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    пән: қазақ тілі  
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Түсінік хат 

 

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

(Т1) пәні бойынша оқу бағдарламасымен ұзақ мерзімді жоспарғанегізделіп құрылды. Мұнда оқушы игеруге тиіс оқу дағдылары лексикалық 

тақырыптар және әдеби-тілдік нормалар аясында апталық сағаттарға бөлініп берілді. Күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы 

тақырыптарбағдарламадағы 9бөлімге негізделіп таңдалды және олар оқушылардың ұлттық дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. Оқу 

бағдарламасындағыұлттық мәдениет пен әлемдік мәдениет тұрғысынан тілдің маңызын атап көрсету мақсатында оқушылардың тіл туралы 

түсініктерін тереңдетіпәрі білім көкжиектерін кеңейтуге бағытталған ұстаным лексикалық тақырыптар арқылы жүзеге асырылады.Сонымен 

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

мүмкіндік береді.«Тіл және Алаш идеясы» тақырыбы аясында оқушылар Алаш зиялыларының зерттеу еңбектерімен танысып, ұлттық жазба 

әдебиетінің қалыптасуы туралы тарихи деректерді талдап, өңдеп, саралау жасайды, сонымен қатар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

Ұлттық бірегейлікті сақтау бағыты жүзеге асырылып, Алаш зиялылары қоғамы мен қазіргі тәуелсіз Қазақстан қоғамындағы ұлттық идеяның 

бірегейлік концептісін жан-жақты талқылап, тарихи құжаттарға өзіндік баға береді.  

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары оқу бағдарламасында көрсетілген оқу мақсаттарына сай айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым 

әрекеттерін қамти отырып, коммуникативтік дағдыларын сенімді қалыптастыруға, сол негізде 10-сыныпты аяқтағанда күтілетін нәтижеге 

қол жеткізуге бағытталған. Мұғалімнің сабақ жоспарын құруда лексикалық тақырыпты басшылыққа ала отырып, сынып деңгейіне, тақырып 

қажеттілігіне қарай бір академиялық сағатта бір немесе екі коммуникативтік әрекетті негіз етіп алуы қарастырылды. 

2012 жылдың 16 тамызындағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері ДББҰ білім беру қызметі Ережесінің 51-тармағына (№33 хаттама, Назарбаев Зияткерлік мектептерінде 2020–2021 оқу жылында 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру жөніндегі Әдістемелік-нұсқаулық хат негізінде және 2020-2021 оқу жылының басталуын ұйымдастыру 

мақсатындағы педагогикалық кеңестің шешіміне сәйкес 10-сыныпта «Қазақ тілі» (бірінші тіл ретінде) пәнінің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары 32 аптаға құрылды. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 10-сыныпқа арналған қазақ тілінің оқу бағдарламасына сәйкес: жылдық сағаты - 96, апталық сағаты–

3. Әр тоқсанда (4-тоқсаннан басқа) 2 сағат тоқсандық жиынтық бағалауға арналған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жылдық сағат саны - 96 

Апталық сағат саны - 3 



№

 Бөлім  

Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы 

тарау 

Сабақ тақырыбы 

Оқыту мақсаттары Сағат  

саны 

Уақыты 

I тоқсан - 24 сағат – 8 апта 

1 1-бөлім 

Тіл және Алаш 

идеясы 

(11 сағат) 

 

 

Тіл және Алаш идеясы 

 

 

Алаш зиялылары және 

ұлт тілі 

 

10.Т/А1. Мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, 

түпнұсқамен салыстыру. 

10.ӘТН3. Лексикалық стилистика заңдылықтарына сай сөздерді дұрыс таңдау 

 

1 

 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. 

10.О2. Қазақ тілі стильдерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану 

2 

Алаш идеясы - біртұтас 

қазақ идеясы 

 

Алаш идеясы және 

рухани жаңғыру 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау.  
1  

10.Т/А5. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру, өз 

пікірін білдіре отырып, сыни баға беру.  
10.Ж1. Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру.  

2 

Ахмет Байтұрсынұлы 

және біртұтас алаш 

идеясы 

 

10.О1. Перифраз  түрінде берілген сұрақтар арқылы қажетті ақпаратты табу. 

10.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу (дискуссивті эссе) ББЖБ 

1  

Алаш идеясы – мәңгілік 

ұстаным 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін 

салыстыра талдау. 

10. Ж3. Мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі 

(диаграммадағы) деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді 

(тенденция) анықтап жазу.  
10.ӘТН1. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

 

2 

 

 

 

Алаш және Азаттық 

 

10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10. Ж5. Оқылым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация) жазу 

2  

2 2-бөлім 

Қайырымдылы

қ ұйымдар мен 

қорлар, 

мемлекеттік 

көмек  

(11 сағат)  

 

Қайырымдылық ұйымдар 10.Т/А5. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру, өз 

пікірін білдіре отырып, сыни баға беру. 

1 

Қайырымдылық жасау – 

ізетті іс 

 

Қайырымдылық қорлары 

қызметінің тиімділігі 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. 

10.ӘТН3. Лексикалық стилистика заңдылықтарына сай сөздерді дұрыс таңдау 

1  

10.Т/А2. Қоғамдық-саяси, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең 

көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 

құралдардың рөлін талдау. ББЖБ 

10.О3. Қоғамдық-саяси мәтіндер (жолдау,  заңнама, мемлекеттік бағдарламалар, 

әскери-патриоттық) арқылы мәтіндердің жанрлық түрлерін ажырату. 

2 

Қазақстандағы 

қайырымдылық мәселесі: 

10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10. Ж6. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  

1  



кеше, бүгін және ертең 

 

Қайырымдылық қағидаты 

 

жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау.  
О7. Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасайжазба 

жұмыстарында орынды қолдану 

10. Ж5. Оқылым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация) жазу  

2 

Қайырымдылық керуені 

 

Жаныңда жүр жақсы адам 

 

 

 

Қайырымдылық 

көкжиектері 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін 

салыстыра талдау.  

10.ӘТН3. Лексикалық стилистика заңдылықтарына сай сөздерді дұрыс таңдау 

1  

 

 

 

 
10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10. Ж5. Оқылым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация) жазу 

2 

10.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай мәтін түрлерін (әңгімелеу, 

сипаттау, талқылау) қолданып мақала, әңгіме жазу. 

10.ӘТН.5  Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың 

аражігін ажырататын тыныс белгілер) ережеге сай қолдану. 

1  

 Тоқсандық  жиынтық бағалау – 80 минут /2сағат 

II тоқсан - 21 сағат – 7 апта  

1.  3-бөлім 

Қазіргі қоғам 

құндылық 

тары: мәдениет 

және өркениет  

(9 сағат) 

 

Қазіргі қоғам 

құндылықтары 

 

Мәдени мұралар – ұлт 

игілігі 

Қоғам құндылығы - 

халықтың тілі, мәдениеті, 

салт-дәстүрі 

10.Т/А2.Қоғамдық-саяси, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең 

көлемді мәтіндердегі (пікірталас, монография) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 

құралдардың рөлін талдау. 

1  

10.Т/А6.1. Қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер 

мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау. 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін 

салыстыра талдау. 

2 

Қоғам және мәдениет. 

Өркениет 

 

Бүгінгі қоғамның 

құндылығы не? 

 

Қазақстан өркениетті 

елдер қатарында 

10.Т/А5. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру, өз 

пікірін білдіре отырып, сыни баға беру. 

10.ӘТН4.2. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

1  

10.О5.Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға 

арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. 

10. Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу (дискуссивті эссе) 

10.ӘТН4.3. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

2 

Рухани жаңғыру және 

өркениет 

 

 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін 

салыстыра талдау. 

10.ӘТН4.2. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

1  



Ұрпаққа ұлағат 

 

10. О3. Қоғамдық-саяси мәтіндер (жолдау,  заңнама) арқылы мәтіндердің жанрлық 

түрлерін ажырату. 

10.Ж3.Мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (кестедегі) 

деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу. 

ББЖБ 

10.ӘТН4.1. Құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу.  

2 

 

 

 

2.  4-бөлім 

Экономикалық 

интеграция – 

бүгінгі күннің 

даму үрдісі  

(10  сағат) 

 

Жаһандық экономикалық 

интеграция 

 

Экономикалық 

интеграция қазақ еліне не 

береді? 

10.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында бейвербалды қарым-

қатынасты орынды қолдану 

10.О2. Қазақ тілі стильдерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану 

2 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. 

1 

Экономикалық 

интеграцияның 

артықшылықтары  

 

 

Экономикалық 

интеграцияның 

кемшіліктері 

10.О5. Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға 

арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. 

Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты 

пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу 

(дискуссивті эссе) 

2  

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. ББЖБ 

10.Ж1.Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру.  

1 

Экономикалық 

интеграция мәселелері  

 

 

Экономикалық 

интеграция – бүгінгі 

күннің даму үрдісі 

 

10.О1. Перифраз  түрінде берілген сұрақтар арқылы астарлы ойды анықтау.  

10.Ж2. Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрін (сыни мақала) жазу.   

10.ӘТН4.2. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

2  

10.О5. Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға 

арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. 

Ж6. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  

жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау.  

10.О4.Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін 

салыстыра талдау.  

1 

 

 

 

 

Қазақстандық білім беру 

жүйесіндегі 

интеграциялық үдерістер 

10. Ж5.Тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (тезис) жазу. 

10.ӘТН3.Лексикалық стилистика заңдылықтарына сай сөздерді дұрыс таңдау   

1  

 Тоқсандық  жиынтық бағалау – 80 минут /2 сағат 

III тоқсан  - 30 сағат – 10 апта  

1. 

 

 

5-бөлім 

Ғылым мен 

техника 

жетістіктерінің 

әсері 

Ғылым мен техниканың 

дамуы 

Инновациялар және жаңа 

технологиялар 

10.Т/А1. Мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, 

түпнұсқамен салыстыру. 

1  

10. Т/А4. Мәтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл-күйін табу арқылы 

негізгі ойды анықтау. 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік 

2 



 (9 сағат) ерекшелігін  салыстыра талдау. 

Ғылыми-техникалық 

прогрестің даму 

бағыттары мен 

ерекшеліктері 

 

Робототехника саласы 

10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10. Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын 

сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис, қысқа 

конспект) жазу.  

1  

Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, шынайылығын 

зерттеп, қорытынды жасау. 

10.О7. Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасай 

отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

10.Ж2. Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрін (ақпараттық мақала)  жазу. 

ББЖБ 

2 

Елеулі ғылыми 

жетістіктердің әсері 

 

 

 

Ғылыми жаңалықтар мен 

технология 

 

 

10.Ж1.Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру  

10.ӘТН4.2. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

1 

 

 

Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты 

пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу 

(аргументативті  эссе).  
10.ӘТН1.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу.  

10.Ж6.  Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс  

жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау. 

2 

2. 6-бөлім 

Қазіргі қоғам: 

әлеуметтік 

теңсіздік  

(10 сағат) 

 

 

Әлеуметтік теңсіздік 

және әлеуметтік-

құрылымдық өзгерістер 

 

Қазіргі қоғамның 

әлеуметтік құрылымы 

10.Т/А5. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру, өз 

пікірін білдіре отырып, сыни баға беру.  
1  

10.Т/А2. Қоғамдық-саяси, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең 

көлемді мәтіндердегі (мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш 

құралдардың рөлін талдау. 

10. О3. Қоғамдық-саяси мәтіндер (мемлекеттік бағдарламалар, әскери-патриоттық) 

арқылы мәтіндердің жанрлық түрлерін ажырату. 

2 

Әлеуметтік теңсіздік 

деген не? 

 

Қазіргі қоғам: әлеуметтік 

теңсіздік 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау.  
1  

10. О2. Шешендік сөздің  түрлерін қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану. 

10.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай мәтін түрлерін (әңгімелеу, 

сипаттау, талқылау) қолданып мақала, әңгіме жазу 

10.ӘТН1.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу.  

2 

Әлеуметтік-

экономикалық 

теңсіздіктер қалай пайда 

болады? 

 

Қазақстандағы байлық 

10.О7. Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасай 

отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

10.Ж1.Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. 

1  

10.Ж2. Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрін (зерттеу мақала)  жазу.  

2 



пен кедейліктің өлшемі 

қанша? 
10.ӘТН4.3. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

10.О4.Әртүрлі стильдегі мәтіндердің құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра 

талдау. 

 

 

«Әлеуметтік теңсіздік 

мәселесінің орын алуына 

адам әлде қоғам кінәлі 

ме?» 

10.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу. 

(дискуссивті, аргументативті  эссе)  

1  

3. 7-бөлім 

Қоғам және заң  

(9 сағат) 

Қоғам және заң  

 

Заң сөйлесін 

 

10.Т/А6.2.  Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында бейвербалды қарым-

қатынасты орынды қолдану. 

10. О3. Қоғамдық-саяси мәтіндер (жолдау,  заңнама, мемлекеттік бағдарламалар, 

әскери-патриоттық)арқылы мәтіндердің жанрлық түрлерін ажырату 

2 

Құқықтық сауаттылық 

және қазақ қоғамы 

 

Заң – мемлекет тірегі 

10.О4.  Әртүрлі стильдегі мәтіндердің құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра 

талдау. 

1  

10. Т/А4. Мәтіннің мақсатты аудиториясы, автор көзқарасы, көңіл-күйін табу арқылы 

негізгі ойды анықтау. ББЖБ 

10.О5. Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға 

арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. 

10.Ж3.Мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, 

кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап 

жазу.  

2 

Мықты мемлекеттің заңы 

қатал болуы керек пе? 

 

 

 

Жасөспірім қылмысы  

 

 

Заңгердің 100 кеңесі 

10.О7.Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасай 

отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

10. Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу (аргументативті  эссе) 

1 

 

 

 

 

10.Т/А5. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыру, өз 

пікірін білдіре отырып, сыни баға беру. 

10.О6.Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

2 

 

 

10. Ж5. Оқылым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, 

перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (қысқа конспект) жазу. 

10.ӘТН4.3. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, 

түрлендіріп қолдану. 

1  

 Тоқсандық  жиынтық бағалау – 80 минут /2 сағат 

IV тоқсан (21 сағат) 

1. 8-бөлім 

Қазақстандық 

100 жаңа есім 

(10 сағат) 

Заманауи Қазақстанның 

келбетін танытуға 

мүмкіндік беретін «100 

жаңа есім» жобасы  

 

Жобаның мақсаты 

10.Т/А6.1. Қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер 

мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау 

1  

10.Т/А1. Мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, 

түпнұсқамен салыстыру. 

10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10. Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын 

2 



Еліңнің тарихы-сенің 

тарихың 

сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис, қысқа 

конспект) жазу. 

«Қазақстанның 100 жаңа 

есімі» жобасының 

үздіктері 

 

Қоғам қайраткерлері 

10. Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу.(дискуссивті, аргументативті  эссе) 

10.ӘТН1.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу.  

1  

10.О7. Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасай 

отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

10.Ж1.Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. 

2 

Қазақстанның 100 жаңа 

тұлғасы. Олар кімдер? 

 

Жұртына үлгі жүз есім 

 

 

 

 

Өрге жүзген өнегелі 

ісімен 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. 

1  

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау. 

10.О7. Әртүрлі ресурс көздерінен алынған ақпараттарды авторға сілтеме жасай 

отырып, жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

10.Ж2. Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрін (мақала: сыни, ақпараттық, 

зерттеу;) жазу.  ББЖБ 

2 

Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты 

пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу 

(аргументативті  эссе) 

10.ӘТН4.4. Аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану. 

1  

2. 9-бөлім 

Сөз мәдениеті 

және шешендік 

өнер  

(11 сағат) 

Шешендік сөздің 

табиғаты 

 

 

Шешен сөйлеудің 

логикасы 

10.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, 

шынайылығын зерттеп, қорытынды жасау. 

10.О2. Қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің  түрлерін қолданылған тілдік 

құралдар  арқылы тану. 

2 

10.Т/А6.1. Қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер 

мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау. ББЖБ 

1 

 

 

Шешендікке машықтану 

жолдары 

 

 

 

 

Қазақтың шешендік 

дәстүрі 

10.О6. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. 

10.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай мәтін түрлерін (әңгімелеу, 

сипаттау, талқылау) қолданып мақала, әңгіме жазу. 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау.  

2 

10.О5.Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға 

арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. 

10.Ж2.Мақсатты аудиторияға арналған мәтін түрін (мақала:сыни, ақпараттық, 

зерттеу;) жазу.   

1 

 

 

Шешеннің сөйлеу 

мәдениеті 

Шешен мен 

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау. 

10. Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын 

2 



аудиторияның 

арақатынасы 

 

 

Шешендік сыры 

 

Шешендік – ақылмен 

билеу өнері 

 

 

сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация) жазу. 

10.ӘТН.5 Құрмалас сөйлемнің ішінде қойылатын (үтір, қос нүкте, нүктелі үтір, 

сызықша, үтір мен сызықша) тыныс белгілерді дұрыс қолдану.  

10.О4. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау. 

1  

10.Ж1.Жинақталған материалдар негізінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ауызша және 

жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. 

10. Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, көтерілген мәселе бойынша 

екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау,  біреуіне таңдау жасап, өз ойын 

дәлелдеп жазу.(дискуссивті, аргументативті  эссе) 

10.ӘТН3. Лексикалық стилистика заңдылықтарына сай сөздерді дұрыс таңдау 
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