
 

 

Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 оқу жылына күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

    пән: қазақ тілі мен әдебиеті 

    класс:  10  (Т2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Түсінік хат 

 

10-сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Қазақ тілі мен әдебиеті»  оқу бағдарламасы мен оқу жоспары негізінде 

әзірленді. Қазақ тілі мен әдебиеті кіріктірілген пән ретінде қарастырылады. Күнтізбелік-тақырыптық жоспардың мақсаты – бөлім 

тақырыптарын тақырыпшаларға бөлу арқылы мұғалімге белгілі бір бөлім төңірегінде сөздік минимум жинақтауға көмектесу. Оқушыларға 

мемлекеттік тілді үйретумен қатар, оны қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға тәрбиелеу. Сөйлесім әрекетінің түрлерін дамыту, дұрыс 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Лексикалық тақырыптар оқушылардың білімін жетілдіреді, дүниетанымын кеңейтіп, кез келген ортада 

қарым-қатынасқа түсуге дағдыландырады, қазақ халқының ұлттық болмысы мен құндылықтары туралы түсінік береді. Көркем 

шығармаларды оқыту арқылы оқушылардың шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуіне және сын тұрғысынан ойлауға бағыттайды. Бөлімде 

белгіленген сағат саны оқу мақсаттарын, коммуникативтік дағдыларды, көркем шығармаларды оқытуды қамтиды. Оқу үдерісінің тиімділігін 

арттыру үшін бір сабақта екі оқу  мақсатын  іске асыру ұсынылды.  

Жоспар 9 бөлімнен тұрады. Әр тоқсанда екі бөлімнен, 3-тоқсанда 3 бөлім қарастырылады. Бөлімдегі әр тақырыпшаға 2 сағаттан 

берілді. Әр бөлімге Назарбаев Зияткерлік мектептерінде қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуға арналған лексика-грамматикалық минимум 

бірліктері ұсынылып, күнтізбелік-тақырыптық жоспар соңына №1 қосымша болып тіркелді. Бөлім соңындағы жиынтық бағалау жұмысы 

бөлімнің кезекті оқу мақсаттарын өту кезінде алдын ала белгіленген оқу дағдысы бойынша 15-20 минутқа жоспарланды. Сол апта 

сағаттарының тұсына Бөлім бойынша жиынтық бағалау деп белгіленді. Тоқсан соңындағы жиынтық бағалауға 2 сағаттан берілді. Жыл 

соңында қазақ тілі мен әдебиеті пәні Сыртқы жиынтық бағалаумен аяқталатындықтан 4-тоқсанда тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы 

өткізілмейді.   

Бөлім ішіндегі лексикалық тақырыптарды таңдауда қазақ тілі мен әдебиеті пәнін «Қазақстан тарихы», «Қазіргі кездегі Қазақстан», 

"Биология", «География», «Өнер»  пәндерімен байланыстыра оқыту көзделді. Лексикалық тақырыптар аталған пән бөлімдеріне бағыттап 

жасалынды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің апталық жүктемесі – 3 сағат. Барлығы - 96 сағат. 

 

 

 

  



 

№ Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы тарау 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Сағат 

саны 

Мерзімі 

1-тоқсан - 24 сағат (8 апта) 

1. 1-бөлім: Мәдениет: сөз 

өнері 

Абай Құнанбаев 

«Ескендір» поэмасы  

  

Мәдениет.  

Мәдени құндылықтар 

10.Т1.Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау  

10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. 

2 02.09 

05.09-

09.09.2022 

 

Сөз өнері 10.О1. Мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, 

қорытынды  жасау.  

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу. 

1 

Абай Құнанбаев 

«Ескендір» поэмасы  

 

10.Т4. Орта көлемді прозалық, поэзиялық 

шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген  (тұрмыстық, 

әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін 

білдіру.  

10.А4. Шығарманың идеясы мен мазмұнына 

байланысты «автордың ойын» бағалау 

2 12.09-16.09 

 

 

 

 

 

 «Ескендір» поэмасы  

 

10.О1. Мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, 

қорытынды  жасау.  

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу.  

1 

Сөйлеу мәдениеті 

ББЖБ 

(айтылым/тыңдалым) 

10.О2.  Ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, 

мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің 

тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау 

жасау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала,  аннотация, шолу 

жазу 

2 19.09-23.09 

 

Сөз құдіреті 10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. 

10.ТБ1.2. Өздік, өзгелік, ортақ және ырықсыз етістің 

1 

 



 

қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарында  

орынды  қолдану. 

2. 2-бөлім: Көшпенділер 

мәдениеті. І.Есенберлин 

«Көшпенділер» (үзінді). 

  

 

Қазақ халқының көшпелі 

өмір салты 

10.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,   

ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау. 

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 26.09-30.09 

Көшпенділер қолөнері   10.О4. Мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау. 

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу 

1 

 

І.Есенберлин 

"Көшпенділер" 

трилогиясы  

 

  

 

10.Т5.  Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, 

автордың негізгі ойы мен мақсатын талдау. 

10.А3. Коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі 

интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз 

ойын жеткізу. 

2 03.10-07.10 

 

"Көшпенділер" 

трилогиясы (үзінді) 

10.О4. Мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау. 

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу 

1 

Ежелгі көшпенділердің 

киімдері 

10.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған 

мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын 

білдіру.   

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу 

2 

 

10.10-14.10 

 

Қазақ халқының  

«жұлдызнамалық  ілімі» 

ББЖБ (жазылым 

/оқылым) 

10.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,   

ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау. 

10.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, мәселе 

бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен 

кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын 

дәлелдеп жазу. 

1 



 

Көшпенділер мәдениеті 

 

10.Т5.  Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, 

автордың негізгі ойы мен мақсатын талдау. 

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 17.10-21.10 

 

10.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған 

мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын 

білдіру.   

10.ТБ1.3.Үстеудің жасалу жолы мен сөйлемдегі 

қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану 

1 

Этномәдени құндылықтар 10.Т5.  Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, 

автордың негізгі ойы мен мақсатын талдау. 

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

1 24.10-28.10 

 

 

 

 Тоқсандық жиынтық бағалау – 80 минут  2 

2-тоқсан – 21 сағат (7 апта)  

3. 3-бөлім: Сауда және 

экономикалық қарым-

қатынас. 

Ыбырай Алтынсарин 

«Дүние қалай етсең 

табылады?» 

  

Қазақстан экономикасы 

 

10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.     

10.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен 

сызбаларда берілген      ақпараттарды өзара 

салыстырып, талдау. 

2 07.11-11.11 

Сауда-саттық 10.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы 

автордың  ойы мен көтерілген мәселені анықтап, 

оқырманға әсерін бағалау 

10.Ж6. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін 

орынды қолдану. 

1 

Ыбырай Алтынсарин 

«Дүние қалай етсең 

табылады?» 

 

10.О6. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық 

мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда 

баға беру.  

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 14.11-18.11 

Байлық пен кедейлік 10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  1 



 

 

ББЖБ 

(айтылым/тыңдалым) 

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.     

10.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) көркемдегіш құралдар мен тұрақты 

тіркестерді қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

Экономикалық қарым-

қатынастар 

  

 10.Т5.  Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, 

автордың негізгі ойы мен мақсатын талдау. 

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 21.11-25.11 

Шағын бизнес.  10.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) көркемдегіш құралдар мен тұрақты 

тіркестерді қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

10.ТБ1.1. Сан есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін 

құрауда орынды қолдану  

1 

Кәсіпкерлік. Кәсіп және 

кәсіпкерлер 

10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.     

10.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен 

сызбаларда берілген      ақпараттарды өзара 

салыстырып, талдау. 

2 

 

 

28.11-02.12 

4 4-бөлім: Гендерлік рөл 

мен гендерлік теңдік. 

Жүсіпбек Аймауытов 

«Ақбілек» романынан 

үзінді 

  

Гендерлік саясат 10.Т1. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау. 

10.ТБ1.4. Шылаулардың сөйлемдегі қызметін білу, 

мәтін құрауда орынды қолдану 

1 

Гендерлік рөл мен 

гендерлік теңдік. 

10.О1. Мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, 

қорытынды  жасау. 

10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. 

2 05.12-09.12 

 

Жүсіпбек Аймауытов 

«Ақбілек» романы 

 

ББЖБ (жазылым 

/оқылым) 

10.Т6. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде 

көтерілген мәселеге сыни  көзқарасын білдіру.  

10.А5. Сөйлеу барысында түрлі стильде берілген 

тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды 

қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. 

1 



 

«Ақбілек» романынан 

үзінді  

10.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған 

мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын 

білдіру.   

10.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, мәселе 

бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен 

кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын 

дәлелдеп жазу. 

2  12.12.-16.12 

 

 

 

 

 

 

Әдеби шығармалардағы 

әйелдер бейнесі 

10.Т1. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау. 

10.Ж6. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін 

орынды қолдану.  

1 

Тарихтағы атақты әйелдер 

бейнесі 

10.Т1. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау. 

10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу 

1 19.12.-23.12 

               Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2 

  3-тоқсан - 30 сағат (10 апта) 

5. 5-бөлім. Жер 

планетасындағы қауіпті 

қалдықтар. 

Думан Рамазан «Соңғы 

дем» әңгімесі 

  

Қауіпті қалдықтар. 

 

10.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,   

ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау. 

10.А5. Сөйлеу барысында түрлі стильде берілген 

тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды 

қолдану,  диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. 

2 09.01-

13.01.2023 

 

Қауіпті қалдықтардың 

қоршаған ортаға әсері 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, аннотация жазу 

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (шартты  бағыныңқы) 

сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. 

1 

Тұрмыстық қалдықтарды 

қайта өңдеу 

 

10.О2.  Ғылыми стильде (аннотация, пікір, презентация) 

жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін 

анықтап, талдау жасау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, аннотация жазу  

2 16.01-20.01 

Қоршаған орта тазалығы 10.О4. Мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау.  

1 



 

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу. 

Думан Рамазан «Соңғы 

дем» әңгімесі 

 

ББЖБ 

(айтылым/тыңдалым) 

 10.Т4.  Орта көлемді прозалық, поэзиялық 

шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген  (тұрмыстық, 

әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін 

білдіру. 

10.А3. Коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі 

интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз 

ойын жеткізу.  

2 23.01-27.01 

 

«Соңғы дем» әңгімесі 

 

10.О2.  Ғылыми стильде (аннотация, пікір, презентация) 

жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін 

анықтап, талдау жасау. 

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу. 

1 

 

6. 6-бөлім: Әлеуметтік 

теңсіздік: адам 

құқықтары және көмек. 

Ерболат Әбікенұлы 

«Пәтер іздеп жүр едік» 

әңгімесі 

  

Әлеуметтік теңсіздік. 

 

10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.     

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 30.01-03.02 

 

Адам құқықтары мен 

міндеттері 

10.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы 

автордың  ойы мен көтерілген мәселені анықтап, 

оқырманға әсерін бағалау. 

10.Ж6. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін 

орынды қолдану.  

1 

Ерболат Әбікенұлы 

«Пәтер іздеп жүр едік» 

әңгімесі 

10.Т5.  Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, 

автордың негізгі ойы мен мақсатын талдау.  

10.А4.  Шығарманың идеясы мен мазмұнына 

байланысты «автордың ойын» бағалау. 

2 06.02-10.02 

 

 

 

 

 
«Таршылық пен 

талпыныс» әңгімелері 

 

10.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы 

автордың  ойы мен көтерілген мәселені анықтап, 

оқырманға әсерін бағалау. 

10.Ж6. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін 

1 



 

орынды қолдану. 

Менің елімде әлеуметтік 

теңсіздік мәселесі қалай 

шешілуде? 

 

10.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған 

мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын 

білдіру.   

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, 

мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас 

құрмалас сөйлемдерді құрастыру. 

2  

13.02-17.02 

 

 

 

 

 Қайырымдылық 10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.     

10.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) көркемдегіш құралдар мен тұрақты 

тіркестерді қолданып,   

өз ойын креативті ұсыну.  

1 

7. 7-бөлім: Көші-қон 

мәселесі, себептері мен 

салдары. 

Қабдеш Жұмаділов  

«Қаздар қайтып барады» 

  

Көші-қон туралы түсінік 10.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде 

көтерілген мәселеге сыни  көзқарасын білдіру. 

10.А5. Сөйлеу барысында  түрлі стильде берілген 

тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды 

қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. 

2 20.02-24.02 

 

 

Көші-қон себептері мен 

салдары 

 

10.Т4.  Орта көлемді прозалық, поэзиялық 

шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген  (тұрмыстық, 

әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін 

білдіру. 

10.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен 

сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып, 

талдау. 

1 

Қабдеш Жұмаділов  

«Қаздар қайтып барады» 

  

 

 

 

 «Қаздар қайтып барады» 

10.О6. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық 

мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда 

баға беру. 

10.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, мәселе 

бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен 

кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын 

дәлелдеп жазу.  

2 27.02-03.03 



 

  

 

ББЖБ (жазылым 

/оқылым) 

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу. 

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (мезгіл бағыныңқы) 

сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру 

1 

Қазіргі қоғам: Көші-қон: 

миграция, жаһан 

бойынша  мәселелер 

  

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу. 

10.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен 

сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып, 

талдау. 

2 06.03-10.03 

10.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде 

көтерілген мәселеге сыни  көзқарасын білдіру. 

10.А5. Сөйлеу барысында  түрлі стильде берілген 

тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды 

қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. 

1 

 

10.О1. Мәтіндегі ақпаратты анықтау, қорытынды  

жасау. 

10.Ж5. Жазба жұмыстарында     бас әріппен жазылатын 

күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай 

жазу. 

1 

  

 

 

 

 2  Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 13.03-17.03 

4-тоқсан – 21 сағат ( 7 апта) 

8. 8-бөлім:  

Ғылым мен техниканың 

жетістіктері және 

этикалық мәселелер. 

Жүніс Сахиев «Уақыт 

қайтарымы» 

(12 сағат) 

 

Ғылым мен техниканың 

жетістіктері 

10.Т3. Әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында  

айтылған  сөздер мен  термин сөздердің мағынасын 

түсіну.   

10.А4. Шығарманың идеясы мен мазмұнына 

байланысты «автордың ойын» бағалау  

2 27.03-31.03 

Ғылыми ашылулар 10.О2.  Ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, 

мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің 

тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау 

жасау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала,  аннотация, шолу 

жазу. 

1 



 

Қазіргі заманғы 

этикалық мәселелер 

10.О2.  Ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, 

мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің 

тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау 

жасау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала,  аннотация, шолу 

жазу.  

2 03.04-7.04 

 

 

 

Ғылымның бастауы  

 

ББЖБ 

(айтылым/тыңдалым) 

10.О4. Мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау. 

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу  

1 

Жүніс Сахиев «Уақыт 

қайтарымы» 

 

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу  

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, 

мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас 

құрмалас сөйлемдерді құрастыру.  

2 10.04-14.04 

Ғылыми фантастика  

 

10.Т1. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала,  аннотация, шолу 

жазу.  

1 

Ғылым және технология 

 

10.Т1. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен 

дәйексөздерді талқылай отырып,  тақырып пен 

көтерілетін мәселені болжау. 

10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. 

 

2 17.04-21.04 

Теория және дәлелдеу 

 

 

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу  

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, 

мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас 

1 



 

құрмалас сөйлемдерді құрастыру.  

9. 9-бөлім: Қоғам және заң. 

Ермек Өтетілеуұлы «Ата 

Заң» өлеңі. 

Шешендік сөздер 

(9 сағат) 

Қоғам және заң 

 

10.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,   

ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау. 

10.А2. Коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. 

2 24.04-28.04 

 

 

 

 

 

 

Ермек Өтетілеуұлы «Ата 

Заң» өлеңі 

 

10.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы 

автордың  ойы мен көтерілген мәселені анықтап, 

оқырманға әсерін бағалау. 

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала жазу  

1 

Тәуке ханның «Жеті 

жарғысы»   

ББЖБ (жазылым 

/оқылым) 

10.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде 

көтерілген мәселеге сыни  көзқарасын білдіру.  

10.А1. Берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды 

қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 

ауызша мәтіндер құрау. 

2 01.05-05.05 

Шешендік сөздер 10.О6. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық 

мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда 

баға беру.  

10.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік 

ерекшелігін  сақтап, шағын мақала жазу  

1 

Жасөспірімдер 

арасындағы қылмыс 

 

 

 

Қылмысты 

болдырмаудың жолдары 

және алдын алу. 

 

10.О6.Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық 

мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда 

баға беру.  

10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу.  
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10.Ж4. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер 

құрауда мәліметтерді  жинақтап, дереккөздеріне сілтеме 

көрсетіп жазу.  

10.ТБ2. Жазба жұмыстарында (мақсат бағыныңқы) 

сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. 
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