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АЛҒЫ СӨЗ 

 
Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев ана тілі мен төл 

әдебиеттің қадір-қасиетін балаларға мектеп жасынан сіңіру 

қажеттігін айта келіп: «Осыған орай Алматыдағы Абай атындағы 
мектеп-интернаттың мүмкіндіктерін толық пайдаланған жөн. 

Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын бұл мектептің оқу 

үдерісі басқа мектептерге үлгі болады деп ойлаймын. Оны 

заманауи талапқа сай жан-жақты жетілдіріп, «Абай мектебі» деп 
аталатын ең үздік білім ордасына айналдыру қажет. Жалпы біз 

келешекте Абай мектептерін ашу туралы ойлануымыз керек», - 

деген болатын. Еліміздің әр аймағында «Абай мектептерін» ашу 
ісі қолға алынған сәттен бастап, әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында желілік «Абай мектептерінің» 5-11-сыныптарына 

арналған «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Абайтану» пәндерінің 

бағдарламасын жасауды мектеп-интернат мұғалімдері ЖОО 
ғалымдарымен бірлесе отырып бастаған еді. Бағдарламалар 

әзірленген соң арнайы жұмыс топтары құрылып, Нұр-Сұлтан, 

Алматы қалаларында, ҚР ҰҒА-да, Абай мектеп-интернатында 8 
рет талқылаудан өтіп, ұсыныстар бойынша өңделіп, ҚР БҒМ 

бекітілді. 

Бүгінгі оқушы – ертеңгі жас маман. Оқушылар мектеп 
қабырғасынан түлеп ұшқан соң, қандай мамандықты таңдаса да 

дұрыс сөйлей білуі, сауатты жаза білуі маңызды. Сауатты жазу 

үшін тілдің грамматикалық ерекшеліктерін білуі міндетті. Дұрыс 

сөйлеу үшін айтар ойын жүйелеп, қажетті сөздермен мәтін құрай 
алу дағдысы дамыған болуы тиіс. Осы орайда, желілік Абай 

мектептерінің 5-11-сыныптарына арнап жасалған «Қазақ тілі» 

бағдарламасының ерекшелігі: оқушылардың тілдік дағдыларын 
дамыту (айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым) «мәтінтану», 

«мәтінтудыру» және «әдеби тіл нормалары» деген 3 бөлім 

бойынша жүзеге асырылатын болады. Бағдарламаны құрастыру 
барысында пәннің тереңдетіле оқытылатынын ескере келе 

оқушыға терең лингвистикалық білім беру басты назарға алынды. 

Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар жеңілден ауырға, қарапайымнан 
күрделіге қарай шиыршық әдісі бойынша оқытылады. 
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Ұлттың болашағы – тілінде. Жаһандану дәуірінде 

алпауыт елдердің азуына жұтылып кетпес үшін біз болашақта 
тілін қастерлейтін ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуге міндеттіміз. 

«Балаға қай тілде білім берсең, өскенде сол ұлтқа қызмет ететін 

болады», - деп Ә.Бөкейханов айтпақшы, мектеп қабырғасынан 
бастап ұрпақ санасына ұлттық тілдің бар қадір-қасиетін сіңіретін 

болсақ, болашағымыздың жарқын болары хақ. Осы орайда «Қазақ 

тілі» пәнінің бағдарламасын талапқа сай құрастыруда талмай 

еңбек еткен жұмыс тобына үлкен алғысымызды білдіре отырып, 
желілік «Абай мектептерінің» барша ұжымына сәттілік тілейміз! 

 

Мектеп-интернат директоры 

Роза Ербозымқызы Сексенова   
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ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ҚАЗАҚ ГРАММАТИКАСЫН 

ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Мемлекеттік тілді дамыту институтының 

атқарушы директоры, филология ғылымдарының 

кандидаты Қапалбек Бижомарт Сейсенбекұлы 

 

Тілдік құзірет пен коммуникативтік құзіретті  қатар алып 

жүру – қазірде дамыған Батыс елдерінің білім жүйесіндегі басты 
мақсаттардың бірі. Бұл жазбаша және ауызша сөйленімдердің 

мәнін түсінуді, коммуникативті сәтсіздіктердің негізгі себептерін 

анықтап, түсіндіре білуді, өзінің және басқалардың сөйлеуін дәл, 
орынды бағалауды, болашақта өз ойын айқын да анық жеткізе 

білетін ауызша да, жазбаша да сауатты ұрпақ қалыптастыру 

мүмкіндігін береді. Бұл мақсатқа жету үшін, ең алдымен, тілдің 

бірліктері мен категориялары туралы ғылыми білімді 
қалыптастырып, кеңейтіп, қатаң орнықтырып алу қажет. Тіл 

деңгейлері мен бірліктерінің өзара байланысын, тіл білімінің 

негізгі ұғымдарын игеру арқылы тілдің грамматикалық негізі мен 
коммуникативтік мақсатын ұштастыру мүмкіндігі туады. 

Сөздердің лексикалық мағынасымен қоса, грамматикалық 

мағынасымен танысып, оларды ажырата білу, олардың 
грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) сипаттамаларын 

тану сөзді, тілді барлық қырынан тануға мүмкіндік береді. Қазіргі 

типтік бағдарламаларда талдауларға (лексикалық, фонетикалық, 

морфологиялық, синтаксистік), сөздердің қызметін, пайда болу 
көздерін, дұрыс орналасу тәртібін, орналасу себебі мен мақсатын 

түсіну жағына мән берілмей жүр. Қазіргі типтік бағдарлама 

бойынша бала мәтін талдайды, яғни мәтіннің негізгі белгілерін 
таниды, тақырыпты, негізгі идеяны, кілт сөздерді, 

микротақырыптарды бөліп көрсетеді, мәтінді абзацтарға бөліп, 

мәтіннің композициялық элементтерін біледі. Себебі, 
бағдарламада мәтінді логикалық жағынан тану жан-жақты 

қарастырылған. Алайда, осы логикалық талдауды жасаған бала 

берілген мәтіннің үлгісі бойынша өзі мәтін тудыра алуы керек, 

мәтінге лингвистикалық талдау жасай алуы керек. Бүгінде 
«мұндай талдаулар мен анықтамаларды берудің қажеті жоқ» 

деген ұғым қалыптасып кеткен. Дублет, синоним сөздер мен 
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көпмағыналы, омоним сөздердің қолдану реті мен жүйесін 

үйрету, белсенді және потенциалды лексиканы байыту, сөйлеу не 
жазу кезінде стильдік нормаларды дұрыс қолдану бағдарламаның 

негізгі мақсаты болуы керек. Сонымен қатар, жаңа бағдарлама 

жасау кезінде ұлттық этикет, ұлттық код, ұлттық сана, ұлттық 
мәдениет дегенді ұмытпай, қатар алып жүру керек. Ол үшін 

мәтіндердің мазмұны мен тәрбиелік мәні ұлттық ерекшелігімізді 

даралауға қызмет ету керек.  

“Баланың ойы сөйлеу процесі негізінде жарыққа шығады. 
Ол ауызша сөйлеу не жазбаша сөйлеу арқылы іске асады” [1, 97]. 

Осы жолда 3 мақсат негізге алынады: мәтінтану, мәтін тудыру 

және әдеби тіл нормалары. Мәтінтану мақсаты оқылған не 
тыңдалған мәтінмен жұмыс кезінде жүзеге асады. Сәйкесінше, 

мәтінтану мәтін мазмұнын түсіну, ондағы негізгі және қосымша 

ойды таба білу, мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білумен қоса 

оның стилі мен жанрын, мәтіннің типтерін және әр типке тиісті 
қолданылатын тілдік құралдарын ажырата білуден тұрады. 

Мәтінтану мен мәтінтудыру лексика-грамматикалық, 

орфография-орфоэпиялық, пунктуациялық нормаларға, ал,  
дыбыстарды, сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс айту үндестік 

заңына бағынады. Осы нормалар мен принциптерді жақсы 

меңгерген бала қай жағынан болса да сауатты болары анық. 
Сондықтан бағдарламада міндетті түрде әдеби тіл нормалары 

барынша толық берілуі тиіс. Әдеби тіл нормалары лексика-

грамматикалық, орфографиялық, пунктуациялық, орфоэпиялық 

деп жіктеліп беріледі. Бұл нормалардың әрқайсысы мәтінтану 
мен мәтінтудырумен тығыз байланысты. Яғни, бағдарламада 

функционалдық білім негізге алынады. Себебі, норманы 

меңгерген бала ғана барлық жағынан сауатты (орфографиялық, 
пунктуациялық, стильдік, т.б. қателері жоқ) мәтінтудыра алады 

және кез келген мәтінді логикалық жағынан да, стильдік, 

жанрлық тұрғыдан да талдай алады. Қазіргі жаңартылған 
бағдарламада берілген грамматиканы жүйелеп, бір ізге салу және 

мәтінтудыру мен мәтінтанумен байланыстыра сабақтастыру 

керек. 

Бағдарламада ауызша мәтінтудыруға ерекше мән 
берілукерек. Төменгі сыныптарда қарапайым орфоэпиялық 

нормалар үйретілсе, әрі қарай баланың деңгейіне байланысты тіл 
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мәдениеті, сөйлеу мәдениеті меңгеріле келе, балаға сауатты, таза, 

шешен сөйлеуді үйрету негізге алынады. Сөйлеу мәдениетінің 
жоғарғы формасы шешендік болса, баланы осы дәрежеге жеткізе 

білу – бағдарлама мен оқулықтарды, ұстаз бен мектептің алдында 

тұрған міндет. Яғни, тіл дамыту әрекетінің нәтижесінде оқушыны 
ана тілінің сөз байлығын толық игеруге, тілдің фонетикалық және 

сөзжасам жүйесін жақсы меңгеруге, морфологиялық, 

синтаксистік тәсілдерді жақсы біліп, оларды практикада ұтымды, 

дұрыс пайдалануға үйрете білу керек. Жаңа бағдарламаның 
міндеті – балаға лексика-грамматикалық білім берумен қатар, 

мектепте алған білімін өмірде пайдалана білуге дағдыландыру. 

Оқушы лексика-грамматикалық тұлғаларды тек жаттап қоймай, 
олардың мағынасы мен жұмсалымына қанық болуы тиіс, сонда 

ғана олар тілдегі заңдылықтар  мен ережелерді біліп, оларды 

күнделікті өмірде дұрыс пайдаланумен қатар, олардың стильдік, 

экспрессивтік, эмоциялық, көріктеу, көркемдеу қызметтерін де 
түсініп пайдалана алады. Бұл қазір функционалды білім зерттеу 

нәтижесінде әзірленетін жаңа бағдарлама сол коммуникативтік 

дағдыларды жетілдіруге көмектеседі. Мектеп бітіргеннің бәрі 
филолог болмасы анық. Дегенмен, мәтінтудыру – өмірдің салты. 

Одан ешкім құтыла алмайды. 

Көптеген жылдар бойы мектептерде үйретіліп келген 
дәстүрлі грамматикада тілді зерттеу оны сипаттап және 

жүйелеумен ғана шектелген болатын. Ал тіл білімі үшін бұл 

жеткіліксіз. Тілдің табиғатын толық ашу үшін оны сипаттап, 

жүйелеумен қоса, оның әрекет ету, жұмсалу құрылымын да 
қарастыру қажет. Жаттанды ережелер мен жаттанды мысалдар 

балаға анна тілінің жүйесін, нормаларын толық тануға мүмкіндік 

бере алмайды. Ал, бұрынғы дәстүрлі грамматиканы да, сонымен 
қатар, тілдің қарым-қатынастағы әрекетін, күшін, формасы мен 

нормасын жұмсалымды грамматика үйретеді. Себебі, 

жұмсалымды грамматика сөйлеуді зерттеу нысаны етіп алады да, 
оны адамның ойлау әрекетімен бір ғылыми кең астастықта 

қарастырады. Балаға мектепте алған білімін басқа кез келген 

ортада қолдануға жетелейді. Мектепте коммуникативтік дағды 

қалыптастыру дегеніміз осы. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 
коммуникативтік синтаксистің бүгінгі жетістіктеріне сүйенбеске 

болмайды. Мәселен, адамдар сөйлеу кезінде тілдегі, жүйедегі бар 
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сөздермен, морфемалармен, фонемалармен ғана шектеліп, осы 

деңгейдегі тіл бірліктерін жаңадан ойлап, тауып қолданбайды. 
Керісінше, олар сөйлеу әрекетінде бұрын айтылмаған, 

жазылмаған мыңдаған жаңа сөйлемдерді қолдануы мүмкін. Бұдан 

тілдің шығармашылығы осы синтаксистегі сөйлемдерден 
көрінетіндігі байқалады [2, 20]. 

Енді оқулық жазу барасында лексикалық тақырыптарға 

негіз болатын семантикалық категорияларға тоқталып өтсек. 

Категория тіл білімінде грамматикалық және семантикалық 
(ұғымдық) болып екіге бөлініп қарастырылады. Грамматикалық 

категорияның құрамына морфологиялық және синтаксистік 

категориялар енеді. Ал семантикалық категориялар логикамен, 
ұғыммен байланысты. Н.А.Кобринаның айтуынша, жалпы 

алғанда, ұғымдық категориялар тіл жүйесінің өмір сүруінің, оны 

үйреніп, білудің кілті болып табылады [3, 46]. Сондықтан болар 

семантикаға табан тірейтін концепциялар көп жағдайда оқулық 
жазуға негіз болып келеді.  

Жаңартылған бағдарламада оқулыққа енгізу үшін 

қоршаған орта, әлеуметтік теңсіздік, ғылым, жастар, экология, 
ғарыш, биоалуантүрлілік, мамандық түрлері т.б. тақырыптар 

берілген. Бұл қате. Бұндай тақырыптардың шегі жоқ. Ал егер 

мәтін талдауға семантикалық категорияларды, ұғымдар дыбысты 
тақырып етіп алатын болсақ, мәселен, заттар: адамзат және 

ғаламзат; бар және жоқ; себеп пен салдар, оқиғаның мезгілдестігі, 

сын мен сан, субьект пен нысан және т.б. Онда мұндай 

тақырыптар мен мәтіндердің мазмұны да, құрылымы да, ондағы 
тілдік бірліктер де бір-бірімен және грамматикалық тақырыппен 

тығыз байланысты болар еді. Лексика мен грамматика бір 

толқында, қатар жүру керек. Себебі, олар бірін-бірі толықтырады, 
бір-бірінің меңгерілуіне тірек болады. Логикалық категориялар 

жалпыадамзат баласына тән болғандықтан бір тәртіппен түзіледі. 

Олар типологиялық ерекшеліктеріне қарай әр деңгейде көрінетін, 
яғни түрлі тәртіппен түзілген тіл категорияларына сәйкес келеді. 

Мәселен, көптік және жекелік ұғымын алайық. Ол көптік 

жалғауы арқылы зат есімнің көпше және жекеше түрімен 

морфология деңгейінде ғана көрінбейді. Көптік мағынаны 
лексика деңгейінен де (көп – аз, бәрі – біреуі), синтаксис 
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деңгейінен де (кеше келдім – кеше келдік, ол барсын – олар 

барсын және т.б.) көруге болады.  
У.О.Есперсен еңбектерінен мағынадан формаға қарай 

бағытталған зерттеулердің алғашқы нышандарын кездестіреміз. 

Оның ұғымдық категориялар – әмбебеп мағыналар 
(универсальные значения) туралы айтқан идеясы кейінірек 

И.И.Мещаниновтың еңбектерінде жалғасын тапты. Бірақ 

И.И.Мещанинов (логикадағы және философиядағы) ұғымдық 

категориялардың бәрі бірдей ұғымдық категорияға жата 
бермейді, тек тіл құрылымында өзінің тілдік көрініс тапқандары 

ғана, яғни лексикалық, морфологиялық немесе синтаксистік 

жүйеде көрінгендерін ғана ұғымдық категорияға жатқызуға 
болады. Ұғымдық категориялар санадағы нормалардың тілде 

тілдік құралдармен берілуімен анықталатынын айтқан болатын 

[4, 7]. Философия мен логикада семантикаға тіл білімінен 

әлдеқайда бұрын көңіл аудара бастаса да, логикалық 
категориялардың өзі о баста тілдік категориялардың негізінде 

танылғандығы белгілі. Алайда логикалық категориялар мен 

логикалық ұғымдар лингвистикалық семантиканың, референция, 
прагматика теорияларының, сондай-ақ тіл біліміндегі 

зерттеулердің формальді аппаратын жасауға негіз болғандығы 

белгілі.  
Грамматикалық категориялар өз бастауын логикадан 

алады. Логикалық пайымдаулар адамзат баласына ортақ деп 

қарайтын болсақ, онда бір тілде бар категориялар екінші бір тілде 

жоқ болуы мүмкін емес. Тек бір тілде бар категориялар екінші бір 
тілде толық грамматикаланбаған (мәселен, орыс тілінде вид 

категориясы бар, қазақ және неміс т.б. тілдерде вид категориясы 

жоқ) болуы мүмкін. Яғни тілдерді салыстыра-салғастыра 
зерттегенде, бір тілдерде грамматикаланбаған категорияларды 

жоғарылау тұрған деңгейден іздеу керек. Анықталған тұжырым 

бойынша, тілдердің арасында төмендегі деңгейлерден гөрі 
(фонетика, морфология) жоғарғы деңгейде (синтаксис) ерекшелік 

аздау болып келеді. Тіл білімінде көбіне морфология таза тілдің 

жүйесі, ал синтаксис сөйлеудің (речь) жүйесі деп қаралады. 

Тілдің жүйесі (морфология) неғұрлым бай болған сайын 
мағынаның түрлі реңктері соғұрлым көп болады. Соған 

байланысты сөйлеу жүйесі (синтаксис) қарапайым, оңай 
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құрылады. Керісінше, тіл жүйесінің мүмкіндігі шектеулі болса, 

барлық мағыналық реңктерді беру жүгі сөйлеу жүйесіне түседі 
де, оның құрылымы күрделенеді [5]. Яғни морфология деңгейінде 

толық көрінбеген, жүйеге түспеген мағыналық категориялар 

синтаксис деңгейінде сөздердің тіркесуі арқылы беріледі. 
Өйткені жалпыадамзат баласына тән әмбебап категорияның ұлт 

тілдеріндегі көрінісі біркелкі емес. Мәселен, грамматикалық 

категориялардың берілуі барлық тілде бірдей болмайды. Оның 

үстіне жалпыадамзат баласына тән ұғымдық категориялардың бір 
тілдерде нақты, бір тілдерде көп, бір тілдерде аз болып көрінуі де 

жеке ұлт тілдерінің әлемді өзінше танитындығына дәлел бола 

алады.  
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Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің  
2020 жылғы «27» қарашадағы  

№ 496 бұйрығына 7-қосымша  

 
Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 192-1 қосымша 
 

 

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін 

тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай мектептерінің»  

5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту қазақ тілінде) 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына (Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17669 болып 
тіркелген) сәйкес әзірленген. 

2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – мемлекеттік тілді 

қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ 
әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, 

шығармашылыққа үйрету, ең бастысы, орта мектепке сай 

лингвистикалық білім беру. 
3. «Қазақ тілі» оқу пәнін тереңдетіп оқытудың негізгі 

міндеттері: 

1) қазақ тілін Қазақстан Республикасының аумағында 

қоғамның барлық салаларында еркін қолдана білуі үшін білім 
алушының коммуникативтік дағдыларын жетілдіру, еркін 

сөйлеуге және сауатты жазуға үйрету; 
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2) мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану үшін мәтінді 

құрайтын барлық тілдік құралдарды, синтаксистік 
құрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сөздің дыбыстық және 

морфемдік құрамын тануға үйрету; 

3) ауызша және жазбаша мәтінтудыру дағдыларын 
жетілдіру үшін орфоэпия және орфография нормаларын білу, 

сөйлеу мәдениетін және шешендік өнерді меңгеру, түрлі стильдер 

мен жанрларда мәтінтудырудың әдіс-тәсілдерін жетілдіру; 

4) мәтіндерге қойылған мақсатқа сәйкес қорытынды 
синтез, анализ жасау, бағалау дағыларын қалыптастыру. 

 

 

2-тарау. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

4. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында –  102 сағат; 

3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 

4) 8-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат; 
5) 9-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат. 

Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі «Қазақстан 

Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы8 

қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына 

тәуелді. 
5. Оқу мақсаттары қазақ тілін ғылыми пән ретінде оқитын 

білім алушыларға мәтінтану мен мәтінтудыру дағдыларын 

жетілдіру арқылы өмірге қажет функционалды білім беруді 
көздейді. Мұның өзі орта мектеп деңгейіне сай лингвистикалық 

білім алуға негізделеді.  

Оқу мазмұны 3 бөлімнен тұрады:  
1) мәтінтану:тыңдау және оқу арқылы мәтіннің мазмұнын 

түсіну, негізгі және қосымша ойды таба білу, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыра білу, әртүрлі ресурс көздерінен қажетті 

ақпаратты алумен қатар, мәтіннің стилі мен жанрын, мәтіннің 
типтерін және әр типке тиісті қолданылатын тілдік құралдарын 

ажырата білуден тұрады; 
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2) мәтінтудыру: мәтіннің мазмұнын айту кезінде 

орфоэпиялық нормаларды сақтаудан бастап, тіл мәдениетінің 
талаптарын орындай отырып, шешен сөйлеу деңгейіне жетуді 

көздейді. Орфографияжәне пунктуация талаптарын сақтай 

отырып, барлық стильдер мен жанрларда мәтін жаза алу арқылы 
мәтінтудыру дағдысын жетілдіруді көздейді; 

3) әдеби тіл нормалары: айту және жазу әрекеті кезінде 

лексика-грамматикалық нормаларды, оның ережелерін және 

ерекшеліктерін қатаң сақтауды үйретуді көздейді. 
 6. «Мәтінтану»бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) мәтіннің мазмұнын тану; 

2) мәтіннің стилі мен жанрын тану. 
7. «Мәтінтудыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) ауызекі сөйлеу және көркем әдебиет стильдерінде 

мәтінтудыру; 

2) ауызекі және көркем әдебиет стилінде ауызша сөйлеу; 
3) ресми стильде мәтінтудыру, сөйлеу; 

4) публицистикалық стильде мәтінтудыру, сөйлеу; 

5) ғылыми стильде мәтінтудыру, сөйлеу. 
8. «Әдеби тіл нормаларын сақтау» бөлімі келесі 

бөлімшелерден тұрады: 

1) лексика-грамматикалық норма; 
2) орфографиялық норма; 

3) орфоэпиялық норма; 

4) пунктуациялық норма. 

9. 5-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім 
мазмұны: 

1) мәтінтану: 

оқылым стратегияларын қолданып, негізгі және қосымша 
ақпаратты анықтау; тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздер мен 

жетекші сұрақтар құрастыру; мәтін құрылымын сақтай отырып 

жоспар құру; мәтінде баяндалған оқиғаның себебі мен мақсаты 
арқылы негізгі ойды анықтау; мәтіндегі шешімге пікір білдіру, 

балама шешімдер ұсыну; мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне тән 

элементтерді ажырата білу; мәтіннен ауызекі сөйлеу және жазба 

тілдердің стильдік айырмашылықтарын тану; ауызекі сөйлеу 
стиліне тән  тілдік ерекшеліктерді тану және талдау; 

2) мәтінтудыру:  
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әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер бойынша 

сипаттау мәтінін жазу; ауызекі сөйлеу үлгілері кездесетін  
сипаттау, баяндау мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру; 

сәлемдесу, танысу, рұқсат сұрау, қоштасу кезінде ұлттық этикетті 

сақтау; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (құттықтау 
хат, хабарлама хат) мәтін жазу; өзін және қоршаған ортаны 

таныстырумәтінін сөйлеу нормасына сай құрап айту; мәтіндегі 

негізгі ойды айқындап, жинақы мәтін жазу дағдысын 

қалыптастыру; әдеби тіл нормалары бойынша өз бетінше ереже, 
анықтама құрап жазу, ойын ауызша дәлелдеу; 

3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (зат есім, сын 
есім, сан есім, етістік) және олардың мағыналық түрлерін 

ажырату; есім сөздердің түрленуін анықтау; сөз таптарына (зат 

есім, сын есім, сан есім, етістік) морфологиялық талдау жасау; 

қазақ тілінің дыбыстық жүйесін білу, фонетикалық талдау жасау; 
сөз мағыналарын ажырата білу, лексикалық талдау жасау; 

сөйлемнің айтылу сазы мен мақсатына қарай түрлерін ажырату, 

синтаксистік талдау жасау; 
айтылым-жазылым нормалары: 

орфографиялық норма: әріптердің емлесі, түбір сөздердің 

сақталуы мен қосымшалардың жалғануын ескере отырып, терме 
диктантын жазу; 

пунктуациялық норма: сөйлем соңында және сөйлем 

ішінде қойылатын тыныс белгілерін білу; 

орфоэпиялық норма: сөздердің жуан, жіңішке үндесімі 
мен қосымша жалғану кезіндегі айтылым нормаларын сақтау. 

10. 6-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық 

білім мазмұны: 
1) мәтінтану:  

оқылым стратегияларын қолданып, комментарий жасау; 

тыңдалым мәтінінде көтерілген мәселені анықтауға бағытталған  
нақтылау сұрақтарын құрастыру; мәтін құрылымын анықтау; 

мәтінде баяндалған дәлелдер мен фактілерді ажырату арқылы 

негізгі ойды анықтау; әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты 

шынайы өмірмен байланыстыру; көркем әдебиет стилінің 
құрылымын және өзіндік белгілерін білу; ауызекі тіл мен көркем 
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әдебиет жанрының ерекшеліктерін білу; көркем әдебиет стиліне 

тән тілдік ерекшеліктерді тану және талдау; 
2) мәтінтудыру:  

Әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, суреттер, сызба, 

кесте бойынша әңгімелеу мәтінін жазу; көркем әдебиет стилінің 
нормаларын сақтап берілген тақырып бойынша шығармашылық 

диктант жазу; қазақ тілінде қалыптасқан қаратпаларды қолдану 

нормаларын сақтау дағдыларын қалыптастыру; берілген үлгі 

бойынша іс-қағаздар стилінде (өтініш, түсініктеме) мәтін жазу; 
тұрмыстық зат және техника құралдары туралы мақтау, 

жарнамалау мәтінін аритикуляциялық талаптарға сай айту; 

көтерілген мәселеге (тақырыпқа) өз ойын білдіру арқылы шағын 
мәтін жазу; түсіндірме сөздіктің стилімен жеке сөздердің 

мағынасын ашу, көпшілікке түсіндіру; 

3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (есімдік, 
үстеу, шылау) және оның мағыналық түрлерін ажырату; есім 

сөздер мен есімдіктің түрленуін (септеу) анықтау; сөз таптарына 

(есімдік, үстеу, шылау, етістік) морфологиялық талдау жасау; 
айтылым кезіндегі үндестік заңының сақталуын білу, 

фонологиялық талдау жасау; сөздік құрамның толығу 

ерекшеліктерін білу, лексикалық талдау жасау; сөз тіркестері 
және оларға тән синтаксиситік белгілерді ажырата білу, 

синтаксистік талдау жасау. 

Айтылым-жазылым нормалары: 

орфографиялық норма:есту диктантын жазу кезінде 
күрделі сөздер мен сөз тіркестерінің сыңарларының 

орфографиялық нормасын сақтау; 

пунктуациялық норма: үтірді қоюдың ұстанымдары мен 
әртүрлі орындарын білу; 

орфоэпиялық норма: түбір мен қосымша және күрделі сөз 

ішіндегі дыбыстардың ықпалдастығын (ілгерінді, кейінді, 
тоғыспалы) сақтау. 

11. 7-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық 

білім мазмұны: 

1) мәтінтану:  
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оқылым стратегияларын қолданып, зерттеп оқу; 

тыңдалым мәтіні бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру; 
мәтіннің қарым-қатынас формасын 

ажырату (диалогтік, монологтік, полилогтік); мәтіндегі 

ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыру арқылы негізгі 
ойды анықтау; мәтіннің функционалдық-мағыналық типін 

талқылау; көркем әдебиет пен публицистикалық стильдің өзіне 

тән белгілерін салыстыру; публицистикалық стильге тән 

жанрларды ажырата білу; публицистикалық стильге тән тілдік 
ерекшеліктерді тану және талдау; 

2) мәтінтудыру: 

әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, өлеңдерді сюжетті 
мәтінге айналдыру; бейнебаян желісіне сүйеніп оқиғаны көркем 

мәтін стилінде мазмұндау дағдыларын қалыптастыру; тілдік 

қарым-қатынас кезінде бейвербалды құралдарды ұлттық 

талаптарға сай қолдану; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар 
стилінде (өмірбаян, мінездеме, түйіндеме) мәтін жазу; 

публицистикалық стильге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, 

монолог айту немесе диалогқа белсене қатысу дағдыларын 
жетілдіру; тақырыпқа сәйкес сипаттау, баяндау түрінде эссе жазу; 

ғылыми мәтінді жинақтап аннотация жазу және оны тезиске 

айналдырып баяндау; 
3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: атауыш және көмекші 

сөздерді ажырату; етістіктің түрлері мен категорияларының 

ерекшеліктерін тану; сөз таптарына (сын есім, етістік) 
морфологиялық талдау жасау; айтылым, жазылым кезіндегі 

үндестік заңын тану, фонологиялық талдау жасау; сөздердің түпкі 

және туынды мағынасын ажырата білу, лексикалық талдау жасау; 
сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі қызметін ажырата білу, 

синтаксистік талдау жасау. 

Айтылым-жазылым нормалары: 
орфографиялық норма:буын үндестігінің нормасын және 

оларға жалғанатын қосымшалар мен буын үндестігіне 

бағынбайтын қосымшалардың жазылу ерекшеліктерін білу; 

пунктуациялық норма: сөйлем соңына қабаттаса 
қойылатын тыныс белгілерді білу; 
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орфоэпиялық норма: сөздердің жуан-жіңішкелік үндесімі 

мен ерін үндестігі нормаларын сақтауға дағдылану; 
12. 8-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық 

білім мазмұны: 

1) мәтінтану: 
оқылым стратегияларын қолданып, талдап оқу; тыңдалым 

мәтіні бойынша альтернативті сұрақтар құрастыру; тақырыбы 

ұқсас әртүрлі стильдегі мәтіндердің түрлерін (әңгімелеу, 

сипаттау, талқылау, пайымдау) салыстыра талдау; мәтіннің 
коммуникациялық табиғатына талдау жасау арқылы негізгі ойды 

анықтау; мәтінді ақпараттың өзектілігі мен құндылығы 

тұрғысынан бағалау; ресми стильдің қызметі мен өзіне тән 
рәсімделу үлгілерін білу; ресми стильге тән жанрларды ажырата 

білу; ресми іс-қағаздар стиліне тән тілдік ерекшеліктерді тану 

және талдау; 

2) мәтінтудыру:  
берілген тақырыптардың бірін таңдап, пайымдау мәтінін 

жазу; көркем мәтін стилінің тілдік ерекшеліктерін сақтап, түрлі 

жанрларда мәтін тудыру дағдыларын қалыптастыру; ауызша 
сөйлеу және өлең оқу кезінде интонацияның құрамдас бөліктерін 

сақтау; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар стилінде (алғыс хат, 

сұраныс хат) мәтін жазу; публицистикалық стильге тән 
ерекшеліктерді сақтай отырып, көпшілік алдында оқуға арналған 

үндеу, уағыз, үгіт-насихат мәтіндерін құрастыру; автордың 

негізгі ойын сақтай отырып, сұхбат құрастыру; берілген тақырып 

бойынша презентация дайындау және оны көпшілік алдында 
қорғау; 

3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: сөз таптары (одағай, 
еліктеу, оқшау сөздер) және оның мағыналық түрлерін ажырату; 

сөз таптарының сөйлемдегі қызметін тану; сөз таптарына 

(еліктеу, одағай, оқшау сөздер) морфологиялық талдау жасау; сөз 
арасындағы дыбыстық өзгерістерді ажырата білу; етістіктерді 

лексика-грамматикалық топтарға ажырата білу, лексикалық 

мағынасын ашу; сөз тіркесінің сөйлемдегі байланысу тәсілдері 

мен түрлерін ажырата білу, синтаксистік талдау жасау. 
Айтылым-жазылым нормалары: 
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орфографиялық норма:дыбыстардың түрленімі, құранды 

дауысты дыбыстар, буын жігі және тасымал, күрделі атаулар мен 
қысқарған сөздер емлесі; 

пунктуациялық норма: сөйлем ішіне қабаттаса қойылатын 

тыныс белгілерді білу; 
орфоэпиялық норма: сөйлеу ішіндегі, сөз арасындағы 

дыбыс өзгерістерінің орфоэпиялық нормаларын сақтау. 

13. 9-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық 

білім мазмұны: 
1) мәтінтану: 

белгілі мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді 

қолдана білу; тыңдалым мәтіні бойынша сократтық сұрақтар 
құрастыру; мәтіннің мағыналық құрылымын қамтамасыз ететін 

талаптарына талдау жасау (байланыстылық, бүтіндік, 

қисындылық, ақпараттылық);мәтінде көтерілген мәселені 

(тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды 
анықтау;проблемалық мәтіннің мазмұнын сыни тұрғыдан 

бағалау, оны шешу жөнінде өз болжамын айту; ресми стиль мен 

ғылыми стильдің өзіне тән ерекшеліктерін салыстыру; мәтіннің 
құрылымы мен рәсімделуі арқылы ғылыми стильге тән жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату;ғылыми стильге тән ерекшеліктерді білу 

және қолдану; 
2) мәтінтудыру: 

берілген шығарманы талқылап, сыни мәтін тудыру; түрлі 

жанрларда көркем мәтін тудыру кезінде паймыдау және 

қорытындылау дағдыларын қалыптастыру; сөздің 
композициясын, сөйлеу техникасын, сөз өнерін игеру 

дағдыларын жетілдіру; берілген үлгі бойынша іс-қағаздар 

стилінде (заң баптарын құрастыру) мәтін жазу; көпшілік алдында 
сөйлеу техникасын жетілдіру, келтірген фактілерге сендіру 

қабілетін және суырыпсалма өнерін, ділмарлықты жетілдіру; 

берілген тақырыпта салыстыру, дәлелдеу эссесін жазу; 
терминдер мен кәсіби сөздерді қолданып ғылыми жұмыс 

жазу және қорғау; 

3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: сөз таптары және оның 
мағыналық түрлерін ажырату; грамматикалық ұғымдарды 

(форма, мағына, категория) ажырату; мәтіндегі барлық сөздердің 
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морфологиялық құрамын білу, барлық сөз таптарына 

морфологиялық талдау жасау; сөйлемдерді сөз сазына қарай 
ырғақтық топтарға бөлу; сөз мағынасының түрлері және оларды 

типтендіре білу, лексикалық талдау жасау; сөйлемнің 

құрылымдық, мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге кешенді 
синтаксистік талдау жасау. 

Айтылым-жазылым нормалары: 

орфографиялық норма: кірме сөздердің игерілген және 

игерілмеген түрлерін жазу ережелерін және жалпы қазақ тілінің 
емле ережелерін сақтау; 

пунктуациялық норма: тыныс белгілердің қойылым 

ұстанымдарын (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) білу; 
орфоэпиялық норма: сөйлемді ырғақты топтарға бөліп, 

сөйлеу сазын сақтап айту дағдыларын жетілдіру. 

 

 

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

14. Бағдарламада оқыту мақсаттарысан мен әріптен 
тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан 

сыныпты, екінші, үшіншісандар бөлім мен бөлімше, төртінші сан 

бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік номерін көрсетеді. 5.1.2.1 
кодында: «5» – сынып, «1.2» – бөлім мен бөлімше,  

«1» – оқыту мақсатының реттік саны.  

 

15. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр 
сыныпқа берілген. 

 
1) мәтінтану: 

Білім алушылар:  

 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Мәтіннің 
мазмұнын 
тану 

5.1.1.1 оқы
лым 
стратегиял
арын 
қолданып, 
негізгі 
және 

қосымша 

6.1.1.1 оқылы
м 
стратегиялар
ын 
қолданып, 
комментарий 
жасау 

7.1.1.1 оқылы
м 
стратегиялар
ын қолданып, 
зерттеп оқу 

8.1.1.1 оқы
лым 
стратегияла
рын 
қолданып, 
талдап оқу 

9.1.1.1 бел
гілі 
мақсат 
үшін 
оқылым 
стратегия
ларын 

тиімді 
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ақпаратты 
анықтау 

қолдана 
білу 

5.1.1.2 тың
далым 
мәтіні 
бойынша 
тірек 
сөздер мен 
жетекші 

сұрақтар 
құрастыру 

6.1.1.2 тыңда
лым 
мәтінінде 
көтерілген 
мәселені 
анықтауға 
бағытталған  

нақтылау 
сұрақтарын 
құрастыру 

7.1.1.2 тыңда
лым мәтіні 
бойынша 
проблемалық 
сұрақтар 
құрастыру 

8.1.1.2 тың
далым 
мәтіні 
бойынша 
альтернати
вті 
сұрақтар 

құрастыру 

9.1.1.2 ты
ңдалым 
мәтіні 
бойынша 
сократтық 
сұрақтар 
құрастыру 

5.1.1.3  мә
тін 
құрылымы
н сақтай 
отырып 

жоспар 
құру 

6.1.1.3 мәтін 
құрылымын 
анықтау 

7.1.1.3 мәтінн
ің қарым-
қатынас 
формасы 
ажырату 

(диалогтік, 
монологтік, 
полилогтік) 

8.1.1.3 тақы
рыбы ұқсас 
әртүрлі 
стильдегі 
мәтіндерді

ң түрлерін 
(әңгімелеу, 
сипаттау, 
талқылау, 
пайымдау) 
салыстыра 
талдау 

9.1.1.3 мәт
іннің 
мағыналы
қ 
құрылым

ын 
қамтамас
ыз ететін 
талаптары
на талдау 
жасау 
(байланыс
тылық, 

бүтіндік, 
қисындыл
ық, 
ақпаратты
лық) 

5.1.1.4 мәт
інде 
баяндалға

н 
оқиғаның 
себебі мен 
мақсаты 
арқылы 
негізгі 
ойды 
анықтау 

6.1.1.4 мәтінд
е баяндалған 
дәлелдер мен 

фактілерді 
ажырату 
арқылы 
негізгі ойды 
анықтау 

7.1.1.4 мәтінд
егі ақпаратты 
ғаламдық 

мәселелерме
н 
байланыстыр
у арқылы 
негізгі ойды 
анықтау 

8.1.1.4 мәті
ннің 
коммуника 

циялық 
табиғатына 
талдау 
жасау 
арқылы 
негізгі 
ойды 
анықтау 

9.1.1.4 мәт
інде 
көтерілген 

мәселені 
(тұрмыст
ық, 
әлеуметті
к) талдай 
отырып, 
негізгі 
ойды 

анықтау 

5.1.1.5 мәт
індегі 
шешімге 
пікір 

6.1.1.5 әртүр
лі 
дереккөздерд
ен алынған 

7.1.1.5 мәтінн
ің 
функционалд
ық-

8.1.1.5 мәті
нді 
ақпараттың 
өзектілігі 

9.1.1.5 про
блемалық 
мәтіннің 
мазмұнын 
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білдіру, 
балама 

шешімдер 
ұсыну 

ақпаратты 
шынайы 

өмірмен 
байланыстыр
у 

мағыналық 
типін 

талқылау 

мен 
құндылығы 

тұрғысына
н бағалау 

сыни 
тұрғыдан 

бағалау, 
оны шешу 
жөнінде 
өз 
болжамын 
айту 

2. Мәтіннің 

стилі мен 
жанрын 
тану 

5.1.2.1 

мәтіннен 
ауызекі 
сөйлеу 
стиліне 
тән 
элементте
рді 
ажырата 
білу 

6.1.2.1 

көркем 
әдебиет 
стилінің 
құрылымын 
және өзіндік 
белгілерін 
білу 

7.1.2.1 көрке

м әдебиет 
пен 
публицистик
алық 
стильдің 
өзіне тән 
белгілерін 
салыстыру 

8.1.2.1 ресм

и стильдің 
қызметі 
мен өзіне 
тән 
рәсімделу 
үлгілерін 
білу 

9.1.2.1 рес

ми стиль 
мен 
ғылыми 
стильдің 
өзіне тән 
ерекшелік
терін 
салыстыр
у 

5.1.2.2 мәт
іннен 
ауызекі 
сөйлеу 
және 
жазба 
тілдердің 

стильдік 
айырмашы
лықтарын 
тану 

6.1.2.2 ауызе
кі тіл мен 
көркем 
әдебиет 
жанрының 
ерекшеліктер
ін білу 

7.1.2.2 публи
цистикалық 
стильге тән 
жанрларды 
ажырата білу 

8.1.2.2 ресм
и стильге 
тән 
жанрларды 
ажырата 
білу 

9.1.2.2 мәт
іннің 
құрылым
ы мен 
рәсімделуі 
арқылы 
ғылыми 

стильге 
тән 
жанрлық 
ерекшелік
терін 
ажырату 

5.1.2.3 ауы
зекі 

сөйлеу 
стиліне 
тән  тілдік 
ерекшелік
терді тану 
және 
талдау 

6.1.2.3 көрке
м әдебиет 

стиліне тән 
тілдік 
ерекшеліктер
ді тану және 
талдау 

7.1.2.3 публи
цистикалық 

стильге тән 
тілдік 
ерекшеліктер
ді тану және 
талдау 

8.1.2.3 
ресми іс-

қағаздар 
стиліне тән 
тілдік 
ерекшелікт
ерді тану 
және 
талдау 

9.1.2.3 ғы
лыми 

стильге 
тән 
ерекшелік
терді білу 
және 
қолдану 

2) мәтінтудыру: 

1) Көр кем 
әдебиет 
және 
ауызекі 

5.2.1.1 әдеби 
тіл 
нормаларын 
сақтай 

6.2.1.1 әд
еби тіл 
нормалар
ын сақтай 

7.2.1.1 әдеби 
тіл 
нормаларын 
сақтай 

8.2.1.1 бері
лген 
тақырыпта
рдың бірін 

9.2.1.1 бер
ілген 
шығарман
ы 
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сөйлеу 
стильдерінд

е айтылым, 
жазылым 
дағдыларын 
жетілдірУ 

отырып, 
суреттер 

бойынша 
сипаттау 
мәтінін жазу 

отырып, 
суреттер, 

сызба, 
кесте 
бойынша 
әңгімелеу 
мәтінін 
жазу 

отырып, 
өлеңдерді 

сюжетті 
мәтінге 
айналдыру 

таңдап, 
пайымдау 

мәтінін 
жазу 

талқылап, 
сыни 

мәтін 
тудыру 

5.2.1.2 ауызекі 

сөйлеу 
үлгілері 
кездесетін  
сипаттау, 
баяндау 
мәтіндерін 
жазу 
дағдыларын 
қалыптастыру 

6.2.1.2 кө

ркем 
әдебиет 
стилінің 
нормалар
ын 
сақтап, 
берілген 
тақырып 
бойынша 

шығарма
шылық 
диктант 
жазу 

7.2.1.2 бейне

баян желісіне 
сүйеніп, 
оқиғаны 
көркем мәтін 
стилінде 
мазмұндау 
дағдыларын 
қалыптастыр
у 

8.2.1.2 көрк

ем мәтін 
стилінің 
тілдік 
ерекшелікт
ерін сақтап, 
түрлі 
жанрларда 
мәтін 
тудыру 

дағдылары
н 
қалыптасты
ру 

9.2.1.2 түр

лі 
жанрлард
а көркем 
мәтін 
тудыру 
кезінде 
паймыдау 
және 
қорытынд

ылау 
дағдылар
ын 
қалыптаст
ыру 

5.2.1.3 сәлемд
есу, танысу, 

рұқсат сұрау, 
қоштасу 
кезінде 
ұлттық 
этикетті 
сақтау 

6.2.1.3 қа
зақ 

тілінде 
қалыптас
қан 
қаратпала
рды 
қолдану 
нормалар
ын сақтау 

дағдылар
ын 
қалыптас
тыру 

7.2.1.3 тілдік 
қарым-

қатынас 
кезінде 
бейвербалды 
құралдарды 
ұлттық 
талаптарға 
сай қолдану 

8.2.1.3 ауыз
ша сөйлеу 

және өлең 
оқу кезінде 
интонациян
ың 
құрамдас 
бөліктерін 
сақтау 

9.2.1.3 сөз
дің 

композиц
иясын, 
сөйлеу 
техникасы
н, сөз 
өнерін 
игеру 
дағдылар

ын 
жетілдіру 

2) Ресми іс-
қағаздар 
стилінде 
жазылым 

дағдыларын 
жетілдіру 

5.2.2.1 берілге
н үлгі 
бойынша іс-
қағаздар 

стилінде 
(құттықтау 
хат, 
хабарлама 

6.2.2.1 бе
рілген 
үлгі 
бойынша 

іс-
қағаздар 
стилінде 
(өтініш, 
түсінікте

7.2.2.1 берілг
ен үлгі 
бойынша іс-
қағаздар 

стилінде 
(өмірбаян, 
мінездеме, 
түйіндеме) 
мәтін жазу 

8.2.2.1 бері
лген үлгі 
бойынша 
іс-қағаздар 

стилінде 
(алғыс хат, 
сұраныс 
хат) мәтін 
жазу 

9.2.2.1 бер
ілген үлгі 
бойынша 
іс-

қағаздар 
стилінде 
(заң 
баптарын 
құрастыру



23 
 

хат) мәтін 
жазу 

ме) мәтін 
жазу 

) мәтін 
жазу 

3) Публицис
тикалық 
стильде 
айтылым, 
жазылым 
дағдыларын 
жетілдіру 

5.2.3.1 өзін 
және 
қоршаған 
ортаны 
таныстырумәт
інін сөйлеу 
нормасына 

сай құрап 
айту 

6.2.3.1 тұ
рмыстық 
зат және 
техника 
құралдар
ы туралы 
мақтау, 

жарнамал
ау 
мәтінін 
аритикул
яциялық 
талаптарғ
а сай айту 

7.2.3.1 публи
цистикалық 
стильге тән  
ерекшеліктер
ді сақтай 
отырып, 
монолог айту 

немесе 
диалогқа 
белсене 
қатысу 
дағдыларын 
жетілдіру 

8.2.3.1 публ
ицистикал
ық стильге 
тән  
ерекшелікт
ерді сақтай 
отырып, 

көпшілік 
алдында 
оқуға 
арналған 
үндеу, 
уағыз, үгіт-
насихат 
мәтіндерін 
құрастыру 

9.2.3.1 көп
шілік 
алдында 
сөйлеу 
техникасы
н 
жетілдіру, 

келтірген 
фактілерг
е сендіру 
қабілетін 
және 
суырыпса
лма 
өнерін, 
ділмарлық

ты 
жетілдіру 

5.2.3.2 мәтінд
егі негізгі 
ойды 
айқындап, 
жинақы мәтін 

жазу 
дағдысын 
қалыптастыру 

6.2.3.2 кө
терілген 
мәселеге 
(тақырып
қа) өз 

ойын 
білдіру 
арқылы 
шағын 
мәтін 
жазу 

7.2.3.2 тақыр
ыпқа сәйкес 
сипаттау, 
баяндау 
түрінде эссе 

жазу 

8.2.3.2 авто
рдың 
негізгі 
ойын 
сақтай 

отырып, 
сұхбат 
құрастыру 

9.2.3.2 бер
ілген 
тақырыпт
а 
салыстыр

у, 
дәлелдеу 
эссесін 
жазу 

4) Ғылыми 
стильде 

айтылым 
және 
жазылым 
дағдыларын 
жетілдіру 

5.2.4.1 әдеби 
тіл нормалары 

бойынша өз 
бетінше 
ереже, 
анықтама 
құрап жазу, 
ойын ауызша 
дәлелдеу 

6.2.4.1 тү
сіндірме 

сөздіктің 
стилімен 
жеке 
сөздердің 
мағынасы
н ашу, 
көпшілік
ке 

түсіндіру 

7.2.4.1 ғылым
и мәтінді 

жинақтап 
аннотация 
жазу және 
оны тезиске 
айналдырып 
баяндау 

8.2.4.1 бері
лген 

тақырып 
бойынша 
презентаци
я дайындау 
және оны 
көпшілік 
алдында 
қорғау 

9.2.4.1 тер
миндер 

мен 
кәсіби 
сөздерді 
қолданып 
ғылыми 
жұмыс 
жазу және 
қорғау 

3) әдеби тіл нормалары: 

1) Лексика-
грамматикал
ық норма 

5.3.1.1 сө
з таптары 
(зат есім, 

6.3.1.1 сөз 
таптары 
(есімдік, 

7.3.1.1 атауы
ш және 
көмекші 

8.3.1.1 сөз 
таптары 
(одағай, 

9.3.1.1 сөз 
таптары 
және 
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сын есім, 
сан есім, 

етістік) 
және 
олардың 
мағыналы
қ 
түрлерін 
ажырату 

үстеу, 
шылау) және 

оның 
мағыналық 
түрлерін 
ажырату 

сөздерді 
ажырату 

еліктеу, 
оқшау 

сөздер) 
және оның 
мағыналық 
түрлерін 
ажырату 

оның 
мағыналы

қ түрлерін 
ажырату 

5.3.1.2 есі
м 
сөздердің 
түрленуін 
анықтау 

6.3.1.2 есім 
сөздер мен 
есімдіктің 
түрленуін 
анықтау 

7.3.1.2 етістік
тің түрлері 
мен 
категориялар
ының 
ерекшеліктер
ін тану 

8.3.1.2 сөз 
таптарыны
ң 
сөйлемдегі 
қызметін 
тану 

9.3.1.2 гра
мматикал
ық 
ұғымдард
ы (форма, 
мағына, 
категория
) ажырату 

5.3.1.3 сө
з 
таптарын
а (зат 
есім, сын 
есім, сан 
есім, 
етістік) 

морфолог
иялық 
талдау 
жасау 

6.3.1.3 сөз 
таптарына 
(есімдік, 
үстеу, 
шылау, 
етістік) 
морфологиял
ық талдау 

жасау 

7.3.1.3 сөз 
таптарына 
(сын есім, 
етістік) 
морфологиял
ық талдау 
жасау 

8.3.1.3 сөз 
таптарына 
(еліктеу, 
одағай, 
оқшау 
сөздер) 
морфологи
ялық 

талдау 
жасау 

9.3.1.3 мәт
індегі 
барлық 
сөздердің 
морфолог
иялық 
құрамын 
білу, 

барлық 
сөз 
таптарына 
морфолог
иялық 
талдау 
жасау 

5.3.1.4 қа

зақ 
тілінің 
дыбысты
қ жүйесін 
білу, 
фонетика
лық 
талдау 

жасау 

6.3.1.4 айтыл

ым кезіндегі 
үндестік 
заңының 
сақталуын 
білу, 
фонологиялы
қ талдау 
жасау 

7.3.1.4 айтыл

ым, жазылым 
кезіндегі 
үндестік 
заңын тану, 
фонологиялы
қ талдау 
жасау 

8.3.1.4 сөз 

арасындағы 
дыбыстық 
өзгерістерд
і ажырата 
білу 

9.3.1.4 сөй

лемдерді 
сөз сазына 
қарай 
ырғақтық 
топтарға 
бөлу 

5.3.1.5 сө
з 
мағынала
рын 

6.3.1.5 сөздік 
құрамның 
толығу 
ерекшеліктер

7.3.1.5 сөздер
дің түпкі 
және туынды 
мағынасын 

8.3.1.5 етіст
іктерді 
лексика-
грамматика

9.3.1.5 сөз 
мағынасы
ның 
түрлері 
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ажырата 
білу, 

лексикал
ық талдау 
жасау 

ін білу, 
лексикалық 

талдау жасау 

ажырата білу, 
лексикалық 

талдау жасау 

лық 
топтарға 

ажырата 
білу, 
лексикалық 
мағынасын 
ашу 

және 
оларды 

типтендір
е білу, 
лексикалы
қ талдау 
жасау 

5.3.1.6 сө
йлемнің 

айтылу 
сазы мен 
мақсатын
а қарай 
түрлерін 
ажырату, 
синтаксис
тік талдау 
жасау 

6.3.1.6 сөз 
тіркестері 

және оларға 
тән 
синтаксиситі
к белгілерді 
ажырата 
білу, 
синтаксистік 
талдау жасау 

7.3.1.6 сөйле
м 

мүшелерінің 
сөйлемдегі 
қызметін 
ажырата білу, 
синтаксистік 
талдау жасау 

8.3.1.6 сөз 
тіркесінің 

сөйлемдегі 
байланысу 
тәсілдері 
мен 
түрлерін 
ажырата 
білу, 
синтаксисті
к талдау 

жасау 

9.3.1.6 сөй
лемнің 

құрылымд
ық, 
мағыналы
қ түрлерін 
білу, 
сөйлемдер
ге 
кешенді 
синтаксис

тік талдау 
жасау 

2) Айтылым- 
жазылым 
нормалары 

5.3.2.1 әрі
птердің 
емлесі, 
түбір 
сөздердің 
сақталуы 

мен 
қосымша
лардың 
жалғануы
н ескере 
отырып, 
терме 
диктанты

н жазу 

6.3.2.1 есту 
диктантын 
жазу кезінде 
күрделі 
сөздер мен 
сөз 

тіркестерінің 
сыңарларын
ың 
орфографиял
ық нормасын 
сақтау 

7.3.2.1 буын 
үндестігінің 
нормасын 
және оларға 
жалғанатын 
қосымшалар 

мен буын 
үндестігіне 
бағынбайтын 
қосымшалард
ың жазылу 
ерекшеліктер
ін білу 

8.3.2.1 дыб
ыстардың 
түрленімі, 
құранды 
дауысты 
дыбыстар, 

буын жігі 
және 
тасымал, 
күрделі 
атаулар 
мен 
қысқарған 
сөздер 

емлесі 

9.3.2.1 кір
ме 
сөздердің 
игерілген 
және 
игерілмег

ен 
түрлерін 
жазу 
ережелері
н және 
жалпы 
қазақ 
тілінің 

емле 
ережелері
н сақтау 

5.3.2.2 сө
йлем 
соңында 
және 
сөйлем 

ішінде 
қойылаты
нтыныс 

6.3.2.2 үтірді 
қоюдың 
ұстанымдары 
мен әртүрлі 
орындарын 

білу 

7.3.2.2 сөйле
м соңына 
қабаттаса 
қойылатын 
тыныс 

белгілерді 
білу 

8.3.2.2 сөйл
ем ішіне 
қабаттаса 
қойылатын 
тыныс 

белгілерді 
білу 

9.3.2.2 ты
ныс 
белгілерді
ң 
қойылым 

ұстанымд
арын 
(мағынал
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белгілері
н білу 

ық, 
грамматик

алық, 
интонация
лық) білу 

5.3.2.3 сө
здердің 
жуан, 
жіңішке 

үндесімі 
мен 
қосымша 
жалғану 
кезіндегі 
айтылым 
нормалар
ын сақтау 

6.3.2.3 түбір 
мен қосымша 
және күрделі 
сөз ішіндегі 

дыбыстарды
ң 
ықпалдастығ
ын (ілгерінді, 
кейінді, 
тоғыспалы) 
сақтау 

7.3.2.3 сөздер
дің жуан-
жіңішкелік 
үндесімі мен 

ерін үндестігі 
нормаларын 
сақтауға 
дағдылану 

8.3.2.3 сөйл
еу ішіндегі 
сөз 
арасындағы 

дыбыс 
өзгерістері
нің 
орфоэпиял
ық 
нормалары
н сақтау 

9.3.2.3 сөй
лемді 
ырғақты 
топтарға 

бөліп, 
сөйлеу 
сазын 
сақтап 
айту 
дағдылар
ын 
жетілдіру 

 

16. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру 

деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын 
гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік «Абай 

мектептерінің» 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» оқу 

пәніненжаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ 

мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы 

тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген. 

17. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімшелер ішіндегі 
тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне 

қалдырылады. 
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   Негізгі орта білім беру деңгейінің 

қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете 
оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай 

мектептерінің» 5-9-сыныптарына 
арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша 

 
 

Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін 

тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы 
мамандандырылған желілік «Абай мектептерінің»  

5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 

ұзақ мерзімді жоспар (оқыту қазақ тілінде) 
 

1) 5-сынып: 

 
Лексикалық бөлім Әдеби тіл нормалары Білім алу 

әрекетінің 
түрлері 

Білім алушылар 
білуге тиісті оқу 

мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Заттар 

Атаулар әлемі (деректі, 
дерексіз заттар, кісі 
есімдері, жер-су 
атаулары, қоршаған 
орта, жалпы зат 
атаулары) 

1.1. Зат атаулары. Зат 
есім. Зат есімнің 
сұрақтары 
 1.2 Зат есімнің 
лексика-
семантикалық 
топтары (дене 
мүшелері атаулары, 

кісі есімдері, киім 
атаулары, мал 
атаулары, тамақ 
атаулары, құрылыс 
атаулары) 
1.3 Жанды және 
жансыз зат есімдер 
1.4 Жалпы зат 

есімдер 

Мәтінтану 5.1.1.1 оқылым 
стратегияларын 
қолданып, негізгі 
және қосымша 
ақпаратты 
анықтау; 
5.1.1.3 мәтін 
құрылымын сақтай 

отырып жоспар 
құру; 
5.1.2.1 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 
стиліне тән 
элементтерді 
ажырата білу 

Мәтінтудыру 5.2.1.1әдеби тіл 

нормаларын 
сақтай отырып, 
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1.5  Жалқы зат 
есімдер 

1.6 Антропонимдер 
1.7 Топонимдер 
1.8 Зат есімнің 
көптелуі 
1.9 Дара және күрделі 
зат есімдер 

суреттер бойынша 
сипаттау мәтінін 

жазу; 
5.2.1.3 сәлемдесу, 
танысу, рұқсат 
сұрау, қоштасу 
кезінде ұлттық 
этикетті сақтау 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

5.3.1.1 сөз таптары 

(зат есім, сын есім, 
сан есім, етістік) 
және олардың 
мағыналық 
түрлерін ажырату; 
5.3.1.2 есім 
сөздердің 
түрленуін 
анықтау; 

5.3.1.3 сөз 
таптарына (зат 
есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

5.3.2.2. сөйлем 

соңында және 
сөйлем ішінде 
қойылатын тыныс 
белгілерін білу 

2. Дыбыстар 

У да шу әлем (табиғи 
дыбыстар, жасанды 

дыбыстар, тіл 
дыбыстары, дыбыс 
күші) 

2.1 Қазақ әліпбиі 
2.2 Дыбыс пен әріп 

2.3 Дауысты/дауыссыз 
дыбыстар 
2.4 Дауысты 
дыбыстардың түрлері 
2.5 Дауыссыз 
дыбыстардың түрлері 
2.6 Буын және оның 
түрлері 

2.7 Үндестік заңы.  
2.8 Буын үндестігі  
2.9 Ерін үндестігі 
2.10 Дыбыс үндестігі 
2.11 Тасымал 

Мәтінтану  5.1.1.2 тыңдалым 
мәтіні бойынша 

тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар 
құрастыру; 
5.1.1.4 мәтінде 
баяндалған 
оқиғаның себебі 
мен мақсаты 
арқылы негізгі 

ойды анықтау; 
5.1.2.2 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 
және жазба 
тілдердің стильдік 
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 айырмашылықтар
ын тану 

Мәтінтудыру  5.2.1.2 ауызекі 
сөйлеу үлгілері 
кездесетін  
сипаттау, баяндау 
мәтіндерін жазу 
дағдыларын 
қалыптастыру; 

5.2.3.1 өзін және 
қоршаған ортаны 
таныстыру мәтінін 
сөйлеу нормасына 
сай құрап айту 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.4 қазақ 
тілінің дыбыстық 
жүйесін білу, 

фонетикалық 
талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

5.3.2.1 әріптердің 
емлесі, түбір 
сөздердің 
сақталуы мен 
қосымшалардың 
жалғануын ескере 

отырып, терме 
диктантын жаз 

2-тоқсан 

3.Заттың белгісі 

Халықтан әділ сыншы 
жоқ (адамның сырт 

келбеті, мінез-құлқы, 
қазақ ұғымындағы кей 
түстердің қасиеті, 
жылқы атаулары)  

3.1 Сын есім. Сын 
есімнің сұрақтары 

3.2 Сын есімнің 
лексика-
семантикалық 
топтары 
3.3 Адамның келбетін 
сипаттайтын және 
мінезін білдіретін 
сөздер 

3.4 Дара және күрделі 
сын есімдер 
3.5 Сынның дәрежесі 
3.6 Салыстырмалы 
шырай 
3.7 Салыстырмалы 
шырай емлесі 

Мәтінтану  5.1.1.4 мәтінде 
баяндалған 

оқиғаның себебі 
мен мақсаты 
арқылы негізгі 
ойды анықтау; 
5.1.1.5 мәтіндегі 
шешімге пікір 
білдіру, балама 
шешімдер ұсыну; 

5.1.2.3 ауызекі 
сөйлеу стиліне тән  
тілдік 
ерекшеліктерді 
тану және талдау 

Мәтінтудыру 5.2.2.1 берілген 
үлгі бойынша іс-
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3.8 Күшейтпелі 
шырай 

3.9 Күшейтпелі 
шырай емлесі 

қағаздар стилінде 
(құттықтау хат, 

хабарлама хат) 
мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.1 сөз таптары 
(зат есім, сын есім, 
сан есім, етістік) 
және олардың 
мағыналық 

түрлерін ажырату; 
5.3.1.2 есім 
сөздердің 
түрленуін 
анықтау; 
5.3.1.3 сөз 
таптарына (зат 
есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 

морфологиялық 
талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

5.3.2.1 әріптердің 
емлесі, түбір 
сөздердің 
сақталуы мен 
қосымшалардың 

жалғануын ескере 
отырып, терме 
диктантын жазу 

4. Заттың саны 

Сандар сөйлейді (қазақ 
ұғымындағы киелі 
сандар, халық 

өлшемдері, біз 
қаншаумыз) 

4.1 Сан есім. Дара 
және күрделі сан 
есімдер 

4.2 Сан есімнің 
мағыналық топтары 
4.3 Есептік сан есім 
4.4 Реттік сан есім 
4.5 Жинақтық сан есім 
4.6 Болжалдық сан 
есім 
4.7 Бөлшектік сан есім 

4.8 Топтау сан есім 
4.9 Сан есімнің емлесі 

Мәтінтану 5.1.1.1 оқылым 
стратегияларын 
қолданып, негізгі 

және қосымша 
ақпаратты 
анықтау; 
5.1.1.2 тыңдалым 
мәтіні бойынша 
тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар 
құрастыру; 

5.1.2.1 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 
стиліне тән 
элементтерді 
ажырата білу 
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Мәтінтудыру 5.2.3.2 мәтіндегі 
негізгі ойды 

айқындап, жинақы 
мәтін жазу 
дағдысын 
қалыптастыру; 
5.2.1.3 сәлемдесу, 
танысу, рұқсат 
сұрау, қоштасу 
кезінде ұлттық 

этикетті сақтау 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.1 сөз таптары 
(зат есім, сын есім, 
сан есім, етістік) 
және олардың 
мағыналық 
түрлерін ажырату; 
5.3.1.2 есім 

сөздердің 
түрленуін 
анықтау; 
5.3.1.3сөз 
таптарына (зат 
есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 
морфологиялық 

талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

5.3.2.3 сөздердің 
жуан, жіңішке 
үндесімі мен 
қосымша жалғану 
кезіндегі айтылым 
нормаларын 

сақтау 

3-тоқсан 

5. Сөздің мағынасы 

Сөздің сырын сөз 
ашады(сөз туралы 
мақал-мәтелдер, 
мәндес, тұлғалас, 

қарсы мағынадағы 
сөздер, кірме сөздер) 

5.1 Сөздің тура және 
ауыспалы мағынасы 
5.2 Көп мағыналы 
сөздер 

5.3 Омонимдер 
5.4 Синонимдер 
5.5 Антонимдер 
5.6 Сөздік құрамдағы 
сөздердің қолданылу 
аясы 

Мәтінтану  5.1.1.3 мәтін 
құрылымын сақтай 
отырып жоспар 
құру; 

5.1.1.4 мәтінде 
баяндалған 
оқиғаның себебі 
мен мақсаты 
арқылы негізгі 
ойды анықтау; 
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5.7 Терминдер 
5.8 Кәсіби сөздер 

5.9 Кірме сөздер 
 

5.1.2.2 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 

және жазба 
тілдердің стильдік 
айырмашылықтар
ын тану 

Мәтінтудыру  5.2.3.1 өзін және 
қоршаған ортаны 
таныстырумәтінін 

сөйлеу нормасына 
сай құрап айту; 
5.2.4.1 әдеби тіл 
нормалары 
бойынша өз 
бетінше ереже, 
анықтама құрап 
жазу, ойын ауызша 
дәлелдеу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.3 сөз 
таптарына (зат 
есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау; 
5.3.1.5 сөз 

мағыналарын 
ажырата білу, 
лексикалық талдау 
жасау 

6. Әрекет 

Қазақтың ұлттық 
ойындары (көкпар, 

асық ойнау, бәйге, 
арқан тарту) 

6.1 Етістік 
6.2 Дара және күрделі 

етістіктер 
6.3 Болымды және 
болымсыз етістіктер 
6.4 Негізгі және 
көмекші етістіктер 
6.5 Тұйық етістік 
6.6 Етістіктің 
шақтары 

6.7 Осы шақ 
6.8 Өткен шақ 
6.9 Келер шақ 

Мәтінтану  5.1.1.2 тыңдалым 
мәтіні бойынша 

тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар 
құрастыру; 
5.1.1.5 мәтіндегі 
шешімге пікір 
білдіру, балама 
шешімдер ұсыну; 
5.1.2.3 ауызекі 

сөйлеу стиліне тән  
тілдік 
ерекшеліктерді 
тану және талдау 

Мәтінтудыру  5.2.1.1 әдеби тіл 
нормаларын 
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сақтай отырып, 
суреттер бойынша 

сипаттау мәтінін 
жазу; 
5.2.3.2 мәтіндегі 
негізгі ойды 
айқындап, жинақы 
мәтін жазу 
дағдысын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.1 сөз таптары 
(зат есім, сын есім, 
сан есім, етістік) 
және олардың 
мағыналық 
түрлерін ажырату; 
5.3.1.3 сөз 
таптарына (зат 

есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

5.3.2.1 әріптердің 
емлесі, түбір 
сөздердің 

сақталуы мен 
қосымшалардың 
жалғануын ескере 
отырып, терме 
диктантын жазу 

7. Сөйлем 

«Пай, пай, пай, киелі 

неткен жер!» (табиғат- 
туған анамыз, 
табиғатпен үндес 
қазақтың бұрынғы 
тұрмысы, табиғатты 
қорғау туралы тыйым 
сөздер) 

7.1 Сөйлем түрлері 

7.2 Хабарлы сөйлем 
7.3 Сұраулы сөйлем 
7.4 Сұраулы 
сөйлемнің жасалу 
жолдары 
7.5 Лепті сөйлем 
7.6 Бұйрықты сөйлем 
7.7. Тыныс белгі 

7.8 Сөйлем соңында 
қойылатын тыныс 
белгілер 
7.9 Сөйлем ішінде 
қойылатын тыныс 
белгілер 

Мәтінтану  5.1.1.4 мәтінде 

баяндалған 
оқиғаның себебі 
мен мақсаты 
арқылы негізгі 
ойды анықтау; 
5.1.1.5 мәтіндегі 
шешімге пікір 
білдіру, балама 

шешімдер ұсыну; 
5.1.2.1 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 
стиліне тән 
элементтерді 
ажырата білу 
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 Мәтінтудыру  5.2.1.2 ауызекі 
сөйлеу үлгілері 

кездесетін  
сипаттау, баяндау 
мәтіндерін жазу 
дағдыларын 
қалыптастыру; 
5.2.2.1 берілген 
үлгі бойынша іс-
қағаздар стилінде 

(құттықтау хат, 
хабарлама хат) 
мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.6 сөйлемнің 
айтылу сазы мен 
мақсатына қарай 
түрлерін ажырату, 
синтаксистік 

талдау жасау; 
5.3.2.2. сөйлем 
соңында және 
сөйлем ішінде 
қойылатын тыныс 
белгілерін білу 

4-тоқсан 

8. Күрделі сөздер 

Аңызға айналған 
өлке(еліміздегі белгілі 
жерлер мен елге тұтқа 
болған тұлғалар) 

8.1 Күрделі сөздердің 
түрлері 
8.2 Біріккен сөздер 
8.3 Біріккен сөздердің 
емлесі 
8.4 Қос сөздер 

8.5 Қайталама қос 
сөздер 
8.6 Қосарлама қос 
сөздер 
8.7 Қос сөздердің 
емлесі 
8.8 Қысқарған сөздер 
8.9 Қысқарған 

сөздердің емлесі 
8.10 Тіркесті сөздер 
және олардың емлесі 
 

Мәтінтану  5.1.1.1 оқылым 
стратегияларын 
қолданып, негізгі 
және қосымша 
ақпаратты 
анықтау; 

5.1.2.2 мәтіннен 
ауызекі сөйлеу 
және жазба 
тілдердің стильдік 
айырмашылықтар
ын тану; 

Мәтінтудыру 5.2.1.3 сәлемдесу, 
танысу, рұқсат 

сұрау, қоштасу 
кезінде ұлттық 
этикетті сақтау; 
5.2.3.2 мәтіндегі 
негізгі ойды 
айқындап, жинақы 
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мәтін жазу 
дағдысын 

қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

5.3.1.3 сөз 
таптарына (зат 
есім, сын есім, сан 
есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау; 

5.3.2.3 сөздердің 
жуан, жіңішке 
үндесімі мен 
қосымша жалғану 
кезіндегі айтылым 
нормаларын 
сақтау 

9. Тілдің табиғаты 

«Бабам тілі сен 
қалдың»(әлем тілдері, 
тілдің, жазудың пайда 
болуы, тілдің 
міндеті...) 

9.1 Тілдің анықтамасы 
және қызметі 
9.2 Ауызша және 
жазбаша тіл 
9.3 Ауызекі тілге тән 
белгілер 
9.4 Жазудың пайда 
болуы және дамуы 

9.5 Дүние жүзі тілдері 
9.6 Ана тілі 
9.7 Қазақ тілі және 
оған туыстас тілдер 
9.8 Қазақ тілінің сөз 
байлығы 

Мәтінтану  5.1.1.3 мәтін 
құрылымын сақтай 
отырып жоспар 
құру; 
5.1.1.4 мәтінде 
баяндалған 
оқиғаның себебі 
мен мақсаты 

арқылы негізгі 
ойды анықтау; 
5.1.2.3 ауызекі 
сөйлеу стиліне тән 
тілдік 
ерекшеліктерді 
тану және талдау 

Мәтінтудыру  5.2.3.1 өзін және 
қоршаған ортаны 
таныстырумәтінін 
сөйлеу нормасына 
сай құрап айту; 
5.2.4.1әдеби тіл 
нормалары 
бойынша өз 

бетінше ереже, 
анықтама құрап 
жазу, ойын ауызша 
дәлелдеу 
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Лексика-
грамматикалық 

норма 

5.3.1.5 сөз 
мағыналарын 

ажырата білу, 
лексикалық талдау 
жасау; 
5.3.1.6 сөйлемнің 
айтылу сазы мен 
мақсатына қарай 
түрлерін ажырату, 
синтаксистік 

талдау жасау 

 
2) 6-сынып: 

 
Лексикалық 

бөлім 
Әдеби тіл 

нормалары 
Білім алу 
әрекетінің 

түрлері 

Білім алушылар білуге тиісті 
оқу мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Сөз құрамы 

Жылдың төрт 
мезгілі(көктем 
туады, жаз 
шығады, күз 
түседі, қыс 
келеді ...) 

1.1 Түбір 
1.2 Түбір сөздің 
түрлері 
1.3 Түбірлес 
сөздер 
1.4 Туынды сөз  
1.5 Жұрнақ  
1.6 Жұрнақтың 

түрлері  
(сөз тудырушы 
және сөз 
түрлендіруші 
жұрнақтар) 
1.7 Жалғау 
1.8 Жалғаудың 
түрлері 
1.9 Жалғаудың 

қызметі 
 

Мәтінтану  6.1.1.1 оқылым 
стратегияларын қолданып, 
комментарий жасау; 
6.1.1.2 тыңдалым мәтінінде 
көтерілген мәселені анықтауға 
бағытталған  нақтылау 
сұрақтарын құрастыру; 
6.1.2.1 көркем әдебиет стилінің 

құрылымын және өзіндік 
белгілерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.1әдеби тіл нормаларын 
сақтай отырып, суреттер, 
сызба, кесте бойынша 
әңгімелеу мәтінін жазу; 
6.2.1.3 қазақ тілінде 
қалыптасқан қаратпаларды 

қолдану нормаларын сақтау 
дағдыларын қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.3сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

6.3.2.1есту диктантын жазу 
кезінде күрделі сөздер мен сөз 

тіркестерінің сыңарларының 



37 
 

орфографиялық нормасын 
сақтау 

2. Мәтін 

«Толғауы 
тоқсан қызыл 
тіл» (әдебиет 
пәнінен өткен 
көркем 
мәтіннің түрлі 

жанрлары...) 

2.1 Мәтіннің 
құрамы  
2.2 Мәтіннің 
түрлері. 
Әңгімелеу мәтіні  
2.3 Сипаттау 

мәтіні  
2.4 Пайымдау 
мәтіні 
2.5 Көркем 
мәтіннің 
жанрлары 
2.6 Әңгіме 
2.7 Өлең 

2.8 Повесть 
2.9 Роман 
2.10 Поэма 

Мәтінтану  6.1.1.3 мәтін құрылымын 
анықтау; 
6.1.1.5 әртүрлі дереккөздерден 
алынған ақпаратты шынайы 
өмірмен байланыстыру; 
6.1.2.2 ауызекі тіл мен көркем 

әдебиет жанрының 
ерекшеліктерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.2 көркем әдебиет 
стилінің нормаларын сақтап 
берілген тақырып бойынша 
шығармашылық диктант жазу; 
6.2.3.1тұрмыстық зат және 

техника құралдары туралы 
мақтау, жарнамалау мәтінін 
аритикуляциялық талаптарға 
сай айту 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.4 айтылым кезіндегі 
үндестік заңының сақталуын 
білу, фонологиялық талдау 
жасау; 

6.3.1.5 сөздік құрамның 
толығу ерекшеліктерін білу, 
лексикалық талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

6.3.2.2 үтірді қоюдың 
ұстанымдары мен әртүрлі 
орындарын білу 

2-тоқсан 

3. Сөз байлығы 

Он сегіз мың 
ғалам (ғарыш, 
күн жүйесі, 
аспан әлеміне 
қатысты 
қазақи 

түсініктер, 
мақал-
мәтелдер...) 

3.1 Сөздік қор 
және сөздік 
құрам 
3.2 Арнаулы 
лексика: термин 
сөздер мен кәсіби 

сөздер 
3.3 Термин 
сөздердің түрлері 
3.4 Төл сөздер 
және басқа тілден 
енген сөздер 
3.5 Көнерген 
сөздер 

Мәтінтану  6.1.1.4 мәтінде баяндалған 
дәлелдер мен фактілерді 
ажырату арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
6.1.2.3 көркем әдебиет стиліне 
тән тілдік ерекшеліктерді тану 

және талдау 

Мәтінтудыру 6.2.2.1 берілген үлгі бойынша 
іс-қағаздар стилінде (өтініш, 
түсініктеме) мәтін жазу; 
6.2.4.1 түсіндірме сөздіктің 
стилімен жеке сөздердің 
мағынасын ашу, көпшілікке 

түсіндіру 
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3.6 Жаңа сөздер 
немесе атаулар 

3.7 Жаңа 
сөздердің 
(атаулардың) 
түрлері және 
жасалу жолдары 
3.8 
Фразеологизмдер 
3.9 Мақал-

мәтелдер 
3.10 Көп 
мағыналы сөздер 
және омонимдер 

Әдеби тіл 
нормалары 

6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 

морфологиялық талдау жасау; 
6.3.1.5 сөздік құрамның 
толығу ерекшеліктерін білу, 
лексикалық талдау жасау 

  Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.2.3 түбір мен қосымша 
және күрделі сөз ішіндегі 
дыбыстардың ықпалдастығын 
(ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) 

сақтау 

4. Зат есімнің сөзжасамдық және грамматикалық сипаты 

«Сәлем – 
сөздің анасы» 
(жөн сұрасу, 
бата беру, 
тілек айту, 

қоштасу...) 

4.1 Зат есімнің 
жасалуы 
4.2 Зат есім 
тудыратын 
жұрнақтар 

4.3. Зат есімнің 
түрленуі 
4.4 Зат 
есімдердің 
жіктелуі  
4.5 Зат 
есімдердің 
септелуі 

4.6 Атау септік 
4.7 Ілік септік 
4.8 Барыс септік 
4.9 Табыс септік 
4.10 Жатыс 
септік 
4.11 Шығыс 
септік 

4.12 Көмектес 
септік 
4.13 Зат 
есімдердің 
тәуелденуі 

Мәтінтану  6.1.1.1 оқылым 
стратегияларын қолданып, 
комментарий жасау; 
6.1.2.1 көркем әдебиет 
стилінің құрылымын және 

өзіндік белгілерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.3 қазақ тілінде 
қалыптасқан қаратпаларды 
қолдану нормаларын сақтау 
дағдыларын қалыптастыру; 
6.2.3.2 көтерілген мәселеге 
(тақырыпқа) өз ойын білдіру 

арқылы шағын мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.2 есім сөздер мен 
есімдіктің түрленуін анықтау; 
6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау 
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  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

6.3.2.2 үтірді қоюдың 
ұстанымдары мен әртүрлі 

орындарын білу 

3-тоқсан 

5. Есімдік 

«...Кетігін тап 
та бар, қалан!» 
(менің 

отбасым, әр 
мамандық 
иесінің 
міндеттері, 
жөн сілтеу, 
белмегенді 
сұрау...) 

5.1 Есімдік 
туралы жалпы 
сипаттама. 

Есімдіктің 
мағыналық 
түрлері 
5.2 Жіктеу 
есімдігі. Жіктеу 
есімдігінің 
септелуі 
(қопармалы 

септелу) 
5.3 Сілтеу 
есімдігі 
5.4 Сұрау есімдігі 
5.5 Өздік есімдігі 
5.6 Жалпылау 
есімдігі 
5.7 Болымсыздық 
есімдігі 

5.8 Белгісіздік 
есімдігі 
5.9 Есімдіктің 
сөйлемдегі 
қызметі және 
емлесі 

Мәтінтану  6.1.1.2 тыңдалым мәтінінде 
көтерілген мәселені анықтауға 
бағытталған  нақтылау 

сұрақтарын құрастыру; 
6.1.1.3 мәтін құрылымын 
анықтау; 
6.1.2.2 ауызекі тіл мен көркем 
әдебиет жанрының 
ерекшеліктерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.1 әдеби тіл нормаларын 
сақтай отырып, суреттер, 

сызба, кесте бойынша 
әңгімелеу мәтінін жазу; 
6.2.3.1 тұрмыстық зат және 
техника құралдары туралы 
мақтау, жарнамалау мәтінін 
аритикуляциялық талаптарға 
сай айту 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.1 сөз таптары (есімдік, 
үстеу, шылау) және оның 
мағыналық түрлерін ажырату; 
6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

6.3.2.1 есту диктантын жазу 

кезінде күрделі сөздер мен сөз 
тіркестерінің 
сыңарларыныңорфографиялық 
нормасын сақтау 

6. Етістіктің түрлері 

«Денсаулық – 
зор байлық» 

(танымал 
спортшылар, 
күн тәртібі, 
спорт 
үйірмелері, 
салауатты 
өмір салты ...) 

6.1 Етістіктің етіс 
түрлері 

6.2 Тұйық етістік: 
септелуі және 
тәуелденуі 
6.3 Етістіктің 
райлары: ашық 
рай. Шартты рай 
6.4 Бұйрық рай 

Мәтінтану  6.1.1.5  әртүрлі 
дереккөздерден алынған 

ақпаратты шынайы өмірмен 
байланыстыру; 
6.1.2.3 көркем әдебиет стиліне 
тән тілдік ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 6.2.1.2 көркем әдебиет 
стилінің нормаларын сақтап 
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6.5 Қалау рай 
6.6 Есімше 

6.7 Көсемше 
6.8 Салт, сабақты 
етістіктер 
6.9 Көмекші 
етістіктер 

берілген тақырып бойынша 
шығармашылық диктант жазу; 

6.2.3.2 көтерілген мәселеге 
(тақырыпқа) өз ойын білдіру 
арқылы шағын мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау; 
6.3.1.4 айтылым кезіндегі 

үндестік заңының сақталуын 
білу, фонологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

6.3.2.2 үтірді қоюдың 
ұстанымдары мен әртүрлі 
орындарын білу 

7. Үстеу 

Сөйлеудегі 
анықтық пен 
дәлдік 
(көркем 
әдебиеттен 
мезгілді, 
мекенді, 
мөлшерді, 

мақсатты дәл, 
анық 
білдіретін 
диалогтар) 

7.1 Негізгі және 
туынды үстеулер 
7.2 Үстеудің 
мағыналық 
түрлері. Мезгіл 
үстеуі 
7.3Мекен үстеуі 
7.4 Сын-қимыл 

үстеу 
7.5 Мөлшер 
үстеуі 
7.6 Күшейткіш 
үстеу 
7.7 Мақсат 
үстеуі 
7.8 Себеп-салдар 

үстеуі 
7.9 Үстеудің 
сөйлемдегі 
қызметі және 
емлесі 

Мәтінтану  6.1.1.4  мәтінде баяндалған 
дәлелдер мен фактілерді 
ажырату арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
6.1.2.1 көркем әдебиет стилінің 
құрылымын және өзіндік 
белгілерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.3 қазақ тілінде 
қалыптасқан қаратпаларды 
қолдану нормаларын сақтау 
дағдыларын қалыптастыру; 
6.2.2.1 берілген үлгі бойынша 
іс-қағаздар стилінде (өтініш, 
түсініктеме) мәтін жазу 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

6.3.1.1 сөз таптары (есімдік, 

үстеу, шылау) және оның 
мағыналық түрлерін ажырату; 
6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

6.3.2.3 түбір мен қосымша 
және күрделі сөз ішіндегі 
дыбыстардың ықпалдастығын 

(ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) 
сақтау 

4-тоқсан 

8. Шылау сөздер 
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Табиғи 
құбылыстар 

(жауын неге 
жауады, 
найзағай мен 
кемпірқосақ 
қайдан пайда 
болады, 
табиғи 
құбылыстар 

туралы 
мақалдар ...) 

8.1 Жалғаулық 
шылаулар. 

Ыңғайластық 
қатынасты 
білдіретін 
жалғаулықтар 
және олардың 
қызметі 
8.2 Қарсылықты 
қатынасты 

білдіретін 
жалғаулықтар 
және олардың 
қызметі 
8.3 Талғаулы 
қатынасты 
білдіретін 
жалғаулықтар 

және олардың 
қызметі. 
Шарттылық 
қатынасты 
білдіретін 
жалғаулықтар 
және олардың 
қызметі 
8.4 Себеп-

салдарлық 
қатынасты 
білдіретін 
жалғаулықтар 
және олардың 
қызметі 
8.5 Септеулік 
шылаулар. Атау 

септіктегі 
сөздермен 
тіркесетін 
септеуліктер 
және олардың 
қызметі 
8.6 Барыс 
септіктегі 

сөздермен 
тіркесетін 
септеуліктер 

Мәтінтану  6.1.1.1 оқылым 
стратегияларын қолданып, 

комментарий жасау; 
6.1.1.5әртүрлі дереккөздерден 
алынған ақпаратты шынайы 
өмірмен байланыстыру; 
6.1.2.1 көркем әдебиет 
стилінің құрылымын және 
өзіндік белгілерін білу 

Мәтінтудыру 6.2.1.1 әдеби тіл нормаларын 
сақтай отырып, суреттер, 
сызба, кесте бойынша 
әңгімелеу мәтінін жазу; 
6.2.4.1 түсіндірме сөздіктің 
стилімен жеке сөздердің 
мағынасын ашу, көпшілікке 
түсіндіру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.1 сөз таптары (есімдік, 
үстеу, шылау) және оның 
мағыналық түрлерін ажырату; 
6.3.1.3 сөз таптарына (есімдік, 
үстеу, шылау, етістік) 
морфологиялық талдау жасау 
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және олардың 
қызметі 

8.7 Шығыс және 
көмектес 
септіктегі 
сөздермен 
тіркесетін 
септеуліктер 
және олардың 
қызметі 

8.8 Демеулік 
шылаулар және 
олардың қызметі 
8.9 Шылау 
сөздердің емлесі 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

6.3.2.3 түбір мен қосымша 
және күрделі сөз ішіндегі 
дыбыстардың ықпалдастығын 

(ілгерінді, кейінді, тоғыспалы) 
сақтау 

9. Сөз тіркестері 

Ұлттық 
мерекелер 
(көрісу 
мерекесі, 

Наурыз тойы, 
жиын-терін, 
төрт түлікке 
қатысты 
маусымдық 
мерекелер) 

9.1 Сөз тіркесіне 
тән белгілер 
9.2 Сөз 
тіркестерінің 

күрделі 
сөздерден 
айырмашылығы 
9.3 Зат есім + сын 
есім 
9.4 Сын есім + 
есім 
9.5 Сан есім + 

есім 
9.6 Зат есім + 
етістік 
9.7 Сын есім + 
етістік 
9.8 Сан есім + 
етістік 
9.9 Есімдік + 

етістік 
9.10 Тұрақты 
және еркін 
тіркестер 

Мәтінтану  6.1.1.3 мәтін құрылымын 
анықтау; 
6.1.1.4  мәтінде баяндалған 
дәлелдер мен фактілерді 

ажырату арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
6.1.2.3 көркем әдебиет стиліне 
тән тілдік ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 6.2.1.3 қазақ тілінде 
қалыптасқан қаратпаларды 

қолдану нормаларын сақтау 
дағдыларын қалыптастыру; 
6.2.3.2 көтерілген мәселеге 
(тақырыпқа) өз ойын білдіру 
арқылы шағын мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

6.3.1.4 айтылым кезіндегі 
үндестік заңының сақталуын 
білу, фонологиялық талдау 

жасау; 
6.3.1.6 сөз тіркестері және 
оларға тән синтаксиситік 
белгілерді ажырата білу, 
синтаксистік талдау жасау 
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  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

6.3.2.1 есту диктантын жазу 
кезінде күрделі сөздер мен сөз 

тіркестерінің сыңарларының 
орфографиялық нормасын 
сақтау 

 
3) 7-сынып: 

 
Лексикалық бөлім Әдеби тіл нормалары Білім алу 

әрекетінің 
түрлері 

Білім алушылар 
білуге тиісті оқу 

мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Үндестік заңы 

«Өлең – сөздің 
патшасы, сөз 
сарасы» (әдебиет 
пәніне байланысты 

және оқушы 
деңгейіне сай 
өлеңдер ...) 

1.1 Үндестік заңы. 
Буын үндестігі 
1.2 Буын үндестігіне 
бағынбайтын 

қосымшалар 
1.3 Дыбыс үндестігі. 
Ықпалдың түрлері 
1.4 Ілгерінді ықпал 
1.5 Кейінді ықпал 
1.6 Орфоэпия: 
сөздердің дұрыс 
дыбысталуы, 
айтылуы.  

1.7 Жиі кездесетін 
орфоэпиялық қателер 
1.8 Әуез. Тембр 
1.9 Интонация 
1.10 Кідіріс (пауза) 
 

Мәтінтану  7.1.1.1 оқылым 
стратегияларын 
қолданып, зерттеп 
оқу; 

7.1.1.5  мәтіннің 
функционалдық-
мағыналық типін 
талқылау; 
7.1.2.1  
көркем әдебиет пен 
публицистикалық 
стильдің өзіне тән 
белгілерін салыстыру 

Мәтінтудыру 7.2.1.1 әдеби тіл 
нормаларын сақтай 
отырып, өлеңдерді 
сюжетті мәтінге 
айналдыру; 
7.2.3.1 
публицистикалық 

стильге тән  
ерекшеліктерді 
сақтай отырып, 
монолог айту немесе 
диалогқа белсене 
қатысу дағдыларын 
жетілдіру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

7.3.1.4 айтылым, 

жазылым кезіндегі 
үндестік заңын тану, 
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фонологиялық талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

7.3.2.1 буын 
үндестігінің 
нормасын және 
оларға жалғанатын 
қосымшалар мен 
буын үндестігіне 
бағынбайтын 

қосымшалардың 
жазылу 
ерекшеліктерін білу; 
7.3.2.3 сөздердің 
жуан-жіңішкелік 
үндесімі мен ерін 
үндестігі 
нормаларын сақтауға 
дағдылану 

2. Мәтін және стиль 

Қазақ халқының 
салт-дәстүрлері 

(қазақтың басты 
салттары, бүгінгі 
күні өзекті болып 
табылатын дәстүрдің 
қазақ тілінің 
функционалдық 
стильдеріндегі 
көрінісі) 

2.1 Мәтіндегі негізгі 
ой/негізгі ақпарат 

2.2 Мәтіндегі 
қосымша ақпарат 
2.3 Жинақы мәтін 
2.4 Мәтін стилі 
2.5 Көркем әдебиет 
стиліне тән жанрлар 
2.6 
Публицистикалық 

стильге тән жанрлар 
2.7 Іс-қағаздар 
стиліне тән жанрлар 
2.8 Ғылыми стильге 
тән жанрлар 
2.9 Ауызекі стиліне 
тән тілдік 
ерекшеліктер 

2.10 Әр стильге тән 
тілдік ерекшеліктер 

Мәтінтану  7.1.1.2  тыңдалым 
мәтіні бойынша 

проблемалық 
сұрақтар құрастыру; 
7.1.2.2 
публицистикалық 
стильге тән 
жанрларды ажырата 
білу 

Мәтінтудыру  7.2.1.2 бейнебаян 
желісіне сүйеніп 
оқиғаны көркем мәтін 
стилінде мазмұндау 
дағдыларын 
қалыптастыру; 
7.2.3.2 тақырыпқа 
сәйкес сипаттау, 

баяндау түрінде эссе 
жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

7.3.1.3 сөз таптарына 
(сын есім, етістік) 
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морфологиялық 
талдау жасау; 

7.3.1.5сөздердің 
түпкі және туынды 
мағынасын ажырата 
білу, лексикалық 
талдау жасау 

Айтылым-
жазылым 

нормалары 

7.3.2.2 сөйлем соңына 
қабаттаса қойылатын 

тыныс белгілерді білу 

2-тоқсан 

3. Сөз байланыстыру құралдары 

Еліміздің кешегісі, 
бүгіні, ертеңі (елдің 
тарихы, бүгіні, 
болашағы туралы 

түрлі стильдегі 
мәтіндер) 

3.1 Сөзді бастауға 
қатысты тілдік 
құралдар 
3.2 Пікір мен ойды 

әрі қарай жалғастыру 
үшін 
пайдаланылатын 
тілдік құралдар 
3.3 Афоризмдерді, 
нақыл сөздерді 
пайдаланып айту 
үшін қажетті тілдік 

құралдар 
3.4 Ой мен пікірді 
салыстыру үшін 
пайдаланылатын 
байланыстырушы 
тілдік құралдар 
3.5 Ой мен пікірді 
қорытындылау үшін 

пайдаланылатын 
тілдік құралдар 

Мәтінтану  7.1.1.4 мәтіндегі 
ақпаратты ғаламдық 
мәселелермен 
байланыстыру 

арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
7.1.2.3 
публицистикалық 
стильге тән тілдік 
ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 7.2.1.3 тілдік қарым-
қатынас кезінде 
бейвербалды 
құралдарды ұлттық 
талаптарға сай 
қолдану; 
7.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 

стилінде (өмірбаян, 
мінездеме, 
түйіндеме) мәтін 
жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

7.3.1.3 сөз таптарына 
(сын есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау; 

7.3.1.5 сөздердің 
түпкі және туынды 
мағынасын ажырата 
білу, лексикалық 
талдау жасау 
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Айтылым-
жазылым 

нормалары 

7.3.2.3 сөздердің 
жуан-жіңішкелік 

үндесімі мен ерін 
үндестігі нормаларын 
сақтауға дағдылану 

4. Сөйлеу мәдениеті 

Мәдениет – адамзат 
әлемінің айнасы 
(мәдениет пен өнер 

егіз, қазақ 
мәдениеті,қазақ 
өнері, сөйлеу 
мәдениеті) 

4.1 Норма және 
әдеби тіл 
4.2 Әдеби тіл және 

жергілікті тіл 
ерекшеліктері 
4.3 Әдеби тіл және 
жаргон сөздер 
4.4 Сөйлеу әдебі 
4.5 Әдеби тіл және 
тіл мәдениеті 
4.6 Сөздердің 

қолданылу өрісіне 
байланысты түрлері 
4.7 Салт-дәстүрге 
қатысты 
пайдаланылатын 
лексика 
4.8 Ұлттық 
дүниетанымға 

қатысты лексика 
4.9 Мәдениет пен 
өнерге қатысты 
лексика 

Мәтінтану  7.1.1.3  мәтіннің 
қарым-қатынас 
формасын ажырату 

(диалогтік, 
монологтік, 
полилогтік); 
7.1.2.1 көркем 
әдебиет пен 
публицистикалық 
стильдің өзіне тән 
белгілерін салыстыру 

Мәтінтудыру 7.2.3.1 
публицистикалық 
стильге тән 
ерекшеліктерді 
сақтай отырып, 
монолог айту немесе 
диалогқа белсене 
қатысу дағдыларын 

жетілдіру; 
7.2.4.1 ғылыми 
мәтінді жинақтап 
аннотация жазу және 
оны тезиске 
айналдырып баяндау 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

7.3.1.4 айтылым, 

жазылым кезіндегі 
үндестік заңын тану, 
фонологиялық талдау 
жасау; 
7.3.1.5 сөздердің 
түпкі және туынды 
мағынасын ажырата 
білу, лексикалық 

талдау жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

7.3.2.1 буын 
үндестігінің 
нормасын және 
оларға жалғанатын 
қосымшалар мен 
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буын үндестігіне 
бағынбайтын 

қосымшалардың 
жазылу 
ерекшеліктерін білу 

3-тоқсан 

5. Тілтанушы ғалым 

Ұлт ұстазы – 

А.Байтұрсынұлы 
(А.Байтұрсынұлы 
еңбектері, 
А.Байтұрсынұлы 
туралы жазылған 
еңбектер, 
А.Байтұрсынұлының 
тіл туралы 

айтқандары) 

5.1 А.Байтұрсынұлы 

және қазақ әліпбиі 
5.2 
А.Байтұрсынұлының 
әліппесі (төте жазу) 
5.3 
А.Байтұрсынұлының 
терминологияға 
қатысты 

ұстанымдары 
5.4 
А.Байтұрсынұлының 
«Әдебиет 
танытқыштағы» 
терминдері 
5.5 
А.Байтұрсынұлының  
«Тіл -құралдағы» 

терминдері 
5.6. Дыбыс жүйесі 
5.7. Сөз жүйесі 
5.8. Сөйлем жүйесі 
 

Мәтінтану  7.1.1.1 оқылым 

стратегияларын 
қолданып, зерттеп 
оқу; 
7.1.2.2 
публицистикалық 
стильге тән 
жанрларды ажырата 
білу 

Мәтінтудыру 7.2.1.1 әдеби тіл 
нормаларын сақтай 
отырып, өлеңдерді 
сюжетті мәтінге 
айналдыру; 
7.2.1.2 бейнебаян 
желісіне сүйеніп 
оқиғаны көркем мәтін 

стилінде мазмұндау 
дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

7.3.1.4 үндестік 
заңының тілдік 
қасиетін тану арқылы 
фонологиялық талдау 

жасау 

6. Сын есім 

Көркем әдебиет 
стилі (ауызекі 
сөйлеу стилі мен 
көркем әдебиет 
стилінің 

айырмашылығы 
көрсетілген 
мәтіндер, көркем 
әдебиет стилінің 
түрлі жанрдағы 
үлгілері) 

6.1 Сын есімнің 
лексика-
семантикалық 
топтары: Заттың 
көлемін, қасиетін 

сипаттайтын сөздер 
6.2 Күрделі сын 
есімдер 
6.3 Негізгі және 
туынды сын есімдер 
6.4 Есім сөздерден 
сын есім тудыратын 
жұрақтар 

Мәтінтану  7.1.1.2 тыңдалым 
мәтіні бойынша 
проблемалық 
сұрақтар құрастыру; 
7.1.2.3 

публицистикалық 
стильге тән тілдік 
ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 7.2.1.3 тілдік қарым-
қатынас кезінде 
бейвербалды 
құралдарды ұлттық 
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6.5 Қатыстық сын 
есім: -лы, -лі, -ды, -

ты, -ты, -ті 
жұрнақтары арқылы 
жасалуы (түс атауы, 
сапаны білдіру) 
6.6 Қатыстық сын 
есім: -сыз, -сіз 
жұрнақтары арқылы 
жасалуы 

6.7 Етістіктен сын 
есім тудыратын 
жұрнақтар 
6.8 Сын есімнің 
мағыналық түрлері 
6.9 Сын есімнің 
шырайлары 
6.10 Күрделі сын 

есімдердің жиі 
қолданылатын 
түрлері 

талаптарға сай 
қолдану; 

7.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (өмірбаян, 
мінездеме, 
түйіндеме) мәтін 
жазу 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

7.3.1.3 сөз таптарына 

(сын есім, етістік) 
морфологиялық 
талдау жасау; 
7.3.1.4 айтылым, 
жазылым кезіндегі 
үндестік заңын тану, 
фонологиялық талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

7.3.2.3 сөздердің 
жуан-жіңішкелік 
үндесімі мен ерін 
үндестігі 
нормаларын сақтауға 
дағдылану 

7. Етістік 

Әлеуметтік теңсіздік 
(байлық пен 
кедейлік, қазақтың 
кешегі және бүгінгі 
байлары, 
Қазақстандағы 
әлеуметтік топтар) 

7.1 Етістіктің 
шақтары 
7.2 Осы шақ: нақ осы 
шақ 
7.3 Ауыспалы осы 
шақ 
7.4 Келер шақ: 
мақсатты келер шақ 

7.5 Болжалды келер 
шақ 
7.6 Ауыспалы келер 
шақ 
7.7 Өткен шақ 
7.8 Жедел өткен шақ 
7.9  Бұрынғы өткен 
шақ 

7.10 Ауыспалы өткен 
шақ 
7.11 Шақ түрлерінің 
стильдерде 
қолданылу 
ерекшеліктері 

Мәтінтану  7.1.1.3 мәтіннің 
қарым-қатынас 
формасынажырату 
(диалогтік, 
монологтік, 
полилогтік); 
7.1.2.1 көркем 
әдебиет пен 

публицистикалық 
стильдің өзіне тән 
белгілерін салыстыру 

Мәтінтудыру 7.2.3.1 
публицистикалық 
стильге тән 
ерекшеліктерді 
сақтай отырып, 

монолог айту немесе 
диалогқа белсене 
қатысу дағдыларын 
жетілдіру; 
7.2.4.1 ғылыми 
мәтінді жинақтап 
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аннотация жазу және 
оны тезиске 

айналдырып баяндау 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

7.3.1.2 етістіктің 
түрлері мен 
категорияларының 
ерекшеліктерін тану; 
7.3.1.3 сөз таптарына 
(сын есім, етістік) 

морфологиялық 
талдау жасау 

4-тоқсан 

8. Синтаксис 

«Еңбек – бәрін 
жеңбек» (еңбек 
тақырыбындағы 

функционалдық 
стильдердегі 
мәтіндер) 

8.1 Сөйлем мүшелері 
8.2 Сөйлемнің 
тұрлаулы мүшелері 

8.3 Бастауыш 
8.4 Баяндауыш 
8.5 Бастауыш пен 
баяндауыштың 
арасына қойылатын 
сызықша 
8.6 Сөйлемнің 
тұрлаусыз мүшелері 

8.7 Толықтауыш 
8.8 Анықтауыш 
8.9 Пысықтауыш 
 

Мәтінтану  7.1.1.4 мәтіндегі 
ақпаратты ғаламдық 
мәселелермен 

байланыстыру 
арқылы негізгі ойды 
анықтау; 
7.1.2.2 
публицистикалық 
стильге тән 
жанрларды ажырата 
білу 

Мәтінтудыру 7.2.1.1 әдеби тіл 
нормаларын сақтай 
отырып, өлеңдерді 
сюжетті мәтінге 
айналдыру; 
7.2.1.3 тілдік қарым-
қатынас кезінде 

бейвербалды 
құралдарды ұлттық 
талаптарға сай 
қолдану 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

7.3.1.5 сөздердің 
түпкі және туынды 
мағынасын ажырата 
білу, лексикалық 

талдау жасау; 
7.3.1.6 сөйлем 
мүшелерінің 
сөйлемдегі қызметін 
ажырата білу, 
синтаксистік талдау 
жасау 
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Айтылым-
жазылым 

нормалары 

7.3.2.1 буын 
үндестігінің 

нормасын және 
оларға жалғанатын 
қосымшалар мен 
буын үндестігіне 
бағынбайтын 
қосымшалардың 
жазылу 
ерекшеліктерін білу 

9. Зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнақтары. Атауыш және көмекші 
сөздер 

Қазақ тіліндегі 
қаратпалар 
(еркелету, құрметтеу 
мәніндегі 
қаратпалар, жас 

ерекшелігіне 
байланысты атаулар) 

9.1 Рең мәнді 
тудырушы 
жұрнақтар 
9.2 Еркелету мәнді 
жұрнақтар 

9.3 Құрметтеу мәнді 
жұрнақтар 
9.4 Кішірейту мәнді 
жұрнақтар 
9.5 Атауыш сөздер 
9.6 Көмекші сөздер 

Мәтінтану  7.1.1.5 мәтіннің 
функционалдық-
мағыналық типін 
талқылау; 
7.1.2.3 

публицистикалық 
стильге тән тілдік 
ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 7.2.1.3 тілдік қарым-
қатынас кезінде 
бейвербалды 
құралдарды ұлттық 

талаптарға сай 
қолдану; 
7.2.3.2 тақырыпқа 
сәйкес сипаттау, 
баяндау түрінде эссе 
жазу 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

7.3.1.1 атауыш және 

көмекші сөздерді 
ажырату; 
7.3.1.5 сөздердің 
түпкі және туынды 
мағынасын ажырата 
білу, лексикалық 
талдау жасау 

Айтылым-

жазылым 
нормалары 

7.3.2.2 сөйлем соңына 

қабаттаса қойылатын 
тыныс белгілерді білу 
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3) 8-сынып: 

 
Лексикалық бөлім Әдеби тіл 

нормалары 
Білім алу 
әрекетінің 

түрлері 

Білім алушылар білуге 
тиісті оқу мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Фонетика 

«Тілге жеңіл, құлаққа 
жылы тиіп...» 
(«Әдебиет 
танытқыш» 
еңбегімен жұмыс) 

1.1 Қазақ 
фонетикасы 
1.2 Дауысты 
дыбыстар  
1.3 Кірме 
әріптердің дыбыс 
мәні 
1.4 Құранды 

дауысты дыбыстар 
1.5 Дауыссыз 
дыбыстар 
1.6 Дауыссыз 
дыбыстардың 
жіктелімі 
1.7 Қазақ тілі 
дыбыстарының 
түрленімі 

1.8 Қазақ тілі 
дыбыстарының 
естілімі 
1.9 Фонологиялық 
талдау үлгісі 

Мәтінтану  8.1.1.1 оқылым 
стратегияла рын 
қолданып, талдап оқу; 
8.1.1.2 тыңдалым мәтіні 
бойынша альтернативті 
сұрақтар құрастыру; 
8.1.2.1 ресми стильдің 
қызметі мен өзіне тән 

рәсімделу үлгілерін 
білу 

Мәтінтудыру 8.2.1.1 берілген 
тақырыптардың бірін 
таңдап, пайымдау 
мәтінін жазу; 
8.2.1.2 көркем мәтін 
стилінің тілдік 

ерекшеліктерін сақтап, 
түрлі жанрларда мәтін 
тудыру дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.4 сөз арасындағы 
дыбыстық өзгерістерді 
ажырата білу 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.1 дыбыстардың 
түрленімі, құранды 
дауысты дыбыстар, 
буын жігі және 
тасымал, күрделі 
атаулар мен қысқарған 
сөздер емлесі 

2. Сөз мағынасы 

Қазақтың айтыс өнері 
(түрлі 
тақырыптардағы 
кешегі, бүгінгі айтыс 
үлгілері) 

2.1 Омонимдердің 
жасалу жолдары 
2.2 Омонимдердің 
түрлері 

Мәтінтану  8.1.1.3 тақырыбы ұқсас 
әртүрлі стильдегі 
мәтіндердің түрлерін 
(әңгімелеу, сипаттау, 
талқылау, пайымдау) 
салыстыра талдау; 
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2.3 Синонимдер 
және олардың 

жасалу жолдары  
2.4 
Синонимдердің 
түрлері 
2.5 Антонимдер 
және олардың 
грамматикалық 
сипаты 

2.6 
Антонимдердің 
түрлері 
2.7 Табу, түрлері 
2.8 Эвфемизмдер: 
жасалу жолдары 
2.9 
Фразеологизмдер  

2.10 Мақал-
мәтелдер 

8.1.2.2 ресми стильге 
тән жанрларды 

ажырата білу 

Мәтінтудыру 8.2.1.3 ауызша сөйлеу 
және өлең оқу кезінде 
интонацияның 
құрамдас бөліктерін 
сақтау; 
8.2.2.1 берілген үлгі 

бойынша іс-қағаздар 
стилінде (алғыс хат, 
сұраныс хат) мәтін 
жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.3 сөз таптарына 
(еліктеу, одағай, оқшау 
сөздер) морфологиялық 
талдау жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.3 сөйлеу ішіндегі 
сөз арасындағы дыбыс 
өзгерістерінің 
орфоэпиялық 
нормаларын сақтау 

2-тоқсан 

3. Ұлттық этикет 

«Жақсы сөз жан 
семіртеді» (ӘТН-де 
берілген 
тақырыптарға 
байланысты  диалог, 
монолог түріндегі 
мәтіндер) 

3.1 Сәлемдесу 
этикеті 
3.2 Қаратпа 
сөздерді 
қолданудың 
этикеті 
3.3 Рұқсат сұрау 

этикеті 
3.4 Алғыс айту 
этикеті 
3.5 Құттықтау 
үлгілері 
3.6 Өтініш айту 
этикеті 
3.7 Танысуэтикеті 

3.8 Қоштасу 
этикеті 

Мәтінтану  8.1.1.4 мәтіннің 
коммуникациялық 
табиғатына талдау 
жасау арқылы негізгі 
ойды анықтау; 
8.1.2.3 ресми іс-
қағаздар стиліне тән 

тілдік ерекшеліктерді 
тану және талдау 

Мәтінтудыру 8.2.3.1 
публицистикалық 
стильге 
тәнерекшеліктерді 
сақтай отырып, 

көпшілік алдында оқуға 
арналған үндеу, уағыз, 
үгіт-насихат мәтіндерін 
құрастыру; 
8.2.4.1 берілген 
тақырып бойынша 
презентация дайындау 
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және оны көпшілік 
алдында қорғау 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.3 сөз таптарына 
(еліктеу, одағай, оқшау 
сөздер) морфологиялық 
талдау жасау 

4. Қимылдың өту сипаты 

Алғашқы махаббат 

(Қожа мен Жанардың 
балалық махаббаты, 
халық ауыз 
әдебиетіндегі 
махаббат үлгілері) 

4.1 Қимылдың 

қайталануы 
4.2 Қимылдың тез, 
бірден жасалуы 
4.3 Қимылдың 
күтпеген жерден, 
кенеттен болуы 
4.4 Қимылдың 
ықылассыз, 

ынтасыз жасалуы 
4.5 Қимылдың 
созылыңқы тәсілі   
4.6 Көмекші 
етістіктер 
4.7 Еді, екен 
көмекші 
етістіктерінің 
қолданысы 

4.8 Отыр, тұр, 
жатыр, жүр 
етістіктерінің 
көмекші естістік 
формасында 
қолданылуы 

Мәтінтану  8.1.1.5 мәтінді 

ақпараттың өзектілігі 
мен құндылығы 
тұрғысынан бағалау; 
8.1.2.1 ресми стильдің 
қызметі мен өзіне тән 
рәсімделу үлгілерін 
білу 

Мәтінтудыру 8.2.1.1 берілген 

тақырыптардың бірін 
таңдап, пайымдау 
мәтінін жазу; 
8.2.3.2 автордың негізгі 
ойын сақтай отырып, 
сұхбат құрастыру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

8.3.1.5 етістіктерді 

лексика-грамматикалық 
топтарға ажырата білу, 
лексикалық мағынасын 
ашу 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.1 дыбыстардың 
түрленімі, құранды 
дауысты дыбыстар, 
буын жігі және 

тасымал, күрделі 
атаулар мен қысқарған 
сөздер емлесі 

3-тоқсан 

5. Еліктеу және оқшау сөздер 

Ауызекі сөйлеу стилі 

(ӘТН-де көрсетілген 
тілдік құралдары бар 
ауызекі сөйлеу 
стиліндегі мәтіндер) 

5.1 Еліктеу 

сөздердің түрлері. 
Еліктеуіш сөздер 
5.2 Бейнелеуіш 
сөздер 
5.3 Еліктеу 
сөздердің емлесі 
5.4 Оқшау сөздер: 
одағай 

Мәтінтану  8.1.1.1 оқылым 

стратегияларын 
қолданып, талдап оқу; 
8.1.2.2 ресми стильге 
тән жанрларды 
ажырата білу 

Мәтінтудыру 8.2.1.2 көркем мәтін 
стилінің тілдік 

ерекшеліктерін сақтап, 
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5.5 Одағайдың 
түрлері: көңіл-күй 

одағайлары 
5.6 Жекіру және 
шақыру 
одағайлары 
5.7 Одағайдың 
емлесі 
5.8. Қаратпа 
сөздер 

5.9  Қаратпа сөздің 
емлесі 
5.10 Қыстырма 
сөздер 
5.11 Қыстырма 
сөздердің емлесі 
5.12  Абай 
туындыларындағы 

оқшау сөздер 

түрлі жанрларда мәтін 
тудыру дағдыларын 

қалыптастыру; 
8.2.1.3 ауызша сөйлеу 
және өлең оқу кезінде 
интонацияның 
құрамдас бөліктерін 
сақтау 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

8.3.1.1 сөз таптары 

(одағай, еліктеу, оқшау 
сөздер) және оның 
мағыналық түрлерін 
ажырату; 
8.3.1.3 сөз таптарына 
(еліктеу, одағай, оқшау 
сөздер) морфологиялық 
талдау жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.2 сөйлем ішіне 
қабаттаса қойылатын 
тыныс белгілерді білу 

6. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері 

Ұлы дала өркениеті 
(кәсібі, тұрмысы, 
мемлекеттік 

құрылымы, қорғану 
тәсілдері) 

6.1 Сөйлемнің 
бірыңғай 
мүшелері 

6.2 Зат есімнен 
болған бірыңғай 
мүшелердің 
қызметі 
6.3 Етістіктен 
болған бірыңғай 
мүшелердің 
қызметі 

6.4 Сын есімнен 
болған бірыңғай 
мүшелердің 
қызметі 
6.5 Сан есімнен 
болған бірыңғай 
мүшелердің 
қызметі 

6.6 Сөйлемнің 
үйірлі мүшелері 
6.7 Айқындауыш 
мүшелер 

Мәтінтану  8.1.1.2 тыңдалым мәтіні 
бойынша альтернативті 
сұрақтар құрастыру; 

8.1.2.3 ресми іс-қағазда 
стиліне тән тілдік 
ерекшеліктерді тану 
және талдау 

Мәтінтудыру 8.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (алғыс хат, 

сұраныс хат) мәтін 
жазу; 
8.2.3.1 
публицистикалық 
стильге тән  
ерекшеліктерді сақтай 
отырып, көпшілік 
алдында оқуға арналған 
үндеу, уағыз, үгіт-

насихат мәтіндерін 
құрастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.2 сөз таптарының 
сөйлемдегі қызметін 
тану; 
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8.3.1.3 сөз таптарына 
(еліктеу, одағай, оқшау 

сөздер) морфологиялық 
талдау жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.2 сөйлем ішіне 
қабаттаса қойылатын 
тыныс белгілерді білу 

8. Жазу нормалары 

Өркениет көрсеткіші 
– жазу (жазудың 
тарихы, бүгінгі 
латын әліпбиіне 
дейінгі қазақ 
жазуының тарихына 
қатысты мәтіндер) 

7.1 
Орфографиялық 
сөздіктер 
7.2 Орфографиясы 
қиын сөздер 
7.3 Жиі кездесетін 
орфографиялық 
қателер 

7.4 
Орфографиялық 
принциптер 
7.5. Фонетикалық 
принцип 
7.6 
Морфологиялық 
принцип 
7.7 Тарихи-

дәстүрлі принцип 

Мәтінтану  8.1.1.3тақырыбы ұқсас 
әртүрлі стильдегі 
мәтіндердің түрлерін 
(әңгімелеу, сипаттау, 
талқылау, пайымдау) 
салыстыра талдау; 
8.1.2.1 ресми стильдің 
қызметі мен өзіне тән 

рәсімделу үлгілерін 
білу 

Мәтінтудыру 8.2.3.2 автордың негізгі 
ойын сақтай отырып, 
сұхбат құрастыру; 
8.2.4.1 берілген 
тақырып бойынша 
презентация дайындау 

және оны көпшілік 
алдында қорғау 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.3 сөз таптарына 
(еліктеу, одағай, оқшау 
сөздер) морфологиялық 
талдау жасау; 
8.3.1.4 сөз арасындағы 

дыбыстық өзгерістерді 
ажырата білу 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.1 дыбыстардың 
түрленімі, құранды 
дауысты дыбыстар, 
буын жігі және 
тасымал, күрделі 
атаулар мен қысқарған 

сөздер емлесі 

4-тоқсан 

8. Сөз таптарының сөйлемдегі қызметі 

Саяхат және туризм 
(түрлі стильдегі және 
жанрлардағы 

8.1 Зат есімнің 
сөйлемдегі 
қызметі 

Мәтінтану  8.1.1.4 мәтіннің 
коммуникациялық 
табиғатына талдау 
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көрсетілген 
тақырыпқа қатысты 

мәтіндер) 

8.2 Сын есімнің 
сөйлемдегі 

қызметі 
8.3 Сан есімнің 
сөйлемдегі 
қызметі 
8.4 Етістіктің 
сөйлемдегі 
қызметі 
8.5 Есімшенің 

сөйлемдегі 
қызметі 
8.6 Көсемшенің 
сөйлемдегі 
қызметі 
8.7 Есімдіктің 
сөйлемдегі 
қызметі 

8.8 Үстеудің 
сөйлемдегі 
қызметі 
8.9 Еліктеу 
сөздердің 
сөйлемдегі 
қызметі 
8.10 Сөйлем 
мүшесі бола 

алмайтын сөз 
таптары 

жасау арқылы негізгі 
ойды анықтау; 

8.1.2.2 ресми стильге 
тән жанрларды 
ажырата білу 

Мәтінтудыру 8.2.1.1 берілген 
тақырыптардың бірін 
таңдап, пайымдау 
мәтінін жазу; 

8.2.1.2 көркем мәтін 
стилінің тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
түрлі жанрларда мәтін 
тудыру дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

8.3.1.2 сөз таптарының 
сөйлемдегі қызметін 

тану 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

8.3.2.3 сөйлеу ішіндегі 
сөз арасындағы дыбыс 
өзгерістерінің 
орфоэпиялық 
нормаларын сақтау 

9. Сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері 

Алаш арыстары 
(А.Байтұрсынұлынан 
бастап, тілге қатысты 

еңбектері бар  
тұлғалар туралы 
мәтіндер) 

9.1 Сөздердің 
байланысу 
тәсілдері 

9.2 Есімді және  
етістікті сөз 
тіркестері 
9.3 Сөздердің 
байланысу түрлері 
9.4 Қиысу 
(сөйлемге тән) 
9.5 Жанасу 
(сөйлемге тән) 

9.6 Матасу 
9.7 Қабысу 
9.8 Меңгеру 

Мәтінтану  8.1.1.5 мәтінді 
ақпараттың өзектілігі 
мен құндылығы 

тұрғысынан бағалау; 
8.1.2.3 ресми іс-
қағаздар стиліне тән 
тілдік ерекшеліктерді 
тану және талдау 

Мәтінтудыру 8.2.1.3 ауызша сөйлеу 
және өлең оқу кезінде 
интонацияның 

құрамдас бөліктерін 
сақтау; 
8.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (алғыс хат, 
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9.9 Қабыса 
байланысқан 

етістікті сөз 
тіркестері 
9.10 Матаса және 
меңгеріле 
байланысқан 
есімді сөз 
тіркестері  
 

сұраныс хат) мәтін 
жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

8.3.1.6 сөз тіркесінің 
сөйлемдегі байланысу 
тәсілдері мен түрлерін 
ажырата білу, 
синтаксистік талдау 
жасау 

Айтылым-

жазылым 
нормалары 

8.3.2.3 сөйлеу ішіндегі 

сөз арасындағы дыбыс 
өзгерістерінің 
орфоэпиялық 
нормаларын сақтау 

 
5) 9-сынып: 

 
Лексикалық бөлім Әдеби тіл 

нормалары 
Білім алу 
әрекетінің 

түрлері 

Білім алушылар білуге 
тиісті оқу мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Ұғым 

«Сөздің түбін сөз 
табар» (жеке 
сөздердің 
мағынасын ашу, 
мәдени код, 
мәдени лексика, 
аялық білім) 

1.1 Ұғымдық 
мағына 
1.2 Сөздік мағына 
1.3 Тілдік мағына 
1.4 Лексикалық 
мағынаның 
құрамдас бөліктері 
1.5 Сөз. Сөзге тән 

белгілер. Сөздің 
қызметі 
1.6 Сөз 
варианттары 
1.7 Сөз 
мағынасының 
кеңеюі 
1.8 Сөз 
мағынасының 

тарылуы 
1.9 Сөз 
мағынасының 
ауысуы 

Мәтінтану  9.1.1.1 белгілі мақсат 
үшін оқылым 
стратегияла рын тиімді 
қолдана білу; 
9.1.1.2  тыңдалым 
мәтіні бойынша 
сократтық сұрақтар 
құрастыру; 

9.1.2.1 ресми стиль мен 
ғылыми стильдің өзіне 
тән ерекшеліктерін 
салыстыру 

Мәтінтудыру 9.2.1.1 берілген 
шығарманы талқылап, 
сыни мәтін тудыру; 
9.2.1.2 түрлі жанрларда 

көркем мәтін тудыру 
кезінде пайымдау және 
қорытындылау 
дағдыларын 
қалыптастыру 
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1.10 Сөздің 
лексикалық 

мағынасының 
түрлері (типтері) 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

9.3.1.2 грамматикалық 
ұғымдарды (форма, 

мағына, категория) 
ажырату; 
9.3.1.5 сөз 
мағынасының түрлері 
және оларды 
типтендіре білу, 
лексикалық талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

9.3.2.1 кірме сөздердің 
игерілген және 
игерілмеген түрлерін 
жазу ережелерін және 
жалпы қазақ тілінің 
емле ережелерін 
сақтау; 
9.3.2.3 сөйлемді 

ырғақты топтарға 
бөліп, сөйлеу сазын 
сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

2. Синтаксистік қатынастар 

«Бақыт деген - 
сенің бала 
күндерің»(бақыт 
жайлы пәлсапалық 
ойлардан бастап, 
М.Мақатаев 
өлеңдеріне дейін 
...) 

2.1. 
Анықтауыштық 
қатынас 
2.2 
Толықтауыштың 
қатынас 
2.3 
Пысықтауыштық 

қатынас 
2.4 Мезгілдік 
қатынастың берілуі 
2.5 Қазақ тіліндегі 
кеңістіктік 
қатынастың берілуі 

Мәтінтану  9.1.1.3 мәтіннің 
мағыналық 
құрылымын 
қамтамасыз ететін 
талаптарына талдау 
жасау 
(байланыстылық, 
бүтіндік, қисындылық, 

ақпараттылық); 
9.1.2.2 мәтіннің 
құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы 
ғылыми стильге тән 
жанрлық 
ерекшеліктерін 
ажырату 

Мәтінтудыру 9.2.1.3 сөздің 
композициясын, 
сөйлеу техникасын, сөз 
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өнерін игеру 
дағдыларын жетілдіру; 

9.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (заң баптарын 
құрастыру) мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

9.3.1.3 мәтіндегі 
барлық сөздердің 
морфологиялық 

құрамын білу, барлық 
сөз таптарына 
морфологиялық талдау 
жасау; 
9.3.1.4 сөйлемдерді сөз 
сазына қарай ырғақтық 
топтарға бөлу 

2-тоқсан 

3. Шешен сөйлеу 

 «Сөйлей-сөйлей 
шешен боларсың» 
(кешегі және 
бүгінгі шешендік 
сөз үлгілері) 

3.1 Шешендік сөз 
табиғаты 
3.2 Шешендік 
сөзге қойылатын 
талаптар 
3.3 Шешендік 

сөздің көріктеуіш 
құралдары 
3.4 Шешеннің өзін 
ұстау әдебі мен 
мәдениеті 
3.5 Пікірталас.  
3.6 Пікірталас 
мәдениеті 

3.7 Пікірталас 
түрлері 
3.8 Көсемсөзге 
қойлатын талаптар 
 

Мәтінтану  9.1.1.4 мәтінде 
көтерілген мәселені 
(тұрмыстық, 
әлеуметтік) талдай 
отырып, негізгі ойды 
анықтау; 

9.1.2.3. ғылыми 
стильге тән 
ерекшеліктерді білу 
және қолдану 

Мәтінтудыру 9.2.3.1 көпшілік 
алдында сөйлеу 
техникасын жетілдіру, 

келтірген фактілерге 
сендіру қабілетін және 
суырыпсалма өнерін, 
ділмарлықты 
жетілдіру; 
9.2.3.2 берілген 
тақырыпта салыстыру, 
дәлелдеу эссесін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

9.3.1.5 сөз 
мағынасының түрлері 
және оларды 
типтендіре білу, 
лексикалық талдау 
жасау 
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Айтылым-
жазылым 

нормалары 

9.3.2.3 сөйлемді 
ырғақты топтарға 

бөліп, сөйлеу сазын 
сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

4. Сөйлем түрлері 

«Дос – ажарың, 

жолдас – 

базарың» 
(достықтың 
үлгілері, деңгейі, 
М. Шахановтың 
«Достық өлкесінің 
заңы» өлеңі, халық 
ауыз әдебиетіндегі 
достық үлгілері) 

4.1 Сөйлемнің 
құрылысына қарай 
түрлері 

4.2 Жай сөйлем 
4.3 Жалаң және 
жайылма сөйлем 
4.4 Жақты және 
жақсыз сөйлем 
4.5 Болымды және 
болымсыз сөйлем 
4.6 Есімді және 

етістікті сөйлем 
4.7 Толымды және 
толымсыз сөйлем 
4.8 Атаулы сөйлем 
4.9 Қазақ 
сөйлемдерінің 
жіктелуі 
4.10 Жай сөйлем 

емлесі 
4.11 Сөйлем 
соңында қабаттаса 
келетін тыныс 
белгілер 

Мәтінтану  9.1.1.5  проблемалық 
мәтіннің мазмұнын 
сыни тұрғыдан 

бағалау, оны шешу 
жөнінде өз болжамын 
айту; 
9.1.2.1 ресми стиль мен 
ғылыми стильдің өзіне 
тән ерекшеліктерін 
салыстыру 

Мәтінтудыру 9.2.1.1 берілген 
шығарманы талқылап, 
сыни мәтін тудыру; 
9.2.4.1 терминдер мен 
кәсіби сөздерді 
қолданып ғылыми 
жұмыс жазу және 
қорғау 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

9.3.1.6 сөйлемнің 
құрылымдық, 
мағыналық түрлерін 
білу, сөйлемдерге 
сатылай кешенді  
синтаксистік талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

9.3.2.2 тыныс 
белгілердің қойылым 
ұстанымдарын 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) білу 

3-тоқсан 

5. Жай сөйлем синтаксисі 

Ресми іс-қағаздар 
стилі (өтініш, 
түсініктеме, 
қолхат, хабарлау 
...) 

5.1 Жалаң, 
жайылма 
сөйлемдердің 
құрылымдық-
семантикалық 
ерекшеліктері 

Мәтінтану  9.1.1.1 белгілі мақсат 
үшін оқылым 
стратегияла рын тиімді 
қолдана білу; 
9.1.2.2 мәтіннің 
құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы 
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5.2 Екі құрамды 
жалаң сөйлем 

5.3 Екі негізді 
жайылма 
сөйлемдер 
5.4 Екі 
толықтауышы бар 
екі құрамды 
сөйлем 
5.5 Бастауыштың 

берілуі. 
Бастауыштың сөз 
тіркесі арқылы 
берілуі. 
Баяндауыштың 
бастауышпен 
қиысуы 
5.6 Баяндауыштың 

берілуі. Етістік 
баяндауыш. 
5.7 Етістікті 
күрделі баяндауыш 
5.8 Етістікті 
күрделі баяндауыш 
құрамында 
көмекшілік қызмет 
атқаратын 

етістіктер 
5.9 Есімді күрделі 
баяндауыш 
5.10 Құрама 
баяндауыштың 
есім бөлігі 

ғылыми стильге тән 
жанрлық 

ерекшеліктерін 
ажырату 

Мәтінтудыру 9.2.1.2 түрлі жанрларда 
көркем мәтін тудыру 
кезінде пайымдау және 
қорытындылау 
дағдыларын 

қалыптастыру; 
9.2.1.3 сөздің 
композициясын,  
сөйлеу техникасын, сөз 
өнерін игеру 
дағдыларын жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

9.3.1.1 сөз таптары 
және оның мағыналық 

түрлерін ажырату; 
9.3.1.3 мәтіндегі 
барлық сөздердің 
морфологиялық 
құрамын білу, барлық 
сөз таптарына 
морфологиялық талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

9.3.2.1 кірме сөздердің 
игерілген және 
игерілмеген түрлерін 
жазу ережелерін және 
жалпы қазақ тілінің 
емле ережелерін 
сақтау; 
9.3.2.3 сөйлемді 

ырғақты топтарға 
бөліп, сөйлеу сазын 
сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

6. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары 

Қазақ тілінің 

бүгінгі ахуалы  (тіл 
саясаты 
әлеуметтік-

6.1 Салалас 

құрмалас сөйлем 
6.2 Сабақтас 
құрамалас сөйлем 

Мәтінтану  9.1.1.2 тыңдалым 

мәтіні бойынша 
сократтық сұрақтар 
құрастыру; 
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лингвистикалық 
зерттеу, қазақ 

тіліне қатысты 
заңдар...) 

6.3 Құрмаластың 
көпқұрамды 

түрлері. 
Көпқұрамды 
салалас құрмалас 
сөйлемдер 
6.4. 
Көпбағыныңқылы 
сабақтастар 
6.5 Аралас 

құрмалас сөйлем 

9.1.1.3 мәтіннің 
мағыналық 

құрылымын 
қамтамасыз ететін 
талаптарына талдау 
жасау 
(байланыстылық, 
бүтіндік, қисындылық, 
ақпараттылық); 
9.1.2.3. ғылыми 

стильге тән 
ерекшеліктерді білу 
және қолдану 

Мәтінтудыру 9.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (заң баптарын 
құрастыру) мәтін жазу; 
9.2.3.1 көпшілік 

алдында сөйлеу 
техникасын жетілдіру, 
келтірген фактілерге 
сендіру қабілетін және 
суырыпсалма өнерін, 
ділмарлықты жетілдіру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

9.3.1.5 сөз 

мағынасының түрлері 
және оларды 
типтендіре білу, 
лексикалық талдау 
жасау; 
9.3.1.6 сөйлемнің 
құрылымдық, 
мағыналық түрлерін 

білу, сөйлемдерге 
сатылай кешенді 
синтаксистік талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

9.3.2.2 тыныс 
белгілердің қойылым 
ұстанымдарын 
(мағыналық, 

грамматикалық, 
интонациялық) білу 

7. Құрмалас сөйлемнің түрлері 

«Мен қазақ 
қыздарына қайран 

7.1 Қарсылықты 
білдіретін 

Мәтінтану  9.1.1.4 мәтінде 
көтерілген мәселені 
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қалам» (кешегі 
және бүгінгі қазақ 

қыздары, гендерлік 
саясат, ұлттық 
тәрбие, қызға 
қырық үйден тыю) 

құрмалас 
сөйлемдер 

7.2 Мезгілді 
білдіретін 
құрмалас 
сөйлемдер 
7.3 Себепті 
білдіретін 
құрмалас 
сөйлемдер 

7.4 Мақсатты 
білдіретін 
құрмалас 
сөйлемдер 
7.5 Шартты 
білдіретін 
құрмалас 
сөйлемдер 

(тұрмыстық, 
әлеуметтік) талдай 

отырып, негізгі ойды 
анықтау; 
9.1.2.1 ресми стиль мен 
ғылыми стильдің өзіне 
тән ерекшеліктерін 
салыстыру 

Мәтінтудыру 9.2.3.2 берілген 

тақырыпта салыстыру, 
дәлелдеу эссесін жазу; 
9.2.4.1 терминдер мен 
кәсіби сөздерді 
қолданып ғылыми 
жұмыс жазу және 
қорғау 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

9.3.1.6 сөйлемнің 

құрылымдық, 
мағыналық түрлерін 
білу, сөйлемдерге 
сатылай кешенді 
синтаксистік талдау 
жасау 

Айтылым-
жазылым 

нормалары 

9.3.2.1 кірме сөздердің 
игерілген және 

игерілмеген түрлерін 
жазу ережелерін және 
жалпы қазақ тілінің 
емле ережелерін 
сақтау; 
9.3.2.3 сөйлемді 
ырғақты топтарға 
бөліп, сөйлеу сазын 

сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

4-тоқсан 

8. Сөйлем талдау 

Кәсіпкерліктің 
бастаулары (кәсіп 
ашудың негіздері, 
нарықтық қатынас, 

8.1 Сөйлем 
талдаудың мақсаты 

Мәтінтану  9.1.1.5 проблемалық 
мәтіннің мазмұнын 
сыни тұрғыдан 
бағалау, оны шешу 
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мемлекеттік және 
мемлекеттік емес 

кәсіпорындар) 

8.2 Фонетикалық/ 
фонологиялық 

талдау 
8.3Лексикалық 
талдау 
8.4 Сөзжасамдық/ 
морфологиялық 
талдау 
8.5 Синтаксистік 
талдау 

8.6 Сатылай-
кешенді талдау 

жөнінде өз болжамын 
айту; 

9.1.2.2 мәтіннің 
құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы 
ғылыми стильге тән 
жанрлық 
ерекшеліктерін 
ажырату 

Мәтінтудыру 9.2.1.1 берілген 
шығарманы талқылап, 
сыни мәтін тудыру; 
9.2.1.2 түрлі жанрларда 
көркем мәтін тудыру 
кезінде пайымдау және 
қорытындылау 
дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

9.3.1.3 мәтіндегі 
барлық сөздердің 
морфологиялық 
құрамын білу, барлық 
сөз таптарына 
морфологиялық талдау 
жасау; 

9.3.1.6 сөйлемнің 
құрылымдық, 
мағыналық түрлерін 
білу, сөйлемдерге 
сатылай кешенді 
синтаксистік талдау 
жасау 

9. Пунктуация 

«Мен жастарға 
сенемін» (қазақ 
елінің 
тарихындағы 
еңбегі елге үлгі 
болған жастар) 

9.1 Сөйлем 
соңында келетін 
тыныс белгілер. 
Нүкте 
9.2 Сұрақ белгісі 
9.3 Леп белгісі 
9.4 Сөйлемнің 

ішінде келетін 
тыныс белгілер. 
Нүктелі үтір 
9.5 Үтір 

Мәтінтану  9.1.1.3 мәтіннің 
мағыналық 
құрылымын 
қамтамасыз ететін 
талаптарына талдау 
жасау 
(байланыстылық, 

бүтіндік, қисындылық, 
ақпараттылық; 
9.1.2.3. ғылыми стильге 
тән ерекшеліктерді білу 
және қолдану 
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9.6 Сызықша 
(дефис) 

9.7 Қос нүкте және 
жақша 
9.8 Қабаттаса 
қойылатын тыныс 
белгілер 
9.9 Түрлі 
позицияда келетін 
тыныс белгілер. 

Көп нүкте 
9.10 Сызықша 
(тире) 
9.11 Тырнақша 

Мәтінтудыру 9.2.1.3 сөздің 
композициясын,  

сөйлеу техникасын, сөз 
өнерін игеру 
дағдыларын жетілдіру; 
9.2.2.1 берілген үлгі 
бойынша іс-қағаздар 
стилінде (заң баптарын 
құрастыру) мәтін жазу 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

9.3.1.4 сөйлемдерді сөз 
сазына қарай ырғақтық 
топтарға бөлу 

Айтылым-
жазылым 
нормалары 

9.3.2.2 тыныс 
белгілердің қойылым 
ұстанымдарын 
(мағыналық, 
грамматикалық, 

интонациялық) білу 
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Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің  
2020 жылғы «27» қарашадағы 

№ 496  бұйрығына 9-қосымша  

 
Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің  

2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 

бұйрығына 392-1қосымша 

 
Жалпы орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін 

тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай мектептерінің»  

10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту қазақ тілінде) 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 
1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 

болып тіркелген) сәйкес әзірленген. 

2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – мемлекеттік тілді 
қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ 

әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, 

шығармашылыққа үйретуге, ең бастысы, орта мектепке сай 
лингвистикалық білім беру. 

3. «Қазақ тілі» оқу пәнін тереңдетіп оқытудың негізгі 

міндеттері: 

1) қазақ тілін Қазақстан Республикасының аумағында 
қоғамның барлық салаларында еркін қолдана білуі үшін білім 

алушының коммуникативтік дағдыларын жетілдіру, еркін 

сөйлеуге және сауатты жазуға үйрету; 
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2) мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану үшін мәтінді 

құрайтын барлық тілдік құралдарды: синтаксистік 
құрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сөздің дыбыстық және 

морфемдік құрамын тануға үйрету; 

3) ауызша және жазбаша мәтінтудыру дағдыларын 
жетілдіру үшін орфоэпия және орфография нормаларын білу, 

сөйлеу мәдениетін және шешендік өнерді меңгеру, түрлі стильдер 

мен жанрларда мәтінтудыру тәсілдерін жетілдіру. 

 
 

2-тарау. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 
4. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 10-сынып – аптасына4сағат, оқу жылында – 136сағат; 

2) 11-сынып – аптасына 4сағат, оқу жылында– 136сағат. 

Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі «Қазақстан 
Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім 

берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 
қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына 

тәуелді. 

5. Оқу мақсаттары қазақ тілін ғылыми пән ретінде оқитын 
білім алушыларға мәтінтану мен мәтінтудыру дағдыларын 

жетілдіру арқылы өмірге қажет функционалды білім беруді 

көздейді. Мұның өзі орта мектеп деңгейіне сай лингвистикалық 

білім алуға негізделеді. Оқу мазмұны 3 бөлімнен тұрады: 
1) мәтінтану тыңдау және оқу арқылы мәтіннің мазмұнын 

түсіну, негізгі және қосымша ойды таба білу, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыра білу, әртүрлі ресурс көздерінен қажетті 
ақпаратты алумен қатармәтіннің стилі мен жанрын, мәтіннің 

типтерін және әр типке тиісті қолданылатын тілдік құралдарын 

ажырата білуден тұрады; 
2) мәтінтудыру мәтіннің мазмұнын айту кезінде 

орфоэпиялық нормаларды сақтаудан бастап, тіл мәдениетінің 

талаптарын орындай отырып, шешен сөйлеу деңгейіне жетуді 

көздейді. Орфографияжәне пунктуация талаптарын сақтай 
отырып, барлық стильдер мен жанрларда мәтін жаза алу арқылы 

мәтінтудыру дағдысын жетілдіруді көздейді; 
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3) әдеби тіл нормалары айту және жазу әрекеті кезінде 

лексика-грамматикалық нормаларды, оның ережелерін және 
ерекшеліктерін қатаң сақтауды үйретуді көздейді. 

6. «Мәтінтану»бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) мәтіннің мазмұнын тану; 
2) мәтіннің стилі мен жанрын тану. 

7. «Мәтінтудыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) ауызекі сөйлеу және көркем әдебиет стильдерінде 

айтылым, жазылым дағдыларын жетілдіру; 
2) ресми іс-қағаздары стилінде айтылым, жазылым 

дағдыларын жетілдіру; 

3) публицистикалық стильде айтылым, жазылым 
дағдыларын жетілдіру; 

4) ғылыми стильде айтылым, жазылым дағдыларын 

жетілдіру. 

8. «Әдеби тіл нормаларын сақтау» бөлімі келесі 
бөлімшелерден тұрады: 

1) лексика-грамматикалық норма; 

2) айтылым-жазылым нормалары (орфография, орфоэпия, 
пунтуация). 

9. 10-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық білім 

мазмұны: 
1) мәтінтану:  

Мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, талқылау 

сұрақтары арқылы ақпаратты анықтау, логикалық және стильдік 

түзетулер енгізу, графиктік мәтіндерді талдау, қорытынды жасау, 
мәтіннің стилін ажырата білу, әр стильге тән жалпы 

ерекшеліктерді анықтау, әр стильге тән жанрларды білу, ажырату, 

құрылымын, типтік ерекшеліктерін, жазылу мақсатын анықтау;әр 
стильдің өзіне тән тілдік (лексика-грамматикалық) 

ерекшеліктерін ажырату; 

2) мәтінтудыру:  
көркем мәтін стилінің талаптарын сақтап, күрделі жоспар 

бойынша берілген тақырыпта шығарма жазу; көркем әдебиетке 

жататын жанрларда (поэзия, проза, эссе, новелла) мәтін тудыру 

дағдыларын қалыптастыру; ауызекі сөйлеу стилінің элементтері 
бар әңгіме жанрында мәтін жазу дағдыларын игеру; сәлемдесу, 

қарату, танысу, өтініш айту, рұқсат сұрау, шақыру, кешірім сұрау, 
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алғыс айту, қоштасу кезінде ұлттық этикет талаптарын сақтау; 

өлең оқу, монолог айту, диалогқа түсу кезінде сөз сазын және 
бейвербалды құралдарды пайдалану талаптарын білу; іскери 

этикетті, ділмарлықты, қозғалу әрекеттерін әсерлі сөйлеу мен 

үйлестіру арқылы тыңдаушыны тарту тәсілдерін игеру; ресми 
стильдің өмірге қажетті үлгілерін талапқа сай жазуды 

қалыптастыру; публицистикалық стиль ерекшеліктерін сақтап, 

көпшілік алдында сөйлеу техникасын қалыптастыру: 

тыңдаушының назарын аударту, аудиториямен байланыс, 
үйлесімді қозғалыс, өзіне деген сенімділік дағдыларын 

қалыптастыру; қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша 

материалдарды талдап, жинақы мәтін, сөйлейтін сөзге тезис және 
эссе жазу, сұхбат алу үшін сұрақтар құрастыру дағдыларын 

қалыптастыру; ғылыми стильдің қолдану аясын, стильдік 

сипатын және тілдік ерекшеліктерін сақтап, ғылыми жұмыстар 

жазу, слайдтар дайындау және оларды көпшілік алдында қорғау 
дағдыларын қалыптастыру; 

3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма:дыбыстың жіктелімін, 
жасалуын, буын түрлерін, буын үндесімін, тасымал тәртібін, 

сөйлеудегі ырғақты топтарды, сөз ішіндегі және сөз арасындағы 

дыбыстық өзгерістерді, интонацияның құрамдас бөліктерін 
анықтау, фонетика-фонологиялық талдау жасау; сөздердің тура, 

туынды мағынасын, тіркесу сипатын, қолданылу аясы мен 

стильдік қызметін көрсете отырып, толық лексикалық талдау 

жасау;сөздің морфемдік құрамын, негізгі немесе туынды түбір 
екенін, сөзжасамдық тәсілін (синтетикалық, аналитикалық), 

грамматикалық мағыналарын көрсете отырып, сөзжасамдық-

морфологиялық талдау жасау; 
орфографиялық норма: қосымшалар мен шылауларды 

үндестік заңына сай жазу, ықшамдалған, кіріккен, біріккен, 

тіркескен сөздердің емлесін сақтау; 
орфоэпиялық норма: айтылым кезінде сөзді сазына 

келтіріп, лебізді ырғақты топтарға бөліп, сөз ішіндегі және сөз 

арасындағы өзгерістерді сақтап айту дағдыларын орнықтыру; 

пунктуациялық норма: жазбаша мәтін тудыру кезінде 
сөйлем ішіндегі және сөйлем соңындағы тыныс белгілерді 
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қоюдағы ұстанымдарды (мағыналық, грамматикалық, 

интонациялық) сақтай білу. 
10. 11-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық 

білім мазмұны: 

1) мәтінтану:  
мәтін үзінділері бойынша қорытынды жасау, 

проблемалық сұрақтар арқылы ақпаратты анықтау, логикалық 

және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау, әртүрлі формадағы 

мәтіндерді талдау, баға беру, кең көлемді мәтіндердегі көтерілген 
мәселе мен мақсатты аудиториясын талдау, мәтіннің стилін 

ажырата білу, әр стильге тән жалпы ерекшеліктерді салыстыру; 

әр стильге тән жанрларды білу, ажырату, құрылымын, типтік 
ерекшеліктерін, жазылу мақсатын салыстыру; әр стильдің өзіне 

тән тілдік (лексика-грамматикалық) ерекшеліктерін салыстыру; 

2) мәтінтудыру: 

күрделі жоспар бойынша берілген талаптарға шығарма 
жазу кезінде жоспар жүйесін сақтау және шығарманы дұрыс 

қорытындылау; көркем әдебиетке жататын жанрларда (поэзия, 

проза, эссе, новелла) мәтін тудыру дағдыларын жетілдіру;ауызекі 
сөйлеу стилінің элементтері бар әңгіме жанрында мәтін жазу 

дағдыларын жетілдіру;әлеуметтік-тұрмыстық қатынас (тілек 

айту, бата беру, құттықтау, көңіл айту, қолдау көрсету) кезінде 
ұлттық тілде қалыптасқан шаблондарды сақтау;өлең оқу, монолог 

айту, диалогқа түсу кезінде сөз сазын және бейвербалды 

құралдарды пайдалану талаптарын жетілдіру; іскери этикетті, 

ділмарлықты, қозғалу әрекеттерін әсерлі сөйлеу мен үйлестіру 
арқылы тыңдаушыны тарту тәсілдерін жетілдіру;ресми стильдің 

өмірге қажетті үлгілерін талапқа сай жазуды жетілдіру; 

публицистикалық стиль ерекшеліктерін сақтап, көпшілік 
алдында сөйлеу техникасын дамыту: тыңдаушының назарын 

аударту, аудиториямен байланыс, үйлесімді қозғалыс, өзіне деген 

сенімділік дағдыларын жетілдіру; қоғамдағы өзекті мәселелер 
бойынша материалдарды талдап, жинақы мәтін, сөйлейтін сөзге 

тезис және эссе жазу, сұхбат алу үшін сұрақтар құрастыру 

дағдыларын жетілдіру; ғылыми стильдің қолдану аясын, стильдік 

сипатын және тілдік ерекшеліктерін сақтап, ғылыми жұмыстар 
жазу, слайдтар дайындау және оларды көпшілік алдында қорғау 

дағдыларын жетілдіру; 
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3) әдеби тіл нормаларын сақтау: 

лексика-грамматикалық норма: әр стильге тән лексика-
грамматикалық ерекшеліктерді анықтай отырып, сөйлемдерді 

фонологиялық-ырғақтық топтарға бөліп, айтылуы бойынша 

өрнектеп, ішіндегі дыбыстық өзгерістерді анықтау; мәтіннің 
стилін, жанрын, қолдану аясын, лексика-грамматикалық 

ерекшеліктерін көрсетіп, ондағы сөздерге толық лексикалық 

талдау жасау; 

сөйлемдердің айтылу мақсатын, түрлерін, құрылысын, сөз 
ішіндегі байланысу түрлері мен тәсілдерін, сөйлем мүшелерін, 

құрмаластың құрамындағы сөйлемдердің байланысу тәсілдерін, 

тыныс белгілерін анықтай отырып, толық синтаксистік талдау 
жасау; 

орфографиялық норма: қазақ тілінің орфографиялық 

ережелеріне сүйеніп бас әріптің игерілген/игерілмеген кірме 

сөздер мен бейімдеу сөздердің емлесін білу; 
орфоэпиялық норма: айтылым кезінде сөзді сазына 

келтіріп, лебізді, ырғақты топтарға бөліп, сөз ішіндегі және сөз 

арасындағы өзгерістерді сақтап айту дағдыларын жетілдіру; 
пунктуациялық норма: сөйлем соңында, сөйлем ішінде 

қабаттаса қойылатын тыныс белгілерді пунктуациялық 

ұстанымдарға (мағыналық, грамматикалық, интонациялық) сай 
қоя білу. 

 

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 
11. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» сандардан тұратын 

кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан 

сыныпты, екінші, үшінші сандар бөлім менбөлімше, төртінші сан 
бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік санын көрсетеді. 10.1.2.1 

кодында: «10» – сынып, «1.2» – бөлім мен бөлімше, 

«1» – оқыту мақсатының реттік саны.  
12. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр 

сыныпқа берілген. 

 
1) Мәтінтану 

Білім алушы: 

 10-сынып 11-сынып 
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1. Мәтін мазмұнын 
тану 

10.1.1.1мәтін үзінділері 
бойынша болжам 

жасау, ойды 
жалғастыру 

11.1.1.1 мәтін бойынша өз 
көзқарастарын айту, өз 

көзқарастарын дәлелдеу үшін 
дұрыс қорытынды шығару 

10.1.1.2мәтіннен автор 
позициясын және 
жалпы ақпаратты 
талқылау сұрақтары 
арқылы анықтау 

11.1.1.2оқиғалар, идеялар, 
құндылықтар, деректер 
арасындағы байланысты 
проблемалық сұрақтар 
арқылы анықтау 

10.1.1.3 ойын 
(автордың көзқарасы 
мен ақпарат  берілген 
тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық 
және стильдік 
түзетулер енгізу 

11.1.1.3ойын (автордың 
көзқарасы мен ақпарат 
берілген тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық және 
стильдік түзетулер енгізу, 
редакциялау 

10.1.1.4әртүрлі 
графиктік мәтіндердегі 
(кесте, диаграмма, 
сызба, шартты белгі) 
мәліметтерді талдау 

11.1.1.4әртүрлі формадағы 
мәтіндердегі оқиғалар мен 
құбылыстардың уақытша 
және себеп-салдарлық өзара 
байланысын анықтау 

10.1.1.5мәтіндегі 
қорытынды бөлімнің 
орнына өз біліміне 

сүйеніп қорытынды 
жасау 

11.1.1.5мәтінде көтерілген 
мәселенің (саяси-қоғамдық, 
тәрбиелік) маңыздылығын 

анықтап, баға беру 

2. Мәтіннің стилі мен 
жанрын тану 

10.1.2.1мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр 
стильге тән жалпы 
ерекшеліктерді 
анықтау 

11.1.2.1мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр стильге тән 
жалпы ерекшеліктерді 
салыстыру 

10.1.2.2әр стильге тән 
жанрларды білу, 
ажырату, құрылымын, 
типтік ерекшеліктерін, 
жазылу мақсатын 
анықтау 

11.1.2.2 әр стильге тән 
жанрларды білу, ажырату, 
құрылымын, типтік 
ерекшеліктерін, жазылу 
мақсатын салыстыру 

10.1.2.3 әр стильдің 

өзіне тән тілдік 
(лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін 
ажырату 

11.1.2.3 әр стильдің өзіне тән 

тілдік (лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін салыстыру 

2) Мәтінтудыру 

1) Ауызекі сөйлеу және 

көркем әдебиет 

10.2.1.1 көркем мәтін 

стилінің талаптарын 

11.2.1.1күрделі жоспар 

бойынша берілген талаптарға 
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стильдерінде айтылым, 
жазылым дағдыларын 

жетілдіру 

сақтап, күрделі жоспар 
бойынша берілген 

тақырыпта шығарма 
жазу 

шығарма жазу кезінде 
жоспар жүйесін сақтау және 

шығарманы дұрыс 
қорытындылау 

10.2.1.2 көркем 
әдебиетке жататын 
жанрларда (поэзия, 
проза, эссе, новелла) 
мәтін тудыру 

дағдыларын 
қалыптастыру 

11.2.1.2көркем әдебиетке 
жататын жанрларда (поэзия, 
проза, эссе, новелла) мәтін 
тудыру дағдыларын 
жетілдіру 

10.2.1.3 ауызекі сөйлеу 
стилінің элементтері 
бар әңгіме жанрында 
мәтін жазу дағдыларын 
игеру 

11.2.1.3  ауызекі сөйлеу 
стилінің элементтері бар 
әңгіме жанрында мәтін жазу 
дағдыларынжетілдіру 

10.2.1.4сәлемдесу, 
қарату, танысу, өтініш 
айту, рұқсат сұрау, 
шақыру, кешірім 
сұрау, алғыс айту, 
қоштасу кезінде 
ұлттық этикет 
талаптарын сақтау 

11.2.1.4әлеуметтік-
тұрмыстық қатынас (тілек 
айту, бата беру, құттықтау, 
көңіл айту, қолдау көрсету 
және т.б.) кезінде ұлттық 
тілде қалыптасқан 
шаблондарды сақтау 

10.2.1.5 өлең оқу, 
монолог айту, диалогқа 
түсу кезінде сөз сазын 
және бейвербалды 
құралдарды пайдалану 
талаптарын білу 

11.2.1.5өлең оқу, монолог 
айту, диалогқа түсу кезінде 
сөз сазын және бейвербалды 
құралдарды пайдалану 
талаптарын жетілдіру 

2) Ресми іс-қағаздар 

стилінде айтылым, 
жазылым дағдыларын 
жетілдіру 

10.2.2.1 іскери 

этикетті, ділмарлықты, 
қозғалу әрекеттерін 
әсерлі сөйлеу мен 
үйлестіру арқылы 
тыңдаушыны тарту 
тәсілдерін игеру 

11.2.2.1 іскери этикетті, 

ділмарлықты, қозғалу 
әрекеттерін әсерлі сөйлеу 
мен үйлестіру арқылы 
тыңдаушыны тарту 
тәсілдерін жетілдіру 

10.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті 
үлгілерін талапқа сай 
жазуды қалыптастыру 

11.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті үлгілерін 
талапқа сай жазуды 
жетілдіру 
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3) Публицистикалық 
стильде 

айтылым,жазылым 
дағдыларын жетілдіру 

10.2.3.1 
публицистикалық 

стиль ерекшеліктерін 
сақтап, көпшілік 
алдында сөйлеу 
техникасын 
қалыптастыру, 
тыңдаушының назарын 
аударту, аудиториямен 
байланыс, үйлесімді 

қозғалыс, өзіне деген 
сенімділік дағдыларын 
қалыптастыру 

11.2.3.1 публицистикалық 
стиль ерекшеліктерін сақтап, 

көпшілік алдында сөйлеу 
техникасын дамыту, 
тыңдаушының назарын 
аударту, аудиториямен 
байланыс, үйлесімді 
қозғалыс, өзіне деген 
сенімділік дағдыларын 
жетілдіру 

10.2.3.2 қоғамдағы 
өзекті мәселелер 
бойынша 
материалдарды талдап, 
жинақы мәтін, 

сөйлейтін сөзге тезис 
және эссе жазу, сұхбат 
алу үшін сұрақтар 
құрастыру дағдыларын 
қалыптастыру 

11.2.3.2 қоғамдағы өзекті 
мәселелер бойынша 
материалдарды талдап, 
жинақы мәтін, сөйлейтін 
сөзге тезис және эссе жазу, 

сұхбат алу үшін сұрақтар 
құрастыру дағдыларын 
жетілдіру 

4) Ғылыми стильде 
айтылым, жазылым 

дағдыларын жетілдіру 

10.2.4.1 ғылыми 
стильдің қолдану 

аясын, стильдік 
сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар 
жазу, слайдтар 
дайындау және оларды 
көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын 

қалыптастыру 

11.2.4.1 ғылыми стильдің 
қолдану аясын, стильдік 

сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар жазу, 
слайдтар дайындау және 
оларды көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын жетілдіру 

1) Әдеби тіл нормаларын сақтау 

1) Лексика-
грамматикалық норма 
 

10.3.1.1 дыбыстың 
жіктелімін, жасалуын, 
буын түрлерін, буын 
үндесімін, тасымал 
тәртібін, сөйлеудегі 

ырғақты топтарды, сөз 
ішіндегі және сөз 
арасындағы дыбыстық 
өзгерістерді, 
интонацияның 
құрамдас бөліктерін 

11.3.1.1 әр стильге тән 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктерді анықтай 
отырып, сөйлемдерді 
фонологиялық-ырғақтық 

топтарға бөліп, айтылуы 
бойынша өрнектеп, ішіндегі 
дыбыстық өзгерістерді 
анықтау 
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анықтау, фонетика-
фонологиялық талдау 

жасау 

10.3.1.2 сөздердің тура, 
туынды мағынасын, 
тіркесу сипатын, 
қолданылу аясы мен 
стильдік қызметін 
көрсете отырып, толық 

лексикалық талдау 
жасау 

11.3.1.2  мәтіннің стилін, 
жанрын, қолдану аясын, 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктерін көрсетіп, 
ондағы сөздерге толық 
лексикалық талдау жасау 

10.3.1.3 сөздің 
морфемдік құрамын, 
негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 
(синтетикалық, 

аналитикалық), 
грамматикалық 
мағыналарын көрсете 
отырып, сөзжасамдық-
морфологиялық талдау 
жасау 

11.3.1.3 сөйлемдердің айтылу 
мақсатын, түрлерін, 
құрылысын, сөз ішіндегі 
байланысу түрлері мен 
тәсілдерін, сөйлем 
мүшелерін, құрмаластың 

құрамындағы сөйлемдердің 
байланысу тәсілдерін, тыныс 
белгілерін анықтай отырып, 
толық синтаксистік талдау 
жасау 

2)Айтылым-жазылым 
нормалары  

10.3.2.1 қосымшалар 
мен шылауларды 

үндестік заңына сай 
жазу, ықшамдалған, 
кіріккен, біріккен, 
тіркескен сөздердің 
емлесін сақтау 

11.3.2.1 қазақ тілінің 
орфографиялық ережелеріне 

сүйеніп бас әріптің, 
игерілген/игерілмеген кірме 
сөздердің емлесін білу 

10.3.2.2 жазбаша мәтін 
тудыру кезінде сөйлем 

ішіндегі және сөйлем 
соңындағы тыныс 
белгілерді қоюдағы 
ұстанымдарды 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сақтай 
білу 

11.3.2.2 сөйлем соңында, 
сөйлем ішінде қабаттаса 

қойылатын тыныс белгілерді 
пунктуациялық 
ұстанымдарға (мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сай қоя білу 
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10.3.2.3 айтылым 
кезінде сөзді сазына 

келтіріп, лебізді 
ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі 
және сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап 
айту дағдыларын 
орнықтыру 

11.3.2.3 айтылым кезінде 
сөзді сазына келтіріп, лебізді 

ырғақты топтарға бөліп, сөз 
ішіндегі және сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

 
13. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру 

деңгейінің қазақ тілі менәдебиетін тереңдете оқытатын 

гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік «Абай 
мектептерінің» 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 

ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ 

мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы 
тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген. 

14. Тоқсандағы бөлімдер және бөлімшелер ішіндегі 

тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне 
қалдырылады.  
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    Жалпы орта білім беру деңгейінің 

қазақтілі мен әдебиетін тереңдете 
оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай 

мектептерінің» 10-11-сыныптарына 
арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

 
Жалпы орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиетін 

тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай мектептерінің» 

10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 

ұзақ мерзімді жоспар (оқыту қазақ тілінде) 

 

1) 10-сынып: 

 
Лексикалық бөлім Әдеби тіл 

нормалары 
Білім алу 
әрекетінің 

түрлері 

Білім алушылар білуге 
тиісті оқу мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Фонетика/Фонология 

Қазақ тілінің дыбыс 
жүйесі 
(А.Байтұрсынұлы,  

Ә.Жүнісбек, 
С.Мырзабеков және 
басқа да 
ғалымдардың 
еңбектерінен алынған 
мәтіндер) 

1.1 Фонетиканың/ 
Фонологияның 
зерттеу нысаны 

1.2 Интонология 
1.3 Қазақ тілінің 
әліпбиі 
1.4 
А.Байтұрсынұлы 
жасаған әліпби 
1.5 Дыбыс. 
Дыбыстың түрлері 

1.6 Дауысты 
дыбыстар 
1.7 Қазақ тілінің 
сингармонизм заңы 
және оның түрлері 
1.8 Дауыссыз 
дыбыстар 

Мәтінтану  10.1.1.1 мәтін 
үзінділері бойынша 
болжам жасау, ойды 

жалғастыру; 
10.1.1.4 әртүрлі 
графиктік мәтіндердегі 
(кесте, диаграмма, 
сызба, шартты белгі) 
мәліметтерді талдау; 
10.1.2.1 мәтіннің 
стилін ажырата білу, 

әр стильге тән жалпы 
ерекшеліктерді 
анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.1  көркем мәтін 
стилінің талаптарын 
сақтап, күрделі жоспар 
бойынша берілген 
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1.9 Сөз ішіндегі 
дыбыстық 

өзгерістер 
заңдылығы 
1.10 Диссимиляция 
құбылысы 
1.11 Фонетикалық 
талдау жасау 
1.12 Фонологиялық 
талдау жасау 

тақырыпта шығарма 
жазу; 

10.2.2.1 іскери 
этикетті, ділмарлықты, 
қозғалу әрекеттерін 
әсерлі сөйлеу мен 
үйлестіру арқылы 
тыңдаушыны тарту 
тәсілдерін игеру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

10.3.1.1 дыбыстың 
жіктелімін, жасалуын, 
буын түрлерін, буын 
үндесімін, тасымал 
тәртібін, сөйлеудегі 
ырғақты топтарды, сөз 
ішіндегі және сөз 
арасындағы дыбыстық 
өзгерістерді, 

интонацияның 
құрамдас бөліктерін 
анықтау, фонетика-
фонологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

10.3.2.3 айтылым 
кезінде сөзді сазына 

келтіріп, лебізді 
ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі 
және сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап 
айту дағдыларын 
орнықтыру 

2. Лексика. Фразеология 

Сөзтану ғылымы  
(Ғ. Қалиев, 
Ә.Болғанбаев,І.Кеңе
сбаев,К.Аханов,Н.У
әлиұлы,Б.Сағындық
ұлы,Г.Смағұлова 
сияқты 

ғалымдардың 
еңбектерінен 
алынған лексикаға 
қатысты мәтіндер) 

2.1. Тарихи 
лексикология: 
этимология 
2.2 
Ономасиология 
2.3 Ономастика: 
антропонимика 

және топонимика 
2.4 Семасиология 
2.5 Фразеология 
2.6 
Фразеологизмдер

Мәтінтану  10.1.1.2 мәтіннен 
автор позициясын 
және жалпы ақпаратты 
талқылау сұрақтары 
арқылы анықтау; 
10.1.1.5 мәтіндегі 
қорытынды бөлімнің 

орнына өз біліміне 
сүйеніп қорытынды 
жасау; 
10.1.2.3 әр стильдің 
өзіне тән тілдік 
(лексика-



79 
 

дің стильдік 
ерекшеліктері 

2.7 
Лексикография 
2.8 
Лексикологияның 
грамматикамен 
байланысы 
2.9 
Лексикологияның 

фонетикамен 
байланысы 
2.10 Лексикалық 
талдау 

 

грамматикалық) 
ерекшеліктерін 

ажырату 

Мәтінтудыру 10.2.1.2 көркем 
әдебиетке жататын 
жанрларда (поэзия, 
проза, эссе, новелла) 
мәтін тудыру 
дағдыларын 

қалыптастыру; 
10.2.3.1 
публицистикалық 
стиль ерекшеліктерін 
сақтап, көпшілік 
алдында сөйлеу 
техникасын 
қалыптастыру: 
тыңдаушының назарын 

аударту, аудиториямен 
байланыс, үйлесімді 
қозғалыс, өзіне деген 
сенімділік дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

10.3.1.2 сөздердің тура, 
туынды мағынасын, 

тіркесу сипатын, 
қолданылу аясы мен 
стильдік қызметін 
көрсете отырып, толық 
лексикалық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

10.3.2.1 қосымшалар 
мен шылауларды 

үндестік заңына сай 
жазу, ықшамдалған, 
кіріккен, біріккен, 
тіркескен сөздердің 
емлесін сақтау 

2-тоқсан 

3. Сөз таптары 

Сөз топтары емес, 
сөз таптары (сөз 
таптарының сандық 
және сапалық 

3.1 Сөз таптары 
туралы түсінік 
3.2 
А.Байтұрсынұлын
ың сөз таптарына 

Мәтінтану  10.1.1.3 ойын 
(автордың көзқарасы 
мен ақпарат берілген 
тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық 
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ерекшеліктері 
туралы мәтіндер) 

қатысты 
терминдері 

3.3 Сөздерді сөз 
таптарына 
топтастыру 
принциптері 
3.4 Сөз 
таптарының 
морфологиялық 
белгілері 

3.5 Сөз 
таптарының 
синтаксистік 
белгілері 
3.6 Атауыш сөздер 
(есімдер мен 
етістіктер) 
3.7 Көмекші сөздер 

(шылаулар, одағай 
сөздер, модаль 
сөздер) 
 

және стильдік 
түзетулер енгізу; 

10.1.2.2 әр стильге тән 
жанрларды білу, 
ажырату, құрылымын, 
типтік 
ерекшеліктерін,жазылу 
мақсатын анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.3 ауызекі сөйлеу 

стилінің элементтері 
бар әңгіме жанрында 
мәтін жазу дағдыларын 
игеру; 
10.2.4.1 ғылыми 
стильдің қолдану 
аясын, стильдік 
сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 

ғылыми жұмыстар 
жазу, слайдтар 
дайындау және оларды 
көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

10.3.1.2 сөздердің тура, 

туынды мағынасын, 
тіркесу сипатын, 
қолданылу аясы мен 
стильдік қызметін 
көрсете отырып, толық 
лексикалық талдау 
жасау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

10.3.2.2 жазбаша мәтін 

тудыру кезінде сөйлем 
ішіндегі және сөйлем 
соңындағы тыныс 
белгілерді қоюдағы 
ұстанымдарды 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сақтай 

білу 

4. Сөзжасам 

Сөз қалай 
жасалады? 

4.1 Сөз жасаудың 
тәсілдері 

Мәтінтану  10.1.1.1 мәтін 
үзінділері бойынша 
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(Н.Оралбаева, 
А.Салқынбай 

секілді 
ғалымдардың 
еңбектерінен 
сөзжасамға қатысты 
мәтіндер) 

4.2. Сөз жасаушы 
тілдік элементтер 

4.3. Сөзжасамдық 
типтер мен 
тізбектер 
4.4 Сөзжасам 
үлгілері 
4.5 Туынды сөздер 
және олардың 
түрлері 

4.6 Сөзжасамдық 
заңдылықтар 
4.7 Сөзжасамдық 
мағына 
4.8 Сөзжасамның 
сөз таптарына 
қатысы 
4.9 Қазақ тілінің 

сөзжасам жүйесі 
4.10 Сөзжасамдық 
талдау 

болжам жасау, ойды 
жалғастыру; 

10.1.1.3 ойын 
(автордың көзқарасы 
мен ақпарат берілген 
тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық 
және стильдік 
түзетулер енгізу; 
10.1.2.2 әр стильге тән 

жанрларды білу, 
ажырату, құрылымын, 
типтік ерекшеліктерін, 
жазылу мақсатын 
анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.4 сәлемдесу, 
қарату, танысу, өтініш 
айту, рұқсат сұрау, 

шақыру, кешірім 
сұрау, алғыс айту, 
қоштасу кезінде 
ұлттық этикет 
талаптарын сақтау; 
10.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті 
үлгілерін талапқа сай 

жазуды қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

10.3.1.3 сөздің 
морфемдік құрамын, 
негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 
(синтетикалық, 

аналитикалық), 
грамматикалық 
мағыналарын көрсете 
отырып, сөзжасамдық-
морфологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

10.3.2.1 қосымшалар 
мен шылауларды 

үндестік заңына сай 
жазу, ықшамдалған, 
кіріккен, біріккен, 
тіркескен сөздердің 
емлесін сақтау 
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3-тоқсан 

5. Зат есім. Есімдік 

Сөз қалай 
түрленеді?  
(А. Байтұрсынұлы, 
А.Ысқақов, С.Исаев, 
Ы.Мамановсекілді 
ғалымдардың 
еңбектерінен 

алынған мәтіндер) 

5.1 Зат есімнің 
жасалу жолдары 
5.2 Зат есімнің 
түрлену жүйелері 
5.3 Зат есімдердің 
лексика-
семантикалық 

сипаттамасы 
5. 4 Деректі және 
дерексіз зат 
есімдер 
5.5 Зат есімнің 
морфологиялық 
белгілері 
5.6 Зат есімнің 

синтаксистік 
қызметі 
5.7 Есімдіктер. 
Есімдіктің 
лексика-
семантикалық 
сипаты 
5.8 Есімдіктің 

морфологиялық 
ерекшеліктері 
5.9 Есімдіктің 
синтаксистік 
қызметі 
5.10 
Морфологиялық 
талдау 

Мәтінтану  10.1.1.2 мәтіннен 
автор позициясын 
және жалпы ақпаратты 
талқылау сұрақтары 
арқылы анықтау; 
10.1.1.5 мәтіндегі 
қорытынды бөлімнің 

орнына өз біліміне 
сүйеніп қорытынды 
жасау; 
10.1.2.3 әр стильдің 
өзіне тән тілдік 
(лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін 

ажырату 

Мәтінтудыру 10.2.1.5 өлең оқу, 
монолог айту, 
диалогқа түсу кезінде 
сөз сазын және 
бейвербалды 
құралдарды пайдалану 
талаптарын білу; 

10.2.3.2 қоғамдағы 
өзекті мәселелер 
бойынша 
материалдарды талдап, 
жинақы мәтін, 
сөйлейтін сөзге тезис 
және эссе жазу, сұхбат 
алу үшін сұрақтар 

құрастыру дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

10.3.1.3 сөздің 
морфемдік құрамын, 
негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 

(синтетикалық, 
аналитикалық), 
грамматикалық 
мағыналарын көрсете 
отырып, сөзжасамдық-
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морфологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

10.3.2.3 айтылым 
кезінде сөзді сазына 
келтіріп, лебізді 
ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі 
және сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап 

айту дағдыларын 
орнықтыру 

6. Сын есім. Сан есім 

Заттың сыны мен 
саны (сын есім мен 
сан есімді зерттеген 
ғалымдардың  

мәтіндерінен 
үзінділер) 

6.1 Сан есімнің 
лексика-
семантикалық 
ерекшеліктері 

6.2 Сан есімнің 
сөзжасамы 
6.3 Сан есімнің 
мағыналық түрлері 
6.4 Сан есімнің 
синтаксистік 
қызметі 
6.5 Семантикалық 
тәсіл бойынша 

туатын сын 
есімдер 
6.6 Синтетикалық 
тәсіл арқылы 
туатын сын 
есімдер 
6.7 Сын есімнің 
морфологиялық 

құрылымы 
6.8 Күрделі сын 
есімдер 
6.9 Сын есімнің 
шырай 
категориясы 
6.10 Сын есімнің 
синтаксистікқызме

ті 
6.11 
Морфологиялық 
талдау 

Мәтінтану  10.1.1.4 
әртүрлі графиктік 
мәтіндердегі (кесте, 
диаграмма, сызба, 

шартты белгі) 
мәліметтерді талдау; 
10.1.2.1 мәтіннің 
стилін ажырата білу, 
әр стильге тән жалпы 
ерекшеліктерді 
анықтау; 
10.1.2.2  әр стильге тән 
жанрларды білу, 

ажырату, құрылымын, 
типтік ерекшеліктерін, 
жазылу мақсатын 
анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.1  көркем мәтін 
стилінің талаптарын 
сақтап, күрделі жоспар 

бойынша берілген 
тақырыпта шығарма 
жазу; 
10.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті 
үлгілерін талапқа сай 
жазуды қалыптастыру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

10.3.1.3 сөздің 

морфемдік құрамын, 
негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 
(синтетикалық, 
аналитикалық), 
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грамматикалық 
мағыналарын көрсете 

отырып, сөзжасамдық-
морфологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

10.3.2.2 жазбаша мәтін 
тудыру кезінде сөйлем 
ішіндегі және сөйлем 
соңындағы тыныс 

белгілерді қоюдағы 
ұстанымдарды 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сақтай 
білу 

7. Етістік 

Түрленімге бай сөз 
табы (етістікті 
зерттеген 
ғалымдардың 
еңбектерінен 
үзінділер) 

7.1 Етістіктің 
жіктелу 
ерекшеліктері 
7.2 Салттық және 
сабақтылық 
категориясы 
7.3 Етіс 
категориясы 
7.4 Шақ 

категориясы 
7.5 Рай 
категориясы 
7.6 
Есімшелеркатегор
иясы 
7.7 Көсемшелер 
категориясы 

7.8  Амалдың өту 
сипаты 
категориясы 
7.9 Етістіктің 
сөйлемдегі қызметі 
7.10 
Морфологиялық 
талдау 

Мәтінтану  10.1.1.1 мәтін 
үзінділері бойынша 
болжам жасау, ойды 
жалғастыру; 
10.1.1.3 ойын 
(автордың көзқарасы 
мен ақпарат  берілген 
тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық 

және стильдік 
түзетулер енгізу; 
10.1.2.1 мәтіннің 
стилін ажырата білу, 
әр стильге тән жалпы 
ерекшеліктерді 
анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.2 көркем 
әдебиетке жататын 
жанрларда (поэзия, 
проза, эссе, новелла) 
мәтін тудыру 
дағдыларын 
қалыптастыру; 
10.2.4.1 ғылыми 

стильдің қолдану 
аясын, стильдік 
сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар 
жазу, слайдтар 



85 
 

дайындау және оларды 
көпшілік алдында 

қорғау дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

10.3.1.3 сөздің 
морфемдік құрамын, 
негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 

(синтетикалық, 
аналитикалық), 
грамматикалық 
мағыналарын көрсете 
отырып, сөзжасамдық-
морфологиялық талдау 
жасау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

10.3.2.1 қосымшалар 

мен шылауларды 
үндестік заңына сай 
жазу, ықшамдалған, 
кіріккен, біріккен, 
тіркескен сөздердің 
емлесін сақтау 

4-тоқсан 

8.Үстеу 

Мағынаны қалай 

толықтырамыз? 
(үстеуді зерттеген 
ғалымдардың 
еңбектерінен 
алынған мәтіндер) 

8.1 Үстеудің 

лексика-
грамматикалық 
топтары: мезгіл 
және мекен 
үстеулері 
8.2 Мөлшер және 
сын-қимыл 
үстеулері 

8.3 Күшейткіш 
үстеулер 
8.4 Мақсат 
үстеулері 
8.5 Себеп-салдар 
үстеулері 
8.6 Үстеулердің 
сөйлем мүшесі 

қызметінде 
жұмсалуы 
8.7 Үстеулердің 
басқа сөз 

Мәтінтану  10.1.1.2 мәтіннен 

автор позициясын 
және жалпы ақпаратты 
талқылау сұрақтары 
арқылы анықтау; 
10.1.1.5 мәтіндегі 
қорытынды бөлімнің 
орнына өз біліміне 
сүйеніп қорытынды 

жасау; 
10.1.2.3 әр стильдің 
өзіне тән тілдік 
(лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін 
ажырату 

Мәтінтудыру 10.2.1.3 ауызекі сөйлеу 

стилінің элементтері 
бар әңгіме жанрында 
мәтін жазу дағдыларын 
игеру; 
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таптарымен 
тіркесу дәрежесі 

8.8 Үстеулердің 
сөйлемдегі қызметі 
8.9 
Морфологиялық 
талдау 

10.2.2.1 іскери 
этикетті, ділмарлықты, 

қозғалу әрекеттерін 
әсерлі сөйлеу мен 
үйлестіру арқылы 
тыңдаушыны тарту 
тәсілдерін игеру 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

10.3.1.3 сөздің 
морфемдік құрамын, 

негізгі немесе туынды 
түбір екенін, 
сөзжасамдық тәсілін 
(синтетикалық, 
аналитикалық), 
грамматикалық 
мағыналарын көрсете 
отырып, сөзжасамдық-
морфологиялық талдау 

жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

10.3.2.3 айтылым 
кезінде сөзді сазына 
келтіріп, лебізді 
ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі 
және сөз арасындағы 

өзгерістерді сақтап 
айту дағдыларын 
орнықтыру 

9. Шылау, еліктеу, одағай сөздер 

Сөйлемдегі 
көмекшілер мен 
оқшаулар (шылау, 

оқшау, еліктеу 
сөздерді зерттеген 
ғалымдардың 
еңбектерінен 
алынған мәтіндер) 
 

9.1 Жалғаулықтар: 
ыңғайластық 
жалғаулықтар 

9.2 Қарсылық 
мәнді 
жалғаулықтар 
9.3 Талғау мәнді 
жалғаулықтар 
9.4 Себеп мәнді 
жалғаулықтар 
9.5 Салдар мәнді 

жалғаулықтар 
9.6 Шарт мәнді 
жалғаулықтар 
9.7 Септеуліктер 
9.8 Демеуліктер 
9.9 Еліктеу сөздер 

Мәтінтану  10.1.1.4 
әртүрлі графиктік 
мәтіндердегі (кесте, 

диаграмма, сызба, 
шартты белгі) 
мәліметтерді талдау; 
10.1.2.2 әр стильге тән 
жанрларды білу, 
ажырату, құрылымын, 
типтік ерекшеліктерін, 
жазылу мақсатын 

анықтау 

Мәтінтудыру 10.2.1.4 сәлемдесу, 
қарату, танысу, өтініш 
айту, рұқсат сұрау, 
шақыру, кешірім 
сұрау, алғыс айту, 
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9.10 Одағай 
10.11 

Морфологиялық 
талдау 

қоштасу кезінде 
ұлттық этикет 

талаптарын сақтау; 
10.2.3.2 қоғамдағы 
өзекті мәселелер 
бойынша 
материалдарды талдап, 
жинақы мәтін, 
сөйлейтін сөзге тезис 
және эссе жазу, сұхбат 

алу үшін сұрақтар 
құрастыру дағдыларын 
қалыптастыру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

10.3.1.1 дыбыстың 
жіктелімін, жасалуын, 
буын түрлерін, буын 
үндесімін, тасымал 
тәртібін, сөйлеудегі 

ырғақты топтарды, сөз 
ішіндегі және сөз 
арасындағы дыбыстық 
өзгерістерді, 
интонацияның 
құрамдас бөліктерін 
анықтау, фонетика-
фонологиялық талдау 

жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

10.3.2.1 қосымшалар 
мен шылауларды 
үндестік заңына сай 
жазу, ықшамдалған, 
кіріккен, біріккен, 
тіркескен сөздердің 

емлесін сақтау 

 
2) 11-сынып: 

 
Лексикалық 

бөлім 
Әдеби тіл 

нормалары 
Білім алу 
әрекетінің 

түрлері 

Білім алушылар білуге 
тиісті оқу мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Сөз тіркесі синтаксисі 

Синтаксистік 
қатынастар 

1.1 Тұрақты тіркес Мәтінтану  11.1.1.1 мәтін бойынша өз 
көзқарастарын айту, өз 
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(М.Балақаев, 
Т.Сайрамбаев

, Ә.Әбілақов 
еңбектерінен 
алынған 
мәтіндер) 

1.2 Түйдекті 
тіркестер 

1.3 Сөз тіркестерінің 
байланысу тәсілдері 
мен тұлғалары 
1.4 Сөз тіркесінің 
құрылысы 
1.5 Аналитикалық 
байланыс 
1.6 Синтетикалық 

байланыс 
1.7 Есімді және 
етістікті сөз 
тіркестері 
1.8 Қабыса 
байланысқан сөз 
тіркестері 
1.9 Меңгеріле 

байланысқан сөз 
тіркестері 
1.10 Матаса 
байланысқан сөз 
тіркестері 
1.11 Жанаса 
байланысқан сөз 
тіркестері 
1.12 Үстеулер 

қатысқан есімді 
тіркестер 
1.13 Көсемшелі сөз 
тіркестері 

көзқарастарын дәлелдеу 
үшін дұрыс қорытынды 

шығару; 
11.1.1.3 ойын (автордың 
көзқарасы мен ақпарат 
берілген тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық және 
стильдік түзетулер енгізу, 
редакциялау; 
11.1.2.2 әр стильге тән 

жанрларды білу, ажырату, 
құрылымын, типтік 
ерекшеліктерін, жазылу 
мақсатын салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.1 күрделі жоспар 
бойынша берілген 
талаптарға шығарма жазу 
кезінде жоспар жүйесін 

сақтау және шығарманы 
дұрыс қорытындылау; 
11.2.2.1 іскери этикетті, 
ділмарлықты, қозғалу 
әрекеттерін әсерлі сөйлеу 
мен үйлестіру арқылы 
тыңдаушыны тарту 
тәсілдерін жетілдіру 

Лексика-
грамматика-лық 
норма 

11.3.1.3 сөйлемдердің 
айтылу мақсатын, 
түрлерін, құрылысын, сөз 
ішіндегі байланысу 
түрлері мен тәсілдерін, 
сөйлем мүшелерін, 
құрмаластың 

құрамындағы 
сөйлемдердің байланысу 
тәсілдерін, тыныс 
белгілерін анықтай 
отырып, толық 
синтаксистік талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 

нормалары 

11.3.2.1 қазақ тілінің 
орфографиялық 

ережелеріне сүйеніп бас 
әріптің, 
игерілген/игерілмеген 
кірме сөздер мен 
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бейүндес сөздердің 
емлесін білу 

2. Жай сөйлем синтаксисі 

Сөйлем (жай 
сөйлем 
синтаксисі 
мамандарыны
ң 
еңбектерінен 

алынған 
мәтіндер) 

2.1 Белгілі жақты 
сөйлем 
2.2 Белгісіз жақты 
сөйлем 
2.3 Жалпылама 
жақты сөйлем 

2.4 Жақсыз 
сөйлемдер 
2.5 Етістікті және 
есімді жақсыз 
сөйлемдер 
2.6 Субъектінің 
қалып-күйін 
білдіретін жақсыз 

сөйлемдер 
2.7 Модальді 
жақсыз сөйлемдер 
2.8 Номинативті 
сөйлемдер 
2.9 Сілтеу мәнді 
сөйлемдер 
2.10 Жорамалдау, 

болжау мәнді 
ситуативтік 
сөйлемдер 

Мәтінтану  11.1.1.2 оқиғалар, 
идеялар, құндылықтар, 
деректер арасындағы 
байланысты проблемалық 
сұрақтар арқылы анықтау; 
11.1.1.5 мәтінде 

көтерілген мәселенің 
(саяси-қоғамдық, 
тәрбиелік) маңыздылығын 
анықтап, баға беру; 
11.1.2.3 әр стильдің өзіне 
тән тілдік (лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін 

салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.2 көркем әдебиетке 
жататын жанрларда 
(поэзия, проза, эссе, 
новелла) мәтін тудыру 
дағдыларын жетілдіру; 
11.2.3.1 публицисти-
калық стиль ерек-

шеліктерін сақтап, 
көпшілік алдында сөйлеу 
техникасын 
дамыту:тыңдаушы-ның 
назарын аударту, 
аудиториямен байланыс, 
үйлесімді қозғалыс, өзіне 
деген сенімділік 

дағдыларын жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

11.3.1.3 сөйлемдердің 
айтылу мақсатын, 
түрлерін, құрылысын, сөз 
ішіндегі байланысу 
түрлері мен тәсілдерін, 
сөйлем мүшелерін, 

құрмаластың 
құрамындағы 
сөйлемдердің байланысу 
тәсілдерін, тыныс 
белгілерін анықтай 
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отырып, толық 
синтаксистік талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.1 қазақ тілінің 
орфографиялық 
ережелеріне сүйеніп бас 
әріптің, 
игерілген/игерілмеген 
кірме сөздер мен 
бейүндес сөздердің 

емлесін білу 

2-тоқсан 

3. Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Күрделі ойды 
білдіретін 
құрылымдар 
(құрмалас 
сөйлем 

синтаксисі 
мамандарыны
ң 
еңбектерінен 
алынған 
мәтіндер) 

3.1 Құрмалас 
сөйлемнің 
қалыптасу жолдары 
мен өзіндік белгілері 
3.2 Құрмалас 

сөйлемнің жай 
сөйлемнен 
өзгешелігі 
3.3 Құрмалас 
сөйлемнің 
құрылымы және 
компоненттерінің 
орналасу тәртібі 

3.4 Құрмалас 
сөйлемнің түрлері. 
Салалас құрмалас 
сөйлем. Ыңғайлас 
салалас құрмалас 
3.5 Қарсылықты 
салалас құрмалас 
3.6 Себеп-салдар 

салалас құрмалас  
3.7 Түсіндірмелі 
салалас құрмалас 
сөйлем 
3.8 Талғаулы 
салалас құрмалас  
3.9 Кезектес салалас 
құрмалас 

3.10 Көп құрамды 
салалас құрмалас 
сөйлем 

Мәтінтану  11.1.1.4 әртүрлі 
формадағы мәтіндердегі 
оқиғалар мен 
құбылыстардың уақытша 
және себеп-салдарлық 

өзара байланысын 
анықтау; 
11.1.2.1  мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр стильге 
тән жалпы ерекшеліктерді 
салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.3 ауызекі сөйлеу 

стилінің элементтері бар 
әңгіме жанрында мәтін 
жазу дағдыларын 
жетілдіру; 
11.2.4.1 ғылыми стильдің 
қолдану аясын, стильдік 
сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар жазу, 

слайдтар дайындау және 
оларды көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын 
жетілдіру 

Лексика-
грамматика-лық 
норма 

11.3.1.3 сөйлемдердің 
айтылу мақсатын, 
түрлерін, құрылысын, сөз 

ішіндегі байланысу 
түрлері мен тәсілдерін, 
сөйлем мүшелерін, 
құрмаластың 
құрамындағы 
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сөйлемдердің байланысу 
тәсілдерін, тыныс 

белгілерін анықтай 
отырып, толық 
синтаксистік талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.2 сөйлем соңында, 
сөйлем ішінде қабаттаса 
қойылатын тыныс 
белгілерді пунктуациялық 

ұстанымдарға 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сай қоя 
білу 

4. Сабақтас құрмалас сөйлем 

Тілдегі 

сабақтаса 
байланыс 
(бір-біріне 
бағына 
байланысқан 
сабақтас 
сөйлемдер 
мен сөз 
тіркестеріне 

қатысты 
мәтіндер) 

4.1 Көсемше, 

есімше, шартты рай 
арқылы жасалған 
сабақтас құрмалас 
сөйлемдер 
4.2 Мезгіл 
бағыныңқылы 
сабақтас  
4.3 
Шартты бағыныңқы

лысабақтас 
4.4 Қарсылықты 
бағыныңқылы 
сабақтас 
4.5 Салыстырмалы 
бағыныңқылы 
сабақтас 
4.6. Себеп 

бағыныңқылы 
сабақтас 
4.7 Қимыл-сын 
бағыныңқылы 
сабақтас 
4.8 Мақсат 
бағыныңқылы 
сабақтас 

4.9 Көп 
бағыныңқылы 
сабақтас 

Мәтінтану  11.1.1.1 мәтін бойынша өз 

көзқарастарын айту, өз 
көзқарастарын дәлелдеу 
үшін дұрыс қорытынды 
шығару; 
11.1.1.4 әртүрлі 
формадағы мәтіндердегі 
оқиғалар мен 
құбылыстардың уақытша 
және себеп-салдарлық 

өзара байланысын 
анықтау; 
11.1.2.2 әр стильге тән 
жанрларды білу, ажырату, 
құрылымын, типтік 
ерекшеліктерін, жазылу 
мақсатын салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.4 әлеуметтік-
тұрмыстық қатынас (тілек 
айту, бата беру, 
құттықтау, көңіл айту, 
қолдау көрсету және т.б.) 
кезінде ұлттық тілде 
қалыптасқан 
шаблондарды сақтау; 

11.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті үлгілерін 
талапқа сай жазуды 
жетілдіру 



92 
 

Лексика-
грамматика-лық 

норма 

11.3.1.3 сөйлемдердің 
айтылу мақсатын, 

түрлерін, құрылысын, сөз 
ішіндегі байланысу 
түрлері мен тәсілдерін, 
сөйлем мүшелерін, 
құрмаластың 
құрамындағы 
сөйлемдердің байланысу 
тәсілдерін, тыныс 

белгілерін анықтай 
отырып, толық 
синтаксистік талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.2 сөйлем соңында, 
сөйлем ішінде қабаттаса 
қойылатын тыныс 
белгілерді пунктуациялық 
ұстанымдарға 

(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сай қоя 
білу 

3-тоқсан 

5. Төл сөз бен төлеу сөз 

Қысқа әңгіме 
шеберлері 
(қысқа әңгіме 
шеберлерінің 
шығармалары
нан алынған 
мәтіндер) 

5.1. Төл сөздің 
құрылымдық 
мазмұны 
5.2. Төлеу сөздің 
түрлері (тәуелді сөз, 
ұсынылған сөз) 
5.3 Төл сөз бен 
төлеу сөздің 

айырмашылықтары 
мен ұқсастықтары 
5.4 Төл сөзді төлеу 
сөзге айналдырғанда 
кездесетін 
ерекшеліктер 
5.5 Хабарлы 
сөйлемді төлеу сөзге 

айналдыру 
5.6 Сұраулы 
сөйлемді төлеу сөзге 
айналдыру 
5.7 Диалог 

Мәтінтану  11.1.1.2 оқиғалар, 
идеялар, құндылықтар, 
деректер арасындағы 
байланысты проблемалық 
сұрақтар арқылы анықтау; 
11.1.1.5 мәтінде 
көтерілген мәселенің 
(саяси-қоғамдық, 

тәрбиелік) маңыздылығын 
анықтап, баға беру; 
11.1.2.3 әр стильдің өзіне 
тән тілдік (лексика-
грамматикалық) 
ерекшеліктерін 
салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.5 өлең оқу, монолог 

айту, диалогқа түсу 
кезінде сөз сазын және 
бейвербалды құралдарды 
пайдалану талаптарын 
жетілдіру; 
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5.8 Төл сөз бен 
автор сөзінің тыныс 

белгілері 

11.2.3.2  қоғамдағы өзекті 
мәселелер бойынша 

материалдарды талдап, 
жинақы мәтін, сөйлейтін 
сөзге тезис және эссе 
жазу, сұхбат алу үшін 
сұрақтар құрастыру 
дағдыларын жетілдіру 

Лексика-

грамматикалық 
норма 

11.3.1.3 сөйлемдердің 

айтылу мақсатын, 
түрлерін, құрылысын, сөз 
ішіндегі байланысу 
түрлері мен тәсілдерін, 
сөйлем мүшелерін, 
құрмаластың 
құрамындағы 
сөйлемдердің байланысу 
тәсілдерін, тыныс 

белгілерін анықтай 
отырып, толық 
синтаксистік талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.2 сөйлем соңында, 
сөйлем ішінде қабаттаса 
қойылатын тыныс 
белгілерді пунктуациялық 

ұстанымдарға 
(мағыналық, 
грамматикалық, 
интонациялық) сай қоя 
білу 

6. Мемлекеттік тілдің қоғамдағы қызметі 

Қазақ тілі - 

Қазақстан 
Республикасы
ның 
мемлкеттік 
тілі 
(мемлекеттік 
тілдің 
ахуалына 

байланысты 
әлеуметтік 
зерттеулер, 
тіл ахуалына 
қатысты БАҚ 
мақалалары) 

6.1 Қазақ тілі – 

Қазақстан 
Республикасының 
мемлекеттік тілі 
6.2 Қазақстан 
Республикасындағы 
тіл саясаты 
6.3 Тіл және 
мәдениет 

6.4 Тіл және тарих 
6.5 Мемлекеттік тіл 
және БАҚ 
6.6 Әлеуметтік 
лингвистикалық 
зерттеулер 

Мәтінтану  11.1.1.3 ойын (автордың 

көзқарасы мен ақпарат 
берілген тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық және 
стильдік түзетулер енгізу, 
редакциялау; 
11.1.2.1 мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр стильге 
тән жалпы ерекшеліктерді 

салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.3 ауызекі сөйлеу 
стилінің элементтері бар 
әңгіме жанрында мәтін 
жазу дағдыларын 
жетілдіру; 
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6.7 Мемлекеттік 
тілдің құқықтық 

негізі 
6.8 Мемлекеттік 
тілдің дамуына 
латын әліпбиінің 
әсері 

11.2.3.1 публицистикалық 
стиль ерекшеліктерін 

сақтап, көпшілік алдында 
сөйлеу техникасын 
дамыту: тыңдаушының 
назарын аударту, 
аудиториямен байланыс, 
үйлесімді қозғалыс, өзіне 
деген сенімділік 
дағдыларын жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

11.3.1.1 әр стильге тән 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктерді анықтай 
отырып, сөйлемдерді 
фонологиялық- ырғақтық 
топтарға бөліп, айтылуы 
бойынша өрнектеп, 
ішіндегі дыбыстық 

өзгерістерді анықтау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.3 айтылым кезінде 
сөзді сазына келтіріп, 
лебізді ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі және 
сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап айту 

дағдыларын жетілдіру 

7. Қазақ тіліндегі функционалдық стильдер 

Ауызекі 
сөйлеу және 
көркем 
әдебиет 
стиліндегі 

мәтіндер 
(ауызекі 
сөйлеу және 
көркем 
әдебиет 
стилінен 
алынған 
мәтіндер) 

 

7.1 Ауызекі сөйлеу 
стилі. Ауызекі 
сөйлеу стилінің 
лингвистикалық 
белгілері 

7.2 Ауызекі сөйлеу 
стилінің лексикасы 
7.3 Ауызекі сөйлеу 
стилінің 
морфологиясы 
7.4 Ауызекі сөйлеу 
стилінің синтаксисі 
7.5 Көркем әдебиет 

стилі 
7.6 Көркем әдебиет 
стилінің лексикасы 

Мәтінтану  11.1.1.1 мәтін бойынша өз 
көзқарастарын айту, өз 
көзқарастарын дәлелдеу 
үшін дұрыс қорытынды 
шығару; 

11.1.1.5 мәтінде 
көтерілген мәселенің 
(саяси-қоғамдық, 
тәрбиелік) маңыздылығын 
анықтап, баға беру; 
11.1.2.3 әр стильдің өзіне 
тән тілдік (лексика-
грамматикалық) 

ерекшеліктерін 
салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.2 көркем әдебиетке 
жататын жанрларда 
(поэзия, проза, эссе, 
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7.7 Көркем әдебиет 
стилінің қолданылу 

аясы 
7.8 Көркем әдебиет 
стилінің 
ерекшеліктері 
7.9 Жазушы стилі 

новелла) мәтін тудыру 
дағдыларын жетілдіру; 

11.2.1.3 ауызекі сөйлеу 
стилінің элементтері бар 
әңгіме жанрында мәтін 
жазу дағдыларын 
жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 

норма 

11.3.1.1 әр стильге тән 
лексика-грамматикалық 

ерекшеліктерді анықтай 
отырып, сөйлемдерді 
фонологиялық- ырғақтық 
топтарға бөліп, айтылуы 
бойынша өрнектеп, 
ішіндегі дыбыстық 
өзгерістерді анықтау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

11.3.2.1 қазақ тілінің 

орфографиялық 
ережелеріне сүйеніп бас 
әріптің, 
игерілген/игерілмеген 
кірме сөздер мен 
бейүндес сөздердің 
емлесін білу; 
11.3.2.3 айтылым кезінде 

сөзді сазына келтіріп, 
лебізді ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі және 
сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

4-тоқсан 

8. Ғылыми стиль 

Ғылыми 
стильдің 
қалыптасу 
тарихы (білім, 
ғылым, 
инновация 

тақырыбында
ғы ғылыми 
мәтіндер) 

8.1 Ғылыми стильдің 
лексикасы 
8.2 Ғылыми стильдің 
қолданылу аясы 
8.3 Ғылыми стильдің 
мақсаты 

8.4 Ғылыми стильдің 
стильдік сипаттары 
8.5 Ғылыми стильдің 
тілдік амал-тәсілдері 

Мәтінтану  11.1.1.2 оқиғалар, 
идеялар, құндылықтар, 
деректер арасындағы 
байланысты проблемалық 
сұрақтар арқылы анықтау; 
11.1.1.4 әртүрлі 

формадағы мәтіндердегі 
оқиғалар мен 
құбылыстардың уақытша 
және себеп-салдарлық 
өзара байланысын 
анықтау; 
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8.6 Ғылыми стильдің 
лингвистикалық 

белгілері 
8.7 Ғылыми 
шығармалар түрлері 
8.8 Ғылыми 
терминологияның 
элементтері 

11.1.2.1 мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр стильге 

тән жалпы ерекшеліктерді 
салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.2көркем әдебиетке 
жататын жанрларда 
(поэзия, проза, эссе, 
новелла) мәтін тудыру 
дағдыларын жетілдіру; 

11.2.4.1 ғылыми стильдің 
қолдану аясын, стильдік 
сипатын және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар жазу, 
слайдтар дайындау және 
оларды көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын 
жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

11.3.1.2 мәтіннің стилін, 
жанрын, қолдану аясын, 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктерін көрсетіп, 
ондағы сөздерге толық 
лексикалық талдау жасау 

  Айтылым-

жазылым 
нормалары 

11.3.2.3 айтылым кезінде 

сөзді сазына келтіріп, 
лебізді ырғақты топтарға 
бөліп, сөз ішіндегі және 
сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 

9. Терминдер және кірме сөздер 

Қазақ тіл 
білімінің 
терминдер 
жүйесі 
(А.Байтұрсын
ұлы, 
Ө.Айтбайұлы, 
Ш.Құрманбай

ұлығылыми 
сияқты 
ғалымдардыі 
еңбектерінен 
алынған 
мәтіндер) 

9.1 Тіл білімі 
терминдері 
9.2 Терминдердің 
құрылымы мен 
лексика-
грамматикалық 
ерекшеліктері 
9.3 Терминдер 

жасаудың негізгі 
принциптер 
9.4 Өзге тілдерден 
аударылып енген 
терминдер 

Мәтінтану  11.1.1.3 ойын (автордың 
көзқарасы мен ақпарат 
берілген тұстарын) дұрыс 
жүйелеп, логикалық және 
стильдік түзетулер енгізу, 
редакциялау; 
11.1.2.2 әр стильге тән 
жанрларды білу, ажырату, 

құрылымын, типтік 
ерекшеліктерін, жазылу 
мақсатын салыстыру 

Мәтінтудыру 11.2.1.1 күрделі жоспар 
бойынша берілген 
талаптарға шығарма жазу 
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9.5 Аударылмай 
енген терминдер 

9.6 Терминнің тілдік 
сипаты 
9.7 Халықаралық 
терминдер 
9.8 Терминге 
қойылатын талаптар 

кезінде жоспар жүйесін 
сақтау және шығарманы 

дұрыс 
қорытындылау;11.2.4.1 
ғылыми стильдің қолдану 
аясын, стильдік сипатын 
және тілдік 
ерекшеліктерін сақтап, 
ғылыми жұмыстар жазу, 
слайдтар дайындау және 

оларды көпшілік алдында 
қорғау дағдыларын 
жетілдіру 

Лексика-
грамматикалық 
норма 

11.3.1.2 мәтіннің стилін, 
жанрын, қолдану аясын, 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктерін көрсетіп, 
ондағы сөздерге толық 

лексикалық талдау жасау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.1 қазақ тілінің 
орфографиялық 
ережелеріне сүйеніп бас 
әріптің, 
игерілген/игерілмеген 
кірме сөздер мен 

бейүндес сөздердің 
емлесін білу 

10. Ресми іс-қағаздар стилінің тілі. Публицистикалық стиль 

Бұқаралық 
ақпарат 
құралдары 
(Тіл 

мәселесін 
көтерген 
публицистика
лық мәтіндер) 

10.1 Ресми іс-
қағаздар стилінің 
қолданылу аясы 
10.2 Ресми іс-

қағаздар стиліндегі 
стандарт тілдік 
бірліктер 
10.3 
Публицистикалық 
стиль. Түрлері. 
Мақсаты 

Мәтінтану 11.1.1.5 мәтінде 
көтерілген мәселенің 
(саяси-қоғамдық, 
тәрбиелік) маңыздылығын 

анықтап, баға беру; 
11.1.2.1 мәтіннің стилін 
ажырата білу, әр стильге 
тән жалпы ерекшеліктерді 
салыстыру 
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10.4 
Публицистикалық 

стильдің қолданылу 
аясы 
10.5 
Публицистикалық 
стильдің лексикасы 
10.6 
Публицистикалық 
стильдің негізгі 

қызметтері 
10.7 
Публицистикалық 
стильдің 
экстралингвистикал
ық сипаты 
10.8 
Публицистикалық 

стиль және 
орфоэпиялық норма 
10.9 
Публицистикалық 
стиль. Шешендік 
сөздер 

Мәтінтудыру  11.2.2.2 ресми стильдің 
өмірге қажетті үлгілерін 

талапқа сай жазуды 
жетілдіру; 
11.2.3.1 публицистикалық 
стиль ерекшеліктерін 
сақтап, көпшілік алдында 
сөйлеу техникасын 
дамыту, тыңдаушының 
назарын аударту, 

аудиториямен байланыс, 
үйлесімді қозғалыс, өзіне 
деген сенімділік 
дағдыларын жетілдіру 

  Лексика-
грамматикалық 

норма 

11.3.1.1 әр стильге тән 
лексика-грамматикалық 

ерекшеліктерді анықтай 
отырып, сөйлемдерді 
фонологиялық- ырғақтық 
топтарға бөліп, айтылуы 
бойынша өрнектеп, 
ішіндегі дыбыстық 
өзгерістерді анықтау 

  Айтылым-
жазылым 
нормалары 

11.3.2.3 айтылым кезінде 
сөзді сазына келтіріп, 
лебізді ырғақты топтарға 

бөліп, сөз ішіндегі және 
сөз арасындағы 
өзгерістерді сақтап айту 
дағдыларын жетілдіру 
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Негізгі және жалпы орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен 

әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы 

мамандандырылған желілік «Абай мектептерінің»  

 5-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы тереңдетілген үлгілік оқу 

бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде) 
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