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2022-2023 оқу жылына арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

    пән: қазақ тілі 

    класс:  7  (Т1) 

 

 

 



 

 

 

 

Түсінік хат 

 

 

7-сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламасы – NIS-

Programme «Қазақ тілі» (Т1) пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына негізделіп құрылды. Күнделікті сабақ барысында 

бағдарлама мазмұнындағы оқыту мақсаттары арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдылары жан-жақты дамытылатын болса, Ұзақ 

мерзімді жоспар бойынша бағаланатын оқу мақсаттары түгел қамтылды. Күрделі оқу мақсаттары, мысалы, «7Ж2 Жанрлық және стильдік 

ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, әңгіме, ертегі, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу» мақсаты әр тоқсанға 

жіктеліп, бір сабақта жазылымның бір ғана түрін орындайтындай мүмкіндік жасалды.  

7-сыныптың орта мерзімді жоспарындағы лексикалық тақырыптарды меңгерту барысында «География», «Биология», «Музыка», 

«Информатика», «Физика», «Бейнелеу өнері», «Дене шынықтыру», «Технология», «Өзін-өзі тану», «Қазақстан тарихы» пәндерімен тығыз 

байланыс жүзеге асырылады. Лексикалық тақырыптар ретінде сұрыпталып іріктелген мәтіндер мен оларға байланысты құрылған 

тапсырмалар шынайы өмірмен байланысты жағдаяттардан туындап немесе соған жуықтатылуы тиіс. Сонымен қатар оқу 

материалдарының мазмұны мен тапсырмалардың орындалу логикасы  оқушылардың даму деңгейіне сай ойлау, жас ерекшеліктеріне 

сәйкес таңдалынады. Сол сияқты оқушылар ӘТН арқылы әдеби тіл нормаларын еркін меңгереді, грамматикалық ережелер лексикалық 

тақырыппен тығыз астастырыла оқытылады. 

Әр тоқсанда  2 рет бөлім бойынша жиынтық бағалау және 1 тоқсандық жиынтық бағалау жұмыстары белгіленді, тоқсан соңында 

өткізілетін ТЖБ-ға арнайы 2 сағат берілген.  

Жылдық сағат саны- 140, апталық сағат саны - 4. 

 

 

 

 



 

 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

«Қазақ тілі» пәні 

7-сынып 

Жылдық жүктемесі - 140 сағат, аптасына - 4 сағат. 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар /  

Ұзақ мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

Мерзімі 

1-тоқсан – 36 сағат   /9 апта/ 

1-бөлім. 

Саяхат және 

көрікті 

жерлер 

 

Саяхат және көрікті жерлер  

Круиздік және экзотикалық 

саяхат 

7.Т/А1.Мәтіннің атауын талқылау және  алғашқы бөлігін тыңдау арқылы 

көтерілетін мәселені  болжау. 

7.ӘТН1. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис 

арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

2  

Еліміздегі туризм саласы 

Халықаралық туризм 

мекемелері 

7.Т/А2.Әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты 

диалог, монологтердегі (нұсқаулық) көтерілген мәселені талдау. 

7.О1. Мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, 

түсіндіру.  

2 

Саяхатқа шығу.  

Қазақстан туризмін дамыту 

 

7.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау,  іріктеп оқу,  

рөлге бөліп оқу.    

7.Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, қарапайым жоспар құру. 

2  

Қазақстанды аймақтық туризм 

орталығына айналдыру  

7.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан 

қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау.  

7.Ж4.Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, 

көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп 

жазу. 

2 

Менің демалысым 

 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.О2. Ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану. 

7.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу.  

7.ӘТН2.Екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану 

2 

 

 

2-бөлім. 

Климат және 

Климат өзгерісі 7.Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  

анықтау.  

2 



 

климаттық 

өзгерістер. 

Климаттың 

ұлттық 

мінезге әсері 

     

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  

тілдік ерекшелігін  салыстыру. 

7.ӘТН4.3. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 

қатарларын түрлендіріп қолдану. 

Қоршаған ортаны қорғау 7.Т/А4. Мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, 

жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.   

7.О1.Мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

7.ӘТН3. Термин, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және 

ажырата білу. 

2  

Халықтық болжамдар 7.О5.Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені 

анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру.  

7. Ж6.  Мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. 

2 

Климаттың ұлттық 

мінезге әсері 

 

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  

тілдік ерекшелігін  салыстыру. 

7.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, құттықтау құрастырып жазу. 

7.ӘТН5.1. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(даралаушы) түсіну. 

2  

Қазақстанның климаты  7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру.  

7. Ж3.Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру. 

2 

3-бөлім. 

Мәдениет: 

материалдық 

және рухани 

мәдениет 

 

Қазақтың әдет-ғұрыптары мен 

салт-дәстүрі  

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

 

7.Т/А2. Әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты 

диалог, монологтердегі (хабарландыру, интервью) көтерілген мәселені 

талдау.  

7.Ж5.  Оқылым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. 7.ӘТН3. Неологизм 

сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. 

2  

Сөйлеу мәдениеті  

Отбасындағы салт-дәстүрлер 

7.О3. Қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 

құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 

7.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

2 



 

отырып, құттықтау құрастырып жазу. 

Материалдық және рухани 

мәдениет 

7.Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, 

дайын тіркестер мен терминдерді  орынды қолданып, диалогке қатысу, 

ойын анық жеткізу.  

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  

тілдік ерекшелігін  салыстыру. 

2  

Қазақ халқының ырым- 

тыйымдары, наным-сенімдері  

7. Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды 

білдіретін сөйлемдерді  іріктей отырып, жинақы мәтін жазу.    

7.ӘТН4.1. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын 

есімнің орнына қолдану. 

2 

Үлкенге құрмет, кішіге ізет 7.Ж4.Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, 

көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу   

себептерін айқын көрсетіп жазу. 

7.ӘТН5. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(даралаушы) түсіну. 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2  

2-тоқсан – 28 сағат /7 апта/ 

4-бөлім. Білім. 

Жаһанданған 

әлем және шет 

тілдерін 

үйрену 

 

 

Жаһанданған әлем 7.Т/А2. Әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты 

диалог, монологтердегі (хабарландыру, интервью) көтерілген мәселені 

талдау. 

7.Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, қарапайым жоспар құру.  

2  

Жаһандану және шет тілдерін 

үйрену 

7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  

анықтау. 

7.О3. Қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 

құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату.  

2 

Жаһанданудың жастарға әсері 7.О5.Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені 

анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. 

7.ӘТН2. Екпіннің түрлерін (сөз екпіні,тіркес екпіні, логикалық екпін) 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану 

2  

Жаһандану – дамудың кепілі 7.О1.Мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

7.Ж6. Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау. 

  2 



 

Әлеуметтік зерттеу:  біз кеше  

қандай болдық? Бүгін  

қандаймыз? Қалай өзгеруіміз 

керек? 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.Ж.4. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін 

айқын көрсетіп жазу. («келісу, келіспеу» эссе) 

7.ӘТН3. Неологизм сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. 

2  

5-бөлім. 

Энергия 

көздері 

       

Жаңартылмалы энергия көздері 

 

7.Т/А4.Мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, 

жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.   

7.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау,  іріктеп оқу,  

рөлге бөліп оқу. 

2 

Күн сәулесі – болашақтың 

сарқылмас энергиясы  

 

Жел энергиясы  

 

7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру. 

7.Ж5.  Оқылым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. 

2  

Су энергиясы 7.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан 

қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау. 

7.ӘТН1. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис 

арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

2 

ЕХРО – Қазақстанның 

жасампаздық энергиясы 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.Ж4. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін 

айқын көрсетіп жазу. («келісу, келіспеу» эссе) 

7.ӘТН4.1. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын 

есімнің орнына қолдану. 

2  

6-бөлім. 

Салауатты 

өмір салты. 

Спорт және 

тағам 

 

 

Спорт – ұзақ өмір сүрудің 

кепілі 

7.Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, 

дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, 

ойын анық жеткізу. 

7.ӘТН4.1. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын 

есімнің орнына қолдану. 

2 

Салауатты өмір салты және 

денсаулық 

7.О5. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені 

анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. 

7.Ж3.Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру. 

2  



 

Денсаулық – зор байлық  

 

Дұрыс тамақтану деген не?   

7.О2. Ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану. 

7. Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, әңгіме, ертегі құрастырып жазу. 

2 

 

 

Табиғи тағам - денсаулық кепілі 7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру. 

7.Ж6. Мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

3-тоқсан – 40 сағат /10 апта/ 

7-бөлім. 

Жастар және 

мәдениет 

 

Мәдениеттің жастар өміріндегі 

маңызы 

7.Т/А1.Мәтіннің атауын талқылау және  алғашқы бөлігін тыңдау арқылы 

көтерілетін мәселені  болжау. 

7.О1.Мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

2  

Әлеуметтік желі және жастар 

мәдениеті 

7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  

анықтау. 

7.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, 

рөлге бөліп оқу. 

2 

Жастар «портреті» 7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру  

7.О5.Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені 

анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. 

2  

Жастар және олардың 

құндылықтары 

 

7. Ж4. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  себептерін 

айқын көрсетіп жазу. 

7.ӘТН4.2. Етістіктің етіс түрлерінің тіркесімдік мүмкіндігін сөйлесім 

барысында қолдану. 

8 

8-бөлім. 

Қайырымды 

лық. 

Әлеуметтік 

Қайырымдылық. 

Қайырымдылықтың түрлері 

7.Т/А6.1. Коммуникативтік жағдаятқа сай логикалық екпін мен 

интонацияны орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. 

7.ӘТН2. Екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану. 

2  



 

қорғау  

мәселелері 

 

Қайырымдылық көкжиектері 7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру. 

7.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, мінездеме құрастырып жазу.   

2 

Халықты әлеуметтік қорғау  

деген не? 

7.О2.Ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану. 

7.Ж6.  Мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау 

2  

Бүгінгінің Атымтай Жомарты 

кімдер? 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  

тілдік ерекшелігін  салыстыру. 

7.ӘТН4.2. Етістіктің етіс түрлерінің тіркесімдік мүмкіндігін сөйлесім 

барысында қолдану. 

2 

 «Адам болам десеңіз» 

А.Құнанбайұлы 

7.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан 

қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау.  

7.ӘТН5.1. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(даралаушы) түсіну. 

2  

9-бөлім. 

Гендік 

өзгеріске 

ұшыраған 

тағамдар 

 

 

ГМО дегеніміз не? 7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру. 

7.ӘТН2. Екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану  

2 

Шетелден әкелінген трансгенді 

өнімдер 

7.Т/А6.2 Коммуникативтік жағдаятқа сай диалог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану 

7.ӘТН3. Неологизм сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. 

2  

Гендік өзгеріске ұшыраған 

тағамдардың зияны 

7.О1. Мәтіннен негізгі және қосымша, детальды ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

7.Ж3.Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру. 

2 

Гендік өзгеріске ұшыраған 

тағамдардың пайдасы 

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, 

тілдік ерекшелігін салыстыру. 

7.ӘТН2. Екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану  

2  



 

Гендік өзгеріске ұшыраған 

тағамдарды шектеу мүмкін бе? 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды 

білдіретін сөйлемдерді  іріктей отырып, жинақы мәтін жазу.    

7.ӘТН5.1. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(даралаушы) түсіну. 

2 

10-бөлім. 

Әдет-ғұрып 

және салт-

дәстүрлер. 

Наурыз 

мерекесі 

 

Ұлттық әдет-ғұрып және салт-

дәстүрлер 

7.Т/А4. Мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, 

жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.   

7.ӘТН1. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис 

арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

2  

Дәстүрдің озығы мен тозығы 7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  

анықтау. 

7.О3. Қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 

құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 

2 

Ұлттық мейрамдар. Наурыз – 

жыл басы. 

7.О1. Мәтіннен негізгі және қосымша, детальды ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

7.Ж6. Мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. 

2  

Наурыз мерекесін салтанатты  

тойлау керек пе? 

7.Ж3.Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру.  

7.ӘТН1. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис 

арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

2 

Наурыз мерекесі -  менің 

отбасымда... 

 

7.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан 

қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау. 

7.ӘТН5.2. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(ерекшелеуші) түсіну. 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

4-тоқсан – 36 сағат /9апта/ 

11-бөлім. Бізді 

қоршаған 

әлем. Қазақ 

отбасы және 

отбасылық 

құндылықтар 

 

Отбасы – шағын мемлекет 7.Т/А4. Мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, 

жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. 

7.О2. Ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану. 

2  

Отбасы құндылықтарының 

маңызы 

7.Т/А2. Әлеуметтік-мәдени,  ресми-іскери тақырыптарға байланысты 

диалог, монологтердегі (хабарландыру, интервью) көтерілген мәселені 

талдау. 

7.ӘТН2.Екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) 

2 



 

сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану. 

Отбасы құндылықтары және 

ұлттық тәрбие 

7.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай диалог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану. 

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, 

тілдік ерекшелігін салыстыру. 

2  

Жанымда жүр жақсы адам 7.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау,  іріктеп 

оқу,  рөлге бөліп оқу.    

7.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, әңгіме, мінездеме құрастырып жазу. 

2 

Отан және ата-ана алдындағы 

парыз 

7.О1. Мәтіннен негізгі және қосымша, детальды ақпаратты анықтау, 

түсіндіру. 

7.ӘТН3. Термин, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және 

ажырата білу. 

2  

Әке мен ананың отбасындағы 

ролі  

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.Ж6. Мәтіндегі  орфографиялық және пунктуациялық қателерді 

сөздіктерге,  емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. 

7.ӘТН4.3. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 

қатарларын түрлендіріп қолдану. 

2 

 

12-бөлім. 

Жеңіс күні. 

Ұлы ерлікке 

тағзым 

(12 сағат) 

 

Ұлы ерлікке тағзым 7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты  

анықтау. 

7.Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, қарапайым жоспар құру. 

2  

Ерлік – елдің қасиеті 7.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай диалог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану. 

7.О3.Қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 

құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату.  

2 

Туған өлкемнің батырлары 7.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан 

қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау. 

7.Ж3.Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру. 

2  

ҰОС жылдарындағы естелік 

хаттар 

 

7.О4. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,  мазмұнын,  

тілдік ерекшелігін  салыстыру. 

7.ӘТН3. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, термин, 

диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және 

ажырата білу.  

2 



 

Біз соғысты көрген жоқпыз 

Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау 

7.Ж4.Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, 

көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп 

жазу. («келісу, келіспеу» эссе) 

7.ӘТН4.3. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 

қатарларын түрлендіріп қолдану. 

2  

Ер есімі -  ел есінде 

 

7.Ж4.  Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  себептерін 

айқын көрсетіп жазу. 

7.ӘТН5.2. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін 

(ерекшелеуші) түсіну. 

2 

13-бөлім.  

Егер мен 

әлемді өзгерте 

алсам 

(10 сағат) 

Әлемді кімдер өзгертеді? 7.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты 

сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен 

байланыстыру. 

7.Ж5. Тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді  іріктей отырып, жинақы мәтін жазу.    

2  

Әлемді өзгертетін құндылық 7.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай диалог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану. 

7.ӘТН4.2. Етістіктің етіс түрлерінің тіркесімдік мүмкіндігін сөйлесім 

барысында қолдану. 

2 

Әлемді өзгертетін идеялар 7.О5. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені 

анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. 

7.ӘТН3. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, термин, 

диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және 

ажырата білу. 

2  

Менің болашақ мақсаттарым ... 7.О3. Қазақша ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің 

құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату. 

7.ӘТН4.3. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік 

қатарларын түрлендіріп қолдану. 

2 

Жалынды жастар – 

Қазақстанның жарқын 

болашағы 

7.Ж3. Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, 

графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру. 

7.ӘТН2. Екпін түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз 

және сөйлем ішінде орынды қолдану. 

2 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

 


