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Түсінік хат 

 

       11-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.  

Тоқсан соңындағы тоқсандық жиынтық бағалауға 2 сағаттан жоспарланды. Жыл соңында қазақ тілі мен әдебиеті пәні Сыртқы жиынтық 

бағалаумен аяқталатындықтан, 4-тоқсанда тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы өткізілмейді.   

       Лексикалық тақырыптарды аталған пән бөлімдеріне бағыттап жасалынды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің апталық жүктемесі – 2 сағат. 

Жылдық сағат саны – 70 сағат. Әр тоқсандағы тоқсандық жиынтық бағалау жұмысына 2 сағат берілген. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аптасына – 2 сағат,  жылына – 70 сағат 

№ Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы 

тарау 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Сағат 

саны 

 

    1-тоқсан - 18 сағат  

 

1. 

 

1-бөлім.  Қазақ 

киносы мен театры.  

«Қыз Жібек» жыры   

 

Кіріспе сабақ 11.О2. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің (мақала) қызметі, құрылымы мен рәсімделуін білу, 

жанрлық және тілдік ерекшеліктерін анықтау 

2  

Қазақ киносы және үздік 

шығармалардың 

түсірілімі 

 11.Ж1. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып, шағын мақала жазу 

11.ТБ1.1. Мәтін құрауда грамматикалық омонимдерді 

(қосымшалар мен шылаулар) ажырата танып, ауызша және 

жазбаша дұрыс қолдану 

2  

«Қыз Жібек» жыры.  

Жібек рөлі 

 

11.О4. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық  

стильдегі мәтіндер (эссе) бойынша салыстырмалы (жанры, 

қызметі, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы) 

талдау жасау  

11.Т2. Мәтінді (әдеби шығарма) тыңдай отырып, негізгі 

идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) 

және берілген ақпараттарды жүйелеу 

     2  

Қазақ киносы бүгін және 

ертең 

 

 

 

 

11.А1. Ғылыми-көпшілік (кәсіби бағыттағы)   стильдегі 

мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша 

мәтін құрауда орынды қолдану  

11.Ж2. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды 

қолданып,  көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе 

жазу («келісу, келіспеу» эссесі) 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

2. 2-бөлім. Жастардың 

денсаулығы  - қоғам 

байлығы.  

Роза Мұқанова  

«Мәңгілік бала 

бейне»  

  

 

 

Қоғамның байлығы - 

дені сау жастар 

 

11.Т1. Мәтін (әдеби шығарма) үзінділері бойынша болжам 

жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру, тиісті 

ақпаратты анықтай білу 

11.А2. Публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және 

диалог құрау, сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын 

орынды қолданып,  тыңдаушыға әсер ету  

2  

Роза Мұқанова  

«Мәңгілік бала бейне»  

 

11.О1. Мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, 

астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін 

талқылау 

11.Ж6.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

2  



нормаға сай жазу; сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс 

белгілерін қолдана білу 

11.ТБ1.2.Мәтін құрауда сын есім сөздердің синонимдік 

қатарын стильдік ерекшеліктеріне сәйкес қолдану 

«Мәңгілік бала бейне» 

шығармасындағы 

мәселелер 

11.О2.Публицистикалық стильдегі мәтіндердің (үндеу) 

қызметі, құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік 

ерекшеліктерін анықтау  

11.Ж1.Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып,    үндеу жазу  

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

Шығарма идеясы және 

қоғам 

 

11.Т1.Мәтін (әдеби шығарма) үзінділері бойынша болжам 

жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру, тиісті 

ақпаратты анықтай білу 

11.Ж6.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу; сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс 

белгілерін қолдана білу 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау – 80 минут  2  

2-тоқсан - 14 сағат 

 

3. 

 

3-бөлім. Ұлттық 

экологиялық 

мәдениет. 

Қ.Мырзалиев 

«Аралым өлеңі» 

  

 

Экологиялық мәдениет 11.О2. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің (баспасөз парағы) қызметі, құрылымы мен 

рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін анықтау 

11.Ж1. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып, шағын  баспасөз парағын жазу 

2  

Экологиялық мәселелер: 

себептері мен салдары 

11.Ж4. Тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр 

тармақшаға қажетті  негізгі және қосымша мәліметтерді 

жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру 

(менталды карта)  

11.ТБ1.3. Мәтін құрауда сан есімнің мағыналық түрлерін 

стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану 

2  

Экологиялық 

апаттардың алдын алу 

шаралары 

11.Т4. Драмалық, прозалық, поэзиялық шығарманы тыңдау, 

шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау,  

басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-

мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына 

сипаттама жасау 

11.А3. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: 

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

2  

http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%20%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fyvision.kz%2Fpost%2F227771&ei=duSHULubPPOb1AXUwYDQBQ&usg=AFQjCNHkkowJCqZOoFNpuJCZeqkjWyJlfA


қолдану 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

4. 4-бөлім. Туризм: 

экотуризм. Ш. 

Уәлиханов 

«Жоңғария 

очерктері»  

  

 

 

Қазақстан туризмінің 

бүгіні мен ертеңі 

11.Т6. Көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден 

алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын 

логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу 

11. А5.1. Көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын алатын 

тілдік (вербалдық) және бейвербалдық элементтерді қолданып, 

сенімді және еркін сөйлеу 

2  

Туризмдік қалалар мен 

аймақтар 

11.О4. Публицистикалық стильдегі мәтіндер (репортаж, очерк) 

бойынша салыстырмалы (жанры, қызметі, құрылымы, тілдік 

құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау 

11.Ж1. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып, шағын   репортаж жазу  

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

Туризмнің ел 

экономикасына әсері 

11.Ж2. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды 

қолданып,  көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе 

жазу   (дискуссивті эссе) 

11.ТБ1.4. Мәтін құрауда есімдіктердің мағыналық түрлерін 

стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану 

2  

 Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2  

 3-тоқсан - 20 сағат 

5.  5-бөлім. Отандық 

өнеркәсіп өнімі. 

Балғабек 

Қыдырбекұлы 

«Қырық құрақ» 

фельетоны 

  

 

 

Отандық өнім – ел 

экономикасының даму 

кепілі 

 

11.Т3. Оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени 

тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы 

арнайы мәтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын 

түсіну  

11.А2. Ғылыми-көпшілік (кәсіби бағыттағы)  және 

публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог 

құрау, сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын орынды 

қолданып,  тыңдаушыға әсер ету 

2  

Балғабек Қыдырбекұлы 

«Қырық құрақ» 

фельетоны 

 

 

11.О4. Ғылыми-көпшілік  стильдегі мәтіндер (тезис, аннотация) 

бойынша салыстырмалы (жанры, қызметі, құрылымы, тілдік 

құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау 

11.Ж1. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып, шағын тезис, аннотация жазу 

2  

Отандық кәсіпкерлер 

және жергілікті өнімдер 

11.О4. Ғылыми-көпшілік  стильдегі мәтіндер (тезис, аннотация) 

бойынша салыстырмалы (жанры, қызметі, құрылымы, тілдік 

2  



құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау 

11.ТБ1.5.  Мәтін құрауда  есімше сөздерді стильдік қызметіне 

сай орынды қолдану 

6.  6-бөлім: Мұнай 

және атомдық 

индустрия 

Гауһар Сейітжан 

«Қара алтыны 

халқымның ...» өлеңі   

Қазақстан 

Республикасындағы 

мұнай және атом 

өнеркәсібі 

 

 

11.Т5. Мәтін (әдеби шығарма) бойынша автор позициясын 

және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға 

ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау 

11.А4. Ғылыми-көпшілік (кәсіби бағыттағы) және 

публицистикалық стильдегі мәтіндерден қажетті ақпаратты 

(деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, 

сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау  

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

Ядролық және мұнай  

өндірістерінің   

адамға/ табиғатқа әсері 

 

11.О6. Мәтіндегі (әдеби шығарма) негізгі ойды талдап, автор 

позициясын анықтау,  көтерілген мәселеге сыни баға беру 

11.Ж4. Тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр 

тармақшаға қажетті  негізгі және қосымша мәліметтерді 

жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-

схема, презентация) 

11.ТБ2.1. Мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлері мен 

тәсілдерін орынды қолдану 

2  

Мұнай өндірістерінің ел 

экономикасына әсері 

11.Ж2. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды 

қолданып,  көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе 

жазу (аргументативті  эссе) 

11.ТБ1.6.  Мәтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді 

анықтап, оларды ауызша және жазбаша мәтіндер құрауда 

орынды қолдану   

2  

7. 7-бөлім: Еңбек 

нарығы және 

сұраныс 

Айзат Рақыш «Жас 

маманның басынан 

кешкендері» әңгіме 

  

 

Еңбек нарығы  

 

Сұраныс пен ұсыныс 

11.Т2. Мәтінді (әдеби шығарма) тыңдай отырып, негізгі 

идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) 

және берілген ақпараттарды жүйелеу 

10.А6. Әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, 

фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды талдау, негізгі 

идеясын түсіндіру  

2  

Айзат Рақыш «Жас 

маманның басынан 

кешкендері» әңгіме 

 

11.О5. Тақырыпқа  байланысты ғылыми-анықтамалық ақпарат 

көздерінен мәліметтер жинау, ортақ қорытындылар жасау 

11.Ж5. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндерден негізгі ақпараттарды анықтай отырып, жинақы 

мәтін (компрессия) құрастыру  

11.ТБ2.2. Оқшау сөздердің қызметін білу, жазба 

жұмыстарында орынды қолдану 

2  



Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

Сұранысқа ие 

мамандықтар 

 

Маманға қажет 

құндылықтар 

11.Ж5. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндерден негізгі ақпараттарды анықтай отырып, жинақы 

мәтін (компрессия) құрастыру 

11.ТБ1.7. Мәтін құрауда  үстеудің мағыналық түрлерін 

стильдік ерекшеліктеріне сай орынды қолдану 

2  

 Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2  

4-тоқсан - 18 сағат 

8. 8-бөлім: Заң мен 

қылмыс 

М. Әуезов «Абай 

жолы» (үзінді) 

 

Дүкенбай Досжан 

«Ар соты» әңгімесі   

Заң және қоғам.  

Мемлекеттің Ата заңы. 

Заң мен заңдылықтар. 

11.Т6. Көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден 

алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын 

логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу 

11. А5.2. Пікірталастың «пікірталас -монолог», «пікірталас-

диалог», «пікірталас-полилог» түрлерінде сенімді және еркін 

сөйлеу,  өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу  

11.ТБ1.8. Мәтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін 

стильдік қызметіне сай орынды қолдану 

2  

Заң мен қылмыс 

М.Әуезов «Абай жолы» 

(үзінді) талдау 

 

11.О3. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық 

мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен  

салыстырып, өзіндік қорытынды жасау. 

11.Ж3. Шығармашылық жазба (әдеби эссе, хат, т.б.) 

жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау 

амалдарын тиімді қолданып жазу 

2  

Қылмыстың алдын алу 

Дүкенбай Досжан  

«Ар соты» әңгімесі   

 

11.О2. Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің (эссе, тезис, аннотация) қызметі, құрылымы мен 

рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін анықтау 

11.Ж2 Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды 

қолданып,  көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе 

жазу  (әдеби  эссе)  

2  

Оқушы, мұғалім, ата-ана 

міндеті 

11.Т6. Көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден 

алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын 

логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу 

11.А5.2. Пікірталастың «пікіртала -монолог», «пікірталас-

диалог», «пікірталас-полилог» түрлерінде сенімді және еркін 

сөйлеу,  өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу  

2  

9. 9-бөлім: Жаһандық 

мәселелер және 

ұлттық қауіпсіздік.    

М.Әуезов «Абай 

Қазіргі әлемдік саясат 

 

11.Т5.Мәтін (әдеби шығарма) бойынша автор позициясын және 

көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету 

тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау  

10.А6.Әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, 

2  



жолы» (үзінді).   фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды талдау, негізгі 

идеясын түсіндіру 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

Қазіргі жаһандық 

мәселелер 

 

11.О2.Ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің (интервью, репортаж) қызметі, құрылымы мен 

рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін анықтау 

11.Ж1.Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық, 

стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 

қолданып, шағын    интервью жазу 

2  

М.Әуезов «Абай жолы» 

(үзінді)   

11.О5.Тақырыпқа  байланысты ғылыми-анықтамалық ақпарат 

көздерінен мәліметтер жинау, ортақ қорытындылар жасау  

11.ТБ2.3.Айқындауыш мүшелелер (қосалқы, қосарлы, 

оңашаланған) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында 

орынды қолдану 

2  

Қоғам және Ұлт. 11.О5.Тақырыпқа  байланысты ғылыми-анықтамалық ақпарат 

көздерінен мәліметтер жинау, ортақ қорытындылар жасау 

11.Ж6.Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 

нормаға сай жазу; сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс 

белгілерін қолдана білу 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

 Ұлттық қауіпсіздік. 

 

11.Т5.Мәтін (әдеби шығарма) бойынша автор позициясын және 

көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету 

тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау  

10.А6.Әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, 

фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды талдау, негізгі 

идеясын түсіндіру 

2  

 

 

 


