини- , мобиль- , 

супер- , гипер- , ультра-  

префикстерімен 

келген сӛздер 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Рефлексия: 

1. Бҥгінгі сабақ несімен қызықты болды? 

2. Қандай жаңа тҥсініктермен таныстыңыздар? 

3. Бҥгін біз қандай нҽтижеге жеттік? 

Біріккен сҿздердің емлесін естеріңде сақтаңыздар, ҽсіресе сҿзалды 

сыңарлармен бірге жазылатын біріккен сҿздердің жазылуын жақсы білу ҿте 

маңызды.  

Ҥй тапсырмасы: жаңа сҿздерді жаттау жҽне 5 сҿйлем қҧрау. 

Сӛзсоңы сыңарлары бар біріккен сӛздер емлесі. Қазақ тілінің 

сҿзжасамында орыс тілінен калькалау арқылы сҿздер біршама ҿзгеріс енгізгені 

белгілі. Аралық сҿзі орыс тілінен меж, между деген тҧлғалармен аударылған 

терминдерде кҿптеп кездесіп, бірге жазылатын болады. Аралық сҿзінің арнайы 

формантқа айналуы халықаралық сҿзінен бастау алып, ауыларалық, 

буынаралық, жоларалық, еларалық, сыныпаралық, колхозаралық, 

континентаралық, клеткааралық, қабатаралық, қалааралық, мекемеаралық, 

мемлекетаралық, облысаралық, салааралық, пҽнаралық, мектепаралық сияқты 

атаулармен жалғасады. Аралықтың сҿзжасамдық қабілеті сол ол кез келген 

сҿзге жалғана бермейді. Сондықтан ҽлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси 

кешенді нысандар (мектеп, ауыл, мемлекет, сала) тҿңірегіндегі жалпы атаулар 
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осы формантты постпозицияда алуға бейім (4-сурет. Сҿзсоңы сыңарлары бар 

біріккен сҿздер емлесі) 

4-сурет. Сӛзсоңы сыңарлары бар біріккен сӛздер емлесі 

 
Жаңа емле ереже негізінде «Мағыналық ҿзгерістер арқылы бірге 

жазылатын сҿздердің емлесі» деген жаңа емле де бар. Осыған арналған сабақ 

жоспарын ҧсынуды жҿн кҿрдік. 

Сабақтың мақсаты 

 оқушыларға мағыналық ҿзгерістер арқылы бірге жазылатын 

сҿздердің емлесін меңгерту; 

  тыңдаушының ҿтілген материалды тиянақты меңгеруіне, жазылым 

жҽне оқылым дағдысының қалыптасуына тҥрткі болу; 

  тақырып аясында берілген лексикалық минимум арқылы 

тыңдаушының сҿздік қорын молайту; 

  мҽліметті ҿз бетінше жинау немесе қорыту, тҥйіндеу дағдыларын 

дамыту; 

  тҥрлі жаттығулардың кҿмегімен теориялық білімді тҽжірибеде 

дҧрыс қолдануға дағдыландыру. 

Тілдік мақсаттар 

 тыңдаушы мағыналық ҿзгерістер арқылы бірге жазылатын сҿздерді 
емлеге сҽйкес жазады; 

 сҿйлеу ҽрекеттері (жазылым, оқылым) тапсырмаларын 

шығармашылықпен орындайды; 

 орфографиялық жҽне орфоэпиялық дағдысын қалыптастырады; 
 танымдық жағынан қажетті ақпараттар алады. 
48-кесте. Лексикалық минимум 

Мінез-құлыққа 

байланысты сөздер 

мысықтілеу 

қарынбай 

әпербақан 

бесбике 

бесаспап 

басасау 

безбҥйрек 

кӛнтері 

кӛнекӛз 

Ботаникалық атаулар 

келінбармақ 

қоянот 

арамшөп 

бабажапырақ 

биеемшек 

ботақұлақ 

Ұлттық болмысымызға 

сай атаулар 

қарақағаз 

ежеқабыл (дәст.) 

жаубүйрек (тағам) 

атбайлар 

ерентүз (астр.) 

қозыжауырын (жебе) 

Ресурстар 
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 сабақтың презентациясы; 

  ҥлестірмелі қағаздар, ҽліпби; 

  эскиз жобасы, латын қарпіндегі караоке; 

  компьютер жҽне мультимедиялық проектор  

Сабақтың әдіс-тәсілдері: 

 тҥсіндіру, сҧрақ-жауап, мҽтінмен жҧмыс, сҿздік жҽне суретті диктант, 

топтық жҧмыс, ой шақыру, болжау стратегиясы, кластер ҽдісі, білімді 

тестілік бағалау тҽсілі  

Ой шақыру. BILGENGE MARJAN!  

 

     
Bounty – жомарт 

F ıry – перизат 

Dove – кӛгершін 

Hyundai – бҥгінгі, қазіргі 

Mitsubishi – ҥш гауһар 

Жаңа сабақпен байланыс. Болжау стратегиясы. 

Сӛздер қай уақытта бірге жазылады? 

(Біріккен сӛздерге мысал келтіріңіздер) 

Erejemen t nysyńyz.  

Сӛздерді қашан бірге жазамыз?  

 Сҿз тура мағынасында қолданылмаса немесе екі сыңары да ҿз 
мағынасында емес, басқа мағынада қолданылса немесе бҧрын кҿрмеген 

белгісіз зат атауы болса, бҿлек жазылады. Мысалы: жҧпарбас, жҥкаяқ, 

еменқҧлақ, жалпақшешей, кемпірауыз, қосаяқ, сарымай, жҥрекжҧтқан т.б.  

 Мағыналық ҿзгерістер, ҽсіресе, жиі қайталана келе соңғы жалпы 

мағынадағы сыңарын тҥсіріп, бірге жазылады. Мысалы: қалқан тҧмсық  

(жылан), бҧзау бас (бҽтіңке), ит бас (жарғанат), бҧзау тіс (қамшы) т.б.  

49-кесте. Berilgen sózderdi j ń   lipbımen j zyńyz 
жертӛле 

жҥкаяқ 

итаяқ 

кемпірауыз  

қосаяқ   

сарымай 

егеуқҧйрық бҧзаубас 

қосауыз 

бҧзаутіс 
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саптыаяқ ақсақал  

Бҧл сӛздердің  дҧрыс айтылуын естен шығармаңыз! 

Ескерту: жҥкаяқ емес, жҥгаяқ! 

Sózdik dıkt nt. J ń   lipbımen j zyńyz 

Бесаспап, басасау, безбҥйрек, келінбармақ, қоянот, арамшҿп, 

бабажапырақ, ботақҧлақ, биеемшек, кҿнекҿз, кҿнтері 

Ózińizdi tekserińiz 

Besaspap, basasa , bezb ırek, kelinbarmaq, qoıanot, aramsh p, babajapyraq, 

botaqulaq, bıeemshek, k nek z, k nteri 

5-сурет. Sýretti dıkt nt. Kúrdeli  t ýl r j zyńyz 

 
50-кесте. Ózińizdi tekserińiz 

1. Бірге жазылатын 

нҧсқаны табыңыз.  

А) Баян сҧлу  

Б) Кәркен қажы  

C) Кӛне кӛз  

Д) Бас маман 

2. Aıtylýy boıynsh  berilgen 

nusq ny t byńyz.  

A) Bespıke  

B) B s s ý  

C) Qojj ýryn  

D) Atp ıl r 

3. Minez-qulyqqa qatysty 

birikken sózdi t byńyz.  

A) Erentúz  

B) Atb ıl r  

C) Kelinbarmaq  

D) Mysyqtileý 

4. Juldyz  t ýyn bildiretin 

birikken sózdi t byńyz.  

A) Kónteri  

B) Erentúz  

C) Ejeqabyl  

D) J ýbúırek 

5. Aıtylýy boıynsh  berilgen 

nusq ny t byńyz.  

A) Kónekóz  

B) Q rymb ı  

C) Q r q ǵ z  

D) Áperb q n 

6. Emle erejesine s ı 

j zylǵ n nusq ny t byńyz.  

A) Besbıke  

B) Kónegóz  

C) Atp ıl r  

D) Bot ǵul q 

S b qty qorytyndyl ý. Kl ster j s ńyz 

Refleksı  
Бҥгін мен білдім... 

Қиындық туғызды... 

Енді мен... 

Мен ҥйрендім... 

Маған маңызды болып кҿрінді... 

5-сурет. Сабақ кӛрнекілігі 

 
2.3 Пунктуацияны оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 
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ХХ ғасырдың соңы жҽне XXІ ғасырдың басындағы ҽлемдегі саяси, 

экономикалық жҽне мҽдени ҿзгерістер, жалпы адамзат балластының ілгерілеу 

векторлары мен перспективалары жаһанданудың барысын аңғарта бастады. Бҧл 

векторлар мен перспективалар ағылшын тілінің кең қанат жайып бара 

жатқанын жҽне латын ҽліпбиінің ғаламдық саясатта да, қарапайым тҧрмыста да 

белсенді тҥрде қолданыла беретіндігін аңғартты. Қазіргі деректерге сҥйенсек, 

ҽлемдегі 7 млрд 450 млн адамның 48%-ы латын ҽліпбиін қолданады екен. Осы 

кҿрсеткішке халқы жағынан бірінші жҽне екінші орындағы Қытай мен 

Ҥндістандағы осы ҽліпбидің қолданылуын айтсақ жҽне Ҥндістандағы ағылшын 

тілінің ресми мҽртебесін қоссақ, онда ҽлемдегі жалпы халықтың жартысынан 

астамы кҥнделікті латын ҽліпбиін қолданады. Сондай-ақ ғаламда ғылым мен 

тҧрмысты қосып жіберген ақпараттандыру, кибернетика салаларындағы 

шартты белгілер мен таңбалардың, математика, физика, химия, биология, 

медицина салаларындағы латын ҽліпбиінің жетекшілік рҿлін айтсақ, онда 

жаһанданудың негізгі ҽліпбиі – латын ҽліпбиі екені даусыз. Бҧрын латын 

ҽліпбиін тек ғылымда, білім беруде қолданса, бҥгінгі кҥнде халықаралық 

деңгейде де, тҧрмыстық деңгейде де қанатын кеңге жайды (51-кесте. 5-

сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Тҿл сҿз бен автор сҿзінің  тыныс 

белгілері» деп берілген.). 

51-кесте. 5-сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Тӛл сӛз бен 

автор сӛзінің  тыныс белгілері» деп берілген.  
10. Саяхат 

жҽне демалыс.  

Синтаксис 

 

Тҿл сҿз бен автор 

сҿзінің  тыныс 

белгілері 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

 

5.4.4.5 тҿл сҿз, тҿлеу сҿз, автор 

сҿзінің жасалу жолдарын, қызметін 

білу, тҿл сҿзді тҿлеу сҿзге 

айналдыру; 

5.4.5.5 тҿл сҿз, тҿлеу сҿз, автор 

сҿзінің тыныс белгілерін дҧрыс 

қолдану 

52-кесте. 6-сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Тыныс 

белгілерінің тҥрлері мен қызметі» деп берілген. 
10. Ғылым мен 

технология 

жетістіктері. 

Пунктуация 

Тыныс белгілерінің 

тҥрлері мен қызметі 

 

Жазылым  6.3.3.1 ҧсынылған тақырып 

бойынша деректер жинақтай 

отырып, графиктік мҽтін 

(диаграмма, кесте, сызба) тҥрінде 

қҧрастыру; 

6.3.4.1 эссе тақырыбынан 

ауытқымай, абзац тҥрлерін жҥйелі 

қҧрастырып, кҿтерілген мҽселе 

бойынша келісу-келіспеу 

себептерін айқын кҿрсетіп жазу 

(«келісу, келіспеу» эссесі) 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

 

6.4.5.1 қазақ тіліндегі тыныс 

белгілерінің тҥрлері мен қызметін 

(даралаушы) тҥсіну, дҧрыс қолдану 
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53-кесте. 7-сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Сӛйлем 

соңында қойылатын тыныс белгілер. Сӛйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілер» деп берілген. 
10. Ғылыми 

фантастика. 

Пунктуация 

Сҿйлем 

соңында 

қойылатын 

тыныс белгілер. 

Сҿйлем ішінде 

қойылатын 

тыныс белгілер 

Жазылым  7.3.4.1 эссе қҧрылымы мен даму 

желісін сақтап, тақырыпқа 

байланысты берілген мҽселенің 

оңтайлы шешілу жолдары немесе 

себептеріне ҿз кҿзқарасын жазу 

(дискуссивті эссе) 

Ҽдеби тіл 

нормасы 

7.4.5.1 сҿйлем соңында жҽне 

сҿйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілерін (даралаушы жҽне 

ерекшелеуші) дҧрыс қолдану 

54-кесте. 7-сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Сӛйлем 

соңында қабаттасып қолданылатын тыныс белгілері» деп берілген. 
9. Қазақстандағы 

туризм жҽне 

экотуризм. 

Пунктуация 

Сҿйлем 

соңында 

қабаттасып 

қолданыла 

тын тыныс 

белгілері 

Жазылым  8.3.3.1 мҽтін қҧрылымын сақтай 

отырып, графиктік мҽтіндегі 

(диаграмма, кесте) деректердің 

маңызды тҧстарын анықтап жазу; 

8.3.4.1 эссе қҧрылымы мен даму 

желісін сақтап, мҽселе бойынша 

ҧсынылған шешімнің артықшылығы 

мен кемшілік тҧстарын салыстыру, ҿз 

ойын дҽлелдеп жазу (аргументативті 

эссе) 

Ҽдеби тіл 

нормасы 

8.4.5.1 сҿйлем соңында қабаттасып 

қойылатын тыныс белгілерін дҧрыс 

қолдану 

Жалпы «Пунктуацияны оқыту бойынша ҽдістемелік ҧсыныстарды» 

жазған кезде латыннегізді жаңа қазақ емле ережелерін меңгерткенде, 

«Қысқарған сҿздерді тасымалдау тҽртібі» (Ж.Ағабекова); «Цифрларды 

қолданудағы дефистің қызметін» (Б.Момынова) басшылыққа алу керек (53-

кесте. Дефиспен жазылатын сҿздер емлесі). Осы ретте дефиспен жазылатын 

сҿздер емлесін ҧсынамыз.  

55-кесте. Дефиспен жазылатын сӛздер емлесі 
Кҥні:  

Мҧғалім:   

Тақырыбы:  Дефиспен жазылатын сҿздер емлесі 

Мақсаты:  - Оқушыларға дефиспен жазылатын сҿздердің емлесін таныстыру жҽне 

меңгерту; 

- Оқушылардың жаңа ҽліпби негізінде тыңдылым, айтылым, оқылым, 

жазылым дағдыларын жетілдіру. 

Әдіс-тәсілдер: Болжау ҽдісі, Эйлер диаграммасы, ППП (презентация – тҥсіндіру, 

практика – жаттығулар, продукт – сабақ нҽтижесі) ҽдісі, «Ашық 

микрофон» ҽдісі, тест тапсырмалары 

Ресурстар: Презентация, ҥлестірме материалдар, жапсырма қағаздар (стикерлер), 

флипчарт 

Тірек ҧғымдар: 

. 

Қос сӛз – бір сҿздің қайталануынан не сҿздердің қосарлануынан жасалған, 

дефиспен жазылатын кҥрделі сҿз. 
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Дефис – орфографиялық белгі. 

Сызықша – тыныс белгісі. 

Сабақ барысы 

Жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Кіріспе 

 
І.Ҧйымдастыру кезеңі. 

1. Оқушылармен танысу, амандасу. 

2. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. 

3. Топта жағымды психологиялық орта 

қалыптастыру (жанымыздағы адамға қарап, 

кҥлімдеп, жағымды сҿз, комплимент, тілек 

айтамыз).  

3. Оқушылардың қызығушылықтарын ояту. 

ІІ. Жаңа тақырыпты болжау.  

Презентацияда тақырыпқа қатысты жазылған 

бірнеше сҿйлем беріледі. Оқушылар берілген 

сҿйлемдерден ерекшеленген сҿздердің қандай 

ортақ белгісі бар екенін  анықтап, ҧқсастықтарды 

байқайды. Соның негізінде жаңа тақырыпты 

болжайды. 

1-tapsyrma. Erekshelengen sózderdi oqyp, 

uqsastyqtaryn tabyńyz.  

 Toıǵa alys-jaqyn aǵaıynnyń barlyǵy jınaldy. 

Pah-pah, myna tulpardyń shabysyn-aı! Ulym bıyl 5-

synypqa kóshti. Alystan  sh-t rt bala kórindi. 

Zamanaýı MP-pleerler satylymǵa shyqty.  

-Қандай ерекшелік байқап тҧрсыз? 

-Қандай ҧқсастық бар? 

-Бҥгінгі кҥнгі сабағымызды не туралы болады деп 

ойлайсыз? 

Презентация 

Негізгі бӛлім 

 

І. Жаңа сабақты тҥсіндіру. 

- Ҽріптестер, ҿзіміз анықтап алғандай, бҥгінгі 

сабағымыздың тақырыбы: 

Дефис – емле белгісі.  

Дефиспен (-) жазылатын сӛздер емлесі 

1. Қос сҿздер дефис арқылы жазылады:  

- lek-lek, túrli-túrli, aıta-aıta, kóp-kóp, qaıta-qaıta; 

- jalt-jult, satyr-sutyr, shart-shurt, sart-surt, tars-

turs, pah-pah, pushaıt-pushaıt; 

- bir-eki, alty-jeti, úsh-tórt, otyz-qyryq, altaý-jeteý, 

bireý-ekeý; 

- ap-anyq, qyp-qyzyl, sap-sary, súp-súıkimdi. 

Бірақ appaq, kókpeńbek болып жазылады. 

2. Араб цифрымен берілген санға қосымша 

дефис арқылы жалғанады, тҥсірілген -ynshy (-nshi), 

-nshy (-nshi) қосымшасының орнына дефис 

қойылады, ал рим цифрымен берілсе, дефис 

қойылмайды: 6-ǵa, 100-ge deıin, 5-5-ten; 2018-jyly, 

3-kireberis, 10-qazan, 2-aqpan,  

16-bap, 1-úı, 9-páter,   І ǵasyr, IV taraý. Бірақ № 

шартты белгісімен тіркесетін араб цифрлы сан 

есімдер дефис арқылы ажыратылмайды: №5 

Презентация 
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buıryq, №58 mektep, №10 poıyz.    

3. Цифрға тіркелетін % (процент),  
0С (Цельсий) таңбаларынан кейін жалғанатын 

қосымшалар дефис арқылы жазылады: 100 %-kе, 

20 0С-den tómen. 

4. Кірме негіздер, аббревиатуралар мен 

сандардың тҿл жҽне шет тілінен енген сҿздермен 

қосарланған атаулары, сондай-ақ ýeb, eks сҿзалды 

сыңарларымен келетін сҿздер дефис арқылы 

жазылады: kofe-breık, tok-shoý, blıs-saýal, art-kafe, 

pop-mýzyka;  P4-pleer, SD-karta; VIP-palata,  

IT-mamandar, PR-menejer, ýeb-saıt. 

2-тапсырма 

Жаңа әліпбидің жаңалығы. 

Эйлер диаграммасы. 

 кирил ҽліпбиінде           латын ҽліпбиінде 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Екі тҥрлі ҽліпбимен жазғанда қандай 

айырмашылық кҿріп тҧрсыздар? 

- Осыдан қандай қорытынды шығаруға 

болады? 

- Жаңа ҽліпбимен айларды, жылдарды 

цифрларымен қосып жазуда қандай жаңалық 

байқадыңыздар? 

3-t psyrm . Defıspen j zyl tyn j ne defıspen 

j zylm ıtyn sózderdi ekige bólip j zyńyz.  

 №2 úı, 6 qabat, sap sary, 17 mektep, 2011 jyl, 4 

synyp, shytyr shytyr,    ǵasyr, rok mýzyka, pop art, 

appaq, 15 
0 
С-den joǵary 

Сергіту сәті. 

«Типография» ойынын ойнату. Қадыр Мырза 

Ҽлидің «Ана тілің – арың бҧл» атты ҿлеңінен бір 

шумақ ҿзіміз пернетақта болып басып кҿрейік. Ҽр 

адамға ҽр сҿз беріледі. Сол адам сол сҿзді 

естігенде, ҿз сҿзін айтады.  

Ҥтір – аяқты тасырлату, 

Нҥкте – шапалақ ҧру. 

Ана тілің біліп қой, 

Еркіндігің, теңдігің. 

Ана тілің біліп қой, 

Мақтанышың, елдігің. 

4-tapsyrma. Defıspen jazylatyn s zderi bar s ılem ne 

s z tirkesin qurańyz. 

Arman 4-synypta oqıdy. 

Aıdany  otbasy 1-qabatta turady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флипчарт  

2019 жыл 

23 тамыз 

1 қаңтар 

1979 жыл 

               2019-jyl 

23-tamyz 

1-qa tar 

1979-jyl 

 

 ұқсастық 
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Ertaı ata 1951-jyly 2-aqpanda t yl an. 

Balalar avtob sqa eki-ekiden minedi. 

 

Қорытынды, 

бағалау, 

рефлексия 

 

5-t psyrm . Bekitý,  b ǵ l ý m qs tynd  

prezent sı d ǵy testiń durys j ý pt ryn q ǵ zǵ  

jazyp, bir-birin juppen tekserip, d leldeý. 

4. Sart j ne surt sózderiniń  r syn  ... 

e. дефис қойылады 

f. ҥтір қойылады 

g. дефис қойылмайды  

5. Durys j zylǵ n nusq ny  t byńyz. 

a. 1991-jyl  

b. 1991 jyl   

Q te j zylǵ n nusq ny t byńyz.  

e. alty-jeti  

súp-súıkimdi  

f. №7-mektep  

g. tok-shoý 

6. J ń   lipbıdiń emle erejesine engizilgen j ń lyqty 
t byńyz: 

a. ай, жыл мен цифрдың арасына дефис қойылады 

b. қос сҿздер дефиспен жазылады 

с.   рим цифрымен жазылған сҿз бен цифрдың арасына 

дефис қойылады 

5.   Durys j zylǵ n nusq ny  t byńyz. 

a. qypqyzyl 

b. k kpe bek 

Ҥлестірме қағаздар, 

презентация 

Бағалау Кері байланыс беру   

Рефлексия 

 
«Ашық микрофон» әдісі 

- Сіз сабақтан не кҥттіңіз? 

- Қандай ақпарат алдыңыз? 

- Алған ақпарат сіз ҥшін қаншалықты маңызды? 

-  Сізге тағы қандай ақпарат қажет?  

Стикерлер 

Латыннегізді жаңа ҽліпбидің емле ережелерін меңгерткен кезде іс 

қағаздарындағы даталар мен цифрлардың жазылуында да ерекшелік бар. 

Сондықтан да тҿменде ережеге негізделіп жасалған мысалдарды ҧсынамыз. 

İS QAǴAZDARYNDA SANDAR MEN DATALARDY JAŃA ÁLİPBI 

ARQYLY JAZÝ 

ҚЫЗМЕТТІК ХАТ МӘТІНІНДЕГІ КҤРДЕЛІ САН ЕСІМНІҢ ӘРБІР 

СЫҢАРЫ БӚЛЕК   ЖАЗЫЛАДЫ: 

Жетпіс бес. Тоғыз жүз сексен. Алты мың  жиырма тоғызыншы 

РЕТТІК САН АРАБ ЦИФРЫМЕН БЕРІЛСЕ, ОНЫҢ ТҤСІРІЛГЕН 

-ynshy (-inshi), -nshy (-nshi) ҚОСЫМШАСЫНЫҢ ОРНЫНА (-) ДЕФИС  

ЖАЗЫЛАДЫ, АЛ РИМ ЦИФРЫМЕН БЕРІЛСЕ, ДЕФИС 
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ҚОЙЫЛМАЙДЫ:  
                                     

9-qatar     

25-qyzmetshi 

817-k rermen 

ХХІ ғасыр  

III tom  

IV tara  

 

 

 

 

56-кесте. АРАБ ЦИФРЫМЕН БЕРІЛГЕН САНҒА ҚОСЫМША 

ҤНДЕСТІК ЗАҢЫНА СӘЙКЕС ЖАЛҒАНЫП, ДЕФИС АРҚЫЛЫ 

ЖАЗЫЛАДЫ, АЛ ЖАЗБАШАСЫНДА ДЕФИС ЖАЗЫЛМАЙДЫ: 
Ол 15-ke toldy               

12-shi ty da shy 

50-ge tarta 

10- a  j yq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ol on beske toldy 

Оn ekinshi ty da shy 

Еl ge tarta 

On a j yq 

57-кесте. Ай атаулары және жыл, ғасыр, қаулы, заң сияқты 

сӛздермен тіркесіп келген реттік сан есімдер дефис арқылы жазылады  
               2018-жылғы  

25-қыркҥйек айына жағдай бойынша 

мемлекеттік борыш туралы оперативтік 

деректеме 

2018-jyl y  

25-qyrk ıek aıyna ja daı boıynsha 

memlekettik borysh t raly operatıvtik 

derekteme 

Ескерту: Ай атаулары және жыл, ғасыр, қаулы, заң сияқты сҿздермен тіркесіп келген 

реттік сан есімдер жаңа емле шыққанға дейін дефис арқылы жазылмаған 

58-кесте. Қҧрамында сан есімдері бар кҥрделі зат есімдер мен 

анықтауыштар 
150 jyldy yna oraı 200 astanalyq tur yn a 

100 kılometrlіk 25 tonnalyq 

Ескерту:  Онға дейінгі сан есімдер сҿзбен жазылады: 

Jetі paıyzdyq Ekі aılyq k rsetkіsh 

To yz k ndіk Bes metrlіk 

59-кесте. ҚОСАРЛАНҒАН БОЛЖАЛДЫҚ САН ЕСІМДЕР САНМЕН, 

СӚЗБЕН БЕРІЛСЕ ДЕ ДЕФИСПЕН ЖАЗЫЛАДЫ 
Otyz-qyryq qyzmetshі 30-40 qyzmetshі 

Shamamen alty-jeti k n Shamamen 6-7 k n 

Jıyrma-otyzdaı adam 20-30-daı adam 

60-кесте. № ШАРТТЫ БЕЛГІСІМЕН ТІРКЕСЕТІН АРАБ ЦИФРЛЫ 

САН ЕСІМДЕР ДЕФИС АРҚЫЛЫ АЖЫРАТЫЛМАЙДЫ: 
№ 198 buıryq Qazaqstan Respýblıkasy Bіlіm jáne ǵylym mınıstrіnіń 2018-jylǵy 13-

sáýіrdegі № 198 buıryǵy  

№ 259 qa ly Qazaqstan Respýblıkasy Bіlіm jáne ǵylym mınıstrіnіń 2015-jylǵy 23-

sáýіrdegі № 259 qaýlysy  

№ 416-V QRZ Za y «Qazaqstan Respýblıkasynyń memlekettіk qyzmetі týraly» Qazaqstan 

Respýblıkasynyń 2015-jylǵy 23-qarashadaǵy № 416-V Zańy 

 

61-кесте. МЫҢДАҒАН, МИЛЛИОНДАҒАН, МИЛЛИАРДТАҒАН 

ІРІ ДӚҢГЕЛЕК САНДАР ҚЫСҚАРТЫЛҒАН БЕЛГІМЕН 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ДЕФИС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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САНДАРДЫҢ  ТІРКЕСУІ ТҤРІНДЕ ӘРІПТІК-САНДЫҚ НЫСАНДА 

ЖАЗЫЛАДЫ: 
8 my  k siporyn Álemdegi 20 mln tutyn shyny  ekonomıkalyq 

m denıetin zertte . 

Qazaqstanda 10 jylda 8 my  k siporyn paıda 

boldy. 

22 mlrd adam 

20 mln tutyn shy Sheteldik ınvestorlar 22 mlrd dollar ınvestısıa 

quıdy. 

62-кесте. ЦИФРҒА ТІРКЕЛЕТІН % (пайыз), °C (Цельсий) 

ТАҢБАЛАРЫНАН КЕЙІН ЖАЛҒАНАТЫН ҚОСЫМШАЛАР ДЕФИС 

АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛАДЫ: 
50%- a deıin,  

150 %-dan jo ary 

Elektr energıasyny  aqysyn 50%- a  

deıin  nemde ge bolady 

25  °C-den t men,  

1600  °C- ge deıin  

 

Daıyndal an eritindi  

25  °C-den t men  

temperat rada 24 sa at saqtalady 

63-кесте. ҚҦЖАТ МӘТІНДЕРІНДЕ ӚЛШЕМ БІРЛІК АТАУЛАРЫ 

ТОЛЫҚ ЖАЗЫЛАДЫ: 
763,1 my  sharshy metr Almatyda 2019-jyly 763,1 my  sharshy metr 

tur yn  ı tur yz  josparlan da 

64 mlrd tonna 

 

Kaspı ma y oıpatynda 64 mlrd tonna 

k mirs tegi shıkizatyny  qory bar 

64-кесте. ҤКІМЕТ ҚАУЛЫЛАРЫ ЖОБАЛАРЫНЫҢ 

МӘТІНДЕРІНДЕ АҚШАЛАЙ СОМАНЫ БЕЛГІЛЕУ САНДЫҚ 

НЫСАНДА ЖАЗЫЛЫП, СӚЗБЕН ТОЛЫҚТЫРЫЛАДЫ: 
4358265 (t rt mıllıon  sh j z el  segіz my  

ekі j z alpys bes) 

 

Úkіmettі  rezervіnen 4358265 (t rt mıllıon 

 sh j z el  segіz my  ekі j z alpys bes) te ge 

b lіnsіn. 

ТЕҢГЕМЕН ЖӘНЕ ТИЫНМЕН БЕРІЛГЕН АҚША ҤЛГІСІ ҚЫСҚАРТЫЛМАЙ 

ТОЛЫҚ ЖАЗЫЛАДЫ: 

2018-jyl y 10-qa tarda bankter qaryzdardy qaıta qarjylandyr  a 22 mlrd. te ge jalpy somada 

2372  tinimdi qarady. 

65-кесте. ЦИФРЛАРМЕН КЕЛГЕН ҚЫСҚАРҒАН ӚЛШЕМ 

БІРЛІК АТАУЛАРЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫ ТАҢБАЛАР 

ТАСЫМАЛДАНБАЙДЫ: 
240 ga (240-ga emes) Egin eg men aınalysqan shar a qojalyqtary 

b ginde 240ga jerge bıdaı ekti 

70 sm (70-sm emes) AВSD tikt rtburyshty  perımetri 70 sm bolsa, 

ony  a dany qansha bolady? 

100 km (100-km emes) Ushqysh 2,4 mın tta  shaqpen  100 km 

qashyqtyqty ushyp  tti. 

6-сурет. Ресми-іскери мәтінде жыл және жылдар деген сӛздер толық 

жазылады 
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Жыл сҿзі (толық та, қысқартылған тҥрінде де) дҿңгелек жақшадағы 

дата кезінде жҽне датаны сандық нысанда белгілеу кезінде жазылмайды  

«Egemen Qazaqstan» gazetini  basylymdary budan 70 jyl buryn (1930-

1940) latyn qarpinde jarıalan an. 

2.4 Терминдерді оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

6-сыныпқа арналған оқу бағдарламасында «Неологизм сҿздер. Термин 

сҿздер. Диалект сҿздер. Кҽсіби сҿздер» деп берілген тақырыптар бар (65-кесте. 

6-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы).  

65-кесте. 6-сыныпқа арналған Оқу бағдарламасы. 
4. Астана – 

мҽдениет пен 

ҿнер ордасы. 

Лексика 

Неологизм сҿздер. 

Термин сҿздер. 

Диалект сҿздер. 

Кҽсіби сҿздер 

Ҽдеби тіл 

нормалары 

 

6.4.3.1 неологизм, термин, диалект 

сҿз, кҽсіби сҿздердің қолданыс 

аясын тҥсіну жҽне ажырата білу 

Берілген тақырыптарды меңгерту кезінде «Лексикаланған тҧрақты 

тіркестердің бірге таңбалану себептері жҽне тҧрақты тіркестерден 

айырмашылығы» (Қ.Қалыбаева, Ш.Қапантайқызы); «Анықтауыштық 

қатынастағы сҿз тіркесінің бҿлек жазылу себептері» (Қ.Қалыбаева, 

Ш.Қапантайқызы); «Кҥрделі етістіктердің емлесі» (А.Жаңабекова, 

Ш.Қапантайқызы); «Кҥрделі сын есім, ҥстеу жҽне есімдіктердің емлесі» 

(А.Жаңабекова, Ш.Қапантайқызы); «Ырғақты топ, кҥрделі сҿзді ҧластырып 

айту орфоэпиясын» (Л.Еспекова, Ш.Қапантайқызы) басшылыққа алған жҿн.  

Кірме сӛздер туралы тҥсінік. Кірме сҿздер тіларалық қарым-қатынас 

(байланыс) нҽтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бҿгде тілдік элементтер 

(сҿздер, сҿз тіркестері, жҧрнақтар т.б.) арқылы тілімізге енген сҿздер. Кірме 

сҿздер деректерге сҽйкес, ҽлемнің 50-ге жуық тілінен енген лексикалық 

бірліктер ағылшын тілінің сҿздік қорының 75%-ға жуығын қҧрайды жҽне 

ҽртҥрлі тарихи дҽуірде, сондай-ақ ҽртҥрлі даму жҽне тіршілік ету кезеңінде 

енген лексика қабатын қамтиды.  

Ресми-іскери мәтінде жыл және жылдар деген сӛздер толық жазылады. 

Feder ldy rezerv  júıesiniń 

p ıyzdyq mólsherlemesi 

2019 jyly 3,1, 2020 jyly 3,4 

p ıyzǵ  kóteriledi degen 
boljam bar 

Ҥкімет қаулыларында және Премьер-

Министр ӛкімдеріне қосымшаларда, 

нормативтік кесімге библиографиялық 

сілтемелерде жыл және жылдар деген 

сӛздер қысқартылып жазылуы 
мҥмкін 

Q z qst n Respýblık sy Joǵ rǵy Keńesiniń 

Jarshysy, 2006 j., N 23,  

154-qujat 



75 
 

Деректерге сҽйкес, ҽлемнің 50-ге жуық тілінен енген лексикалық 

бірліктер ағылшын тілінің сҿздік қорының 75%-ға жуығын қҧрайды жҽне 

ҽртҥрлі тарихи дҽуірде, сондай-ақ ҽртҥрлі даму жҽне тіршілік ету кезеңінде 

енген лексика қабатын қамтиды. Кірме сҿздер тікелей, сондай-ақ делдал тілдің 

кҿмегімен енеді. 

7-сурет. Кірме сӛздердің қалыптасуы 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ӛкінішке орай 20 ғасырдан бері қазақ тілінде кірме сӛздер тек орыс 

тілі арқылы ғана енеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нҽтижесінде тілдің ҿзіндік заңдылықтары бҧзылып жатыр. 

Ертеректе дҽнекер тілсіз тікелей тҥпнҧсқа тілден енген сҿздерде болған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нҽтижесінде қазақ тілінің ҿзіндік заңдылықтары сақталған. 

Лексикадағы кірме сҿздердің енуі кезінде қолданылатын негізгі тҽсілдері:  

латын тілі 

грек тілі 

неміс тілі 

француз тілі 

о
р
ы
с 
ті
л
і 

латын тілі 

грек тілі 

неміс тілі 

француз тілі 

о
р
ы
с 
т
іл
і 

қ
а
за
қ
 т
іл
і 

араб тілі 
 

парсы тілі 

орыс тілі 

қ
а
за
қ
  

т
іл
і 
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Транскрипция (фонетикалық тҽсіл) – сҿз бірлігінің тілімізге дыбыстық 

формасын сақтай отырып енуі (кейде кірме сҿздің тҥрі енетін тілдің 

фонетикалық ерекшеліктеріне сҽйкес аздап ҿзгереді).  

Транслитерация – бҧл шет тіліндегі сҿзді жазылған қалпында ҿз тілімізде 

қолдану тҽсілі: кірме сҿздің ҽріптері ана тіліміздің ҽріптеріне ауыстырылады. 

Транслитерация кезінде сҿз ана тіліміздегі оқу қағидасы бойынша оқылады. 

Калькалау – кірме сҿздердің тілімізге сҿздің немесе сҿз тіркесінің 

ассоциативті мағынасы мен қҧрылымдық моделін сақтай  отырып, ену тҽсілі. 

Шет тіліндегі сҿзді немесе сҿз оралымын сҿзбе-сҿз аудару арқылы, яғни сҿздің 

немесе сҿз оралымының морфологиялық қҧрылымы мен уҽждемесін сақтай 

отырып, қабылдаушы тілдің қҧралдары арқылы дҽлме-дҽл кҿшіру арқылы енген 

кірме сҿздер де калька деп аталады.     

Калькалау кезінде кірме сҿздің немесе сҿз тіркесінің компоненттері жеке-

жеке аударылып, шет тіліндегі сҿздің немесе сҿз тіркесінің ҥлгісі бойынша 

біріктіріледі. 

Семантикалық кірме сҿздер – тілімізде қолданылатын сҿзге жаңа мағына, 

кҿбіне ауыспалы мағына ҥстелетін кірме сҿздер. 

Ҽдетте, терминдердің даму динамикасын айқындау лингвистикалық жҽне 

экстралингвистикалық факторларға байланысты болады. Тіл білімі саласына 

жататын терминология ғылымын қоғамда болып жатқан қҧбылыстардан бҿліп 

қарастыруға болмайды. Себепсіз салдар болмайтын сияқты, термин де елдің 

саяси кҿзқарасымен бағыттас жҥйеде дамиды немесе тоқырауға ҧшырайды.  

Қазақ терминологиясының даму кезеңдері ҥшке бҿлінеді: 

• І кезең. «Қазақ терминологиясының қазан тҿңкерісіне  дейінгі жҽне 

кейінгі кезеңі (1910-1935 жж.); 

• ІІ кезең. Қазақ терминологиясының жалпыкеңестік терминдер 

қалыптастыру кезеңі (1935-1990 жж.); 

• ІІI кезең. Тҽуелсіз  Қазақстан терминологиясы дамуының  бағыт-

бағдарын айқындау кезеңі (1990 жылдан бергі уақыт). 

1924 жылы Орынбор қаласында «Қазақ білімпаздарының тҧңғыш съезі» 

ҿтті. Онда Елдес Омарҧлының жасаған баяндамасы негізінде терминқор 

қалыптастырудың алғашқы қағидаттары қабылданады. Ол қағидаттар мынадай 

сипатта болды: 

1. Қазақша пҽн сҿздері қазақтың ҿз тілінен алынатын болсын;  

2. Қазақтың ҿз тілінен табылмаған пҽн сҿздер, басқа тҥркі халықтарынан 

ізделінсін. Басқа тҥріктер тіліндегі пҽн сҿздері – жалпы тҥркі сҿзі болып, жат 

тілдің ҽсерінен аман болса, ондай сҿздер жатырқамай алынсын; 

3. Еуропа халықтарының бҽріне де сіңіп кеткен жалпы жҧртқа ортақ пҽн 

сҿздер, қазақ тілінің заңдарына келтіріліп, бізге де пҽн сҿз болып алынсын; 

ондай сҿзге мағынасы дҽл келетін қазақтың сҿзі болса, жалпы еуропа сҿзімен 

қазақша сҿз, тҥбінде екеуі жалпы халықтардың талғауына тҥсіп, қай қолайлысы 

алынатын болу ҥшін, екеуі қатар жазылып отыратын болсын; 

4. Қазақтың ҿз тілінен басқа тілдерден алынған пҽн сҿздер қазақ тілінің 

баяндамада кҿрсетілген заңдарша ҿзгертіліп алынсын; 
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5. Қазақша пҽн сҿздерін тексеріп қабылдап алатын орын, қазақша білім 

кеңесі, жалпы қазақ халқы ҥшін жалғыз болсын. Пҽн сҿздер ҽуелі білім 

кеңесінің жанында ҽр пҽннің мамандарынан сайлаған, ҽр пҽннің ҿзіне дербес 

комиссияларда тексерілетін болсын. Комиссияның қабылдап алған сҿздері 

баспа жҥзінде жарияланып, кҿптің сынына тҥскеннен кейін, білім кеңесінің 

қарауына тапсырылып, содан бекіп шығатын болсын; 

6. Қазақша сҿздер ҽліпби ретінде тізіліп, сҿздік болып шығарылсын, - 

делінген. 

LATYN GRAFIKASY NEGİZİNDEGİ TERMINDERDİŃ ORFOGRAFIASY 

8-сурет. «Я» әрпінің латын графикасында берілуі 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-сурет. «Ю» әрпінің латын графикасында берілуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сӛз басында 

Дауысты 

дыбыстан кейін 

«Ъ», «ь» 

белгісінен кейін  

Iаlt , ı dro, ı nt r, ı kor   

Idеı , soı , qoı n   

Sýbı dro,  lıаns 

«Я»       «ıa» 

«Я»                  «а́» 

Дауыссыз дыбыстан 

кейін  
Akýmýlа tor, z rа d, k lkýlа tor, ınflа sı   

«и»(«ı»)-дан кейінгі «я»              «а»     

Túrkı , еksp nsı , monopolı ,  ksı , demokr tı  

«Ю»               «ıý» 

Тӛл сӛздерде 

Сӛз басында 

Aıý, oıý, qoıý, soıý, joıý, tyıý 

Iýpiter, Iýrm l , ıýrısprýdensı  
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10-сурет. «Ë» әрпінің латын графикасында берілуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ц»/«сц»                         «s» 

sırk, sıfr, sılındr, sırkýl  

proporsıonal, abzas, kvars, konstıtýsıa 

senarı, abses, ınflа sıa, aksıa  

«цц»                              «ts»   

«Ю»               « » 

Дауыссыз дыбыстан кейін   bs lút, v lút , sıýjet búdjet, búrokr tı  

«Ъ», «ь» белгісінен кейін  kompúter, tútor, konúktýr , sıýt  

manо́vr  

«Ë»                 

« » 

rejısо́r 

brýselо́z 

akt r 

am ba 

dırıjо́r 

«Э»                

«е» element  

koefısent  

ekonomıka 

ekvıvalent  
poetıka 

еkspansıa 

eksport  

Е с к е р т у. -оэ әріп тіркесімен 

аяқталатын сӛзде «э» әрпінің 
орнына «ı» жазылады:  

aloı, kanoı  
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Nıtsa, pıtsa,  

11-сурет. «Shsh» мен «Sh»-ның латын графикасында берілуі - ның  
 

 
«тч»                         «т» 

skoch, skech, mach  

Жіңішкелік белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың  

әрпі жазылады, қосымшалар тҥбірдің соңғы буынына ҥндесіп  

жалғанады, жіңішкелік белгі (ь) ескерілмейді 
 

 lternatıv 

оft lmolog 

 ltras yle 

 

bron 

monastyr  

g ash 

«ь» келген буын қҧрамында «e», «ı» әріптері бар сӛздерде  

«ь» ескерілмейді, қосымшалар тҥбірдің  

соңғы буын ҥндестігіне сәйкес жалғанады:  

 kv rel, l ger, b relef, b rer fılm,  tele 

Ономастикалық атаулар мен кейбір мағынасына  

нҧқсан келетін сӛздерде  

«ь»            «ı» 

Pıer, pıes , lıe  

12-сурет. «дж» мен «д»-ға аяқталатын сӛздердің жазылуы. 

«Sh»  
ýchılıshe, praporshık 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
«ь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Сӛз ортасындағы қайталама  

сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу  

дыбыстарын білдіретін ҽріптердің бірі тҥсіріліп жазылады: 

profesor, prosesor, asonans, dısonans, dissident 

ımýnogen, 

sımetrıa, amıak, anagram, kardıogram 

anotasıa, 

korektor, korozıa, presýpozısia, 

abrevıatýra  

Сҿз мағынасы ҿзгеретін жағдайда  

сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу әріптері сақталады:  

esse, sammıt, mılıgramm, ırrasıonal 

natrı 

realı 

glosarı 

ekvıvalent  

kalı 

alúmını 

komentarı 

«-cт, -сть, -зд»             «-с, -з» 

jýrnalıs, ensıklopedıs, vedomos, 

sıez  

«-нг»          « » 

dempı , 

reıtıń, brıfıń, reıtıń   

«w»         «ý» 

ýаts p,  ýıkıpedı , ýeb-s ıt 

2.5 Кәсіби сӛздерді оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

Халықаралық деңгейде латын ҽліпбиі ірі бизнес жобалардың, ҽлемдік 

брендтердің таңбалық белгісі жҽне халықаралық поштаның, ҽуе, теміржол, 

автомобиль қатынасының негізгі ҽліпбиі болды. Тіпті қай мемлекеттің азаматы 

екендігіне қарамастан тҿлқҧжат міндетті тҥрде латын таңбалары арқылы да 

жазылып жҥргенін жақсы білеміз. Себебі XXІ ғасырда адамзат етене, тым 

жақын экономикалық жағынан да, мҽдени жағынан да араласа бастады. Осы 

b djet, lodjy,  

djoýl 

«ий»         

«ı» 
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араласуды қамтамасыз ететін халықаралық виза режімі осы ҽліпбиде жҥзеге 

асырылады. 

Ғаламдық жаһанданудың нақты, кең кҿрінісі – ақпарат алмасу. Ҽсіресе 

интернет жҥйесі арқылы ақпарат алмасуда латын ҽліпбиінің ҥлесі тіпті зор. 

Интернет домендер, компьютерлер мен смартфондардағы шартты белгілер 

латын ҽліпбиінде. Яғни, ҽлемнің қай тҥкпіріндегі адам болсын ҿзіне қажетті 

ақпаратты іздегенде осы ҽліпбиге жҥгінеді. Ҽліпбимен бірге негізінен ағылшын 

тілінде пайда болған ҧғымдар мен терминдер де латын ҽліпбиі нҧсқасында 

біздің пайдамызға жарап келеді. Сол себепті де, ҽсіресе жастар латын ҽліпбиін 

қолдануды жеңіл, ҽрі қолайлы кҿреді. Сонымен бірге америкалық, батыстық 

ҿмір салтының белең алуы да бҧл ҽліпбиді танымал етеді. Мҽселен, ағылшын 

тіліндегі музыка, Голливуд фильмдері, брендтік тауарлар деген сияқты. 

Қазақстанның кҽсібі мен мал шаруашылығының тҥрі ҿте кҿп. Қазақ 

халқы – мал мен егінді ежелден кҽсіп еткен ел. Осыған байланысты белгілі бір 

кҽсіппен айналысатын жерлерде сол кҽсіпке лайықты сҿздер мен 

сҿйлемшелерді осы шаруашылықтың тҥрлерімен тікелей айналысатын адамдар 

ғана ҿздері тҥсінісе алады. 

Кҽсіпке байланысты қолданылатын қазақ тіліндегі мҧндай кҽсіби сҿздерді 

шамамен тҿмендегідей топтарға  бҿлуге болады: 

Бау-бақша, суармалы егіске байланысты кҽсіби сҿздер: атыз, қарық, нҽк, 

кемпір қауын,  жерді ызалау,  қауынды тігу жҽне т.б. 

Балық шаруашылығына  байланысты сҿздер:  жылым,  сҥзекі, бҥркеніш, 

қаяз, қарма, шҿктірме, азна жҽне т. б. 

Мақта шаруашылығына байланысты кҽсіби сҿздер: кҿсек, кҥнжара, 

қауашақ қоза, кҿсектеу, шит егу,  сҥдігер айдау жҽне т.б.   

Сҿзсоңы сыңарлары бар біріккен сҿздер емлесімен қатар сҿзалды 

сыңарлары бар кҥрделі сҿздер емлесін де жаңа емле ережеде меңгерту 

сабақтары (23-сурет. Сҿзалды сыңарлары бар кҥрделі сҿздер емлесі) 

13-сурет. Сӛзалды сыңарлары бар кҥрделі сӛздер емлесі.  
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Латыннегізді жаңа емле 

ережедегі тағы бір ҿзгеріс, 

бҧнда аң, қҧс, ҿсімдіктердің 

кҥрделі атауларының емлесі 

жеке берілген. Аталған емлені 

Қ.Кҥдеринова мен Ш.Қапантайқызы қҧрастырған емлеге сҥйену керек (45-

кесте. Аң, қҧс, ҿсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесі).  

66-кесте. Аң, қҧс, ӛсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесі 
Пәні: Қазақ тілі 

Сабақтың 

тақырыбы 

Аң, қҧс, ӛсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесі  

Сабақты мақсаты  Аң, қҧс, ҿсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесін меңгеру 

Сабақтың кіріспе 

кезені  

Амандасу. Оқушылар назарын ҿзіңе аудары.  

Оқушылар бҥгінгі сабағымызды табиғатқа саяхат жасаумен 

бастайық. 

Жаңа тақырып Сонымен барлығымыз кҿзімізді жҧмамыз.  

Енді кҿз алдымызға орман жҽне аң, қҧс, ҿсімдіктерді елестетеміз. 

Кҿзімізді ашпастан сол  қалпында айтамыз мысалы мен бҧлбҧлдың 

сайраған дауысын естіп тҧрмын.   

- Ал сендер не естіп, елестетіп тҧрсыңдар ма?  

- Иҽ. 

Енді кҿзімізді ашамыз. Тақтаға назар саламыз.  

Қандай аң, қҧс, ҿсімдік  кҿріп тҧрсындар? 

Таутеке (аң),  

Сарықҧс (қҧс),  

Айдаршӛп (ӛсімдік).   

Сонымен бҥгінгі тоқталатын тақырыбымыз  

аң, қҧс, ӛсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесімен 

таңысамыз.   

Қазақ тіліндегі ӛсімдік, қҧс жәндік атаулары кӛбінесе екі 
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сыңардан тҧрады.  

Кемінде екі компоненттен тҧратын атаулардың емлесіне 

қатысты мынадай жайттар бар: 

Жаңа тақырып 

 

Схема 

 

 

 

Схема  
 

 

 

 

Схема 

 

 

 

 

Схема 

 

 

 

 

Схема 

 

 

 

 

Схема 

Кемінде екі компоненттен тҧратын есімдік атауларына назар 

аударайық. 

1. Ҿсімдік қҧрама атауының соңғы сыңары  шӛт, кӛк, от, 

қҧрақ, шалғын, қурай, ағаш, егін тҽрізді жалпы,  

дерексіз сипаттағы  сҿздер бірге жазылады.   

Мысалы:  айдаршӛп, қараот, балқҧрай, сарағаш 

2. Ҿсімдік, жануар, аң-қҧс атауларының  бірінші сыңары ақ, 

қара, сары, кӛк, қызыл, ала, боз тҽрізді тҥс атауларымен келетін 

терминдер бірге жазылады. 

 Мысалы:  кӛкқҧтан (қҧс), ақшабақ (балық) сарыгҥл (ӛс.), 

қарағаш (ӛс.).  

3. Ҿсімдік мҥше атаулары (тамыр, мҧрт, сабақ, жеміс, қат, 

жидек, жапырақ, гҥл, тікен, бҧта), яғни жалпыға ортақ бҥтіннің 

бӛлшегі болып келсе сҿздер бірге жазылады.  

Мысалы: бӛрігҥл, бӛріжеміс, айылжапырақ, бозтікен 

4. Екі сыңары да, кейде бір сыңары ҿз дербестігінен 

айырылып, не ауыспалы мағынада қолданылса онда бірге жазылады.  

Мысалы: тҥйетабан, қҧлынембес, далантопшы, қҧртқашаш 

5. Бірінші сыңары мал, аң, қҧс жалпы атаулары (қой, сиыр, 

аю, қоян, аю, қоян), болмаса тау, шӛл, қҧм, дала сияқты сҿздер  

екінші сыңары нақты ӛсімдік, аң-қҧс аты  болған жағдайда  бірге 

жазылады.  

Мысалы: қҧмбетеге, сиыржоңышқа, қойқарақат, итошаған, 

итбҥлдірген  

6. Ҥш қҧрамнан тҧратын  ҿсімдік, жануар, аң-қҧс атаулардың 

алдыңғы екі сыңары бірігіп жазылады. Мысалы: ақбас сиыр, 

сарыбас жылан 

1 тапсырма  

Айтылым 

Аққайын, ақшабақ, ақбӛкен, ақиық 

 

2 тапсырма  

Жазылым  

 

Тҥсіп қалған әріптерді орнына қойып, жаңа әліпбиімен 

жазамыз.  
қоянқҧйрық - qoı nquıryq  

балқурай - b lqýr ı  

тҥйетабан - túıet b n  

бҧлдырық - buldyryq  

қойқарақат - qoıq r q t  

итбҥлдірген - ıtbúldirgen  

таспажоңышқа - t sp jońyshq   

қараҿрік - q r órik  

тасбақа - tasbaqa 

3  тапсырма 

Оқылым 

 

 

Келесі тапсырма мәтінді оқу.  

Қорғалжын қорығы 

Қорғалжын мемлекеттік табиғат қорығы Астана қаласының 

оңтҥстік-батысынан 130 км. қашықтықта орналасқан.  Қорық 

фламинго, бҧйра пеликан жҽне тағы да басқа қҧстардың мекендейтін 

сулы-батпақты жерлерді сақтап қалу мақсатымен 1968 жылы 

қҧрылды. Қорық жерінде қалпақты саңырауқҧлақтар 

микробиотының 63 тҥрін кездестіруге болады.  

Қорық аймағында қҧстың  299 тҥрі тіркелген. «Қызыл 
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Кітапқа» енгізілген қҧстар санының 32 тҥрі мекендейді. Қорықта 

қызыл кітапты қҧстардың ішінен шамамен  26 тҥрі кездеседі. Жалпы 

қҧстардың 112 тҥрі, соның ішінде 4 сҧқсыр ҥйрек, 1 гагар, 3 ескек 

аяқты қҧстар, 9 сирақаяқтылар, 1 фламинго, 28 

пластинатҧмсықтылар, 6 бақташылар, 3 тырналар, 42 балшықшылар, 

15 шағала мен бізтҧмсықты шағалалар бар. Қазақстан балығының 

шамамен 10% -ы, яғни  басым бҿлігі мҿңке балық, алабҧға, шортан. 

саңырауқҧлақтар, 

сирақаяқтылар, 

пластинатҧмсықтылар, 

бізтҧмсықты шағалалар, 

алабҧға 

Сергіту сәті  

4  тапсырм 

Ҿсімдік  атауларынан  жалпыға ортақ бҥтіннің   бҿлшегі болып 

келетін «Гҥл» сҿзін алып кҥрделі сҿздер қҧраймыз. 

5  тапсырма  

  

 

 

итмҧрын               ıtmuryn  

қараӛрік               q r órik  

таңқурай               t ńqýr ı  

қызылағаш          qyzyl ǵ sh  

балдыркӛк            b ldyrkók  

бозторғай              boztorǵ ı 

алабҧға                   l buǵ   

қызылторғай       qyzyltorǵ ı 

райхангҥл             r ıh ngúl 

Ҥй тапсырмасы  Аң, қҧс, ҿсімдіктердің кҥрделі атауларының емлесіне  бойынша 

сҿздер жазып келу  

Қорытынды  Қазақ тіліндегі ӛсімдік, қҧс жәндік атаулары неше  сыңардан 

тҧрады?  
1.Шҿп, кҿк, от, қҧрақ, шалғай, қурай, ағаш, егін 

Мысалы:  айдаршҿп, қараот, балқурай, сарағаш   

2.Ақ, қара, сары, кҿк, қызыл, ала, боз  

Мысалы:  кҿкқҧтан, ақшабақ, сарыгҥл, қарағаш  

3.Тамыр,  мҧрт, сабақ, жеміс, қат, жидек, жапырақ, гҥл, тікен, бҧта 

Мысалы:  бҿрігҥл, бҿріжеміс, айылжапырақ, бозтікен 

4.Мысалы:  тҥйетабан, қҧлынембес, далантопшы, қҧртқашаш  

5.қой, сиыр, аю, қоян, аю, қоян, тау, шҿл, қҧм, дала Мысалы: 

қҧмбетеге, сиыржоңышқа, қойқарақат, итошаған, итбҥлдірген  

Мысалы:  ақбас сиыр, сарыбас жылан 

Elimizdiń t bıǵ tyn qorǵ ıyq,  ı l ıyq! 

67-кесте. Кәсіби сӛздерге араналған сабақ жоспары.    

SABAQ: 4-bólim: Astana- m denıet pen óner ord sy 

Taqyryby:  Shar ashylyq t rleri. Kásibı sózder.              
Mektep:  

Kúni:  Muǵ limniń  ty-jóni:  

SYNYP: 6 Qatysqandar: Q tysp ǵ nd r: 

Oqý 

maqsattary 

O3. A yzeki s ıle  etıketteri men k rkem s ıle di  qurylymdyq j ne janrlyq 

erekshelikterin ajyrat ; 

ÁTN3. Neologızm, termın, dıalekt s z, k sibı s zderdi  qoldanys aıasyn t sin  j ne 

ajyrata bil  

Sabaq 

maqsattary 

B rlyq oqýshyl r orynd ı  l dy: 

A yzeki s ıle  etıketteri men k rkem s ıle di  qurylymdyq j ne janrlyq erekshelikterin 

j ne neologızm, termın, dıalekt s z, k sibı s zderdi  qoldanys aıasyn t sinedi, ajyrata 

alady 
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Oqýshyl rdyń kópshiligi orynd ı  l dy: 

A yzeki s ıle  t rlerin baılanysty dıalog qurady 

Keıbir oqýshyl r orynd ı  l dy: 

A yzeki s ıle  t rlerin baılanysty neologızm, termın, dıalekt, k sibı s zderdi qatystyryp  

dıalog, reportaj qurady 

B ǵ l ý 

krıterııi 

 Erejeni me geredi; 

 Dıalog, reportaj qurastyrady; 

 Neologızm, termın, dıalekt, k sibı s zderdi qatystyrady 

Oqytý 

deńgeıi 

Tan , t sin , talda , qoldan  

Tildik 

maqsat 

Oqýshyl r orynd ı  l dy: 

Taqyrypta y oıdy jetkizedi 

P nge q tysty sózdik qor men termınder: 

Neologızm, termın, dıalekt, k sibı s z 

T lqyl ýǵ   rn lǵ n sur qt r: 

- Ár shar ashylyqty   zindik ereksheligi nede? 

Qundylyqtar

ǵ  b ýlý 

Yntymaqtastyq, ashyqtyq; 

P n r lyq 

b ıl nys 

Ekonomıka    

Aldyńǵy oqý: Shar ashylyq t rleri 

S b qtyń b rysy 

Kezeńder  

ý qyty 

Muǵ lim  reketi  Oqýshy 

 reketi 

Resýrs 

Qyzyǵýshy 

lyq oı tý 

 3 mın t 

Am nd sý, synypty  sabaqqa daıyndy yn qada ala , topqa 

b l .  Sabaqty  taqyryby men oq  maqsaty tanystyrylady, 

oq shylar  zderi sabaq maqsatyn qurady 

Oqý 

maqsatynan 

sabaq 

maqsatyn 

ózderi 

qurastyrady  

 

M ǵyn ny 

t ný kezeńi 

  

28 mın t 

D mytý t psyrm l ry:  

№1 TAPSYRMA.   
 Oqylym aldy. SJ.  ádisi.  

Nusqaýlyq: Sharýashylyqqa qatysty birneshe sýret beriledi. 

Sol sýretterdegi kásip túrine qatysty sózderdi ataý 

  

 

f b ǵ l ý 

«Ba darsham

» 

Interbel 

sendi 

taqtada 

k sipter

ge 

qatysty   

s zder 
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№2 TAPSYRMA.  TJ. Oqylym tapsyrmasy. 

«Suraq-jaýap» ádisi.  

Nusqaýlyq. «Kásibı sózder» erejesin oqyp, suraq-jaýap 

ádisi arqyly dıalogke túsedi. Kásibı sózderge mysaldar 

keltiredi.  

Deskrıptor: 

- Erejeni t sinedi; 

- Oı b lisedi;  

- Negizgi oıdy anyqtaıdy; 

- Bilimderin naqty mysaldarmen jetkizedi   

f   B ǵ l ý 

Deskrıptor 

arqyly 

jetekshilerdiń 

baǵalaýy 

 

№3 TAPSYRMA.  TJ.  «Pır mıd »  disi 
Tapsyrma. Biz, del, atyz, sharsha  tary, espeli qaıyq, 

  gelek. S zderdi  ma ynasyn ashyp, s ılem qurap 

jazy yzdar. 

S zderdi  ma ynasyn pıramıda a ornalastyrady. 

 

                                              Tiginshilik  

 

                                                  Balyq shar ashyly y 

 

                                                        Egin shar ashyly y 

f   B ǵ l ý 

Deskrıptor 

boıynsha 

ózin-ózi 

baǵalaıdy 

d pter    

Sońy 5 mınýt Keri b ıl nys. «Bes barmaq» ádisi. 

Bas barmaq –  zimdi qalaı sezindim? 

Bala   ırek – basqalar a k megim tıdi me? 

Ortan terek – b gingi k  il k ıim qandaı boldy? 

Shyldyr sh mek – b gingi sabaq unady ma? 

Kishkentaı b bek – b gin ne  ırendim?  

 

   

Úıge  Neologızm, termın, dıalekt, k sibı s zderdi qatystyryp 

s ılem qura dar 
  

2.6 Диалект сӛздерді оқыту бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

Тҧрмыстық деңгейде де латын ҽліпбиі танымалдылыққа жетті. Ҥйдегі 

электрлі тауарлар, жиһаз, ыдыс-аяқ, косметика жҽне басқа да аксессуарлар 
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мейлі Америкада, мейлі Қытайда немесе Кореяда ҿндірілсін, олардың атаулары 

латын ҽліпбиінде жазылып келеді. Кҥнделікті қолымыздан тҥспейтін телефон 

немесе телевизор пульттарындағы жазулар да осы ҽліпбиде. Ҽлбетте оларды 

кҥнделікті кҿру, пайдалану біздің санамызға латын ҽліпбиінің таңбаларына 

кҿздағдымызды қалыптастырады. Латын ҽліпбиінің осындай етене таныс болуы 

жҽне осы ҽліпбиде атаулар жазылған тауарлардың сапалылығы оның біздің 

санамыздағы беделін, қазіргі тілмен айтсақ, «пресстижін» қалыптастырады. 

Осындай жалпы ғаламдық беталыс жағдайында латын ҽліпбиін елемеу немесе 

оған қарсы тҧру шараларын жоспарлау яки жҥзеге асыру жалпы дамуға кедергі 

келтірмек. Ҿйткені қазіргі ҽлемдік кеңістікте оқшаулану қашан да регреске 

бастайды. Ҽрине, жаһанданумен ілесіп келетін барлық жаңалықтарды қабылдай 

беру жҿн емес те шығар. Бірақ латын ҽліпбиінің заманауи, прогрессивті ҽліпби 

екенін қабылдамау мҥмкін емес. Бҧл арада ҽліпби мен тілді шатастырмау 

қажет. Латын ҽліпбиі дегеніміз бҧл ағылшын тілі емес. Ағылшын тілі осы 

ҽліпбиде таңбаланатын жҥздеген тілдердің бірі ғана. Оның бер жағында латын 

ҽліпбиі қазіргі кезеңде белгілі бір тілдің немесе мемлекеттің тҿл ҽліпбиі емес. 

Латын тіліндегі терминдер болмаса, ешкім де латынша сҿйлемейді. Салыстыра 

айтсақ, кирил ҽліпбиі 300 млн-ға жуық славян халықтарының тҿл ҽліпбиі. 

Қазақстанның жағдайында бізді отарлаған мемлекеттің ҽліпбиі. Осы тҧрғыдан 

келгенде қазақ тілінің кирил ҽліпбиінен латын ҽліпбиіне кҿшуі міндетті тҥрде 

отарсызданудың ең басты кепілдігінің бірегейі болмақ. Сондықтан да 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы ең бастапқы, 

бірінші міндет қазақ тілінің латын ҽліпбиіне кҿшуі қазақ халқын сана 

деңгейіндегі отарсыздануға, одан ҿрістеп жаңаша жаңғыруға, яғни бҥгінгі 

ғаламдық ҥдерістерге ілесуге бастайды. 

Диалект деп тілдегі жалпы халықтық сипат алмаған, белгілі бір жерде 

ғана қолданылатын ерекшеліктердің жиынтығын айтамыз. 

Жергілікті диалектілердің шағын аймақты қамтитын бҿлігі говор деп 

аталады. Мҽселен, Қазақстан жағдайында диалект екі-ҥш облыс кҿлеміндей 

жерді қамтыса, говор бір облыс немесе екі-ҥш аудан кҿлеміндей жерді 

қамтиды. Мысалы, қазақ тілінде «Шығыс говоры», «Батыс говоры», «Оңтҥстік 

говоры» немесе «Қызылорда говоры», «Шу говоры» дегендер бар.  

«Қазақ тілі» пәнін жаңа әліпби, емле ережелері негізінде оқыту 

бойынша әдістемелік ҧсынымдар әзірлеу» Ҽдістемелік ҧсынымдарының 

тҥпкі мақсаты білім саласының қызметкерлері, оқушылар мен мҧғалімдерге, 

басқа да салада қызмет атқарушы тҧлғаларға алған білім-білік дағдыларын 

тҽжірибеде дҧрыс қолдана алатындай дҽрежеге жеткізу болмақ. десек, осы 

орайда мақсат орындалды деген қорытынды жасаған жҿн. Ол ҥшін жазылым 

жҧмысының сҽтті шығуы, ең алдымен, лексикалық минимумға, сҿздік қорға 

байланысты. Екіншіден, жазылым ҽрекетінің талапқа сай жҥзеге асуы тҧрақты 

тҥрде дағды қалыптастыруға байланысты. Ең бастысы, жаттығулардың 

бірсарынды емес, тҥрлендіріліп берілуіне байланысты. 

Сонымен, «Жаңа емле» оқу қҧралына енген жаттығуларға талдау жасап 

кҿрейік. 
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Сабақтың белсенді лексикасын игертуге арналған жаттығулар: 

 Sózderdi durys oqyp úıreneıik. 

 Sózderdi jańa álipbıdegi áripterdiń berilý retimen jazyp shyǵyńyz. 

 Belsendi leksıkamen sóz tirkesin jasańyz. 

 Bos orynǵa sabaqtyń belsendi leksıkasynda berilgen sózderdiń tıistisin 

qoıyńyz. 

 Sabaqtyń belsendi leksıkasyndaǵy sózderden mysal keltirińiz. 

 Shashylǵan áripterden sabaqtyń belsendi leksıkasyndaǵy sózderdi qurastyryp 

jazyńyz. 

 Sabaqtyń belsendi leksıkasyndaǵy sózderdiń aıtylymyn jazyńyz. 

Жазу дағдысын қалыптастыруға арналған жаттығулар: 

Bos oryn a  ripterdi  tıistisin qoıy yz. Da ystap oqy yz. 

-Berilgen s zderge qosymsha jal ap, s ılem qura yz. 

-Qajetti s zderdi qoıyp, berilgen s ılemderdi k shirip jazy yz. 

-Berilgen s zderdi ja a  lipbımen jazy yz. 

-Qazaq tilinde «ıa» j ne «ı »  ripteri bar kisi j ne jer-s  ata laryn jazy yz. 

Úlgi: Baıana yl 

-M tinen «ıa» j ne «ı »  ripteri bar t l s zderditaby yz. S zderdi latyn 

qaripinde jazy yz. 

- Qate jazyl an s zdi taby yz. Durys nusqasyn jazy yz. 

- Ertegiden  zindini oqyp, k shirip jazy yz. Birikken s zderdi  astyn syzy yz. 

- Berilgen s zderdi birikken s zder men kirikken s zderge b lip jazy yz 

- Berilgen s zderdi eki topqa b lip jazyp, birge nemese b lek jazyl  sebepterin 

t sindiri izder. 

- Jaqsha ishindegi s zderdi birge ne b lek jazylatynyn anyqtap, maqal-m telderdi 

k shiri izder. 

- «S zder bankisinen»b lek jazylatyn s zderdi terip alyp, s ılem qura yzdar. 

- Berilgen s zderge qosymsha jal ap, s ılem qura yz. 

Оқу дағдысын қалыптастыруға арналған жаттығулар: 

 S zderdi durys oqyp  ıreneıik. 

 Da ystap oqy yz. 

 M tind ioqy yz. Qaramen jazyl an s zderdi ja a  lipbımen k shirip jazy yz. 

 Аıtylym normasyn saqtap, m nerlep oqy yz. 

 S ıkestendiri iz. 

 M tindi oqıyq 

 S zderdi oqyp jatty amyz. 

 M tindi oqy yz. Ё  rpini  ornyna ta balan an  ripti ta yp, astyn syzy yz. 

 S zderdi oqyp jatty amyz. 

 Aıtylymy boıynsha oqy yz. 

Тыңдау дағдысын қалыптастыруға арналған жаттығулар: 

 A dıom tindi ty da  arqyly dıktant jazy yz. 

 Óle  sh maqtaryn ty dap, t sip qal an s zderdi tolyqtyry yz. 

 Ty daıyq. Sergit  s ti. 

 Ty da yz. Tıisti s zdi jazy yz. 
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 M tindi ty da yz. Tirek s zderdi paıdalanyp, t singeni izdi aıty yz. 

Тақырыпты бекітуге арналған жаттығулар: 

- S z tirkesin jasap, ja a lipbımen jazy yz. 

- Qarama-qarsy jazylym. Latyn qarpimen berilgen s zderdi kırılmen, kırılmen 

berilgen s zderdi kerisinshe jazy yz. 

- Jup  riptermen kelgen s zderge mysal jazy yz. 

- S zderdi k shirip jazyp, y j ne    ripterini  jazyl yna m n beri iz. 

- Qazaqty  ulttyq salt-dast rleri ata yn ta yp, tabyl an ata lardy astyna jazy yz. 

- S zderdi  jazylymyn jazy yz. 

- Test tapsyrmasyn oryndaıyq. 

- Birikken s zder j ninde bilimimizdi j ıeleımiz. 

- Refleksia. 

Топтық жҽне жҧптық жҧмыс тҥрлеріне арналған жаттығулар: 

 TOPTYQ JUMYS. T mendegi qurylym a s ıenip, qorytyndy jasa yzdar. 

Ja apty oqyp beri izder. 

 TOPTYQ JUMYS. Metagramalardy oqyp, shesh in taby yzdar. 

 Toptyq jumys.T mendegi s zder qandaı za dylyqqa ba ynady? Topta 

talqylap, pikirleri izdi aıty yzdar. 

 Juptyq jumys. 

 Juptyq jumys. Berilgen s zderdi ja a  lipbımen jazy yz. K rshi iz aıtylymyn 

jazsyn. 

 Juptyq jumys:Uıaly telefon arqyly «Dosym lebiz bildiripti» oıynyn oına . 

TOPTYQ JUMYS.S ret boıynsha m tin qura yzdar. 

A)  alamtordan «ıa» j ne «ı »  ripteri bar 5 s z taby yz  

Á)  riptesi izge oqy yz, ol jazady 

B) oryndary yzben a ysy yzdar. 

Сҿздің дҧрыс айтылу нормасын қалыптастыруға арналған жаттығулар: 

 T l  lipbıimizben tanysyp,  ripterdi  dybystal yna nazar a dary yz. 

 Aıtylym normasyna saı oqy yzdar. 

 Óle di аıtylym normasyn saqtap, m nerlep oqy yz. 

 Aıtylymy boıynsha oqy yz. 

 Sabaqty  belsendi leksıkasynda y s zderdi  aıtylymyn jazy yz. 

 M tindegi s zderdi  durys aıtyl an qataryn taby yz j ne nelikten solaı aıtylyp 

tur anyn t sindiri iz. 

 Aitylym. 

Сондай-ақ оқу қҧралында жҥйелі тҥрде болмаса да ҧялы телефон арқылы 

жазылым жҽне оқылым дағдысын қатар қалыптастыруға арналған жаттығулар, 

сурет бойынша жазылымды қалыптастыруға арналған жаттығулар, сауалнама 

толтыруға арналған жаттығу қарастырылған. 

Білімді бақылау формалары: 

 диктант; 

 аудиодиктант; 

 тест алу; 

оқу шапшаңдығын тексеру. 
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Қорытынды жасар болсақ, жазу – жаңа затты ҥйренудің ең оңай жолы. 

Керек ақпаратты кҿшіріп жазу - оны есте сақтаудың бірден-бір ҽдісі. Қолмен 

жазу процесі сол ақпаратты сҥзгіден ҿткізіп, оны маңызды деп санап, ҧзақ есте 

сақтайды. Ғалымдардың пайымдауынша, адам бір тҽулік ішінде қайта-қайта 

жазу арқылы алатын мҽліметті 70 пайызға кҿп кҿлемде есте сақтайды екен. Ал 

жай ғана оқып қою мҽліметтің 20 пайызын жаттауға сеп болатын кҿрінеді. Сол 

себептен де оқу қҧралында жазылымға басымдық берілген. 

Жаңа ҽліпби мен емле ережелерін ҥйрену психологиямен тығыз 

байланысты. Неге десеңіздер, курста алған білімді ҧмытпай есте сақтағанда 

ғана нақтылы нҽтиже болмақ. Ҧмытудың бірнеше себептері бар екен: 

1. Ҧмыту алға қойған мақсаттың анық болмауынан болады. 

2. Қабылданған материал онша ашық, анық эмоциялы болмаса тез 

ҧмытылады. 

3. Есте қалдырылған материалды дҧрыс тҥсінбеу. 

4. Қайталау мен жаттығудың болмауынан болады. 

5. Материалдың керексіз болуы. 

Осы айтылғандардың ішінде соңғы екеуі оқу қҧралын ҽзірлеу, толықтыру 

барысында ҥнемі есте сақтайтындай қағидаға айналуы керек. 

Ақпаратты кҿп қайталасаң, жадыңда ҧзақ сақталатындығы дҽлелденген. 

Дҧрыс берілген жаттығу тапсырмалары арқылы білім беки тҥседі. Диалект 

сҿздерді меңгертуге арналған сабақ жоспары. 

68-кесте. Диалект сӛздер 
SABAQ: 4-bólim: Ast n - m denıet pen óner ord sy 

T qyryby:  Elord . Dı lekt  sózder.             

Mektep:  

Kúni:  Muǵ limniń  ty-

jóni:  

SYNYP: 6 Qatysqandar: Q tysp ǵ nd r: 

Oqý 

maqsattary 

J6. M tindegi orfografıalyq j ne p nkt asıalyq qatelerdi s zdikterge,  emle 

erejelerine s ıenip, t zet , redaksıala  

ÁTN3. Neologızm, termın, dıalekt s z, k sibı s zderdi  qoldanys aıasyn t sin  

j ne ajyrata bil  

Sabaq 

maqsattary 

B rlyq oqýshyl r orynd ı  l dy: 

Dıalekt j ne k sibı s zderdi  anyqtaıdy, m tindegi qate s zderdi t zep, tynys 

belgilerin qoıady 

Oqýshyl rdyń kópshiligi orynd ı  l dy: 

Dıalekt j ne k sibı s zderdi anyqtaıdy, pikirlerin bildiredi, m tindegi qate s zderdi 

t zep, tynys belgilerin qoıady 

Keıbir oqýshyl r orynd ı  l dy: 

Dıalekt j ne k sibı s zderdi anyqtaıdy, pikirlerin bildiredi, m tindi aqparattarmen 

tolyqtyrady, m tindegi qate s zderdi t zep, tynys belgilerin qoıady 

B ǵ l ý 

krıterııi 

 Aqparattarmen m tindi tolyqtyrady; 

 Qatelerdi t zeıdi; 

 Ereje eske t siredi; 

 Qaıta redaksıalaıdy 

Oqytý 

deńgeıi 

Tan , t sin , talda , qoldan  

Tildik Oqýshyl r orynd ı  l dy: 
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maqsat pikirlerin bildiredi, qatelerdi t zeıdi 

P nge q tysty sózdik qor men termınder: 

Dıalekt, k sibı s z 

T lqyl ýǵ   rn lǵ n sur qt r: 

 
Qundylyqtar

ǵ  b ýlý 

Tarıhı, ulttyq qundylyqtar 

P n r lyq 

b ıl nys 

Geografıa    

Aldyńǵy oqý: Elordany  quryl y  

S b qtyń b rysy 

Kezeńder  

ý qyty 

Muǵ lim  reketi  Oqýshy 

 reketi 

Res

ýrs 

Qyzyǵýshy 

lyq oı tý 

 3 mın t 

Am nd sý, synypty  sabaqqa daıyndy yn qada ala , topqa 

b l .  Sabaqty  taqyryby men oq  maqsaty tanystyrylady, 

oq shylar  zderi sabaq maqsatyn qurady 

Oqý 

maqsatynan 

sabaq 

maqsatyn 

ózderi 

qurastyrady  

 

M ǵyn ny 

t ný kezeńi 

  

28 mın t 

D mytý t psyrm l ry:  

№1 TAPSYRMA.   

 Oqylym  aldy. JJ. «Qos j zb  kúndelik»  disi 
Nusqaýlyq. Bir betine dıalekt s zderdi, ekinshi betine  debı 

balamasyn jazyp shy y yzdar. 

S giret, ishq sta, sharsha , b diren, azan,  ıdik, tuqym, n n, 

tam, torlama, zildeı,  geı, k pshik, ta la, darbaza. 

Qaqpa, ta da,  geı, qa yn, jumyrtqa,  lken, jastyq, tory  , 

qıar, ta erte , ishqusa bol , s ret, a yr,  ı. 

f b ǵ l ý 

Ózara 

baǵalaý 

 

Inte

rbel

sen

di 

taqt

a  

№2 TAPSYRMA.  Oqylym tapsyrmasy. TJ.  

Elord  týr ly m tin. 

B ginde Astana – bolashaqty  kalasy. M denıetti  osha y, 

 ylym men bilimni  ordasy bolyp tabylatyn jas qala, 

barshamyzdy  arman qalamyz. Elimizdi  k gildir t y 

jelbiregen te elsizdigimizdi  ordasy. Astana qalasy 

E razıany  d l ortasynda ornalasqan: bir ja ynan – 

e ropalyq jetistik, ekinshi ja ynan – shy ys d st ri 

 ılesimin tapqan. 

Shy dary k kti tiregen asqaq Alata  ba raıynan Uly 

dalany  kindigine k shirilip, erke Esildi  ja asyndy boı 

t zegen  sem Astana-ja a  asyr  ajabynan jaral an jas qala.  

Jas,  g ldengen astanamyzdy    sem de k rikti jerlerini  

qatarynda Qazaqstanny  betke ustary – T  elsizdik 

saraıyny  aldynda y ala da y ushar basynda a yzda y 

«Samuryq» qusyny  qol m sini beınelengen «Qazaq Eli» 

mon menti, Astanany  s  let jarasymdyly ynda ja a 

k rnekti oryn – T  elsizdik Saraıy, «Astana-B ıterek» 

mon menti – Astanany  nyshany, ony  kelbeti, Qazaqstan 

 shin seıil qur   ndirisini   ta y bir  ja a  lgisi – «D man» 

oıyn –sa yq ortaly y bar. 

Deskrıptor: 

- M tindi t sinedi; 

f   B ǵ l ý 

Deskrıptor 

boıynsha 

ekspertterdiń 

baǵalaýy 
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- Oılaryn jazady; 

- Oı b lisedi;  

- M tindi tolyqtyrady   

№3 TAPSYRMA.  TJ. 

Berilgen s zderdegi  orfografıalyq jáne pýnktýasıalyq 

qatelerdi sózdikterge,  emle erejelerine súıenip, túzetý, 

redaksıalaıdy.   

 Dıalekt  sózder týraly aqparatty oqıdy. 
Kóbshik, kıgiz úı, seker, q nyt, pı l ı, j styǵ, kes , 

shiker, sh qp q, q z qy úı 

Dıskrıptor:  

- Qatelerdi t zeıdi; 

- Erejeni eske t siredi; 

- Qaıta redaksıalaıdy. 

f   B ǵ l ý 

Deskrıptor 

boıynsha 

 zin- zi 

ba alaıdy 

M t

in   

Sońy 5 mınýt Keri b ıl nys. «Erkin mıkrofon» 

 

   

Úıge K s bı s zderge mysaldar keltiredi.   
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Қорытынды 

 

«Қазақстанның алтын ғасыры» атанып отырған ХХI ғасырда ҧлттық 

мҽдениетіміздің ҿркендеуінде латын ҽрпімен ҿрнектелген  кҿркем де, шҧрайлы, 

шешен де шебер, таза да, бай тілімізідің тҧғырлы мҽртебесінің биік 

болатындығы айқын.  

«Рухани жаңғыру» аясындағы тілдік реформа жаңғырудың жаңа кезеңін 

бастады. Тілдік реформа жаһандану кезеңінде ҧлттық болмысымызды сақтап 

қалу, жаңа дҽуірдің қажеттіліктеріне орай тілді бейімдеу мақсатымен 

сабақтасып жатыр. Қазақ тілінің  жаңа ҽліпбиге кҿшуі  бҧл кеңінен келгенде тіл 

саласына дҽуірлік реформа жасаумен байланысты, ол ҧлттың рухани 

жаңғыруына ҽкелетін ҥлкен бастама. 

Қай ҽліпби болсын сол халықтың мҽдени болмысының кҿрсеткіші ретінде 

танылады. Ҿйткені мҽдени мҧра, мҽдени жҽдігерлер ҽліпбиде сақталады, ҽліпби 

арқылы келесі ҧрпаққа жетіп отырады. Қай ҽліпбидің болсын осындай тарихи 

миссиясымен бірге оның заманауи міндеттері де болады. Президент осы реттен 

келіп: «Латын графикасына  кӛшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ,   І ғасырдағы ғылыми 

және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты», – деп бҧл ҽліпбидің 

қазақстандық қоғамның жаңа кезеңдегі ең қажетті таңдауы екендігін айтты. 

Қазақ тарихында тҧңғыш рет ҿз қалауымызбен жоғары мемлекеттік 

деңгейде Жаңа ҽліпби қабылданып, емле ережелерін мақҧлдау жҧмыстары 

жҥзеге асырылып жатыр. Қазақ тілі ҽліпбиінің тарихына қысқаша шолу 

жасайтын болсақ, алғаш кҿне тҥркі жазуы (жыл санауымыздан бҧрын ХІІ д.-б.з. 

Х ғасыры),  Ислам дінін қабылдаумен бірге келген араб тілі мен ҽліпбиі                

(VІІІ-ХХ ғғ.), сонан соң А.Байтҧрсыновтың тҿте жазуы (1912-1929 жж), латын 

жазуы (1929-1940),  кирилл жазуын (1940), қолданып келдік. Латыннегізді 

ҽліпби (2018 жылдың 19 ақпанында) бекітілді. 

Дҥниежҥзіндегі тҥркі халықтарының 60 пайызға жуығы осы латын 

ҽліпбиінде. Тҥркітілдес елдердің кҿбі (қазір тҥркітілдес халықтардың 7 дербес 

мемлекеті бар: Ҽзірбайжан, Тҥркия республикасы, Қазақстан, Қырғызстан, 

Ҿзбекстан, Тҥркия, Тҥркіменстан) латын графикасын пайдаланады. Қазақстан 

мен Қырғызстаннан басқасы латын ҽліпбиіне  бҧрыннан ҿтіп кеткен.   Бҧл 

дегеніміз Қазақстан ортақ тҥркілік ҽліпбилік жҥйеден тыс тҧр. Біз ең соңғы 

болып ҿтіп жатырмыз. Біздің тіліміз бір, жазуымыз бірдей болса қарым-

қатынасымыз одан ҽрі дамиды. Гуманитарлық, экономикалық, саяси 

байланыстар нығаяды, кеңиді, мҽдени-тарихи тамырластығымыз тереңдей 

тҥседі. Сондықтан, латын ҽрпіне кҿшу тҥркі халықтарымен жақындастыра 

тҥсетін маңызды факторлардың бірі.  

Ал Қазақ елінің кирил ҽліпбиінде қала беруі осындай сабақтастық пен 

тамырластыққа қайшы келеді.   

Ҥшінші себебі, халықаралық қауымдастықта Елбасы айтқандай, латын 

таңбалы ҽліпбидің маңызы зор. Латын ҽліпбиі ҽлемдік деңгейде басым болып 

отыр, сондықтан латынға деген жаппай мҧқтаждық бар. Елдердің                           
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70-80 проценті латын графикасын пайдаланатыны белгілі. Сондықтан 

ақпараттық жҥйелер арқылы басқа елдер біздің мҽдениетімізбен, 

тарихымызбен, дҽстҥрімізбен еркін танысады.  

Шетелде Еуропада, Азияда, Америкада 5 миллион отандастарымыз бар. 

Олардың кҿбі кирил графикасын білмейді, бір-бірімен халықаралық жазуды 

пайдаланады. Халықаралық жазу латын графикасына негізделген. Сондықтан 

да жаңа ҽліпбиге кҿшудің тҥпкі мҽні жазу-сызуды (писменность) реформалау. 

Тҿңкеріс жасау емес. Ҽліпби ҿзгертуді бір ҽріпті, тіпті қаріпті (шрифті) 

алмастыру деп тҥсінсек, тҥсінігіміздің тым таяз болғаны. Реформаның тҥпкі 

мҽні, жазу-сызуымызға ҧлттық сипат беру, яғни ҧлттық кодты сақтауға, 

дамытуға қызмет етуіміз қажет. Ҧлттық  код – ең алдымен, тілде, сосын 

дҽстҥріміз бен салтымызды, мінезімізді айқындайтын тілде, ҧлттық мҽдениетте 

кҿрініс табады. Ҧлттық кодымызда ізгілік, адалдық,  адамгершілік қасиеттері 

қамтылған. Сыйластық пен ізгілік, ізеттілік пен имандылық қазір этикетке 

айналған тҧста, осы ҧлттық кодты дамыта отырып, рухани мҽдениетімізді 

жаңғыртуымыз қажет. Тіл арқылы сақталған ҧлттық кодты жаңғырта 

дамытудың бір жолы – жаңа ҽліпби негізінде емле ережелерді тҿл тіліміздің 

заңдылығы негізінде қайта жаңартып, сҿйлеу тіліміздің гармониялық жҥйесін 

қайта орнықтыру болса керек.  

Қорыта келгенде, жазу-сызу – біздің тҥп негізі бар рухани дҥниеміз. 

Жазуға реформа жасау - бҧл қағаз бетіне тҥскен барлық мҧраларымызды жаңа 

ҽліпби, жаңа емле бойынша қайта жазып шығумен тең.  Демек,  кирил қарпімен 

жазылған еңбектер қайта жаңғырады деген сӛз. Алдағы уақытта емле 

ережелерінің негізінде орфографиялық, орфоэпиялық сҿздіктер, анықтағыштар 

осы ережелерге сҽйкес қҧрастырылады. Сол кезде, басы ашылмай жатқан тіл 

мҽселелері де бірізділікке тҥсіп, тҧрақталады деген ойдамыз.   
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Қосымша №1 

Орта білім жҥйесін латын графикасына кӛшіргенде 5-сыныпқа арналған 

факультатив сабақтарыды жҥргізу бағдарламасы мен оны меңгерту 

әдістемесі 

 

Қазақ тілі пҽнінің оқыту мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мҽнін 

тҥсінетін тҧлға қалыптастыру, қазақ ҽдеби тілі нормаларын сақтап, дҧрыс 

қолдана білуге, еркін сҿйлесуге жҽне сауатты жазуға ҥйрету болғандықтан, 

латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиін меңгертуде факультатив сабақтардың 

жоспарларын ҧсынып отырмыз.   

5-сыныпқа арналған латын графикасын оқытудың факультатив 

бағдарламасы (34 сағат) 
№ Taqyryby: Usynylatyn jumys 

túrleri 

Jazbasha jumys 

taqyryptary 

1. 1. M denıet: til j ne qarym –qatynas 

Latyn  lipbıi týr ly 

Oqylym.  

M tinmen jumys.  

Tapsyrma. 

 

2. 2. Til – qarym-qatynas quraly. 

D ýysty dybyst r emlesi  

Ty dalym. A dıom tin. 

Tapsyrma. 

 

3. 3. Adamzat  shin tildi  ma yzy 

A,   dybyst rynyń emlesi 

Sha yn esse «Siz  shin tildi  

ma yzdyly y nede?» 

(70-80 s z) 

4. 4. Suhbattas  m denıetti 

O, ó dybyst rynyń emlesi 

Aıtylym.  

Dıalogtik tapsyrma qur  

 

5. 5. Kıin . S n. tal am. 

U, ú dybyst rynyń emlesi 

Oqylym. 

Prezentasıa. 

 

6. 6. Ulttyq kıim – asyl mura  

Ý, i dybyst rynyń emlesi 

Aıtylym. Ty dalym.   

7. 7. Qazirgi s n  lgisi 

Dybyst rynyń emlesi 

Jazylym. Esse «Zamana ı s n  lgisi 

oıy yzdan shy a ma?»  

(70-80 s z) 

8.  N tıje s b q Test/dıkt nt  

9. 9. Otbasylyq d st rler men merekeler 

D ýyssyz dybyst rdyń emlesi 

Oqylym. M tinmen 

jumys.  

 

10. Otbasy – sha yn memleket 

I, ý  ripteriniń emlesi 

Aıtylym. Ty dalym. 

A dıom tin 

 

11. Salt-d st rdegi qundylyqtar 

I , ıý  rpi 

Oqylym. M tinmen 

jumys 

 

12. Ádep saqta  – izgilik. Túbir 

sózderdiń emlesi. Qosymsh l rdyń 

j lǵ nýy Túbir sózder emlesi 

Jazylym. Esse «M denıetti adam qandaı 

bol  kerek?»  

(70-80 s z) 

13. Jan arlar  lemi men  simdikter 

d nıesi. Qosymsh l rdyń j lǵ nýy 

Ty dalym. Aıtylym 

 

 

14. Jan arlar j ne tirshilik  

Qosymsh l rdyń j lǵ nýy 

Oqylym. Jazylym. 

M tinmen jumys 

 

15. T rt t lik.  

Bólek j zyl tyn sózderdiń emlesi 

Shy armyshylyq jumys  

16. N tıje s b q Esse/dıktant «Qorsha an ortamyzdy 

qalaı qor aımyz?» (70-
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80 s z) 

17. Bos  aqyt j ne hobbı 

Bólek j zyl tyn sózderdiń emlesi 

Dıalog qur   

18. Ýaqyt – altynnan qymbat 

Birge j zyl tyn sózderdiń emilesi 

Ty dalym. Aıtylym. 

Pikirtalas 

 

19. Bos  aqytta saıahatta dy  paıdasy 

Birge j zyl tyn sózderdiń emlesi 

Jazylym. Saıahat d pteri  

20. Qıal  lemi. Fantazıa. 

Birge j zyl tyn sózderdiń emilesi 

Ty dalym. Aıtylym.  

 

 

21. Ertegiler 

Defıspen j zyl tyn sózder emlesi 

Jazylym.  

Ertegi qurastyr  

Erkin taqyrypta 

22. Qıal men a yz 

Defıspen j zyl tyn sózder emlesi 

Jazylym. 

Dıktant 

 

23. Bala Abaı 

B s  rip emlesi. Qosymsh l rdyń 

j lǵ nýy 

Ty dalym. 

Beınematerıal 

 

24. Áke – bala a synshy 

Jalqy esimder emlesi 

S ret boıynsha m tin 

qura  

 

25. Ý dege adaldyq 

Jalqy esimder emlesi 

Jazylym.  

Esse 

 

26. N tıje s b q Test  

27. Adamny  syrt kelbeti men minezi 

Jer bederi, aspan deneleri 

 t ýl rynyń emlesi 

Oqylym. M tinmen 

jumys.  

 

28. K lik j ne jol belgileri  

Kúrdeli  t ýl r emlesi 

Ty dalym. 

Aıtylym. A dıom tin  

 

29. Ba darsham.  

Kúrdeli  t ýl r emlesi 

Aıtylym. 

Dıalogtik jumys 

 

30. Jol qa ipsizdigini  erejeleri 

Qysq rǵ n sózder emlesi 

Jazylym. Esse. «Qa ipsizdik ne  shin 

qajet?» (70-80 s z) 

31. Aspan  lemini  qupıalary. Men 

 aryshker bolamyn 

Shettildik sózder emlesi 

Ty dalym. 

A dıom tin 

 

 

32. Aı a sapar 

Shettildik sózder emlesi 

Shy armashylyq jumys  

33. Juldyzdar jymy daıdy 

Sózderdiń t sym ld nýy 

Jazylym. Esse «Aspan syryn bilemiz 

be?» (70-80 s z) 

34. N tıje s b q Test  

 B rlyǵy 34 s ǵ t   

Берілген жоспарда «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына 

арналған «Қазақ тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу (оқыту 

қазақ тілінде) бағдарламасы басшылыққа алынып, бағдарламадағы негізінде 

факультатив бағдарламасы ҧсынылды. Емле ереже толықтай бағдарламаға 

отырғызылды.  

Бағдарламада тілдік дағдылардың тҿрт тҥрі де сақталған. Атап айқанда: 

айтылым, тыңдалым, жазылым жҽне оқылым. Сондай-ақ жазба жҧмысында эссе 

тақырыптары да берілді. Эссе тақырыптары сҧрақ ретінде берілді. Ҽрбір 

сегізінші сабақты нҽтиже сабақ ретінде алып нҽтиже сабаққа эссе немесе 

диктант жҧмыстарын алу кҿзделген. Латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиіне кҿшкен 
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кезде берілген тақырыптарды ҧлттық қҧндылықтармен ҧштастыра, 

сабақтастыра оқытуды басты назарға ҧстау керек.  

Қазақ графикасын латыннегізді жаңа жазуға кҿшіруде мектеп 

қабырғасында білім алушылардың сауатты жазуға қалыптастыру ҥшін ең 

алдымен ережені толыққанды меңгеруі керек. Мҽселен, қазақ тіліндегі 

орфоэпия мен орфография мҽселелеріне тоқталсақ, жаңа емле ереженің басты 

ерекшелігі орфоэпиялық заңдылыққа баса назар аударылған.  

Енді «Факультатив сабақтарда қандай ҽдіс-тҽсілдерді басшылыққа алу 

керек?» – деген сҧраққа жауап іздесек, латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиіне 

кҿшкен кезде факультатив сабақтарда жаңа емле ережені меңгерту жҽне 

лексикалық тақырыптарды ҿту барысында ҧлттық қҧндылықтардың 

меңгерілуін басшылыққа алған жҿн. Мҧғалім жаңа ҽліпбиді меңгерткенде 

оқушыға жҥйелі білім беріп, қазақ тілінен алған білімін факультатив сабақта 

латын ҽліпбиі негізінде бекітсе, материалды меңгеру жеңіл ҽрі, жылдам 

игеріледі деген ойдамыз. Сондықтан да интербелсенді ҽдістерді қолдану 

арқылы оқушылар тҿмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға ҥйренеді: 

 терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 

 – ҿз идеялары мен ҽрекеттерін талдау жҽне оларға баға беру; 

 – ақпаратты ҿздігімен тҥсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу; 

 – ҿздігімен жаңа тҥсінік пен білім қҧрастыру; 

 – пікірталастарға қатысып, ҿз ойы мен пікірін дҽлелдеу; 

 – шешім қабылдау жҽне қиын мҽселелерді шешу. 

Латыннегізді жаңа қазақ ҽліпбиіне кҿшкен кезде жаңарылған білім 

мазмҧнына сай тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер арқылы сабақты жҥргізуге болады. Атап 

айтар болсақ, Кері байланысты ҿткізуде оқушылар «Бес бармақ» ҽдісі бойынша 

ҿз пікірін білдіреді. 

Сҧрақ-жауап ҽдісін қолданғанда оқушыны ойландыратын негізде 

қҧрылған плакаттар мен слайдтар жҽне т.б. қолдануға болады. 

Сол секілді оқушыларға берілген ребустарды шешіп, қай мақалдың 

тақырыпқа қатысты екендігі туралы ҿз пікірлеріңізді білдіріңіздер деген 

тапсырма да беруге болады. 

Қорыта айтқанда, еліміз жаһандануға бет бҧрған тҧста мектеп мҧғалімі 

мен оқушысы ҥшін факультатив сабақтардың бағдарламасы мен сабақты тиімді 

ҿткізуге арналған ҽдіс-тҽсілдерді ҧтымды пайдаланған орынды.  
1-сабақ.  Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні: Мектеп:  

Сынып: 5 Мҧғалімнің ТАӘ:  

Сабақтың тақырыбы Мҽдениет: тіл жҽне қарым-қатынас 

Латын ҽліпбиі туралы 

Сабақтың мақсаты  Мҽдениет: тіл жҽне қарым-қатынас туралы айту; 

Латын ҽліпбиі туралы тҥсінік алу; 

Бағалау 

критерийлері 

Мҽдениет: тіл жҽне қарым-қатынас туралы айтады 

Латын ҽліпбиі туралы тҥсінік алады 
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Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология: тӛл дыбыстар, 

апостроф, әліпби, емле. 

Қҧндылықтар Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет:  Ҿз халқының 

мҽдениеті мен тіліне деген қҧрмет, Отансҥйгіштік қасиеттерді 

қалыптастыру. 

Пәнаралық 

байланыс 

 Қазақ тілі, ҽдебиет, тарих 

Осыған дейін 

меңгерілген білім 

Латын ҽліпбиіне кҿшудің маңыздылығы мағлҧмат 

Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңдері Жоспарланған әрекеттер Ресур

стар 

Сабақтың басы 

  5 минут 

«Мҥмкін» әдісі арқылы болжам жасату 

«Тілі мәңгі жасаған халықтың өзі де өлмейді» Ш.Айтматов 

Сҧрақ қоя отырып, оқушыларға болжалды жауаптарды 

ойлануға жҽне зерделеуге мҥмкіндік беру ҥшін, арасында 

«мҥмкін» деген сҿз орамын қолданамын.  

Қарым-қатынас қҧралы ретінде тілдің атқаратын қызметі 

қаншалықты маңызды болуы мҥмкін? 

Латын ҽліпбиіне кҿшу қаншалықты ҿзгеріс ҽкелуі мҥмкін? 

(Сабақ тақырыбы бойынша оқушыларға болжам жасату) 

 

 Сабақтың  

ортасы 

  

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

Латын ҽліпбиімен танысу.  

Қазақ жазуының тарихы жайлы шоду жасау. 

9-дыбыс апостермен жазылатын тҥсіндіріп ҿту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ё, ю, я, щ, ь, ъ – дыбыстары мҥлдем жоқ, латын алфавитінен 

алынып тасталынғаны туралы айту 

   Тыңдалым, айтылым, жазылым дағдысы бойынша латын 

алфавитін тыңдату, айтқызу.   

Жазылу ҥлгілеріне мҽн бергізу. /Видео/ 

 1-тапсырма: Есте қалған 10 сҿзді жатқа жаз. Ҿз-ҿздеріне 

тексертіп, бағалату. 

2-тапсырма: «Сен де латынша жазып кҿр!» деген 

тапсырмамен тіл туралы мақалдарды латын қарпімен жаз. 

«Тіл мәртебесі - ел мәртебесі» 

«Тіл - достықтың алтын көпірі» 

«Тіл - ұлттың сүйенетін тамыры, сиынатын тәңірі» 

«Тілі өлген ел - тірі өлген ел» 

3-тапсырма. Латын ҽліпбиімен тіл туралы ҿлең шумақты 

 

 

 

 

Таныс

тырыл

ым 

 

 

 

 

аудио 

тыңда

лым 
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мҽнерлеп оқы. 

Ana tiliń aryń bul, 

Uа́tyń bop tur bette. 

Ózge tildiń b rin bil, 

Óz tilińdi qurmette! 

«Крестиктер мен нолдіктер» 

1. Латын ҽліпбиінде неше қаріп бар? (32) 
2. «Апостер» деген не? (ҥтір) 

3. Латын алфавиті қай кҥні бекітілді? (26 

қазан) 

4. Апостермен неше қаріп жазылады? (9) 
5. Латын ҽліпбиін қолданатын тҥркі тілдес мемлекеттерді 

ата.(Ҿзбекстан, Туркия, Ҽзербайжан, Тҥркіменстан) 

6. Кириллица алфавитінен мҥлдем алып тасталынған ҽріптерді 
ата. (ѐ, ю, я, щ, ь, ь) 

7. Бҧрынғы латын алфавитінде неше таңба болған? (25) 

8. 2017 жылы 26 қазан кҥні нешінші жарлықпен бекітілді? (№ 

569) 

Дескриптор: 
1. Мҽдениет: тіл жҽне қарым-қатынас туралы біледі 

2. Латын ҽліпбиі туралы тҥсінік алады 

 1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

 

 

Видео 

кҿрсет

ілім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы 

  5 минут 

Сабақтың соңында мҧғалім бағалау критерийлері мен сабақ 

мақсаттарына қайта оралады. Бағалау критерийлеріне 

қаншалықты қол жеткізгендері туралы бірге талқылайды.  

2 

жҧлд

ыз, 1 

тілек 

2-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні: Мектеп:  

Сынып: 5 Мҧғалімнің ТАӘ:  

Сабақтың тақырыбы Тіл –қарым-қатынас қҧралы 

Дауысты дыбыстар емлесі 

Сабақтың мақсаты  Тіл –қарым-қатынас қҧралы екендігін білу; 

Дауысты дыбыстар емлесін анықтау; 

 

Бағалау 

критерийлері 

Тіл –қарым-қатынас қҧралы екендігін біледі 

Дауысты дыбыстар емлесін анықтайды 

Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология: дауысты дыбыс,  

емле, таңба. 

Қҧндылықтар Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет:   Қоғамда 

ҿздерін кҿрсете жҽне ҿз еліне пайдалы бола алатын, Жаңа 

Қазақстандық Патриотизмнің қҧндылықтары мен мҧраттары 

жҥйесін иеленетін патриот ҧрпақ тҽрбиелеу. 

Пәнаралық 

байланыс 

 Қазақ тілі, ҽдебиет, тарих 

Осыған дейін 

меңгерілген білім 

Мҽдениет: тіл жҽне қарым-қатынас. 

Латын ҽліпбиі туралы тҥсінік. 

Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңдері Жоспарланған әрекеттер Ресурстар 
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Сабақтың басы 

  

      5 минут 
Топқа бҿлу     Сынып оқушылары  Ту 

суреттері берілген парақшалар арқылы 3 топқа 

бҿлінеді. 

                   

 

 Сабақтың 

ортасы 

  

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

10 минут 

Оқушыларды дауысты дыбыстардың емлесімен 

таныстыру:Ереже 

Дауысты дыбыстарды таңбалайтын ҽріптер: a,  , о, о , 

у, і, u,  , е. 

 1. а, е, у, і ҽріптері сҿздердің барлық буынында 

жазылады: ana, baqyt, shaǵala, balapan, bota, bolashaq; 

еlik, egemendik, elgezek, qurmet, kórkem; yqpal, yrys, 

mysal, jańǵyrý, baqsy, jaqsy; irgeli, irimshik, bilim, izgilik, 

кishipeıil, senim. 

 2. а́, о, о́, u,   ҽріптері тҿл сҿздің басында 

жазылады: ádis, álem, sán, dán, mádenıet, báıterek; ozyq, 

ońtaıly, qoǵam, torsyq; óris, ómirsheń, kósem, bórik; 

utymdy, ustaz, qujat, tumar; úrdis, úkimet, júıe, túbegeıli. 

Кірме, шеттілдік сӛздердің екінші, үшінші буынында 

да жазылады: sirá, kiná, kýá, ińkár, kúmán, shúbá, 

zámzám, dúdámal; bulbul, maǵlumat, samuryq, májbúr, 

dúldúl, dástúr, manо vr, montо r, parashút, absalút, festıvál, 

kоbált, banknot, alkogól, vestıbúl. 

j, sh мен ı ҽріптерінің ортасында келген а дыбысы 

жіңішке айтылғанымен, а ҽрпі жазылады: jaı, jaılaý, 

jaıly, shaı, shaılyq. 

1-тапсырма. Мәтінмен жҧмыс. Тіл туралы мәтін 

тыңдайды. 

Топтық жҧмыс. 

«Сіз қаншалықты сенімдісіз?» әдісі 

І топ. Берілген мҽтінді тҥсініп оқып, негізгі идеясын 

анықта. Тірек болып тҧрған 5 сҿзді анықтап, оны 

латын ҽліпбиімен жаз.  

ІІ топ. «Тҿрт сҿйлем» ҽдісімен тіл туралы ойыңды  

латын ҽліпбиімен жаз. 

ІІІ топ. «ПОПС формуласымен» тіл туралы ойыңды 

айт. 

 
2-тапсырма.  

Тіл туралы берілген мақалдарды латын ҽліпбиімен 

жаз. 

 «Тіл - өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем» 

«Тілден тілдің кеңдігі болмағанымен, кемдігі жоқ» 

 «Өз тілің - бірлік үшін, Өзге тілің - тірлік үшін» 

«Тіл сүйексіз болса да, сүйектен өтеді» 

 

 

 

Таныстырылы

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиотыңдалы

м 
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 «Тіл қоса алар жер мен көктің арасын, тіл айырар 

анасының баласын» 

 «Тіл ақылдың – өлшемі» 

 
 

Сабақтың соңы 

  5 минут 

Сабақтың соңында мҧғалім бағалау критерийлері мен 

сабақ мақсаттарына қайта оралады. Бағалау 

критерийлеріне қаншалықты қол жеткізгендері туралы 

бірге талқылайды.  

Рефлексия.  

Оқушыларға аяқталмаған сҿйлемдер ҧсынылады. 

Оқушылар осы сҿйлемдерді ҿздері толықтырып, 

бҥгінгі сабаққа кері байланыс береді.  

«Себет» кері 

байланысы. 

Бҥгінгі 

сабақтан 

қандай жаңа 

мҽлімет 

алдыңыз ? 

Алған 

біліміңді 

себетке 

салыңыз. 

3-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні: Мектеп:  

Сынып: 5 Мҧғалімнің ТАӘ:  

Сабақтың тақырыбы Адамзат ҥшін тілдің маңызы 

А   дыбыстарының емлесі 

Сабақтың мақсаты  Адамзат ҥшін тілдің маңызын білу; 

А   дыбыстарының емлесін анықтау;  

Бағалау 

критерийлері 

Адамзат ҥшін тілдің маңызын біледі; 

А   дыбыстарының емлесін анықтайды; 

Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология: 

Тыңдалым мен айтылымға қажетті сӛз тіркестері:  Átesh, 
 ıbat,s lem,  ınek,  nshi, sh li.Óner aldy – qyzyl til 

Қҧндылықтар Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет: ҿз мҽдениеті мен 

тіліне қҧрмет, басқа да мҽдениеттер мен тілдерге, қҧқықтарға, 

адамгершілік пен пікірлердің ҽртҥрлілігіне қҧрметті қамтиды.   

Пәнаралық 

байланыс 

 Қазақ тілі, ҽдебиет, тарих 

Осыған дейін 

меңгерілген білім 

Тіл қарым-қатынас қҧралы 

Дауысты дыбыстардың емлесі 

Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңдері Жоспарланған әрекеттер Ресурстар 

Сабақтың басы 

       5 минут 

Бҥгінгі сабақ ерекше сабақ. Бізге қонаққа ауылдан 

ҽжей келіп отыр. Ол кісі сендерден кҿмек сҧрай 

келіпті. Ҽженің Ҽсет жҽне Ҽсел деген екі немересі бар 

екен. Ҽжеміз қалаға ертіп келгенде екі бала сыртқа 

шығып адасып кетеді. Сҧрайын десе ҽжей тҥсіндіріп 

айта алмайды.(Сюжетті суреттердің кҿмегімен 

тапсырманы орындаймыз) 

Таныстырылы

м 

 Сабақтың 

ортасы 

  

 

1. Тапсырма 

 «Ҿзеннен ҿту» 

І тапсырма. «Миға шабуыл» 

Сҿзжҧмбақ латын ҽліпбиімен жазу 
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5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

1. Ҽкенің анасы кім. 

2. Ешкінің тҿлін ата. 

3. Тышқанның ҥйін ата. 

4. Ірі жануарды ата. 

5. Жеті кҥн тағы қалай аталады. 

Ыдыс тҥрі.                       Áje, laq, in, pil, apta, kese 

 Қандай сҿз шықты? 

 Ҽліппе 

 Ҽліппе сҿз қай дыбыстан басталып тҧр? 

 Ҽ дыбысынан 

 Бҥгінгі ҿтетін тақырыбымыз Ҽ дыбысының 

емлесі 

 2 тапсырма. «Алма ағашы» Ҽ ҽрпі кездесетін 

сҿздерді латын ҽліпбиімен қатесіз жазу. 

 

 

 

Átes

h,  ıbat, s lem,  ınek,  nshi, sh li 

Ҽжеміз де немересіне асығып келе жатқан, алдынан 

сиқырлы пеш шықты.  

3-тапсырма. «Сиқырлы пеш» тапсырмасын 

орындаймыз. 

Сҿздерге сҿйлем ойлап схема тҥрінде тақтаға жазу. 

Áje  ldıi 

. 

 

Álippe – s z atasy 

 

Óner aldy – qyzyl til 

 

 Біз «сиқырлы пештегі» нандарды кҥйдірмей 

алып тапсырманы жақсы орындадық. 

 Ҽжесімен немерелері бір – бірімен кездескенде 

ҽлемдегі ең жақсы сҿздерді айтуға тырысты. Олар 

ойларын жақсы жеткізу ҥшін не маңызды болды? 

 4- тапсырма. Эссе жазу 

Siz  shin tildi  ma yzdyly y nede? 

Дескриптор: 

3. Адамзат ҥшін тілдің маңызын біледі; 
4. Ҽ ҽ дыбыстарының емлесін анықтайды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шағын эссе 

жазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

парағы 

 

 

Сабақтың соңы 

  5 минут 

Сабақтың соңында мҧғалім бағалау критерийлері мен 

сабақ мақсаттарына қайта оралады. Бағалау 

критерийлеріне қаншалықты қол жеткізгендері туралы 

бірге талқылайды.  

Рефлексия.  

Оқушыларға аяқталмаған сҿйлемдер ҧсынылады. 
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Оқушылар осы сҿйлемдерді ҿздері толықтырып, 

бҥгінгі сабаққа кері байланыс береді.  

4-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні: Мектеп:  

Сынып: 6 Мҧғалімнің ТАӘ:  

Сабақтың тақырыбы Сҧхбаттасу мҽдениеті 

О   дыбыстарының емлесі 

Сабақтың мақсаты  Сҧхбаттасу мҽдениетін білу; 

О   дыбыстарының емлесін анықтау; 

Бағалау 

критерийлері 

Сҧхбаттасу мҽдениетін біледі. 

О   дыбыстарының емлесін анықтайды. 

Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология:  sheshen, mura, qazyna 

Тыңдалым мен айтылымға қажетті сӛз тіркестері:   

ilge j ırik, k z jumarynda, qamyqpa, qazynam, qadirine jet, aryp 

– ashyp, abyz aqsaqaldarǵa, aqtyq dem, s zdiń d mi, m ńgilik 

mura. 

- «Balam  kem kedeı ……. 

- E, balam,  ke balasyna  tirik aıtpas bolar…….. 

D nıede tilden qymbat…….. 

Қҧндылықтар Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет:  
«Мҽңгілік ел» идеясындағы «Тарихтың, мҽдениет пен тілдің 

біртҧтастығы» қҧндылығын ішінара жҥзеге асыру; 

Пәнаралық байланыс  Қазақ тілі, ҽдебиет, тарих 

Осыған дейін 

меңгерілген білім 

Адамзат ҥшін тілдің маңызы 

А   дыбыстарының емлесі 

Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңдері Жоспарланған әрекеттер Ресурстар 

Сабақтың басы 

  

        5 минут 

Ой шақыру.  
Сынып қабырғасына тҥрлі суреттер ілінеді. 

 

 

 
- Суреттер қандай тақырыпқа арналған? 

- Суреттерде адамдардың қандай ҽрекеттері байқалады? 

Осы суреттер арқылы – сҿйлеу, сҿйлесу мҽдениеті 

туралы не айтасыз? 

Таныстырылы

м 

 

 

 Сабақтың ортасы 

  

 

 

1-тапсырма. Оқылым 

Мҽтінді тҥсініп оқып, диалог қҧрастырыңыз. 

Қымбат қазына 

         Ertede bir tilge j ırik, sheshen qarıa k z jumarynda 
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10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

5 минут 

ulyna: «Balam,  kem kedeı boldy dep qamyqpa. Meni  

sa an tasta an k p qazynam bar, sony ta yp alyp qadirine 

jet», - depti. Bala keıinnen ony  ri izdeıdi, beri izdeıdi, 

taba almaıdy. Aryp- ashyp j rip, a ylda y abyz 

aqsaqaldar a mu yn sha ypty. Álgi dana qart ty dap 

bolyp: 

-E, balam,  ke balasyna  tirik aıtpas bolar, aqtyq deminde 

aqıqatyn aıtqan eken. Áke   te sheshen adam edi, 

jaryqtyq. Ony  sa an qaldyr an mol murasy- qasıetti til. 

B rimiz s zdi  d min keltirip, qalaı s ıle di seni  

 ke nen  ırengen edik. D nıede tilden qymbat, m  gilik 

mura bolmaq pa, sir ! – dep ataly s zdi  jumba yn 

sheship beripti. 

2-тапсырма. Айтылым. 

«Ҿзге тілдің бҽрін біл, ҿз тіліңді қҧрметте»  

                                                          Қадыр Мырзалиев. 

Ҿз ойыңызды «ПОПС» формуласы бойынша 

білдіріңіз. 

«ПОПС» формуласы 

1. Бірінші сҿйлем «Менің ойымша, ... » 

2. Екінші сҿйлем «Себебі, мен оны былай тҥсіндіремін 

… » 

3. Ҥшінші сҿйлем «Оны мен мына фактілермен, 

мысалдармен дҽлелдей аламын … » 

4. Соңғы сҿйлем «Осыған байланысты мен мынадай 

қорытынды шешімге келдім ...» 

3-тапсырма 

«Қабырғаға жазу» ҽдісі. Бірнеше сҿздерді қабырғаға 

аударып жазып шығады.  

 ris,  mirsheń, k sem, b rik,  tirik,  te, s z 

сҿзді жазып қою бағалау постерге жапсыру ҥш плакат 

Дескриптор: 

1.Сҧхбаттасу мҽдениетін біледі. 

2. О   дыбыстарының емлесін анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

парағы 

  

Сабақтың соңы 

  5 минут 

Сабақтың соңында мҧғалім бағалау критерийлері мен 

сабақ мақсаттарына қайта оралады. Бағалау 

критерийлеріне қаншалықты қол жеткізгендері туралы 

бірге талқылайды.  

Рефлексия.  

Оқушыларға аяқталмаған сҿйлемдер ҧсынылады. 

Оқушылар осы сҿйлемдерді ҿздері толықтырып, 

бҥгінгі сабаққа кері байланыс береді.  

 

5-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні: Мектеп:  

Сынып: 6 Мҧғалімнің ТАӘ:  

 

Сабақтың тақырыбы Киіну, сҽн, талғам 

Ú    дыбыстарының емлесі 

Сабақтың мақсаты  Киіну, сҽн, талғам тақырыбын тҥсіну; 

U    дыбыстарының емлесін анықтау; 
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Бағалау 

критерийлері 

Киіну, сҽн, талғам тақырыбын тҥсінеді  

U    дыбыстарының емлесін анықтайды 

Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология:  О   дыбыстарының 

емлесі,  

Тыңдалым мен айтылымға қажетті сӛз тіркестері: Менің 

байқағаным,...  Менің  ойымша,...  Мен...  ойлаймын, себебі... 

Қорытындылай келе,... 

Қҧндылықтар Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет: ҿз мҽдениеті мен 

тіліне қҧрмет, басқа да мҽдениеттер мен тілдерге, қҧқықтарға, 

адамгершілік пен пікірлердің ҽртҥрлілігіне қҧрметті қамтиды.   

Пәнаралық 

байланыс 

 Қазақ тілі, ҽдебиет, тарих 

Осыған дейін 

меңгерілген білім 

Сҧхбаттасу мҽдениеті 

О   дыбыстарының емлесі 

Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңдері Жоспарланған әрекеттер Ресурстар 

Сабақтың басы 

  

5 минут 

 «Атомдар мен молекулалар» әдісімен 4 топқа 

бҿлінеді. «Бес қадам»  ойынының шарты: 

Ортаға табан іздері тасталады.Сыныптан 5 оқушы 

ойынға шығады. Ҽр оқушыға лексикалық тақырып 

бойынша бір сҧрақ қойылады. Оқушы берілген табан 

іздерін баса отырып,  жылдам жауап береді.  

Сҧрақ ҥлгілері: 

– Ҧлттық киімнің 1  тҥрін ата.  

–  Қысқы киімдердің 1 атауын айт 

–  Киім тҥрлеріне  қатысты 1 мақал айт. 

–  Киімге қатысты 2 сын есім айт. 

–  Қыздардың 2 киімінің атауын ата. 

Ал енді мына суреттерге  қарап, бҥгінгі сабақ 

тақырыбын болжап кҿріңіздер.                              

 
Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты таныстырылады. 

 

Таныстырылы

м 

 

 

 Сабақтың ортасы 

  

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

  Киіну. Сән. Талғам.  Оқшау сӛздер 

Тыңдалым  алды тапсырма 

–  Қалай киіну керек?  Қалай ойлайсыздар? 

–   Кейбір адамдардың «Сҽннен қалу – қатарыңнан 

қалу»  деген сҿзіне қалай қарайсыздар?  Пікірлері 

тыңдалады. 

– Бҥгінде кішкентай балалардың киім ҥлгісі 

ҥлкендердің сҽн ҥлгісінен кем тҥспейді.  Балақай, егер 

сен ең сҽнді болғың келсе, «Таңшолпанның»  

кішкентай кҿрермендеріне арналған кеңесін ескер. 

http://kaztrk.kz:8888/ru/node/4241 тыңдалымы 

тыңдалынады. 

1-тапсырма. Жаңылтпашты латын ҽліпбиімен жаз. 

 

 

 

 

Латын ҽліпбиі 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaztrk.kz:8888/ru/node/4241%20тыңдалымы
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10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

Дауысты дыбыстардың емлесін тҥсіндір. 

Ҥміт тҥбіт тҥтті, 

Тҥбітті тҥтіп бітті. 

2-Тапсырма. Мәтінмен жҧмыс. Оқылым. 

Суреттегі балаға ҥ дыбысынан келетін ат қоямыз. 

«Ҥсен» деп қоямыз. Кубиктің ішіндегі суреттердің 

атын атау: Ҥкі, ҥй, ҥйрек.  

Ертеде бір ҥйрек болған екен. Ол кҿлде жҥзіп жҥрген 

аққулардың сҧлулығын, ҽдемілігін қызғаныпты. «Осы 

жҧрт аққуды жақсы кҿреді, жемейді». 

Аққуды кҿре алмаған ҥйрек бір кҥні тҥлкіні кҿреді. 

Тҥлкіге айтады: - Тҥлкі, тҥлкі сен неге мына семіз 

аққуларды жемейсің? 

- Олардың ҧйықтайтын жерін кҿрсетші, - дейді тҥлкі. 

Уҽде бойынша ҥйрек тҥлкіні аққулардың ҧйықтайтын 

жеріне ертіп келеді. Мҧны сезген қос аққу ҧшып 

кетеді. Тҥлкі ҥйрекке ашуланып бас салып жемекші 

болады. Ҥйрек айтады: - Тҥлкіжан, мені жеме мен 

сенің тапсырмаларыңның бҽрін орындайын. Тҥлкі 

келіседі. 

- Ал енді ҥйрек бізден кҿмек сҧрап тҧр екен, біз 

ҥйрекке кҿмектесіп, тҥлкіден қҧтқарайық. 

3 – тапсырма. Жҧмбақты шешіп, латын әліпбиімен 

жаз. Ҥҥ дыбыстарының емлесін еске сақта. 
1. Кҥндіз соқыр не деген, 

Тҥнде қандай кҿреген. (Ҥкі) 

2. Кезікті бір жануар, 

Ҥстінде екі тауы бар. (Тҥйе) 

3. Ҿзі қу, жҥрген жері айқай да шу. (Тҥлкі) 

4. Ақ сандығым ашылды, 

Ішінен жібек шашылды. (Кҥн) 

Дескриптор:  
Киіну, сҽн, талғам тақырыбын тҥсінеді  

U    дыбыстарының емлесін анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы 

  5 минут 

Сабақтың соңында мҧғалім бағалау критерийлері мен 

сабақ мақсаттарына қайта оралады. Бағалау 

критерийлеріне қаншалықты қол жеткізгендері туралы 

бірге талқылайды.  

Рефлексия.  

Оқушыларға аяқталмаған сҿйлемдер ҧсынылады. 

Оқушылар осы сҿйлемдерді ҿздері толықтырып, 

бҥгінгі сабаққа кері байланыс береді.  

Кері байланыс 

парағы  

6-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні :  

Сынып:  5 «А» 

                                                     Мектеп:  

                                                       

Сабақтың 

тақырыбы 

Ҧлттық киім-асыл мҧра. 

У, і ҽріптерінің емлесі 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылар: 

«Ҧлттық киім-асыл мҧра» мҽтінін мҧқият оқу, ҿз пікірін айту   

Мҽтіннен у,і ҽріптері бар сҿздердің дҧрыс оқылуы мен жазылуына назар 

аудару 

Емле ережесін тҥсініп қолдану 
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Бағалау 

критерийі 

«Ҧлттық киім-асыл мҧра» мҽтінін мҧқият оқып, ҿз пікірін айтады.   

У,і ҽрпі бар сҿздерді латын ҽліпбиі негізінде дҧрыс оқып, жазады. 

Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Пҽн лексикасы мен терминология. 

Тыңдалым жҽне айтылымға қажетті сҿздер:   

b qyt,  yqp l, yrys, mys l, j ńǵyrý, b qsy, j qsy; irgeli, irimshik, bilim, 

izgilik, кishipeıil, senim, irgeli, irimshik, bilim, izgilik, кishipeıil, senim. 

Қҧндылықтар  Тарихтың,,тіл мен мҽдениеттің біртҧтастығы 

 Азаматтық жауапкершілік,ынтымақ-бірлік,сыйластық. 

Пәнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет, тарих 

Осыған дейінгі 

меңгерілген 

білім 

Киіну. Сҽн. Талғам. 

U, ú дыбыстарының емлесі 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Дереккӛзд

ер 

Сабақты

ң басы 

 

 

Оқушылармен амандасу, оларды тҥгендеу, дҽптерлеріне бҥгінгі 

кҥнді жазғызу. 

Қызығушылықты ояту.  

«Сымсыз телефон» ойыны 

Оқушылар шеңбер жасап тҧрады. Ойын басқарушы бірінші 

тҧрған адамға қҧлағына сыбырлап, У(ы) немесе і ҽрпі бар бір сҿз 

айтады, ол келесі кҿршісіне сыбырлап естіген сҿзін жеткізеді, 

осылайша соңғы адамға дейін жалғасады. Ал енді ойын 

басқарушы соңғы адамнан бастап сҧрайды. Мҥмкін соны қате 

естіп, ҿзгерткен адам айып ҿтейді. Айып ҽр тҥрлі: ҽн салу, би 

билеу, ҿлең оқу, т.б. 

Сабақтың тақырыбы, мақсаты хабарланады. 

Күтілетін нәтижелер белгіленеді.Оқушылар 3 топқа бӛлінеді 

 

 

 

Слайд 

 

Сабақты

ң ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мағынаны тану. 

Оқылым мәтіні 

Еуразия даласын қоныс еткен кҿшпелі ел қазақтардың басқа 

халықтарға ҧқсамайтын киім ҥлгілерін табиғи ерекшеліктер мен 

кҿшпелі тіршілікке сҽйкес қалыптасты. Қазақы киімнің барша 

сымбаты мен ою-ҿрнегінде, ҽрбір ҽшекейінде халқымыздың 

тарихының, ой-дҥниесінің қайталанба кҿрінісі бар.                                                                                                                                                             

Қазақ халқының ҧлттық киімдерін ерлер киімдері жҽне ҽйелдер 

киімдері деп екіге бҿлсек; ерлер киімдеріне: айыр қалпақ, 

зерленген тақия, шапан, шалбар, тымақ, ішік, саптама, етік 

жатады. Ал ҽйелдер киімдеріне: қос етік, кҿйлек, сҽукеле, 

кимешек, кебіс-мҽсі, тақия, бҿрік, кҿкірекше жатады. 

1-тапсырма. 

Ҧлттық киімдерді атаңдар.                                                                                          

Ҽр топ оқушылары «Карусель» ҽдісімен ҧлттық киімдер атауын  

айтып, ой бҿліседі                                                                                     

Ереже 

Қазақ тілінде 28 дыбыс бар. Оның  9-ы дауысты және 19-ы 

дауыссыз дыбыс. 

У, і әріптерінің емлесі 

У, і әріптері сӛздердің барлық буынында жазылады: 
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Қолдау 

кҿрсету. 

Қабілеті 

жоғары 

оқушылар 

айтылған 

сҿздер 

мен 

сҿйлемдер

дің 

кҿпшілігін 

дҧрыс 

қайталай 

алады. 

 b qyt,  yqp l, yrys, mys l, j ńǵyrý, b qsy, j qsy; irgeli, irimshik, 

bilim, izgilik, кishipeıil, senim,irgeli, irimshik, bilim, izgilik, 

кishipeıil, senim т.б. 

Тыңдалым. 

Диктофоннан қҧрамында у,і әріптері кездесетін сӛздерді 

тыңдап,хормен айту. 

Ulan, ushaq, ishik, usta, irimshik, urshyq, isker, etik, untaq, qulyn, 
quraq, mási, qumyra, ilgish, qulan, bórik, qulaq, qumyrsqa. 

2-тапсырма 

Оқушылар «Ҧлттық киім –асыл мҧра»туралы оқылған мҽтін 

негізінде сҿйлемдердің ішінен негізгі ойды анықтайтын сҿздерді 

тауып, «Ҧлттық киім» (жинақы мҽтін) етіп жазып шығады 

Кӛп нҥктенің орнына тиісті әріпті қойып,латын әліпбиінде 

кӛшіріп жазыңдар.                                                                                                 

Ultt...q  kı...m, toq...lǵan shekpen, q...mbat matalar, ...oǵaıl... kı...m, 
kóshpend...ler mádenıet... 

Дҧрыс жауапты белгілеңдер.Ӛз таңдауларыңды тҥсіндіріңдер. 

Дескриптор: 

1.У, і ҽріптерінің емлесін латын ҽліпбиінде жаза алады. 

2.Сҿздердің дҧрыс оқылуы мен жазылуын  анықтайды. 

3.Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

№ Сҿйлемдер  Дҧ-

рыс 

Бҧ-

рыс 

1 Тарихта тҥркілердің киім ҥлгілері туралы 

деректер жоқтың қасы. 

  

2 Жай адамдар қой,тҥйе жҥндерінен 

жасалған кҥпі,жадағай,шекпен киген. 

  

3 Кҿшпенділер бағалы аң терілерінен, 

қымбат  маталарды пайдаланбаған. 

  

4 Қазақтардың ҧлттық киімдерінде кҿне киім 

ҥлгілерінің іздері бар. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽдебиет,та

рих сабағы. 

Оқушылар

ды бір-

біріне 

деген 

қҧрмет 

кҿрсетуіне 

тҽрбиелеу. 

Смайликте

р 

Сабақты

ң аяғы 

 Рефлексия «Термометр» ҽдісі 

38- қызықты да тҥсінікті 

36,6- қызықсыз, кҥрделі  

34- пайдасыз, қҧнды емес.  

 

 

7-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні :  

Сынып:  5 «А» 

                                                     Мектеп:  

                                                       

Сабақтың тақырыбы Қазіргі сҽн ҥлгісі. 

ѐ,э дыбыстарының емлесі 

Сабақтың мақсаты Оқушылар: 

«Қазіргі сҽн ҥлгісі» мҽтінін мҧқият оқу, ҿз пікірін айту   

Мҽтіннен ѐ,э ҽріптері бар сҿздердің дҧрыс оқылуы мен жазылуына 

назар аудару 

Емле ережесін тҥсініп қолдану 

Бағалау критерийі Қазіргі сҽн ҥлгісі» мҽтінін мҧқият оқып, ҿз пікірін айтады   

Мҽтіннен ѐ,э ҽріптері бар сҿздердің дҧрыс оқылуы мен жазылуына 

назар аударады. 

Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

Тілдік мақсаттар Пҽн лексикасы мен терминологиясы. 

Тыңдалым жҽне айтылымға қажетті сҿздер:   
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Сҽн ҥлгілері,сҽнді киіну, классикалық, спорттық, романтикалық жҽне 

фольклорлық стилдер 

Қҧндылықтар Сҽн ҥлгісі  қҧндылықтары 

Тарих  пен мҽдениет,тілдің біртҧтастығы 
Пәнаралық байланыс Тарих, ҽдебиет, сурет 

Осыған дейінгі 

меңгерілген білім 

Ҧлттық киім-асыл мҧра. 

У, і ҽріптерінің емлесі 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер Дерек

кӛздер 

Сабақтың басы 

 

 

Оқушылармен амандасу, оларды тҥгендеу. 

Шаттық шеңбері: «Ыстық лебіз».   

Шеңберге жиналып, бір-біріне жылы лебіз, тілек айту. 

Сабақтың тақырыбы, мақсаты хабарланады. 

Күтілетін нәтижелер белгіленеді.Оқушылар 3топқа бӛлінеді 

 

Слайд 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолдау кҿрсету. 

Мағынаны тану. 

Оқылым мәтіні 

Сҽн адамзат баласы пайда болғаннан бастап пайда болды. 

Ҽлемдегі ҽр тҥрлі елдердің дҽстҥрлі халықтық костюм ҥлгілері 

қазір де сҽн жасаушылар ҥшін шығармашылық жаңалықтардың 

негізгі бастауы болып отыр жҽне қандай жағдай болмасын 

арналып тігілген киімдердің бҽрінен де ҿзінің нақты кҿрінісін 

табуда. Қазіргі кезде кез келген адамның ҿз қалауынша сҽнді 

киінуіне мҥмкіншілігі бар. Тіге білетін жҽне сҽнге қызыққан адам 

ҿзіне ыңғайлы жҽне сҽнді бҧйым тігіп кие алады. 

Сҽн (франц. moda, латын modus - ҿлшем, ҽрекет тҽсілі) киім 

кию 

Киімде бірнеше классикалық, спорттық, романтикалық жҽне 

фольклорлық стилдер болады.Классикалық стильге (қатал. 

Іскер, сҽнді киіну ) салыстырмалы тҥрде тҧрақты, сҽн ҽлеміндегі 

ҿзгерістерге онша беріле бермейтін барлық киім тҥрлері кіреді. 

Спорттық стиль - демалыста, спортпен айналысқанда, 

саяхатқа шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. 

Романтикалық стильде – ҽдемілік, ерекшелік, сҥйкімділік, 

нҽзіктікті ҽдеттегіден тыс бҿліп кҿрсетеді.Романтикалық стильдің 

ерекшелігі - қатпарлар, желбіреушілер, шілтерлер, банттар, 

желбіршектер жиынтығынан тҧрады. 

1-тапсырма 

Мақал-мәтелдердің мағынасын тҥсіндіріңдер. 

1.Сыпайы киімді киіп тоздырады, 

Сараң киімді жиып оздырады. 

2.Ағаш кӛркі – жапырақ. 

ЕРЕЖЕ 
1. э әрпі е әрпімен жазылады: element, elevator, poetıka, 
koefısıent. 
2. ё әрпі о  әрпімен таңбаланады. Қосымша соңғы 
буынның үндесіміне сәйкес жалғанады: man  vr  -   , - , -ge, 
-ler ,  r sel     -   , - , -ge, - er , akt r  -   , - , -ge, -ler ,  ırı   r  -
   , - , -ge, -ler , re ıs  r  -   , -i, -ge, -ler).  
1-тапсырма. Берілген сөздерді пайдалана отырып, 
сөйлемдер құраңыз. Жаңа әліпбимен жазыңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽдебие

т, 

тарих 

сабағы. 

Оқушы

ларды 

бір-

біріне 

деген 

қҧрмет 

кҿрсет

уіне 
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Қабілеті жоғары 

оқушылар 

айтылған сҿздер 

мен сҿйлемдердің 

кҿпшілігін дҧрыс 

қайталай алады. 

Элемент, экскаватор, элеватор, поэтика, поэзия.  
2-тапсырма. Берілген сөздерді жаңа әліпбимен жазып, 
мына қосымшалардың тиістісін жалғаңыз: -dy , -di , -
ny , -ni , -ǵa, -ge, -lar, -ler. 
Монтёр, актёр, шахтёр, амёба. 
 Сыныпта оқушыларға «Заманауи сән ҥлгісі ойыңыздан шыға 

ма?» тақырыбында эссе жазғызу. 

Дескриптор: 

1.ѐ,э ҽріптерінің емлесін латын ҽліпбиінде жаза алады. 

2.Сҿздердің дҧрыс оқылуы мен жазылуын  анықтайды. 

3.Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

тҽрбие

леу. 

Смайл

иктер 

Сабақтың аяғы 

 
 Кері байланыс: 

 «Екі жҧлдыз, бір тілек» тәсілі арқылы оқушылардың басқа 

топтарды бағалауын жҥзеге асыру. 

Оқушылар сағат тілі бойынша қасында отырған топтағы 

оқушылардың сабақтағы белсенділігіне, тапсырмаларды 

орындауына байланысты екі жетістігін кҿрсетіп, бір ҧсынысын 

білдіреді.  

Кері 

байлан

ыс. 

«Екі 

жҧлдыз

, бір 

тілек» 

тҽсілін 

қолдан

уға 

стикер

лер 

тарату  

8-сабақ. Нәтиже сабақ. 

Dıkt nt №1 

T  an  lke, tarıhı ordany s ı  – aqyldy  іsі emes, j rektі  іsі.   

Bіzdі  sona  d  іrlerden berі tamyryn tere ge jaı an bіr  ana Otanymyz bar. Ol – Qazaq 

jerі. Osyna  alyp qazaq saharasyn k zdі  qarashy yndaı qor ap, ony sheksіz s ı  –  r qazaqty  

mіndetі j ne azamattyq boryshy.   

Otan degen tek t yp  sken jerі   ana emes, ol – k ndelіktі otbasy, oshaqqasy , a asyn 

jutyp, s yn іshіp, baıly yn ıgіlіgі e jaratyp otyr an ke -baıtaq jerі . Otan – qazynaly qarıasy men 

aq ja lyqty anasy bar altyn besіgі , taı-qulyndaı bіrge  sken qurby-qurdastan qural an ystyq a ly , 

qadіrlі ata-ana, s ıіktі jar, s ıkіmdі bala , j rgen t  an elі . Qoına y qazyna a,  rіsі mal a toly 

yrysty atameken, «atamyz k ıe , anamyz kelіn bol an jer» (101 s z).  

9-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні : 

Сынып:  5 

«А» 

                                                     Мектеп:  

                                                       

Сабақтың 

тақырыбы 

Отбасылық дҽстҥрлер мен мерекелер.Қара шаңырақ. 

Дауыссыз дыбыстардың емлесі. 

Сабақтың 

мақсаты 

Оқушылар: 

Тірек сҿздер мен ҧсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. 

Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктерімен танысу. 

Емле ережесін тҥсініп оқу. 

Бағалау 

критерийі 

 а) Қасиетті қара шаңырақ (ҥлкен ҥй) туралы  біледі; 

ҽ) Қара шаңыраққа байланысты тірек сҿздерді айта алады 

Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктерімен танысады. 

Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Пҽн лексикасы мен терминология. 

 Тірек сҿздер: ҥлкен ҥй, кенже бала, қара шаңырақ. 
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Тыңдалым жҽне айтылымға қажетті сҿздер:  

 arab; pedagog, d  let, ba dar,  fılosofıa, m ftı, paragraf; qahar,  tarıh, shekpen,   

alash,  dastarqan,maqtanysh, bolashaq, saıasat, vır s, avtor, rezerv;   sha yraq, 

b rshik, qylysh, chempιon, ka ch k, senvıch; ı ,  aqyt,  le met, ta . Ashshy, 

tushshy, keshshe т.б. 

Қҧндылық

тар 

Отбасы қҧндылықтары 

Тарихтың , мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет, музыка,тарих. 

Осыған 

дейінгі 

меңгерілге

н білім 

Қазіргі сҽн ҥлгісі. 

Дыбыстардың емлесі 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Дереккӛздер 

Сабақты

ң басы 

Ынтымақ

тастық 

атмосфер

асын 

қалыптаст

ыру 

5 минут 

Оқушылармен амандасу, оларды тҥгендеу. 

Қызығушылықты ояту.  

«Шаттық шеңберін» жасау, бір-бірлеріне сҽттілік тілеу 

Отбасындағы балалардың  жас ерекшелігі 

(ҥлкені,ортаншысы,кішісі) бойынша  топтастыру 

Сабақтың тақырыбы, мақсаты хабарланады. 

Күтілетін нәтижелер белгіленеді.Оқушылар 3топқа бӛлінеді 

 

Шаттық 

шеңбері 

 

 

Сабақты

ң ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Асыл тастардың қасиеттері» тақырыбында жазған 

ойтолғауларын оқиды 

«Болжау» ҽдісі бойынша Жарасқан Ҽбдірашевтің « Кенже ҧл» 

аудиосын тыңдату. 

1-тапсырма.                                                         

ББҤ ҽдісі бойынша білетіндерін, білгісі келетіндерін  қоржынға 

жазып жабыстыру 

Дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптер: b, d, f, g, ǵ, h, 

ι,j, k, l, m, n, ń, р, q, r, s, t, v, ý, z, sh, ch.                                                     

          ı, ý әріптері сӛздің басында, ортасында, аяғында b, g, d, 

f, h, j, к, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z, sh, ch және жазылады: baılyq, 

k belek, arab; g l, k gal, pedagog; d  let, ba dar, asteroıd; fılosofıa, 

m ftı, paragraf; hıkaıa, qahar,  tarıh; jospar, ereje, muqtaj; k mis, 

shekpen, berik; lebiz, alash, t  ekel; m  gilik, qaımaq,  alym; 

namys, k ne, dastarqan; parasat, k pir, talap; qurmet, maqtanysh, 

bolashaq; ras, ertegi,  mir; saıasat, kelisim, aıtys; tabı at, qatal, 

s  let; vır s, avtor, rezerv; zerde, bilezik, qundyz; sha yraq, b rshik, 

qylysh; chempιon, ka ch k, senvıch; ı , qaıy , saı;   aqyt,  le met, 

ta . Ashshy, tushshy, keshshe сӛздерінде екі sh әрпі қатар 

жазылады. ǵ әрпі сӛз басы мен ортасында ғана 

жазылады: ǵarysh, aǵash, samǵa.                                                                                                                                  

ń әрпі сӛз ортасы мен соңында ғана жазылады: m rta ba, 

e bek, ta erte , me , za .   

Кітаппен жұмыс. «Қара шаңырақ» мәтінін оқу. Оқу 

дағдыларының деңгейі: Білу «Пазл».        

  1.Қара шаңырақ дегенді қалай тҥсінесіңдер?                                                                                                                          

   2.Ҥлкен ҥй ,мҧрагерлік,киелі сҿздерінің мағынасын айтыңдар.             

Ҿткен 

тақырыпты 

еске тҥсіреді. 

Интербелсенд

і тақта, 

суреттер 
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Сергіту 

сәті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма.                                                                                                             

«Орнын тап» ҽдісі бойынша тірек сҿздерді суретке сай 

орналастырып,латын ҽліпбиімен жазу. 

 
Шаңырағым – шаттығым» ҽні. 

(ҽр топ бір-бір шумақтан орындайды) 

3-тапсырма. 

«Қабырғаға жазу» әдісі. Берілген сӛздерді постерде латын 

әліпбиімен жазыңдар. 
Қасиетті қара шаңырақ,ҥлкен,беделді,сыйлы,киелі,енші,жасау, 

кенже ҧл,мҧрагерлік. 

4-тапсырма.Дҧрыс жауап болатын сӛздерді 

сәйкестендіріңдер. 

Enshi                                 qyz a beriledi      

Jasa                                ota  qurady, ılenedi 

Qyz                                   ul a beriledi 

Ul                                     turmysqa shy ady  

 
- ҽр суретке қатысты 3 тірек сҿз жазады;  

- барлық суреттерге ортақ тақырып ҧсынады;  

- суретке қарап ҽңгімелейді 

Дескриптор: 

1.Қасиетті қара шаңырақ  туралы  біледі; 

2. Қара шаңыраққа байланысты тірек сҿздерді айта алады 

3.Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктерімен танысады, 

  ережесін тҥсініп қолданады 

 

 

 

 

Сурет арқылы 

тірек сҿздерді 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽнді естеріне 

тҥсіреді, 

ҽртҥрлі 

ҽуенге салып 

айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты

ң аяғы 

 

 Рефлексия 

Бҥгінгі сабақта болған кҿңіл – кҥйді  бет – ҽлпеті салынған 

суреттерді таңдау. 

Тҥсінбедім      Сҧрағым бар        Тҥсіндім 

                    

Кері 

байланыс 

парағы 

 

 

10-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Кҥні :  

Сынып:  5 

«А» 

                                                     Мектеп: №68мектеп-гимназия 

                                                      Мҧғалімнің ТАӘ  Жумашева Р.А. 

Сабақтың 

тақырыбы 

Отбасы – шағын мемлекет 

І, у ҽріптерінің емлесі  
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Сабақтың 

мақсаты 

 Жаңа білімді меңгеру.                                                                                       

Тақырыпты тыңдау,тҥсіну, жетекші сҧрақтар арқылы талқылау. 

Алған білімді ҿмірде қолдану. 

Бағалау 

критерийі 

Жаңа білімді меңгереді.                                                                                                                 

Тақырыпты  тыңдап,тҥсініп, жетекші сҧрақтар арқылы талқылайды. 

Алған білімді ҿмірде қолдана алады. 

 

Тілдік 

мақсаттар 

Пҽн лексикасы мен терминология: 

Тірек сҿздер: Áke men sheshe,bala,otbasy,meıirimdilik, syılastyq,adaldyq,    til 
alǵysh,adal,uqypty,tııanaqty t.b.                                                                                     
Тыңдалым жҽне айтылымға қажетті сҿздер:  

 ı, úı, oıshyl, ı ǵnı, qoı n, s ı , ıod, f ıl,  ıkıdo, mezozoı, ý ǵyz, ý qyt,  ý, 

s ýkele, demeýshi, q ýyn,  ıý n, keıý n . 

Қҧндылық

тар 

Пәнаралы

қ 

байланыс 

Ҽдебиет, тарих 

Осыған 

дейінгі 

меңгерілге

н білім 

Отбасылық дҽстҥрлер мен мерекелер.Қара шаңырақ. 

Дауыссыз дыбыстардың емлесі. 

 

Сабақбарысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Дереккӛзд

ер 

Сабақты

ң басы 

Сабақтың 

басы 

Ынтымақт

астық 

атмосфера

сын 

қалыптаст

ыру.  

5 минут 

1.Ҧйымдастыру 

 Ҿсемiз бiз кҥлiп-ойнап, 

Он саусақтың саласындай, 

Ҿсемiз бiз кҥлiп-ойнап, 

Бiр адамның баласындай. 

– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ҧстап, алақан арқылы 

жҥректің жылуын сезініп ҥйренген қандай тамаша, қандай 

қуаныш!                                                                                                  

Сабақтың тақырыбы, мақсаты хабарланады. 

Күтілетін нәтижелер белгіленеді.Оқушылар 3топқа бӛлінеді 

Шаттық 

шебері 

 

 

 

 

Сабақты

ң ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма.                                                                                   
Тыңдалым. Аудиомәтін. Отбасы – шағын мемлекет.  Мәтін 

бойынша ӛз ойларын ортаға салу.                                                     

Ереже                                                                                                                

1. ı, ý әріптері дауыссыз дыбыс ретінде таңбаланады: aı,  ı, 

oıshyl, ıa nı, qoıan, saıa, ıod, faıl, aıkıdo, mezozoı,  a yz,  aqyt, a , 

s  kele, deme shi, qa yn, aı an, keı ana.                  2.уı (ый), іı (ій) 

дыбыс тіркестері сҿздің барлық буынында ı ҽрпімен жазылады: 

ıgilik, ıman; kıim, tıyn, sıa, sıaqty; bı, tarıhı; ınstıt t, kıno, granıt.                                                                                                   

Е с к е р т у.   Қосар уı (ый) ҽріптері тек sуı (сый), tуı (тый) 

тҥбірлерінен  жасалған  сҿздерде  жазылады:  sуılyq, sуıymdylyq, 

sуıý; tуıym, tуıylý, tуıý. 

3. ıy, ıi ҽріп тіркестеріне аяқталған етістікке кҿсемшенің                      

ı (-й) жҧрнағы жалғанғанда, екі ı ҽрпі қатар жазылады:      b ıy – 

b ııdy, keıi – keııdi.                                                                                                
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Сабақтың 

соңы 

4. uý (ҧу), úý (ҥу) дыбыс тіркестері cҿздің барлық буынында   

ҽрпімен жазылады: ýyldyryq, ýyz, ýildeý; týys, qýyrsh q, gýil, 

tintýir; oqý, sý, j zý, kelý, b rý.                                         2-

тапсырма                                                                                                       

Ӛз отбасыңның әр мҥшесі туралы 4-5 сӛйлеммен   жаз .                                                          

 
 3 -тапсырма                                                                                                        
  Кӛп нҥктенің орнына тиісті әріпті қойып,кӛшіріп жазыңдар.                                                                                                  

 О...shyl,qo... n, s ... , ...od, ... ǵyz, ... qyt,  ..., s ...kele, 

deme...shi, q ...yn,  ı... n, keı... n ,  ı, úı.  

Дескриптор:                                                                                                                            
Жаңа білімді меңгереді.                                                                                                                 

Тақырыпты  тыңдап,тҥсініп, жетекші сҧрақтар арқылы 

талқылайды 

Емле ережесін тҥсініп қолданады. 

Кері байланыс   «Рухани жаңғыру»  

 
Оқушылар қорытынды ойларын сурет қиындылары арқылы 

рухани жаңғырумен байланыстырып, кері байланыс береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

 Кҥні : 

Сынып:  5 «А» 

                                                     Мектеп:  

 

Сабақтың тақырыбы Салт-дҽстҥрдегі қҧндылықтар. 

Я, ю ҽрпі. 

Сабақтың мақсаты Оқушылар: 

Оқушылар бойына халқымыздың рухани байлығын сіңіру, 

ҧлтымыздың дҽстҥрлерінен ҥлгі алу 

Я, ю ҽрпінің емлесімен танысу. 

Емле ережесін тҥсініп оқу. 

Бағалау критерийі  Қазақ халқының салт-дҽстҥріндегі қҧндылықтар туралы  біледі; 

Салт-дҽстҥрге байланысты тірек сҿздерді айта алады 

 Я, ю ҽрпінің емле ерекшеліктерімен танысып,қолданады. 

Тілдік мақсаттар Пҽн лексикасы мен терминология. 

 Тірек сҿздер:сҥйінші,қонақасы,бастаңғы,ерулік,қалау,жеті 

ата,тоқымқағар,тҧлым,байғазы, кӛрімдік,енші т.б.  

 Тыңдалым жҽне айтылымға қажетті сҿздер:  

   ıý, b ıý, oıý, j ıý, súıý,qıý, jıý,qıar, sıa, jarıa. 

Қҧндылықтар Отбасы қҧндылықтары 

Тарих  пен мҽдениет,тілдің біртҧтастығы 
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Пәнаралық байланыс Ҽдебиет, тарих, музыка 

Осыған дейінгі 

меңгерілген білім 

Отбасы – шағын мемлекет 

І, у ҽріптерінің емлесі  

Сабақбарысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер 

 

Де

ре

кк

ӛзд

ер 

Сабақтың басы 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

5 минут 

Оқушылармен амандасу, оларды тҥгендеу. 

Қызығушылықты ояту. 

Оқушылар шеңбер жасап тҧрып,қолдарындағы допты бір-

бірлеріне лақтырып беру арқылы  қҧрамында я.ю әріптері бар  

сҿздерді айтады. 

 Мҧғалім оқушыларға  сабақтың тақырыбы мен мақсаты ,бағалау 

критерийлері туралы  айтады. 

Оқушылар 3топқа бӛлініп, орындарына отырады. 

 

 

Ша

тт

ық 

ше

ңб

ері 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма 

Тыңдалым. 

«Салт-дәстҥрдегі қҧндылықтар » тақырыбында  аудио жазба 

тыңдайды. 

Айтылым. 

Оқушылар ҿздері білетін қазақтың салт-дҽстҥрлерін естеріне 

тҥсіреді.Соның ішінде қазіргі уақытта  қолданып жҥрген салт-

дҽстҥрлер туралы айтады. 

Мҽселен: сҥйінші,қонақасы,бастаңғы,ерулік,тоқымқағар, 

байғазы, кӛрімдік,енші. 

Ереже. Я, ю әрпінің емлесі. 
1. ю әрпі ıý әріп тіркесі тҥрінде жазылады: aı , baı , oı , jaı , 

s ı . Е с к е р т у.  ı ҽрпінен кейін тҧрған ю ҽрпінің 

орнына ý жазылады: qıý, jıý. 

2. я ҽрпі ıa ҽріп тіркесімен жазылады: qoı n, ı ǵnı, s ı . 

 Е с к е р т у.  и  (ı) ҽрпінен кейін тҧрған я ҽрпінің 

орнына а жазылады: qıar, sıa,  jarıa. 

Я әрпі тҿл сҿздерде, сонымен бірге шеттілдік сҿздерде сҿз 

басында, дауысты дыбыстан кейін, айыру белгісі (ъ) мен 

жіңішкелік белгісінен ( ь) кейін   иа  ҽріп тіркесі арқылы 

жазылады.                                                      

2-тапсырма. 

Мақал-  мҽтелді   оқи  отырып,  ішінен  Я  дыбысы  бар  сҿздерді 

 тапбады. 

1. Істің  бастауын  білсең,  

Аяқтап  тастауың  оңай. 

2.Ащы  тіл  таяқтан  да ҿткір. 

3-тапсырма. 

Сӛздерге у дыбысы қосылғанда олар қалай жазылатынын 

тҥсіндір және солай ӛзгертіп жаз. 

кҥшей 

азай 

молай    + у 

той 

кҿркей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су

рет 

арқ

ыл

ы 

тір

ек 

сҿз

дер

ді 

ан

ық

тай

ды. 
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Сергіту сәті 
 

 

 

 

4-тапсырма 

Орны  ауыстырылған  сӛздерден  сӛйлем  қҧрап  жазыңдар. 

І  топ.  Аяғы,  қастырдың,  тҥсті,  қақпанға 

ІІ  топ.  Баян  ,  сурет ,  бояумен,  салды. 

ІІІ  топ.   Ҧяда,  жатыр,  балапан,  бес. 

Мына сӛздерді латын әліпбиімен жаз  

Аяз,қою, қоян,жию,шаян,ҧялшақ,дария,баю, қария,таяз,тыю.                                                                                                                                                                                                                                  

 «Сиқырлы   таяқша »  ойыны 

Я,ю   дыбысына   қатысты   сҿздер  ойлату,  сҿйлем  қҧрату. 

                                  Дескриптор: 

1.Қазақ халқының салт-дҽстҥріндегі қҧндылықтар туралы  біледі; 

2.Салт-дҽстҥрге байланысты тірек сҿздерді айта алады 

 3.Я, ю ҽрпінің емле ерекшеліктерімен танысып, қолданады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың  соңы 

 

 Рефлексия 

Бҥгінгі сабақта болған кҿңіл – кҥйді  бет – ҽлпеті салынған 

суреттерді таңдау. 

Тҥсінбедім      Сҧрағым бар        Тҥсіндім 

 

                    

Ке

рі 

ба

йла

ны

с 

пар

ағ

ы 

Сабақ жоспары 
№ 18 cабақ тақырыбы:  Уақыт-алтыннан қымбат. Бірге жазылатын сӛздердің 

емлесі. 

Кҥні: Мҧғалімнің аты жӛні: 

Сынып: Қатысқандар:                                                   Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы жҥзеге 

асатын оқу мақсаттары 

Тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап беру, 

кҿтерілген мҽселе бойынша  ҿз ойын білдіру (5.Т/А5.); 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: сұрақтарға жауап бере 

алады 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: негізгі және 

қосымша ақпараттарды анықтайды; 

Кейбір оқушылар орындай алады: мәтінде кӛтерілген 

мәселеге сұрақтар негізінде жауап береді, ӛз ойын толық 

білдіре алады. 

Бағалау критерийі - тыңдалған мҽтіннің мазмҧнын тҥсінеді; 

- негізгі жҽне қосымша ақпаратты анықтай алады; 

- тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап береді; 

- кҿтерілген мҽселе бойынша ҿз ойын білдіре алады. 

Оқыту деңгейі Түсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен ұсынылған 

бейнематериал арқылы тақырыпты талдауы, бір-бірімен 

тілдесуі. 

Талқылауға арналған сұрақтар:мұғалімнің жетекші сұрақтар 

арқылы жетелеп отыруы. 

Қҧндылықтарға баулу Уақытты тиімді пайдалану 

Пәнаралық байланыс Әдебиет, ӛзін-ӛзі тану, АКТ 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім: 

Оқушылар бос уақыттарында айналысатын сүйікті істері 

және хоббилері туралы құрастырған диалогтерін жариялайды  
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Жоспар  

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы 1. «Шаттық шеңбері» тренингі арқылы 

психологиялық ынтымақтастық орнату  

А-Ж-ға дейін  1-топ 

З-О-ға дейін 2-топ 

Ҿ-Я-ға дейін 3-топ 

2. Қызығушылығын ояту. Жҧмбақ шешу: 

- Тық-тық етеді, Қҧлағыңнан ҿтеді (сағат) 

- Бір ҧяда жеті жҧмыртқа (апта кҥндері) 

- Бір ағаштың он екі бҧтағы ҽр бҧтақта отыз не 

отыз бірден жапырақтары бар (жыл, он екі ай 

жҽне кҥндері) 

Сабақтың тақырыбы мен мақсаты 

таныстырылады. 

АКТ 

Ортасы 3-тапсырма. Фильмді кӛру. 

https://youtu.be/fHd44wnRzYc  «Прожектор» 

әдісі арқылы  

Дескриптор: 

- тыңдалған мҽтіннің мазмҧнын тҥсінеді; 

- фильмнен кҿрген тҥйінді ойларын сипаттайды; 

- негізгі жҽне қосымша ақпаратты анықтай алады; 

- тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға 

жауап береді; 

- кҿтерілген мҽселе бойынша ҿз ойын білдіре 

алады. 

4-тапсырма. ЖЖ әр жҧпқа мәтін таратылып 

беріледі.  

 
Дескриптор: 

- мҽтіннің мазмҧнын тҥсінеді; 

- мҽтінді оқып, талқылайды; 

- кҥн тҽртіптерін жоспарлап, жазады; 

- кҥрделі сҿздерді анықтайды; 

- жҧппен қорғайды. 

 5-тапсырма. Сҧрақ-жауап. (ТЖ) 

Топпен бірге мына тҧжырымдардың себебін 

тҿмендегі ҥлгі бойынша анықтайық.  

А)Мен бос уақытымды тиімді ӛткіземін, себебі... 

Ә) Менің бос уақытым жоқ, себебі... 

Дескриптор: 

- Тақырып бойынша пікірталас жҥргізіеді,  

- кҿтерілген мҽселе бойынша ҿз ойларын 

білдіреді. 

АКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікірталас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дҽптер, 
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6-тапсырма.  «Сыңарын тап» ойыны 
Kók, shek, jer, baǵdar, 

beıne, orta, jer, aram, 

búkil, jalpy, bir, aýyz, 

atqa, asha, balyq, jalań. 

 

ónis, sha, ara, tóle, 

pıǵyldyq, azıalyq, júzilik, 

halyqtyq, rettik; álemdik, 

baıa, tuıaqtylar, kózdiler, 

miner, qorektiler. 

Ботаникалық атауларды бөлек, 

зоологиялық атауларды бөлек жаз: 
ortaazıalyq, jerjúzilik, arampıǵyldyq, búkilálemdik, 

jalpyhalyqtyq, birrettik; aýyzashar, atqaminer; 

ashatuıaqtylar, balyqqorektiler, jalańkózdiler, 

aǵashkemirgishter; kespekeskish, sabynsalǵysh, 

órtsóndirgish; sharýabasty, nemketti, súıkeısaldy; 

alypqashpa, baýkespe, janbaǵys, kireberis, kúnkóris; 

aýaqyzdyrǵy, aýasúzgi, bórioınaq. 

Ботаникалық 

атаулар 

Зоологиялық 

атаулар 

  

Дескриптор: 

-күрделі сөздерді жазбаша және 

ауызша тілдесім барысында анықтай 

алады. 
 30. Екі тҥбірден қҧралған бір ғана зат пен ҧғым 

атауы бірге жазылады: kókónis, shekara, jertóle, 

baǵdarsham, beınebaıan, sýsabyn, 

kereńqulaq (ҿс.), ıtsandyq (ҿс.), kelteshash (ҿс.). 

 31. Екінші сыңары -lyq (-lik, -dyq, -dik, -tyq, -tik) 

қосымшасымен келген қоғамдық, ҽлеуметтік 

лексика, -ar (-er) қосымшасымен келетін ҽдет-

ғҧрып, кҽде атаулары, -lar (-ler, -dar, -der, -tar, -

ter) қосымшасымен келетін ботаникалық, 

зоологиялық атаулар, -qysh (-kish, -ǵysh, -gish) 

қосымшасымен келетін қҧрал-сайман жҽне 

техника атаулары, -ty (-ti, -dy, -di), -pa (-pe, -ba, -

be, -ma, -me), -ys (-is, -s), -ǵy (-gi, -qy, -q) 

қосымшасымен келетін лексикаланған тҧрақты 

тіркестер мен зат атаулары бірге 

жазылады: ortaazıalyq, jerjúzilik, arampıǵyldyq, 

búkilálemdik, jalpyhalyqtyq, birrettik; aýyzashar, 

atqaminer; ashatuıaqtylar, balyqqorektiler, 

jalańkózdiler, aǵashkemirgishter; kespekeskish, 

sabynsalǵysh, órtsóndirgish; sharýabasty, nemketti, 

súıkeısaldy; alypqashpa, baýkespe, janbaǵys, 

kireberis, kúnkóris; aýaqyzdyrǵy, aýasúzgi, 

bórioınaq. 

 32.  sire, bir, kóp, jalpy, бей жҽне avan, avıa, avto, 

agro, antı, aero, gıdro, gıper, eýro, ızo, ınfra, kıno, 

mega, mını, radıo, tele, trans, últra, foto, 

elektr сияқты сҿзалды сыңарларымен, сондай-

ақ beı қосымшасымен келген атаулар бірге 

қалам 
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жазылады: ásiresolshyl; birqalypty, birmándi; 

kópmándi, kópmúshe; jalpyulttyq, jalpymemlekettik; 

beıkúná, beıhabar; avansahna; avıamektep; avtojol; 

agrokeshen; antıdene; aeroshana; gıdrobeket; 

gıperbelsendi; еýrosport; ızosyzyq; ınfraqurylym; 

kınoqondyrǵy; megajoba; mınıjoba; radıobaılanys; 

telearna; transshekara; últradybys; fotosýret; 

elektrsúzgi. 

Соңы Кері байланыс 

 

Стикерлер 

19-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары  

№ 19 cабақ тақырыбы:  Бос уақытта саяхаттаудың пайдасы. Бірге жазылатын сӛздердің 

емлесі. 

Кҥні: Мҧғалімнің аты жӛні: 

Сынып: Қатысқандар:                                                        Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы 

жҥзеге асатын оқу 

мақсаттары 

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен қҧрылымын сақтап, хат, 

жарнама, хабарландыру қҧрастырып жазу (5.Ж2); 

5.ҼТН4.1. Жҧрнақ арқылы жасалған туынды сҿздерді жҽне кҥрделі 

сҿздерді ауызша жҽне жазбаша тілдесім барысында  қолдану.  

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: хат жаза алады; 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: құрылымын сақтап, 

жарнама, хабарландыру жазып, күрделі сӛздерді ажыратады; 

Кейбір оқушылар орындай алады: жанрлық ерекшеліктеріне сай 

ресімдеп, құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру жазып, 

күрделі сӛздерді қолдана алады.  

Бағалау критерийі - тыңдалған мҽтіннің мазмҧнын тҥсінеді; 

- мҽтін жанрын анықтай алады; 

- кҥрделі сҿздерді ажыратады; 

-ресімделуі мен қҧрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру 

қҧрастырып жаза алады. 

Оқыту деңгейі Түсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен ұсынылған 

бейнематериал арқылы тақырыпты талдауы, бір-бірімен тілдесуі. 

Талқылауға арналған сұрақтар:мұғалімнің жетекші сұрақтар арқылы 

жетелеп отыруы. 

Қҧндылықтарға баулу Уақытты тиімді пайдалану 

Пәнаралық байланыс Әдебиет, ӛзін-ӛзі тану, АКТ 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім: 

Оқушылар бос уақыттарында айналысатын сүйікті істері және 

хоббилері туралы құрастырған диалогтерін жариялайды  

Жоспар  

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы 1. «Шаттық шеңбері» тренингі арқылы 

психологиялық ынтымақтастық орнату  

Бірінші, екінші, ҥшінші, тҿртіншіге саналу арқылы 

топқа бҿліну 

2. Қызығушылығын ояту. «Миға шабуыл»  

АКТ  
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әдісі 

 
Дескриптор: 

- Сҧрақтарға жауап береді. 

- Сабақ тақырыбын, мақсатын айқындайды. 

-Топқа бҿлінеді. 

Ортасы 3-тапсырма. «Сыңарын тап» ойыны 

Халық 

Мемлекет 

Еш 

Ашық 

Ұлт 

хат 

аралық 

ішілік 

жанды 

кім 

Ботаникалық атауларды бөлек, 

зоологиялық атауларды бөлек жаз: aqıyq, 

aqshabaq, qaraqus, qa aa  a  , saryandyz, 

 a y     

Ботаникалық 

атаулар 

Зоологиялық 

атаулар 

  

Дескриптор: 

- күрделі сөздерді жазбаша және ауызша 

тілдесім барысында анықтай алады. 

§33. Екінші сыңары a a yq  q  a    a  y   a    

 a y    aı   a   aqy  i  i ik   y aq сияқты 

сөздермен келген атаулар бірге жазылады: 

 a yqa a yq  a aqq  a       a  y   a a y y  a    

 i  a y    y y aı  a  yq a  (a  yq a   yı a ); 

  ı   aqy    k   i  i ik   ki  y aq. Бірақ 

анықтауыштық қатынас сақталған күрделі 

сөздер бөлек жазылады: ashyq hat, qyzmettik 

hat. 

§34.          k ı   i   qaı  qaı y       сөздерімен 

келген есімдік, сын есім, үстеулер түбір 

тұлғалары өзгертілмей, бірге жазылады: 

   ki     ki         i  k ı i    i       qaı i   

qaı y i            qa aı. 

Е с к е р т у. A    k ı   i   qaı       сөздері зат 

есімдермен тіркескенде, бөлек жазылады:    

Дҽптер, қалам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ  

 

 

Дҽптер, қалам 

 

 



124 
 

    k ı  a a   i     y   qaı  a a          y        

  i ik. 

§35. Бірінші сыңары aq  qa a   a y  k k  qy y   

ala, boz тәрізді түс атауларымен келетін 

ботаникалық, зоологиялық терминдер бірге 

жазылады: aqıyq (құс), aqshabaq (балық); 

qa aq    qa aa  a   (өс.); saryandyz (өс.), 

 a y     k kq  a  (құс), k k a      (өс.); 

qyzylqasqyr (аң), qy y  ı aı  a a    a (балық), 

alabulbul (құс); bozbetege (өс.),         aı. Үш 

құрамнан тұратын ботаникалық, 

зоологиялық атаулардың алдыңғы екі 

сыңары бірігіп жазылады: aq a   ıy    a y a  

jylan. 
Сергіту сәті. «Тірі сағат бола ма?» 

 
4-тапсырма. РАФТ әдісі бойынша (Ж) 

Р-рҿл. Оқушы  

А-аудитория. Ҿткен уақытқа хат, менің хоббиім 

жарнама, саяхат жҿнінде хабарландыру, 

Ф-форма. Хат, жарнама, хабарландыру 

Т- тақырыбы. Босқа ҿткен уақыт. Менің хоббиім. 

Саяхат. 

5. «Автор орындығында» отырып, ҥздік жазба 

жҧмысы оқылады. (ТЖ) 

Дескриптор: 

- мҽтін жанрын анықтайды: 

- ресімделуі мен қҧрылымын сақтай отырып, хат, 

жарнама, хабарландыру жазады; 

- жазбаша тілдесім барысында кҥрделі сҿздерді 

қолданады; 

- ҥздік жазбаны анықтайды. 

 

 

Соңы  «Маңыздылық аймағы» ҽдісі арқылы кері 

байланыс 

 

Стикерлер 

20-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

№ 20 cабақ 

тақырыбы:  

Қиял әлемі. Фантазия. Бірге жазылатын сӛздердің емлесі. 
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Кҥні: Мҧғалімнің аты жӛні: 

Сынып: Қатысқандар:                                                Қатыспағандар: 

Осы сабақ 

арқылы жҥзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

Тірек сҿздер  мен ҧсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау 

(Т/А1) 

5.ҼТН4.1. Жҧрнақ арқылы жасалған туынды сҿздерді жҽне кҥрделі сҿздерді 

ауызша жҽне жазбаша тілдесім барысында  қолдану. 

 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: тірек сӛздерді таба алады 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: ұсынылған иллюстрациялар 

арқылы тақырыпты болжайды; 

Кейбір оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен иллюстрациялар арқылы 

тақырыпты болжап, мәтін құрастыра алады. 

Бағалау 

критерийі 

- берілген иллюстрация арқылы тірек сҿздерді табады; 

- тірек сҿздер арқылы тақырыпты болжайды; 

- тақырып негізінде мҽтін қҧрастыра алады. 

Оқыту деңгейі Түсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен ұсынылған иллюстрациялар 

арқылы тақырыпты болжауы, бір-бірімен тілдесуі, күрделі сӛздерді қолдануы. 

Талқылауға арналған сұрақтар: мұғалімнің жетекші сұрақтар арқылы 

жетелеп отыруы. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

Қиялын, фантазиясын жетілдіру 

Пәнаралық 

байланыс 

Әдебиет, ӛзін-ӛзі тану, АКТ, бейнелеу 

Тақырып 

бойынша 

алдыңғы білім: 

Оқушылар бос уақыттары туралы хат, жарнама, хабарландыру жӛнінде 

құрастырған үздік жазбаларын жариялайды  

Жоспар  

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы 1.«Шаттық шеңбері» тренингі арқылы психологиялық 

ынтымақтастық орнату. Тҥсті қиындыларға бір жҽне екі деген 

сан жазылған қиыындылардың ҧнағанын алады. Алған санына 

қарай ҿз бойларындағы ешкім білмейтін ерекшеліктерін айтып, 

тҥстері бойынша топқа бҿлінеді.  

4. 2. Қызығушылығын ояту. Сиқырлы сазды әуен 
Баланың қиялын дамытуға ҽсер ететін сазды ҽуен ойналады. 

Балалар кҿздерін жҧмып тыңдайды (2-3 минут). Музыка тоқтаған 

соң, кҿздерін ашып не кҿргендерін ҿз қиялдары бойынша 

ҽңгімелейді. Олардың сипаттаған немесе кҿрген қиялын қағаз 

бетіне тҥсіруде тҿмендегі ҽдіс-тҽсілдердің біреуін таңдап алады. 

– майшаммен сурет салу 

– қылқаламмен 

– тҥрлі тҥсті бормен 

– саусақтармен, алақанмен 

Сабақтың тақырыбы мен мақсаты таныстырылады. 

АКТ  

Ортасы 3-тапсырма.  https://vk.com/video-31181602_456244140 

«Фантазия Гранблю» атты мультфильмдер желісі бойынша 

иллюстрациялық суреттер беріледі.   

Иллюстрац

иялық 

суреттер 
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Дескриптор: 

- иллюстрациялық суреттерден тірек сҿздерді анықтайды; 

- кҿрген тҥйінді ойларын сипаттайды; 

- тақырыбын болжайды; 

- болжаған тақырыптары негізінде сҧрақтарға жауап береді; 

- ҿз ойын білдіре алады. 

4-тапсырма. (ЖЖ)  

Қиялыңдағы ӛсімдіктердің суретін сал да, кҥрделі атаулармен 

ата. 

 
Фразеологизм сӛздерді пайдалана отырып, жҧбыңмен диалог 

қҧрастыр. 

Дескриптор: 

- қиялындағы ҿсімдіктердің суретін салады, оған кҥрделі сҿзден 

тҧратын атау береді; 

- фразеологизм сҿздердің кҿмегімен диалог қҧрастырады. 

§36. Лексикалық мағынасынан ажыраған q ı   ıy     ı   

   a  q  y  a   q ıa   aı      i  qa qy   ı  немесе q         a      

sor сөздерімен тіркескен ботаникалық, зоологиялық 

атаулар бірге жазылады: q ı   a  (өс.),  ıy    y  qa (өс.), 

   a       (өс.), q  y    (өс.), atqulaq (өс.), q ıa   ı k (өс.), 

aı  a  y   a  (өс.), aı  a a  (өс.),    iqa aqa  (өс.), qasqyrjem 

(өс.), ı     i     (өс.), qumberish (өс.),          (өс.), 

 a qa a  aı (өс.),  k ki      ı aıyq (өс.),    qa  aq (өс.). 

Е с к е р т у. Aq, qara, qyzyl  q  y            a  сөздері аң-құс, 

өсімдік түсін айыру үшін қолданылатын болса, бөлек 

жазылады: aq a a   a  qa a qa   a       y a       a   aqa. 

§37. Eкінші сыңары             ik     a y aq   a y   q    

 a yq  q      ı  k     i   qa  сөздерімен келетін ботаникалық 

атаулар бірге жазылады:           q  y a       k ı        

qa  a         ik      a  y  ik      ı   a y aq      a y aq  

a  y  a y       a y      yq    k kq     a aq a yq  qy y   a yq  

qa aq        i q     qy y  ı  k  ı  ı  k   a y   mis, torjemis; 

qaraqat, qyzylqat. 

§38. Күрделі сөзге айналған фразеологизмдер бірге 

жазылады: aq aqa   aq  ı k  aq ı    aq ı   ik  aqk  i   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4, тҥсті 

қарындашт

ар, дҽптер 
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aqk  i  i ik  k    a   y     ı q  y  a          k        k ik  

 a  ı a   a  ı a yq  a aq  y    a q     a  a y    a    i  a    i ik. 
Соңы  Кері байланыс 

 

Стикерлер 

21-сабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

№ 21 cабақ тақырыбы:  Ертегілер. Дефиспен жазылатын сӛздердің емлесі. 

Кҥні: Мҧғалімнің аты жӛні: 

Сынып: Қатысқандар:                                                 Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы 

жҥзеге асатын оқу 

мақсаттары 

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша ҽңгіме қҧрастыру 

(5.Ж3.). 

 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: сюжетті суреттер мен 

фотосуреттердің тірек сӛздерін таба алады; 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: сюжетті суреттер мен 

фотосуреттерді ажыратып, әңгіме құрай алады; 

Кейбір оқушылар орындай алады: сюжетті суреттер және 

фотосуреттер желісі бойынша құрылымын сақтай отырып, әңгіме 

құрастыра алады.  

Бағалау критерийі - сюжетті суреттер мен фотосуреттерді ажыратады; 

- сюжетті фотосуреттердің желісі бойынша ҽңгіме қҧрастыра алады. 

Оқыту деңгейі Түсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен ұсынылған сюжетті 

фотосуреттер арқылы тақырыпты талдауы, ертегі құрастыра алуы. 

Талқылауға арналған сұрақтар:мұғалімнің жетекші сұрақтар арқылы 

жетелеп отыруы. 

Қҧндылықтарға баулу Қиялдай, армандай білу адамның ойлау қабілетін арттырады 

Пәнаралық байланыс Әдебиет, ӛзін-ӛзі тану, бейнелеу ӛнері. 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім: 

Оқушылар күрделі фразеологизм сӛздерден құраған диалогтарын 

жариялайды. 

Жоспар  

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы 1.Мотивациялық - қозғаушылық 

Шаттық шеңбері: 

Білер қазақ баласы, 

Сҽлем сҿздің анасы. 

Алдымыздан кезіккен, 

Кҿп апайды қарашы. 

Бҽріңе де ізетпен 

Иіліп сҽлем береміз. 

2-тапсырма. Сҧрақ-жауап әдісі 

АКТ  
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Дескриптор: 

- мҧғалімнің жетекшілігімен қойылған сҧрақтарға 

жауап береді; 

- бір бірін толықтырады. 

Ортасы 3-тапсырма. (ТЖ)  

 

 
Дескриптор: 

- сюжетті фотосуреттерді ажыратады; 

- тірек сҿздерді тауып, ҽңгіме қҧрайды. 

- ҽңгімелерін топта талқылап, ҥздігін жазады.  

4-тапсырма. Топтап жаз: 

Қайталама қос 

сӛздер 

Еліктеуіш, одағай 

сӛздер (дефис 

арқылы жазылатын) 

 

Ӛзара мағыналас Қарама-қарсы 

мағыналас 

 

Болжалдық сан 

есімдер 

Грамматикалық 

тҧлғалармен келген 

қос сӛздер 

Дескриптор: 

- дефис арқылы жазылатын қос сҿздерді ажыратып 

жазады. 

5. Қос сөздер дефис (-) арқылы жазылады. 

§39. Қайталама қос сөздер дефис арқылы 

жазылады:   k-  k  a  a -a  a       -      k   -

k       ı  ı-  ı  ı   ıik- ıik  k  -k     a - a   qaı a-

qaı a. 

§40. Қосарланған еліктеуіш, бейнелеуіш 

сөздер және көңіл-күй, шақыру одағайлары 

дефис арқылы жазылады:  a  -       a y -   y   

qa  -q       aqy -   qy     a  -        a  -      

Дҽптер, қалам 
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 a  -       a - a      k-   k    ki -  ki . 

§41. Сыңарлары өзара мағыналас және 

қарама-қарсы, жиынтық және жалпылама 

мәндегі, сондай-ақ мағынасы көмескіленген 

қос сөздер дефис арқылы жазылады:  yı-

q         i - a ı a    ı-  i   y y -aıaq        ı-

   i    a  -          -  qy     -         - a a   

k   -qaı a         ik-  y  y       k- a y   y qa y  

    ı -k     q - a  y      ki   i -qy y   y   

  k  -kishi  k  i- a   a y - aqy   a    y-      y  

a y -   i       a y-       k   i-q    aı  y-aı  a y  

ki   -ki         k  i  i-k  i  i  k  i-q   a   

k ı  k-k     k    -met. 

§42. Қосарланған болжалдық сан есімдер 

дефиспен жазылады:  i - ki  a  y-   i     -      

  y -qy yq  a  a -        i   - k  . 

§43. Грамматикалық тұлғалармен келген қос 

сөздер дефис арқылы жазылады:    a a -

   a      y-  q  q   y-q  y a    i   -  i  qa a  a -

qa a    a  y-  q y  a  y-k   i    k   -tekke, 

teginnen-tegin, qolma-qol,      -     k    -k    

    a-      a a - a  a    ı   -          a   a -

  a  y  y   k     -  ı       y -  aıy   qy y -

  ıy    y a -  i       i -  i . 
5-тапсырма. «Ертегі қҧру» еркін тақырыпта. 

Дескриптор: 

- еркін тақырыпта ертегі қҧрастырады. 

Соңы  Кері байланыс «Ашық микрофон» әдісімен 

қҧрастырған ертегілерін айтады. 

 

Стикерлер 

22- cабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

№ 22 cабақ тақырыбы:  Қиял мен аңыз. Дефиспен жазылған  сӛздердің емлесі. 

Кҥні: Мҧғалімнің аты жӛні: 

Сынып: Қатысқандар:                                           Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы 

жҥзеге асатын оқу 

мақсаттары 

Берілген мҽтінге сҽйкес кіріспе, негізгі жҽне қорытынды бҿлімдерді 

қамтитын қарапайым жоспар қҧру. (5.Ж1.) 

Кҥрделі сҿздерді дара сҿздердің орнына қолдана білу (5.ҼТН.3.) 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: қарапайым жоспар құра 

алады; 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады:  мҽтінге сҽйкес жоспар 

қҧра алады; 

Кейбір оқушылар орындай алады: мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі 

бӛлім және қорытынды бӛлімдерді қамтитын жоспар құрай алады. 

Бағалау критерийі - кіріспе, негізгі бҿлім жҽне қорытынды бҿлімді анықтай алады; 

- мҽтінге сҽйкес қарапайым жоспар қҧра алады; 
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Оқыту деңгейі Түсіну, талдау 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: тірек сӛздер мен ұсынылған 

бейнематериал арқылы тақырыпты талдауы, бір-бірімен тілдесуі. 

Талқылауға арналған сұрақтар:мұғалімнің жетекші сұрақтар 

арқылы жетелеп отыруы. 

Қҧндылықтарға баулу Ауыз әдебиетінің жауһары ертегілер әлеміне ену 

Пәнаралық байланыс Әдебиет, ӛзін-ӛзі тану, АКТ 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім: 

Оқушылар еркін тақырыпта құраған ертегілерін жариялайды  

Жоспар  

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы 1. «Шаттық шеңбері» тренингі арқылы  

2.Ҧйымдастырушылық ізденістік. 
- Балалар, бҥгін бізде ерекше оқу қызметі болмақ. 

Себебі, бізге ертегілер елінен сиқырлы поезд 

Желаяқ келе жатыр екен. 

- Балалар, сендер ертегіні жақсы кҿресіңдер ме? 

Ендеше ертегілер еліне саяхатқа барғыларың келе 

ме? Онда ертегілер еліне барайық. 

Поезд: (роликтен кҿрсетіледі) 

- Саламатсыңдар ма, балалар! Мен ертегілер 

еліндегі Желаяқ поезымын. Ертегілер еліне барар 

жолымыз ҧзақ, жаяу барсаңдар шаршап 

қаласыңдар. Бҽріңіз поезға отырыңдар, ҽндетіп 

барайық. 

Сабақтың тақырыбы мен мақсаты 

таныстырылады. 

АКТ  

Ортасы 3-тапсырма. Тыныштық сҽті: (музыка ойнайды). 

Ертегілер елі ҿте ғажап, айнала толы ҽдемі тҥрлі-

тҥсті гҥлдерге, жап-жасыл ағаштарға толы 

керемет. Ол жерде сен жақсы кҿретін ертегі 

кейіпкерлерің жҥр. Солармен бірге сен де ертегі 

елінде жҥресің. Ол қандай ертегі кҿзіңді жҧмып 

елестетші? 

- Ал енді терең тыныс алып кҿзімізді ашамыз. Біз 

ертегілер еліндеміз. 

Қандай ертегіні елестеттіңдер? 

Кейіпкерлерді атайықшы? 

- Ертегілер еліне де келіп жеттік. 

Кенеттен боялмаған Ҽтеш пайда болады. Ол 

кҿңілсіз екен, мҧңайып тҧр (роликтен кҿрсетіледі) 

Мынау кім? 

- Балалар ҽтештен сҧраңдаршы неге ол кҿңілсіз? 

Кім оны ҿкпелетті, ренжіткенін білейік. 

Ҽтеш: - Сҽлеметсіңдерме, балалар! 

Балалар, бірінші мынау мен туралы ертегіні 

кҿріп, мен туралы ҽңгімені тыңдасаңдар, барлығы 

тҥсінікті болады, сҧрақтарыңның жауабы сол 

жерден табасыңдар. 

Ҽтеш жҽне бояулар ертегісі 

Мені бір суретші бала салды, содан ол мені 

бояуды ҧмытып кетіпті. Содан мен аулаға 

Дҽптер, қалам 
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серуендеуге шықсам, барлығы маған кҥле 

бастады. Кішкентай балапандар да кҥлді. Содан 

алдымнан бір кҥшік шығып, ол таңырқап маған 

қарап тҧр екен. Мен ол кҥшіктен сҧрадым. Кҥшік 

неге таңырқап қарап тҧрсың? Кҥшік ой сен неге 

аулада боялмаған тҥріңмен жҥрсің? Мен кҥшікке 

сенбей аулада жатқан кҿлшікке барып суға 

қарасам, расында мен боялмаған екем. Бҽрі 

тҥсінікті болды, барлығы не ҥшін кҥлгендері. 

Содан мен кҿңілсіз отыр едім қасыма кҥшік келді. 

Енді мен не істеймін, аулада қалай жҥремін?- 

дедім мен кҥшікке 

- Ҽтеш сен қорық па, сас па, сен балаларға бар, 

кҿмек сҧра оларда бояулар кҿп солар саған 

кҿмектеседі - деді кҥшік. Мен сҿйтіп балалар 

сендерге кҿмек сҧрап келдім, менің бірақ 

арманым бар, мені ҽдемі етіп бояп беріңдерші? 

- Балалар сендер Ҽтештің оқиғасын кҿрдіңдер, 

ҽтешке қандай кҿмек керек екенін айтыңдаршы? 

- Дҧрыс айтасыңдар! 

- Балалар біз сиқырлы ертегілер елінде емеспіз 

бе? 

- Ҽтешке кҿмектесеміз бе? 

- Ҽрине, кҿмектесеміз. Біз бояуларға 

айналыуымыз керек, ал ол ҥшін басымызға ҽр 

тҥсті бояудың иегерін білдіретін, бояу бас киімін 

киіп алайық. Ал енді боясақ бояйық, менің 

сиқырлы себетім бар, сол себетте бояулар бар, 

қазір бояуларды алып ҽтешті бояймыз. Ҽтештің 

арманын орындаймыз. 

Балалар, сендер бояулар бар себетті кҿріп 

тҧрсыңдар ма? Себетіміз қайда? 

Айналамыздан іздеп кҿрейікші. Міне, сиқырлы 

себет. 

Дескриптор: 

- ой қиялдары арқылы ертегі кейіпкерлерін 

елестетіп, ойларын жеткізеді; 

- ҽтешке кҿмектесу арқылы, бейнелеу 

машықтарын кҿрсетеді; 

- сипаттап айтып береді. 

4-тапсырма. Қиялға қҧрылған сурет қайсы, 

аңызға қҧрылған сурет қайсы? Сюжетті 

суреттер мозаикасын қҧрастырады. 
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Дескриптор: 

- суреттер бойынша мозаиканы қҧрады; 

- қиял мен аңыздың айырмашылығын айтады; 

- кіріспе, негізгі,  қорытынды бҿлімді қамтитын 

жоспар қҧрады. 

5-тапсырма. Диктант 

    -  a     -     ıi     -  -         - y y   -

 a a    -ki     i         k      ı  k    y     

  ı y  y       qa  y      ki i ,     -   ,  a -

a yq  qy -qy y      ı - ı    k   -   ık   a k  -

  ık        - ı        k-        ı - a a     ı -

 aqy a   a  -ka       -   yka     -        i  

   -aq    a a y-aq  k    ı i-a       i i -aı  

aı qa -dy, barypty-mys, keli  i- i   k    i - i  

   - y    a    -  a  

§44. Араб цифрымен берілген санға 

қосымша дефис арқылы жалғанады, 

сондай-ақ түсірілген –ynshy (-inshi), -nshy (-

nshi) қосымшасының орнына дефис 

қойылады, ал рим цифрымен берілсе, 

дефис қойылмайды:  -  a     -ge   ıi     -  -

         - y y   - a a    -ki     i     -qa a    -

aq a      - a    - ı   -             a y            

    a a . Бірақ № шартты белгісімен 

тіркесетін араб цифрлы сан есімдер дефис 

арқылы ажыратылмайды:       k     

 ı  k    y       ı y  y       qa  y      ki i . 

§45. Цифрға тіркелетін % (пайыз), 0С 

(Цел сий) таңбаларынан кейін жалғанатын 

қосымшалар дефис арқылы жазылады:    

 -   ,    0С-         . 

§46. Күшейткіш буынмен келетін сөздер 
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дефиспен жазылады:  p-anyq, qyp-qyzyl, sap-

sary, jap-jaq y     -  ıki  i  q  a-

qup. Бірақ a  aq  k k     k болып 

жазылады. 

§47. Кірме негіздер, аббревиатуралар мен 

сандардың төл және шет тілінен енген 

сөздермен қосарланған атаулары, сондай-

ақ       k  сөзалды сыңарларымен келетін 

сөздер дефис арқылы жазылады:    ı - ı    

k   -   ık   a k  -  ık        - ı        k-      

  ı - a a     ı - aqy a   a  -ka       -   yka  

   -        i     - a y a  a   y    -karta; VIP-

palata, IT-mamandar, PR-menejer. 

§48. -aq  -aı  -a   - y  - i  - y   - i   - i   -

    yn шылаулары дефис арқылы 

жазылады:    -aq    a a y-aq  k    ı i-a   

    i i -aı  aı qa - y   a y  y- y   k  i  i- i   

k    i - i     k- i    a -    y     q-    y . 

§49. Қысқарған сөзге қосымшалар дефис 

арқылы жалғанады:    - y    a    -  a  

   -  a (§73-7  қараңыз). 

Соңы Кері байланыс «ББҤ» кестесі арқылы 

Білдім Білгім келеді Ҥйрендім 

   
 

Стикерлер 

23- cабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Тақырыбы: Бала Абай 

Бас әріп емлесі. Қосымшалардың 

жалғануы 

Мектеп: 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  

СЫНЫП: 5  Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Осы сабақ 

арқылы жҥзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

Т/А3 Мҽтіннен ақпаратты анықтау. 

Тыңдалған мҽтіннің мазмҧнын тҥсіну, негізгі жҽне қосымша  ақпаратты 

анықтау. 

Т/А5 Тыңдалым материалы бойынша жауап беру жҽне бағалау. 

Тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап беру, кҿтерілген 

мҽселе бойынша  ҿз ойын білдіру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Тыңдалым мҽтінінің мазмҧнын тҥсінеді; 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Негізгі жҽне қосымша ақпараттарды анықтайды; 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Мҽтінде кҿтерілген мҽселеге сҧрақтар негізінде  жауап береді, ҿз ойын 

толық білдіре алады. 

Бағалау критерийі 

-  Тыңдалған мҽтіннің мазмҧнын тҥсінеді; 

-  Негізгі жҽне қосымша  ақпаратты анықтай алады. 

-  Тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап береді; 

-  Кҿтерілген мҽселе бойынша  ҿз ойын білдіре алады 
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Оқыту деңгейі Тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 

Тірек сҿздер мен ҧсынылған бейнематериал арқылы тақырыпты 

талдайды, бір-бірімен тілдесуі, хабар беруі, ауызекі сҿйлеу, ойды 

жазбаша жеткізу, 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

Менің ойымша,.... Мен бҧны былай тҥсініп отырмын...... 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

Мҧғалім жетекші сҧрақтар арқылы жетелеп отырады. 

 Абай   

Қҧндылықтарға 

баулу 

Мҽңгілік ел 

Пәнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет, ҿнер, АКТ 

Тақырып 

бойынша алдыңғы 

оқу: 

Мақсаты: Сұрақтар негізінде тіл, сӛйлеу туралы білімдерін 

шоғырландыру, жинақтайды, қушының тақырып туралы деңгейі 

анықталады, жауаптары негізінде нұсқаулық-кӛмек беріледі: 

- Тҿл ҽліпби  дегеніміз не? 

- Қашан қолданамыз жҽне неге қолданамыз? 

- Не себепті …. деп ойлайсыз? 

Кезеңдер  

уақыты 

Сабақтың барысы Ресурстар 

Қызығушылық 

ояту/ 3минут 

 

Дыбыссыз бейнематериал кҿрсету. Тақырыптың кім 

туралы болатынын сҧрау.  

https://youtu.be/B

yDSsLTQLtQ 

Мағынаны тану 

кезеңі 

 

5минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма. Мәтінді тыңдаңыздар. 

 Болашақ ақын сабырлы мінезімен, кең пейілімен ел 

анасы атанған ―кҽрі ҽжесі‖ Зеренің таусылмайтын 

мол қазынадай аңыз ертегілерін естіп, абысын-

ажынға жайлы, мінезі кҿнтерлі, ҽзіл-қалжыңга шебер, 

жҿн-жобага жетік ҿз анасы Ҧлжанның тҽрбиесінде 

ҿсті. 

Абай ҽуелі ауылдағы Ғабитхан молдадан сауатын 

ашады.10 жасқа толған соң 3 жыл Семейдегі Ахмет 

Риза медресесінде оқиды. Бҧл медреседе араб, парсы 

тілдерінде негізінен дін сабағы жҥргізілетін еді. 

Қҧрбыларынан анағҧрлым зейінді бала оқуға бар 

ықыласымен беріліп, ҥздік шҽкірт атанады. Ол енді 

дін оқуын ғана місе тҧтпай, білімін ҿз бетінше 

жетілдіруге ҧмтылады. Сҿйтіп кҿптеген шығыс 

ақындарының шығармаларымен, араб, иран, шағатай 

(ескі ҿзбек) тілінде жазылған ертегі, дастан, 

қиссалармен танысады, Шығыстың Низами, Науаи, 

Сҽғди, Хафиз, Фзули сияқты ҧлы ғҧлама, классик 

ақындарына бауыр басады. Медресенің ҥшінші 

жылында Абай Семей қаласындағы ―Приходская 

школаға‖ да қосымша тҥсіп, орысша сауатын аша 

бастайды. Бірақ бҧл оқуын ҽрі жалғастыра алмай, 

небҽрі 3 жылдан соң оның мҧсылманша да, орысша 

да оқуы аяқталады. Абайдың басқа балалардан 

алымдылығын аңғарған  Қҧнанбай оны елге 

Тыңдалым 

мәтіні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптер 
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7 минут 

 

 

 

 

 

7 минут 

 

 

 

5 минут 

шақырып алып, ҿз жанына ертіп, ҽкімшілдік-билік 

жҧмыстарына араластырмақ болады. Сҿйтіп 13 

жастағы Абай ел ісіне араласады. 

Абай ҿлең жазуды 10 жасында ―Кім екен деп келіп 

ем тҥйе қуған…‖ деген ҿлеңімен бастапты.  

2-тапсырма. Мәтіннен 1 негізгі және 2 қосымша 

ақпаратты тауып жазыңыздар. Бас әріптердің 

емлесіне назар аударыңыздар. (қабырғадағы 

жазумен топ болып танысады) 

3-тапсырма. Неліктен?-деп басталатын сҧрақтар 

қҧрастырыңыздар. 

Ҽр топта тақырыпқа байланысты 2 неліктен деп 

басталатын сҧрақ қҧрастырады. Сҧрақтарын келесі 

топқа ҧсынады. Топтар жауаптарын жазып 

қайтарады, жауаптарға коментарий жазылады. 

4- тапсырма. Берілген ребустарды шешіп, қай 

мақалдың тақырыпқа қатысты екендігі туралы 

ӛз пікірлеріңізді білдіріңіздер. 

 

Қабырғадағы 

жазу/ бас 

әріптердің 

емлесі  

 

 

Сҧрақтар 

қалтасы 

Соңы   

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

5 минут 

 

 

 

 

Ҥйге тапсырма 

3 минут 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы 

1) Берілген сӛйлемдердегі сӛздердің қосымшаларын 
дҧрыс жалғап жазыңыздар: 

 

Абай ҽкесі...  істерінің дҧрыстығына  шҥбҽ...  сеніп 

еді. 

Сҥйек... асыл Зере ҽже... Абайдың тҽрбиесіне аса мҽн 

береді. 

-сіз, -нің, -гі, -сі 

    2) Қай сӛз бас әріппен жазылады?Осы  сӛздерді 

қатыстырып сӛйлем қҧрап жазыңыздар. 

         Абайла, Абаймен, Қҧнанбайды, Қҧнанға, Зеренің, 

Зерек, Ҧлжаннан, Молдадан, Ғабитхан 

Жетістік баспалдағы 

-мен тыңдалым тапсырмаларын толық орындадым. 

-мен тапсырмаларға толық қатыстым. Сабақ 

материалына қатысты сҧрағым жоқ.  

-мен ҥлгере алмадым, сабақ материалын толық 

тҥсінбедім. 

-мен тек ауызша тапсырмаларды орындадым. 

-мен тек жазбаша тапсырмаларды орындадым. 

Менің сҧрағым бар...  

Бас әріптің емлесін оқу. Бас әріппен жазылатын 

сӛздерге 7 мысал жазу  
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24- cабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

тақырыбы: Әке – балаға сыншы 

Жалқы есімдер емлесі 

Мектеп:77 МГ 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  

СЫНЫП: 5  Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Осы сабақ 

арқылы жҥзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

Тірек сҿздер мен ҧсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты 

болжау (5.Т/А1.); 

Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмҧнын тҥсіну ҥшін оқу, 

нақты ақпаратты табу ҥшін оқу (5.О6.). 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: 

Тірек сҿздер мен ҧсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты 

болжайды жҽне мҽтінге комментарий жасай отырып оқиды 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Сурет арқылы тақырыпты болжайды, ойын жоспарлайды жҽне мҽтінге 

комментарий жасай отырып оқиды, автор ойын анықтайды 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Сурет арқылы тақырыпты болжайды, ҿз ойын жоспар бойынша білдіреді 

жҽне мҽтінге ҥзіліс жҽне комментарий жасай отырып оқиды, автор ойын 

анықтайды, идеясын ашады.  

Бағалау 

критерийі 

 Тақырыпты болжайды; 

 Жоспар қҧрады, пікірлерін білдіреді; 

 Мҽтінді оқиды, комментарий жасайды;  

- Мҽтіндегі ой мен идеяны анықтайды 

Оқыту деңгейі Тану, тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 

Нақты ақпарат табады. 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

 Комментарий    

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

- «Ҽке-балаға сыншы» деген мақалға келісесің бе? 

- Мақалды қандай мақсатта айтқан? 

Қҧндылықтарға 

баулу 

Адами қҧндылықтар (ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу)  

Пәнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет пҽні     

Тақырып 

бойынша 

алдыңғы оқу: 

 

Бала Абай. Бас әріппен жазылатын сӛздер. 

Кезеңдер  

уақыты 

Сабақтың барысы Ресурстар 

Қызығушылық 

ояту/ 3минут 

 

Амандасу, сыныптың сабаққа дайындығын 

қадағалау.   

Ой тастау сұрақтар: 

- «Ҽке-балаға сыншы» деген мақалды қалай 

тҥсінесіздер?  

- Ҽкеңіз іс-ҽрекеттеріңізді қадағалап отырады ма? 

- Ҽкеңіздің айтқан  ескертулерімен келісесіз бе? 
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Мағынаны тану 

кезеңі 

 

7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 минут 

1-тапсырма. Нұсқаулық: Суретке қарап, 

тақырыпқа болжам жасаңыз. Суреттте берілген 

кейіпкерлер туралы ӛз ойыңызды айту үшін 

жоспарлап алыңыз.    

 
Тӛмендегі сұрақтарды басшылыққа алыңыз: 

- Бҧлар  кімдер? 

- Не істеп жҥр? 

- Бҧл суретке қарап қандай тақырып қоюға болады? 

- Мҽтінге жоспар қҧрыңыздар. 

Дескриптор:  

- Сурет арқылы тақырыпты болжайды; 

- Ҿз ойын жоспар бойынша білдіреді. 

2-тапсырма.Оқылым тапсырмасы.  

Нұсқаулық:  Мәтінді мұқият оқып, мәтіннің 

мазмұнына талдау жасай отырып, идеяны 

анықтаңыз. 

Абайдың жасы он ҥшке келгенде ҽкесі оны асығыс 

ауылға алдырды. Ол балаларының ішінен ҽзірге 

ҿзіне кҿмекші, кейін орнын басар мҧрагер іздегенде, 

Абайға тоқтады. «Ҽке – балаға сыншы» деген мақал 

бар. Оның ҥстіне Қҧнанбай сияқты кҿреген де дана 

ҽке қателеспейді. Он ҥш жасар балаға ҥлкендермен 

келелі істерді кеңесу оңай ма! Бірақ ақылды бала тез 

тҿселіп, ел басқару ісіне еркін араласып кетеді. 

Ақынның ҿмірбаяны туралы алғашқы жазған жақын 

туысы Кҽкітай: «Он бес жаста балалық қылмай, 

ҥлкендерден білімі артылып, жҧртты ҿзіне қаратып, 

ҽкесіне ҥлкен кҿмегі тиген.» - деп айтты. 

Дискриптор: 
- Мҽтін мазмҧнын тҥсінеді; 

- Мазмҧнына талдау жасайды, тҥсініктеме береді; 

- Мҽтіннің негізгі идеясын анықтайды . 

3-тапсырма. Мәтін ішінен жалқы есімдерді теріп 

жазыңыздар. Мәтіндегі негізгі ақпаратты 

табыңыздар. 

 Дескриптор: 

-жалқы есімдерді теріп жазады. 

-негізгі ақпаратты табады. 

иллюстрациялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мәтін 
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Соңы   

7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

5минут 

  

Ҥйге тапсырма 

3 минут 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы 

1. Ӛз әкелеріңіз бен ӛз есімдеріңізді қатыстырып, 
тақырыпқа қатысты сӛйлем қҧрап жазыңыздар. 

Бір-біріңіздің жазған сӛйлемдеріңізге 

комментарий беріңіздер. 
Дескриптор:  

-сҿйлем қҧрап жазады; 

-комментарий береді. 

Кері байланыс. «Микрофон» әдісі.  

- Сабақта қандай іс-ҽрекетер жасадық? 

- Қандай тапсырмалар қиындық тудырды? 

- Қиындықтан шығар қандай жолдар бар деп 

ойлайсың? 

 Ҿз ата-аналарыңыздың сіздерге айтқан сын 

пікірлерін жазып келіңіздер. 

 

25- cабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

№25 сабақ тақырыбы: Уәдеге адалдық. 

Жалқы есімдер емлесі 

Мектеп:  

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  

СЫНЫП:  Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Оқу мақсаттары Оқылым жҽне тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды 

сақтай отырып, эссе жазу (5.Ж5.). 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: 

Мҽтін бойынша сҧрақтарға жауап беріп, кҿтерілген мҽселені анықтайды, 

ойларын білдіріп эссе жазады  

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Мҽтін бойынша сҧрақтарға жауап беріп, кҿтерілген мҽселені анықтайды, 

мақалмен тҧжырымдап эссе жазады 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Мҽтін бойынша сҧрақтарға жауап беріп, кҿтерілген мҽселені анықтайды, 

ойларын білдіреді, мақалмен тҧжырымдайды, эссе  жазады 

Бағалау 

критерийі 

 Сҧрақтарға жауап береді; 

 Кҿтерген мҽселені анықтайды;  

 Пікірлерін білдіреді; 

 Эссе  жазады. 

Оқыту деңгейі Тану, тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 

Жалқы есімдер емлесі 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

 Септік жалғаулары  

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

- Уҽдеге адалдық дегендң қалай тҥсінесіңдер?  

Қҧндылықтарға 

баулу 

Адами қҧндылықтар  

Пәнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет. Ҿзін-ҿзі тану 

Тақырып 

бойынша 

алдыңғы оқу: 

Ҽдеп  

 

Сабақтың барысы 
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Кезеңдер  

уақыты 

Мҧғалім әрекеті  Оқушы 

әрекеті 

Ресурс 

Қызығушы

лық ояту 

 3 минут 

Амандасу, сыныптың сабаққа дайындығын 

қадағалау, сабақ мақсатымен таныстыру, ҿздеріне 

СМАРТ мақсат қҧрғызу   

 

Сабаққа 

ынталандырыл

ады.  

 

 №1 ТАПСЫРМА.  Жазылымға дейінгі тапсырма.    

«5 қадам» әдісі 

Нұсқаулық: Мақалдардың жалғасын табады 

ортаға табан ізделі тасталады. Сыныптан 5 

оқушы ойынға шығады.  

Әр оқушы адасқан мақал бӛліктерін орнына 

қояды. 

1.Уҽдені бҧзған — 

...   ...  ... . 

2.Уҽде бҧзған кісіден 

...  ...  ...  ... . 

3.Жерден жердің несі кем? -  

Егін шықса, гҥл ҿссе. 

Ерден ердің несі кем 

... ... ... . 

4.Ақшадан уҽде ... . 

5.Жақсылыққа жерік кісі — 

... ... ... . 

Дескриптор:  

- Мақалды жалғастырады 

- Оның мағынасын ашады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

f   Бағалау.  

Жарайсың!!! 

Тамаша!!! 

сӛздерімен 

бағалайды 

Мақал 

бҿлшек

тері 

1.Ҧяны 

бҧзған

мен 

тең. 

2. Ҿтіп 

кеткен 

жел 

артық. 

3. 

Уҽдесі

н ҥде 

етсе. 

4. 

кҥшті. 

5. 

Уҽдесі

не 

берік 

кісі. 

Мағынаны 

тану кезеңі 

  

28 минут 

 №2 ТАПСЫРМА.  Жазылым  тапсырмасы. Неге 

уҽдеге адал болу керек деп ойлайсыз? 

Нҧсқаулық:  мақалдардың  идеясын еске түсіре 

отырып, эссе жазыңыз.Эссе құрылымын 

сақтаңыз. 

 

Дискриптор: 
- Мақалдың ҿзіне тиімдісін таңдайды; 

- Эссе жазады; 

- Эссе қҧрылымын сақтайды; 

- Жалқы есімдерді қолданады, емлесін сақтайды.  

  

Соңы 5 

минут 

Кері байланыс. «Шыға парағы» әдісі.  

- Сабақта не жасадық? 

- Мҧғалімге сҧрақ  

   

Ҥйге  Ең жақын досыңыздан уҽдеге беріктік туралы 

интервью алыңыз 
  

26-сабақ. Нәтиже сабақ. 

№27 сабақ тақырыбы: Адамның сырт 

келбеті  мен мінезі.  Жер бедері, аспан 

денелері атауларының емлесі 

Мектеп:  

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  

СЫНЫП: 5 Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Оқу мақсаттары Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сҿздерді, дауыс 
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ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сҿздерді еркін 

қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, ҿз пікірін білдіру (5. 

Т/А6.) 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сҿздерді, дауыс 

ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сҿздерді еркін 

қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, ҿз пікірін білдіреді. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сҿздерді, дауыс 

ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сҿздерді еркін 

қолданып, диалогке даярлықсыз қатысады. 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сҿздерді, дауыс 

ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сҿздерді еркін 

қолданып, диалогке даярлықсыз қатысып, ҿз пікірін білдіріп 

жазады. 

Бағалау критерийі 

 Мҽтінді тыңдайды; 

 Диалог қҧрады;  

 Мҽтін жазады 

Оқыту деңгейі Тану, тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 

Жер бедері, аспан денелері атауларының емлесі 

 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

 Мінез, психология, диалог    

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

- Мінез-қҧлықтың адам ҿміріне ҽсері бар ма? 

- Жақсы мінезің сені қиындықтан шығарып ала алды ма? 

- Немесе керісінше, мінезіңнің жаман тҧстары сені ҧятқа 

қалдырған кезі болды ма?   

Қҧндылықтарға баулу Адами қҧндылықтар (ішкі жҽне сыртқы жан дҥниесі)  

Пәнаралық байланыс Психология      

Тақырып бойынша 

алдыңғы оқу: 

Мінезі туралы 

 

Сабақтың барысы 

Кезеңдер  

уақыты 

Мҧғалім әрекеті  Оқушы әрекеті Ресурс 

Қызығушылық 

ояту 

 3 минут 

Амандасу, сыныптың сабаққа 

дайындығын қадағалау, топқа бҿлу.   

 

Сабаққа 

ынталандырылады

.  

 

2мин. №1 ТАПСЫРМА.  Тыңдалым алды 

тапсырмасы. Ой тастау, сұхбаттасу.  

Нұсқаулық: Сұрақтарға жауап береді. 

табады.  

Сұрақтар:  

- Мінез-қҧлықтың адам ҿміріне ҽсері бар 

ма? 

- Жақсы мінезің сені қиындықтан 

шығара алды ма? 

- Немесе керісінше, мінезіңнің жаман  

 Интербе

лсенді 

тақта 
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тҧстары сені ҧятқа қалдырған  кезі 

болды ма? 

Мағынаны тану 

кезеңі 

  

28 минут 

ДАМЫТУ ТАПСЫРМАЛАРЫ: «Ҥш 

қадам» ҽдісі  

№2 ТАПСЫРМА.   
1-қадам: Жалпысыныптық  жұмыс.  

 

 
2-қадам: Жұптық жұмыс.  

- Мҽтін бойынша эмоционалды сҿздерді, 

дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, 

қаратпа, одағай сҿздерді еркін 

қолданып, мҽтіндегі ой туралы  ҿз 

пікірлерін білдіреді.  

3-қадам: Топтық жұмыс. 

- Жҧптағы ойларды топта талқылап, 

«Мінез – жанның айнасы ма?» 
сҧрағына жауап-дҽледеме жазу 

Ережесі: Топта отырған бір оқушы 

бастайды, қалған оқушылар бір 

сӛйлемнен жазып отырып 

толықтырады, қатарласына ұсынады. 

Бастаған оқушыға келгенде мәтінді 

қорытындылайды, сыныпқа оқиды.   

Дескриптор: 
- Мҽтін мазмҧнын меңгереді; 

- Пікірлерін білдіреді; 

- Мҽтін жазады. 

f   Бағалау.  

Түстермен 

бағалайды және 

әрқайсысының 

айтқанын тыңдап 

отырып, 

айтқандарын 

түртіп алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер  

Соңы 5 минут Қалыптастырушы бағалау   
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тапсырмасы 

1.Екі тҥрлі тҥсініктеме кҥнделігін 

қолданып,  жер бедері, аспан 

денелері атауларының емлесін оқып, 

берілген мысалдарды латын 

әліпбиімен жазып шығыңыздар. 

Емле ережесі Мысалдар  

1.Географиялық 

жҽне 

астрономиялық 

атаулар бас 

ҽріппен жазылады. 

2. uzdyq, muhıt, 

asý, aral, qum т.б. 

сӛздермен келетін 

жер-су жҽне 

астрономиялық 

атаулардын 

бастапқы сыңары 

бас ҽріппен 

жазылады. 

3.Тҧрақты 

анықтауыш 

арқылы 

қалыптасқан 

кҥрделі жер-су 

атауларының екі 

сыңары да бас 

ҽріппен жҽне 

бҿлек жазылады.   

4.Кҥрделі жер-су 

атаулары бас 

ҽріппен, тҥбір 

тҧлғасы сақталып, 

біріктіріліп 

жазылады. 

5.Қосарланған 

жер-су атауының 

екі сыңары да бас 

ҽріппен, дефис 

арқылы жазылады. 

Алатау, Жетісу, 

Ертіс, Жайық, 

Кҥн, Ай, Шолпан, 

Ҥркер 

 

 

 

 

Қара теңіз, 

Тынық мҧхит, 

Кҥнгер асуы, 

Барсакелмес 

аралы 

 

 

 

 

Кіші Азия, 

Орталық 

Қазақстан, Қиыр 

Шығыс, Таулы 

Алтай 

 

Аралтӛбе, 

Ҥшарал, 

Кӛкшетау, 

Батпақдала 

Ақсу-Жабағылы 

қорығы, Ҥйтас-

Алдос жерасты 

суы, Сайрам-

Ӛгем ҧлттық 

паркі, Балқаш-

Алакӛл ойысы 

Кері байланыс. «Микрофон» әдісі.  

- Мҽтініңнен нені тҥзеткің келеді?  

Ҥйге 2 мин Жер-су, аспан денелері атауларын 

жазу\10 сҿз/ 
  

28- cабақ. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

№28 сабақ тақырыбы: Кӛлік және жол белгілері. 

Кҥрделі атаулар емлесі 

Мектеп:  

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні: 

СЫНЫП: 5  Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Оқу мақсаттары Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау 
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(5.Т/А4.) 

Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті 

ақпаратты ала білу (5.О7.) 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды, 

қосымша деректерден ақпараттар ізденеді, алады 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды, 

қосымша деректерден ақпараттар ізденеді, алады 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды, 

қосымша деректерден ақпараттар ізденеді, алады 

Бағалау критерийі 

 Тірек сҿздер табады; 

 Сҧрақтар қойып, негізгі ойды анықтайды;  

 Қосымша деректерден ізденіп, ақпараттарды толықтырады 

Оқыту деңгейі Тану, тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 

Тірек сҿздер табады, сҧрақтар қояды, ақпараттар алады 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

 семафор   

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

- Қандай жол белгілерін білесіздер? 

- Олардың қызметі қандай? 

- Жол белгілерінің пайдасы бар ма?  

- Жол белгілерінен басқа ҿмірде қандай жерлерде белгілер кездеседі?    

Қҧндылықтарға 

баулу 

Адами қҧндылықтар (ҿмірін сақтай білу)  

Пәнаралық 

байланыс 

Жол қозғалысы     

Тақырып бойынша 

алдыңғы оқу: 

Жалпы кҿлік тҥрлері 

 

Сабақтың барысы 

Кезеңдер  

уақыты 

Мҧғалім әрекеті  Оқушы әрекеті Ресурс 

Қызығушы

лық ояту 

 3 минут 

Амандасу, сыныптың сабаққа 

дайындығын қадағалау, топқа бҿлу.   

Ширату жаттығуы:     

Сабаққа 

ынталандырылады.  

 

 №1 ТАПСЫРМА.  Тыңдалым алды 

тапсырмасы. Ой тастау.  

Нұсқаулық: Сұрақтарға жауап береді. 

Берілген суреттердің шартын айтады, 

тірек сӛздер табады.  

Сұрақтар:  

- Қандай жол белгілерін білесіздер? 

- Олардың қызметі қандай? 

- Жол белгілерінің пайдасы бар ма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербе

лсенді 

тақта, 

суреттер 
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Тірек сӛздер: жолдағы жолақтар, 

қарама-қарсы, қоршау т.б.  

Дескриптор:  

- Сҧрақтарға жауап береді; 

- Тірек сҿздерді табады; 

- Ҿзіндік пікірлерін білідреді.  

 

 

 

f   Бағалау.  

Түстермен бағалайды 

және әрқайсысының 

айтқанын тыңдап 

отырып, айтқандарын 

түртіп алады 

Мағынаны 

тану кезеңі 

  

28 минут 

ТЫҢДАЛЫМ ТАПСЫРМАЛАРЫ: 

«Ҥш қадам» ҽдісі  

№2 ТАПСЫРМА.   
1-қадам: Жалпысыныптық  жұмыс.  

- Берілген мҽтінді тыңдайды. 

Тыңдалым  барысында оқушылар 

тыңдап отырып, қолдарындағы 

қаламдарымен негізгі ақпараттарды 

тҥртіп отырады. Тҥсінгендері бойынша 

бір-біріне сҧрақтар қояды  

«Білімланд» 

«Жол ережесі» видеотоптама 

. 

2-қадам: Жұптық жұмыс. 

- Негізгі ақпараттарды жҧпта бҿлісіп, 

мҽтіндегі негізгі ойды, мҽселені 

анықтайды.  

3-қадам: Топтық жұмыс. 

- Жҧптағы ойларды топта талқылап, 

«Жол белгілері мен кҿлік» тақырыбына 

графикалық мҽтінді постерге  тҥсіреді. 

Дискриптор: 
- Мҽтін мазмҧнын меңгереді; 

- Негізгі ойды анықтайды; 

- Графикалық мҽтін жасайды. 

f   Бағалау.  

«Бағдаршам»  

  

 

Білімлан

д 

«Жол 

ережесі

» 

видеото

птама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер  

Соңы 5 

минут 

Қалыптастырушы бағалау 

тапсырмасы 

 

1.Кӛлік және жол қозғалысы туралы 

кҥрделі атауларды қолданып, сӛйлем 

қҧрап жазыңыздар.  

Дескриптор: 

-сӛйлем қҧрап  жазады; 

-кҥрделі атаулардың емлесін 

сақтайды. 

 

Кері байланыс. БҮҮ 

 f   Бағалау.  

«Екі жҧлдыз, бір тілек» 

ҥлестірм

елер 
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  Нені білемін? 

-Нені ҥйрендім? 

 -Нені ҥйренгім келеді? 

Ҥйге «Жол белгілерінің пайдасы, басқа 

мемлекеттерде пайдалану жолдары» 

туралы энциклопедия, ғаламтордан 

іздеу, жазу 

  

29-сабақ.  Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

 Ҧзақ мерзімді 
жоспардың тарауы: 

 Кӛлік және жол 

белгілері. 

Мектеп: №76 мектеп-лицей 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Бағдаршам. Кҥрделі атаулар емлесі.  

Оқу мақсаттары 5.Т/А5. Тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап беру, 

кҿтерілген мҽселе бойынша ҿз ойын білдіру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Тыңдалым мҽтінін визуалды кҿріп тыңдайды. Сҧрақтарға жауап 

береді.  

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Диалог қҧрастырады. 

Тҧжырымдарды сҽйкестендіреді. 

Кейбір оқушылар орындай алады: Диалог қҧрастыруда кҥрделі 

атауларды қолданады. 

Бағалау критерийі - Мҽтін мазмҧны негізінде қойылған сҧрақтарға жауап береді 

- Ҿзекті мҽселелер бойынша ҿз ойын дҽлелдермен жеткізеді 

Дескриптор 

- қойылған сҧрақтарға жауап береді 

- ҿзекті мҽселе бойынша ҿз ойын айтып талқылайды немесе 

дҽлелдейді 

Қҧндылықтарға 

баулу 

6. Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық байланыс қҧқық 

Алдыңғы оқу 5.Ж5. Оқылым жҽне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 

ақпараттарды сақтай отырып жинақы мҽтін жазады. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 
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Сабақтың басы 

5 минут 

 

Тҧлғааралық байланысты орнату.  

Жҧбыңызбен диалог қҧрыңыз.  

Сіз мектепке барар жолда қандай жолдармен 

жҥресіз? 

Сіз кҥнделікті жҥретін жолыңызбен жаяу 

жҥріп келе жатырсыз делік, келе жатырған 

жолыңызда қандай жол белгілері бар? 

Жаяу жҥргіншілерге арналған  жолымен 

ҿткенде бағдаршам нҧсқауын сақтайсыз ба? 

Неге? 

 

Сабақтың ортасы 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жол жҥру ережелерін  сақтаймыз. 

Бейнені мҧқият қарап, тыңдаңыз.  
 

1.Сҧрақты тӛңкеріңіз.  

―Сыйқырлы сандықша‖ сандықшадан 

сҧрақтарды суырып, жауап береді. 

1.Бір бағытты жолдар қашан пайда болды? 

Неліктен?  

2. Ю.Цезардың уақытында кҥндіз жеке 

пҽуескелердің қалаға кіруіне неліктен тиым 

салынды? Себебі неде? 

3. Алғашқы бағдаршамдар қандай болды? 

Кҿшелерге қалай орнатылды?  

4.  Бағдаршам істен шыққанда жол 

қозғалысын кім реттейді? 

5. Жҥргізушілер мен жаяу жҥргіншілерге 

ортақ ережені атаңыз. 

6. Жаяу жҥргіншілер жол қозғалысының  

реттеушінің қай жағынан ҿту керек? Неге? 

7. Бағдаршам жоқ жерден ҿтуге болғанда Сіз 

қандай ҽрекет жасайсыз? 

8. Жаяу жҥргіншілерге арналған жолақы 

жолдан ҿтерде нені есте сақтау маңызды? Не 

ҥшін? 

9.  Неліктен асфальтты жолда арнайы 

тіктҿртбҧрыш, ҥшбҧрыш, созылмалы 

сызықтар сызылған? 

10. Қоғамдық кҿліктерден тҥскенде, Сіз, 

жолдан қалай ҿтесіз? 

11. Алғашқы жол белгілері неліктен 4 болды? 

12. Жаяу жҥргінші немесе кҿлік жҥргізушісі 

жауапкершілікке тартылады ма? Неге? 

2.Тҧжырымдарды сәйкестендір.  

Ю.Цезарь 

пҽуескелердің кҥндіз 

қалаға кіруіне 

тыйым салды 

Жер асты жолын 

іздеу 

 

https://bilimland.kz/k

k/courses/education-

movies/tema-

klassnogo-

chasa/lesson/zhol-

zhuru-erezhelerin-

saqtajmyz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zhol-zhuru-erezhelerin-saqtajmyz
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12 минут 

Асфальтты жолда 

салынған арнайы 

сызықтар 

Екі дҿңгелекті 

арбалардың 

кҿшелерден ҿтуге 

тар болуынан 

Бір бағытты жолдар 

пайда болды 

Жаяу 

жҥргіншілердің 

кҿбеюінен 

Бағдаршам жоқ 

жердегі жҥргіншінің 

ҽркеті 

Жҥргіншілер кҿлік 

ағыны тоқтағанша 

аялдай алады 

3.Сӛйлемді толықтыр. 

Бағдаршам бҥлініп қалса, … (реттеуші 

кӛмекке келеді). Кімнің қозғалып, кімнің … 

(кҥтуін), ыммен жҽне … (ала таяқпен) 

кҿрсететін … (жол полициясының) 

қызметкері.Реттеуші қозғалушылардың 

назарын …(ысқырықпен) аударады.Егер 

реттеуші … (теріс) қарап тҧрса, сол сияқты … 

(қолын) жоғары кҿтерсе, .... ( қозғалуға  

болмайды). 

1. Жҧмбақты шеш 

1. Ала таяқ ҧстаған, 

Жол тҽртібін нҧсқаған. 

Ҿміріңді  кҥзеткен,   

Ысқырықпен тҥзеткен.  (Милиционер) 

2. Кҿше бойлап аяңдайды, 

Адам тасып аялайды. (Автобус)                

3. Кҿліктің қаншасын ҥстінен ҿткізген, 

Іргеден басталып, алысқа жеткізген. (Жол) 

4. Жоқ ҿзінде бас та, ауызда  да, қҧлақ та, 

Бақырайған ҥш кҿзі бар бірақ та. (Бағдаршам) 

5. Арқаным бар тым ҧзын, 

Ала-алмайсың бір ҥзім. 

Табыңдаршы, балалар, 

Бҧл жҧмбақтың шешуін.  (Жол) 

6. Ҿзі сҿйлей білмейді, 

Бірақ «Тоқта, жҥр!» дейді. (Бағдаршам)   

Анар Фазылжанның ―Латынша оқы, 

латынша жаз‖ курсының ―Бас әріп емлесі. 

Кҥрделі атаулар‖ бейнесабақ кӛрсету. 

Бас әріп емлесі.  

 Кҥрделі атаулар емлесі. 

 67. Мемлекет және ең жоғарғы 

мемлекеттік басқару органдары мен 

лауазым атаулары бас әріппен жазылады: 

Qazaqstan Respýblıkasy, Qazaqstan 

Respýblıkasynyń Prezıdenti, Qazaqstan 

Respýblıkasynyń Premer-mınıstri, Qazaqstan 

Respýblıkasy Parlamenti  ájilisiniń Tóraǵasy, 
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Qazaqstan Respýblıkasynyń  kimeti. Бірақ 

мемлекеттік лауазым атауларындағы hatshy, 

mınıstr, depýtat, ákim, orynbasar, basshy, tóraǵa 

сҿздері кіші ҽріппен жазылады: Qazaqstan 

Respýblıkasy  emlekettik hatshysy, Qazaqstan 

Respýblıkasy Qarjy mınıstri, Qazaqstan 

Respýblıkasy Parlamentiniń depýtaty, Túrkistan 

oblysynyń ákimi, Qazaqstan Respýblıkasy 

Prezıdenti ákimshiligi basshysynyń orynbasary, 

 distemelik bólim basshysy, Til komıtetiniń 

tóraǵasy. 

 68. Мемлекеттік әкімшілік-басқару 

органдары (министрлік, комитет, 

департамент, кодекс т.б.), заңнамалық 

қҧжаттар кҥрделі атауларының бірінші сӛзі 

бас әріппен жазылады: Qarjy mınıstrligi, 

Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrligi, 

Qazaqstan Respýblıkasy Ishki ister mınıstrligi, 

Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrliginiń 

 emlekettik múlik jáne jekeshelendirý jónindegi 

komıteti, Qazaqstan Respýblıkasy  qparat jáne 

komýnıkasıalar mınıstrliginiń  qparattandyrý 

departamenti, Qazaqstan Respýblıkasynyń Eńbek 

kodeksi. 

 69. Оқу орны, ғылыми мекеме, қоғамдық 

ҧйым, ӛнер орталықтарының және 

олардың қҧрылымдық бӛлімшелерінің 

атаулары бас әріппен жазылады:  l-Farabı 

atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıteti, Sh.Ýálıhanov 

atyndaǵy Tarıh jáne etnologıa ınstıtýty, 

Qazaqstan Sýretshiler odaǵy,  baı atyndaǵy 

Opera jáne balet teatry, Qazaq ulttyq 

ýnıversıtetiniń Tarıh fakúlteti, Shyǵystaný 

fakúltetiniń Shyǵys fılologıasy kafedrasy; Til 

bilimi ınstıtýtynyń Til mádenıeti bólimi, 

 azýshylar odaǵy Kórkem ádebıet bólimi, Til 

bilimi ınstıtýtynyń  ylymı keńesi. 

 70. Ғимарат, ескерткіш, кӛркем әдебиет, 

музыка, сәулет, ӛнер туындылары 

атауларының алғашқы сӛзі бас әріппен 

жазылады: Beıbitshilik pen kelisim saraıy, 

Qazmedıa ortalyǵy, Táýelsizdik saraıy,  ziret 

Sultan meshiti, I.Esenberlınniń «Kóshpendiler» 

trılogıasy, « lasapyran» romany, « ıqyn» gazeti, 

«Qazdar qaıtqanda» áni, « áńgilik el» 

monýmenti. 

 71. Маңызды тарихи оқиғалардың, мереке 

атауларының бірінші сӛзі бас әріппен 

жазылады:  qtaban shubyryndy,  eltoqsan 

kóterilisi, Qurban aıt, Naýryz meıramy, 

Qazaqstan halqynyń birligi kúni, Bilim kúni. 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.qazlatyn.

kz/grammar  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=5lWHrj

ssrAQ&list=PLiqCiH

bbD-R_-

AkWFIdjly_Vo-

SdMlDwY&index=16

&t=0s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5lWHrjssrAQ&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16&t=0s
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 72. Мемлекеттік марапаттар, атақтар бас 

әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy 

 emlekettik syılyǵynyń laýreaty, « alyq 

qaharmany» ataǵy, « ltyn qyran» ordeni, «Eren 

eńbegi úshin» medali,  eltoqsan kóterilisi  

Тапсырма: Мына сҿздердің қайсысы бас 

ҽріппен жазылатынын тауып, латынша 

жазамыз. 

Кҥрделі атаулы 

сӛздер 

Кҥрделі атаулы 

сӛздерді 

дҧрыстап жазу. 

qazaqstan 

respýblıkasynyń 

ukimeti 

 

al-farabı atyndaǵy 

qazaq ulttyq 

ýnıversıteti 

 

máńgilik el  

«qazdar qaıtqanda»  

jazýshylar odaǵy 

kórkem ádebıet bólimi 

 

jeltoqsan kóterilisi  

bilim kúni  

 

 

 

 

 

 

 
 

Сабақтың соңы 

5 миут 

 

 

 

 

 

 

 

Ҥй тапсырмасы 

3 минут 

―Сэндвич‖ ҽдісі бойынша оқушылардың кері 

байланысы  

 
Кҥрделі атаулы сҿздерге сҿйлемдер жазып 

келу. 

 

30-сабақ.  Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

Ҧзақ мерзімді 

жоспардың тарауы: 

Кӛлік және жол 

белгілері.. 

Мектеп:  

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Жол қауіпсіздігінің ережелері. Қысқарған сҿздер емлесі. 

Оқу мақсаттары 5.Ж5. Оқылым жҽне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 

ақпараттарды сақтай отырып жинақы мҽтін жазады.  
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Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Жол белгілері туралы жҧбымен ҿз ойын бҿліседі. Тҥрткі болу 

сҧрақтарына жауап береді. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Тапсырмада берілген 

жол белгілерін сипаттап жазады. 

Кейбір оқушылар орындай алады: Жол қауіпсіздігінің не ҥшін 

қажеттілігі туралы болған оқиға жайында эссе жазады. 

Бағалау критерийі - Негізгі ақпараттарды сақтайды, жинақы мҽтін жазады; 

Дескриптор 

- Жинақы мҽтін қҧрастыруда негізгі ойды білдіретін сҿйлемдерді 

іріктей алады; 

- Мҽтіндегі негізгі ақпараттарға сҥйеніп, жинақы мҽтін жаза алады. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

6. Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық байланыс қҧқық 

Алдыңғы оқу 5.Т/А5. Тыңдалған мҽтін мазмҧны негізінде сҧрақтарға жауап беру, 

кҿтерілген мҽселе бойынша ҿз ойын білдіру. 

                                                                     Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 минут 

 

 

 

5 минут 

Тҧлғааралық байланысты орнату.  

Тыңдалымалды тапсырмасы. 

Жҧбыңызбен ой бӛлісіңіз. 

Жол белгілеріне қатысты ақпаратты таңдап алыңыз. 

Жол қауіпсіздігінің ережелерін ескеріп, жҧбыңызбен 

ой бӛлісіңіз. 

 
 Анықтамалық белгілер. 

 

Сабақтың ортасы Жолдан ӛту ережесі. (biliml nd.kz) https://bilim

https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
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25 минут 

 

Бейнені мҧқият қарап, тыңдаңыз.  

Бейнедегі айтылған ақпарт бойынша ӛз пікіріңізді 

айтыңыз. 

Тӛмендегі сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Қандай жағдайда жол кҿлік оқиғасы орын алуы мҧмкін? 

2. Жҥргіншілер қандай жолдармен дҧрыс кесіп ҿткен жҿн? 

Неліктен? 

3. Жолды кесіп ҿтудің тҽсілдерін ата.  

4. Жер асты ҿткел жолы не себепті ең қауіпсіз жол? 

5. Жолдың арғы бетіне кҿпір арқылы ҿту денсаулыққа 

пайдалы. Неліктен? 

6. Жолдың белгілі бір бҿлігіндегі жолды кесіп ҿтуге 

арналған жолдарды қандай жерлерге салады? Неліктен? 

7. Неліктен жаңбырлы кҥні тротуармен жҥру керек? 

               ҚБ Мҧғалімнің ауызша марапаты 

2- тапсырма. Жол белгілерін сипаттап жинақы мәтін 

жазыңыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Қысқарған сӛздер емлесі  

19-сабақ. ―Латын әліпбиінде оқы, латын әліпбиінде 

жаз!‖ бейнесабақ 

https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=

PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19 

3-тапсырма. Берілген кҥрделі сӛздерді қысқарған 

сӛздерге айналдырып жазыңыз.  

Eýropadaǵy 

qaýipsizdik jáne 

yntymaqtastyq uıym 

EQYU 

Aksıonerlik qoǵam AQ 

 aýapkershiligi 

shekteýli seriktestik 

JShS 

land.kz/kk/c

ourses/educ

ation-

movies/tem

a-

klassnogo-

chasa/lesson

/zholdan-

otu-erezhesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=2yZfxN

3SeWg&lis

t=PLiqCiH

bbD-R_-

AkWFIdjly

_Vo-

SdMlDwY

https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/tema-klassnogo-chasa/lesson/zholdan-otu-erezhesi
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
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Dúnıejúzilik densaýlyq 

saqtaý uıymy 

DDSU  

Eýropalyq odaq Eýroodaq 

 

4-тапсырма. Қысқарған сӛздерге қосымшаларды 

дҧрыс жалғап жазыңыз.  

EQ U-ǵa; ЕO-ǵa,   ShS-ǵa,  Q-nyń, DDSU-ǵa, T D-ǵa, 

MKK-ge,  QSh-q, US ID-tyń, -qa; N TO-nyń, -ǵa; E PO-

nyń, -ǵa, Eýroodaq-tyń, QazUÝ-ǵa.  

 

5-тапсырма. Латын қарпінде қысқарған сҿздерге 

мысалдар келтіріп жаз. 

Эссе . ―Қауіпсіздік не ҥшін қажет?‖ (70-80 cӛз) 

&index=19  
 

https://www

.qazlatyn.kz

/grammar 

 

 

 
 

Сабақтың соңы 

3 минут 

Ҥй тапсырмасы 

2 минут 

―Кӛңіл-кҥй‖ термометрі арқылы оқушылардан кері 

байланыс алу.  

Қысқарған сҿздер емлесіне мысалдар жазу. 

 

31-сабақ.  Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

Ҧзақ мерзімді 

жоспардың  тарауы: 

Аспан әлемінің 

қҧпиялары   

Мектеп:  

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Мен ғарышкер боламын! Шеттілдік сҿздер емлесі. 

Оқу мақсаттары 5.Т/А4. Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар арқылы негізгі ойды 

анықтау 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: Тыңдалым бейнефильмінде 

айтылған ақпараттан негізгі ойды анықтайды. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Ғарышкерлер мен 

жердегі адамдардың тіршілігі туралы тыңдалым бейнесі бойынша 

салыстырып жазады.  

Кейбір оқушылар орындай алады: Шеттілдік сҿздер кездесетін 

сҿздер мен сҿз тіркестерін жазады. Сҿйлем қҧрайды.  

Бағалау критерийі - Бейнефильмдегі тірек сҿздер арқылы негізгі ойды анықтайды. 

Дескриптор. 

- венн диаграммасының ортасына  мҽтіннің негізгі ойын анықтап 

жазады; 

- диаграмманың сол жақ бҿлігіне негізгі тірек сҿзер мен сҿз тіркестерін 

іріктейді; 

- диаграмманың оң жақ бҿлігіне іріктелген мҽселелерді жазады. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yZfxN3SeWg&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=19
https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar
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Қҧндылықтарға 

баулу 

6.Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық байланыс физика жҽне астрономия 

Алдыңғы оқу 5.Ж4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бҿлімдерін сақтай отырып, 

ҿзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не 

суреттеп жазу. 

ҼТН. Қысқарған сҿздер емлесі. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 минут 

 

 

 

15 минут 

Тҧлғааралық байланысты орнату.  

Ассоциация қҧру. Ғалам бҧл….  

Тапсырма-1. 

Бейнефильм. ―Ғаламның қҧрылымы‖ 

(bilimland.kz) 

Бейнефильмді мҧқият қарап тыңдаңыз, 

жҧбыңызбен фильмнің мазмҧнын талдап, 

Венн диаграммасын 

толтырыңыз

 

Оқушылар ғалам 

туралы тҥсініктерін 

айтады. 

 

https://bilimland.kz/kk/

courses/education-

movies/uchebnye-

filmy/fizika-i-

astronomiya/lesson/hal

amnyng-qurylymy  

Сабақтың ортасы 

12 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қазақтың ҥш ғарышкері.  

 
Тҥрткі болу сҧрағы.  

Суреттегі тҧлғалар кімдер?  

Бҧл ғарышкерлер туралы не білесіздер? 

Жҧпта ой бҿліс. 

Тапсырма-2. Қазақ ғарышкерлері туралы 

ӛзің білетін ақпартты шағын мәтін тҥрінде 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/

courses/education-

movies/uchebnye-

filmy/fizika-i-

https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/halamnyng-qurylymy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
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Сабақтың соңы 

5 минут 

 

 

Ҥйге тапсырма 

3 минут 

латын қарпінде жазыңыз. Мәтін 

қҧрамында шеттілдік сӛзді қолдануды 

ескеріңіз (40-60 сӛз).  

Анар Фазылжанның ―Латынша оқы, 

латынша жаз!‖ курсының ―Шеттілдік 

сӛздер емлесі (16- бейнесабақ) 

Тапсырма-3. Берілген шеттілдік сӛздерді 

емле ережесіне сай жазыңыз. Сӛз тіркесі 

мен сӛйлем қҧрастырыңыз.  

Субъект, обект, адектив, скоч, скетч, матч, 

холл, доллар, масса, тонна, миллион, 

координат, статистика, турист, повесть, 

шейхы, экологтың, уатсап, уйкипедия, веб-

сайт. 

Тапсырма-4. Қосымша дҧрыс жалғанған 

сӛздердің астын сызыңыз.  

Skrınshotty , akt rdy , am baga, rejısо rge, 

onlaınny ,, TMD- a, zarа d, kn z, nar d, razr d, 

grıl j , planshetter,   lpınıs, jınsіnі , holy. 

Тапсырма-3. Шеттілдік сӛздер кездесетін 

сӛздер мен сӛз тіркестерін жаз. Сӛйлем 

қҧра.  

Кері байланыс. ―Бес саусақ‖ 

 

 
 

Шеттілдік сӛздер емлесіне мәтін қҧрап 

келу. 

astronomiya/lesson/har

yshkerler-turmysy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
https://www.youtube.co

m/watch?v=UBw2baHl

FIk&list=PLiqCiHbbD-

R_-AkWFIdjly_Vo-

SdMlDwY&index=16  

 

 

https://www.qazlatyn.k

z/grammar  

 

 

Бағалау. ―Екі жҧлдыз, 

бір ҧсыныс‖.  

 

 

32-сабақ.  Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

Ҧзақ  мерзімді 

жоспардың тарауы: 

Аспан әлемінің 

қҧпиялары. 

Мектеп:  

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

  Айға сапар. Шеттілдік сҿздер емлесі. 

Оқу мақсаттары 5.Ж3. Сюжетті сурет (фотосурет) желісі бойынша ҽңгіме қҧрастыру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: Жҧпта Ай туралы ой бҿліседі. 

https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
https://bilimland.kz/kk/courses/education-movies/uchebnye-filmy/fizika-i-astronomiya/lesson/haryshkerler-turmysy
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar
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Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Бейнефильм бойынша 

негізгі ойды табады, тірек сҿздер мен, сҿз тіркестерін теріп жазады.  

Кейбір оқушылар орындай алады: Шеттілдік сҿздерді қолданып 

ҽңгіме қҧрастырады.  

Бағалау критерийі - Тірек сҿздерді қолданып, сурет бойынша ҽңгіме қҧрастырады 

Дескриптор 

- тірек сҿздерді орынды қолданады; 

- ҽңгімеге ат қояды; 

- сурет бойынша ҽңгіме қҧрастырады. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

6.Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық 

байланыс 

физика жҽне астрономия 

Алдыңғы оқу 5.Т/А4. Тірек сҿздер мен жетекші сҧрақтар арқылы негізгі ойды 

анықтау 

                                                         Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 мин 

 

Тҧлғааралық байланысты орнату.  

Тҥрткі болу сҧрағы. Жҧпта ой бҿліс.  

Біз Айды неліктен жер серігі дейміз?.  

Ай туралы қазақтың қандай қанатты 

сӛзерін білесіздер? 

1.Айы оңынан туды. 

2.Ескі ай есірке, 

Жаңа ай жарылқа. 

  

Сабақтың ортасы 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейнефильм. ―Айды колонизациялау‖ 

фильмді мҧқият қара (twig.bilim.kz). Негізгі 

ойға негіз болған тірек сӛздерді тыңдалым 

барысында  латын қарпінде теріп жаз. 

Тірек сӛздердің шеттілдік сӛздер болуын 

ескер.  

           Adamny  Aıda e  uzaq bol an  aqyty 75 

sa atqa sozyldy.  

Alaıda Neıl Armstrongti  Aı a al ashqy 

saparynan 40 jyl  tisimen, Gelıı-3 atty sırek 

ızotopq  j rgizilgen zertte  arqyly adamzat 

armandaryny  biri oryndalyp, Aıda tirshilik et ge 

qol jetkiz imiz m mkin. 

Ǵalymdardy  esepte inshe, ı dro b lin  

prosesi kezinde Jerde paıdalanyl y m mkin 

Gelıı-3 ızotoby  te k p m lsherde energı  

  

https://twig-

bilim.kz/kz/film/colonisi

ng-the-moon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twig-bilim.kz/kz/film/colonising-the-moon
https://twig-bilim.kz/kz/film/colonising-the-moon
https://twig-bilim.kz/kz/film/colonising-the-moon
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15 мин. 

shy ara alady. 

Boljam boıynsha, bir tonna Gelıı-3 al  

 shin, j z mıllıon tonna Aı topyra yn   de  

kerek eken. 

Biraq Aı beti mundaı a qymdy jumys 

j rgiz ge qolaısyz. Onda atmosfera j ne tynys 

al  a qajetti a a joq, sondaı aq, zıandy k n 

s  lesinen qor an  m mkin emes. 

Larrı To ps, NASA S  asty mekenni  

dız ıneri – "Bul jerdegi  mir, s  g ir qaıyqta y 

ja daıdy elestetedi,  te tar, ty yz jabyl an qapas 

sekildi. Komanda m shelerine Aıda tirshilik 

et ge beıimdel   shin birneshe jyl boıy jatty   a 

t ra keledi." 

S  a s  gıtin akvanaftar Aı 

gr vıt sı syn  uqsat   shin arqalaryna a yr 

qorjyndar ilip alady. 

Biraq negizgi problem  gr vıt sı  men 

germetık lyq k ı emes: bizge s  qajet. Ǵalymdar 

Aıda y sha nan s  al  a bolatyn jol tapty. Ol 

 shin sha  temper týr sy Selsı shk l sy 

boıynsha segiz j z gr dýs bolatyn arnaıy peshte 

sy ylady. 

2009 jyly Úndistany  "Chandraıan-1" 

zondy Aı betinnen qatyp qal an s  tapty. Bul – 

Aıdy mekendeıtin adamdardy s men qamt dy  

birden bir joly.                            ( Twig-bilim.kz) 

Тапсырма-1. Бейнефильм бойынша ӛз 

ойыңызды жҧпта талқыла.  

Келешекте адамзат баласы Айда ӛмір сҥруі 

мҥмкін бе? 

Анар Фазылжанның ―Латынша оқы, 

латынша жаз!‖ курсының ―Шеттілдік 

сӛздер емлесі (16- бейнесабақ) 

Тапсырма-2. 

Тірек сӛздерді қолданып, сурет бойынша 

әңгіме қҧрастырыздар.  

Tirek sózder: skafandr, orbıta, Baıqo yr 

 arysh aıla y, ekvator jazyqty y, raketa,  energıa, 

tehnıka, orbıtalyq stansıa,  aspan, juldyz,  arysh, 

k n, jyl , glob s, jer serigi, qıalda, aspan 

qupıasy,  arysh kemesi, aspan denesi,  aryshker. 

 
Тапсырма-3. Жазған ҽңгіме мҽтінінен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qazlatyn.kz/

grammar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar


157 
 

шеттілдік сҿздердің астын сызыңыз.  

Тапсырма-4.  

Шеттілдік сӛздер мен кірме сӛздерді 

бағанға бӛліп жазыңыз. 

Шеттілдік сӛздер Кірме сӛздер 

marker  vedimistik 

oflaın       

resepshn         

                 

skrınshot       

blokbaster slesir 

 

Тапсырма-5. Сҿз ортасындағы қайталама сс, 

мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу 

дыбыстарын білдіретін ҽріптердің емлесін 

ескеріп, берілген сҿздерді латын қарпінде 

жазыңыз.  

 иммигрант ımıgrant 

металлургия metal rgıa 

коэффициент koefısıent; 

туннель t nel, 

аттестат atestat 

процессор prosesor 

ассонанс asonans 

грамматика gramatıka 

Бағалау. ―Жапондық бағалау‖ әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UBw2baHlF

Ik&list=PLiqCiHbbD-

R_-AkWFIdjly_Vo-

SdMlDwY&index=16  

 

 

 

 
 

 

Сабақтың соңы 

3 минут 

 

―Желкенді кеме‖ ҽдісі бойынша оқушылармен 

кері байланыс орнату.  

 
Қызыл тҥс - маған қиын болды, мысалы,  

Жасыл  тҥс - қызықты болды, мысалы… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UBw2baHlFIk&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=16
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Сары тҥс - тамаша, барлығы тҥсінікті. 

Кӛк тҥс - білгім келеді, мысалы... 

Ҥйге тапсырма 

2 минут 

Шеттілдік сҿздер емлесіне  4 сҿйлем жазып 

келу. 

 

33-сабақ. Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

Ҧзақ мерзімді 

жоспардың тарауы: 

Аспан әлемінің 

қҧпиялары. 

Мектеп:  

Кҥні Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Жҧлдыздар жымыңдайды. Сҿздердің тасымалдануы. 

Оқу мақсаттары 5.Ж5. Оқылым жҽне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 

ақпараттарды сақтай отырып,  эссе жазу.  

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: Мҽтіндегі ақпаратты анықтайды. 

Тыңдалым бейне фильміндегі негізгі ақпараттарды қолданып жҧпта ҿз 

сҿзімен баяндайды.   

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Шоқжҧлдыздар туралы 

қанатты сҿздерді латын қарпінде тасымалдап жазады. 

Кейбір оқушылар орындай алады: Іріктелген ақпарат негізінде ―Аспан 

сырын білеміз бе‖ тақырыбында кіріспе, негізгі, қорытынды бҿлімдерді 

сақтай отырып,  эссені латын қарпінде  жазады. 

Бағалау критерийі - Мҽтіндегі негізгі ақпараттарды анықтайды 

- Ақпараттарды қолданып, тыңдалым мҽтінін сҿз сҿзімен баяндайды.  

- Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бҿлімдерін сақтап, латын қарпінде 

тасымалдап жазады.   

Дескриптор 

- Мҽтіндегі маңызды ақпараттарды белгілеп алады; 

- іріктелген ақпараттар негізінде эссе қҧрылымын сақтай отырып  латын 

қарпінде тасымалдап жазады. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

6. Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық байланыс физика жҽне астрономия 

Алдыңғы оқу 5.Ж3. Сюжетті сурет (фотосурет) желісі бойынша ҽңгіме қҧрастыру. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 
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Сабақтың басы 

5 минут 

 

Тҧлғааралық байланысты орнату 

Астрологиялық жҧлдыздар арқылы топқа 

бӛлу. 

―Шоқжҧлдыздар‖ бейнефильмін мҧқият қарап 

тыңдаңыз,   негізгі ақпараттарды қолданып жҧпта 

ҿз сҿзіңізбен баяндаңыз.  

https://twig-

bilim.kz/kz/film/cons

tellations   

Сабақтың ортасы 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сӛздердің тасымалдануы. 

Анар Фазылжанның ―Латынша оқы, латынша 

жаз!‖ курсының ―Буын мен тасымал‖ (20-

бейнесабақ) 

§99. Сҿз буын жігіне сҽйкес тасымалданады: oqý-

shylar, oqýshy-lar;  

§100. Буын й мен у дауыссыздарынан басталғанда 

da-ýys (daý-ys емес), sa-ýat (saý-at емес), da-ıyndyq 

(daı-yndyq емес) тҥрінде тасымалданады. 

§101. Сҿз ішінде ҥш дауыссыз дыбыс қатар 

келгенде, сҿздің тҥбірі сақталып 

тасымалданады:kúńgirt-teý (kúńgir-tteý емес), 

jańǵyrt-ty (jańǵyr-tty емес). 

§102. Біріккен жҽне кіріккен сҿздер буын жігімен 

тасымалданады: de-malys, dema-lys (dem-alys 

емес); kó-goraı, kógo-raı (kóg-oraı емес). 

§103. Бір буынды сҿздер тасымалданбайды: aı, 

kún, vólt, kvars, pýnkt. 

§104. Сҿздің жеке ҽрпі келесі жолға 

тасымалданбайды: ara (a-ra, ar-a емес), aıaq (a-

ıaq емес), alaqan (a-laqan емес), uıa (u-ıa, uı-a 

емес). 

§105. Бас ҽріптен қысқарған сҿздерді 

тасымалдауға болмайды: AQSh, TMD, BUU. 

§106. Кісі есімінің қысқартылған ҽрпі мен тегі 

тасымалданбайды:  .Baıtursynuly, B. omyshuly, 

 . ustafın,  .Kekilbaı. 

§107. Цифрлармен келген қысқарған ҿлшем бірлік 

атаулары жҽне шартты таңбалар 

тасымалданбайды: 25 ga (25-ga емес), 50 sm (50-

sm емес), 50 % (50-% емес). 

1-тапсырма. Қазақ танымындағы 

шоқжҧлдыздар туралы қанатты сӛздердің 

мәнін ашыңыз. Латын қарпінде тасымалдап 

жазыңыз.  

1.Úrker – alty, jut – jeti 

2.Úrker t sa, sorpa as bolar. 

3.Úrker jerge t speı, jer qyzbaıdy. 

4. Úrkerli aıdy  b ri qys. 

5. Úrkerdeı uıysqan. 

6. Tarazy t sa, ta  salqyn, tary bıdaı pisedi. 

7. Em izdese  tarazyny  sh binen izde, jem 

8.  zdese  tarazyny  sh bin k ze. 

9. C mbile – maldy  aıy, qazan – t ıeni  aıy.  

  

https://www.youtube.c

om/watch?v=l51awJ6i

8GA&list=PLiqCiHbb

D-R_-

AkWFIdjly_Vo-

SdMlDwY&index=21

&t=0s  

 

 

https://www.qazlatyn.

kz/grammar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kerey.kz/?p=102

80    

 

 

https://twig-bilim.kz/kz/film/constellations
https://twig-bilim.kz/kz/film/constellations
https://twig-bilim.kz/kz/film/constellations
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l51awJ6i8GA&list=PLiqCiHbbD-R_-AkWFIdjly_Vo-SdMlDwY&index=21&t=0s
https://www.qazlatyn.kz/grammar
https://www.qazlatyn.kz/grammar
http://kerey.kz/?p=10280
http://kerey.kz/?p=10280
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10 минут 

 

2-тапсырма. Берілген мәтінді мҧқият тҥсініп 

оқыңыз. Оқу барысында мәтіндегі маңызды 

ақпаратты белгілеп отырыңыз. Белгіленген 

ақпаратты қолдана отырып, мәтін мазмҧнын 

жинақтап, ―Аспан сырын білеміз бе‖ 

тақырыбында кіріспе, негізгі, қорытынды 

бӛлімдерді сақтай отырып,  эссені латын 

қарпінде  жазыңыз. (70-80 cӛз). 

Темірқазық жҧлдызы 

Қазақ есепшілері аспан қазанның қақ ортасын 

жарқырата жандырып қаққан қазықтай жылдар 

бойы орнын сақтап тҧрған ерекше жарық 

жҧлдызды «Темірқазық жҧлдызы» деп атаған.  

Темірқазық жҧлдызы – бар жҧлдыздың патшасы.  

Темірқазық жҧлдызын жҧлдыздардың патшасы 

деуге де ҥлкен негіз бар. Кҥллі аспандағы аумалы-

тҿкпелі, орындарын алмастырып жҥрген жарық 

жҧлдыздардың бҽрінен ең жарығы да, нҧры 

кҥштісі де, ҽрі орнынан қозғалмай қатып тҧруы да 

темірқазық жҧлдызына тҽн дара ерекшелігі болып 

табылады. Қазақтар тҥн қатып жҥрсе, ең бірінші 

Темірқазық жҧлдызына қарап баратын бағыт-

бағдарларын айырып, жҥретін жолдарына бет 

тҥзеп отырған. 

Темірқазық жҧлдызының екі жағында екі жарық 

жҧлдыз жанып тҧрады. Оның оң жағындағысын 

Ақбозат десе, сол жағындағысын Кҿкбозат деп 

атайды. Аспанның оң жҽне сол қанаты деп біледі.  

Аспан ҽлеміндегі кей жҧлдыздар кеш бата туады 

да, тҥн ортасында кҿзге кҿрінбей ғайып болады, 

батып кетеді. Қазақ мҧндай жҧлдыздарды 

«бататын жҧлдыздар» немесе «сҿнетін 

жҧлдыздар» деп атаған. Ал жоғарыдағы 

Темірқазық, Ақбозат, Кҿкбозат, Жетіқарақшы, 

Ҿрмекші т.б. жҧлдыздар кеш бата тудаы да, таң 

атқанша аспанда жарқырап кҿрініп тҧрады. Аппақ 

болып, таң атқанда сҿнеді. Мҧны қазақ «батпас 

жҧлдыздар» немесе «сҿнбейтін жҧлдыздар» деп 

атаған.   (―Қазақ таныған жҧлдыздар‖ мақаласы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы 

3 минут 

 

 

 

 

 

Ҥйге тапсырма 

2 минут 

 

Кері байланыс.  

  
Ҿзіңнің астрологиялық жҧлдызың туралы шағын  

мҽтінді  латын қарпінде тасымалдап жазыңыз  

(30-40 сҿз).  
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34-сабақ.  Қысқа мерзімді  сабақ  жоспары 

Ҧзақ мерзімді жоспардың 

тарауы 

Мектеп:  

Кҥні Мҧғалімнің аты-жӛні:  

Сынып: 5 Қатысқандар:                    Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Нҽтиже сабақ 

Оқу мақсаттары 5.Ж6.Мҽтіндегі орфографиялық қателерді сҿздіктерге сҥйене 

отырып, тҥзету жҽне редакциялау. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:Мҽтіннен кҥрделі сҿздер 

мен шеттілдік сҿздерді анықтайды. Метаграммалардың жауабын 

анықтап, тасымалдап жазады.  

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: Мҽтіннен анықталған 

кҥрделі сҿздер мен шеттілдік сҿздерді емле ережесіне сай жазады. 

Тіркесті кҥрделі сҿздерден қысқарған сҿздер жасайды. 

Кейбір оқушылар орындай алады: Сурет бойынша кҥрделі 

сҿздер мен шеттілдік сҿздерді қатыстырып сҿйлем қҧрастырады  

Мҽтіннен кҥрделі сҿздер мен шеттілдік сҿздерді теріп жазады. 

Бағалау критерийі - Орфографиялық нормаға сҽйкес мҽтінді тҥзетіп, редакциялайды. 

- Мҽтіннен кҥрделі сҿздер мен шеттілдік сҿздерді анықтайды. 

Дескриптор 

- қате жазылған сҿздерді анықтайды; 

- дҧрыс сҿзбен салыстырады; 

- сҿздерді буын жігіне  тасымалдап жазады; 

- тіркесті кҥрделі сҿздерден қысқарған сҿздерге  редакциялап 

жазады; 

- сурет бойынша кҥрделі сҿздер мен шеттілдік сҿздерді қатыстырып 

сҿйлем қҧрастырады  

- мҽтіннен анықтаған кҥрделі сҿздер мен шеттілдік сҿздерді теріп 

жазады. 

Қҧндылықтарға баулу Тарихтың, мҽдениет пен тілдің біртҧтастығы 

 

Пәнаралық байланыс география 

Алдыңғы оқу 5.Ж5. Оқылым жҽне тыңдалым материалдары бойынша негізгі 

ақпараттарды сақтай отырып,  эссе жазу. 
Сабақтың барысы 

Сабақтың жоспарланған 

кезеңдері 

Сабаққа жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 минут 

Тҧлғааралық байланысты орнату.  

1.Адасқан ҽріптер бойынша сабақтың тақырыбын 

анықтау. 

   N E J I Á T  B A Q A S 

2. Кҿп нҥктенің орнына тиісті ҽріптерді қойыңыз. 

Al t ý 
Alata  — Ortalyq Azıa me...leketteri men Reseı 

Federa...ıasyny... Sibirde...i ta  jotalar...ny  jalpy 

ata...y. Olar a K...ngeı Alata ..., K znes Alata y, Talas 

Alata y, ...yr yz Alata y, ...etis  Alata y, Ile Alata y, 

t.b. jatady. Alystan qara...anda m...ndaı ta lardy... 

t...besinen etegine qaraı muzdy...tar men k...p jyldyq 

qar japqan aqta daqtary ta  jotalaryna ala t..s beredi. 

Ata y so...an baılanysty. ...dette, m...ndaı ta lar za  ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kk.wikipedia.

org  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=I%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=I%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
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bıik bolyp keledi. Ta  etekterinde orman, a.. arynda 

ta lyq shal...yn j ne dala beldemderi alma-kezek 

ornalas...an. 

Қажетті әріптер: m, s, , g, y,  , ,y,q, j, ,u, , ,  . 

Сабақтың ортасы 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма-1. Мәтінді оқыңыз. Кҥрделі сӛздер 

мен шеттілдік сӛздерді анықтап,  емле ережесіне 

сәйкес жазыңыз.  

Q z qst n Prezıdenti Sıng pýr Premer-

Mınıstri Lı S n Lýnmen kezdesti 
Jo ary е razıalyq ekonomıkalyq ke es 

ala ynda Qasym-Jomart Toqaev sıngap r premer-

mınıstri Lı S n L nmen kezdesti. 

Kezdes  barysynda memleket basshysy eki 

eldi  arasynda y qarym-qatynasty  dostyq nıetke 

qural anyn atap  tti. 

– Biz sizdi  eldi qurmetteımiz. B gingi 

sıngap rdy  negizin qala an sizdi   ke iz Lı K an I  

qazaqstanny  tu  ysh prezıdenti Nursultan 

Nazarbaevpen jaqyn dostyq qarym-qatynasta bol any, 

ony  90-jyldardy  basynda qazaqstan a kelgeni 

esimizde. Eki el arasynda y ty yz yntymaqtastyqqa 

berik negiz bar dep oılaımyn,– dedi Qasym-Jomart 

Toqaev. 

Óz kezeginde singap r premer mınıstri de eki el 

arasynda y  zara qarym-qatynasty odan  ri ny aıt  a 

nıetti ekenin aıtty. 

1 qazan 2019 jyl. 

Тапсырма-2. Метаграммалардың жауабын буын 

жігін сақтай отырып, тасымалдап жазыңыз. 
1.Eki s zden turady, 

Qusty  aty – quramy. 

Syzsa  eger «Biz» s zin, 

As pisirem, k r  zi .    (Bir-qa-zan — Qa-zan) 

2.Al ashqy b ynym, 

K shti bastar ulymyn. 

Sosyn to aı n yny  

Jyrtqyshyny  birimin. 

Eke in qossa  irimin – 

K p a dardy  d rimin.  (Jol – Ba-rys – Jol-ba-rys) 

3. J  rpinen bastasaq 

Jatary da kerekpin. 

J-ny alyp tastasa  

D ıim elge qorekpin. (Jas-tyq  - As-tyq) 

Тапсырма-3. Берілген сӛздерді қысқарған 

сӛздерге редакциялап  жазыңыз.  

Tolyq  t ýy Qysq rǵ n 

sózder 

Aılyq eseptik k rsetkish 

Adamny  ımm n 

tapshyly y vır sy 

AEK 

AITV  

 

akorda.kz  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
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10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azamattardy  hal aktilerin 

jaz  

Sa da ortaly y 

Ulttyq ekonomıkalyq palata 

Shanhaı yntymaqtastyq 

uıymy 

Jeke s ıkestendir  n meri 

Jyl  elektr stansıasy 

Qazaq Ǵarysh agenttigi 

AHAJ  

SO 

UEP  

ShYU 

JSN 

JES 

QazǴarysh 

 Тапсырма-3. Суретке мҧқият қараңыз. 

Қҧрамында кҥрделі сӛздер мен шеттілдік сӛздер 

кездесетін сӛйлем 

қҧрастырыңыз.

 
Тапсырма-4. Мәтінді оқыңыз. Жҧпта ой бӛліс.  

Кҥрделі сӛздер мен шеттілдік сӛздерді теріп 

жазыңыз 
«K lsaı k lderi» memlekettik ulttyq tabı ı parki  

        «K lsaı k lderi» memlekettik ulttyq tabı ı parki - 

memlekettik ulttyq tabı ı parki Memlekettik mekemesi 

Qazaqstan Resp blıkasy  kimetini  2007 jyl 7 

aqpanda y № 88 qa lysymen quryldy. Park 

terıtorıasynda te iz de geıinen 1800-3500 metr jo ary 

 setin  simdikter men jan arlar d nıesi, keremet 

 zender men k lder, qyrly landshafttar kezdesedi. 

         Jo ar y K lsaı te iz de geıinen 3000 metrge 

j yq, Orta K lsaı (Qaıy dy) 2600 metr j ne T mengi 

K lsaı 2130 metr bıiktikte ornalasqan. T mengi 

K lsaıdy  s  aıdyny basqalaryna qara anda  lken. 

K lsaı k lderini  tabı aty  sem ta  shatqalynda jatyr. 

Áli de bolsa adamdardy  shar ashylyq tirshiligi 

j rgizilmegen erekshe tabı ı orta kezdesedi. Tap  

 zenderi, quzdar, k lder men  zender t rli-t sti 

boıa lar a boıal an, butaly  simdikter osy a maqty  

tartymdy j ne k riktiligin k rsetedi. 

        A a-raıy ja daıy demal  j ne sa yqtyr   shin 

y  aıly, o an s ıkes qysy jumsaq, a asy taza, qysqy 

demalys t rleri  shin qolaıly. K lsaı k lderine jaıa  

j ne atty marshr ttarmen, al Qaıyndy k line deıin 

avtok likpen bar  a bolady.sonymen qatar, sizder 

gıdter men eksk rsovod-nusqa shylardy  qyzmetin 

paıdalana alasyzdar. Ulttyq park a ma y birkelki 

massıvten quryl an Almaty oblysyny  Tal ar j ne 

Raıymbek terıtorıasynda ornalasqan. K lsaı  zenini  

a ymynda  sh k l ornalasqan: Jo ar y K lsaı, Orta  y 

K lsaı, T mengi K lsaı. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96


164 
 

Мазмұны 

 

 

Кіріспе ..........................................................................................................................3 

1. Латын графикасына көшуде фонетика, орфография, графика, орфоэпияны 

оқытудың ерекшеліктері.......................................................................................5 

2 Тіл мәдениеті, сөзжасам, пунктуация, терминдер, кәсіби сөздер мен диалект 

сөздерді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар..................... ........................47 

Қорытынды..........................................................................................................94 

Пайдаланылған әдебиеттер................................................................................96 

Қосымша..................................................................................................... .........98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақ тілі» пәнін жаңа әліпби, емле ережелері негізінде оқыту бойынша 

әдістемелік ҧсынымдар әзірлеу» 
 

Басуға 23.10.2019 ж. қол қойылды. Пішімі 60×84 1/16.  

Қағазы офсеттік. Офсеттік басылыс.  

Қаріп түрі «Times New Roman». Шартты баспа табағы 10 б.т. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы» РМҚК 

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел 8, «Алтын Орда» БО, 15-қабат 

 


