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2022-2023 оқу жылына күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

 

 

 
    пән: қазақ тілі мен әдебиеті 

    класс:  7 (Т2) 

 

 

 

 



  

 

Түсінік хат 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Қазақ тілі мен әдебиеті» (екінші тіл ретінде) пәні бойынша оқу бағдарламасы мен ұзақ мерзімді оқу 

жоспарына негізделіп құрылды. Мұнда оқушы игеруге тиіс оқу дағдылары лексикалық тақырыптар және әдеби-тілдік нормалар аясында 

апталық сағаттарға бөлініп берілді. Күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы тақырыптар бағдарламадағы бөлімдерге негізделіп таңдалды және 

олар оқушылардың ұлттық дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. Лексикалық тақырыптар оқушының белсенді сөздік қорын байытуға, 

алған білімін күнделікті өмірде қолдана алуға, өз ойын ашық, еркін жеткізе білуге мүмкіндік береді. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары оқу жоспарында көрсетілген оқу мақсаттарын: айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым және тілдік 

бірліктермен жұмыс жасау әрекеттерін қамти отырып, коммуникативтік дағдыларын сенімді қалыптастыруға, сол негізде 7-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.  

Күнтізбелік тақырыптық жоспар 7-сыныпқа қазақ тілі мен әдебиеті оқу бағдарламасына сәйкес жылына - 140 сағатты, аптасына - 4 

сағатты құрайды. Әр тоқсанда 2 сағат тоқсандық жиынтық бағалауға арналған. Сонымен қатар бөлім аяқталатын аптада бөлім бойынша 

жиынтық бағалау өткізу жоспарланды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Жылдық жүктемесі  136 сағат, аптасына 4 сағат 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

Мерзімі 

1-тоқсан – 42 күн  

1-бөлім:  Саяхат 

және көрікті 

жерлер. Климат. 

Жюль Верн 

«Әлемді сексен 

күн ішінде 

шарлау» романы 

(үзінді). 

Кіріспе сабақ 

 

 

Мен қалай демалдым? 

 

 

 

Саяхат және көрікті 

жерлер 

7.А4. Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау. 

 

2 

 

 

 

 

 

 
7.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту.  

7.Ж5.Жазба жұмыстарында сөзге жалғанатын қосымшаларды  

орфографиялық нормаға сай жазу. 

2 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау.  

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай 

отырып,  жай сөйлем құрастыру. 

2 

«Әлемді сексен күн 

ішінде шарлау» 

шығармасы идеясы 

 

Фоггтің естеліктері 

7.О2.  Ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік).  

7.А4. Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  
2  

 

 7.Ж1.Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  күнделік жазу. 

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай 

отырып,  жай сөйлем құрастыру. 

2 

 

 

Фогг пен Паспарту 

хикаялары 

 

Фоггтің саяхат картасы 

ББЖБ   Т/А 

7.О3. Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды  

анықтау.  

7.Ж5.Жазба жұмыстарында сөзге жалғанатын қосымшаларды  

орфографиялық нормаға сай жазу. 

2 

 

 

 

7.А4. Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  

7.Т4.  Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың 

мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау. 

 

2 

 

Елдердің климаттық 

ерекшеліктерін сипаттау 

7.О3. Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды  

анықтау.  

7.Ж1.Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  күнделік жазу.   

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай 

отырып  жай сөйлем құрастыру. 

2 

 

 



  

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау 

2 

 

2- бөлім: Менің 

бос уақытым 

және хобби 

Ханс Кристиан 

Андерсон 

«Сандық самолет» 

Бос уақыт және хобби 

 

 

 

Жоспарлаудың пайдасы 

 

 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау.  

7.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту.  

2  

 

 

7.О1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір 

жағдаяттармен байланыстыру.  

7.А1.Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу. 

2 

 

Ханс Кристиан Андерсон 

«Сандық самолет» 

ертегісі 

 

Ертегі идеясын талдау 

ББЖБ   О/Ж 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау. 

7.А2. Диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың   сөз әдебі мен сөйлеу этикеті 

формаларын білу. 

2  

7.О2. Ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме).  

7.Ж1.Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  мінездеме жазу 

2 

Шығарма кейіпкерлеріне 

мінездеме 

 

Таймменеджмент 

пайдасы 

7.Т4.Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың 

мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау.  

7.Ж1.Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  мінездеме жазу. 

2  

 

 

 

 

7.Ж4. Мәліметтерді  жинақтай отырып,   тақырып бойынша постер, сызба-
кестелер  жасау. 

7.О1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау,  өмірдегі кейбір 

жағдаяттармен байланыстыру.  

2 

Ерекше хоббилар 7.Т4.  Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың 

мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау  

7.А1.Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу 

2 

 

 

 

 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

2-тоқсан – 35 күн 

1-бөлім: 

Адамның сырт 

келбеті  мен  

Адамның сырт келбеті   

 

7.Т1.Тірек сөздер,  мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты 

және көтерілетін мәселені болжау. 

7.А2.Диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың сөз әдебі мен сөйлеу этикеті 

2  

 

 



  

мінезі   

 

Ы. Алтынсарин 

«Бай баласы мен 

жарлы баласы» 

 

 

 

 

 

формаларын білу. 

Мінез. Мінездеме жазу 

 

7.Т3.Тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты сөздер мен тірек 

сөздердің   мағынасын түсіну. 

7.А5.Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру.   

2 

Ы.Алтынсарин өмірбаяны 

 

«Бай баласы мен жарлы 

баласы» әңгімесі 

 

 

7.О1. Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір 

жағдаяттармен байланыстыру. 

7.А6.Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

құрастыру. 

2  

 

7.ТБ1.2.Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, 

аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, ауызша және жұмыстарында 

қолдану.  

7.Ж5. Жазба жұмыстарында сөзге жалғанатын қосымшаларды  

орфографиялық нормаға сай жазу; 

7.О1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау,  өмірдегі кейбір 

жағдаяттармен байланыстыру. 

2 

Асаны мен Үсенге 

мінездеме 

 

ББЖБ   Т/А 

7.Т3. Тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты сөздер мен тірек 

сөздердің   мағынасын түсіну. 

7.ТБ1.2.Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, 

аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, ауызша және жұмыстарында 

қолдану. 

2  

 

  

 

7.О2.Ресми стильдегі  мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян, 

түйіндеме). 

7.Ж1.Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  өмірбаян  жазу. 

2 

 

Кейіпкерлерді қазіргі 

өмірмен салыстыру 

 

Стилист пен психолог 

туралы 

7.А5.Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру. 

7.Ж1. Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  өмірбаян  жазу. 

2  

 

 

7.Ж5.Жазба жұмыстарында сөзге жалғанатын қосымшаларды  

орфографиялық нормаға сай жазу; 

7.ТБ1.2.Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, 

аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, ауызша және жұмыстарында 

қолдану. 

2 

2-бөлім: Спорттың пайдасы 7.Т5.Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы  арқылы негізгі ойды 2  



  

Салауатты өмір 

салты: Спорт– 

денсаулық кепілі 

Шәкен 

Күмісбайұлы 

«Солақай» 

әңгімесі (үзінді) 

 

 

 

Спорт жеңімпаздары 

анықтау. 

7.А1. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу 

 

  

 

7.Т4.Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың 

мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау.  

7.Ж3.Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, ертегі, диалог) теңеу, 

эпитет сөздерін қолданып,  өз ойын креативті ұсыну. 

2 

Шәкен Күмісбайұлы 

«Солақай» әңгімесі 

(үзінді) 

ББЖБ   О/Ж 

7.О3. Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды  

анықтау. 

7.А4.Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  

2  

 

 

 7.О6. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде 

көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. 

7.ТБ1.6.Сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді ауызша және жазба 

жұмыстарында орынды қолдану. 
7.Ж6. Оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 

2 

Әңгіменің идеясы, 

тәрбиелік мәні 

 

 

7.О6. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде 

көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру.  

7.Т4.  Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың 

мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау. 

2 

 

 

 

 

 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

3-тоқсан  - 50 күн  

1-бөлім:  Біздің 

өміріміздегі 

музыка   

 

«Ақсақ құлан» 

аңызы 

Музыка туралы түсінік.  

 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау. 

7.А5.Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру. 

2  

 

 

 

Ұлттық аспаптар. 7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну,  негізгі және қосымша 

ақпараттарды анықтау. 

7.ТБ1.4.Өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін ауызша және 

жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

 

Қазақтың 100 әні  

1 шілде – Домбыра күні 

 

7.Т5.Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы  арқылы негізгі ойды 

анықтау. 

7.А5. Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру. 

2 

«Ақсақ құлан» аңызы 

туралы түсінік 

7.А2.Диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың  сөз әдебі мен сөйлеу этикеті 

формаларын білу.  

2  

 



  

7.О5.Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін 

мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау. 

 

 

«Ақсақ құлан» аңызы 

мазмұны талдау 

7.Т5. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы  арқылы негізгі ойды 

анықтау. 

7.А5.Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру.  

2 

Музыка және жастар 

талғамы 

О4.Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру. 

7.Ж5.Жазба жұмыстарында сөзге жалғанатын қосымшаларды  орфографиялық 

нормаға сай жазу. 

2  

 

 

Музыканың адамға 

пайдасы қандай?  

ББЖБ   Т/А 

7.Ж2.Эссе тақырыбының желісінен шықпай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып қажетті мазмұнын ашып жазу. 

7.ТБ1.4.Өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін ауызша және 

жазба жұмыстарында орынды қолдану..  

2 

2-бөлім:  Салт-

дәстүрлер мен 

мерекелер 

З.Ахметова 

«Шуақты күндер» 

үзінді 

 

Әдет-ғұрып және салт-

дәстүрлер 

7.Т3.Тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты сөздер мен тірек 

сөздердің  мағынасын түсіну. 

7.А6.Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

құрастыру. 

2  

 

 

Ұлттық мейрамдар, 

ойындар 

 

 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

7.ТБ1.3.Реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді ауызша және жазба 

жұмыстарында орынды қолдану.  

2 

Ұлттық тағамдар мен 

сусындар 

 

7.О6. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде 

көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. 

7.А5.Коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара 

түсінісіп, ойларын толықтырып отыру. 

2  

 

 

 

 З.Ахметова «Шуақты 

күндер» шығ. маңызы 

7.О3.Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды   

7.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, ертегі, диалог) теңеу, 

эпитет сөздерін қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

7.А6.Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

құрастыру. 

2 

З.Ахметова «Шуақты 

күндер» шығ. салт-

дәстүр  

7.О5.Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін 

мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау. 

7.Ж4.Мәліметтерді  жинақтай отырып,   тақырып бойынша постер, сызба-

кестелер  жасау. 

2  

 

 

 



  

З.Ахметова «Шуақты 

күндер» үзінді талдау. 

7.О6.Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде 

көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. 

7.Ж3.Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, ертегі, диалог) теңеу, 

эпитет сөздерін қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

2 

3-бөлім: Қарым-

қатынас 

мәдениеті: 

интернет және 

әлеуметтік 

желілер. 

Мира Сембайқызы 

«Компьютер»,  

«Ғаламтор» 

өлеңдері 

Интернет, әлеуметтік 

желі, жастар  

 

 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

7.А6. Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

құрастыру. 

2  

 

 

 

Әлеуметтік желінің 

пайдасы мен зияны  

ББЖБ   О/Ж 

7.О5.Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін 

мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау. 

7.ТБ1.5.Етістік шақтарының  (нақ  осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер 

шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарында қолдану. 

2 

Әлеуметтік желі иелері 

кімдер? 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

7.А2. Диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың сөз әдебі мен сөйлеу этикеті 

формаларын білу.  

2  

Мира Сембайқызы 

«Компьютер»,  

 

7.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту.  

7.Т3.Тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты сөздер мен тірек 

сөздердің  мағынасын түсіну. 

2 

Мира Сембайқызы 

«Ғаламтор» өлеңдерін 

талдау 

7.О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін 

мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау. 

7.Ж1. Мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып,  түсініктеме  жазу. 

2  

 

 

 Мира Сембайқызының 

Өлеңдеріне анализ  

7.О2.  Ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау 

(түсініктеме). 

7.Ж2.Эссе тақырыбының желісінен шықпай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып қажетті мазмұнын ашып жазу. 

2 

 Онлайн сауда жасау 7.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту.  

7.О2.Ресми стильдегі  мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (түсініктеме). 

2 

 

 
Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

4-тоқсан  - 47 күн  

1-бөлім:  

Қоршаған 

ортаны қорғау 

Биологиялық алуан 

түрлілік конвенциясы 

Оларды қорғау 

7.Т1.Тірек сөздер,  мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және 

көтерілетін мәселені болжау. 

7.А6.Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

2  

 

 



  

 

Күләш Ахметова 

«Табиғат даусы» 

кітабынан 

«Пәк табиғат 

таратып» өлеңі 

құрастыру.  

“Қызыл кітап”  туралы 

түсінік 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

7.А1.Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу. 

2 

 “Қызыл кітап” 

мазмұны, идеясы 

7.О6.Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде 

көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

2  

 

 

“Қызыл кітап” анализ 

жасау 

7.О4.Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру. 

7.А6.Тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме 

құрастыру. 

2 

Күләш Ахметова 

«Табиғат даусы»    

кітабынан «Пәк табиғат 

таратып» өлеңі 

7.А1. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу. 

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен 

байланыстырып жауап беру. 

2  

 

Өлең идеясын талдау 

 

ББЖБ   Т/А 

7.Ж2.Эссе тақырыбының желісінен шықпай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып қажетті мазмұнын ашып жазу.  

7.ТБ1.7. Талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп-

салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша 

және жазба жұмыстарында орынды қолдану.  

2 

Табиғаттың ластануы 7.О4. Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру. 

7.Ж3.Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, ертегі, диалог) теңеу, 

эпитет сөздерін қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

2  

 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау 7.А1. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, 

мазмұнды жеткізу. 

7.ТБ1.7. Талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп-

салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша 

және жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

2 

2-бөлім:   

Жеңіс күні 

Б.Бұлқышев  

«Шығыс ұлына 

Жеңіс күні    

 

7.Т1.Тірек сөздер,  мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және 

көтерілетін мәселені болжау. 

7.А4.Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.   

2  

Ұлы ерлікке тағзым 7.Т5. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы  арқылы негізгі ойды 2 



  

хат»  анықтау. 

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. 

Ерлік. Елдік. Жеңіс 

 

7.О4. Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру. 

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты 

сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. 

2  

 

 

ҰОС батырлары 

 

ББЖБ   О/Ж 

7.А4. Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай 

отырып  жай сөйлем құрастыру 

2 

Б.Бұлқышев  

«Шығыс ұлына хат» 

7.О3.Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды  

анықтау.  

7.Ж6. Оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 

2  

 

 

 Ерлердің ерлігі 

ұмытылмайды 

7.О4.Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру.  

7.Ж2.Эссе тақырыбының  желісінен шықпай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып қажетті мазмұнын ашып жазу. 

2 

ҰОС туралы әндер 7.А4. Шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау.  

7.Ж6. Оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. 

2  

 

 

 
7.О4.Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, 

түрлерін салыстыру.  

7.Ж2. Эссе тақырыбының желісінен шықпай, абзац түрлерін жүйелі 

құрастырып қажетті мазмұнын ашып жазу. 

2 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

 

 
 


