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2022-2023 оқу жылына арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

    пән: қазақ тілі мен әдебиеті 

    класс:  11 (Т1) 

 

 



Түсінік хат 

 

11-сыныпқа (Т1) арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламасы – 

NIS-Programme «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің оқу бағдарламасы мен оқу жоспары негізінде құрастырылып, «Қазақ тілі мен әдебиеті 

(Т1)» кіріктірілген пән ретінде қарастырылады. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін жоғары сыныпта кіріктіре оқытудың мақсаты – 

оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту арқылы қазақ тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сонымен қатар 

әдеби тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету. 

Лексикалық тақырыптарға түсініктеме. Әдеби шығармалар лексикалық тақырыптар аясында 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 

ойлауына бағытталған. Әңгіме, өлең, бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне, оқыту мақсатына 

сай таңдалған. Бөлімде белгіленген сағат саны оқу мақсаттарын, коммуникативтік дағдыларды, көркем шығармаларды оқытуды қамтиды.  

Пәнаралық және шынайы өмірмен байланыс туралы түсініктеме. Қазақ тілі мен  әдебиетін «Ғылымға кіріспе», «Қазақстан 

тарихымен» пәнаралық байланыс арқылы оқыту мүмкіндігі қарастырылған. Тапсырмаларды әзірлеуде оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту көзделеді.  

Грамматиканы коммуникативтік мәнмәтінде оқыту туралы түсініктеме. Грамматикалық білім коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру барысында жүзеге асырылады. Грамматиканы оқыту лексикалық тақырыптармен қатар ұсынылған көркем шығарма 

мәнмәтіні негізінде меңгеріледі. Тапсырмалар коммуникативтік жағдаяттарға негізделеді, дайын шаблон, модель, құрылымдар арқылы 

орындалады. 

Әдіс-тәсілдер туралы түсініктеме (коммуникативтік дағдыларды оқыту). Тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым дағдылары 

коммуникативтік дағдылар болып табылады. Аталған дағдылардың әрқайсысының өзіне тән ішкі дағдылары мен оны үйрету жолдары, яғни 

ерекшеліктеріне сәйкес қазақ тілінің қалыпты грамматикасы коммуникативті негізде оқытылады.  

Ресурстармен жұмыс туралы түсініктеме. Ресурстар мазмұны оқу бағдарламасындағы сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша 

талаптарға сай, мемлекеттік тілді құрметтеу, ұлттық салт-дәстүрді, мәдениетті дәріптеуді, оқушы бойына ұлттық құндылықтарды 

қалыптастыруға,  ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін тиімді пайдалануға бағытталады. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 11-сыныпқа (Т1) қазақ тілі мен әдебиеті оқу бағдарламасына сәйкес жылдық сағат саны 70 сағатты, 

апталық жүктемесі 2 сағатты құрайды. Әр тоқсанда тоқсандық жиынтық бағалау жұмысына 2 сағат берілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жылдық сағат саны - 70 сағат, апталық сағат саны- 2 сағат 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері  

Тақырыптар /  

Ұзақ мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты  Сағат 

саны 

Мерзімі 

1-тоқсан – 42 күн 

1-бөлім: Қазіргі 

қоғам 

құндылықтары: 

мәдениет және 

өркениет.  

 

М.Шаханов 

«Өркениеттің 

адасуы» романы.   

«Құрметсіз, 

шыншыл тұлғалар 

немесе Түркі 

қағанатының 

құлауы» 

(6 сағат) 

 

Кіріспе сабақ 11.Т/А1. Әртүрлі стиль мен жанрдағы мәтіндердің мазмұнын 

түсіну, тілдік құралдары арқылы  тақырыбын, идеясын, көтерілген 

мәселені, астарлы ойды анықтау  

11. ӘТН 1. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 

бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай 

қолдану 

2  

Қазіргі қоғам құндылықтары: 

мәдениет және өркениет. 

 

М.Шаханов «Өркениеттің 

адасуы» романының тақырыбы 

мен идеясы 

11. ӘТН 1. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 

бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай 

қолдану 

11.О2. Әртүрлі стиль мен жанрдағы (әдеби шығарма, мақала,  

интервью, тезис, аннотация, рецензия) ерекшеліктерді (қызметі, 

құрылымы, тілі, рәсімделуі) ажырата білу 

2  

«Құрметсіз, шыншыл тұлғалар 

немесе Түркі қағанатының 

құлауы» 

 

Шығармадағы рухани-

адамгершілік құндылықтар 

11.1.О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын 

жеткізу. 

11. ӘТН 3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп 

қолдану  

11.О1. Әртүрлі стиль мен жанрды тілдік құралдар мен 

көркемдегіш құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, 

шартты белгілер, өзге стиль элементтері, троп, ауыстыру, 

алмастыру, метонимия, гипербола, литота және т.б.) 

11. Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу (өлең, 

хат, әңгіме) 

2  

«Өз халқының жан байлығын 

өзі тепкен патша» 

 

 

ББЖБ   Т/А 

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 

11.Ж1. Мақсатты аудиторияға сай әртүрлі стильдегі мәтіндердің 

жанрлық ерекшелігін сақтай отырып құрастыру (әңгіме, мақала), 

жазу. 

11. Ж5. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын 

(ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік 

2  

 



түзетулер енгізу, редакциялау 

2-бөлім: Қазақстан 

бейнесі. 

Қазақстанның  

өткені мен  

келешегі. 

Медеу Сәрсеке 

«Қаныш Сәтбаев» 

роман-эссе 

 

 

 

 

Ерлан Жүніс 

«Менің атым – 

Тәуелсіздік!» өлеңі  

(8 сағат) 

 

Қазақстан бейнесі. 

Қазақстанның  өткені мен  

келешегі. 

 

 

Медеу Сәрсеке. «Қаныш 

Сәтбаев» роман-эссесі 

1-бөлім: «Баянаула аясында»  

11. Т/А2.  Көркем және көркем емес мәтіндердегі (дәріс, 

интервью, пікірталас, эпикалық, лирикалық, драмалық 

шығармалар)  тілдік оралымдарды (лексика-морфологиялық 

бірліктер) талдау және оқырманға ықпалын айқындау  

11.Ж3. Оқылым мәтіндері негізінде ақпаратты іріктей отырып, 

жинақы мәтін (тезис, аннотация, конспектілеу) жазу 

11.ӘТН.2. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

2  

 

2-бөлім: «Ұлытау жотасында» 

Роман-эсседегі «Заман – Қоғам 

– Адам» проблемасы 

 

3-бөлім: «Алатау баурайында» 

Қазақ ғылымының асқар шыңы 

 

ББЖБ   О/Ж 

11.О2. Әртүрлі стиль мен жанрдағы (әдеби шығарма, мақала,  

интервью, тезис, аннотация, рецензия) ерекшеліктерді (қызметі, 

құрылымы, тілі, рәсімделуі) ажырата білу  

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 

11. Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу (өлең, 

хат, әңгіме, эссе, блог, әңгімелеу және суреттеу мәтіндері, қысқа 

сценарий және т.б.) 

2  

Ерлан Жүніс «Менің атым – 

Тәуелсіздік!» өлеңі 

 

 

Мәңгілік ел мұраты – 

Тәуелсіздік 

11.1. О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11. Ж2. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды 

қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған,  ойы анық, 

дисскуссивті эссе  жазу 

11. Ж5. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын 

(ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік 

түзетулер енгізу, редакциялау 

2   

Қазақстанның бүгіні мен 

келешегі 

 

Тәуелсіздік және ұлттық 

мемлекет 

11.Т/А4. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті 

сөйлеу әдебін сақтай отырып, көркем сөйлеу 

11.2.О5. Көркем емес мәтіндердегі стильдік ерекшеліктерді және 

автордың қатысын анықтау 

11.ӘТН 4.1. Сөзжасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай 

білу 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау  2  

2-тоқсан – 35 күн 

3-бөлім: Табиғат 

және адам.  

Табиғат және адам      

 

11Т/А2.  Көркем және көркем емес мәтіндердегі (дәріс, интервью, 

пікірталас, эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар)  тілдік 

2  



Асқар Алтай 

«Кентавр» әңгімесі 

(6 сағат) 

 

 

«Кентавр» әңгімесінің сюжеттік 

ерекшелігі 

оралымдарды (лексика-морфологиялық бірліктер) талдау және 

оқырманға ықпалын айқындау 

11.О1. Әртүрлі стиль мен жанрды тілдік құралдар мен 

көркемдегіш құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, 

шартты белгілер, өзге стиль элементтері, троп, ауыстыру, 

алмастыру, метонимия, гипербола, литота және т.б.) 

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 

«Кентавр» әңгімесіндегі 

авторлық ұстаным 

 

Әңгімедегі қазіргі қоғам 

мәселелері 

 

 

11.Т/А3. Мәтіннен (көркем және көркем емес) негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыру, «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру 11.Ж1. Мақсатты 

аудиторияға сай әртүрлі стильдегі мәтіндердің жанрлық 

ерекшелігін сақтай отырып құрастыру (интервью, тезис, 

аннотация) жазу 

11. ӘТН 4.2.  Мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, 

абзац, мәтін бөліктері, тақырып) 

2   

«Кентавр» әңгімесіндегі 

мифологизм 

 

Әңгімедегі жалғыздық сарыны 

 

ББЖБ  Т/А 

11.1.О5. Әдеби-көркем мәтіндегі кейіпкерлер образы мен 

шығарманың идеясы арқылы автор позициясын анықтау 

11.Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу (эссе, 

блог) 

11.ӘТН2. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

2  

4-бөлім: Мұнай 

және атомдық 

индустрия.  

Ғ.Мүсірепов 

«Жапон 

балладасы» 

Арқаның әңгімесі  

Көздің әңгімесі 

Тастың әңгімесі 

 

 

 

Ғ.Мүсірепов 

«Бірінші фонтан» 

әңгімесі 

Мұнай және атомдық 

индустрия. Атом электр 

станциясының қоршаған ортаға 

әсері. 

 

 

 Ғ.Мүсірепов «Жапон 

балладасы» 

Арқаның әңгімесі 

11. Т/А2.  Көркем және көркем емес мәтіндердегі (дәріс, 

интервью, пікірталас, эпикалық, лирикалық, драмалық 

шығармалар)  тілдік оралымдарды (лексика-морфологиялық 

бірліктер) талдау және оқырманға ықпалын айқындау 
11.О3. Әртүрлі стильдегі немесе бір стильдегі мәтіндердің (әдеби 

шығарма үзінділері) тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес 

қызметін, құрылымын, тілдік және идеялық ерекшелігін салыстыра 

талдау 

11. ӘТН5. Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін 

қолдана білу 

2  

Атомдық индустрияның кері 

әсері 

 

«Көздің әңгімесі»,  

«Тастың әңгімесі» 

 

11.Т/А3. Мәтіннен (көркем және көркем емес) негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыру, «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру 

11.Ж1.Мақсатты аудиторияға сай әртүрлі стильдегі мәтіндердің 

жанрлық ерекшелігін сақтай отырып құрастыру (интервью, тезис, 

аннотация) жазу. 

2  



 (6 сағат) ББЖБ   О/Ж 11. ӘТН 4.2.  Мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, 

абзац, мәтін бөліктері, тақырып) 
Мұнайдың пайдасы мен зияны 

 

 

 

 

 

«Бірінші фонтан» әңгімесі 

11.Т/А5. Коммуникативтік жағдаятқа сай (монолог, диалог, 

полилог) хабарлау, сендіру, ниеттендіру, иландыру мақсатын 

жүзеге асыру үшін қажетті тілдік құралдар мен сөз оралымдарын 

таңдай білу 

11.О2. Әртүрлі стиль мен жанрдағы (әдеби шығарма, мақала,  

интервью, тезис, аннотация, рецензия) ерекшеліктерді (қызметі, 

құрылымы, тілі, рәсімделуі) ажырата білу 

11.Ж2. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды 

қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған,  ойы анық, 

дисскуссивті эссе  жазу 

11.ӘТН2. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

2       

 Тоқсандық жиынтық бағалау  2  

     3-тоқсан – 50 күн  

5-бөлім 

Ата салтым – асыл 

қазынам. 

М.Әуезов «Абай 

жолы» 

роман-эпопеясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ата салтым – асыл қазынам 

 

«Абай жолы» 
роман-эпопеясындағы салт-

дәстүрлер 

11.Т/А2.  Көркем және көркем емес мәтіндердегі (дәріс, интервью, 

пікірталас, эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалар)  тілдік 

оралымдарды (лексика-морфологиялық бірліктер) талдау және 

оқырманға ықпалын айқындау 

11.Т/А4. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті 

сөйлеу әдебін сақтай отырып, көркем сөйлеу 

11. ӘТН 1. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 

бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай 

қолдану 

2  

«Абай жолындағы» үйленуге 

қатысты салт-дәстүрлер  

 

 

11.1.О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11.Ж1.Мақсатты аудиторияға сай әртүрлі стильдегі мәтіндердің 

жанрлық ерекшелігін сақтай отырып құрастыру (әңгіме, мақала, 

интервью, тезис, аннотация,) жазу 

11. ӘТН 3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп 

қолдану. 

2  

М.Әуезовтің «Абай жолы» 

романындағы қонақ күту 

дәстүрі 

11.О1. Әртүрлі стиль мен жанрды тілдік құралдар мен 

көркемдегіш құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, 

шартты белгілер, өзге стиль элементтері, троп, ауыстыру, 

2  



 

 

 

 

 

 

6-бөлім: Ұрпақтар 

көзқарасының 

алшақтығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Әуезов «Абай 

жолы»  

(10 сағат) 

 

ББЖБ  Т/А 

алмастыру, метонимия, гипербола, литота және т.б.) 

11.Ж3. Оқылым мәтіндері негізінде ақпаратты іріктей отырып, 

жинақы мәтін (тезис, аннотация) жазу 

11.ӘТН2. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

«Біреудің кісісі өлсе, қаралы 

ол»  Қаралы көш 

 

 

Ас беру дәстүрі 

11.1.О5. Әдеби-көркем мәтіндегі кейіпкерлер образы мен 

шығарманың идеясы арқылы автор позициясын анықтау 

11.Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу (әңгімелеу 

және суреттеу мәтіндері) 

11. ӘТН 3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп 

қолдану. 

2  

Қазақтың ұлттық 

құндылықтары 

 

 

 

Қазақ өмірінің энциклопедиясы 

11.Ж2. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды 

қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған,  ойы анық, 

дисскуссивті эссе  жазу 

11.Ж5. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, 

идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, 

редакциялау 

ӘТН4.1. Сөзжасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу 

2  

М.Әуезов «Абай жолы» 

Ұрпақтар көзқарасының 

алшақтығы  

 

 

«Өрде» тарауы 

11. Т/А3. Мәтіннен (көркем және көркем емес) негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыру, «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру 

11.Т/А4. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті 

сөйлеу әдебін сақтай отырып, көркем сөйлеу 

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 

2  

Ұрпақтар көзқарасының 

алшақтықтығы – әлеуметтік 

құбылыс. 

 

Үлкендер мен Абай көзқарасы 

арасындағы алшақтық. 

ББЖБ   О/Ж 

11.1.О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11.Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу 

(әңгімелеу және суреттеу мәтіндері) 

11. ӘТН 4.2.  Мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, 

абзац, мәтін бөліктері, тақырып) 

2  

М.Әуезов «Абай жолы» 

 

Ұрпақтар көзқарасындағы 

алшақтыққа апаратын себептер 

11.2.О4. Көркем емес мәтіннің мазмұнын анықтау, тілдік-

құрылымдық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11.О3. Әртүрлі стильдегі немесе бір стильдегі мәтіндердің (әдеби 

шығарма үзінділері) тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес 

қызметін, құрылымын, тілдік және идеялық ерекшелігін 

2   



салыстыра талдау 

11.ӘТН 3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп 

қолдану 

М.Әуезов «Абай жолы» 

 

 

Ұрпақтар көзқарасындағы 

алшақтық. Толеранттылық 

11. Т/А3. Мәтіннен (көркем және көркем емес) негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыру, «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру 

11. Ж2. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды 

қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған,  ойы анық, 

дисскуссивті эссе  жазу 

11.ӘТН 4.2.  Мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, 

абзац, мәтін бөліктері, тақырып) 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау  
2  

4-тоқсан – 47 күн 

7-бөлім: Жаһандық 

мәселелер: көші-

қон саясаты. 

Сәкен Жүнісов 

«Аманай мен 

Заманай» хикаяты 

 (8 сағат) 

 Жаһандық мәселелер: көші-қон 

саясаты. 

 

 

Сәкен Жүнісовтің «Аманай мен 

Заманай» хикаятындағы заман 

шындығы 

11.Т/А1. Әртүрлі стиль мен жанрдағы мәтіндердің мазмұнын 

түсіну, тілдік құралдары арқылы  тақырыбын, идеясын, көтерілген 

мәселені, астарлы ойды анықтау  

11. Т/А3. Мәтіннен (көркем және көркем емес) негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыру, «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру 

11.О1. Әртүрлі стиль мен жанрды тілдік құралдар мен 

көркемдегіш құралдар арқылы тану (терминдер, тілдік оралымдар, 

шартты белгілер, өзге стиль элементтері, троп, ауыстыру, 

алмастыру, метонимия, гипербола, литота және т.б.) 

2  

 

Асыра сілтеу кезеңі және туған 

жерден үдере көшу 

 

Шығармадағы автор позициясы 

11.1.О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11.1.О5. Әдеби-көркем мәтіндегі кейіпкерлер образы мен 

шығарманың идеясы арқылы автор позициясын анықтау 11. ӘТН 

3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. 

2  

Көші-қон мәселесі. Шетелге кету 

өз елінен кету ме?  

 

ББЖБ             Т/А 
 

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 

11.Ж2. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды 

қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған,  ойы анық, 

дисскуссивті эссе  жазу 

11.ӘТН5. Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін 

қолдана білу 

2  



Атамекенге деген ұлы сағыныш 

 

 

Мен сенен безбеймін, 

Атажұрт, атажұрт, атажұрт! 

 

11.1.О4. Әдеби-көркем шығарманың (мәтін) идеялық мазмұнын 

анықтау, сюжеттік-композициялық талдау жасау, ойларын жеткізу 

11.Ж1. Мақсатты аудиторияға сай әртүрлі стильдегі мәтіндердің 

жанрлық ерекшелігін сақтай отырып құрастыру (әңгіме, мақала, 

интервью, тезис, аннотация) жазу.  

11.ӘТН5. Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін 

қолдана білу 

2  

8-бөлім: Қазақ 

киносы мен театры. 

Ә.Т.Сығай «Сахна 

саңлақтары» 

танымдық-зерттеу 

еңбегі 

 

Э.Хемингуэй «Шал 

мен теңіз» повесі  

(8 сағат) 

Қазақ театры: кеше және бүгін. 

 
 
Ә.Т.Сығай «Сахна саңлақтары» 

танымдық-зерттеу еңбегі 

 
ББЖБ   О/Ж 

 

11.Т/А5. Коммуникативтік жағдаятқа сай (монолог, диалог, 

полилог) хабарлау, сендіру, ниеттендіру, иландыру мақсатын 

жүзеге асыру үшін қажетті тілдік құралдар мен сөз оралымдарын 

таңдай білу  

11.ӘТН 3. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп 

қолдану 

11.О3. Әртүрлі стильдегі немесе бір стильдегі мәтіндердің (әдеби 

шығарма үзінділері) тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес 

қызметін, құрылымын, тілдік және идеялық ерекшелігін 

салыстыра талдау 

2  

Ә.Т.Сығай «Сахна саңлақтары» 

танымдық-зерттеу еңбегі  

 

Қазақтан шыққан тұңғыш 

режиссер 

 

11.2.О5. Көркем емес мәтіндердегі стильдік ерекшеліктерді және 

автордың қатысын анықтау 

11.Ж3. Оқылым мәтіндері негізінде ақпаратты іріктей отырып, 

жинақы мәтін (тезис, аннотация, конспектілеу) жазу 11.ӘТН 4.2.  

Мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, абзац, мәтін 

бөліктері, тақырып) 

2  

Қазіргі қазақ киносы. 

«Шал» фильмі (реж. 

Е.Тұрсынов) 

Э.Хемингуэй «Шал мен теңіз»  

Балықшы шалдың 

психологиялық жай-күйі 

Қазақ театр өнерінің 

майталмандары 

11.О6. Идеяны жеткізу үшін автордың форманы, құрылымды, 

тілді қолдану жолдарын анықтап, баға беру 
11.Ж5. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, 

идея) дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, 

редакциялау 

11.Ж4. Түрлі  жағдаяттарға сай  өз ойын креативті жазу (әңгімелеу 

және суреттеу мәтіндері) 

11.ӘТН 2. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тоқсандық жиынтық бағалау  2  

 

 


