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��рметті жас дос!
Міне, сен енді 9-сынып�а ая� басты�. 8-сыныпта «Бәйтерек» сөзіні� «зәу лім 

а�аш», «өмір а�ашы» деген ма�ынаны білдіретінін т¥сінген еді�. Сен бастауыш 
сы ныптан бастап, өз елі�ні� мемлекеттік тілін ¥йреніп келесі�. 9-сыныпта «Бәй-
те рек ті�» е� басына шы�асы�. �аза� тілін жан-жа�ты ме�геріп, сауатты сөй-
леп, жаза білуі� �ажет. Өйткені сен «зәулім а�ашты�» басына шы�ты�.

Биыл�ы о�у жылында «�аза� жазуыны� даму жолы», «Жолы� болсын, жо-
лау шы», «Көшпенділер мәдениеті. �аза�ты� халы� к¥нтізбесі», «За� — �о �ам-
ны� тірегі», «�аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президенті к¥ні — тә уел сіз 
�аза�станны� айбынды мейрамы», «Жастар және б¨�аралы� а�парат �¨ рал-
да ры», «ЭКСПО-2017 — �аза�стан белесі», «Биотехнология жа�алы� тары», 
«Бо лаша� энергия көздері», «Алаш идеясы мен �айраткерлері», «Жа¬анды� 
мә селе: демография», «Роботтар мен киборгтар әлемі», «�аза�станда�ы ту-
ризм және экотуризм» та�ырыптары аясында т¥рлі мәліметтермен танысасы�. 
Өз елі� ні� тарихы, мәдениеті, ̈ лы т¨л�алары және т. б. туралы тере�ірек білесі�. 

«К¥лтегін» жыры, Ілияс Есенберлинні� «Көшпенділер» трилогиясы, 
Н. �. Назар баевты� «Тәуелсіздік тол�ауы» ар�ылы �аза� хал�ыны� өткен та ри-
хы мен б¥гіні туралы а�парат аласы�. 

Абай �¨нанбай¨лы, М¨�а�али Ма�атаев, �асым Аманжолов, Медеу Сәр се-
ке, Маралтай Ыбыраев, Ж¥ніс Сахиевті� шы�армаларын о�ып, тәлім-тәрбие 
ала сы�.

Дидахмет �шімханны� «Бес арыс» атты е�бегі ар�ылы алаш �айраткер ле-
рі ні� �а за� елі ¥шін �андай е�бек сі�іргені туралы білетін боласы�.

О�улы�та�ы т¥рлі тапсырмаларды орындай отырып, �аза� тілінде д¨рыс 
сөй  леуге, сауатты жазу�а төселе т¥сесі�. �ызы� тапсырмалар мен жа�даяттар 
�а за� тіліні� �¨пия сырларын ме�геруге жетелейді. 

Білім жолында�ы талабы� сәтті болсын!

Көкжиек-Г
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1-2- саба

Тас�а �ашал�ан жазулар

Қазақ жазуының даму жолы.
«Күлтегін» жыры1

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• ты�далатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді тал�ылау, та�ырып пен көте рі летін 
мәселені болжау; 

• шы�армалардан ¥зінді ты�дау, көтерілген (т¨рмысты�, әлеуметтік, �о�амды�) мәсе лені 
аны�тап, өз пікірі�ді білдіру;

• эссені� �¨рылымы мен дамуын са�тау, мәселе бой ын ша ¨сыныл�ан шешімні� арты�-
шылы�ы мен кемшілігін салыстыра отырып, өз ойы�ды дәлелдеп жазу;

• та�ырып бой ын ша т¥рлі стильдегі мәтіндер �¨рау ¥шін мәлімет жина�тау, дерек көз-
деріне сілтеме көрсетіп жазу;

• �ылыми стильде жазыл�ан е�бектерді� (ма�ала) тілдік және жанрлы� ерекшелігін 
аны�тау, талдау;

• мәтінде көтерілген мәселені �аламды� мәселелермен байланыстыру ар�ылы сыни 
т¨р�ыдан ба�алау;

• өздік етісті� �ызметін білу, ауызша және жазбаша ж¨мыстарда орынды �олдану 
да�дыларыды жетілдіресі.

ЖА�А С ЗДЕР

��лпытас, �аша, дәуір, т�ркі, 
жазба, д�ниетаным

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
1. Адамзат тарихында жазу мәдениеті �ай дәуірден бастал�ан?
2. �андай көне жазуларды білесі�?
3. Ал�аш�ы жазбалар �андай �¨ралдар�а жазыл�ан? 
4. Суретке �ара. Б¨л жазбалар са�ан таныс па? Көкжиек-Г

оризо
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ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. «Атаулар туралы �ш с�ра�». Сызбада�ы с�з тіркестеріне �а-
тыс ты с�ра�тар�а жауап бер:
1. �айдан? Б¨л атаулар са�ан таныс па? �айдан кездестірді�?
2. �алай? Өзі� осы сөз тіркестерін �алай �олданды�? 
3. �андай? Осы саба�та б¨л сөз тіркестері �андай ма�сатта �олданы луы 

м¥мкін? 

К�не т�ркі дәуірі ��лпытасК�не т�ркі дәуірі ��лпытас

К�не т�ркі
жазулары
К�не т�ркі
жазулары

�ашап жазу

К�не т�ркі
жазулары

Т�ркі 
д�ниетанымы

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Берілген с�здер мен с�з тіркестерін ма�ынасына �арай сәй-
кестендіріп, с�йлем ��рап жаз. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді 
си нонимін тап.

Е� ал�аш�ы жазулар араб табасын �олдан�ан.

Вавилон заманында�ы жазулар Олжас С¥лейменов зерттеді.

Орта �асырда�ы т¥ркілер ��лпытас�а �ашал�ан.

Шумер жазулары туралы к�не жазбалар туралы е�бек.

«АзиЯ» — жартас�а жазыл�ан.

ТІЛДІК БА�ДАР

�здік етіс
�имылды�, іс-әрекетті� орындаушысына, іс иесіне тікелей �атысын біл-

діретін етісті� т¥рі — өздік етіс. Өздік етіс етістіктерге -ын, -ін, -н ж¨рна�ы 
жал�ану ар�ылы жасалады. Мысалы: Алыстан жартаста�ы к�не жазу-
лар к�рінді. Иероглифті та�балар салын�ан биік жартас жа�быр суына 
жуынды. Біз де тезірек к�не жазуларды к�ру �шін асы�а киіндік. Осы 
сөйлемдердегі к�рін, жуын, киін етістіктері �имылды әрі іс иесі (орындау-
шы) орында�анын (жазулар көрінді), (жартас жуынды), (біз киіндік) әрі 
�имыл сол іс иесіне ба�ыттал�анын білдіріп т¨р.

Көкжиек-Г
оризо
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ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. К�п н�ктені орнына �ажетті с�здерді �ойып жаз. Б�л с�й-
лем дерді ма�ынасын саба� та�ырыбымен байланыстырып айт.

�ажетті с�здер: менсінбейді, �зі, мә�гі, мәдениетті, �мыту. 
1. Ана тілін ̈ мыту — ата-бабамызды, тарихымызды ... (Бауыржан Момыш¨лы).
2. Ана тілін тек өгей ¨лдары �ана ... (ºабит М¥сірепов).
3. Ана тілін білмейтін адам ... адам санатына �осылмайды (М¨хтар �уезов).
4. Сөзі жо�ал�ан ж¨ртты� ... де жо�алады (Ахмет Байт¨рсын¨лы).
5. Халы�ты� ... �¨мыры оны� тілінде (Шы��ыс Айтматов).

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Т�мендегі тірек с�здерді �атыстырып, к�не т�ркі жазулары 
жайында �ш с�йлем ��рап жаз.

Тірек с�здер: ��лпытас, �аша, жазба, т�ркі, дәуір, д�ниетаным.

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Диалогті тыда. С�ра��а жауап бер.
�лібек пен Анна не туралы сөйлесті?
�лібек неге �аза� тілін «көне тіл» деп атады? 
Көне дәуір �ай �асырларды �амтиды? 
Не ¥шін �аза� тілі «көне т¥ркі тіліні� м¨рагері» деп аталады?
�аза� тілі мен көне т¥ркі тіліні� арасында �андай байланыс бар?
Екі досты� диалогі мен саба� та�ырыбыны� арасында �андай байланыс бо-

луы м¥мкін?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ып, стилін аны�та. �ою �аріппен жазыл�ан 
с�здер бой ын ша с�здік ж�мысын жаса.
��лпытас — бейітке �ойылатын тас белгі. Д¥ниеж¥зі халы�тарында 

�¨лпытасты� көптеген т¥рі кездеседі.
Ежелгі шумер, мысырлы�, этрустар заманында �¨лпытастар адам м¥-

сі ні т¥рінде жасалды. �¨лпытас�а адам бейнесі �ашап салынды. Оны мә йіт-

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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пен бір ге �ою дәст¥рі �¨н заманы, Т�ркі �а�анды�ы, �ыпша�, т¥ркеш дә уір-
лерінде ке� жайылды. 

�¨лпытастарды� шы�у тегі, рәміздік мән-ма�ынасы туралы �ылымда 
на� ты т¨жырым �алыптаспа�ан. �алай бол�анда да, �азіргі �аза� дала сын-
да �ы �¨лпытастарды� ар�ы тарихы са�тар мен ежелгі т¥ркілерді� тас м¥ сін-
дерімен, сондай-а� көне т¥ркі жазуы �ашал�ан бітіктастармен байланысты 
екені аны�. 

�¨лпытастарды әрлеу, на�ыштау, бедерлеу ісі сол кезе�де өмір с¥рген 
ха лы�ты� �олөнері мен мемориалды� ¥рдісі, салт-дәст¥рі, әдет-�¨рпы мен 
д�ниетанымыны белгісі іспетті. Мысалы, т¥ркі жерінде ислам дініні� та-
ралуына байланысты бейнелі �¨лпытастарды� орнына �рнекті к�ктастар 
�о йылатын болды. Ислам дінінде �абір басына белгі �ою�а р¨�сат етілді. Бі-
ра� аса ¥лкен �¨лпытас �ойып, о�ан адамны�, малды� немесе әлдебір зат-
ты� суретін бейнелеуге тыйым салынды. Сонды�тан �¨лпытастар�а араб ша 
«�¨ран» с¥релері мен аяттар жазылды.  

Т¥ркістанда�ы Ясауиге �ойыл�ан �¨лпытаста, сонда жерленген �аза� 
хал �ыны� ата�ты хандары мен �айраткерлеріні� басына �ойыл�ан �¨л пы-
тас тарда осы ¥рдіс са�тал�ан.

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Т�мендегі жоспарды ретімен жаз. Жоспар бой ын ша мәтіннен 
т�сінгеніді айт. �з с�зіде мәтіндегі термин с�здерді �амты. 
Жоспар:
Ислам діні және �¨лпытас дәст¥ріндегі өзгерістер 
Ежелгі �¨лпытастар тарихы
Са� дәуіріндегі �¨лпытастар
�¨лпытас және халы�ты� д¥ниетанымы
�¨лпытас — көне мәдени жәдігер

Көкжиек-Г
оризо
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ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. ��лпытаста�ы жазулар туралы т�жырымдарды о�ы, �з ойы-
ды дәлелдеп айт.

А�парат
Д¢рыс, 

себебі ...
Д¢рыс емес, 

себебі ...

�¨лпытасты бедерлеу халы� 
д¥ниетанымына байланысты өзгереді. 

Ислам дінін �абылда�ан со� �¨лпытас�а 
�ашап жаза бастады. 

Барлы� �¨лпытас�а адам бейнесі �ашап 
салын�ан.

�¨лпытас — жазба ескерткіш.

�¨лпытастарды� шы�уы туралы на�ты 
�ылыми т¨жырымдар бар.

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. К�п н�ктені орнына �здік етістерді жаз.
1. �¨лпытастардан халы�ты� тарихы мен д¥ниетанымы ... . 2. �¨лпытастар 

тарихы зерттеуге ... т¨р. 3. �¨лпытас�а адамны�, малды� немесе әлдебір затты� 
суретін бейнелеуге тыйым ... . 4. Т¥ркістанда ... хандар�а да өрнекті �¨лпытас 
�ойылды.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. Дерекк�здерден бір ��лпытасты тарихы туралы а�парат 
жина. �з ойыды жина�тап жаз.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

12-тапсырма. �рт�рлі а�парат к�здерін пайдаланып, ��лпытастар�а �а-
тысты пікірлерді тауып о�ы. Оларды ішінен �зіе �на�ан 2 пікірді 
жаз. Оларды �з ойымен байланыстырып айт.

ЖАЗЫЛЫМ

13-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.
Бас барма� — басты мәселе. Б¥гін саба�та е� �¨нды мәселе �андай 

болды?

ОЙТАРАЗЫКөкжиек-Г
оризо
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Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 
көмектестім? 

Ортан терек — ойлану. Б¥гін �андай білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Өзімді саба�та �алай сезіндім?

ЕСТЕ СА�ТА!

�¨лпытас — бейітке �ойылатын тас белгі. Д¥ниеж¥зі халы�тарында 
�¨л пытасты� көптеген т¥рі кездеседі. Онда жазба м¨ралар са�тал�ан.

Ежелгі заманда �¨лпытастар адам м¥сіні т¥рінде жасалды. Көне т¥ркі 
дәуірінде �¨лпытас�а адам бейнесі �ашап салынды. Ол мәйітпен бірге 
�ойылды. Ислам д¥ниетанымына сай б¨л дәст¥р өзгерді.

Көне т�ркі жазуын 
зерттеушілер

ЖА�А С ЗДЕР

жан-жа�ты, әліпбилік, 
зерделе, ��іл 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

3-4- саба

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Б�гінгі саба�ты та�ырыбына �атысы болуы м�мкін с�з тір-
кестерін аны�та. Ойыды дәлелдеп айт.

• көне т¥ркі жазбалары
• көне әліпби
• көне дәст¥рлер
• көне �ыпша�тар

• көне ырымдар
• көне киімдер
• көне зерттеулер

Көкжиек-Г
оризо
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АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. �рт�рлі дерекк�здерді пайдаланып, әлем картасынан к�не 
т�ркі жазба ескерткіштері табыл�ан орындарды белгіле.

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Суреттердегі кісілерді к�не т�ркі жазба ескерт кіштеріне 
�ан дай �атысы бар? �ыс�аша сипаттама жаз.

Вильгельм Томсен (1842-1927) �аржаубай Сарт�ожа¢лы (1947)

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді тыда. «Т�ртіп алу» 
тәсілімен негізгі а�параттарды жаз.

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. Жазып ал�ан а�параттары бой ын ша парта-
лас досымен с�ра�-жауап тәсілімен пікірлес.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. �ою �аріппен берілген с�здерді ма�ынасын 
аны�та. Т�менде берілген кестені толтыр. 

Енисей өзеніні� бойынан �¨пия жазуы бар �¨лпытастар табыл�аны тура-
лы ал�аш�ы хабарды Н. К. Видзен, С. У. Ремезев айт�ан. Сондай-а� Сібірде 
айдауда ж¥рген швед офицері И. Т. Страленберг пен немісті� белгілі �алымы 
Д. Г. Мессершмидт те а�парат берген. Олар �¨пия жазулар туралы деректерді 
ХVIII �асырды� бас кезінде жаз�ан ма�алалары мен хаттарында келтірген. Б¨л 
жазуларды� ��пиясы бір жарым �асыр�а жуы� ашыл мады. ºалымдар �анша 
�ілсе де, оны� әліпбилік негізін таба алмады. Сонды�тан ал�аш�ыда олар 

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
оризо
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«руна (белгісіз) жазу» деп аталды. Алайда �ылыми зерттеулер оларды� т¥ркі 
жазулары екенін аны�тады.

1893 жыл�ы �арашада Дания корольдігі ºылым академиясыны� мәжі лі-
сінде Вильгельм Томсен �ылыми әлемді д¥р сілкіндірген мәлімдеме жа са-
ды. ºалым ¨за� зерттеп, зерделеп, Орхон мен Енисей өзендеріні� бо йы нан 
табыл�ан ескерткіштердегі �¨пия жазуды о�уды� кілтін тап�анын ха бар ла ды. 
ºалым е� алдымен «Тә�ір» және «т¥рік» сөздерін о�ы�ан еді. 

Дәл осы кезде академик В. В. Радлов та өз бетінше ізденіп, руна жа зу-
ды� он беске жуы� әрпін аны�та�ан еді. Арада көп уа�ыт өтпей, В. В. Радлов 
Орхон өзеніні� бойынан табыл�ан ¥лкен тастарда�ы мәтінді толы� о�ып, ау-
дарып шы�ты. Кейін орыс т�ркітанушылары көп зерттеді. Л. Н. Гумилев Орхон 
жазба ескерткіштерін «Көк т¥ріктерді� өздері туралы жаз�ан шежіресі» деп 
ба�алады.

Орхон жазба м�раларын ¨за� жылдар т¥бегейлі зерттеген �аза�ты� 
білікті �алымдары — �. Мар�¨лан, �. �¨рышжанов, М. Томанов, М. Жолдас-
беков, �. Сарт�ожа¨лыны� іргелі зерттеулері жары� көрді. Олар жазба 
ескерткіштерді� рухани �¨ндылы�ын ашты.

Жазбаларда көне т¥ркілер мен көк т¥ркілер дәуіріндегі о�и�алар сипатта-
лады. Жа�рапиялы� атаулар, сол кездегі тайпаларды атаулары мен орна-
ласу, таралу айма�ы көрінеді. Көптеген тарихи, мәдени, жа�рапиялы�, саяси 
дерек бар. Тарихи о�и�алар, Ãлы �а�андарды жоры�тары көркем тілмен 
баяндал�ан.

Жазуды� сипаты т¥ркі тілдеріні� дыбысты� ерекшеліктерін, �ндестік 
задарын жа�сы береді. Жазу о�нан сол�а �арай о�ылады әрі негізінен да-
уыссыз дыбыстар табаланады. Т¥ркі жазба ескерткіштері �й�ыр �а�анды�ы 
кезінде аяусыз �иратыл�ан.

kk.wikipedia.org 

Азатжол Та�ырып Негізгі а�парат

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтін мазм�ны бой ын ша тезис жаз. Мәтіннен �здік етіс �о-
сым шасы жал�ан�ан с�здерді теріп жаз. Оларды жасалу жолын 
т�сіндір.

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Жазба м�раны маызын к�рсететін ма�ал-мәтелді тауып, 
ма�ынасын т�сіндір. Мысалы: «Жа�сыны аты, �алымны хаты �л-
мейді».

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

9-тапсырма. «Пирамида» тәсілі. Тыдал�ан, о�ыл�ан мәтіндерді маз м�-
нын «жеке — ж�п —топ — сынып» ж�йесімен талдадар.

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. «Аквариум». А�парат к�здерінен к�не т�р-
кі жазбаларын зерттеушілер туралы мәлімет жинадар. Оны клас-
тер т�рінде безендірідер. Сыныпта баяндадар. Сынып е �з дік 
ж�мысты ба�аласын. Ба�алау критерийлері:
1. та�ырыпты� ашылуы;
2. а�паратты� жа�ашылды�ы мен тосындылы�ы;
3. ойды� ж¥йелілігі;
4. таныстырылымны� сауаттылы�ы.

ОЙТАРАЗЫЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. «Мені саба�тан кейінгі әсерім» кестесін толтырыдар.
�андай ой пайда болды? Не сезіндім? Не ¢нады?

ЕСТЕ СА�ТА!

Көне т¥ркі жазбаларыны� сырын  �алымдар бір жарым �асыр бойы аша 
алмады. Вильгельм Томсен жазбаны� әліпбилік негізін ашты. М¨раны� 
та би �атына ¨за� ¥�іліп, тере� зерделеді. Сөйтіп, «Тә�ір» және «т¥рік» 
сөздерін аны�тады. 

ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. «�лы м�раларды жа�ыруы» та�ырыбында ша�ын эссе 
жаз. Эсседе �здік етіс т�л�асында�ы с�здерді �олдан.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

Көкжиек-Г
оризо
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ЖА�А С ЗДЕР

к�шірме, н�с�а

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСАЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.

1. Өле�мен жазыл�ан көлемді көркем шы�арма �алай аталады?
2.  Батырлы� туралы орыс, �аза�, әлем әдебиетіндегі �андай ірі шы �ар ма-

лар ды білесі�?
3. Білге �а�ан, К¥лтегін, Тоныкөк есімдері са�ан таныс па?

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Батырлы� туралы �аза� хал�ыны 3 ма�ал-мәтелін, орыс 
хал �ы ны 3 ма�ал-мәтелін жаз. Онда�ы орта� ойлар мен ерекшелік-
терді тауып, айт.

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Суретте �андай ескерткіш бейнеленген? Сырт�ы бей не сін 
си пат тап жаз. ��лпытас, �ашап жазу, к�не т�ркі, жазба ескерт кіш 
жә не т. б. тірек с�здерді �олдан.

5-6- саба«К�лтегін» жыры

Көкжиек-Г
оризо
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М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді тыда. Стилін аны�та. 
�ыс�аша тезис т�рінде жаз.

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. «К�лтегін» ескерткіші жайында с�йлеу тілінде және ресми 
стильде 2 т�рлі хабарлама жаса. Тыдаушыны кім болатынын �зі 
аны�та. Мәтін ��рауда мәліметтерді жина�тап, дерекк�здеріне сілте-
ме жаса. Мәтіндерді талда. 

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Жырды ��рылымын сызбамен �рнекте. 

«К¥лтегін» жыры — өз алдына дербес, біра� сюжеттік жа�ынан бір-бі рі-
мен ты�ыз байланысты сегіз топтамадан т¨рады. �р топтама н¨с�а — маз м¨ны 
жа�ынан бір-бір хикая. Бірінші топтама — �а�анны� хал�ына айт �ан �ндеуі; 
екіншісі Т¥ркі �а�анды�ы жеріні� ке�дігін суреттейді; ¥шін шісі т¥ркілерді� 
әскери жоры�тарын жыр етеді; төртіншісі — көршілес таб �аш хал�ыны� 
�астанды� әрекеттері туралы; бесіншісі — осы со�ысты� т¥р кілерге �атері 
жайында; алтыншысы — т¥ркі хал�ын жігерлендіру туралы; жетіншісі — т¥р кі 
хал�ыны� да�ын к�кке к�терген Білге �а�ан жөнінде; сегізінші топта ма — 
осы ескерткіш-жырды жазу�а себеп бол�ан жайттар туралы.

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
оризо

нт



15

Бір Тә�ірді� �олдауымен та��а отырып,
Т¥ркі хал�ы ¥шін
Т¥нде ¨йы�тамадым,
К¥ндіз отырмадым.
Жала�аш халы�ты тонды еттім, 
Аш халы�ты �о�ды еттім,
Айдарлысын �¨лды�тан са�тадым,
Т¨лымдысын т¨лды�тан са�тадым.
Кедей хал�ын бай �ылдым,
Төрт �¨быласын сай �ылдым,
Көріксізін К¥н, ажарсызын Ай �ылдым...
Төбе�нен Тә�ірі баспаса,
Асты�нан жер айырылмаса,
Т�ркі хал�ы, ел-ж�ртыды кім �орлайды? — деп, бар �¨мырын т¥ркі 
ж¨ртын Мә�гілік ел етуге арна�ан асыл текті �а�андар арманын тас�а 
�ашап жаздыр�ан екен.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ынасын 
аны� тап, тіркескен с�зімен бірге жаз.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. М��алімні к�мегімен жыр �зіндісіні мазм�нын �ара с�зге 
айналдырып жаз. Т�сінгеніді айт.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСАЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Мәтінде атал�ан ел, тайпа, жер-су атаулары ж�нінде біле тін-
деріді айтыдар. Пікір б�лісідер.

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Саба�та �ткен о�у материалдарына, �зге де а�па рат тар�а 
с�йеніп, «К�лтегін» жыры жайлы диаграмманы толы�тырып жаз.

... ...

...

... ...

«К�лтегін» 
жыры ...

... ...

...

«К�лтегін» 
жыры

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. «Тас�а �ашал�ан армандар» та�ырыбында ойтал�ы �ткі-
зідер. Ол �шін ойтал�ыда талданатын мәселелерді аны�тап алы-
дар. Ж�ргізуші сайладар. Пікірлеріді дәлелдеп айтыдар. �здік 
етістерді �олданыдар.

ОЙТАРАЗЫ

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. «Мені саба�тан кейінгі әсерім» кестесін толтырыдар.
�андай ой пайда болды? Не сезіндім? Не ¢нады?

ЕСТЕ СА�ТА!

«К¥лтегін» жыры екі т¥рлі н¨с�ада са�тал�ан. Бірі «кіші жазу», екін шісі 
«¥лкен жазу» деп аталады. Кіші жазу сегіз топтамадан т¨рады. �¨лпы тас-
ты� көшірмесі �азір елордада�ы Еуразия университетінде т¨р.

7-8-саба
�аза� жазба 

мәдениетіні� даму 
тарихы

ЖА�А С ЗДЕР

сәйкестендір, сауыт, 
сия, т�л, т�те жазу, 
емле 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Мәтінді о�ы. �з пікіріді т�йіндеп айт.

�аза� тілі — тарихы тере�, көне тіл. Ол т�ркі тілдер тобына жатады. Т¥ркі 
тілі алты топ�а бөлінеді. �аза� тілі — �ыпша� тілдер б�та�ында�ы е� бай әрі 
көркем тіл.

Көкжиек-Г
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�аза� хал�ы сан �асырлы� тарихында бас�а т¥ркі халы�тарымен �о ны сы, 
саяси-шаруашылы� жа�дайы ты�ыз байланысты бол�аны сия�ты, тілі де өте 
¨�сас болды. �аза� тарихында т¥рлі жазу та�басы �олданыл�ан. �уелі тас�а 
�ашал�ан, кейін сиясауытты, �аламды �олданып жаз�ан орта� ескерткіштер 
са�тал�ан.

�аза� рулары өзіні� даму жолында туыс�ан т¥ркі халы�тарына орта� Ор-
хон-Енисей, Талас және т.б. көне жазуларды �олданды. Кейін ислам діні енуі не 
байланысты төл жазулар ы�ыстырылып, араб та�басы ал мас тырды. Б¨л жазу 
мы� жылдан астам уа�ыт пайдаланылды. Т�л жазуды керемет н¨с�асын 
жаса�ан ̈ лы реформатор — Ахмет Байт¨рсын¨лы жазу емлесі мен ауызша тілді 
сәйкестендірді. ºалым т�те жазу ¥лгісін ¨сынды. Ке�естік кезе�ні� басында 
¨лтты� жазу та�басы латын, кейін ки рилл �арпі не көшірілді. 

Баспас�з беттерінен

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. «Тіл және �ркениет» та�ырыбында ойыды эссе т�рінде жаз. 
Онда халы�ты даму тарихында�ы ауызша және жазбаша тілді ма-
ызын, арты�шылы�ы мен кемшілігін к�рсет. �з ойыды дәлелде.

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ

3-тапсырма. «�аза� жазба мәдениетіні даму тарихы» кестесінде беріл-
ген а�паратты мәтінге айналдырып, жаз.

�АЗА� ЖАЗБА М�ДЕНИЕТІНІ¦ ДАМУ ТАРИХЫ

№ Дәуірі Кезеі Жазу табасы К�рнекті
�кілдері

Белгілі
шы�армалар

1
көне 
т¥ркі 
дәуірі

ІІІ-VIII �асырлар көне т¥ркі жазуы
Тоныкөк, Білге 
�а�ан

Орхон-Енисей, 
Талас жазба 
ескерт кіштері

2
орта 
т¥ркі 
дәуірі

ІХ-ХV �асырлар

а) І кезе� — 
�араханид кезе�і 
(ІХ-ХІІ �.) — руха-
ни өрлеу кезе�і

араб жазуы
(араб 
мәдениетіні� 
әсері басым)

�л-Фараби,  
Ж. Баласа�¨н,  
М. �аш�ари,
А. Ясауи

«Риторика», «Диуа-
ни л¨�ат-ат т¥рк», 
«Диуани хикмет», 
«�¨дат�у білік», т.б.

ә) ІІ кезе� — Ал-
тын Орда кезе�і 
(ХIII-ХV�.)

¨й�ыр жазуы 
(парсы, иран 
мәдениетіні� 
әсері басым)

�л-Хорезми, 
Саиф Сараи,
Омар Äайям

«Махаббат-наме»,
«Гулістан бит т¥рки»

3
жа�а 
т¥ркі 
дәуірі

ХV-ХХІ �асырлар төте жазу, латын жазуы, кирилл �арпі

а) І кезе� — 
ханды� билік 
кезе�і (ХV-ХVIII �.)

араб жазуы
(ауыз 
әдебиетіні� 
шары�тау 
кезе�і)

Б¨�ар жырау, 
М. Дулати, 
А�тамберді, т.б.

«Тауарих хамса»,
«Жами�-ат тауарих»

ә) ІІ кезе� — 
отар лану кезе�і 
(ХІХ-ХХ �.)

төте жазу, латын 
жазуы, кирилл 
�арпі (ке�естік 
саясат басым)

А. Байт¨рсын¨лы, 
М. �уезов, 
С. М¨�анов, т.б.

Шы�армалары

б) III кезе� — 
тәуелсіздік кезе�і 
(ХХ �. со�ы-ХХІ �. 
басы )

кирилл �арпі, 
латын — ¨лтты� 
жазу та�басы
(тәуелсіздік, рух 
оян�ан кезе�)

º. М¥сірепов,
І. Есенберлин, 
С. Мәуленов, 
М. Ма�ауин,
�. Кекілбай, 
М. Шаханов, т.б.

�азіргі дәуір 
шы�армалары

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Кестеге с�йеніп, �аза� жазба мәдениеті тарихыны бір ке зе-
і туралы �ыс�аша мәтін ��рап айт. Ауызша с�зде т�менде берілген 
т� жырымдарды пайдалан.
1. �аза� тілі — жазба мәдениеті тамырын тере�нен тартып жат-

�ан, тарихи жолы �алыптас�ан арналы тіл. �аза� жазба тіліні� та рихын, 
әлемдік �ркениеттегі орнын, жалпыадамзатты� мә де ниет тегі р�лін д�рыс 
ба�алау �шін оны� �андай кезе�дерден �ткенін білуді� мәні зор.

2. �аза� жазба тіліні� мәдениеті — �андай та�баларды �олданса да, 
�андай мәдениеттерді� әсерімен дамыса да, еш�ашан �зіндік бет-бейнесін 
жо�алтпа�ан, ��нарлы мәдениет. Ол �ашан да тал�амы биік, ойы �релі 
�алпынан танба�ан, даралы� сипатын са�та�ан, саф алтындай ��нды м�ра 
болып келген, солай �ала бермек.

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Тамыры тере�, арналы тіл, �зіндік бет-бейне, ойы �релі, 
да ралы� сипат тіркестеріні мәнін ашып жаз.

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінде берілген а�параттарды «INSERT» о�ыту стратегиясы 
бой ын ша талда.

«V» 
Б¢рыннан біле-

мін

«-»
Мені¯ ойла°аныма 

�айшы, кере°ар

«+»
Мен ³шін жа¯а 

а�парат

«?» 
Келісе алмай-

мын, білгім 
келеді

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. «Жазу ауыстыру �алай ж�зеге асады?» деген та�ырыпта �з 
ойларыды �орытып жазыдар. �здік етістерді �олданыдар.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. �рт�рлі дерекк�зден �лы адамдарды жазу тарихы мен 
мәде ниеті туралы 3 �анатты с�зін тауып жаз. Ма�ынасын т�сіндір.

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. «Ойшыл �алпа�тар». Та�ырып: «Жазу табаларын ауысты-
ру».

�алпа�тар �алпа�тарды¯ �ызметі С¢ра�тары

�аза� жазу та�баларыны� 
ауысуы туралы айтады. 

�аза�ты� жазба мәдениетіне бай-
ланысты �андай а�параттар білесі�?

Жазу ауыстыруды� арты�шылы�ын 
айтады.

Оны� �андай арты�шылы�ы бар?

Жазу ауыстыруды� 
кемшіліктерін айтады.

�андай кемшіліктері болуы м¥мкін?

Жазба мәдениет жайлы �анатты 
сөздерді айтады.

Халы� сауатты болу ¥шін не керек?

Жазу ауыстыру�а �атысты 
эмоциясын білдіреді.

Осы мәселеге �алай �арайсы�?

Ба�ылап, �орыту: айтыл�ан ойлар-
ды сараптайды, талдайды.

Айтыл�ан ойлардан �андай �оры-
тынды шы�ару�а болады?

ОЙТАРАЗЫ

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Мені саба�тан кейінгі әсерім» кестесін толтырыдар.
�андай ой пайда болды? Не сезіндім? Не ¢нады?

ЕСТЕ СА�ТА!

�аза� тарихында әрт¥рлі жазу та�балары �олданыл�ан. �уелі тас�а �а-
шал�ан, кейін сиясауытты, �аламды �олданып жаз�ан орта� ескерт кіш тер 
са�тал�ан. 

�аза� рулары өзіні� даму жолында көне жазуларды �олданды. Кейін 
ислам діні енуіне байланысты төл жазулар ы�ыстырылып, араб та�басы 
алмастырды. Төл жазуды� керемет н¨с�асын жаса�ан ¨лы реформатор — 
Ахмет Байт¨рсын¨лы жазу емлесі мен ауызша тілді сәй кес тендірді. ºалым 
төте жазу ¥лгісін ¨сынды. Ке�естік кезе�ні� басында ¨лт ты� жазу та�басы 
латын�а, кейін кирилл �арпіне көшірілді. 

Көкжиек-Г
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9-10-сабаОрта �асыр: 
т�ркі тілі — �ылым 

тілі
М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Б�л кісілерді б�гінгі саба�ты та�ырыбына �андай �атысы 
болуы м�мкін?

�бу Насыр әл-Фараби Ж³сіп Баласа°¢н

�ожа Ахмет Ясауи Махм¢д �аш�ари

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді о�ы. Берілген а�паратты кластер т�рінде жаз. Осы 
суретте берілген ойшылдарды шы�армалары туралы интернет к�зі-
нен �осымша а�парат тап. Сол мәліметтерді кластерге енгізіп, толы�-
тыр. Та�ырып �ой.

�бу Насыр әл-Фараби — Шы�ысты� ̈ лы ойшылы, �алым. Т¥ркістан об лы сын-
да�ы Отырар �аласында ту�ан. Фараби ор та �асырлы� білім-�ы лы м ны� барлы� 
саласын �амтитын орасан мол м¨ра �алдырды. Сол ¥шін оны кө зі тірісінде-а� 
әлем �алымдары «Екінші ¨стаз» деп атады. Фараби трак тат тарыны� саны екі 
ж¥зге жуы�. Осы е�бектер д¥ниеж¥зіні� көптеген тіл де ріне (араб, парсы, ла-
тын, а�ылшын, неміс, француз, испан, орыс, �аза�, өз бек және т.б.) аударыл�ан. 
Бізге ойшылды� 80-нен астам шы�армасы жетті.

М�ТІНМЕН Ж�МЫСОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп о�ы. М��алімні к�мегімен �лені маз м�-
нын т�сін.

Ал сен �алай ба�ыттады� н¨ры�ды? 
Жасырмай айт, 
Жас�анбай айт сыры�ды, — 
деп �ария ¨я� шәкірт — жас �буге б¨рылды. 

�бу айтты: 
— Менде де бар бір арман 
Маздап жанып, �ол б¨л�айтын шынардан. 
Ãлы баба, біра� мені� арманым 
Парыз бенен махаббаттан �¨рал�ан. 
Шамын жа�сам �ылым менен өнерді�, 
Елімді зор мерекеге бөлермін. 
Б¨л сапарым азапты да шы�ар-ау, 
Не де болса, пешенемнен көрермін. 
Мейлі мә�гі жарымайын киімге, 
Мейлі т¥йір нан �алмасын ¥йімде, 
Мейлі ¨лыны� е�бек етіп арымен 
Ж¥ргендігін ¨�ынбасын �алы� ел. 
Мен өзіме риза емеспін, елімні� 
С¥йеніші бола алмасам егер де. 
...Ал �бу ше? 

Көкжиек-Г
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Ке�ге жайды ол �анатын, 
�буіміз — әрі �алым, әрі а�ын, 
�буіміз — бізді� ¨лы бабамыз —
�бу-Насыр әл-Фараби болатын. 

Мә�гі лаулап жану ¥шін �аламда, 
Åлкен ба�ыт табу ¥шін �аламда, 
Åлкен болып �алу ¥шін �аламда 
Åлкен арман керек екен адам�а!

М�хтар Шаханов

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. �ле т�йінін �з с�зімен таратып жаз.

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді тыда. Т�мендегі тірек с�здерді 
ма�ынасын аны�та: с�здік, халы�аралы� тіл, 
географиялы� карта, «�лы ке�есші» лауазымы, 
Ата за�, ба�-дәулет, а�ыл-парасат, �ана�ат-
ынсап. 
Негізгі ойды тезис т�рінде жаз. Т�сінгеніді айт.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Орта �асыр ойшылдарыны тіл туралы айт�андарын т�сін. 
Оларды ма�ынасын �з ойымен таратып жаз.
Т¥сінбеушілік, дөрекілік ж¥рген жерде логика, парасат туралы д¨рыс т¥сінік 

болуы м¥мкін емес (�л-Фараби). 
�деп басы — тіл, тәрбие басы — тіл (М. �аш�ари).
Білім — т¨л, тілден шы�ып есілмесе (Ж. Баласа�¨н).

АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. О�ыл�ан, тыдал�ан мәтінні мазм�нына с�йеніп, орта �а-
сыр да�ы жазу мәдениеті мен �ылым дамуына �атысты диалог ��-
ры  дар. Тілдесімге тірек болатын жа�даят пен с�йлеушілерді р�лін 
�з де рі а�ылдасып, аны�тадар. Диалогте �здік етістерді, с�з әдебі 
орам дарын �олданыдар.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.

Бас барма� — басты мәселе. Б¥гін саба�та е� �¨нды мәселе �андай бол-
ды?

Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 
көмектестім? 

Ортан терек — ойлану. Б¥гін �андай білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Өзімді саба�та �алай сезіндім?

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

Орта �асырларда т¥ркі мәдениеті шары�тап дамыды. Т¥ркі тілі әлемдегі 
е� озы� �ылыми е�бектерді� тіліне айналды. Шы�ысты� ¨лы ой шыл да-
ры, әмбебап �алымдар араб та�басымен жазыл�ан т¥ркі тіліндегі орта �а-
сырлы� білім-�ылымны� барлы� саласын �амтитын орасан мол м¨ра �ал-
дырды.

ЖА�А С ЗДЕР

жетілдір, дыбыс, 
дыбыстал, ретте, 
ж�йеле, �ндес

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Суреттерде кімдер бейнеленген? Ол кісілерді б�гінгі саба�-
ты та�ырыбына �андай �атысы болуы м�мкін? 

11-12-саба

�лемдік жазу 
мәдениетіні� 
реформаторы

Көкжиек-Г
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Ыбырай Алтынсарин Ахмет Байт¢рсын¢лы Ма°жан Ж¢мабай¢лы

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Суреттегі т�л�аларды �аза�ты жазу тарихында�ы р�лі 
�ан дай? Оларды ебектері �ай табаларды �олданумен байланыс-
ты? �з болжамыды жаз.
• кирилл та¯басын �аза� тілді о�у �¢ралдарында т¢¯°ыш рет 
пайдалан°ан;
• латын та¯басын мектепте о�ыту ³шін арнайы әліппе жаз°ан;
• араб та¯басын жетілдіріп, жазуды реформала°ан.

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Тірек с�здерді (т�л 
жазу, �лтты� әліпби, негізделді, жетіл-
діру, дыбыс, дыбысталуы, ретте, ж�йеле) 
�олданып, мәтінді мазм�нда.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді о�ы. Конспект жаз. Мәтінге та�ырып �ой. К�рделі 
жоспар ��р.

�аза� тіліндегі дыбыс ж¥йесін арнайы зерттеп, әліпби �¨растыр�ан �а-
за�ты� ал�аш�ы фонологі — Ахмет Байт�рсын�лы. Ол — �аза� тіл біліміні� 
негізін �ала�ан �¨лама. 1905 жылдан бас тап араб та�басыны� негізінде 
�аза�ты� ¨лтты� әліпбиін жасады. Сөйтіп, А. Байт¨рсын¨лы 24 әріптен т¨ратын 
жа�а әліпби т¥зді.

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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А. Бай т¨р сын ̈ лыны� реформала�ан жазуын т¥ркі 
ж¨рты «е� озы� ж¥йе» деп таныса да, ке�естік саясат ла-
тын жазуын насихаттап, т¥ркі халы�тарына латын жазуын 
�абылдатты. 1929-1940 жылдар аралы�ында хал�ымыз 
латын графикасы негізіндегі әліпбиді пайдаланды. Ал 
1940 жылдан бас тап �а зіpгі �ол даныста�ы кирилл �арпіне 
не гізделгeн әліпби �ол да ны лып келеді. 

�азіргі кездe �о�амдa лaтын әліпбиінe көшу мәселесі 
көтеpілyде. Т¥ркия, �зірбaйжан, Өзбeкстан, Т¥рікмeнстан си-
я� ты туыc�ан халы�тaр лaтын әліп биін �олдaнaды. Д¥ ние-
ж¥зілік а�паратты� ж¥йеде латын әліпбиіні� oр ны ¥лкeн. 
Сонды�тан латын әліпбиінe көшу мәсeлесі ше ші мін табуы 
тиіс. �лемдегі �аза�тар аpаб, латын, кирилл та�балaрына не-
гізделгeн әліпбиді �олдануда. Осы т¨р �ыдан келгeнде, оpта� 
әліпби хал�ымызды� өзара т¥сі ні суіне o� ы�пал етпек.

Баспас�з беттерінен

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтіннен бейтаныс с�здерді тауып, с�здік ж�мысын жаса.

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінге с�йеніп, �алымны тіл реформасын жасауда�ы негіз-
гі идеясын аны�та. �з ойыды дәлелдеп айт. �здік етістерді �олдан.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтіндегі с�здерді топтап жазып, кестені толы�тыр.
Жазу іліміні¯ терминдері �алымны¯ әрекеті

¨лтты� әліпби, ... реформалау, ...

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Парталас досы екеуі мәтінні мазм�ны бой ын ша диалог 
�� ры дар.

Көкжиек-Г
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М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Ахмет Байт�рсын�лы туралы замандастарыны пікірлерін 
о�ы. ³алымны болмыс-сипатын диаграмма т�рінде жаз.

АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
• Ма°ан ... �иын болды.
• Мен ... тапсырмаларын орындадым.
• Мен ... екенін т³сіндім.
• Мен ... ³йрендім.
• Мен ... та¯°алдым.

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

�аза�ты� ¨лтты� төл жазуыны� теориясы 
А. Байт¨рсын¨лы е�бек терін де ал�аш �алып-
тасып, негізделді. ºалым мы� жыл бойы �ол да-
нылып кел ген араб та�басын жетілдіріп, �аза�-
ты� төте жазуыны� негізін салды. Ол та�ба лар 
�аза� тіліндегі дыбыстарды� ауызша дыбыс-
та луы мен жазбаша тіліні� сәйкестігін реттеді. 
ºалым ж¥йелеген та�балар ме�геруге же�іл 
болды.  

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ

2-тапсырма. �лем �алымдарыны т�мендегі пікірлерін о�ы. Бір пікірді �з 
ойымен саба�тастырып, таратып айт.
• Зерттеушілерімізді� барлы�ы да бірауыздан �аза� тілін «е� бай, е� 

таза т¥ркі тілдеріні� бірі» деп таниды. �аза�тар — шешен әрі әдемі 
сөйлеуді� ¥лкен шебері... (П. М. Мелиоранский).

• Т¥ркі халы�тарыны� ішіндегі е� суретшіл, образды тіл — �аза� тілі. 
�аза�тар өзіні� шешендігімен, әсем ауыз әдебиетімен де да��ты... 
(С. Е. Малов).

• �аза�тар сөз өнеріне жетік келеді. Б¨л — ж¨ртты� бәріне: о�ы�ан адам-
дар�а да, әліпті тая� деп білмейтіндерге де, бай�а да, жарлы�а да тән 
�асиет... (А. Брем).

• �аза�тарды� тілі әуезді де әсем, шебер де шешен. �сіресе сөз сайы-
сына келгенде, оларды� ал�ырлы�ы мен өткірлігі, тауып сөйлейтін 
тап�ырлы�ы та��алдырады. Олар ма�алдап сөйлейді, жай сөзіні� өзі 
өле� боп �¨йылып жатады (В. В. Радлов).

• �аза�ты� а�ыл-ой �абілетіне бар�ан сайын көзім жетуде. �андай әсем 
сөйлейді! Кез келгені айтайын дегенін тез т¥сіндіре алады.  �ар сы ла-
сы ны� сөзіне шебер тойтарыс бере біледі. Дала Демос фен деріні� кей-
біреулері мені сөзіні� мазм¨ндылы�ымен, жігерлілігімен баурап алды... 
(А. Янушкевич).

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Бес �алымны пікірлеріндегі орта� ойды �з с�зімен т�жы-
рымдап жаз.

Нәтиже саба�. 
Мен не білдім?

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Пікірді о�ы. Онда не туралы айтыл�анын аны�та. Авторды 
т�жырымын �з ойымен байланыстырып айт. 

�азіргі та�да �алымдар арасында �аза� тіліні� жазу та�басын реформалау 
туралы сан алуан пікірлер айтылып ж¥р. Бірі: «Кирилл �арпін өзгертпеу ке-
рек», — десе, бірі: «Латын жазуын ал�ан тиімді», — деп санайды, ал енді бірі  
«Сонау көне дәуірде �ал�ан төл жазуды тірілту �ажет» деген ¨сыныстарын ай-
тады. Ол пікірлерді� �айсысы же�іп шы�арын уа�ыт көрсетеді.

13-14-саба
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АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. «Аквариум». Парталас досы екеуі «�аза� жазуыны даму 
тарихы» та�ырыбында пікірлесідер. Диалогте та�ырып бой ын ша 
ал�ан мәліметтерге с�йеніп, бірі тележурналист, бірі тілші-�алым 
ретінде с�йлесідер. Сынып е �здік диалогті аны�тасын.

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. «�аза� жазуыны дамуы» та�ырыбында постер жаса. Та�ы-
рып бой ын ша ал�ан біліміді, мегерген жаа с�здерді пайдалан. 
�здік етістерді �олдан.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Топты� ж�мыс. Жа�даят: мектепте «К�не жазуларды сы-
ры...» атты танымды� кешті �йымдастыру сендерге ж�ктелді. Кешті 
�ан дай форматта �тетінін аны�тап, сценарийін дайындадар. Неге 
дәл осы ж�йені тададыдар? Себебін т�сіндіріп, таныстырыдар. 
Сы нып е �здік жобаны аны�тасын.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

Сөзі жо�ал�ан ж¨ртты� өзі де жо�алады.
А. Байт�рсын�лы

Егер жа��ыру елді� ¨лтты�-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол ада-
су �а бастайды. Рухани жа��ыру ¨лтты� сананы� т¥рлі полюстерін �иыннан 
�иыстырып, жарастыра алатын �¨діретімен ма�ызды. 

Н. Назарбаев

Көкжиек-Г
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1-2- саба

Ауыл�а автобуспен 
барамыз

Жолың болсын, жолаушы! 
М. Мақатаев «Ертең біз жол 
жүреміз» 2

ЖА�А С ЗДЕР

ж�ргінші, зуылда, тасымал, 
жол-ж�некей, бекер

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

1-тапсырма. Т�мендегі ма�ал-мәтелді о�ып, мәнін т�сіндір.
Шөлмен ж¥рсе� де, жолмен ж¥р.
Жол көлге, көл елге апарады.

Жол білмеген адастырады,
Жөн білмеген шатастырады.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. «К�ліктер» с�зіне кластер ��рып, ойыды дәлелдеп айт.

К�ліктер

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• ты¯дал°ан мәтінні¯ негізгі мазм¢нын т³сіну;
• шы°арманы¯ идеясы мен мазм¢нына байланысты авторды¯ ойын ба°алау;
• °ылыми стильде жазыл°ан е¯бектерді¯ тілдік және жанрлы� ерекшелігін 

аны�тау; 
• жазба ж¢мыстарда афоризмдерді тиімді �олдану; 
• �згелік етісті¯ �ызметін білу да�дыларыды жетілдіресі.

Көкжиек-Г
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ТІЛДІК БА�ДАР

Өзгелік етіс �имыл әрекетті� сөйлемдегі іс иесі емес, бас�а біреу 
ар�ылы істелінетінін білдіріп, ж¨рна� жал�ану ар�ылы жасалады.

Өзгелік етісті� ж¨рна�тары: 
1) -�ыз/ -гіз, -�ыз/-кіз: айт-�ыз, жаз-�ыз, к�р-гіз, бер-гіз, т. б.
2) -дыр/ -дір, -тыр/ -тір, -ыр/ -ір: сал-дыр, тік-тір, ас-тыр, т. б. 
3) -т: жаса-т, а�ар-т, т. б. 
Демек, өзгелік етісті сөйлемде іс-әрекетті іске асырушы екі субъект бо-

лады: бірі — сол �имылды орындатушы, екіншісі — �имылды орындаушы. 
Мысалы: Ол баласына �ле� айт�ызды.

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыдап, шынайы а�паратты 
жаз. 
1. Д¥ниеж¥зіндегі халы�ты� саны �анша?
2. �андай �алаларда халы� ж¨мыс істейтін орында-

рынан алыс т¨рады?
3. Тасымал жолда �андай көліктер жиі �ол да ны-

лады?
4. Åлкен �алаларда жол кептелісі неден болады?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтін бой ын ша «�ос жазба» к�нделігін толтыр. Не себепті ол 
с�йлемдерді ал�аныды т�сіндір.

¸зінді Сипаттама

Аудиомәтін

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Диалогті р�лге б�ліп о�ыдар. Осыны негізінде �здері 
диа лог ��рыдар.

— Айман, жол болсын! �айда бара жатырсы�?
— Алматы�а. Өзі� �айда барасы�?
— Т¥ркістан�а бара жатырмын.

Көкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Диалогтегі етістіктерді тауып, �згелік етісті ж�рна�ын 
жал�а. С�йлем ��р. 
�лгі: етістік: ал+дыр. Ол билет алдырды.

АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Сен жазда �айда �ыдырып барды? Немен барды? 
К�ршімен с�хбат ��р. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Жа�даят: жазда әжені ауылына автобуспен �ыдырып 
барма� болды. Жолда автобус сынып �алды. Енді не істейсі? 

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Т�мендегі с�здерді пайдаланып, с�йлем ��ра.
Ж¥ргінші, зуылда, тасымал, жол-жөнекей, бекер, отыр, �ыдыру, сынып 

�алу, өкіну.

— �андай көлікпен барасы�?
— Автобус�а билет алдым. 
— Автобус�а билетті бекер ал�ансы�! Автобуспен алыс емес пе? По йыз бен 

неге бармайсы�?
— Ма�ан автобуспен бар�ан ¨найды, сонды�тан автобуспен барамын.
— Автобуспен неше са�ат ж¥ресі�?
— Бес са�ат. 
— Ма�ан пойызбен бар�ан ¨найды. Автобус�а �ара�анда, сенімді.
— Жолаушылар пойызымен салыстыр�анда, автобус тез барады. Сен 

Алматы�а �андай көлікпен барасы�?
— Же�іл мәшинемен барамын, өйткені жол-жөнекей әжемні� ауылына 

кіреміз. 
— Иә, же�іл көлікпен ж¥рсе�, �ала�ан жері�е то�тай аласы�. 
— Д¨рыс айтасы�. Же�іл мәшинемен зуылдап, тез жетіп барасы�. Інім 

же�іл көлікпен ж¥ргенді ¨натады. Сапары� сәтті болсын!
— Ра�мет, өзі�ні� де жолы� болсын! 

Көкжиек-Г
оризо

нт



33

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Шы�у пара�ын» пайдаланып, т�мендегі с�ра�тар�а жазба-
ша жауап бер.

1. Б¥гін не ¥йренді�дер?
2. Саба� бой ын ша �андай с¨ра�тары� бар?
3. Келесі саба�та �андай мәселелерге баса назар аудару керек?

ЕСТЕ СА�ТА!

�кем саба��а автокөлікпен тез 
жеткізді. Айман автобус�а билет 
алдырды.

Теміржол бекетінде
ЖА�А С ЗДЕР

бекет, ��н, аралы�, жол-
сапар, жолазы�, ж�рдек, 
жолшыбай, куәлік

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

3-4-саба

ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. Берілген с�здерді �олданылу орнына �арай б�ліп жаз.

Тік�ша�, �ша�, же�іл к�лік, �арышкеме, кеме, пойыз, электр пойыз, авто-
бус, ж�к к�лігі, трамвай, мәшине, желкенді �айы�. 

�¨рлы� жолы: 
Теміржол: 
�уе жолы:
Су жолы: 

ОЙТАРАЗЫ

Көкжиек-Г
оризо

нт



2-та�ырып34 2-та�ырып343434

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Сурет бой ын ша диалог ��рыдар. 
Та�ырып�а байланысты с�йлеу әдебі форма-
ларын �олданыдар.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Тірек с�здерді пайдаланып, 
т�сінгеніді айт.
Тірек с�здер: жолаушы, жолсапар, жолазы�, бекет, 

��н, аралы�, жолшыбай, ж�рдек.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтіндерді о�ы. Та�ырып �ой. А�параттарды салыстыр. 
1. �лемні� т¥кпір-т¥кпірінде кездесетін пойыздар ал�аш рет 1825 жылы 

Англиядан шы��ан. Ол бумен ж¥ретін. Ертеректегі �оз �алт �ыш тар дө� ге лекті 
айналдыру�а �ажет буды алу ¥шін көмір мен а�аш жа �ы лып, су �айнатылатын. 
Е� ¥лкен әрі �уатты бу мәшинелері Америкада жа сал ды. Олар «Åлкен бала�ан» 
деп аталды. 1941-1944 жылдары оларды� ¨зынды�ы 40 метрге жеткен. 
Британды�тар са�атына 203 ша�ырым жылдамды�пен ж¥ ретін «Мулларел» бу 
мәшинесін жасап, әлемдік рекорд жасады («О�у шы ны� ал�аш�ы энциклопе-
диясы» кітабынан).

2. �аза�стан жеріндегі т¨��ыш теміржол магистралі 1894 жылды� 
25 �азанында Покров слободасында (�азіргі Ресейді� Саратов облысында) 
ашылды. Осы жолды� 130 ша�ырымы �азіргі �аза�стан жері ар�ылы өткен. 
Төрт жылдан кейін Урбах-Астрахань тар табанды теміржолы іске �осылып, 77 
ша�ырымы �аза� даласы ар�ылы өтті.

Солт¥стік �аза�станны� дамуы ¥шін 1891-1896 жылдары салын�ан 
Транссібір магистраліні� ма�ызы зор болды. Б¨л жол �аза�, орыс хал�ыны� 
экономикалы�, мәдени жа�ындасуына ы�пал етті.

1901-1906 жылдары Орта Азия мен Ресейді� орталы�ын �осатын Орынбор-
Ташкент теміржолы, 1914-1917 жылдары болаша� Т¥ркісібті� бір бөлігі сана-
латын Арыс-Пішпек жолы салынды. 

1915 жылы 166 ша�ырымы �аза�стан ар�ылы өтетін Челябинск-Троицк-
�останай магистралі іске �осылды. 

1915-1917 жылдары Новосибирск пен Семейді� арасын жа�ындат�ан Ал-
тай теміржолыны� 122 ша�ырымы �аза�стан жері ар�ылы өтті. 1918 жылы 
�аза�стан аума�ында�ы теміржолды� жалпы ¨зынды�ы 2,6 мы� ша�ырым�а 
жеткен еді («Астана а�шамы» газетінен).

Аудиомәтін
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АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. «Т�рт с�йлем» тәсілін пайдаланып, мәтіндегі а�паратты айт.
Пікір: о�ы�ан мәтін бой ын ша пікірі�ді бір сөйлеммен жеткіз. 
Дәлел: пікірі�ді бір сөйлеммен дәлелде. 
Мысал: пікірі�ді өмірмен байланыстырып, мысал келтір. 
�орытынды: та�ырып бой ын ша �орытынды жаз. 

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіндегі етістіктерге �згелік етісті ж�рна�тарын жал�а. 
Мәтінні мазм�ны �алай �згергенін айт. 
�лгі: Е� �лкен әрі �уатты бу мәшинелері Америкада жасалды. — Е� �лкен 

әрі �уатты бу мәшинелерін Америкада жасатты.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Диалогті о�ып, негізгі а�паратты аны�тадар. Мәтін 
мазм�нын жал�астырып айтыдар. 
— Сәлеметсіз бе!
— Сәлеметсіз бе!
— Кешірі�із, Семейге дейін �андай пойыз ж¥реді? 
— Семейге 22-нөмірлі ж¥рдек пойыз ж¥реді. Кестені �ара�ыз. Пойыз ды� 

келуі де, кетуі де аны� көрсетілген.
— Билетті �ай кассадан сатып алу�а болады? Купелі вагон�а билет бар ма? 
— Билет бесінші кассада сатылады. Купелі вагон�а да, плацкарт вагон�а 

да билет бар. Пойыз бірінші жолдан ж¥реді.
— Ра�мет. Сау болы�ыз!
— Сау болы�ыз!

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Жа�ша ішіндегі �ажетті с�здерді д�рыс т�л�ада �ойып, с�й-
лем ді жаз. 

1. Ал�аш�ы теміржол Ежелгі Грекияны� Коринф �аласында (жасалды, жа-
зылды, пайда болды). 2. Жол 6 километр ¨зын әктастан (�¨ра�ан, ора�ан, �¨й-
�ыз�ан) ор болыпты. 3. Вагондарды (жылжыту, �¨лату, �¨й�ызу) ¥шін �¨л дарды 
ж¨мса�ан. 4. Орта �асырда Еуропада а�аштан жасал�ан (а�ашжол, әуе жол, те-
міржол) шахталарда кен тасу�а пайдалан�ан. 5. (Көлік, трамвай, вагон) адам 
мен малды� к¥шімен жылжыт�ан.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. «Пойызда�ы кездесу» деген та�ырыпта ша�ын мәтін ��ра. 
Мәтінде �згелік етісті �олдану�а тырыс.
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АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. С�йлемдерді толы�тыр. 
• Ма�ан ... �иын болды.
• Мен ... сия�ты тапсырмаларды орындадым.
• Мен ... екенін т¥сіндім.
• Мен ... ¥йрендім.
• Мен ... та��алдым. 

ЕСТЕ СА�ТА!

�кеммен бірге жол�а шы�тым. Жолда әжемні� дайындап берген 
жолазы�ын пайдаланды�. Автобус�а �ара�анда, пойызды� билеті �ымбат. 

А�ам �ша�пен �шып 
кетті

ЖА�А С ЗДЕР

жолсерік, ары-бері, 
апат

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

5-6-саба

ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. К�лік, саяхат туралы ма�ал-мәтел жаз. 

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтінді 
мазм�ндап айт. 

ОЙТАРАЗЫ

АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Сурет бой ын ша с�хбат 
��рыдар.

Аудиомәтін
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ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Жазда �ша�пен шетелге �шасы. �ша��а �андай заттарды 
алу�а болады? Тізімін жаса. Сол с�здермен с�йлем ��ра.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді о�ы.Та�ырып �ой.

Жолсерік — жолаушылар�а �ызмет көрсететін адам. Олар пойыз ва го-
нында�ы тәртіпті ба�ылап, жолаушыларды� жа�дайын жасайды. Ãша�та�ы 
жолаушыларды� �ауіпсіздігін, жайлылы�ын �амтамасыз ете тін әуе кемесі 
экипажыны� �¨рамында�ы маманды да «жолсерік» деп атайды. Жолсерік-
тер апат бола �ал�ан жа�дайда ал�аш�ы медициналы� көмек көрсетуі керек. 
Олар ¨ша�та, пойызда �ызмет көрсетіп, а�ыл-ке�ес береді.

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Отбасымен бірге �ша�пен шетелге демалу�а �шып барасы. 
Кенет іні су ішкісі келетінін айтты. Жолсерікті �алай ша�ырасы? 
К�ршімен осы та�ырыпта диалог ��р.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, жолсерікке арнал�ан ша-
�ын н�с�аулы� жаз. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. «�уежайды аны�тама бюросында» деген та�ырыпта к�р-
ші мен с�хбат ��р.

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

Мен а�амды әуежай�а шы�арып салдым. Ол ¨ша�пен ¨шып кетті. Мен 
¨ша��а �андай заттарды алу�а болмайтынын білдім.

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Мәтінді «INSERT» о�ыту стратегиясы бой ын ша талда. �р 
азат жол не с�йлемге т�мендегі белгілерді �ой. �з ойыды �орытып 
жаз.

«V»
Б¢рыннан білемін

«-»
Мені¯ ойыма 

�айшы, кере°ар

«+»
Мен ³шін жа¯а 

а�парат

«?»
Келісе алмаймын, 

білгім келедіКөкжиек-Г
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Кемеге отырып 
көрді� бе?

ЖА�А С ЗДЕР

са�тан, жедел, жолдама, 
зымырандай

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

7-8-саба

ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. «Жолаушы к�ліктері» та�ырыбы бой ын ша кластер ��р.

Жолаушы 
к�ліктері

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Жа�даят: жолдамамен шипажай�а баруы керек еді. Жар ты 
жол�а келгенде ш��ыл т�рде кейін �айтуыа тура келді. Біра� по йыз-
�а билет жо�. �ша��а билет алу�а а�ша жетпейді. Не істейсі?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. С�ра�тар�а жауап бер. 
1. Кеме — �андай көлік?
2. Адамдар суда ж¥зу ¥шін ал�аш�ыда нені пайдалан�ан?
3. �айы� нені� ді�інен жасалады?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

АудиомәтінКөкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінде айтыл�ан а�паратты �азіргі кемелер туралы ма� л�-
маттармен толы�тырып, �з ойыды айт.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтіндерді т�сініп о�ы. Та�ырып �ой. Мәтіндегі а�парат тар-
ды салыстырып, Венн диаграммасына т�сір. 
1. Ертеде адамдар ауыр ж¥кті ар�алап, жаяу тасы�ан. Кейін көлік ретінде 

¥й жануарларын пайдалан�ан. �аза� хал�ы ат, т¥йені көлік етіп мінсе, бір�атар 
шы�ыс халы�тары есек, б¨�аларды, ¥ндістер пілді көлік �ыл�ан. Солт¥стік 
айма�тарда иттерді шана�а жегіп, көлік ретінде пайдаланады. Бірте-бірте 
адамдар к¥ймені, ат арбаны ойлап тап�ан. К¥ймемен баратын жерлеріне жет-
кен. Ат-арбамен шөп, ауыр ж¥к тасы�ан. 

�азіргі та�да б¨л көліктерді� ма�ызы төмендеді. Б¥гінде көлікті� т¥рі көп. 
Оларды суда ж¥зетін, жерде ж¥ретін, әуеде ¨шатын және жерасты көліктері 
ретінде бірнеше топ�а бөлуге болады. Барлы� көлікте �ауіпсіздік шараларын 
са�тау керек. Ол сені т¥рлі апаттардан са�тайды («А� желкен» журналынан). 

2. �айы� — көлікті� е� ескі т¥рі. Ал�аш�ы �айы�тар а�аштан жасалып, ай-
налмалы ескекті� көмегімен ж¥ретін. Ежелгі мысырлы�тар шамамен 5000 жыл 
б¨рын өзенде, те�ізде ж¥зу ¥шін ал�аш рет желкенді пайдаланды. 

Б¥гінде кемелер сауда-сатты�, �¨рылыс  ¥шін,  әскери ма�сатта адам мен 
тауар, т. б. тасымалдауда пайдаланылады. Су көліктері айла�тар мен те�із 
порттарын т¨ра� ретінде �ажеттеріне жаратады. Кемелерге арналып белгі-
ленген те�із ба�ыттары болады. Олар айла�тар�а да белгілі кесте бой ын ша 
келеді. �азіргі кезде зымырандай тез ж¥ретін кеме көп. Жолау шылар м¨ндай 
кемелермен саяхаттауды ¨натады («О�ушыны� ал�аш�ы энциклопедиясы» 
кітабынан).

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіндер �андай жанрда жазыл�ан? Ерекшелігін аны�тап, 
талда. 

4. �ай �асырдан бастап ескекті� орнына желкен пайдаланылды?
5. Ал�аш�ы кемелер �ай жылдары жасалды? �ай мемлекеттерде жасал-

ды?
6. Кеме жасауда �андай �¨рыл�ылар �олданылды?

Көкжиек-Г
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ЕСТЕ СА�ТА!

Адамдар ал�аш�ы кезде суда ж¥зу ¥шін а�ашты� ді�ін пайдалан�ан. 
Болаша�та кеме капитаны бол�ым келеді. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Жа�ша ішіндегі �ажетті с�здерді �ойып, с�йлемді жаз. 

1. «Титаник» — (жа�сы, орта, жаман) жабды�тал�ан жолаушылар ке месі. 
2. �азіргі (жолсерік, жолаушы, ¨ш�ыш) кеме сі ні� ішіндегі е� ¨зыны — «Нор-
вегия» лайнері. Оны� ¨зынды�ы — 315 метр. 3. «К¥н ханшайымы» атты м¨хит 
лайнеріні� (б¨рын�ы, �азіргі, ежел гі) заман�а сай жо�ары клас ты �она�¥йден 
еш�андай айырмасы жо�. 4. Авиатасымалдау шы кемеге шабуылдау�а 
арнал�ан (¨ша�тар, трамвай, автобус) алып ж¥ретін, солар�а �ызмет көрсететін 
әскери кеме жатады. 

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Ж�птасып, бірі кеме капитаны, енді бірі тілші болы дар. 
Тілші капитаннан кеме туралы с�рап, капитан с� ра� тар�а жауап беруі 
тиіс. 

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Етістіктерге �згелік етісті ж�рна�ын жал�ап, с�йлем ��ра. 
Ар�ала, тасы, пайдалан, мін, жек, тап, бөл, жаса, тасымалда, жарат. 

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.
Бас барма� — басты мәселе. Б¥гінгі саба�та е� ма�ызды мәселе �ан дай 

болды?
Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 

көмектестім? 
Ортан терек — ойлану. Мен б¥гін �андай білік-да�ды алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Саба�та өзімді �алай сезіндім? 

ОЙТАРАЗЫ

Көкжиек-Г
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9-10- саба�жем то�ым�а�ар 
жасады

ЖА�А С ЗДЕР

аялда, жолайры�

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. �аза�ты �зі білетін салт-дәст�рі туралы айт.

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Берілген с�з орамдарын пайдаланып, к�ршімен ша�ын с�х-
бат ��р. 

• Жолы� да��ыл болсын!
• Жолы� болсын!
• Сапары� о� болсын! Сапары� сәтті болсын!
• Жорт�анда жолы� болсын!
• Аман барып, сау �айт!
• Ат-көлігі� аман, �оржыны� толы болсын!

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. А�парат бой ын ша �з 
ойы ды айт.

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. К�п н�ктені орнына �осымшаларды жал�ап жаз.

1. 1769 жылы Николя-Жосеф Куньо француз армиясына арнап т¨� �ыш рет 
өз дігінен ж¥ретін автокөлік �¨рас... . 2. Германиялы� Карл Бенс 1885 жылы ал-
�аш �ы автокөлігін жасап шы�ар... . 3. Чарльз Эдгар Дурея бауырымен бірге 
газбен ж¥ретін ал�аш�ы көлікті ойлап тап... . 4. 1960 жылдары әлем де электр-
лі механизммен ж¨мыс істейтін көлік �олданыс�а ен... .

Аудиомәтін
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ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді о�ы. Та�ырып �ой. Неге олай ата�аныды т�сіндір. 

Мені� а�ам өте білімді. Ол саба�ына м¨�ият дайындалады. Т¥рлі бай�аулар�а 
�атысады. Биыл �ылыми жобасын сәтті �ор�ап, ж¥лделі орын�а ие болды. Енді 
республикалы� бай�ау�а кетті. 

�жем анама:
— Ерте� ту�ан-туыс, жора-жолдастары�ды ша�ыр. То�ым�а�ар жасай-

мыз, — деді. 
Мен әжемнен:
— �же, «то�ым�а�ар» деген не? — деп с¨радым.
�жем: 
— Бала ал�аш рет сапар�а шы��анда жасалатын той, — деп жауап 

берді.
— Сонда ерте� ¥йде той бола ма? — деп с¨рады інім.
— Иә, �¨лыным, той болады. «А�а� алыс сапардан аман-есен келсін!» деген 

ниетпен той жасаймыз. Åлкендер жа�сы тілектерін айтады. Жа�сы тілек — жа-
рым ырыс, — деді әжем.

— �же, мен де тілек айтамын ба? �андай тілек айтамын? — деді інім.
— Айтатын тілек көп �ой, �оша�аным. «А�амны� сапары сәтті болсын. Елге 

тезірек аман-есен оралсын!» — деп айта �ой, — деді әжем. 
— Ала�ай, онда мен осы тілекті айтамын. Кешке көп тәтті жейміз! — деп 

�уанды інім. 
Ерте�іне то�ым�а�ар тойын жасады�. Той�а келгендер тілектерін айтты. 

Інім де, мен де айттым. А�ам сия�ты мені� де алыс сапар�а шы��ым келді. Енді 
мен де �ылыми жоба�а �атыса мын.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Тілдік, жанрлы� ерекшелігін аны�тап, талда.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. То�ым�а�арда айтылатын батаны о�ы. Алды�ы мәтін дер-
мен салыстырып, стилін аны�та.

Ер баланы� бір тойы — 
То�ым�а�ар, білгенге.
«Жігіт болды!» деген сөз
Бала� ат�а мінгенде.

Мы�ты болсын та�ымы�!
�уансын алыс-жа�ыны�!
Ат�а �онды� жігіт боп,
Толсын енді а�ылы�!

kazakh.ru 
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ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. «Мені ал�аш�ы сапарым» деген та�ырыпта ша�ын эссе жаз. 

Талаптар:
• На�ты ай�ындал�ан кіріспе, негізгі бөлім, �орытынды бөлімнен �¨ралуы 

шарт.
• Та�ырыптан ауыт�ыма�ан д¨рыс.
• Тезистерді ¨тымды дәлелдермен растау �ажет.
• Өмірмен байланыстыру керек.
• Өзіндік ты� пікірлер келтіру керек.
• Баяндау стилі на�ты болуы шарт.
• Көркемдеуіш тілдік �¨ралдарды ¨тымды �олдану �ажет.
• Көлемі — 150-170 сөз.

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. «С�ра� санды�» ойыны. Екі топ�а б�лінідер. Орта�а екі 
сан ды� �ойылады. Топта�ы о�ушылар та�ырып бой ын ша 8 с�ра� 
�� рас тырып, санды��а салады. Екі топ санды� алмасады. Балалар 
ке  зекпен санды�тан бір с�ра�тан алып, жауап береді. �ай топты с�-
ра�тары мен жауаптары д�рыс әрі �ызы� болса, сол топ жееді.

ЕСТЕ СА�ТА!

Бала ал�аш рет ¥йден жыра�та, алыс сапарда ж¥ргенде то�ым�а�ар 
жасалады. То�ым�а�арда жа�сы тілектер айтылады. 

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Шы�у пара�ын» пайдаланып т�мендегі с�ра�тар�а жазба-
ша жауап бер.

• Б¥гін не ¥йренді�?
• Саба� бой ын ша �андай с¨ра�ы� бар?
• Келесі саба�та �андай мәселелерге баса назар аудару керек?
• Саба�та�ы материалдан �андай ой т¥йді�?

Көкжиек-Г
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ЖА�А С ЗДЕР

жиіле
М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. М��а�али Ма�атаев туралы айтыл�ан пікірлерді пайдаланып, 
диаграмманы толтыр.
М¨�а�али менімен таныс�ан кезінде 1955 жылы ауылда �аза� мектебін-

де орыс тілінен саба� беретін м¨�алім екен. Жасы жиырма бестерде. Орыс 
тілін өздігінен ме�герген. М¨�а�али өте ашы� мінезді, керемет адам болатын 
(Ораза�ын Ас�ар). 

М¨�а�али екеуіміз �аза� радиосында бірге ж¨мыс істедік. Мен әншімін, 
ол — диктор. Мені� бай�а�аным — ол �ашан да кеудесін тік ¨стайтын. Кімні� 
алдында болса да, пікірін ашы� әрі ны� айтады. Біра� шуа�ы мол. �демі 
�алжы�дайды. Талантты, өнерді өте жо�ары ба�алайтын (Бибіг¥л Төлегенова).

М¨�а�али — �аза� поэзиясыны� ¨за� са�ынып көрген асыл перзенттері-
ні� бірі. Ол — шын мәніндегі ¨лтты� �¨былыс… Ол — халы� болмысымен біте 
�айнасып кеткен ¨лы т¨л�а. Ãлы �¨былыс. Ãлы а�ын (�біш Кекілбаев).

М��а�али 
Ма�атаев
М��а�али М��а�али М��а�али М��а�али 
Ма�атаев
М��а�али 

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. М��а�али Ма�атаев туралы а�паратты пайдаланып, а�ын ту-
ралы �з пікіріді т�йіндеп айт.

М. Ма�атаев «Ерте� 
біз жол ж�реміз» 

11-12-саба
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ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Тірек с�здерді пайдаланып, мазм�ндап айт.
Тірек с�здер: 1931 жылды� 9 а�паны, ауданды� газет, 1960-70 жылда-

ры, 1948 жыл, орта мектеп, әдеби �ызметкер, диктор, поэзия б�лімі, әдеби 
ке�есші.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. М��а�али Ма�атаевты �леін мәнерлеп о�ы. �ле не тура-
лы? Т�сінгеніді айт. 

Ерте біз жол ж�реміз
Жасы� бар, жігіт-желе�, шалдары� бар,
Ерте� біз жол ж¥реміз, �амданы�дар.
Жол ¨за�, биік асу, сапар алыс,
Жаз өтер, к¥з де кетер, та�алар �ыс.

�амданыдар, «Болаша�» деген елге
�андай біз сый-сияпат апарамыз?
�ор�ауды, өсекшілді �атар�а алма,
Кеселін тигізеді сапар�а алда.

He бетімізді айтамыз Болаша��а
Жат �ылы�ты �алдырмай апар�анда?
Жаманды� атаулыны �алдыры�дар,
Су�а батыр, от�а өрте, жандыры�дар.
«Болаша�» деп атал�ан өлмес-өшпес,
Жа�сылы�тан жарал�ан та�дыры� бар.
�ыз-�ыр�ын, жігіт-желе�, шалдары� бар,
Ерте� біз жол ж¥реміз, �амданы�дар!
...Тірі жетсе�, Болаша� өзі айтады:
�айсы�ны� �анша п¨тты� салма�ы� бар.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. �ленен а�ынны ішкі сезімін білдіріп т�р�ан ауыспалы ма-
�ы нада�ы с�здерді теріп жаз. Оларды ма�ынасын т�сіндір.

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. �ле мәтініндегі 
�ою �аріптермен жазыл-
�ан с�здерді синонимін 
тауып жаз.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. А�ын адам бойында�ы 
�андай �асиеттерді ерекше ба-
�алайды? �ленен �андай ой 
т�йді? Ойыды �ыс�аша жаз.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

Аудиомәтін
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ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен жазыл�ан с�здерге �згелік етіс ж�р-
на�тарын жал�ап, с�йлем ��р.

М¨�а�али Ма�атаев жарты �асыр�а жуы� �¨мырында 1000-нан астам өле�, 
«Ильич», «Мавр», «А��улар ¨йы�та�анда», «Райымбек! Райымбек!», «Мо-
царт. Жан азасы» атты поэмаларын жазды. «�¨лпытас», «Марусяны� тауы», 
«Өзгермепті», «�же» ә�гімелері мен «�ос �арлы�аш», «Жыл �¨стары» хикаят-
тарын, «�ош, махаббат» пьесасын жары��а шы�арды.

Дантені� «�¨діретті комедиясыны�» «Там¨�» атты бөлімін, Шекспирді� 
«Сонеттерін», Уолт Уитменні� өле�дерін аударды.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Желая�» ойыны. Топ�а б�лінідер. Та�та�а М. Ма�атаев-
ты «Ерте біз жол ж�реміз» �леінен �зінді ілінеді. Топ м�шелері 
кезекпен та�тада�ы мәтінні бір с�йлемін ішінен о�ып, тобына ке -
ліп жаздырады. Ойын осы ретпен мәтін ая�тал�анша жал�асады. 
Ойын соында желая�тар баянда�ан мәтін мен та�тада�ы т�пн�с�а 
мәтін салыстырылады. Жылдам әрі мәтінді д�рыс ��ра�ан топ жеіп 
шы�ады.

ЕСТЕ СА�ТА!

М¨�а�али Ма�атаев — талантты а�ын. «Ерте� біз жол ж¥реміз» атты 
өле�інде болаша� өмірге �адам басу ¥шін әр іске жауапкершілікпен �а-
рап, адамгершілікті са�тау керектігін айт�ан. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. А�ынны «�амданыдар, «Болаша�» 
деген елге �андай сый-сияпат апарамыз?» де-
ген с�зін �алай т�сіндідер? Ойларыды орта�а 
салыдар. 
Ойб�ліске �ойылатын талаптар:
• та�ырыптан ауыт�ымау;
• регламент са�тау;
• сөз әдебін са�тау;
• тіл сауаттылы�ы;
• М. Ма�атаевты� өле� жолдарын �олдану;
• өзіндік ойы мен көз�арастарын ж¥йелі жеткізу.

Көкжиек-Г
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13-14- сабаНәтиже саба�. 
Мен не �йрендім? 

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

1-тапсырма. Жол�а шы�у, жолаушы�а байланысты айтылатын ырымдар 
мен тыйым с�здерді о�ы. �зі �ала�ан бір ырым туралы пікіріді айт.

• Сейсенбі к¥ні алыс жол�а шы�пайды. 
• Сәрсенбі к¥ні шы��ан жолаушыны� жолы болады. 
• Жолда кездескен адамнан: «�айда барасы�?» — деп с¨рамайды, 

«Жолы� о� болсын!» — деу керек. 
• Ж¨ма к¥ні жол�а шы�у�а болмайды.
• Ж¥ретін жолды� уа�ытын на�ты айтпай, «Б¨йыртса», «Алла �аласа» де-

ген сөздерді �осып айту керек.

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Жа�даят: �лкен к�шені бойында бір топ бала футбол ойнап 
ж�р. Сен автобус ж�ргізушісі. Балалар�а жол ж�ру ережесін �алай 
т�сіндіресі?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтін бой ын ша 
с�ра�тар�а жауап бер. 
1. Алматы метрополитені — �андай нысан?
2. Ол — Орта Азияда�ы нешінші метро?
3. Алматы метросы нені �ыс�арту�а көмектесті?
4. Метроны� ¨зынды�ы — неше ша�ырым?
5. Метрода�ы жола�ы — неше те�ге?

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. «Дербес пікір» тәсілін �олданып, Алматы метросы туралы 
пікіріді жаз (уа�ыт м�лшері: 7-8 минут).

1. �зіндік пікір (идея): бір сөйлем.
2. Дәлел: екі сөйлем.
3. �з пікірін ай�а�тайтын мысал: екі сөйлем.

Аудиомәтін
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ОҚЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. Та�ырып �ой. 

�аза� салтында жол�а �атысты ырым-тыйым көп. Хал�ымыз «жолды� да 
иесі мен киесі болады» деп есептейді. Жол�а шы�у ¥шін өзі сәтті деп біл ген 
уа�ытты та�дайды. Жолына сәттілік тілейді. Жасы ¥лкен адамдардан ба та 
алып, а� жол с¨райды. Жолаушыны� жолын кеспейді, «жолаушыны� жол-
дасы — �ыдыр» деп есептейді. �аза�тар жол-жөнекей �он�ан �она� ты к¥тіп, 
аттандырып отырады. Жолдасын жолда тастамайды. Жол�а от жа�  пайды. 
Жол с¨ра�ан адам�а көрсетіп жібереді. Аралас-�¨ралас ж¥рген ада мын «жол-
дас» деп атайды. �аза� т¥стен кейін ¨за� жол�а аттанбайды, т¥н де сапар�а 
шы�пайды.

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіндегі етістіктерге �згелік етісті ж�рна�ын жал�ап, с�й-
лем ��ра.

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер. Берілген материалдарды пайдала-
нып, а�ынны �мірбаянын жаз.

1. М¨�а�али Ма�атаев — кім?
2. А�ынны� «Ерте� біз жол ж¥реміз» атты өле�і не туралы?
3. А�ынны� та�ы �андай өле�ін білесі�?
4. А�ын туралы кімдер пікір айтты? Олар а�ынды �алай ба�алады?

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. М. Ма�атаевты «Ерте біз жол ж�реміз» �леі бой ын ша 
бір неше с�ра� дайындап, к�ршімен с�хбат ��р.

4. �з пікіріне �арсы пікір: бір сөйлем.
5. �арсы дәлелді жо��а шы�аратын мысал: екі сөйлем.
6. �орытынды: екі сөйлем.

Көкжиек-Г
оризо

нт



49

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. �зі о�итын мектепті 8-9-сынып о�ушыларыны арасында 
М��а�али Ма�атаев туралы білетіндерін аны�тау �шін ша�ын сауал-
нама ж�ргізідер. Нәтижесін сыныпта тал�ыладар.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. «Мені та�ырып бой ын ша ал�ан әсерім» кестесін толтыр.

Жа¯адан не білді¯? Не �иын болды? 
�ай ж¢мыстарды �ызы°а 

орындады¯?

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

• Жа�сы жолды� ¨зыны жа�сы, 
Жаман жолды� �ыс�асы жа�сы.

• Жол�а шы�са�, жолдасы�ды сайлап ал.
Ма�ал-мәтел

ОЙТАРАЗЫ
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ТА
ҚЫ

РЫ
П

1-2- саба

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• авторды¯ негізгі ойы мен к�з�арасын аны�тау;
• кесте мен сызбаларда берілген а�параттарды салыстыру;
• жанрлы� және тілдік ерекшеліктерді аны�тау;
• ша°ын ма�ала жазу;
• т³рлі мәселелерге �атысты �з пікірі¯ді білдіру;
• �ыс�а аннотация жазу да�дыларыды жетілдіресі.

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

байыр�ы, к�шіп-�он, к�шпенді, �жет, 
адамзат, жи§анкез, тайпа, к�ншы�ыс, 
т�рмысты�, к�сем, ��лиеленушілік, салт 
ат, со�ыс �аруы, ж�ген, сауыт-сайман

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Суреттер туралы �з ойларыды айтыдар. 
1. Суреттерде не бейнеленген?
2. Б¨л — �ай �асыр�а тән суреттер?
3. Оларды� бізге �атысы бар ма?

3 Көшпенділер мәдениеті. 
Қазақтың халық күнтізбесі.
І. Есенберлин «Көшпенділер» (үзінді)

�лы далада�ы ежелгі 
мәдениет

Көкжиек-Г
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ТЫҢДАЛЫМ 

2-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап 
бер. 

1. Еуразия даласында кімдер �ай жылдары мекен-
деді?

2. Ол тайпаларды гректер мен парсылар �алай атады?
3. Б¨л тайпалар — �азіргі �ай халы�ты� ата-бабалары?
4. Скифтерді� е� к¥шті тайпасы �айсысы?
5. Скифтер �андай болды? Сипатта. 
6. Б¥гінде оларды� �андай мәдени ескерткіштері бар?
7. Олар �андай ат�а ие болды?

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Скиф-са� тайпаларыны ��рамына кімдер кірді? Кластерге 
жаз.

Скиф тайпаларыны 
��рамы... ...

АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Карта�а �арап, �лы даланы к�ншы�ысын, батысын, от�стігі 
мен солт�стігін мекендеген байыр�ы тайпаларды аны�та.

Аудиомәтін
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ТІЛДІК БА�ДАР

Орта� етіс
Орта� етіс — �имылды� орындау шысы екі не одан көп екенін білдіретін 

етісті� т¥рі. Орта� етіс -ыс, -іс, -с ж¨рна�тарымен жасалады. Мысалы: 
Са� тайпалары бір-біріне к�мектесті. К�мектесті етістігінен бірнеше 
тайпаны� әрекеті екені көрінеді. 

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. К�п н�ктені орнына орта� етісті ж�рна�ын жаз. 
Ãлы �олбасшы — Еділ Еуропада бейбіт өмір орнату�а атсал...ты. Осылай-

ша, адамзатты �¨лиеленушіліктен азат етуге көмекте...ті. Шы�ыс пен батысты� 
мәдениеті таб...ты. Еуропалы�тар �¨ндар әкелген мәдениетке тез ¥йрен...ті.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
ОҚЫЛЫМ 

6-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та.

�аза�ты� Ãлы даласында мәдениет ежелгі заманда пайда бол�ан. Ãлы 
даланы мекендеген жи¾анкез тайпалар к�шпенділер мәдениетін �а лып-
тастырды. Олар бізге археологиялы� деректер мен халы�ты� естелігі ар �ылы 
жетті. Еуразия �¨рлы�ында�ы Ãлы Жібек жолы шы�ыс пен батысты сауда-
экономикалы� жа�ынан байланыстырды. 

Байыр�ы �¨н патшасы — Еділ (Аттила) V �асырда Еуропа�а жоры� жа сап, 
тай паларды� басын біріктірді. Еділ ¨лы �олбасшы әрі а�ылды к�сем бол ды.
Ол Еуропада бейбіт өмір орнатты. Еділ патша Рим империясында�ы ��л     ие  -
ленушілікті жойды. Осылайша, адамзатты �¨лиеленушіліктен азат етуге кө-
мектесті. Еуропалы�тар �жет �¨ндардан со�ыс өнері мен рыцарьлы�ты ¥й рен ді. 
Олар салт ат мінуді, киімді, �аруды �¨ндардан алды. º¨ндар мен �ып ша� тардан 
со�ыс �аруын жасауды ¥йренді. º¨ндар Еуропа�а монша, руна жазу ды әкелді.

Ãлы дала көшпенділері адамзат тарихында бірінші рет жыл�ыны �ол �а 
¥й ретті, атты� ж�гені мен екі дө�гелекті со�ыс арбасын, �ылышты ойлап тап-
ты. Олар Енисейдегі, Алтайда�ы, �аратауда�ы петроглифтерде бейне лен ген. 
Көшпенділер сауыт-сайман мен т�рмысты� заттарды алтынмен, к¥міс пен 
әше кейлеген. Б¨л — көшпенділерді� алтын мен к¥місті пайдалану ды� жо-
�ары технологиясын ме�гергенін көрсетеді. Есік �аласынан табыл�ан «Алтын 
адам» — соны� на�ты дәйегі. 
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. «Толы�тыру» ойыны. �р ж�п байыр�ы ��н 
патшасы — Еділді ерліктерін; �лы дала к�шпенділеріні адамзат�а 
бергенін; еуропалы�тарды ��ндардан не �йренгенін топтап жазсын. 
Жаз �ан да рыды келесі ж�п�а беріп, бір-біріді толы�тырыдар. 
Баян да дар.

Байыр�ы ��н патшасы — 
Еділді ерлігі 

Еуропалы�тарды 
��ндардан 

�йренгендері

�лы дала 
к�шпенділеріні 

адамзат�а бергені

1. Еуропа�а жоры� жасады;
2. 

1. со�ыс өнерін ¥йренді; 
2.

1. атты� ж¥генін ойлап тапты; 
2.

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Мәтінді о�ып, әр ойб�лікке та�ырып �ой, негізгі идеясын 
аны� та. �р ойб�ліктегі тірек с�здерді теріп жаз.

Азатжол Та�ырыбы Негізгі идеясы Тірек с�здер
1-азатжол

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. «Т�сінік» ойыны. 
1. Мәтіндегі негізгі тірек-термин с�здерді аны�тап жаз. �р�айсысына 

2-3 ассоциация с�з жаз. 
2. Оны¯ ішіндегі негізгі 1 с�зді белгіле. 
3. Белгілеген с�зді �зі¯ �алай т³сінетіні¯ді жаз. 
4. �р о�ушы тірек с�зге берген аны�таманы о�ысын. Жалпы ¢� сас ты� тар-

ды б�ліп, сызсын. 
5. Орта� т³сінікті жазып, салыстырсын.

�лгі: «К�шпенді» с�зі

• �з жерінде 
к�шіп-�онып 
ж�ргендер;

 к�зеуге, 
�ыстау�а, 
жайлау�а 
к�шетін 
адамдар

• �з жерінде 
к�шіп-
�онып 
ж�ргендер 

• Беталды 
ж�рмей, ата-
бабаларыны� 
жерінде 
ж�ретіндер

• �р о�ушы 
белгілеген 
с�здеріне бер-
ген т�сінігін 
о�иды.

• Барлы� 
о�ушы с�зге 
берген 
т�сініктерін 
салыстыра-
ды. Орта� 
шешім 
шы�арады.
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М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. С�здіктерді пайдаланып, синоним с�здерді топтап жаз. �р 
с�зге бір с�йлемнен ��ра. 

Байыр�ы, көсем, өжет, б¨рын�ы, басшы, батыр, сауыт-сайман, ба¬ад¥р, 
ежелгі, ер-т¨рман, патша.

АЙТЫЛЫМ 

11-тапсырма. «�лы даланы мекендеген тайпалар к�шпенділер мәде ние-
тін �алыптастырды. Олар бізге археологиялы� деректер мен ха лы�-
ты естелігі ар�ылы жетті» деген пікірге �алай �арайсы? �азіргі 
�мі рімізде байыр�ы скиф-массагет заманынан �ал�ан белгілер бар 
ма? Ойыды айт.

АЙТЫЛЫМ 

12-тапсырма. Àш топ�а б�лінідер. �р топ бір ойб�лікке с�ра� дайында-
сын. С�ра�тарды келесі топ�а �ойсын.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

13-тапсырма. 1. �р о�ушы б�гінгі саба�тан т�йгенін бір с�йлеммен жа-
за ды. 2. Жазыл�ан ойды әр о�ушы дауыстап о�иды. 3. Пікірі �� сас 
о�у шылар бір топ�а жиналып, саба� бой ын ша аннотация жазады.

ЕСТЕ СА�ТА!

Са�-скиф тайпалары көшіп-
�онып, жерін са�тады. Адамзат 
тарихында «көшпенділер» деген 
ат�а ие болып, көшпенділер мәде-
ниетін �алыптастырды. Көкжиек-Г
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�аза�тар — �лы 
дала м�рагері

3-4-саба

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

ханды�, әскери ��рылым, жаулап 
ал�ан, атәбзелдері, ер-то�ым, 
шы�армашылы�пен ойлау, руналы�, 
жәдігер, би-шешендер а�ылшысы, 
шешім, бас�ару, м�рагер

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап бер. 

1. Еуразия даласында�ы т¨��ыш империяны кімдер, �алай �¨рды?
2. Т¥ркі �а�анатынан кейін кімдер империя �¨рды?
3. �аза� мемлекетіні� �¨рылуына не негіз болды?

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. «Егер мен ...» ойыны. М�де �а�анны «Жерді жа�сы-жама-
ны болмайды. Жер — мемлекетті негізі. Ол ешкімге берілмейді...» 
деген пікіріне �алай �арайсы? М�де �а�ан ретінде пікіріді айт. 
�лгі: Егер мен М�де �а�ан болсам, былай дер едім: «Жер — мемлекет ті� 

меншігі. Ол ешкімге берілмейді. Себебі...».

ЖАЗЫЛЫМ 

3-тапсырма. К�не т�ркілерді рухани мәдениеті мен материалды� мәде-
ниетін білдіретін с�здерді б�ліп, екі ба�ан�а жаз. 

Ж¥ген, руна, руналы� жазу, сауыт-сайман, бес мы� к¥й, атәбзелдері, ер-
то�ым, музыкалы� аспап, салт ат, ж¥к артатын арба, ауыз әдебиеті, теріден, 
а�аштан жасал�ан ыдыс-ая�, бесік, т¨рмысты� заттар.

ЖАЗЫЛЫМ 

4-тапсырма. Берілген с�з тіркестерін �атыстырып, орта� етісті с�йлем 
��р. 
Ханды� �¨ру, жәдігер жинау, би-шешен, әділ шешім айту, руна жазуды 

шы�ару, ер-то�ым жасау.

Аудиомәтін
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М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та.

Көшпенділерді� материалды� мәдениеті көші-�он�а, т¨рмыс�а ы��айлы бол ды. 
Киіз ¥й, атәбзелдері, ер-то�ым, теріден, а�аштан жасал�ан ыдыс-ая�, бесік, т¨р-
мысты� заттар — көшпенділерді� материалды� мәдениеті. Көшпенділерді� ру хани 
мәдениеті өте бай. Оларда шы�армашылы�пен ойлау ж¥йесі ерекше дамыды. 
Көне т¥ркілер ал�аш�ы әріп жазуыны� бір т¥рі — руна жазуды ойлап тауып, пайда-
ланды. Есік жазуында�ы 17 әріпті� 13-і — көне т¥ркі алфавиті.

Б¨л — V �асырда т¥ркілерді� жазуы мен әдебиеті, рухани байлы�ыны� жо�ары 
де�гейде дамы�анын көрсететін аса �¨нды жәдігер. 

Т¥ркілер мемлекетті дала демократиясына с¥йеніп бас�арды. Би-шешен-
дер ханны� білгір а�ылшысы, кеме�гер ке�есшісі болды. Би-шешендерді� да на 
ойлары, тап�ыр сөздері, әділ шешімдері мемлекетті демократиялы� бас �ару�а 
жол ашты. VI �асырда т¥ркілерді� әдеби тілі �алыптасты. Би-шешендер бай ауыз 
әдебиетін �алдырды. Көшпенділерді� бірегей мемлекеттік �¨ рылымы дамы ды. 
�аза� ханды�ы кезінде �ана аспапта орындалатын 5000-дай к¥й д¥ ние ге келген. 
Б¥гінгі �аза� хал�ы — сол өркениетті� тікелей м�рагері.

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. К�шпенділерді материалды� мәдениетін кластерге т�сіріп, 
суреттерінен постер ��растыр.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ып, к�шпенділерді рухани, материалды� жәді-
гер лерін теріп жаз.

Көшпенділерді� 
материалды� мәдениетіні� 

жәдігерлері:

Көшпенділерді� рухани 
мәдениетіні� жәдігерлері:

...

...
...
...

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Мәтінді о�ып, әр ойб�лікке та�ырып �ой, негізгі идеясын 
аны�та. �р ойб�ліктегі тірек с�здерді теріп жаз.

Азатжол Та�ырыбы Негізгі идеясы Тірек с�здер
1-азатжол
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АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. «Т�сінік» ойыны. 
1. Мәтіндегі негізгі тірек-термин сөздерді аны�тап жаз. �р�айсысына 

2-3 ассоциация сөз жаз. 
2. Оны� ішіндегі 1 негізгі сөзді белгіле. 
3. Белгілеген сөзді өзі� �алай т¥сінетіні�ді жаз. 
4. Кезекпен  тірек сөзге берілген аны�таманы о�ы�дар. Жалпы 

¨�састы�тарды бөліп, сызы�дар. 
5. Орта� т¥сінікті жазып, салыстыры�дар.

�лгі: «Ер-то�ым» с�зі.

• Ж�ген; әбзел. • Ж�ген • Атты керек 
жа��а б�ру 
�шін басына 
кигізетін, 
�айыстан 
жасал�ан 
әбзел.

• �р о�ушы 
белгілеген 
с�здеріне бер-
ген т�сінігін 
о�иды.

• Барлы� 
о�ушы берген 
т�сініктерін 
салыстыра-
ды. Шешім 
шы�арады.  

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Мәтіннен т�ркілерді мемлекет бас�ару ерекшелігін тауып, 
о�ы. Кестеге жаз.

Т³ркілер мемлекетті неге с³йеніп 
бас�арды? 

Хандар мемлекет бас�аруда кімдер-
ден а�ыл-ке¯ес алды?

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. Мәтінді о�ып, би-шешендерге сипаттама бер. Оларды �а-
сиеттерін санамалап айт.

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. К�п н�ктені орнына орта� етісті ж�рна�ын жаз. 
1. Би-шешендер талас тудыр�ан мәселе бой ын ша айт...ты. 2. Би-ше шендер 

әділ шешімдерімен әр�ашан халы��а бол...ты. 3. Би-шешендер елді хандар-
мен бірге бас�ар...ты. 4. Олар хандарды� ел билеуіне көмекте...ті.

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

13-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер. 
1. Көшпенділерді� материалды� жәдігерлеріне не жатады?
2. Рухани жәдігерлеріне не жатады?
3. Т¥ркілер мемлекетті �алай бас�арды?
4. �аза�ты� би-шешендеріні� мемлекет бас�аруда�ы рөлі �андай болды? 

АЙТЫЛЫМ 

14-тапсырма. «�ар кесегі» әдісі бой ын ша шебер ��рып, б�гінгі та�ы-
рып ты �орытыдар. �р о�ушы б�гінгі та�ырып�а �атысты т�жы ры-
мын айтады. Екінші о�ушы оны айт�анын �айталап, �з т�жырымын 
айтады. Àшіншісі екеуіні айт�анын �айталап, �зіні пікірін �осады. 
Осылайша, б�кіл сынып ал�ан білімін талдайды. 

ЕСТЕ СА�ТА!

Т¥ркі �а�анаты империя �¨рды. �аза� ханды�ы �¨рылды. Мәдени жәді-
герлер: ер-то�ым, руна жазу, би-шешендерді� сөздері. Елді әділ шешіммен 
бас�арды. 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

ж�лдызшы, жорамал, ди�ан шы-
лы�, к�ндіз-т�ні, к�нк�ріс, �лу, 
�за�ты�

5-6-саба

�аза�ты� халы� 
к�нтізбесі

ОҚЫЛЫМ 

1-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та. 

Т¥ркілер жыл мезгілін маусым�а бөліп, «к¥нтізбе» ¨�ымын �алыптастыр-
ды. �аза� к¥нтізбесі таби�ат �¨былыстарын ба�ылаудан туды. Халы� таби�ат 
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ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап бер. 

1. Мәтінде не туралы, кімдер туралы сөз болады?
2. Т¥ркілер әлемді �алай �абылдады? О�ан не негіз 

болды?
3. �аза� к¥нтізбесі �алай �алыптасты?
4. Аспан денелеріне �андай ат �ойды?

�¨былыстарын, к¥н мен т¥нні�, жыл мезгілдеріні� (жаз, �ыс, к¥з, көктем) ауы-
суын, айды� тууы мен батуын, айналып келуін, ж¨лдыздарды� орналасу тәр ті-
бін, к¥нні� �за�ты�ын ба�ылады. Осы тәжірибені к�н к� рі сіне, шаруашылы�ына 
пайдаланды. �аза�тар к¥нтізбе ар �ылы жай лау �а көшуді�, к¥зеуге, �ыстау�а 
�айтуды� уа�ытын белгіледі. Оны малшаруа шылы��а, ди�аншылы��а пай-
даланды. К¥нтізбені есептеп, егін екті, шөп шапты. 

К¥н райын болжайтын ж�лдызшылар болды. Олар �аза� к¥н тіз бесіні� 
есебін ж¥ргізді. �р мезгілді� �андай болатынын айтып, алдын ала жо рамал 
жасады. К¥н райын халы��а хабарлап отырды. 

�аза�тар �аламшарларды, ж¨лдыздарды жа�сы таныды. �аза� к¥н тіз-
бесінде он екі айды бір жыл�а, ¥ш айды бір то�сан�а, жеті к¥нді бір апта�а, бір 
к¥н мен бір т¥нді бір тәулікке есептеді. �р ай�а атау берді: нау рыз, сәуір (көкек), 
мамыр, маусым, шілде, тамыз, �ырг¥йек, �азан, �араша, желто�сан, �а�тар, 
а�пан. Байыр�ы �аза� к¥нтізбесінде жыл басы нау рыздан бастал�ан. Наурыз да 
жа�а жыл — наурыз мейрамын тойлады. �аза�тар уа�ыт есебін м¥шел жылы 
бой ын ша ж¥ргізді. �р жыл хайуан атымен (тыш�ан, сиыр, барыс, �оян, ¨лу, 
жылан, жыл�ы, �ой, мешін, тауы�, ит, до�ыз) аталды. Байыр�ы заманнан өмір 
тәжірибесіне негізделген �аза� к¥нтізбесі б¥гінге дейін �олданылуда. 

kk.wikipedia.org

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Халы� �андай таби�ат ��былыстарын ба�ылады? Кластерге 
жина�та.

Таби�ат 
�былыстары

...

...

...

...

Аудиомәтін

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
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ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Таби�ат ��былыстарын ба�ыла�аннан жина�тал�ан тәжіри-
бе ні �ай кезде, неге пайдаланды?

Таби�ат ��былыстары: Тәжірибені пайдалану салалары:

таби�ат �¨былыстарыны� алмасуы;
...

к¥нкөріске;
...

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. �ою �аріппен жазыл�ан етістіктерді орта� етіске айналдыр. 

1. Т¥ркілер жыл мезгілін маусым�а б�лді. 2. Халы� таби�ат �¨бы лыс-
та ры ны� айналып келуін ба�ылады. 3. Осы тәжірибені халы��а таратты. 
4. Ж¨лдызшылар к¥нтізбе ар�ылы көшуді� уа�ытын белгіледі. 

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. �аза� к�нтізбесіндегі уа�ыт айналымын жаз. �аза� к�нтізбесіндегі уа�ыт айналымын жаз. �аза� к�нтізбесіндегі уа�ыт айналымын жаз. 

12 ай12 ай

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Диалог. �р�айсы сыныпта�ы �ш о�ушыдан �ай айда, �ай 
ж�лдызнамада ту�анын с�рап, кестеге жазыдар. Интернетті пайда-
ланып, ж�л дызжорамалын ��растырыдар. Ж�лдызнамашы ретінде 
айтып бер.
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ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. Бір-бірінен жазбаша с�хбат алыдар. 

1. Б¥гін мен … білдім. 
2. Ма�ан … �ызы� болды. 
3. Мен ¥шін … �иын болды. 
4. Мен … тапсырмаларды орындадым. 
5. Мен … екенін т¥сіндім. 
6. Енді мен … жасай аламын. 
7. Мен … ¥йрендім. 
8. Мені� �олымнан … келді.

ЕСТЕ СА�ТА!

Ж¨лдызшылар алда�ы айлар�а жорамал жасады. Оны малшаруа шы-
лы� �а, ди�аншылы��а пайдаланды. К¥нкөріс ¥шін к¥ні-т¥ні таби�атты 
зерт теді. 

Ілияс Есенберлин 
«Көшпенділер» 
трилогиясы

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

к�ншуа�, �сиет

7-8- саба

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Мәтінді о�ы. Т�сінгеніді айт. 

Ілияс Есенберлин (1915-1983) — �аза�ты� көрнекті 
жазушысы. І. Есенберлинні� көптеген өле�і, поэма, дас-
тан, повесть, романдары бар. Е� көр нек ті шы �ар масы — 
«Көшпенділер» трилогиясы. Шы�ар ма лары украин, латыш, 
литва, баш�¨рт, венгр, поляк, а�ыл шын, неміс, француз, 
�ытай, араб, испан және т. б. тіл дерге ау дарыл�ан. 

І. Есенберлинні� «Көшпенділер» атты тарихи шы�армасы ¥ш бөлімнен 
т¨рады: «Алмас �ылыш», «Жанталас», «�а¬ар». Трилогияда XV-XIX �а сыр лар-
да�ы �аза� хал�ыны� тәуелсіздік ¥шін к¥ресі көркем суреттел ген. Жазушы та-
рихи деректерге с¥йеніп, �аза� хал�ыны� өмірін дегі аса ма �ыз ды о�и�аларды, 

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер. 
1. І. Есенберлин — кім?
2. Жазушыны� «Көшпенділер» трилогиясы 

неше бөлімнен т¨рады?
3. Шы�арманы� негізгі идеясы �андай?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Топты� ж�мыс. Мәтінді м��ият тыдап, �ш топ �зіне тие сілі 
б�лікті негізгі тірек с�здерін аны�тасын. �р топ ойын орта�а салсын. 

Романны¯ б�лімі /
о�и°алары

Не суреттеледі? Кезе¯і (°асыр) Хандар

«Алмас �ылыш» романы

«Жанталас» романы

«�а¬ар» романы

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

сырт�ы жаумен к¥ресін суреттейді. Романны� не гіз гі идея сы — �аза� руларыны� 
бірігуі, бір ханды�та бейбіт өмір с¥руі. Автор та ри хи �ай раткерлерді� бейнесін 
жаса�ан. Тарихи о�и�аларды хро но ло гия лы� ретімен берген.  

kk.wikipedia.org

ОҚЫЛЫМ 

4-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та.

ШЫ¦³ЫСХАННЫ¦ �СИЕТІ
Ел билеу! Б¨л — мансап�ор жанны� ¨лы тілегі. �біл�айыр ханны� ойына 

«Шы��ысты� ел билеу жөнінде балаларына айтыпты-мыс» деген �а�идасы 
т¥сті. Ãлы хан жаулап ал�ан жерін төрт ¨лыс�а бөліп, төрт баласына беріпті. Сол 
мәжілісте әкесінен �сиет естігісі келген ¥лкен ¨лы — Жошы: 

— Ãлы мәртебелі, әлем әміршісі, хан �андай болуы керек? — деп с¨рап ты. 
Шы��ыс: 

— Хан хал�ыны� кө�ілін табу ¥шін а�ылды, мінезі к�ншуа�ты, ал хал�ы 
оны� кө�ілін табу ¥шін та�ымды болуы керек, — деп жауап беріпті.

Шы��ысты� екінші баласы — Жа�атай: 
— Ханды �айткенде хал�ы сыйлайды? — деп с¨рапты. 

Аудиомәтін
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Шы��ысхан: 
— Хал�ы� сыйласын десе�, та�ы�нан т¥спе, — деп жауап беріпті.
Шы��ысханны� ¥шінші баласы — Åгедей: 
— Хан �айткенде та�ынан т¥спейді? — деп с¨рапты. 
Шы��ысхан: 
— Ма�ына өзінен а�ылы төмен, біра� �¨л�ы өзіндей адамдарды жинай біл-

се, сол хан та�ында ¨за� отырады, — деп жауап беріпті.
Шы��ысты� төртінші баласы — Төле: 
— �андай хан абыройлы болады? — деп с¨рапты. 
Шы��ысхан: 
— Ойынан шы�па�ан ту�ан баласын да бауыздай алатын хан әр�ашан да 

абыройлы болады, — деп жауап береді.
Шы��ысханны� осы төрт а�ылын ал�ан төрт баласы өле-өлгенше абырой-

лы хан болып өтіпті-мыс.
І. Есенберлин «К�шпенділер»

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. С�ра�тар�а ойланып жауап берідер.
1. Шы��ысхан туралы не білесі�?
2. Оны� ¨лдары туралы не білесі�?

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Шы�ысханны «Хан хал�ыны к�ілін табу �шін а�ылды, 
мінезі к�ншуа�ты, ал хал�ы оны к�ілін табу �шін та�ымды болуы 
керек» деген пікірімен келісесі бе? Ойыды дәйекте.

АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Ханны Жа�атайды с�ра�ына берген жауабын теріске 
шы�ар. Ойыды дәйекте. 

�лгі:  Ханны� «Ханды �айткенде хал�ы сыйлайды?» деген с¨ра��а бер-
ген жа уабымен келіспеймін. Себебі халы� сыйлау ¥шін та�ты� кере гі 
жо�. Ол ¥шін адам ... (�андай) болуы керек.Көкжиек-Г
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М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Шы�ыс ханны Àгедейге берген жауабымен келісетініді 
айт. Т�мендегі пікірлерді бірін тадап, �з ойыды дәлелде. 
1. Та�та �за� отыру �шін �зі�нен т�мен адамдарды бас�ару о�ай. Олар 

не айтса� да, к�не береді. Себебі ... . 
2. Та�та �за� отыру �шін ��л�ы �зі�дей адамдарды жинау керек. Олар 

хан бол�ысы келеді, біра� �релері жетпейді. Себебі ... .

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Шы�ысты Т�леге берген жауабымен келіспейтініді дә-
лел де. 

�лгі:  «Ту�ан баласын �лтіруге бара алатын хан абыройлы болады» деген 
с�збен келіспеймін. Ондай ханды бас�алар  �оры��анынан сыйлайды. 
�ор�ытып еш�ашан абырой жинай алмайсы�. Себебі... . 

ЕСТЕ СА�ТА!

Шы��ыс хан мәжілісте өсиет айтады. А�ылды, мінезі к¥ншуа�ты адам-
ды бәрі сыйлайды. 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

�ауіп т�нді, пәуеске, н�кер, ша§ар

9-10-саба

Мысырды билеген 
�ыпша�тар

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.

1. Суреттерде кім бейнеленген?
2. Не себепті ¥ш т¥рлі сурет берілген? 
3. Суреттерде �андай шы�арманы� кейіпкері бейнеленген?

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
1. Бейбарыс с¨лтан туралы не білесі�?
2. «Бейбарыс с¨лтан» фильмін көрді� бе?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
ОҚЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. 

ХІІ �асырда Мысырды шы�ыстан мо��олдар шабуылдаса, батыстан крес-
шілер шабуылдады. М¨сылмандарды� мәдениет-�ылым орталы�ы — Мысыр 
мен Сирия�а �ауіп т�нді.

Сирия әскеріні� �олбасшысы — Бейбарыс ба¬ад¥р мәмл¥ктер гвардия-
сымен Ба�датты босатты. Бейбарыс — �ыпша� жерінен �¨лды��а сатылып, 
�олбасшы де�гейіне көтерілген �ыпша� баласы. Одан кейін Бейбарыс Сири-
яны Шы��ыс ханны� немересі — �¨ла�уды� әскерінен босатты. Екі жылдан 
кейін �¨ла�уды б¥кіл Мысыр жерінен �уды. Ал 1291 жылы �ыпша� мәмл¥ктері 
Сириядан крест ¨стаушыларды біржолата �уып, рыцарьларды� шы�ыста�ы е� 
а�ыр�ы �ор�аны — Акра �аласын алды. 

Сөйтіп, мәмл¥ктер араб жауынгерлерімен бірігіп, Мысыр мен Сирияны 
мо��олдардан �¨т�арды. �лемге әйгілі өнер-�ылым оша�тары бол�ан Отырар, 
Самар�ан, Киевтерді� халіне жеткізбей, Каир, Алжир, Кордоваларды аман 
са�тап �алды.

Мәмл¥к с¨лтандар бас�ар�ан Мысыр жерінде �ыпша�тар Алтын Ор да мен  
�а за� жеріні� әдет-�¨рпын, тәртіп-дәст¥рін енгізді. Ата-бабасы �ып ша� тан 
шы� �ан мәмл¥к с¨лтандарды� жолында к�н�за� сырнай тарт�ан ж¥з де ген 
нө кер т¨рды. �ыпша�ша киінген сән-салтанатты нөкерлер Ба� дат, Мысыр, 
Мекке, Каир ша¬арларыны� көшелерін басына көтерді. �ып ша� ты� бек-
тері мен байлары өздеріні� жас кездерінде бабалары мінген пә уес кемен Ніл 
өзеніні� жа�асында серуендеді. Мәмл¥ктер сот ісін де Деш ті �ып ша� жобасы-
мен ж¥ргізді.

І. Есенберлин «К�шпенділер»

Көкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мысырды шабуылда�ан елдерді кластерге т�сір.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

5-тапсырма. Мәтіннен берілген а�параттар�а «иә» немесе «жо�» деп жа-
уап бер.

А�парат Иә Жо�
1 Мысырды мо��олдар шабуылда�ан жо�. 

2 Бейбарыс ба¬ад¥р мәмл¥ктер гвардиясымен Ба�датты босатты.

3 Бейбарыс — �ыр�ыз жерінен �¨лды��а сатыл�ан �олбасшы.

4 �ыпша� мәмл¥ктері 1291 жылы Сириядан крест ¨стаушыларды �уып шы�ты. 

5 Мәмл¥к с¨лтандар Мысыр�а Алтын Орда мен �аза� жеріні� әдет-�¨рпын 
енгізе алмады. 

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ып, әр ойб�лігіне та�ырып �ой, негізгі идеясын 
аны�та. �р ойб�ліктегі тірек с�здерді теріп жаз.

Азатжол Та�ырыбы Негізгі идеясы Тірек с�здер
1-азатжол
2-азатжол
3-азатжол

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Жоспарды мәтінні мазм�ны бой ын ша орналастыр.
1. Мысыр мен Сирия�а төнген �ауіп  А.
2. Сирия әскеріні� �олбасшысы — Бейбарысты� Ба�датты босатуы �.
3. Бейбарыс с¨лтанны� шы��ан тегі Б.
4. Сирияны босату В.
5. �¨ла�уды� �уылуы Г.
6. Акра �аласын босату º.
7. Мәмл¥ктерді� араб жауынгерлерімен бірігуіні� нәтижесі Е.
8. Мысыр�а �ыпша�тарды� әдет-�¨рпын енгізу Ж.

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Жа�даят: 1. Сен балалар журналыны тілшісісі. Газетке Бейба-
рыс с�лтан туралы аннотация жазуы керек. Мәтін негі зін де Бейбарыс ты су-
реттеп жаз. 2. Баспас�з беттерінен Бейбарыс с�лтан туралы а�парат жи  нап, 
ша�ын ма�ала жаз. Оны анно тация да�ы ойымен са  лыстыр. �андай жаа 
а�парат жазыл�анын аны�та. 3. Сыныпта газет шы �а рыдар. О�ан е �здік 
�ш ма�аланы жарияладар.
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АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. «�ар кесегі» әдісі бой ын ша шебер ��рып, б�гінгі та�ы рып-
ты �орытыдар. �р о�ушы б�гінгі та�ырып�а �атысты т�жырымын 
ай та ды. Екінші о�ушы оны айт�анын �айталап, �з т�жырымын айта-
ды. Àшіншісі екеуіні айт�анын �айталап, �зіні пікірін �осады. Осы-
лайша, б�кіл сынып ал�ан білімін талдайды.

ЕСТЕ СА�ТА!

Бейбарыс ба¬ад¥р мәмл¥ктер гвардиясымен Ба�датты босатты. Бей ба-
рыс— �ыпша� жерінен �¨лды��а сатылып, �олбасшы де�гейіне көте ріл-
ген �ыпша� баласы. 

Нәтиже саба�. 
Мен не �йрендім? 

11- саба

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Мәтінді о�ып, с�ра�тар�а жауап бер:

1. �лы далада кімдер �мір с�рді?
2. Олар — кімдерді м�рагері? Дәлелде. 
3. К�шпенділерді адамзат дамуына �ос�ан �лесі туралы айтып бер.
Ежелден Тыны� м¨хиттан Дунай�а дейінгі аралы� «�лы дала» деп атал-

�ан. Онда ар�ыма� мініп, сауыт-сайман асын�ан к�шпенділер өмір с¥р ді. 
Олар — кешегі са�тар, �¨ндар, т¥ркілер. �аза�тар оларды� ес керт кіш-жә ді-
герін, мәдениетін са�тап �алды. Демек, Ãлы даланы� иесі — ке шегі к¥н ше 
к¥ркіреп өткен са�тарды�, �¨ндарды�, т¥ркілерді� м�ра гері — �аза�тар. Бір 
кезе�дері Ãлы даланы «Дешті �ыпша�», «Жошы ¨лысы», «Алтын Орда», «А� 
Орда» деп те атады. �алай атаса да, б¨л өлке «Ãлы дала» деген атау ды са�тап 
�алды. Ãлы далада өмір с¥рген к�шпенділерді адамзатты� дамуында алар 
орны ерекше. Көшпенділер тері илеп, киім киді, алтын, к¥ місті ерітті, темірден 
�ару со�ты, ар�ыма� мінді, арбаны ойлап тапты. Сөйтіп, әлем тарихында «Ãлы 
дала» деген атау �алыптастырды.

«Ай�ын» газетінен
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ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен берілген жаа с�здерді �атыстырып, 
с�з тіркестерін ��ра.

1. Ãлы дала Ãлы дала м¨рагерлері, ..., ...
2. Көшпенділер көшпенділер мәдениеті, ..., ...
3. Жәдігерлер материалды� жәдігерлер, ..., ...
4. Са�тап �алды са� мәдениетін са�тап �алды, ..., ...
5. М¨рагер т¥ркілерді� м¨рагерлері, ..., ...

ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Сурет бой ын ша мәтін ��растыр. Мәтінні кіріспесі — 3 с�й-
лем, негізгі б�лімі — 8 с�йлем, �орытынды б�лімі — 3 с�йлем болсын. 
Мә тін ��растыруда алды�ы саба�тарда �ткен жаа с�здерді пайда-
лан. 
Мысалы: байыр�ы, к�шпенділер, �лы дала, атәбзелдері, ер-то�ым, 
к�шіп-�он, к�шпенді, �жет, адамзат, жи�анкез, тайпа және т. б.
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�аза�тар к�шпелі �мір с³рді. 
Мені¯ пікірім: ...

�аза�тар отыры�шы �мірді¯ 
³лгісін жасады. Мені¯ пікірім: ...

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. 1. Мәтінді о�ып, негізгі ойын аны�та. 2. «�аза�тар к�шпелі 
�мір с�рді», «�аза�тар отыры�шы �мір �лгісін жасады» деген екі к�з-
�арас�а �атысты пікіріді айт. 
�аза� хал�ы көшпенді болып, еш�ашан өзге елді� жеріне бар�ан жо�. Ãлы 

даланы� ¨рпа�тары ата-бабасынан �ал�ан байта� жерде өмір с¥рді. �аза�тар 
таби�ат ерекшелігіне �арай бір жерде �ыстап, екінші жерді жаз�ы жайылым 
етті. �ыста �ыстау�а, жазда жайлау�а, к¥зде к¥зеуге көшті. �а за�ты� әр руы 
өзіне тиесілі, кіндік �аны там�ан ту�ан жерінде өмір с¥рді. 

Ãлы дала ¨рпа�тары отыры�шы өмірді� де ¥лгісін жасады. Мо��ол 
шап�ыншылы�ына дейін Ãлы далада Отырар �аласы салтанат �¨рды. Отырар 
�аласы ежелгі Дешті �ыпша� заманында мәдениеті дамы�ан орталы� болды. 
Медреселер ашылып, Ãлы Жібек жолы ар�ылы сауда-сатты� дамыды. Сол 
жерде �¨лама �л-Фараби д¥ниеге келгені тарихтан аян. Ата�ты Отырар кітап-
ханасы Шы��ысханны� шап�ыншылы�ы кезінде жойыл�ан.
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ТА
ҚЫ

РЫ
П

1-2- саба

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• прозалы�, поэзиялы� шы°армалардан ³зінді ты¯дау, к�терілген (т¢рмысты�, 
әлеуметтік, �о°амды�) мәселені аны�тап, �з пікірі¯ді білдіру;

• ты¯далым материалыны¯ мазм¢ны негізінде мәселеге �атысты сыни к�з�арасы¯ды 
білдіру;

• коммуникативтік жа°даят�а сай с�йлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалы� 
екпінні¯ мәнін т³сініп, �з ойы¯ды жеткізу;

• коммуникативтік жа°даяттар°а байланысты с�йлеу әдебі формаларын д¢рыс та¯дай 
білу;

• °ылыми стильде жазыл°ан е¯бектерді¯ (аннотация, тезис) тілдік, жанрлы� 
ерекшелігін аны�тап, талдау;

• мәтіндерді¯ стилін, жанрлы� ерекшеліктерін салыстырып, талдау; 
• аннотация жазу;
• ыры�сыз етісті¯ �ызметін білу, ауызша және мәтінде, жазба ж¢мыстарда �олдана 

білу да�дыларыды жетілдіресі.

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

әділет, ар-намыс, ���ылы, ���ы�, 
кепіл

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. «Атаулар туралы �ш с�ра�». Сызбада�ы терминдерге �атыс-
ты с�ра�тар�а жауап бер:
1. �айда? Б¨л термин са�ан таныс па? �айда кездестірді�?
2. �алай? Б¨л терминді �алай �олданды�?
3. �андай? Саба�та б¨л терминдер �андай ма�сатта �олданылуы м¥мкін?

әділет

�ыар-намыс

кепіл

�о�амда

За� — адам ���ы�ы мен
бостанды�ыны� кепілі

4
Заң — қоғамның тірегі.
Айбатыр Сейтақ 
«Азат елдің ар-намысы — Ата заң»
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ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Берілген с�здер мен с�з тіркестерін ма�ынасына �арай сәй-
кестендіріп, с�йлем ��рап жаз. �ою �аріппен берілген с�здерді си-
нонимін тап.

Ата за� — ¨лтты� әділетті ар-намыс кодексі болды.
�Р «Білім туралы за�ы» за��а ба�ынуы тиіс.
«Жеті жар�ы» саламатты �мір салтыны негізі.
Өз �¨�ы�ы�ды білу — �о�ам өмірін реттеуді� басты кепілі.
Сөз бостанды�ы да о�у мекемелеріндегі жеткіншектерді� 

���ы�ын �ор�айды.

АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. С�ра�тарды пайдаланып, диалог ��рыдар. 
1. «Адам �¨�ы�ы» дегенді �алай т¥сінесі�?
2. «Бостанды�» ¨�ымы нені білдіреді?
3. «�¨�ы�» және «бостанды�» ¨�ымдарыны� арасында �андай байланыс 

бар?
4. «За�» деген — не? За�ны� адам өміріндегі ма�ызы �андай?
5. �аза�стан Республикасыны� �андай за�дарын білесі�?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді тыда. С�ра�тар�а жауап бер.

«Адам �¨�ы�ы — адамны� өз м¥ддесін за� ше�-
берінде ж¥зеге асыру м¥мкіндігі» дегенді �алай т¥ сі-
несі�? 

Адам �¨�ы�ыны� �андай т¥рлерін білесі�?
Адам �¨�ы�ыны� �а�идалары �ай бапта �а рас ты-

рыл�ан?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Тірек с�здерді жаз. Мәтінні стилін аны�та. Маз м� нына с�-
йе не отырып кластер ��р.

АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Тыдал�ан мәтін бой ын ша с�ра�тар ��растыр. �зара пікір 
талас тырыдар.

Аудиомәтін
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ТІЛДІК БА�ДАР

ЫРЫ�СЫЗ ЕТІС 

Ыры�сыз етісте іс-әрекетті� иесі арнайы айтылмай, �имылды� орын-
дал�аны �ана көрінеді. Ыры�сыз етіс етістікке -ыл, -іл, -л ж�рна�ы жал�ану 
ар�ылы жасалады: с�з айтылды, уәде берілді, шарт жасалды және т.б. 
Етістікті� т¥бірінде л дыбысы болса, �осымша -ын, -ін, -н т¥рінде жал �анады. 
Мысалы: �й тазаланды, �амал алынды, �ора салынды және т.б. Ыры�сыз 
етіс тек саба�ты етістіктен жасалады. Мысалы: с�з айт-ылды, уәде бер-іл-ді, 
шарт жаса-л-ды, �й таза-ла-н-ды, �амал ал-ын-ды, �й сал-ын-ды, т. б.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Суреттер бой ын ша адам ���ы�ы ж�нінде ша�ын мә тін ��рап 
жаз. Ыры�сыз етістерді �олдан.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Мәтінді о�ып, негізгі ойды аны�та. К�рделі жоспар ��р. 

Елімізде тәуелсіздікті� ал�аш�ы к¥ндерінен бастап-а� азамат тар ды� �¨-
�ы�тары мен бостанды�тарыны� са�талуына ерекше назар аударылып ке-
леді. Оны� ай�ын көрінісі — Конституциямызды� 1-бабында адам �¨ �ы� та рын 
са�тау нормасы бекітілген. Ал 30-бап т¥гелдей азаматтарды� �¨�ы� тарына, 
бос танды�тарына, м¥дделеріне арнал�ан. Б¨л — ашы� де мок ра тия лы� �о-
�ам да барлы� �¨ндылы�ты� ішінде адам �¨�ы�ы мен бостанды �ы �ана е� 
ма�ызды саналатынын білдіреді. Адам �¨�ы�ы мен бос танды�ын са�тау �а, 
олар ды� орындалуына кепілдікті к¥шейтуге ерекше назар аударылады. Б¨л 
мәсе лелерді� �алай ж¥зеге асып жат�анын Президент жанында�ы Адам �¨-
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�ы�тары жөніндегі комиссияны� ж¨мысынан бай �ау�а болады. Ол — елі міз де-
гі адам �¨�ы�ы бой ын ша ма мандандырыл�ан ал�аш�ы ¨лтты� мекеме.

1994 жыл�ы 12 а�панда Елбасы «Адам �¨�ы�ы бой ын ша рес пуб лика  лы� 
комиссияны �¨ру туралы жарлы��а» �ол �ойды. Осы кезден бас тап Адам 
�¨�ы�ы бой ын ша комиссияны� жа�а ережесі бекітіліп, ж¨ мыс істеп келеді. 
Б¨л — осы мекемені� мәртебесін көр сетеді.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Мәтіндегі адам ���ы�ына �атысты термин с�здерді тауып 
жа  зып, ма�ынасын аны�та. Т�сінгеніді айтып бер.

АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. Мәтін мазм�нына сәйкес кіріспе және �орытынды б�лім де-
рін айт.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. Ма�ал — с�зді мәйегі. Ма�ал-мәтелді д�рыс н�с�асын 
�ойып, толы�тырып жаз. Оларды пайдаланып, �о�амда�ы әділеттілік 
ж�нінде пікіріді айт.

1. За�ны� �¨ры�ы ... (бәрінен ¨зын), (аса ¨зын). 
2. Ãрлы� т¥бі — ... (�орлы�), (азап).
3. Тәрбие басы — ... (тал бесік), (а� бесік).
4. �діл істі� ... (арты игі), (арты жа�сы).
5. Біреуге ор �азба, ... (өзі� т¥сесі�), (�¨лап кетесі�).
6. �олы�мен істегенді ... (мойны�мен көтер), (басы�мен көтер).

ЖАЗЫЛЫМ 

12-тапсырма. Сәйкесін тап. С�йлемдерді мәніне �арай сәйкестендір.
1. �азіргі заманда�ы адам 

�¨�ы�ы —
А адам �¨�ы�ы саласында�ы 

халы�аралы� ынтыма�тасты�ты 
дамытып, ны�айтуда да шешуші 
рөл ат�арады.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
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2. Дипломатия, мемлекетаралы� 
�атынастарды 
�алыптастыруда �ана емес,

В жо�ары �¨ндылы�, оны �¨рметтеу, 
са�тап, �ор�ау — мемлекетті� 
міндеті.

3. Сонды�тан б¥гінгі �олданылып 
ж¥рген адам �¨�ы�ын 
�ор�ауды� халы�аралы� 
әмбебап және

С жалпыадамзатты� мәдениетті� 
�уатты бөлігі.

4. Адам �¨�ы�ы — Д ө�ірлік тетіктері на� осы дипло-
матиялы� өнерді� ар�асында сәтті 
әзірленген.

ОЙТАРАЗЫ

ЖАЗЫЛЫМ 

13-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.
Бас барма� — басты мәселе. Б¥гінгі саба�та е� �¨нды мәселе �андай бол-
ды?
Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 
көмек бердім?
Ортан терек — ойлану. Мен б¥гін �андай білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Мен өзімді саба�та �алай сезіндім?

ЕСТЕ СА�ТА!

Елімізде адам �¨�ы�ы Ата за�ымыз — �аза�стан Респуб ли ка сыны� 
Конституциясында көрініс тап�ан. Ол 9 бөлім, 98 баптан т¨ра ды. Екінші 
бөліміні� 30-бабы т¥гелімен азаматтарды� �¨�ы�ы мен бос тан ды�ына  
арнал�ан.
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М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

азамат, �о�амды�, 
шекте, жаза

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер. 
1. Адам өз �¨�ын �ор�ау ¥шін нені білуі керек?
2. Адам �¨�ы�ы мен бостанды�ын шектеу м¥мкін бе? Ол туралы �андай 

мемлекеттік �¨жаттарда айтыл�ан?
3. Сен өз �¨�ы�ды �ор�ай білесі� бе? На�ты мысалмен дәлелде.

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді тыдап, тірек с�здерді 
т�сіндірмесін жаз.

АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Тыдал�ан мәтін бой ын ша с�ра�тар�а жауап бер. 

1. Мәтінге �андай ат �ояр еді�?
2. «Адам», «жеке адам», «азамат» ¨�ымдарын сипатта. Оларды� орта� 

т¨стары мен айырмашылы�тары неден көрінеді?
3. Адам �¨�ы �алай сипатталады?

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. «Т�рт с�йлем». Тыдал�ан мәтіндегі а�парат бой ын ша �з 
пікіріді дәлелдеп жаз. Пікіріді ��рмалас салалас с�йлем т�рінде 
��ра.
Бірінші с�йлем: Мені� ойымша, ... .
Екінші с�йлем: Себебі ол ... . 
Àшінші с�йлем: Оны «...» сия�ты деректермен, мысалдармен дәлелдей 
аламын.
Т�ртінші с�йлем: «Осы�ан байланысты мен «...» деген шешімге келдім.

3-4-сабаМемлекеттік за� және 
азамат ���ы�ы

Аудиомәтін
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді о�ы. Та�ырып �ойып, к�рделі жоспар ��р. 

Еліміз тәуелсіздігін алып, өз алдына дербес мемлекет бола баста�ан к¥н-
нен-а� азаматтарды� �¨�ы�тары мен бостанды�тарыны� са�талуына ¥л кен 
мән беріліп келеді. Б¨�ан басты дәлел — Ата за�ымызды� т¥гелдей аза-
маттарды� �¨�ы�тарына, бостанды�тарына, м¥дделеріне арнал�анды�ы. Б¨л — 
демократиялы� ашы� �о�амда өмірдегі барлы� �¨ндылы�тарды� ішінде адам 
�¨�ы�тары мен бостанды�тары өте ма�ызды болып сана ла тынды�ыны� ай �а-
�ы. Елбасымызды� сара саясатыны� негізінде әрбір аза матты� �¨�ы�ы ерекше 
�ор�алады. Ол дипломатия, мемлекетаралы� �а ты настарды �алыптасты ру да 
�ана емес, адам �¨�ы�ы саласында�ы ха лы�аралы� ынтыма�тасты�ты дамы-
тып, ны�айтуда да шешуші рөл ат �а ра ды. 

Тәуелсіздікке �ол жеткізу �аншалы� �иын болса, оны са�тап, ны�айту 
жолында�ы �иынды�тарды е�серу де о�ай емес екені тарихтан белгілі. 
Өркениет көшін ал�а жылжытуда Елбасымызды� рөлі зор. Ел алдында: «Мен 
өз хал�ымны� жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Ма�ан ары ¥шін 
жанын сада�а ететін осындай текті халы��а, мені «¨лым» деп, «перзентім» 
деп төбесіне көтерген халы��а, ар�ы-бергі �аза� баласыны� бірде-біріні� 
пешенесіне б¨йырма�ан ба�ыты — толы��анды, тәуелсіз мемлекет �¨руды� 
басында болу ба�ытын б¨йырт�ан халы��а �ызмет етуден арты� еште�ені� 
керегі жо�. Осы жолда мен бойымда�ы бар �айрат-�абілетімді, білім-білігімді 
аямай ж¨мсаймын, кез келген тәуекелге барамын», — деген Елбасымызды� 
хал�ына деген перзенттік, патриотты� сезімі осы кезге дейін аянбай ат�ар�ан 
іс-әрекетімен астарласып жат�аныны� куәсіміз.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіннен ыры�сыз етістері бар с�йлемдерді тауып жаз. Жа-
салу жолдарын т�сіндір.

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Елбасыны �аза�стан хал�ына жолдауларыны бірінен адам 
���ы�ына �атысты ойын тауып, жаз. Ма�ынасын �з с�зімен таратып, 
т�сіндір.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
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АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Суреттерге �арап, сипаттамалы� мәтін ��рап айт. 

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. «Адам ���ы�ы — жалпыадамзатты� мәдениетті �уатты 
б�лігі» деген та�ырып бой ын ша �з пікіріді т�жырымдап жаз.

АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма «Адам ���ы�ы — жо�ары ��ндылы�» деген та�ырыпта 
пікір алмасыдар.

Пікір алмасу�а �ойылатын талаптар:
— та�ырыптан ауыт�ымау;
— дерек пен дәлелдерді ¨тымды пайдалану;
— көркемдеуіш �¨ралдарды орынды �олдану;
— әдеби тіл нормаларын са�тау;
— ойды ж¥йелі жеткізу.

ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. «Дербес пікір». Саба� та�ырыбына �атысты пікіріді сала-
лас ��рмалас с�йлем т�рінде жаз. 

1. �зіндік пікір (идея) — бір сөйлем.
2. Дәлел — екі сөйлем.
3. �з пікірін дәлелдейтін мысал — екі сөйлем.
4. �з пікіріне �арсы пікір — бір сөйлем.
5. �арсы дәлелді жо��а шы�аратын мысал — екі сөйлем.
6. �орытынды — екі сөйлем.
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АЙТЫЛЫМ

12-тапсырма. «Аквариум». Ж�пты� ж�мыс. Интернеттен адам ���ы�ы 
мен бостанды�ы туралы а�парат жинап, диалог ��рыдар. Сынып е 
�здік диалогті аны�тасын.

ОЙТАРАЗЫ
ЖАЗЫЛЫМ

13-тапсырма. «Шы�у пара�ын» пайдаланып, т�мендегі с�ра�тар�а жаз-
баша жауап бер.

• Б¥гін не ¥йренді�?
• Сен ¥шін �ай тапсырма �ызы� болды?
• Саба� бой ын ша �андай с¨ра�тары� бар?
• Келесі саба�та нені басты назарда ¨стау керек?

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап беретіндей, аудитория алдында с�йлейтін 
орта к�лемді монолог дайында. 
1. «Отбасы — ша�ын мемлекет» дегенді �алай т¥сінесі�?
2. Отбасында�ы баланы� міндеті мен �¨�ы�ы �андай?
3. Отбасында�ы бала �¨�ыны� са�талуына кімдер жауапты?
4. Бала �¨�ы неше жас�а дейін са�талуы керек?

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

б�за�ылы�, б�лдіру, жаза, жой, 
ж�зеге ас, тергеу, куәгер, 
�ылмыскер

5-6-саба

Баланы� ���ы�ы мен 
бостанды�ы мемлекет 

назарында
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�Р БАЛА ...
���ЫЛЫ

АЗАМАТТЫ� АЛУ�А

Д�РІГЕРЛІК КӨМЕК АЛУ�АБІЛІМ АЛУ�А

А�ПАРАТ АЛУ�А

�АМ�ОРЛЫ��А

ДЕМАЛУ�А Ж�НЕ БОС
УА�ЫТЫН ПАЙДАЛАНУ�А

ОТБАСЫНДА 
Т�РБИЕЛЕНУГЕ

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Сурет бой ын ша сюжетті, ша�ын әгіме ��ра. Басты кейіпкер-
ге ат �ой. Оны саламатты �мір салты ж�нінде баянда.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. «INSERT» о�ыту стратегиясы. Мәтінді тыдап, тезис жаз. 
Мәтін б�ліктеріне белгі �ой. Ол белгілер «б�рыннан білемін», «мен 
�шін жаа» деген мазм�нда болуы тиіс.

АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. «С�йлемді жал�астыр». Мәтін мазм�ны бой-
ын ша 1-о�ушы ��рмалас с�йлемні бірінші б�лігін айтады, 2-о�ушы 
оны жал�астырады.

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. �аза� еліні заын жасау�а, әдет-��рпыны са�талуына �лес 
�ос�ан �ш кемегер — Т�ле би, �азыбек би, �йтеке би. Олар туралы 
«Билер с�зі — а�ылды к�зі» деген та�ырыпта ойтол�ау жаз.
Ж�мыс�а �ойылатын талаптар:
• та�ырыпты аша білу;
• өз ойын еркін жеткізе білу;
• дәлелдер мен дәйектерді �олдана білу;
• тілдік нормаларды са�тай білу.

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
оризо

нт



4-та�ырып80

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. «Т�ртіп алу» стра-
тегиясы бой ын ша мәтінді 
о�ы. Сызба�а т�сір. Сызба 
бой ын ша �з ойыды айт.
«Конвенция» деген — арнау-

лы мәселелер жөніндегі ке лі-
сімшарт. Конвенция негі зін де 
2002 жылы тамызда �аза�станда «Балалар �¨�ы туралы за�» �а был дан ды. Б¨л 
за� 9 тарау, 53 баптан т¨рады. Осы ережелерді б¨лжытпай орын дау — бізді� 
отанымыз, хал �ымызды� алдында�ы парызы мыз. Өмірдегі ке ле� сіз жа� дай-
лар ды� көбі осы за� та лап тарын, тәртіп талаптарын біл мей  тін ді гімізден туын-
дап жататын секілді.

За� — �о�амны� негізгі тірегі. «�о�ам» деп отыр�анымыз — біздер.
Конституция — елді� барлы� ережесі жина�тал�ан, мемлекетті� негізгі �¨-

жаты. Сонды�тан біз оны «Ата за�» деп �¨рметтейміз. �р адам өз еліні� де, өзге 
елді� де за�ына ба�ыну�а міндетті. 

�¨�ы�тары мен за�ды м¥дделерін �ор�ау ¥шін баланы� �¨�ы за�мен 
бекітіледі. Ата-ана, ба�ып-�а�у, �ам�орлы��а алу органдары, сот, прокурор 
�¨�ы�ты �ор�айды. 

За� бой ын ша бала сый�а не м¨ра�а ал�ан м¥лікті меншіктеуге �¨ �ы лы, 
сондай-а� е�бек етіп, пайда табу�а, пәтер иесі болу�а, т. б. �¨�ылы. Балалар�а 
�ам�орлы� жасай отырып, мемлекет бала ту�ан кезде жәрдем а�ы төлейді. 
Көпбалалы отбасылар т¥рлі жа�ынан �ор�ау�а алын�ан.

Біра� балалар б¨за�ылы� жасаса, �о�ам м¥лкін �аса�ана б¥лдірсе, жаза-
ланады. Ол істеген �ылмысына �арай жой�ан затты өтеп, тергеуге алынуы тиіс. 
�ылмыскер не куәгер бол�ан кезде де оны� �¨�ы толы� �ор�алады. Онда Ата 
за� талаптары ж¥зеге асырылады.

Баспас�з беттерінен

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. О�ылым мәтініні мазм�нына сай к�рделі жоспар ��р.

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Мәтін мазм�ны бой ын ша ой б�лісідер. «Адам ���ы бала 
�� �ын �ор�аудан басталады» деген пікірмен келісесі бе? Ойыды 
дә лелде.
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ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Кестені толтыр. Ыры�сыз етістерді тап.

Бала

отбасында т¨рып, тәрбиеленуге 

�¨�ылы.

туыстарымен �арым-�атынас жасау�а
неке б¨зыл�ан жа�дайда әкесімен жолы�ып т¨ру�а
адамды� �адір-�асиетіні� �¨рметтелуіне 
өз ойын еркін білдіруге
он жас�а тол�анда пікірін айту�а
сот шешімі б¨зыл�ан жа�дайда оны� орындалуын 
талап етуге

АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. «Бала ���ы�ы туралы не білеміз?» деген та�ырып бой ын ша 
ой б�лісідер.

«Бала» деген — кім?
Бала 16 жас�а толып, 

жеке куәлігін ал�ан со 
�ана азаматты�ын ала 

ма?

Тегіне, 
нәсіліне, 

әлеуметтік, м�ліктік 
жа�дайларына 

�арамастан, барлы� 
бала те���ылы 

ма?

ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. Суреттерді пайдалана отырып, топпен «Бала ���ы�ын 
�ор �ау — басты міндетіміз» деген та�ырып аясында постер дайын-
дадар.

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. Арты� болмас білгені! Аны�таманы жазып ал.
Декларация (лат. мәлімдеу, хабарлау) — мемлекеттік саясат пен �¨ �ы�ты� 

халы�аралы� �арым-�атынасты� негізгі ¨станымдары салтанатты т¥рде жа-
рияланатын �¨жат.
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Конвенция (лат. келісім) — келісім бой ын ша уа�даласушы жа�тарды� 
�¨�ы�тары мен міндеттемелері ай�ындалатын �¨жат.

Конституция, Ата за (лат. constitutio — �¨рылым) — мемлекетті� негізгі 
за�ы, бас�а за�дарды� бәрінен жо�ары т¨ратын за�.

���ы� — мемлекет орындары басшылы��а алатын, адамдарды� әді лет-
тілік туралы көз�арастарында көрініс табатын, жалпы�а бірдей міндетті норма-
лар жиынты�ы.

ЖАЗЫЛЫМ

13-тапсырма. «�яда не к�рсе, �ш�анда соны ілесі» деген та�ырыпта 
ойтол�ау жаз.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

14-тапсырма. «Ойланайы�!». А�парат к�здерін пайдаланып, т�мендегі 
атаулы к�ндерді аны�та. Оларды балалар ���ына �атысы туралы 
айт.

1 маусым — ... к¥ні.
20 �араша — ... к¥ні.
10 желто�сан — ... к¥ні.
1948 жыл�ы 10 желто�сан — ... �абылдан�ан к¥н.
1979 жылы ... жылы өтті.
1989 жыл�ы 20 �араша — ... �абылдан�ан к¥н.
1993 жыл�ы 28 �азан — ... �абылдан�ан к¥н.
1995 жыл�ы 8 маусым — ... бекітілген к¥н.

ЖАЗЫЛЫМ

15-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.
Бас барма� — басты мәселе. Б¥гінгі саба�та е� �¨нды мәселе �андай болды?
Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 

көмектестім?
Ортан терек — ойлану. Б¥гін �андай білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Өзімді саба�та �алай сезіндім?

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

Балалар б¨за�ылы� жасаса, �о�ам м¥лкін �аса�ана б¥лдірсе, жазала-
нады. Істеген �ылмысына �арай жой�ан затты өтеп, тергеуге алынуы тиіс. 
�ылмыскер не куәгер бол�ан кезде �¨�ы толы� �ор�алады. Онда Ата за� 
талаптары ж¥зеге асады.
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М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

ірге, �тініш, ма��лда, 
себеп

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. «Ойлан! Ж�птас! Жауап бер!» әдісі бой ын ша 
с�ра�тарды тал�ыладар. 

1. �Р Конституциясыны� «Ата за�» деп аталуына не себеп болды?
2. Адам �¨�ы туралы �ай за�да айтылады?
3. Ата за� — нені� іргетасы?
4. Ата за�ды кім т¥зеді? Оны кім ма�¨лдауы тиіс?
5. Ата за�ды көпшілікті� өтінішімен өзгертуге бола ма?

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді тыдап, негізгі 
а�паратты саралап жаз.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Тыдалым мәтінінен тірек с�здер мен с�з тіркестерін теріп 
жаз. Сол бой ын ша т�сінгеніді айт.

ЖАЗЫЛЫМ 

4-тапсырма. «Мемлекеттік тіл», «т�л�а», «азамат», «міндетті», «себеп», 
«еркіндік», «тәуелсіздік», «Ата за» с�здерін �атыстыра отырып, 
Конституция мен мемлекеттік тілді мәртебесі туралы ойыды жаз. 
Мем лекеттік тілді болаша�ы �шін сені жауапкершілігі �андай?

7-8-сабаАйбатыр Сейта� 
«Азат елді� ар-

намысы — Ата за�»

Аудиомәтін
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М�ТІНМЕН Ж�МЫСОҚЫЛЫМ

5-тапсырма. �леді мәнерлеп о�ы. 

АЗАТ ЕЛДІ¦ АР-НАМЫСЫ — АТА ЗА¦

Еліне арналатын тілегі шын, 
Ей, ¨лым — Отанымны� т¥легісі�! 
Іргесін ту�ан елді тіреп т�р�ан 
�адірін Ата за�ны� білемісі�?!

Ешкім де мін та�а алмас елдігіме! 
Дауласып жармаспайды белдігіме. 
Бойында Ата за�ны� �ріліп т�р 
Даламны� ке�дігі де, те�дігі де! 

Ба�ын�ан өз за�ына ж�мыр �алам, 
Сонды�тан К¥ннен Жерім суынба�ан. 
�о�амны� сан саласын реттейтін 
�рбір за� Ата за�нан туында�ан.

Бастайтын болаша��а ба� кемені, 
Осы жол — халы�ты� да на� сенері! 
«Хал�ыма адалмын!» — деп Ата за��а 
Елбасы �олын �ойып, ант береді.

�ркендеп �з �олына ал�ан ісі,
Биікке �аза�ымны� сам�а, �¨сы!
Халы� боп �адір т�тып, �астерлеген
Ата за� — азат елді� ар-намысы!

Айбатыр Сейта�

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен жазыл�ан с�здер бой ын ша с�здік 
ж� мысын ж�ргіз.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

7-тапсырма. �ай ба�анда�ы т�жырымдар �лені �ай шума�ына сай келе-
ді? Ойыды дәлелде.
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Елді� өзге за�дары Ата 
за��а с¥йеніп жасала-
ды.

Ата за� — е� �асиетті 
�¨жат.

Ата за�ны� болуы — 
елдікті� белгісі.

�ркім өз еліні� Ата за�ын 
�¨рметтеуі керек.

Ата за� — халы�ты� е� 
басты ар-намысы.

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Пікір алмасу. Тыдалым мәтініні та�ырыбы мен идеясы — 
не? �з тарапынан не �осар еді?

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. �рт�рлі дерекк�здерден Консти ту ция ны маызы туралы 
айтыл�ан ой-пікірді тап. Олар�а с�йеніп, �з ойыды т�йіндеп жаз.

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Суреттерді басшылы��а алып, «���ы�ты� мәдениет» де-
ген та�ырыпта ойтол�ау жаз.
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ОЙТАРАЗЫЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. «Ая�талма�ан 5 с�йлем» әдісі бой ын ша сызбаны толтыр.
1. Б¥гін мен ... білдім. 
2. ... �ызы� болды. 
3. ... �иын болды.
4. ... тапсырманы орындадым. 
5. ... екенін т¥сіндім.

ЖАТТАЙЫ�!

Бол�анмен б¨л өмірде айла� к¥шті, 
Ел ¥шін кім тындырар �айран істі?! 
Елі�ні� дамуы мен да�дарысы 
Ол да�ы Ата за��а байланысты!

Н¨р шаш�ан жас ¨рпа�ты� ¨�ымына, 
Тікелей әсер еткен �¨мырына. 
Айналды Ата за�ым мыз�ымайтын 
Тәуелсіз мемлекетті� т¨�ырына!

�р бабы, әр тарма�ы жойылмайды, 
Шектеу де және тегін �ойылмайды! 
Келісімшарт жасас�ан барлы� шетел 
�аза�ты� Ата за�ын мойындайды!

А. Сейта�

ЕСТЕ СА�ТА!

Ата за�ы бар елді� іргесі мы�ты болады. 
Себебі ондай ел әлем алдында ¥лкен беделге 
ие болатыны сөзсіз. Ата за� жеке адамны� 
өтініші бой ын ша емес, б¥кілхалы�ты� референ-
дум ар�ылы өзгертіледі. Онда да халы� толы� 
ма�¨лдауы тиіс.Көкжиек-Г
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9-10-сабаАдам бостанды�ы 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

арыз, ар-ождан

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Суреттер бой ын ша мәтін ��рап, айт.

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. «О�ушы зады б�зса...» деген та�ырыпта жа�даятты� диа-
лог ��рап, жаз. Тілдесушілерді жасына, �зара жа�ынды�ына �арай 
этикеттік с�з орамдарын �олдан. 
Диалогте міндетті т�рде болуы тиіс тірек с�здер: ���ы�, б�за�ылы�, 
арыз, �р, себеп, куәгер, �ылмыскер, тергеу, кепіл.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді м��ият тыда. К�рделі 
жоспар ��р.

АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. Тыдалым мәтіні бой ын ша парталас досы-
мен с�хбаттас.

АудиомәтінКөкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Топты� ж�мыс. Тыдал�ан мәтіндегі тірек с�здер мен с�з тір-
кестерін «Кластер» әдісі бой ын ша аны�тап жаз.

Адам ���ы мен бостанды�ы

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

6-тапсырма. Тыдалым мәтініндегі негізгі ой�а с�йеніп, монолог жаз. Мо-
нологті сыныпта о�ып, тал�ыладар.

ОҚЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ы. Стилін ажырат.
Адам �¨�ы�ы мен бостанды�ы (А�Б) — жеке т¨л�аны� әлем �а уым-

дасты�ы мойындап, халы�аралы�-�¨�ы�ты� �¨жаттарда бекі тіл ген, әлеу мет-
тік, �¨�ы�ты� т¨р�ыдан �амтамасыз етілген, ешкім шек �ой ып, тыйым сала 
алмайтын �¨�ы�тары мен бостанды� та ры. Адам ны� �андай да бір игілікті 
иеленуін �амтамасыз ететін, өз еркі мен іс-әре кет жасауына м¥мкіндік беретін 
мемлекет пен б¨�ара ара�атынасы ны� негізгі принциптері А�Б-�а жатады. 
Адамзат �о�амында б¨л мәселеге ежел ден баса назар аударыл�ан. Мыса-
лы, Аристотель адам �¨�ы�ын «та би�и» және «шартты» деп екіге бөледі. 
Адамны� таби�и �¨�ы�ын мемлекет орнат�ан шартты �¨�ы�тардан жо�ары 
�ояды. Орта �асырда А�Б �айырымдылы�, ра�ымшылы� ретінде сипатта-
лады. Өн дірістік �арым-�атынасты� �ар�ынды даму сатысында өмір с¥рген 
либерализм өкілдері — Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Руссо, И. Кант, 
Т. Джефферсон, Т. Пейн және т.б. ойшылдар А�Б-�а баса назар аударды. 
Ма�ызды �а�ида ретінде олар адамдарды� еркін, �ауіп сіз өмір с¥руге, же-
кеменшік иеленуге �¨�ы�тарыны� болуын, халы� би лік ті� негізгі иесі екенін 
атап көрсетті. А�Б азаматты�, саяси, экономикалы�, әлеуметтік және мәдени 
болып жіктеледі. Саяси және азаматты� �¨�ы�тарды� �азіргі т¨жырымдары 
БÃÃ Бас Ассамблеясыны� Адам �¨�ы�тарыны� жалпы�а бірдей декларация-
сын да (1948 жыл�ы 10 желто�сан) баяндал�ан. �аза�стан Республикасыны� 
Ата за�ы (12-бап) бой ын ша: «1. �аза�стан Республикасында Конституция�а 
сәй кес адам �¨�ы�тары мен бостанды�тары танылады, олар�а кепілдік бері ле-
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ді. 2. Адам �¨�ы�тары мен бостанды�тары әркімге тумысынан жазыл �ан, олар 
абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, за�дар мен өзге де 
нормативтік-�¨�ы�ты� актілерді� мазм¨ны мен �олданылуы осы �ан �арай 
аны�талады». 

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Бір «+», бір «–», «�ызы�» әдістері бой ын ша о�ылым мәтінін-
дегі а�паратты белгіле.

ЖАЗЫЛЫМ 

9-тапсырма. О�ылым мәтініндегі негізгі ойды са�тай отырып, аннотация 
жаз.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Т�менде берілген мәтінні негізгі тірек с�здерін �атыс ты-
рып салалас ��рмалас с�йлемдер ��рап жаз. 

Адамны� �¨�ы�ы мен бостанды�ы туралы халы�ара лы�-�¨ �ы� ты� �¨-
жат тар жекелеген мемлекеттерді� за�дарына ы�палын тигізіп отырады. 
Ха лы�аралы� �¨�ы� �ор�ау ¨йымдарына м¥ше болып кірген ел ха лы� ара-
лы� �¨�ы� нормаларын өз аума�ында б¨лжытпай орындап оты ру �а мін детті. 
�аза�стан Республикасы Біріккен Ãлттар Ãйымына, Еуро па да �ы �а уіп сіздік пен 
ынтыма�тасты�ты са�тау ¨йымына м¥ше болып кір ген дік тен, осы ¨йымдарды� 
адам �¨�ы�ы мен бостанды�тарын �ор�ау ха �ын да �ы �¨жаттарын мойындап, 
талаптарды орындайды.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. «3 с�ра�» тәсілімен та�ырып бой ын ша т�мендегі с�ра� тар-
�а жауап жаз. Жауабыды т�сіндір.

1-с¨ра�: Не пайдалы? 
2-с¨ра�: Не �ажет?
3-с¨ра�: Нені есте са�тау керек?

ОЙТАРАЗЫ

Көкжиек-Г
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11-12- сабаНәтиже саба�. 
Мен не білдім?

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
1. Адам �¨�ы�ыны� пайда болуы жайында не білесі�дер?
2. Азаматты� �¨�ы�тар туралы не білесі�дер?
3. Адам �¨�ы мен бостанды�ыны� арасында �андай байланыс бар?

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Баптарды о�ып, тезис жаз. 

19-бап:
1. �ркім өзіні� �ай ¨лт�а, �ай партия�а, �ай дінге жататынын өзі аны�-

тау�а, оны көрсетуге не көрсетпеуге ха�ылы.
2. �ркімні� ана тілі мен төл мәдениетін пайдалану�а, �арым-�атынас, тәрбие, 

о�у және шы�армашылы� тілін еркін та�дау�а �¨�ы бар.
24-бап:
1. �ркімні� е�бек ету бостанды�ына, �ызмет пен кәсіп т¥рін еркін та�-

дауына �¨�ы бар. Еріксіз е�бекке сотты� ¥кімі бой ын ша не төтен ше 
жа�дайда, со�ыс жа�дайында �ана жол беріледі.

2. �ркімні� �ауіпсіздік пен тазалы� талаптарына сай е�бек ету жа�-
дайына, е�бегі ¥шін нендей бір кемсітусіз сыйа�ы алуына, сондай-а� 
ж¨ мыссызды�тан әлеуметтік �ор�алу�а �¨�ы бар.

3. �ркімні� тыны�у�а �¨�ы бар. Е�бек шарты бой ын ша, ж¨мыс істейтіндер-
ге за�мен белгіленген ж¨мыс уа�ытыны� ¨за�ты�ына, демалыс және 
мереке к¥ндеріне, жыл сайын�ы а�ылы демалыс�а кепіл дік беріледі.

39-бап:
1. Адамны�, азаматты� �¨�ы�ы мен бостанды�ы кон сти ту ция лы� �¨ры-

лысты �ор�ау, �о�амды� тәртіпті, адамны� �¨�ы�ы мен бос тан ды�ын, 
халы�ты� денсаулы�ы мен имандылы�ын са�тау ма� са ты на �ажетті ша-
мада �ана тек за�мен шектелуі м¥мкін.

2. Ãлтаралы� татулы�ты б¨затын кез келген әрекет «конституция�а ке-
ре�ар» болып танылады.
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АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Конституция мәтінінде �олданыл�ан с�з тіркестеріні ма�ы-
на сын т�сіндір.

Төл мәдениет, е�бек ету бостанды�ы, ¨лтаралы� татулы�, е�бек шарты, 
тыны�у �¨�ы�ы, �о�амды� тәртіп, еріксіз е�бек, мемлекеттік тіл.

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. «�з ���ымды білем бе?» та�ырыбында эссе жаз.
Эссеге �ойылатын талаптар:
• та�ырыптан ауыт�ымау;
• дерек пен дәлелдерді ¨тымды пайдалану;
• көркемдеуіш �¨ралдарды орынды �олдану;
• әдеби тіл нормаларын са�тау;
• өзіндік ойын ж¥йелі жеткізу.

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Берілген жай с�йлемдерді �зара біріктіріп, ��рмалас с�й лем-
ге айналдырып жаз. 

1. За�ды білу — заман талабы. За� білімі саласынан ма�л¨мат ал �ан д¨рыс. 
2. Моральды� тәртіпті б¨з�аны ¥шін адам за�ды жауап кер ші лік ке тартылмай-
ды. Ол көпшілікті� назарына ілігеді. Айналасына жа�ымсыз пікір ту�ызады. 
3. �¨�ы�ты� білім ар�ылы жасөспірім �¨�ы�ты ¨�ынады. Оны� санасы 
�алыптасып, дамиды. 4. Жасөспірімдер арасында�ы �ылмыс �а шан да ¨лтты� 
т¨тасты�ымыз�а �ауіп төндіреді. Ел болаша�ына зиянын тигі зе ді. 5. �¨�ы� пен 
бостанды� адамны� �о�амда�ы орнын ай�ындайды. Оны� мемлекетпен өзара 
байланысын аны�тайды.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ 

6-тапсырма. �лыларды ���ы� және бостан ды� туралы айт�ан пікірлері-
не сілтеме жасап, эссе жаз. Эсседе к�р кемдеуіш ��ралдарды пайда-
лан. Етіс т�рлерін �олдан.
• Балам бол, бас�а бол, — бәріне за� біреу (Ж. Баласа�¨н).
• Өз �¨�ы�ды �ор�ап �алуы� ¥шін жеткілікті к¥ш болуы лазым (М. Шо�ай).
• Тәртіпке бас иген �¨л болмайды, тәртіпсіз ел болмайды (Б. Момыш ̈ лы).
• За��а, тәртіпке, реттілікке, т¨рмыс нормаларына ба�ына біл (В. А. Су-

хомлинский).
• За� адамды ба�ындырады, за�ды а�ыл ба�ындырады (Т. Фуллер).
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ып, аннотация жаз.
Көшпелі т¨рмыспен к¥нелткен �аза�ты� ру-тайпалары байлы��а бас 

¨рмай, �¨�ы�ты� ж¥йені мойындады. Оны танып-біліп, �абылдауларын да өз 
ерекшеліктері болды.

�аза� �¨�ы, оны� басты саласы — адам �¨�ы�ы мен бостанды�ы аясында 
өзіндік те�дік, өзін-өзі бас�ару негізінен бастау (азаматты� �о�ам) алып, дамы-
ды. Оны ел ішінен шы��ан дуалы ауыз би-шешендер ж¥ргі зіп отырды.

�аза�ты� т¨��ыш зерттеушісі — Ш. Уәлиханов: «Би ата�ын беру �аза�та 
халы� тарапынан бір сайлау ар�ылы немесе халы�ты билеп отыр�ан ¥кімет 
тарапынан бекіту ар�ылы бол�ан емес. Сот �¨рыптарына әбден жетік, тілге 
шешен �аза�тар �ана б¨л �¨рметті ата��а өз бетімен ие болып отыр�ан. «Би» 
ата�ын алу ¥шін би бол�ысы келген �аза� өзіні� за� ісіне жетік әрі шешен-
дік �абілеті бар екенін халы� алдында сан рет көрсетуге тиіс бол�ан. Ондай 
адамдарды� ата�ы б¥кіл �аза� даласына тез жайылып, ж¨ртты� бә ріне мәлім 
болып отыр�ан» — деп жазады. 

Белгілі �алым, академик Салы� Зиманов: «Бір кездегі ежелгі �аза� да-
ласында�ы ¨рпа�тар м¨расы болып табылатын за�дылы� пен әділ сотты� ал-
тын �асыры �айтадан бізді� тарихымызды� алтын бетіне айналуда, бо лаша�та 
жалпы өркениетті� м¨расына да айналар деген ¥міт бар», — дейді.

Баспас�з беттерінен

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Ш. Уәлиханов пен С. Зимановты пікірлеріне салыстырмалы 
талдау жаса.

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Топтастыру стратегиясын негізге ала отырып, адам ���ы�ы 
мен бостанды�ы туралы диаграмманы толтыр.

Адам 
���ы�ы

Адам 
бостанды�ы
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ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. РАФТ кестесі бой ын ша бірін тадап, ша�ын монолог да-
йын дап, айт.

Р¾Л АУДИТОРИЯ ФОРМАТ ТА�ЫРЫП
о�ушы м¨�алімге эссе Мені� �¨�ым
�алым �о�ам�а ма�ала За��а ба�ыну — за-

ман талабы

ОЙТАРАЗЫАЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. С�йлемдерді толы�тыр.
    ... �ызы� болды.
Осы та�ырыпта мен ³шін   ... �¢нды болды.
    ... �иын болды.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

Тура биде ту�ан жо�, 
Ту�анды биде иман жо�.

Ж¥зге бөлгенні� ж¥зі к¥йсін.
Т�ле би
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О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• ты¯далатын мәтіндегі фразалар мен дәйекс�здерді тал�ылай отырып, та�ырып пен 
к�терілетін мәселені болжау;

• әлеуметтік-�о°амды� та�ырыптар аясында айтыл°ан с�здер мен термин с�здерді¯ 
ма°ынасын т³сіну;

• берілген та�ырып�а сай с�здерді орынды �олдана отырып, аудитория°а арнал°ан 
ауызша мәтіндер �¢рау;

• °ылыми стильде (пікір, ма�ала, презентация) жазыл°ан е¯бектерді¯ тілдік, жанрлы� 
ерекшелігін аны�тап, талдау;

• та�ырып бой ын ша с�йлем ішінде �ойылатын тыныс белгілерді орынды �олдану;
• мезгіл ³стеулерді ауызша мәтін мен жазба ж¢мыстарда орынды �олдану 

да�дыларыды жетілдіресі.

1-2- саба

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күні — тәуелсіз Қазақстанның 
айбынды мейрамы.
Маралтай Ыбыраев «Елбасыма»

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

лауазым, басшылы�, 
�осшы, �олбасы

Т���ыш Президент

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Берілген ма�ал-мәтелді �алай т�сінесі? Ойыды дәлелдеп 
айт. 
• Басшысын таппа�ан ел азады, 
 Жолдасын таппа�ан ер азады.
• А�ылды басшы алдырмас.
• Көреген басшы елді өсіреді, 
 К¥шті майдан ерді өсіреді.
• Мы� �осшы�а бір басшы.
• Көпті жаман басшы тоздырады, жа�сы басшы оздырады.

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Берілген с�здерден с�йлем ��рап, жаз. 

Елбасы, көшбасшы, басты�, Президент, басшы, �олбасы.

Көкжиек-Г
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ТІЛДІК БА�ДАР

Мезгіл �стеу және оны т�рлері
Мезгіл ¥стеуі �имыл, іс-әрекетті� мезгілін, мерзімін білдіреді.
�ашан? �ашаннан? деген с¨ра�тар�а жауап береді. 
Мезгіл ¥стеуі етістікпен тіркесіп �олданылады. �¨рамы жа�ынан дара 

(негізгі, туынды) және к�рделі болып бөлінеді. Мезгіл ¥стеулері сөй лем-
де пысы�тауышты� �ызметін ат�арады. Мысалы: Ерте� (�ашан?) астанада 
�аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президенті к¥ніне арнал�ан жиын 
болады. 

Мезгіл ³стеуді¯ т³рлері Мысалдар
Негізгі ¥стеулер �азір, кеше, ерте�

Туынды ¥стеулер
бая�ыда, б¨рыннан, ертеден, 
ертеректе

К¥рделі ¥стеулер
жаз�ыт¨ры, кешке таман, 
биыл, б¥гін

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Сан есімдерді теріп 
жаз. Сан есімдерді пайдаланып, Т��ыш 
Президентке �атысты бірнеше с�йлем ��ра. 

Мысалы: 1940 жылы 6 шілдеде Н�рс�лтан На-
зарбаев д�ниеге келді.

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтінде �андай елді мекендер аталады? Олар 
�айда орналас�ан? Айтып бер.

Аудиомәтін

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Т��ыш Президент туралы бас�а �андай деректер білесі? 
�гімелеп бер.

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Мәтінге та�ырып �ой.
Сәбиге ат та�дауды� өзі жат�ан бір хикая�а айналды. Той�а жинал�ан 

а�айын-туыс т¥рлі есімдерді т¨с-т¨стан айтып жатты. Е� а�ырында жа�а ту�ан 
¨лды� әжесі — Мырзабала мынадай ¨сыныс білдірді: «Мені� с¥йікті немерем 
екі бірдей есімді алып ж¥рсін. Оны� аты Н¨рс¨лтан болсын».

�лемдегі барлы� әже секілді Мырзабала да немересіні� азамат болып 
�а лыптасуына ерекше е�бек сі�ірді. Отбасында оны «С¨лтан» деп атайтын. 
Н¨рс¨лтанны� балалы� ша�ы Ãлы Отан со�ысы мен со�ыстан кейінгі ауыр 
кезе�де өтті. 

Н¨рс¨лтан әкесіне ¥немі көмектесетін. Åйде де, ба�шада да әкесіні� жа-
нында болып, картоп пен алма өсіруге жәрдемдесті. Н¨рс¨лтан әкесімен бірге 
тау�а барып, шөп шапты.  

Бірде �біш ¥йге арнайы жер аударыл�ан бал�арлар отбасын ертіп кел-
ді. Назарбаевтар отбасы оларды ша�ыра�ына паналатты, ж¨мыс�а т¨руына 
көмектесті. 

Көп ¨лт мекендеген Шамал�ан т¨р�ындарыны� бәрі де сөйтті. Ешкім ¨лт�а 
бөлінген жо�.

akorda.kz

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ы. Мәтін кейіпкерін суреттеп жаз.

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Мәтіннен �стеулерді тап. Оларды т�рлерін т�сіндір.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, 10-12 �н�атымнан т�ратын 
диалог дайындадар. 

�лгі: 
— Сәбиге ат �алай �ойылды?
— Сәбиге ат �оюды� өзі бір хикая�а айналды. Ауыл адамдары т¥рлі-т¥рлі 

есімдерді айтты.
— «Н¨рс¨лтан» деген атты кім �ойды?
— ... .
— ... ?

Көкжиек-Г
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М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. Т�мендегі с�ра�тар�а ауызша және жазбаша жауап бер.
1. Н. �. Назарбаев �ай жылы, �ай айда д¥ниеге келген?
2. Елбасыны� анасыны� аты — кім?
3. Елбасыны� атын кім �ой�ан?
4. Елбасы �андай жо�ары о�у орнын бітірген?

АЙТЫЛЫМ 

11-тапсырма. «Басшы �андай болуы керек?» деген та�ырыпта әгіме 
�ткі зідер. �осымша дерекк�здерден мәліметтер, дәлелдер келтіріп 
ай тыдар.

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. «Т��ыш Президент» та�ырыбында эссе жазыдар. 
Эссеге �ойылатын талаптар:
• На�ты ай�ындал�ан кіріспе, негізгі бөлім, �орытынды бөлімнен �¨ ралуы 

шарт.
• Та�ырыптан ауыт�ыма�ан д¨рыс.
• Тезистерді ¨тымды дәлелдермен растау �ажет.
• Өмірмен байланыс болуы тиіс.
• Өзіндік ты� пікірлер келтіру керек.
• Баяндау стилі на�ты болуы шарт.
• Көркемдеуіш �¨ралдарды ¨тымды �олдану �ажет.
• Көлемі — 100-150 сөз.

АЙТЫЛЫМ 

13-тапсырма. Жа�даят. Сен болаша�та �аза�стан Республикасыны 
Президенті боласы. �зіе �андай талаптар �оясы? Сенімді к�ш-
бас шы екеніді халы��а �алай дәлелдейсі?Көкжиек-Г
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3-4- саба Елбасы кітапханасы

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

сайын, арна, ал�ышарт, 
�аза�станды�

ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. Берілген �стеулерді т�рін ажырат, олармен с�йлем ��рап 
жаз.

Ала жаздай, �ыстыг¥ні, та�ерте�, биыл, та�сәріде, �ара кешке дейін, 
к¥н¨за��а.

ЕСТЕ СА�ТА!

Н¨рс¨лтан Назарбаевты� атын әжесі �ой�ан. Н. Назарбаев бала кезінде 
әкесіне көп көмектескен. 

ЖАЗЫЛЫМ

14-тапсырма. «Шы�у пара�ын» пайдаланып т�мендегі с�ра�тар�а жазба-
ша жауап бер.

• Б¥гін не ¥йренді�?
• Саба� бой ын ша �андай с¨ра�ы� бар?
• Келесі саба�та �андай мәселелерге баса назар аудару керек?
• Саба�та�ы материалдардан өзі�е �андай ой т¥йді�?

ОЙТАРАЗЫ

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Суреттегі кітапханалар жайлы не білесі? Интернет желісі-
нен олар туралы мәлімет жина.

�аза�стан Республикасыны� Ãлтты� 
кітапханасы. Алматы �аласы

�аза�стан Республикасыны� Ãлтты� 
академиялы� кітапханасы. Н¨р-С¨лтан �аласы

Елбасы кітапханасы. 
Н¨р-С¨лтан �аласы

Жамбыл атында�ы жасөспірімдер
кітапханасы. Алматы �аласы

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Та�ырып �ой. 
Т�сінгеніді баянда.

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді тыда. Негізгі а�параттарды диаграмма�а т�сір.

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді тыда. Т�менде берілген с�здерді ма�ынасын т� сін-
дір. Осы с�здерді пайдаланып, ��рмалас с�йлем ��ра. 

Кітапхана, м�ра�ат, �имарат, сәулет, сәулетші.

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтін бой ын ша бірнеше с�ра� ��растырып, 
к�ршімен с�хбаттас.

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді о�ы. Та�ырып �ой.
Елордада орналас�ан Назарбаев орталы�ыны� 1-�абатында �аза�стан 

Республикасыны� Т¨��ыш Президентіні� жеке м¨ра�аты орна лас�ан. Ол 
Елбасыны� өмірбаянды�, шы�армашылы� материалдарынан, мемлекет-
тік және �о�амды� �ызмет барысында жинал�ан �¨жаттардан т¨рады. 
Жеке м¨ра�ат �орында 127 мы�нан астам �¨жат жина�тал�ан. Елбасы кі-
тапханасыны� та�ы бір ерекшелігі — онда Мемлекет басшысына сый �а 
тартыл�ан экспонаттар да са�талады. Б¥гін �орда 400-ге жуы� экспо нат бар. 
Олар — сыйлы�тар, Елбасыны� жеке заттары, өнер өнімдері, рари тет тер. 
Мемлекет және ¥кімет басшыларыны�, бір�атар елдерді� рес ми өкіл деріні�, 
халы�аралы� компаниялар мен ¨йымдарды�, ата�ты мемле кет, саяси, �о�ам 
және өнер �айраткерлеріні� �аза�станны� Т¨��ыш Пре зидентіне ресми са-
парлары, іс-шара барысында берген сыйлы�тары осын да са�таулы. Елбасы 
кітапханасыны� 2-�абатында экспозиция-көрме ор на лас �ан. М¨нда «�лемді 
өзгертетін идеялар» атты интерактивтік білім бе ру орталы�ы бар. ºимаратты� 
3-�абатында Елбасыны� жеке кітапханасы ор на лас�ан. 

«Егемен �аза�стан» газетінен

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. С�здерді ма�ынасын ашып жаз. Т�сіндірме с�здікті пайда-
лан.

Жа¯а с�здер Ма°ынасы
�¨жат
арна
м¨ра�ат
ата�ты
ал�ышарт

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Афоризмдерді о�ы, орыс тіліне аудар. Ма�ыналарын т�сін ді-
ріп айт.

Кітап — а�ылына а�ы с¨рамайтын алтын �азына (�лішер Науаи).

«Кітап» дегеніміз — алды��ы ¨рпа�ты� арт�ы ¨рпа��а �алдыр�ан рухани 
өсиеті. Кітап о�удан тыйылса�, ойлаудан да тыйылар едік (ºабит М¥сірепов). 

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. «О�ы, �ызы�!». «Ашы� кітапхана» дегеніміз —не? �гіме-
леп бер.

�аза�станны� ашы� кітапханасы (kitap.kz) — WikiBilim �орыны� интернет-
тегі �аза� тіліндегі контентті дамыту�а арнал�ан жобасы. Сайтта �аза� әдебиеті 
мен �аза�станды� �алымдарды� өнер мен сан салада�ы шы�армашылы� 
жәдігерлері авторлы� �¨�ы�тары са�талып берілген.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСЖАЗЫЛЫМ 

11-тапсырма. Сайын, арна, ал ышарт, �аза�станды� с�здерін мезгіл �с-
теулерімен байланыстырып, с�йлем ��ра.

АЙТЫЛЫМ

12-тапсырма. Т�мендегі с�ра�тар�а жауап бер.
— Сені� мектебі�де кітапхана бар ма?
— Мектеп кітапханасы �ай жылы ашылды?
— Кітапханадан �андай кітаптар алу�а болады?
— Мектеп кітапханасына жиі барасы�дар ма? 
— Ауылда�ы (�алада�ы) кітапханалар�а барасы�дар ма?
— �андай ірі кітапханаларды білесі�?

ОЙТАРАЗЫ
ЖАЗЫЛЫМ

13-тапсырма. «Шы�у пара�ын» пайдаланып, т�мендегі с�ра�тар�а жауап 
бер.

1. Б¥гін не ¥йренді�дер?
2. Саба� бой ын ша �андай с¨ра�тары� бар?
3. Келесі саба�та �андай мәселеге баса назар аудару керек?
4. Саба�та�ы материалдардан өзі�е �андай ой т¥йді�?

ЕСТЕ СА�ТА!

�аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президентіні� кітап хана сын  да 
Н. Назарбаев�а берілген т¥рлі сыйлы�тар бар. Кітапханада т¥рлі �¨жаттар 
да са�тал�ан. 

Білімні� бас �¨ралы — кітап (Ахмет Байт¨рсын¨лы).

О�уды �ой�ан адам ойлауды да �ояды (Дени Дидро).

Жа�сы кітап а�ылды адамны� ә�гімесімен бірдей (Лев Толстой).

Көкжиек-Г
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5-6-сабаЕлбасы жаз�ан 
е�бектер

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

белес, аталу

ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. Суретте не бейнеленген? Бірнеше с�йлеммен сипаттап жаз.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Термин с�здерді жаз. 

ОҚЫЛЫМ

2-тапсырма. К�п н�ктені орнына жа�ша ішіндегі �ажетті �осымшаны �о-
йып, о�ы. 
Елбасы, мемлекет басшы... (-сы, -ы, -сі) Н¨рс¨лтан Назарбаевты� «Тә-

уелсіздік дәуірі» кітабы — т¨тас бір дәуір... (-ты�, -ді�, -ны�) тарихын �ам ты�ан 
�¨нды шы�арма. 2. Егемендік ал�ан жас мемлекетті� әрбір �адамы, әрбір 
шешімі, жетістігі мен же�ісі, ал�ан белестері кітап... (-на, -а, -та) т¥гел атал�ан. 
3. Тіпті әр жылдарда�ы статистика... (-лы�, -лік, -ты�) есептер, стратегиялы� 
жос пар лар туралы жан-жа�ты ма�л¨мат бар. 4. «Тәуелсіздік дәуірі» кітаб... 
(-нда, -ында, -інде) 1990 жылдардан 2017 жылды� со�ына дейінгі ел ¥шін 
ау �ымды, ма�ызды о�и�аларды� барлы�ы т¥гел �амтыл�ан. 5. Кітап барлы� 
о�ыр ман... (-�а, -ге, -�а) арнал�ан.

kaztrk.kz сайтынан

Аудиомәтін

ОҚЫЛЫМ

2-тапсырма. К�п н�ктені орнына жа�ша ішіндегі �ажетті �осымшаны �о-
йып, о�ы. 
Елбасы, мемлекет басшы... (-сы, -ы, -сі) Н¨рс¨лтан Назарбаевты� «Тә-

уелсіздік дәуірі» кітабы — т¨тас бір дәуір... (-ты�, -ді�, -ны�) тарихын �ам ты�ан 
�¨нды шы�арма. 2. Егемендік ал�ан жас мемлекетті� әрбір �адамы, әрбір 
шешімі, жетістігі мен же�ісі, ал�ан белестері кітап... (-на, -а, -та) т¥гел атал�ан. 
3. Тіпті әр жылдарда�ы статистика... (-лы�, -лік, -ты�) есептер, стратегиялы� 
жос пар лар туралы жан-жа�ты ма�л¨мат бар. 4. «Тәуелсіздік дәуірі» кітаб... 
(-нда, -ында, -інде) 1990 жылдардан 2017 жылды� со�ына дейінгі ел ¥шін 
ау �ымды, ма�ызды о�и�аларды� барлы�ы т¥гел �амтыл�ан. 5. Кітап барлы� 
о�ыр ман... (-�а, -ге, -�а) арнал�ан.

kaztrk.kz сайтынанКөкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. Баяндау, айту, жасау, �абылдау, игеру, бастау, енгізу, �� ру, 
ж�ргізу, ә�гімелеу, к�шіру, �шу етістіктерін мезгіл �стеулерімен тір-
кес тіріп с�з тіркесін, с�йлем ��рап жаз. 
�лгі: ерте� баяндау — Ол о�ы�ан кітабын ерте� жан-жа�ты баяндай-

ды.

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Ымырт, �ызыл і�ірде, і�ір мезгіл �стеулерімен с�йлем ��рап 
жаз.

ОҚЫЛЫМ

6-тапсырма. Н. Назарбаев кітаптарыны аннота ция ла рын о�ы. 3 кі тап та�ы 
орта� та�ырыпты тап.

«Сындарлы он жыл» кітабында �аза�стан Республикасыны� ішкі және 
сырт�ы саясаты, жа¬андану, есірткі бизнесі, �ауіпсіздік, Каспий айма�ы, 
халы�аралы� �¨�ы�, жікшілдік саласында со��ы 10 жылда әлемде, �аза�стан 
Республикасында бол�ан жа�дайлар мен өзгерістер туралы айтылады. 

Атам�ра, 2003 

«Тарих тол�ынында» атты кітапта автор өткенні� кейбір іргелі саба�тарына 
ж¥гіне отырып, �аза� хал�ыны� тарихи жолы туралы ой тол�айды, рухани 
м¨раны дамыту мәселесіне то�талады. 

Атам�ра, 1999 

«�алы елім, �аза�ым» жина�ына ХХ �асырды� со�ына �арай өз тә-
уелсіздігіне �ол жеткізіп, өз жерінде, атамекенінде өз мемлекетін �айта �¨ра 
баста�ан �аза� ̈ лтыны� тарихы мен та�дырына, б¥гіні мен келешегіне арнал�ан 
д¥ниелер енген. 

°нер, 1998

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтіннен сан есім мен мезгіл �стеуін тауып, картаны толтыр.

Сан есім Мезгіл ³стеуіКөкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Елбасыны жары� к�рген ебектері туралы фотоколлаж да-
йындап, сыныпта �ор�а. 

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Берілген мезгіл �стеулерін �аза� тіліне аударып, с�йлем 
��рап айт.
Вечером
Утром
Зимой
Летом

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Жа�ша ішіндегі с�зді д�рыс т�л�ада �ойып жаз.
«Өмір өткелдері» — Елбасы туралы жары� көрген е�бек. 585 (бет) т¨ ра тын 

с¨хбат кітап 2015 жылы (елорда) басылып шы��ан. Аталмыш туын ды елімізді� 
(Т¨��ыш Президент) «Егемен �аза�стан» газетіні� бірінші басшысы, �о�ам 
�ай рат кері Сауытбек �бдірахманов�а со��ы жылдары берген с¨х бат та ры ны� 
топтамасы ретінде жары� көрген. Тәуелсіз (ел) Т¨��ыш Президен ті Н¨рс¨лтан 
�біш¨лы Назарбаевты� тарихи өмірі жайында жа зыл�ан (шы �арма) �атары 
мазм¨ны тере� осындай жа�а туындымен то лы�ты.

АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. Жа�даятты� тапсырма: сен болаша� тілші ретінде Елбасы-
нан с�хбат алуы �ажет. Т��ыш Президентке �андай с�ра�тар �ой-
�ы келеді? Бес с�ра� ��растырып айт.

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. «Президенттік парыз» деген та�ырыпта аргументативті 
эссе жаз. 

Эссе жазуда мынаны ескер:
• Та�ырыпты іштей бірнеше тарма��а жіктеп ал.
• Концептуалды� кесте дайындап, не туралы жазатыны�ды бел гі ле.
• �андай сөздер мен сөз тіркестерін �олданатыны�ды ірікте. Көр кем-

деуіш �¨ралдарды пайдалану�а тырыс.

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

13-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
• Ма�ан ... �иын болды.
• Мен ... тапсырмаларын орындадым.
• Мен ... екенін т¥сіндім.
• Мен ... ¥йрендім.
• Мен ... та��алдым.

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

�аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президентіні� бірнеше кітабы 
жары� көрді. Елбасы өзіні� кітаптарында тәуелсіз мемле кетімізді� тарихы, 
өткені мен б¥гіні, болаша�ы туралы айтады. 

• Та�ырыпты ашатын бірнеше идеяны жазып ал.
• �р тарма��а жазатын аргументтері�ді дайында. 
• Тарма��а �ажет аргументтері�ді статистикалы� мәліметтермен, на� ты 

мысалдармен толы�тыр. Б¨л — эссені� мазм¨нды болуына ы�пал етеді. 
• �рбір тарма�ты логикалы� т¨р�ыдан ж¥йеле. Бірінші тарма�та та�ы-

рып ты �алай �олдайтыны�ды, екінші тарма�та практикалы� идея�ды, 
¥шін ші тарма�та та�ырып бой ын ша не істейтіні�ді жаз. �орытын ды да 
аргументтері�ді келтіре отырып, ¨сын�ан идея�ды дәлелде.

Көкжиек-Г
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М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС
ЖА�А С ЗДЕР

сайлау, дауыс, б�кілхалы�ты�, 
сайлан 

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Жай с�йлемдерді ��рмалас с�йлемге айналдыр. Н. �. Назар-
баев туралы айтыл�ан пікірлерді мысалмен дәлелдеп айт. 
Назарбаев — әлемдік саясатта�ы е� беделді т¨л�аларды� бі рі. Оны� 

«Ядролы� �арусыз әлем» атты жобасы әлем көш басшыларын та� �ал дыр�ан 
жоба болды. �аза�стан ядролы� �арудан өз еркімен бас тар та отырып, әлемдегі 
е� бейбіт, т¨ра�ты мемлекет �¨руды� жар�ын ¥лгісі болды. Ядролы� �арудан 
бас тарту ар�ылы �аза�станды�тар әлем елдеріні� �ауіпсіздік кепіліне ие бол-
ды. Б¨л — �аза�станды әлемдегі е� т¨ра�ты мемлекетке айналдырды (Барак 
Обама). 

Назарбаев — әлемдік саясатта�ы бітімгер саясаткер. Оны� сая си шешім-
дері әлем басшылары ¥шін ¥лгі болуы тиіс (Пан Ги Мун).

АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Суреттер бой ын ша ша�ын мәтін ��ра. 

М�ТІНМЕН Ж�МЫСТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтіндердегі 
негізгі идеяны аны�та.

ТЫҢДАЛЫМ 

4-тапсырма. Мәтінді тыда. �андай стильде 
жазыл�анын аны�та.

7-8-сабаЕ�бегі ерен Елбасы

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. «Кинометафора» әдісі. Ж�п�а б�лініп, Елбасы туралы т�сі ріл-
ген деректі фильмдерден �зінді дайындадар. �зге ж�птарды к�р се-
тілімдері бой ын ша бір-біріе с�ра�тар �ойыдар.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Авторды �аза�стан Республикасыны Т��ыш 
Президенті — Елбасы Н. �. Назарбаев туралы жаз�ан ма�аласы ту ра-
лы �з пікіріді айт.

Елбасыма
Ãлыны� аты ¨лы! Оны� арманы да асыл, ба�ыты да ¨лы. Ãлы адам өзіні� 

емес, ¨лтыны�, еліні� жайын ойлайды. «Елді� б¥гіні мен ерте�і туралы ой әр 
кез, �айда ж¥рсем де, бір сәт те тыныш таптырмайды», — деп жазды Елбасы 
«Ãлы дала ¨ла�аттары» атты кітабында.

Тәуелсіздікті алудан оны са�тап т¨ру әлденеше есе �иын. Азатты� халы��а 
�аншалы�ты �уаныш, ба�ыт сыйласа соншалы�ты �иыншылы� та алып ке-
леді. Бая�ыдан бері �алыптас�ан байыр�ы мемлекеттерді� де проблемалары 
аз емес. Ал енді �ана азатты� ал�ан тәуелсіз жас мемлекетті �¨ру — �иынны� 
�иыны. Елбасы ел өміріндегі небір �иын т¥йіндерді өзіне тән ас�ан а�ыл-
парасатпен шешіп келеді.

Сәбит Досанов

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінде берілген асыл, тыныш таптырмайды, азатты�, 
�иын т�йіндерді деген с�з бен с�з тіркестеріні ма�ынасын т�сіндірме 
с�здікті пайдаланып, жаз. 

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Т�мендегі пікір бой ын ша ой б�лісідер. Айтыл�ан пікірлерді 
�андай фактілермен дәлелдер едідер? 
Н¨рс¨лтан Назарбаев — тарихты� е� өткір мәселелер шешілер е� жауап-

ты кезе�індегі басшы. �лемдік процестер шектен аса шытырманданып келе 
жат�ан е� шетін заманда�ы басшы (�біш Кекілбаев). 

Президентті� ат�ар�ан �ыруар істері арасында мен ¨лтаралы� келісімді 
е� жо�ары �ояр едім. Өйткені тәуелсіздік ал�аннан кейін «Б¨рын�ы КСРО-да 
200-ге жуы� ̈ лтаралы� �а�ты�ыс, жанжал тууы м¥мкін», — деп бол жам дар ай-
тыл�аны есімде, «соны� біразы �аза�станда болады», — деп бол жанды. Сол 
т¨ста Н¨рс¨лтан Назарбаев ел т¨ра�тылы�ына аса зор мән берді (Амангелді 
Айталы).

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Авторды �аза�стан Республикасыны Т��ыш 
Президенті — Елбасы Н. �. Назарбаев туралы жаз�ан ма�аласы ту ра-
лы �з пікіріді айт.

Елбасыма
Ãлыны� аты ¨лы! Оны� арманы да асыл, ба�ыты да ¨лы. Ãлы адам өзіні� 

емес, ¨лтыны�, еліні� жайын ойлайды. «Елді� б¥гіні мен ерте�і туралы ой әр 
кез, �айда ж¥рсем де, бір сәт те тыныш таптырмайды», — деп жазды Елбасы 
«Ãлы дала ¨ла�аттары» атты кітабында.

Тәуелсіздікті алудан оны са�тап т¨ру әлденеше есе �иын. Азатты� халы��а 
�аншалы�ты �уаныш, ба�ыт сыйласа соншалы�ты �иыншылы� та алып ке-
леді. Бая�ыдан бері �алыптас�ан байыр�ы мемлекеттерді� де проблемалары 
аз емес. Ал енді �ана азатты� ал�ан тәуелсіз жас мемлекетті �¨ру — �иынны� 
�иыны. Елбасы ел өміріндегі небір �иын т¥йіндерді өзіне тән ас�ан а�ыл-
парасатпен шешіп келеді.

Сәбит Досанов
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АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Жа�даят: мектепте Елбасымен кездесу кеші �теді. Кешті �т-
кізу са�ан тапсырылды. Кешті �алай �ткізесі? Сценарийін да йын да.

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Берілген с�здерден с�з тіркестерін ��рап, талда.
Сайлау, дауыс, б¥кілхалы�ты�, сайлан, арна, ал�ышарт, белес, лауазым. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. �осымша а�парат к�здерінен Елбасы туралы мәлімет жина. 
Осы мәліметтер бой ын ша а�паратты� мәтін жаз.

ЖАЗЫЛЫМ

12-тапсырма. Та�ырыпты «INSERT» о�ыту стратегиясы бой ын ша талда. 
Т�мендегі белгілермен әр азатжол не с�йлемдерді белгіле. �з ойы-
ды �орытып жаз.

«V»
Б¨рыннан білемін

«–»
Мені� ойла�аныма 

�айшы, кере�ар

«+»
Мен ¥шін жа�а 

а�парат

«?»
Келісе алмаймын, 

білгім келеді

ОЙТАРАЗЫ

ЕСТЕ СА�ТА!

Мен �аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Прези-
денті Н. �. Назарбаев туралы көп мәліметпен таныстым. 
Елбасыны� әлемдегі рөлі туралы білдім. 
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9-10-саба
Т���ыш 

Президент к�ні
М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

�міткер, бекіт, кенші, бірауыз, 
бастамашы, ��штар, туып-�с

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Сурет бой ын ша бірнеше с�йлем ��ра.

ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. К�п н�ктені орнына �ажетті �осымшаларды �ойып жаз. 

2011 жыл… желто�сан айында �аза�стан Республикасы Парламент сена-
ты… отырысында «�Р за�ына толы�тыру енгізу: «�аза�стан Рес пуб ликасын-
да�ы мерекелер за�ы» �абылдан… . Т¨��ыш Президент к¥ні 
Елбасы Н. �. Назарбаевты� �аза� елі ¥шін жаса�ан е�бегін 
елеп, ескеру ма� са тында к¥нтізбе... енді.

ТЫҢДАЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Та�ырып �ой. Аудиомәтін

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

Көкжиек-Г
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ТЫҢДАЛЫМ 

4-тапсырма. Мәтінді тыда. �андай тарихи кезе баяндал�ан? Ол туралы 
не білесі? Айтып бер.

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтіндегі а�паратты д�рысты�ын тексер. 
Дәлелде.

А�парат Д¢рыс Д¢рыс емес
Б¥кілхалы�ты� Президент сайлауы 1991 жылы өтті.
Т¨��ыш Президент к¥ні 2012 жылы жарияланды.
«Т¨��ыш Президент к¥ні тойлансын» деген бастама-
ны Елбасы көтерді.
Т¨��ыш Президент к¥ні 1 желто�санда тойланады.
Т¨��ыш Президент к¥нін атап өту — ел ¥шін �уаныш.

ОҚЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтінді о�ы. Жанрлы� ерекшелігін аны�тап, талда. 
1991 жыл�ы 1 желто�санда Н¨рс¨лтан Назарбаев т¨��ыш рет Президент 

болып сайланды. Сайлау�а �атыс�андарды� 98,78 %-ы жа�тап дауыс бер-
ді. Б¨л — жа�а мемлекет �алыптасуыны� �тпелі кезеінде сенімді басшы�а 
�з та�дырын тапсыр�ан �аза�стан хал�ыны� жауапты тадауы еді. Елбасы 
Н¨рс¨лтан Назарбаевты� сали�алы саясатыны ар�асында тәуелсіз �аза� 
елі �алыптасып, мемлекетімізді� �лтты� рәміздері �абылданды.

�аза�станны� шынайы егемендігін �амтамасыз еткен ма�ызды мем-
лекеттік актілерге �ол �ойылды. Мәселен, 1991 жылды� 29 тамызында 
Н¨рс¨лтан Назарбаевты� «Семей ядролы� полигонын жабу туралы жарлы �ы» 
шы�ты. Сондай-а� 1991 жылды� 25 �азанында Т¨��ыш Президент ті� жар-
лы�тарымен �ауіпсіздік ке�есі және Мемлекеттік �ор�аныс коми теті �¨ рыл ды. 

�аза�стан Республикасыны� мемлекеттік тәуелсіздігіні� іргетасы осылай 
�аланды.

abai.kz

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен берілген с�з тіркестерін мезгіл �стеу-
лерімен байланыстырып, с�йлем ��ра. 

�лгі: �азіргі �тпелі кезе�де жастар тіл білу �ажеттігін ай�ын сезінуде. 

Көкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Топты� ж�мыс. Сынып бірнеше топ�а б�лінсін. �р топ  «Т�-
�ыш Президент к�ні» деген та�ырыпта презентация дайындасын. 
Оны сыныпта �ор�адар. 

ЖАЗЫЛЫМ

9-тапсырма. Берілген с�здерге т�сіндірме с�здікті к�мегімен аны�тама 
бер әрі осы с�здерден с�йлем ��растыр. Kitap.kz сайтында�ы с�здікті 
пайдалан.

Åміткер, бекіт, кенші, бірауыз, бастамашы, �¨штар.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Бес сауса�» тәсілі ар�ылы с�ра�тар�а жауап жаз.
Бас барма� — басты мәселе. Б¥гін саба�та е� �¨нды мәселе �андай бол-

ды?
Бала �йрек — бірлесу. Мен топта/ж¨пта �алай ж¨мыс жасадым? Кімге 

көмектестім? 
Ортан терек — ойлану. Б¥гін �андай білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр ш�мек — шынайылы�. Саба� ма�ан ¨нады ма? Неліктен?
Кішкене б�бек — к�іл к�й ахуалы. Өзімді саба�та �алай сезіндім?

ЕСТЕ СА�ТА!

2012 жылды� 1 желто�санынан бері �аза�стан хал-
�ы «Т¨��ыш Президент к¥нін» тойлап келеді. 

ОЙТАРАЗЫ

Көкжиек-Г
оризо

нт



5-та�ырып112

11-12-саба
Маралтай Ыбыраев 

«Елбасыма»
ЖА�А С ЗДЕР

т�т�а, дарын

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.

1. Н. �. Назарбаев туралы жазыл�ан �андай шы�армаларды білесі�?
2. Ол шы�армаларда Т¨��ыш Президентті� �андай істері айтыл�ан?
3. Н. �. Назарбаев туралы �андай фильмдер т¥сірілді?
4. Б¨л фильмдерді көрді� бе?

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Ма�ал-мәтелді пайдаланып, с�йлем 
��ра.

• А�ылды басшы� болса, адаспассы�.
• �кімі д¨рыс болмаса, ж¨рт б¨зылады,

Сауда д¨рыс болмаса, нары� б¨зылады.
• Патша залым болса, ж¨рт тозады,

Патша �алым болса, ж¨рт озады.
• Хан — ша�ыра�, халы� — уы�.

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтін бой ын ша с�ра�тар дайында. 

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4-тапсырма. �леді мәнерлеп о�ы. �ле кім туралы? Т�сінгеніді айт. 

�ара Жер жарал�алы �аза�ымны�
Шын с¥йіп, шын т¥сінген азабын кім?
Ж¥рекке �олды �ойып ниет �ылдым,
«Жетті», — деп, — «тарихымды 
жазатын к¥н!».

Уа�ытты� диірмендей тасы айналад…
Ãл туса, бауыры�а бас аймалап.
Та�дырды Алла �ана нәсіп етіп,
Тарихты т¨л�а �ана жасай алма�!
Жанарды� жәудіретіп н¨рын ала,

Көкжиек-Г
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Б¨л к¥нді к¥тті �анша Ãлы дала.
Ãл туды бір анасы алты алашты�,
К¥н шы�ты арай шашып ��была�а.
К¥н шы�ты арай шашып аспаныма,
Д�ния кілт айналды бас�а а�ым�а.
Ол ана ¨л тумапты, н¨р туыпты
Б¥гінгі өзек болар дастаныма.
Ол ¨лды� заты — н¨рдан,  аты — 

С¨лтан!
Кеш ту�ан зары�тырып уа�ытынан.
Жарал�ан жан әлемі К¥лтегіндей,
Халы�ты� арман, тілек, ба�ытынан.
«�алауын �абыл �ыл»,  — деп, — 

�¨с кө�ілді�!»,
Асы�ы алшысынан т¥скен ¨лды�.
Алладан мәдет тілеп жат�ан шы�ар,
Бауырында �біш әкей Åш�о�ырды�.

Адал боп а�ыреттік жан жарына,
�арайлап �о�ыр тірлік, мал-жанына.
Ãлтына т�т�а болар перзент сыйлап,
Ол да, әне, ¥нсіз жатыр �лжан ана.
Жанарды� жәудіретіп н¨рын ала,
Б¨л к¥нді к¥тті �анша Ãлы дала.
Ãл туды бір анасы алты алашты�,
К¥н шы�ты арай шашып �¨была�а.
Ел ¥шін Жерді шарлап ¨ш�ан ¨лым,
Ãлт ¥шін аяма�ан к¥ш-дарынын.
�аза�та ер тумайды енді Сіздей,
Жарылып кетсе де өті д¨шпанымны�.
Бабалар арманда�ан ізгі ¥мітпен,
Арылды дана халы� ж¥з к¥діктен.
— Н¨ра�а, о не дейсіз? Біз дайынбыз!!!
Тарих т¨р сахнадан Сізді к¥ткен…

Маралтай Ыбыраев

ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтіндегі �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ынасын жаз. 
Т�сіндірме с�здікті, kitap.kz сайтын пайдалан.

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. �леді ма�ыналы� б�лікке б�ліп, әр б�лігіне ат �ой. �р б�лік 
бой ын ша �ш с�ра�тан дайында. 

Кіріспе 
б�лім

Негізгі 
б�лім

�орытынды 
б�лім

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. �леді о�ы, к�рделі с�здерді теріп жаз. Осы с�з тіркестерін пай-
даланып с�йлем ��ра. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. К�п н�ктені орнына �ажетті �осымшаны �ойып жаз. Оны 
�андай �осымша екенін айт. 

Жаным ме..., ж¥регім... і�кәрі,
Арай т¨ны�, махаббатты� н¨р та�ы!
Т¥ркістан боп аяла�ан санам...,
Ãлы би... ш¨�ылалы б¨р�а�ы!
Аспанда�ы ай, ж¨лдыз... сен мені�,
�адір т¥нім, та��ажайып ерте�...!
Меккедегі �а�бадай көз тарта...,
А��у �¨с..., �иялда�ы ертегім!

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. А�ынны «Тарихты т�л�а �ана жасай алма�» деген пікірі 
бой ын ша пікірталас �ткізідер. 

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Р�лдік ойын. К�рші екеуі бірі тілші, бірі а�ын болып 
Маралтай Ыбыраевпен с�хбат ��рыдар.

ЕСТЕ СА�ТА!

Маралтай Ыбыраев «Елбасыма» өле�інде �аза� стан 
Республикасыны� Т¨��ыш Президенті туралы жаз �ан. 
Н¨рс¨лтан Назарбаевты� ел ¥шін жаса�ан е� бектері 
туралы жырла�ан.Көкжиек-Г
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ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінде жауабы бар н�с�аны белгіле.

А) Парламент А�мола �аласын «Астана» деп ауыстыру туралы ¨сынысты 
�ашан �абылдады?

�) Кімдер астананы өзіні� ту�ан �аласы санайды?
Б) Астананы ауыстыруды� себебі неде?
В) �аза�станны� жа�а астанасын �¨ру — �андай е�бек?

ТЫҢДАЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді тыда. Мәтіндегі термин с�здерді жаз. 

ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. К�п н�ктені орнына �ажетті �стеулерді �ойып жаз. 
�ажетті �стеулер: б�гін, кеше, �азір.
1. «... бізді� тө�ірегімізде бейбітшілік белдеуі �алыптасты», — деп се нім мен 

айту�а болады. 2.  ... болма�анны� ... болуы м¥мкін, біра� ана тіліне мән берме-
ушілік, оны �¨р меттемеу орны толмас ол�ылы�тар�а со�тыратыны сөзсіз. 3. ... — 

13-14- сабаНәтиже саба�. 
Мен не �йрендім?

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Суреттер бой ын ша мәтін ��ра. 

Аудиомәтін

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді о�ы. Тілдік ерекшелігін талда. 

• Н¨рс¨лтан �біш¨лы — саясатта көптен, Ке�ес дәуірінен келе жат�ан 
т¨л�а. Мені �атты та��алдыратыны — оны� заман тынысын тап басып таниты-
ны. Б¨л �асиет — б¥гінгі әлемді дөп басып сезіне алатын �асиет о�ан �айдан 
дары�ан?.. Ол адал да әділ. Бір мәселелерді тал�ыла�анда әрдайым «�атарда�ы 
адамдар�а б¨л �алай тиеді? Б¨л — жеке адам�а, �арапайым отбасыларды� 
өміріне �алай әсер етеді?» — деп ойлап т¨рады (Владимир Путин). 

• �азір жа¬анды� саясатта 5-6 ірі әрі ы�палды саясаткер бар. Соларды� 
бірі — Н¨рс¨лтан Назарбаев. Мен о�ан сенемін әрі оны� барлы� бастамасын 
�олдаймын (Маргарет Тэтчер). 

• Назарбаев — ке�естік саясатта�ы жары� ж¨лдыз, т¥рлі рес публи ка лар 
ара сында�ы ірі т¨л�а. �аза�стан лидері — белгілі де�гейде �атал, тә жі ри бе лі, 
же дел шешім �абылдай алатын адам. Ода�ты� бас�а республи ка ла ры ны� өзі 
мойында�ан жылы шырайлы, талантты әрі табанды басшы.         Назарбаев рес-
публиканы бас�арып т¨р�анда �аза�станны� табыстар�а жету м¥м кіндігі ана-
�¨рлым мол болады (Ли Куан Ю).

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, диаграмманы толтыр.

Н�рс�лтан 
Назарбаев

Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, диаграмманы толтыр.

Н�рс�лтан 

Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, диаграмманы толтыр.

Н�рс�лтан 

Мәтіндегі а�паратты пайдаланып, диаграмманы толтыр.

Н�рс�лтан Н�рс�лтан 
Назарбаев
Н�рс�лтан 

бой жа рыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман (Н. �. Назарбаевты� 
«Ой бө лістім хал�ыммен» атты кітабынан). 
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ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Ерте мектепте Т��ыш Президент к�ніне арнал�ан кеш бо-
лады. Кешті хабарландыруын дайында. 

АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Маралтай Ыбыраевты «Елбасыма» атты �леін �айталап 
о�ыдар. А�ынны «Бабалар арманда ан ізгі �мітпен, Арылды дана 
халы� ж�з к�діктен» деген пікірі бой ын ша ой б�лісідер. 

АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. �з айма�тарыда�ы Т��ыш Президент атымен аталатын 
нысандар туралы а�парат жинадар. Жина�ан а�паратты пайдала-
нып, презентация дайындадар. 

АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. «Бізді Т��ыш Президентіміз» деген та�ырыпта фотокол-
лаж дайында. Сыныпта �ор�а. 

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

Өз мемлекетіміз ¥шін ма�таныш 
сезіміне бөленіп, бірт¨тас отбасы се зімін 
сезінуге, �азір б¥кіл д¥ ние ж¥ зі білетін 
Республика Туын, Елта�басын, Гимнін 
арда�тап, �¨рметтеуге тиіспіз.

Н. ´. Назарбаев
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ТА
ҚЫ

РЫ
П

1-2- саба

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

• негізгі ойды аны�тау; 
• т³рлі жа°даяттарда с�йлеу әдебін д¢рыс �олдану;
• мәселені¯ арты�шылы°ы мен кемшілігін салыстыру; 
• �з ойы¯ды дәлелдеп жазу; 
• мәлімет жинау; 
• т³рлі стильдегі мәтіндер жазу да�дыларыды жетілдіресі.

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

басылым, ауданды�, б��ара, 
іс-тәжірибе, м�дде, а�ымда�ы

АЙТЫЛЫМ 

1-тапсырма. �сыныл�ан жауаптарды ішінен пікірлерді дәлелдеуге бола-
тын бір н�с�асын тадап, ойыды айт. С�йлегенде «мені ойымша...», 
«мені т�сінігім бой ын ша...» деген оралымдарды �олдан. 

1. Наполеон: «Жау а �арсы ж�здеген мы� �ол әскерден т�рт га зет-
ті� ойсырата со��ы беру м�мкіндігі зор», — деген. 

�алай ойлайсы�, жаумен со�ысу�а шы��ан мы�да�ан әскерден т�рт-а� 
газет �алайша мы�ты болады?

Жауап н�с�алары:
— �олбасшы газетті солдаттар�а о�ып т�сіндіреді; 
— газетті о�ы�ан жау �ор�ып, арт�а шегінеді; 
— газет әскерден де к�п адамны� �олына тиеді;
— газет елді� рухын к�тереді. 

2. 1840 жылы француз жазушысы Оноре де Бальзак баспас�зді 
«т�ртінші билік» деп атады.

Баспас�з елді бас�армайды. Адамдар�а �ызмет бермейді. Баспас�з 
�алайша билікке ие болады?

Жауап н�с�алары:
— к�п а�парат пен жа�алы�ты ме�геріп, газет бетіне жариялайды;

О�УШЫ, Б�Л МОДУЛЬДЕ СЕН:

Б��аралы� а�парат 
��ралдары

Жастар және бұқаралық ақпарат 
құралдары. Қасым Аманжолов 
«Жас дәурен»6
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— мол а�паратты игеріп, тарату ар�ылы билікке де, халы��а да әсер 
ете алады;

— басшылар туралы а�парат жинап, таратады;
— газеттегі а�парат �азір билікке әсер ете алмайды. 

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап 
бер. 

1. Б¨�аралы� а�парат �¨ралдарына не жатады?
2. Оларды� басты ма�саты — не?
3. �лемде о�и�аны �а�аз�а т¥сіру, тарату �ай кездері, 

�ай елдерде болды?

АЙТЫЛЫМ 

3-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер. 

1. Суретте берілген б¨�аралы� а�парат �¨ралдарымен таныссы� ба?
2. �андай б¨�аралы� а�парат �¨ралдарын о�исы�?
3. Åнемі о�итын т¨ра�ты газет не журнал бар ма?

ТІЛДІК БА�ДАР

Мекен �стеуі
Мекен ¥стеуі �имылды� мекенін, орнын білдіреді. �айда? �айдан? де-

ген с¨ра�тар�а жауап береді. Мекен �стеулері: ілгері, төмен, жо�ары, артта, 
алда, сонда, әріде, беріде, т.б. Мысалы: Журналистер т�мен т�сті. 

Аудиомәтін
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М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та. 
Мерзімді және мерзімсіз басылымдар «баспасөз» деп аталады. Бас пасөз 

халы� арасында әрт¥рлі а�парат тарату�а, �о�амды� пікір �а лып тастыру�а, 
саяси ж¨мыс ж¥ргізуге, мемлекетті�, әлеуметтік топ не жеке адамдарды� 
м�ддесін таныту�а �ызмет етеді. Мерзімді баспа сөз ге т¨ра�ты атауы, а�ым-
да�ы нөмірі бар, кемінде жарты жылда бір рет шы�арылатын газет, журнал, 
альманах, бюллетеньдер жатады. Олар та�ырыбы мен мазм¨нына, ау данды�-
айма�ты� бөлінісіне, о�ырмандар аудиториясына �арай бірнеше т¥рге бөлінеді. 
Мерзімді баспасөзді� е� не гіз гі әрі көне т¥ріні� бірі — газет. Батыс Еуропада 
(Германияда — 1609 жылы, Ãлыбританияда — 1622 жылы, Францияда — 1631 
жылы) ал�аш �ы газеттер шы�а бастады. �аза� тіліндегі ал�аш�ы мерзімдік ба-
сылым — 1870 жылы Ташкент �аласында жары� көрген «Т¥ркістан уәлаятыны� 
газеті». Б¨л газет �аза� даласында Ресей империясыны� отарлау саясатын 
ж¥ргізуді� �¨ралы ретінде пайда болды. Дегенмен газет ¨лтты� баспа сө зін 
�алыптастыруда, іс-тәжірибе жина�тауда, зиялы �ауымны� азатты� идея-
ларын б��ара халы��а жеткізуде ¥лкен рөл ат�арды. 

Баспасөзді� екінші т¥рі — мерзімсіз басылымдар�а кітаптар, кітапшалар, 
плакаттар, к¥нтізбелер және т. б. жатады. Оны� е� негізгі әрі көне т¥рі — кітап. 
Кітап басу ісі VІІІ-ІХ �асырларда �ытайда басталды. Ал�аш рет буддистерді� 
«Жа�¨т сутра» (868 ж.) деген кітабы басылып шы�ты. Ол а�аштан ойыл�ан 
�алыппен басылды. Б¨л жа�алы� Еуропа�а 4 �асырдан кейін келеді. �аза� 
тіліндегі ал�аш�ы кітап — «Сейф¥лмәлік» �иссасы. Ол 1807 жылы �азан 
�аласында жары� көрді. �азіргі кезде �аза�станда 1200-ден астам газет-
журнал, апталы� жары� көреді. Сондай-а� әрт¥рлі меншік нысанында�ы 260-
тан астам баспадан мы�да�ан таралыммен кітап, буклет, плакат және т. б. 
шы�арылады. Республикада�ы баспа сөз ж¥йесіні� �ызметі 1999 жылы шы��ан 
�аза�стан Республикасыны� «Б¨�аралы� а� парат �¨ралдары туралы за�ымен» 
реттеледі.

el.kz

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. Мезгіл �стеуіні с�ра�тарын пайдаланып, мәтін мазм�ны бой-
ын ша 5 с�ра� ��растырыдар.
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ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мерзімді және мерзімсіз баспас�зге тән ерекшеліктерді жаз.

Мерзімді баспас�з Мерзімсіз баспас�з

әрт¥рлі а�парат таратады; ...

АЙТЫЛЫМ

7-тапсырма. Баспас�зді �ызметін кластерге салып, таратып айт. 

...

...Мерзімсіз баспас�зді т�рлері

Мерзімді баспас�зді т�рлері

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

8-тапсырма. Т�менде берілген с�здерді �атыстырып, мекен �стеуі бола-
тындай с�йлем ��ра. 
Басылым, ауданды�, б¨�ара, іс-тәжірибе, м¥дде, а�ымда�ы.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫСЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Берілген с�ра�тар�а д�рыс жауап беріп, с�зж�мба�ты шеш.

Көлдене�інен:
1. Адамны� перзенті 
2. Мерзімді баспасөзді� т¥рі
3. Т¨��ыш �аза� газетіні� атауында�ы ал�аш�ы сөз. Облысты� аты 
4. Мерзімсіз баспасөзді� т¥рі 
5. Батыс Еуропада�ы т¨��ыш газет шы��ан ел
6. Лингвистиканы� зерттейтін нысаны
7. Е� ал�аш�ы мерзімді баспасөзді� т¥рі

Б
А
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П
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¾
З
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ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. Мектеп кітапханасында�ы республикалы�, �алалы�, об-
лыс ты� және ауданды� баспас�з ��ралдарымен танысып, топтасты-
рып жаз. 

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

11-тапсырма. �р�айсы мәтін мазм�ны бой ын ша т�рт с�ра�тан дайын-
дап, екі о�ушыдан жазбаша жауап алыдар. 

ЕСТЕ СА�ТА!

Мерзімді және мерзімсіз басылымдар бар. Олар 
б¨�ара�а азатты� идеясын жеткізеді. 

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап беріп, журналист болу �шін �ажетті �а-
сиет терді жаз. 
1. Таныс журналистері� бар ма?
2. Журналистер тек сенсация іздей ме?
3. Журналисті� бойында �андай �абілет болуы керек? 

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

ала�дат, ау�ымды, сыни, 
сыншыл, ма�ала, дәлел

3-4-саба
Журналист — асылды 

іздеуші

Көкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

2-тапсырма. С�ра�тар�а жауап беру ар�ылы кестені толтыр.

1. К¥нделікті �андай 
баспасөзді (элек-
тронды) о�исы�?

2. К¥ніне �анша 
уа�ыты�ды а�парат 
�¨ралдарын �арау�а 
ж¨мсайсы�?

3. Не себепті дәл осы 
баспасөзді о�исы�?

4. Баспасөздегі 
�андай рубри-
каларды �ызы�а 
�арайсы�? Неге?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап 
бер. 

1. «Журналистика» сөзі �айдан шы��ан? 
2. Ежелгі Грекияда кімдерді «журналист» деп ата-

�ан?
3. Ежелгі Египетте �андай газеттер шы�ты?
4. Юлий Цезарьды� сөзі �алай таратылды?
5. Париждіктер журналистиканы �алай дамытты?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС
ОҚЫЛЫМ

4-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та.

Журналист! Оны� ж¥рмейтін жері, мінбейтін көлігі жо�. Ãша�, пойыз, арба, 
ат, тіпті жаяу да тартып отырады. Бойында�ы бар �астерлі ж¥гі —блок ноты мен 
�аламы немесе �арындашы. �¨мда да, суда да болады. Аузы ке уіп, бірнеше 
к¥н ас ішпейтін кездері де болады. Та�ерте� отбасыны� �а сын да отырса, кеш-
ке мы�да�ан километр �ашы�ты�та ж¥реді.

На�ыз журналист — адамдарды� бойында�ы асылды іздеуші, өмір тарихын 
зерттеуші, б¥гінгі ¨лы заманны� шежіресін жазушы. Өмір жа�алы�ын ал�аш 
�а�аз бетіне т¥сіреді. Өмірге деген, асыл адамдар�а, ол адамдарды� жасам-
паз ісіне деген �ашы�ты� оны алыс сапар�а с¥йрейді. Ол халы�ты аладат�ан, 
ау�ымды мәселелерді ма�ала етіп жазады. Т¥н ̈ й�ысын төрт бөліп, көз майын 
тауысып көп отырады.

Оны ешбір ауыр сапар, �иын жол �ор�ытпайды. �айта, керісінше, �ы зы�-
тырады. Көп ж¥ріп, көп көрген сайын өмірді� алуан �ырын аны�ыра� көреді. 
Өмірді� өзінен о�иды. Б¨л — оны� білімін, д¥ниетанымын ке�ейтеді. Егер 
е�бекпен жина�ан дәлелден, фактіден ¥лкен ә�гіме немесе сыни ма�ала туса, 
жаз�аны жа�сы істі� басы болса, көрген азабы әп-сәтте-а� ̈ мыт болады! Журна-
лист е�бегіні� �ызы�ы да, �иынды�ы да осында.

Аудиомәтін
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Осы �ызы�ты көре алма�ан журналист — журналист емес. Журналист 
маманды�ыны� арда�тылы�ы да көп д¥ниені� ішіндегі әлі көрінбей т¨р�ан 
асылды аршып ала білуінде, соны� дәнін, нәрін о�ушы �ауым�а бере білуінде. 
Сөйтіп, жа�а бір рухани ізгілікті� көзін ашуда. Міне, сонда ол — на�ыз өмір 
барлаушысы, білгір дәуір тамыршысы, сыншыл журналист.

І. Ізтілеуов

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5-тапсырма. Мәтінді о�ып, әр ойб�лігіне та�ырып �ой, негізгі идеясын 
аны�та. �р ойб�лігіндегі тірек с�здерді теріп жаз.

Азатжол Та�ырыбы Негізгі идеясы Тірек с�здер
1-азатжол

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. Мекен �стеулерін тап. 

Журналист заман тынысынан артта �алмай, ¥немі алда ж¥руі керек. Оны� 
әріде ж¥рмейтін жері болмайтын еді, беріде мінбейтін көлігі жо�. Ол ¨ша�, 
пойыз, арба, ат, тіпті жаяу да тартып отырады. Аузы кеуіп, бірнеше к¥н ас ішпей-
тін кездері де болады. Та�ерте� отбасыны� �асында отырса, кешке мы�да�ан 
километр �ашы�ты�та ж¥реді.

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Мәтінді пайдаланып, на�ыз журналист болуды ережесін 
жаз. 

Журналист болуды¯ ережесі:
1. асылды іздеуші; 2. ... ; 3. ... ; 4. ...

ЖАЗЫЛЫМ

8-тапсырма. Журналисті алыс сапар�а с�йрейтін — �андай к�ш? Кластер-
ге таратып жаз.

...

...

...

...

Алыс сапар�а 
с�йрейтін к�ш

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ

9-тапсырма. Журналист �міріні �ызы�ы мен �иынды�ын аны�та. Бір нәр-
се �ызы� әрі �иын болуы м�мкін бе? Ойыды дәлелдеп айт. 

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

10-тапсырма. «Репортер» ойыны. Сен журналиссі. Сыныпта �аза� тілі 
са ба�ы �алай �тіп жат�анын, �зі �андай та�ырыпта, �андай ж�мыс 
жасап жат�аныды айтып, а�парат бер.

ЕСТЕ СА�ТА!

Журналист халы�ты ала�дат�ан, ау�ымды мәселелерді ма�ала етіп 
жа зады. Жина�ан дәлелден, фактіден ¥лкен ә�гіме немесе сыни ма�ала 
жазады.

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС
ЖА�А С ЗДЕР

жоба, жа�ымды, �амты, со��ы 

5-6-саба�аза� телевизиясы

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
1. �аза�станда �андай телеарналар бар?
2. �андай телеарнаны көресі�?
3. �андай телеба�дарламаны ¨натасы�?

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�тар�а жауап бер. 

1. Бейнефон �ашан ал�аш рет көпшілік алдында көрсетілді?
2. Екіжа�ты байланыс �ай жерде ж¥зеге асты?
3. Тікелей о�и�а бол�ан жерден берілген репортажды� сапасы �андай бол-

ды?

АудиомәтінКөкжиек-Г
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М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді 
ма�ы насын аны�та.

Биыл �аза� телевизиясыны� �¨рыл�анына 60 жыл толды. 1958 жылы 
елімізде теледидар ал�аш рет Алматыда тікелей хабар тарата бастады. 
Сол жылы �ара�анды мен Өскеменде, 1959 жылы Жез�аз�анда, 1960 
жылы Петропавлда облысты� студиялар ашылды. Б¨дан кейін Целино-
град, Орал, Бал�аш, Семей �алаларында студиялар ашылып, ж¨мыс істей 
бастады. 

1985 жылы �айта �¨ру кезе�і басталып, елде ¥лкен өзгерістер болды. 
«�аза�стан» арнасы 1991 жылы ел тәуелсіздігін халы��а бірінші боп жет-
кізді. �аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президенті Н¨рс¨лтан �біш¨лы 
Назарбаевты� ант �абылдау рәсімін көрсетті. 

Кез келген а�парат �¨ралы өз еліні� ¨лтты� м¥ддесін басты ма�сат-
та ¨с тайды. 2011 жылды� 1 �ырг¥йегінен бастап Елбасы Н. Назар баев-
ты� тапсырмасымен «Qazaqstan» Ãлтты� арнасы 100 пайыз �аза� тілін де 
хабар тарату�а көшті. �азіргі та�да «�аза�стан» телерадиокорпорация-
сы — «Qa zaqstan» Ãлтты� телеарнасы, «QAZSPORT», «Балапан» телеарна-
лары, «�аза�», «Шал�ар», «Астана» және «Классик» радиолары, айма�ты� 
телера диокомпанияларды біріктіретін ¥лкен телеарна. Корпорация мен 
айма� ты� филиалдарда екі мы�нан астам адам �ызмет етеді. 

«Qazaqstan» Ãлтты� телеарнасында�ы көрсетілімдерді� 80 пайызы — 
төл өнім. Көктемгі маусымда ¨лтты� арнаны� ¨жымы көрермендерін ты� 
жоба лармен, жа�ымды жа�алы�тармен �уантпа�. Атап айт�анда, «Ж¥р-
сін ні� ж¥йріктері» жа�а форматта айтысты� көркін �ыздырса, 26 нау-
рыздан бас тап алаш зиялыларыны� та�дырын ар�ау еткен «Тар заман» 
телехикая сы көрерменге жол тартады. Сонымен бірге со�ы уа�ытта 
жа�а дерек ті фильм дер, отанды� телесериалдар да эфирге шы�ып жа-
тыр. Алпыс жыл ды� тарихы бар �аза� телевизиясы — �аза� �ауымыны� 
мәдени әрі рухани оша�ы. Өзекті та�ырыптарды �амты�ан арна мы�да�ан 
жас өренді тәрбиелеп, отанды� телевизия мектебін к¥шейтіп келеді. 

Аян Бекен�лыКөкжиек-Г
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ЖАЗЫЛЫМ

4-тапсырма. «Т�сінік» ойыны. 
1. Мәтіннен тірек сөздерді тауып, әр�айсысына 2-3 ассоциация — тірек 

сөзден жаз. 
2. Оны� ішіндегі 1 негізгі сөзді белгіле. 
3. Белгілеген сөзді өзі� �алай т¥сінетіні�ді жаз. 
4. �р о�ушы тізбекпен тірек сөзге берген аны�таманы о�ысын. Ã� сас ты�-

тарды бөліп, сызсын. 
5. Орта� т¥сінікті жазы�дар. Салыстыры�дар.

�лгі: тірек с�здер: теледидар, арна, ... , ... .

1. Теледидар:
1. жа�алы�
2. �нер
3. кино
4. сериал
5. жарнама

2. Теледидар:
жа�алы�

3. Теледидар
1. халы�ты елде 
болып жат�ан 
жа�алы�тармен 
таныс тырады

4. Теледидар
�р о�ушы белгі-
леген с�здеріне 
берген т�сінігін 
о�иды

5. Теледидар
Барлы� о�ушы 
«теледидар» 
с�зіне берген 
т�сініктерін 
салыстырады. 
Орта� шешім 
шы�арады

АЙТЫЛЫМ

5-тапсырма. А�паратты д�рыс, д�рыс еместігін аны�та.
А�парат Д¢рыс Д¢рыс емес

1 �аза� телевизиясыны� �¨рыл�анына 60 жыл толды.

2 Сол жылы бас�а �алаларда телестудиялар ашыл�ан жо�. 

3 «�аза�стан» арнасы 1991 жылы ел тәуелсіздігін халы��а 
бірінші боп жеткізді.

4 «Qazaqstan» Ãлтты� арнасы әлі �аза� тілінде хабар 
тарату�а көшкен жо�.

5 «Qazaqstan» телеарнасында�ы көрсетілімні� 80 пайызы — 
төл өнім.

ЖАЗЫЛЫМ

6-тапсырма. К�п н�ктені орнына �ажетті с�здерді �ойып жаз. 
�аза� телевизиясыны� ... 60 жыл толды. 1958 жылы елімізде теледидар 

ал�аш рет Алматыда ... хабар тарата бастады. 1985 жылы �айта �¨ру ... бастал-
ды. Елде ¥лкен ... болды. «�аза�стан» арнасы елді� тәуелсіздігін ... бірінші боп 
жеткізді. �аза�стан Республикасыны� Т¨��ыш Президенті Н. �. Назарбаевты� 
ант ... рәсімін көрсетті.

Көкжиек-Г
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М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ

7-тапсырма. Топты� ж�мыс. «Qazaqstan» �лтты� телеарнасыны жас ма-
манысыдар. Эфирге жастар�а арнал�ан жаа телеба�дарлама �сы-
ныдар. 

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

8-тапсырма. «Qazaqstan» �лтты� телеарнасын 60 жылды�ымен ��т ты�-
тап, мәтін жаз. 

АЙТЫЛЫМ 

9-тапсырма. «�ша�» әдісі ар�ылы б�гінгі та�ырып бой ын ша бір-біріе 
с�ра� �ойып, жауап алыдар. 

ЕСТЕ СА�ТА!

Ãлтты� арна көрермендерді ты� жобалармен, жа�ымды жа�алы� тар-
мен �уантпа�. Со��ы уа�ытта жа�а деректі фильмдер эфирге шы�ып жа-
тыр. Арна өзекті та�ырыптарды �амтиды.

Телеба дарлама дайындау а �ойылатын талаптар:
— ба�дарламаны� ма�сатын аны�тау;
— ба�дарламаны� ма�сатты аудиториясын (кімдерге арнал�анын) 

аны�тау;
— ерекше идея�а ��ру;
— к�рермен к��ілін аударатын �ызы� детальдарды келтіру;
— та�ырыпты заманмен �ндестіру;
— мәтінді белгілі бір стильде сауатты жазу;
— ба�дарламаны� ж�ргізушісін, продюсер, режиссер, редакторы мен 

суретшісін аны�тау.

Көкжиек-Г
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М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

дәурен, шым�ай арай, сіркіреп жауып

ОҚЫЛЫМ

1-тапсырма. 1. Мәтінді о�ып, стилін аны�та. Стильді аны�тауда неге с�-
йенді? 2. �ою �аріппен жазыл�ан жолдарды �алай т�сінесі? Б�лт 
�ай кезде «�ан�а малынады»? Та ат�анда ма әлде к�н бат�анда ма? 
«Нажа�айды �ара �анаты» деген тіркесті осы�ан дейін естіді бе? 
«Самалды жібек �анаты» деген с�з тіркесін �алай т�сінді? �ле 
�зіндісі не туралы?

…�асым өмiр бойына ту�ан жердi� тамаша таби�атын жырлап өттi. Сол 
таби�атты� �¨лпыр�ан �¨былыстарын көргенде �асым еске т¥спей т¨рмайды. 
Рауандап ат�ан «та�-же�генi», «�анаты �ан�а малын�ан а�ша б�лтты», кеш-
кi шым�ай арайды көргенде �асым еске т¥седi. «Алыста�ы нажа�айды �ара 
т�нгi �анаты» жар�ылда�анда, аспан сатыр-с¨тыр жарыл�анда, дауыл ыс�ырып 
со��анда арасында �асым ж¥ргендей сезiледi. «Сiркiреп жа� быр жау�анда а�ын 
жаны ауамызда �алы�тап ж¥зiп ж¥ргендей» болады. «�арауыл�а т¨р�ан ай» да, 
«за��арда ж¥зген ж¨лдыз» да, «Сарыар�а жа�тан ескен жiбек �анат самал» 
да �асымды еске салады. Тау�а шы�ып, жа�ар�ан ке� дала�а көз ж¥гiртсек, 
�атарымызда �асым т¨р�андай әсер аламыз.

Шы�шы тау�а, �арашы ке� дала�а;
Мәз боласы�, ¨�сайсы� жас бала�а,
Ол шетi мен б¨л шетiне ж¥гiрсе�,
Шаршайсы� ба, �¨мары� бiр �ана ма?
О, дари�а, алтын бесiк ту�ан жер,
�адiрi�дi келсем бiлмей, кеше гөр!
Жата алмас ем топыра�ы�да тебiренбей,
�асым болмай, тасы� болсам мен егер.
Неткен байта�, неткен ¨лы жер едi�!
Нендей к¥йге ж¥регiмдi бөледi�?
Сенде тудым, сенде өстiм мен, сенде өлсем: 
«Арманым жо� б¨л д¥ниеде!» — дер едiм.

7-8- саба�асым Аманжолов 
«Жас дәурен»
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Мен де өзi�дей байта� едiм, ке� едiм,
�ызы�ы�ды көрiп, еркiн келемiн.

«Аманжол Ра�ымжанны� �асымымын, мен �ал�ан бiр атаны� �асыры мын» 
деген �асым а�ын, шынтуайтында, бiр атаны� �ана �асыры болып �ал�ан жо�. 
Ол хал�ымызды� адал ¬әм арда�ты ¨лы болды. Ел-ж¨ртын шексiз с¥йе бiлдi. 
�олынан келгенше �ызмет еттi. «�рi-сәрi болмай, ж¥регi нi� к¥йi неде екенiн 
бiлген» ойлы а�ын Аманжолов бiзге ¥лкен өнеге �алдырды.

Т. ´лiм��лов

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3-тапсырма. �леді о�ы. Таспадан тыдап, әнімен айт.
Жас дәурен

Жас дәурен — г¥л жазира, �айран жазым,
Ты�да�ан ерке с¨лу айт�ан назын.
�серлі ән, көк нөсер к¥й сал домбыра,
Жігітті� тебірентсін өнерпазын.

Жас дәурен,
Ризамын мен са�ан.
Жан сәулем,
Келші, сәулем а�са�ан.

Жас дәурен — жігер оты жан�ан жалын,
Көрмесем �ызы�ы�ды, армандадым.

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, с�ра�-
тар�а жауап бер. 

1. �асым Аманжолов туралы не білесі�?
2. �асым Аманжолов �андай жанрда 

жаз �ан?
3. А�ын �ай жерде ту�ан?
4. Оны� бас�а а�ындардан өзгешелігі 

не де?

Аудиомәтін

�асым Аманжолов

Көкжиек-Г
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Өмірге екі келер уа�ытым жо�,
Сонды�тан ¥лесімді мол �армадым.

Жас дәурен, �ызы�ы�а тоя алмаспын,
�н мен к¥й, өле�, сені �оя алмаспын.
Тірлікте тербелейін, тебіренейін,
Бір к¥ні кетсем ¨йы�тап, оянбаспын.

Жас дәурен,
Нажа�айлы алтын жаз.
Жан сәулем,
�осыл к¥йге, айтшы наз.

�. Аманжолов

АЙТЫЛЫМ 

4-тапсырма. С�ра�тар�а жауап бер.
1. �алай ойлайсы�, өле� неге «Жас дәурен» деп атал�ан?
2. А�ын кімге немесе неге ба�ыттап айтып т¨р? 
3. «Риза болу» дегенді �алай т¥сінесі�? Адам �андай жа�дайда �уанып, 

риза болады? 
4. «Жан сәулем» деген сөз кімге ба�ытталуы м¥мкін?

АЙТЫЛЫМ 

5-тапсырма. Берілген суреттер �лені мазм�нына сай келе ме? Дәлелде.

АЙТЫЛЫМ 

6-тапсырма. А�ын мына жолдарды кімге арна�ан? �ле жолдарында�ы 
к�ркемдеуіш ��ралдарды аны�та.

�серлі ән, көк нөсер к¥й сал домбыра,
Жігітті� тебірентсін өнерпазын.

Көкжиек-Г
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АЙТЫЛЫМ 

7-тапсырма. С�ра��а ойланып жауап бер. 
А�ын:
«Өмірге екі келер уа�ытым жо�, 
Сонды�тан ¥лесімді мол �армадым», — дегенде �андай ¥лес туралы ай тып 
отыр?

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ЖАЗЫЛЫМ 

8-тапсырма. �мірден ал�ы келетін �лесі туралы кластерге жаз.

...

...

білім

...

 мірден 
алатын �лесім

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ 

9-тапсырма. �лені идеясын аны�та. Тірек с�здерді теріп жаз.
Негізгі идеясы Тірек с�здер

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10-тапсырма. �асымны ж�байы — Са�ыпжамал әжені естелігін о�ы. 
С�ра�тар�а жауап бер:

1. А�ынны т�рмысы �андай бол�ан?
2. �асым Аманжолов �ле жазумен �атар �андай шы�ар машылы� ж�-

мыспен айналыс�ан?
1946 жылы со�ыстан кейін �асеке�е т¨рмыс�а шы�тым. �асеке� сонда 

а�асымен бірге «Городская, 69» деген ¥йде т¨ратын. «Ахметжан» деген жал�ыз 
а�асы болды. Ол кісіні� 2 бөлмелі ¥йі болды. Кішкентай бір �ара��ы бөлмеде 
а�а бар (онда Дари�а жо� (Дари�а — �ызы), �асым — ¥шеуіміз т¨рды�. 
Åйімізде жал�ыз �ана төсегіміз бар, темір пеш жа�атын едік. Сонда �асеке� 
жазатын ¥стел �оятын, �она� �абылдайтын да жеріміз жо�. �¨йт тай �ана �ара 
шабаданымыз болатын. Сол �ара шабаданны� ¥стіне �о йып, �асеке� өле� жа-
затын. Ол кезде �асеке� Лермонтовты� «Мас ка радын» аударды, «Полтаваны», 
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«�ыс�ы кештерді» аударды, көп нәрсені аударды. Сол �¨йттай ¥йде т¨рып, бір-
талай ж¨мыс істеді. Өзі со�ыстан келген беті.

qasym.kz 

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

11-тапсырма. Интернеттегі gasym.kz а�паратты�-танымды� порталыны 
«�асымтану» айдарынан �. Аманжолов туралы естелік тауып, 
т�сінгеніді сыныпта баянда. 

ЕСТЕ СА�ТА!

Ол хал�ымызды� адал ¬әм арда�ты ¨лы болды. Ел-ж¨ртын шексiз с¥йе 
бiлдi. �олынан келгенінше �ызмет еттi.

М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫС
ЖА�А С ЗДЕР

орынбасар, заманауи, 
пікірталас

9-10-саба«J1-JASTAR1» 
жастар арнасы

АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Суреттердегі интернет ар�ылы к�рсетілетін желілерді �ай 
т�рін жиі пайдаланасы, �андай ба�дарламаларын к�ресі?

Көкжиек-Г
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ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2-тапсырма. «Тікелей репортаж» ойыны. Орыс тіліндегі жаалы�ты о�ып, 
�аза� тіліне аудар. К�рермендермен амандасып, жаалы�ты жеткіз. 
С�йлеу әдебін са�та. 

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ

3-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та. Стилін аны�та. 

Орталы� коммуникация �ызметінде 2018 жылды� наурыз айында «J1-Jastar1» 
жастар�а арнал�ан жа�а телевизиялы� арнаны� т¨сауы кесілді. 

Шара�а арнаны� бас директоры Ілияс Ыс�а�ов, �аза�стан Рес пуб ли-
ка сы Дін істері және азаматты� �о�ам министрлігіні� Жастар саясаты де-
партаментіні� директоры Асхат Оралов, «J1» (Jastar1) телеарнасы ди рек то-
рыны� шы�армашылы� жөніндегі орынбасары ºалия Човдурбаева жә не «J1» 
(Jastar1) телеарнасыны� креативті продюсері Алпамыс Шаримов �а тысты.

«J1-Jastar1» телеарнасы �аза�стан жастарыны� талаптарын �ана �ат-
тандыратын заманауи телевизиялы� трендтерді таратады. Телеарна — 
жастарды� жобаларын, идеяларын �олдау�а, пікірталас ¨йымдастыру�а, 
өзекті мәселелерді шешуге ба�ыттал�ан жа�а форматта�ы арна. Телеарна 
2018 жылды� 28 наурызында ID TV платформасында, YouTube және Instagram 
әлеуметтік желілерінде іске �осылды. Болаша�та Отау ТВ кабель ж¥йесі 
ар�ылы таратылады. 

«J1-Jastar1» телеарнасы, е� алдымен, 14-29 жас аралы�ында�ы жастар�а 
ба�ыттал�ан. Сонымен �атар ол о�ушылар, студенттер, жас мамандар мен т¥рлі 
�ызметтегі жастар�а нем�¨райды �арамайтын барлы� адам ¥шін де �ызы� 
болма�.

Арнаны� форматы — жастар өміріндегі ма�ызды әрі �ызы� о�и �а лар. 

«j1jastar1» — первый молодежный 
познавательно-развлекательный теле-

канал вышел в эфир!
Телевидение «j1-jastar1» — уникаль-

ная студия, так как на сегодняшний день 
еще нет аналогов телеканалов с открытой 
формой, позволяющих молодежи самой 
создавать содержание канала.
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Телеарнаны� контенті өндірістегі ас¥й, сән және с¨ лу лы� тан бас тап шы-
тырман, тылсым о�и�алар�а, спорт�а, телехикаялар мен әлем дік кине ма-
тографияны� хиттеріне, әлеуметтік реалити мен отбасылы� �а рым-�атынас, 
ба�ыт, бала тәрбиесі, денсаулы� туралы ток-шоу лар�а то лы та нымды�, 
білімдік, публицистикалы� және ойын-сауы� ба� дар ла ма ла ры нан т¨рады. 
Ба�дарламаларда жастар мәселесі, м¥м кін дік тері мен өзін-өзі танытуы туралы 
сөз болады.

Б¥гінгі та�да «J1-Jastar1» телеарнасы жастарды� өзіне арнаны� маз м¨нын 
толтыру �а м¥мкіндік береді. Б¨л — бас�а арналар�а ¨�самайтын ашы� ала� 
¨сын�ан бірегей ерекше телеарна.

Е. �алдан

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

4-тапсырма. Мәтінді о�ып, әр ойб�лігіне та�ырып �ой. Термин-тірек с�з-
дерді теріп жаз.

Азатжол Та�ырыбы Негізгі идеясы Тірек с�здер
1-азатжол

ЖАЗЫЛЫМ 

5-тапсырма. «J1-Jastar1» телеарнасыны �андай форматта ж�мыс іс тей-
ті нін теріп, с�йлем ��ра. 

Жобаларды �олдау, демалыс орындарын көрсету, идеяларды �олдау, 
ертегі айту, кітап о�у�а ¥йрету, пікірталас ¨йымдастыру, косметика�а жар-
нама жасау, заманауи өзекті мәселелерді шешу және т.б. ба�ыттал�ан жа�а 
форматта�ы арна. 

ЖАЗЫЛЫМ 

6-тапсырма. Арнада ж�ргізілетін ба�дарламаларды ба�ыттарын тауып, 
кластерге т�сір. Сол ба�ыттарды ішінен �айсысын к�ргі келетінін  
айтып, себебін т�сіндір. Àлгіні пайдалан. 

�лгі:
Мен «J1-Jastar1» жастар арнасынан спорт�а �атысты ба� дар ла-

маларды к�ргім келеді. Себебі мен футболды� жанк�йерімін. �лемдік жарыс-
тар тікелей эфирден к�рсетілгенін �алаймын. �зім де футбол ойнаймын. 
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АЙТЫЛЫМ 

7-тапсырма. Топты� ж�мыс. Телеарнаны мазм�нын жасау�а к�мек те-
сі дер. Т�мендегі аны�тамалы� с�ра�тар�а жауап іздеп, т�саукесер 
жа садар. �з ойларыды орта�а салыдар. Арнаны директорын, 
орын басарын, продюсерін, редакторын, ж�ргізушісін та�айындадар. 
Олар ды не істейтінін аны�тадар. 

1. Арнадан �андай мазм¨нда�ы ба�дарламаларды көргілері� келеді? 
2. Оны� форматы �андай болуы керек? 
3. Эфирге �андай уа�ытта шы�уы керек? 
4. Ол ба�дарламаны� ма�саты �андай? 
5. Ба�дарлама неше жаста�ы адамдар�а арнал�ан?
6. Арнаны жастар жиі �олданатын та�ы �андай желіден көрсетуге бо лады?

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ 

8-тапсырма. «Балы� �а�асы» диаграммасын толтыр: 1. балы�ты басы-
на «J1-Jastar1» телеарнасыны ма�саты; 2. балы�ты �а�асына 
ар на ны ж�мыс істейтін форматтарыны ба�ыты; 3. балы�ты ��й-
ры�ына телеарна бой ын ша �орытынды жаз. 

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

9-тапсырма. «Тік�ша�» әдісі. Тік�ша�ты �анатына та�ырып�а �атысты 
с�ра�тарды жазып, �шыр. �зі де жауап бер. Соынан жауаптарды 
д�рыс, д�рыс еместігін тексерідер.

ЕСТЕ СА�ТА!

Жастар�а арнал�ан «J1-Jastar1» 
арнасы жастарды� жобаларын, 
идеяларын �олдау�а, пікірталас 
¨йымдастыру�а, өзекті мәселелерді 
шешуге ба�ыттал�ан. 

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС
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М�ТІНАЛДЫ Ж�МЫСЖА�А С ЗДЕР

әзіл, �гіттеу

ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ

1-тапсырма. Аудиомәтінді тыдап, жауап бер.
1. Мәтін не туралы?
2. Б¨л басылыммен таныссы� ба?
3. Электронды басылымда �андай �ызмет іске �осыл�ан?

М�ТІНМЕН Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ

2-тапсырма. Мәтінді т�сініп о�ы. �ою �аріппен жазыл�ан с�здерді ма�ы-
насын аны�та.

«Жас алаш» — жастар�а арнал�ан е� байыр�ы әрі беделді рес пуб ли калы� 
басылым. Ал�аш�ы саны 1921 жылы 22 наурызда Ташкент �аласында жары� 
көрді. Ãйымдастырушысы әрі т¨��ыш редакторы — º. М¨ратбаев, жауапты 
хатшысы І. Жанс¥гіров болды. Газетті� шы�уына �аза� ты� �айраткерлері — 
А. Байт¨рсын¨лы, С. Сәдуа�асов, Б. Майлин, С. Сейфуллин, М. �уезов, Ж. Ай-
мауытовтар атсалыс�ан. Газет 1927 жылдан бастап «Лениншіл жас» деген ат-
пен шы�ты. Б¨л басылым �ай кезде де �аза� жастарыны� �алыптасуына ¥лкен 
е�бек сі�ірді. 

�аза�стан өз алдына тәуелсіз мемлекет бол�аннан кейін газетке «Жас 
алаш» атауы �айтарылды. 2000 жылы «Жас алаш» «жылды� е� ¥здік газеті» 
атанып, «Алтын ж¨лдыз» номинациясын же�іп алды. Газетті� бас редакторы 
Н¨ртөре Ж¥сіп мемлекеттік тіл мен ¨лтты� дәст¥рді дамыту�а сі�ірген е�бегі 
¥шін жылды� та�даулы «Алтын адам» сыйлы�ымен марапатталды. Негізінен 
жастар�а арнал�ан газетті барлы� жаста�ы адам о�иды. Ол — жал пы¨лтты� 
�аза� басылымы. 

«Жас алашта» к¥нделікті жа�алы�тармен �атар саясат пен экономи-
ка, әдебиет пен мәдениет, өндіріс пен экология, �ылмыс пен за�, �аржы мен 
бас�ару ж¥йесі, маркетинг пен менеджмент, білім беру мен денсаулы� са�тау, 

11-12- саба«Жас алаш» жастар 
газеті

Аудиомәтін
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өнер және т.б. та�ырыптарда ма�алалар жарияланады. Сонымен �атар сыни 
ба�ытта�ы, әзіл ә�гімелер де жарияланып т¨рады. Газетті� «Студент», «Ыр�а�», 
«Мы�нан бір мезет», «Отбасы» атты �осымшалары бар. «Жас алашты�» өзіне тән 
сипаты — өткірлігі мен турашылды�ы, жа�а шылды�ы мен тап�ырлы�ы. «Жас 
алаш» — а�паратты объективті бере тін, проблема�а жа�аша көз�араспен 
�арайтын беделді газет. Газет өз ба�ытын �гіттеу ма�сатында пайдаланбай-
ды, көтерілген проблеманы адамгершілік �а�идаларына с¥йеніп шешеді. 

«�леуметтік технология орталы�ы» ж¥ргізген маркетингтік зерт теу лер ді� 
нәтижесі бой ын ша, «Жас алаш» — жас өс пі рім дер ден бас тап, егде тарт�ан 
жас та�ы азаматтарды� с¨ ра нысына ие, беделді әрі жа�ашыл басылым. Ба-
сы лымны� негізгі о�ыр ман да ры — жо�ары білімді азаматтар, жо �ары о�у 
орындарыны� студент те рі, әр де�гейдегі мемлекеттік бас�ару орган да ры ны� 
басшылары мен �ыз мет кер лері, зиялы �ауым өкілдері мен �ара пайым ауыл 
т¨р�ындары.

«Жас алаш» 

АЙТЫЛЫМ 

3-тапсырма. А�паратты д�рыс, д�рыс еместігін аны�та.
А�парат Д¢рыс Д¢рыс емес

1 «Жас алаш» — жастар�а арнал�ан е� байыр�ы басы-
лым.

2 Б¨л басылым белгілі бір уа�ытта �ана �аза� 
жастарыны� �алыптасуына көмектесті. 

3 �аза�стан тәуелсіз мемлекет бол�анда «Жас алаш» 
атауы �айтарылды.

4 Газетті негізінен орта жаста�ы адамдар о�иды. 

5 «Жас алаш» — өткір, турашыл, жа�ашыл газет.

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ 

4-тапсырма. «Броунды� �оз�алыс» әдісі. «Жас алашты» шы�ару�а атса-
лыс �ан �аза� �айраткерлерін ата. Àш-т�рт о�ушыдан ол адамдар 
ту ралы не білетінін с�рап, 3-4 с�йлем жаз. 

ЖАЗЫЛЫМ 

5-тапсырма. «Жас алашты» �осымшалары мен жарияланатын та�ы рып-
тарын кластерге т�сір. 
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«Жас алаш»

Жарияланатын та�ырыптары �осымшалары

... ... ...

М�ТІНСО�Ы Ж�МЫС

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

6-тапсырма. Ж�пты� ж�мыс. «Жас алаш» газетіні �станымдарын сарап-
шы ретінде о�ып, �з с�здерімен �айта редакциялап жазыдар.

�лгі: 1-ж�п.

«Жас алаш» — о�и а:
* «әлдекімдерге �олайсызды� тудырады екен!» — деп, болып жат�ан о�и�аны ел-

ден жасырып �алу�а болмайды;

* о�и�аны� ізін суытпай, уа�тылы жариялайды;

* о�и�аны� жай-жапсары, себеп-салдары б¥ркеленбей, талданады. 

Р. Сәрсенбай

«Жас алаш» — тек шынды�ты айтатын газет. Газетте бол�ан о�и�а 
шынайы жазылады. �р о�и�а кешікпей, бол�ан уа�ытында жария ланады. 
Талдау ж�ргізіледі.

«Жас алаш» — жа�алы�:
* �о�амды� ма�ызы бар жа�алы�тар объективті көз�арас т¨р�ысынан ¨сынылады;

* жа�алы� жала� болмас ¥шін әлеумет, саясат, экономика мамандарыны� пікір-

лерімен �оса беріледі;

* т¥сініктемелерде эмоциялы� кө�іл к¥й са�талады, за��а �айшы болмаса, т¥ зе тіл-

мей ді.

Р. Сәрсенбай

2-ж�п.
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«Жас алаш» — сараптама:
* �алыптас�ан жа�дай�а �ыс�а әрі на�ты ба�а беріледі;

* өркениетті, озы� ойлы, өзгеше пікірдегі мамандар көптеп тартылады;

* сараптама жасаушыны� әділдігі, адалды�ы, біреуді� отын көсеп ж¥рмегендігі 

ескеріледі. 

Р. Сәрсенбай

3-ж�п.

«Жас алаш» — пікірталас:
* с¨хбаттар, екеуара ә�гіме, тікелей телефон әдістері жиі �олданылады;

* дө�гелек ¥стелдер ¥збей ¨йымдастырылады;

* к¥рделі та�ырыптарды көпшілік болып талдайды. 

Р. Сәрсенбай

4-ж�п.

«Жас алашты�» та�ырыбы:
* ел ішіндегі әділетсіздік, жем�орлы�, әлімжеттік, зорлы�-зомбылы� к¥н тәртібінен 

т¥спейді;

* көз�арас аясын ке�ейтетін танымды� ма�алалар�а ке� орын беріледі;

* �о�амды�, ¨лтты�, мемлекеттік мәні бар та�ырыптарды� еш�айсысына шектеу жо�.

Р. Сәрсенбай

5-ж�п.

«Жас алашты�» �станымы:
* «Жас алаш» — ешкімге жау емес, еш�ашан біржа�тылы��а жол бермейді, жур-

налистік принциптен ауыт�ымайды;

* жа�сы жа�алы�тар�а, елге істелген пайдалы істерге �ай тараптан жасалса да, газет 

беті ай�ара ашы�;

* айтыл�ан сөзге, ой�а, көз�арас�а еш�ашан �иянат жасалмайды, аманат�а �иянат 

ж¥рмейді.

Р. Сәрсенбай

6-ж�п.
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«Жас Алаш» — о�ырман:
* Редакция�а келген хаттарды� еш�айсысы �араусыз �алмайды, бір жолы болса да 

жарияланады;

* О�ырман ̈ сын�ан та�ырыптар�а журналистік зерттеулер ж¥ргізіледі, арнайы іссапар-

лар ¨йымдастырылады;

* «Жас алаш» — «Ма�атаев-22» айдарымен о�ырман хаттары е� көп жарияланатын, 

халы�пен байланысын ¥збеген, т¥кпірдегі ауылды� зәру мәселесін жа¬ан�а жар са-

лып жеткізетін, жанашыр газет.

Р. Сәрсенбай

7-ж�п.

АЙТЫЛЫМ 

7-тапсырма. «Жас алаш» газетіні �станымдарынан �орытынды шы�а-
рып, сипаттама бер. 

�лгі: «Жас алаш» газеті — шыншыл, ..., ... газет. 

АЙТЫЛЫМ 

8-тапсырма. Жа�даятты� тапсырма. Сен газетті тілшісісі. «Жас алаш» 
газетін ма�тап, о�ырманды бір жыл�а жазылу�а �гітте. 

АЙТЫЛЫМ 

9-тапсырма. «�ар кесегі» әдісі бой ын ша шебер ��рып, б�гінгі та �ы рып-
ты �орытыдар. Бір о�ушы та�ырып�а �атысты т� жы рымын ай тады. 
Екінші о�ушы оны сараптап, �з т� жы рымын айтады. Àшінші о�ушы 
екеуіні айт�анына сараптама жасап, �зі ні пікірін �осады. Осылай-
ша, б�кіл сынып ал�ан білімін талдайды.

ЕСТЕ СА�ТА!

«Жас алаш» а�паратты 
объек тивті т¥рде береді. 
Проблема�а жа�аша көз�а рас-
пен �арайды. Газет ¨стан�ан 
ба �ытын ¥гіттеу ма�сатында 
пай даланбайды. 
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ЖАЗЫЛЫМ 

1-тапсырма. «Б�лшектен б�тін ��рау» әдісі. Журналист болуды негізгі 
талаптарын жазып, толы�тыр. 

...

...

жасампаз

әділ, 
объективті

Журналист 
болуды 

талаптары

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

2-тапсырма. 1-тапсырмада аны�тал�ан журналист болуды талаптары 
негізінде «Журналист» деген — кім?» деген с�ра��а жауап бер. 

�лгі: 
Журналист сауатты, �з пікірін д�рыс жеткізе алатын, әдепті с�й-

лейтін, ... .

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ 

3-тапсырма. �йгілі диктор Сауы� Жа�анованы пікірін о�ып, �з к�з�а ра-
сыды айт. 
Б¨рын �аза� хал�ыны� бай мәдениеті мен тарихына �атысты ты�дарманы 

мен көрерменіні� кө�ілінен шы��ан танымды� хабар көп болатын. Және ол ха-
барларды даусы �ойыл�ан, тілді� ыр�а�ын, әуенін са�тап сөйлейтін мамандар 
�ана ж¥ргізетін. Ал �азір тілді задылы�ын са�тамай, к¥лдірген болып, екі 
с�зді басын �оса алмайтын адамдар эфирлерді толтырып жатыр. Тіпті еш 
ізденбестен, интернеттен тауып алып, соны сәл �деп ты�дарман�а жеткізе 
салатын «�нер» пайда болды.

�лгі: С. Жа�анованы� пікірімен келісемін / келіспеймін. Себебі ...

13-сабаНәтиже саба�.
Мен не �йрендім?

Көкжиек-Г
оризо

нт



143

АЙТЫЛЫМ 

4-тапсырма. Теле-радиодикторларыны бойында кездесетін, С. Жа�анова 
айт�ан кемшіліктерді сипатта. 
— �аза� тіліні� за�дылы�ын са�тамау;
— екі сөзді� басын �оса алмау;
— ізденбеу, интернеттен алу;
— сәл ө�деу.

ОҚЫЛЫМ

5-тапсырма. «Ойшыл �алпа�тар» ойыны. Журналист болуды арты� шы-
лы  �ы мен кемшілігін айтып, пікірталас �йымдастырыдар.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

�дебиет тіліні� �аруы — баспа мен мектеп. 
Баспа мен мектеп — өте �айратты �ару. 

Халел Досм�хамед�лы

�алпа�тар �алпа�тарды¯ �ызметі �ойылатын с¢ра�тар 

Журналист маманды�ы туралы 
білетінін айтады.

«Журналист» деген — кім? 

Журналист болуды� арты�шылы�ын 
айтады.

Оны� �андай пайдасы бар? 

Журналист болуды� кемшіліктері 
туралы айтады. 

Оны� �андай зияны, 
ауыртпалы�тары бар? 

Журналист маманды�ы туралы ойын 
айтады.

Оны� �о�ам�а тиімділігі неден 
көрінеді? 

Айтыл�ан ойды� �айсысы ¨на�анын, 
�айсысы ¨нама�анын айтады.

Айтыл�ан ой�а �алай �арайсы�? 

Ба�ылап, �орыту: айтыл�ан ойды� 
журналистика�а �атысын айтады.

Айтыл�ан ойдан �андай �орытынды 
шы�ару�а болады? 
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1. �аза жазуыны£ даму жолы 
��лпытас — надгробный камень 
(памятник)
�ашау — высекать
дәуір — эпоха 
т�ркі — тюркский
жазба — письменный
д�ниетаным — мировоззрение
жан-жа�ты — всесторонний
әліпбилік — алфавитный
зерделеу — вникать в суть; понимать
��ілу — вглядеться
к�шірме — копия

н�с�а — вариант
сәйкестендіру — идентифицировать
сия — чернила
т�л — кровный
т�те — прямой; напрямик; сокра-
щенный
емле — орфография; правописание
жетілдір — совершенствуй
дыбыс — звук
ретте — отрегулируй
ж�йелеу — систематизировать
�ндес — тональный; созвучие

2. Жолы£ болсын, жолаушы! 
ж�ргінші — путник; пешеход
зуылдау — мчаться
тасымал — перевозка
жол-ж�некей — проездом; по доро-
ге; по пути; попутный
бекер — напрасный
бекет — станция
��н — стоимость
аралы� — промежуток; расстояние 
между двумя точками
жолсапар — командировка
жолазы� — еда на дорогу
ж�рдек — скоростной
ба�ыну — подчиняться

жолшыбай — попутно
куәлік — удостоверение; свидетельство
аялдау — задерживаться
жолайры� — развязка; перепутье
апат — авария; стихийное бедствие
жолсерік — проводник; бортпровод-
ник; стюардесса
жиілеу — учащать
жолдама — направление, путевка
са�тан — берегись
сәтті — успешно
зымырандай — как ракета
жедел — оперативно
әрі-бері — туда-сюда

3. К¤шпенділер мәдениеті. �азаты£ халы к�нтізбесі 
байыр�ы — прежний
к�шіп-�ону — переселиться
ханды� — ханство
жәдігер — памятник
жи�анкез — путешественник
до�ыз — дикая свинья
ж�лдызнамашы — астролог

жорамал — предположение
ди�аншылы� — земледельчество
к�ндіз-т�ні — днем и ночью
лашы� — лачуга
к�н�за� — целый день
к�ншы�ыс — восток
адамзат — человечество

Лексикалы-грамматикалы минимум бой ын ша 
азаша-орысша с¤здік
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тайпа — племя
к�шпенді — кочевник
т�рмысты� — бытовой
�за�ты� — продолжительность

�лу — улитка
бек — бек; очень
руна — руна; рунический

4. За£ — о�амны£ тірегі
әділет — юстиция
ар-намыс — честь
���ы� — право
���ылы — вправе
кепіл — залог; гарантия
азамат — гражданин, -ка
�о�амды� — общественный
шектеу — ограничивать
жаза — наказание
б�за�ылы� — хулиганство
б�лдіру — испортить
жой — устрани

ж�зеге асу — осуществление
тергеу — расследование
куәгер — свидетель
�ылмыскер — преступник
ірге — основание
�тініш — заявление
ма��лдау — одобрить
себеп — причина
арыз — заявление
�р — бей
жар�ы — устав

5. �азастан Республикасыны£ Т�£�ыш Президенті к�ні — 
тәуелсіз �азастанны£ айбынды мейрамы 

ал�ышарт — предпосылка
арнау — направлять
аталу — именовать
�міткер — претендент
бекіт — утверди
белес — ступень
б�кілхалы�ты� — всенародный
бірауыздан — единодушно
дарын — талант
дауыс — голос

кенші — горняк
туып-�сті — родился и вырос
бастамашы — инициатор
сайлану — избираться
��штар — страстный
лауазым — должность
сайлау — выборы
т�т�а — опора
�аза�станды� — казахстанский

6. Жастар және б�аралы апарат �ралдары
ала�дату — тревожить
ау�ымды — объемный
әзіл — юмор
орынбасар — заместитель
б��ара — народ
дәлел — доказательство
жас дәурен — счастливая пора
жоба — проект
жа�ымды — приятный
айдар — рубрика

ауданды� — районный
басылым — издание
іс-тәжірибе — практика
�амту — охватывать
�гіттеу — агитировать
пікірталас — дискуссия
сыни — критический
ма�ала — статья
со��ы — последний
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QR-код арылы оулыта берілген аудиожазбаларды ты£дау 
жадынамасы

��рметті жас дос! Аралары�да QR-кодты �олдана алатындар болуы м¥мкін, деген-
мен «QR-код» дегеніміз — не, ол не ¥шін �ажет екенін еске т¥сіріп, білмегендер болса, 
т¥сіндіре кетуді жөн көрдік.

QR-код «Quick Response — ш¨�ыл жауап» — өзіндік деректер базасы, онда а� бетте 
белгілі бір тәртіппен �ара т¥сті шаршылар орналас�ан. «QR-код» дегеніміз — мобильді 
телефонны� камерасы ар�ылы жылдам тану ¥шін а�парат беретін, екі өлшемді штрих-код. 
Арнайы �осымша көмегімен біз о�улы�та�ы кейбір мәтіндерді QR-код�а айналдырды�, 
ол — URL-мекенжайды�, я�ни интернет бетіндегі �ажетті а�паратты� сілтемесі. Б¨л 
о�ушы�а о�у материалымен ж¨мыс істеу барынша ы��айлы болу ¥шін жасал�ан.

QR-кодты сканерлеуде не білу ажет?
QR-кодты сканерлеу ¥шін мобильді �¨рыл�ы�а арнайы ба�дарламалар орнатыла-

ды. Оларды пайдалану о�ай әрі ы��айлы. iOS (iPhone) мобильді платформасында Scan 
�осымшасы бар, Android-та QR-код сканерлейтін ба�дарлама көп. Соны� бірі — QuickMark 
�осымшасы т¥рлі форматта�ы QR-кодтарды сканерлейді, оны� көмегімен сілтемелер 
автоматты т¥рде ашыла ды. Б¥гінде жа�а смартфондар QR-кодты сканерлейтін арнайы 
�осымшаларды �ажет етпейді, өйткені б¨л функция ба�дарламада алдын ала орнатыл�ан. 
QR-кодты сканерлеу ¥шін телефон камерасын код�а әкелесіз де �ажет а�паратты ала-
сыз. QR-кодты смартфонында камерасы бар кез келген о�ушы �олдана алады, әр о�ушы 
шифрлан�ан мәтіндерді сканерлеп, көркем шы�армаларды ты�дай алады. 

Аудиомәтіндер
1-6-та�ырып
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