
 

Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 оқу жылына күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

 

    пән: қазақ әдебиеті 

    класс:  10  (Т1) 

 

 



 

Түсінік хат 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламасы – NIS-Programme «Қазақ 

әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы мен ұзақ мерзімді жоспарға негізделіп құрылды. Мұнда оқушы игеруге тиіс оқу дағдылары 

көркем шығармалар аясында апталық сағаттарға бөлініп берілді. Сонымен қатар ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес 5 бөлімді (1-бөлім -

«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», 2-бөлім – «Асқақ рухтың үні», 3-бөлім – «Қазақтың прозасы», 4-бөлім – «Әдебиеттен ғылымға дейін», 5-бөлім 

– «Әдеби және тарихи ақиқат») қамтыды. Күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы шығармалар оқушылардың өз бетінше жан-жақты талдай 

алуына, қазақ әдебиеті мен құндылықтарының әлемде алатын орнын түсінуіне, ұлттық дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. 10-сыныптың 

«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Асқақ рухтың үні» бөлімдері аясында оқушылар поэзиялық шығармалардың ерекшеліктерін меңгереді. 

Көркем шығармалар оқушының белсенді сөздік қорын байытуға, алған білімін күнделікті өмірде қолдана алуға, өз ойын ашық, еркін жеткізе 

білуге және анализ, синтез жасай алу, бағалау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сол негізде 10-сыныпты аяқтағанда күтілетін 

нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Мұғалімнің сабақ жоспарын құруда сынып деңгейіне, тақырып қажеттілігіне қарай бір академиялық 

сағатта бір немесе екі коммуникативтік әрекетті негіз етіп алуы қарастырылды.  

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде 2020–2021 оқу жылында білім беру үдерісін ұйымдастыру жөніндегі Әдістемелік-нұсқаулық хат 

және 2020-2021 оқу жылының басталуын ұйымдастыру мақсатындағы педагогикалық кеңестің шешіміне сәйкес 10-сыныпта «Қазақ 

әдебиеті» пәнінің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 32 аптаға құрылды. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 2020 -2021оқу жылында оқу үдерісін 6-10-сыныптарда жүзеге асыру үшін арналған «Қазақ әдебиеті» 

пәні бойынша оқу бағдарламасына сәйкес жылына 64 сағатты, аптасына 2 сағатты құрайды  және әр тоқсанда2 сағат тоқсандық  жиынтық 

бағалауға арналған. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жылдық сағат саны- 64  

Апталық сағат саны- 2 



 
Ұзақ мерзімді 

жоспардың бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді 

жоспардың мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

Уақыты 

1-тоқсан – 16 сағат (8 апта)  

 1-бөлім Ғашықтың 

тілі – тілсіз тіл 

(6 сағат) 

Балуан Шолақ 

Баймырзаұлы «Ғалия», 

«Қыркүйек» өлеңдері 

Үкілі Ыбырай 

Сандыбайұлы «Гәкку» 

өлеңі 

1.Балуан Шолақ Баймырзаұлы 

«Ғалия» өлеңі. 

2. «Қыркүйек» өлеңі 

10.Т/Ж1. Әдеби  шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 
1 

  

10.А/И3.Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау.  

1 

 

3. Әдеби эссе 10.Б/С3.Шығарманың идеясын  ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби  эссе жазу 1 
 

4. Үкілі Ыбырай Сандыбайұлы 

«Гәкку» өлеңі 

10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін саралау 1 

10Т/Ж4.Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану 
1 

 5. Өлеңдерді салыстыра   талдау 

(Үкілі Ыбырай мен Балуан 

Шолақтың махаббат тақырыбына 

жазылған өлеңдері) 

10.Б/С1.Шығарманың  тарихи, көркемдік құндылығын мазмұндас 

туындылармен  салыстырып бағалау.  

1 

 

 

2-бөлім 

Асқақ рухтың үні 

(8 сағат) 

Ақан Сері (Ақжігіт) 

Қорамсаұлы 

«Құлагер» өлеңі 

Ілияс Жансүгіров 

«Құлагер» поэмасы 

6. Ақан Сері Ақжігіт 

Қорамсаұлының «Құлагер» 

өлеңі. 

Ілияс Жансүгіров «Құлагер» 

поэмасы 

10.Т/Ж1. Әдеби  шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау  1 
 

10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін саралау 

 
1 

«Құлагер» поэмасы сюжеті мен 

композициялық құрылымы 

10.А/И1.Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар идеясындағы 

композицияның орнын талдау 

 

1 
 

10.А/И3.Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау ББЖБ 
1 

7.Құлагер, әкең -тұлпар, шешең - 

сұңқар 

10Т/Ж4. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану 
1 

 А/И2.Шығарманың идеялық-тілдік бірлігі арқылы автор бейнесін саралау. 

10.Б/С1. Шығарманың  тарихи, көркемдік құндылығын мазмұндас 

туындылармен салыстырып бағалау  
1 

9.Ақын «Құлагер» поэмасы 

арқылы Ақанның өмірдегі, 

өнердегі орнын қалай 

айқындайды? 

10.Б/С2. Шығарма идеясын қазіргі заман тұрғысынан бағалау 1  

10.Б/С3.Шығарманың идеясын  ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби  эссе жазу 

ББЖБ 
1 

Тоқсандық  жиынтық бағалау 
2 

 

2-тоқсан – 14 сағат (7 апта) 
3-бөлім  1. Ақселеу Сейдімбеков «Аққыз» 10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай, кейіпкерлер жүйесін саралау 1  



 
Қазақ прозасы. 

Ақселеу Сейдімбеков 

«Аққыз» хикаяты  

(6 сағат) 

 

хикаяты   

10.А/И1.Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар идеясындағы 

композицияның орнын талдау. 
1 

2. «Аққыз» хикаяты: кейіпкерлер 

бейнесі 
10.Т/Ж2.Әдеби шығармадағы психологизмді саралау  1 

 

10.А/И4.Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 1 

3. «Аққыз» - қазақ даласының 

көркем шежіресін шерткен баян 

10.А/И3. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау 
1 

 
10.Б/С4.Әдеби шығарманың  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі орны 

туралы сыни мақала жазу. 

ББЖБ 
1 

Қазақтың прозасы. 

Дулат Исабеков 

«Қара шаңырақ» 

әңгімесі, 

«Тіршілік» повесі 

(6 сағат) 

4 Дулат Исабековтың «Тіршілік» 

повесі 

10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай, кейіпкерлер жүйесін саралау 

 
1 

 

10.Т/Ж2.Әдеби шығармадағы психологизмді саралау 1 

5. «Тіршілік» повесіндегі 

кейіпкерлер 

10.А/И1.Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар идеясындағы 

композицияның орнын талдау 
1 

 

10.А/И3. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау 

10.А/И2. Шығарманың идеялық-тілдік бірлігі арқылы автор бейнесін 

саралау. ББЖБ 

1 

6. Дулат Исабековтың «Қара 

шаңырақ»әңгімесі.Әңгіменің 

композициялық құрылымы 
10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай, кейіпкерлер жүйесін саралау 

 
1 

 
7. «Қара шаңырақ» әңгімесі. 

Ұлттық мінездің өзгеруіне себеп 

болған не? 
10.А/И4. Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 1 

 

Тоқсандық  жиынтық бағалау           

 

2 
 

3-тоқсан – 20 сағат (10 апта) 

4 –бөлім Әдебиеттен 1.«Құйрықты  жұлдыздай жарқ 10.Т/Ж1. Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 1  



 
ғылымға дейін.  

(10 сағат) 

Шоқан Уәлиханов 

«Жоңғария очерктері» 

зерттеу еңбегі 

 

 

етіп...» 

 Ш. Уәлихановтың өмірі мен 

шығармашылығы 

10.Т/Ж4.Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану 
1 

2.Шоқан Уәлиханов «Жоңғария 

очерктері» 

10.А/И2. Шығарманың идеялық-тілдік бірлігі арқылы автор бейнесін 

саралау 
1 

 
10.А/И3. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау  
1 

3. «Күнделіктер мен хаттар» 

10.А/И4.Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу.  1 
 

10.Б/С1.Шығарманың  тарихи, көркемдік құндылығын мазмұндас 

туындылармен салыстырып бағалау    
1 

4. «Ыстықкөл сапары» 

10.Т/Ж4.Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану.  ББЖБ 
1 

 

10.Б/С3.Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.   1 

5. «Еуропаға ашқан терезе» 

10.Б/С2.Шығарма идеясын қазіргі заман тұрғысынан бағалау 1 

 10.Б/С4.Әдеби шығарманың  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі орны 

туралы сыни мақала жазу. 
1 

Әдебиеттен ғылымға 

дейін  

Ахмет Байтұрсынұлы 

«Қазақтың бас ақыны» 

мақаласы. 

«Қырық мысал», 

«Маса» 

жинақтары 

(8 сағат) 

 

6.Ахмет Байтұрсынұлының 

шығармашылығы мен өмірі. 

«Қазақтың бас ақыны» мақаласы. 

10.Т/Ж4.Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану 
1 

 
10.А/И2. Шығарманың идеялық-тілдік бірлігі арқылы автор бейнесін 

саралау. 
1 

7.«Қырық мысал» 
10.Т/Ж1. Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 1 

 
10.Б/С2.Шығарма идеясын қазіргі заман тұрғысынан бағалау ББЖБ 1 

8.«Маса» жинағы 

10.Т/Ж4.Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану 

 

1 

 

10.Б/С1.Шығарманың  тарихи, көркемдік құндылығын мазмұндас 

туындылармен салыстырып бағалау  
1 

9. А. Байтұрсынұлы өлеңдерінің 

стилі, тілі мен құрылымы  

10.А/И3. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау.  
1 

 

10.Б/С3.Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.   1 

Тоқсандық  жиынтық бағалау           

 
2 

 

4-тоқсан – 14 сағат ( 7 апта) 

5-бөлім 1.Сәкен Сейфуллин өмірі мен Т/Ж1. Әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 1  



 
Әдеби және тарихи 

ақиқат.  

С. Сейфуллин «Тар  

жол, тайғақ кешу» 

(12 сағат) 

 

шығармашылығы 

2.«Тар жол, тайғақ кешу» 

романы. Романның 

композициялық құрылысы, тілі 

10.А/И1. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар идеясындағы 

композицияның орнын талдау 

 

 

 

1 

3.Кейіпкерлер жүйесі  

4.Сәкен портреті 
10.Т/Ж2.Әдеби шығармадағы психологизмді саралау 1 

 
10.Т/Ж3.Көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін саралау 1 

5. «Жас қазақ»жастар ұйымы 

туралы 

6.Романындағы тарихи кезең мен 

кейіпкер басынан өткен қилы 

тағдыр 

10.Т/Ж4. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда  қолдану. 
1 

 
10.А/И2. Шығарманың идеялық-тілдік бірлігі арқылы автор бейнесін 

саралау. ББЖБ 

 
1 

7. «Әупілдек» әнінің туу тарихы 

8. С.Сейфуллиннің «Тар жол, 

тайғақ кешу» романының 

стильдік ерекшелігі 

10.А/И3. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлерін ажыратып талдау 
1  

10.А/И4.Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу. 1 

9.«Тар жол, тайғақ кешу»  - 

көркем шежіре 

10.Б/С1.Шығарманың  тарихи, көркемдік құндылығын мазмұндас 

туындылармен салыстырып бағалау 
1 

 
10.Б/С2. Шығарма идеясын қазіргі заман тұрғысынан бағалау 

ББЖБ 
1 

10. Автор өз дәуірінің шындығын 

қалай жеткізді? 

10.Б/С2. Шығарма идеясын қазіргі заман тұрғысынан бағалау 1  
10.Б/С3.Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. 1 

 

Тоқсандық жиынтық бағалау  

 

2 
 

 

 

 


