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    пән: қазақ әдбиеті 
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Түсінік хат 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына негізделіп 

құрылды. Мұнда оқушы игеруге тиіс оқу дағдылары көркем шығармалар аясында апталық сағаттарға бөлініп берілді. 

Сонымен қатар ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес орта мерзімді жоспардағы  бөлімдер толық (барлығы – 11) қамтылды.  

Күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы шығармалар оқушылардың жан-жақты талдай алуына, қазақ әдебиеті мен 

құндылықтарының әлемде алатын орнын түсінуіне, ұлттық дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. Көркем шығармалар 

оқушының белсенді сөздік қорын байытуға, алған білімін күнделікті өмірде қолдана алуға, өз ойын ашық, еркін жеткізе 

білуге және анализ, синтез жасай алу, бағалау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сол негізде 8-сыныпты аяқтағанда 

күтілетін нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Мұғалімнің сабақ жоспарын құруда сынып деңгейіне, тақырып қажеттілігіне 

қарай бір академиялық сағатта бір немесе екі коммуникативтік әрекетті негіз етіп алуы қарастырылды. Орта мерзімді 

жоспарда ұсынылған оқу мақсаттарының орын тәртібі сабақ түрі мен әдістерінің қажеттілігіне қарай өзгертілді. 

Оқу жоспарында мұғалім үшін бағыт-бағдар ретінде берілген ресурстар күнтізбелік-тақырыптық жоспардың 

құрылымына сәйкес енгізілмеді. Мұғалім оларды қажеттілігіне, сынып деңгейіне, жас ерекшелігіне қарай қолдану үшін оқу 

жоспарынан ала алады. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар бойынша 8-сыныптағы қазақ әдебиетінің оқу бағдарламасына сәйкес жылдық 

сағаты - 70, апталық сағаты – 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жылдық сағат саны– 70, аптасына 2 сағат. 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді 

жоспардың мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

Уақыты 

 

1-тоқсан – 16 сағат  

Махаббат пен 

абырой 

1-бөлім: Шәкәрім 

Құдайбердіұлы 

«Қалқаман-

Мамыр» поэмасы 

Кіріспе сабақ 8Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау  

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен 

түрлерін талдау 

2  

Шәкәрім Құдайбердіұлы 

«Қалқаман-Мамыр» поэмасы.  

Қалқаман мен Мамыр бейнелері 

 

8.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу 

тәсілдері тұрғысынан анықтау 

8.А/И2. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалардағы автор 

көзқарасын талдау 

2  

Махаббат пен 

абырой 

2-бөлім: Мағжан 

Жұмабаев «Батыр 

Баян» поэмасы    

 

 

М. Жұмабаев «Батыр Баян» 

поэмасы 

 

8.Т/Ж2.Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан 

талдау 

8.Б/С3. Шығарманы ұлттық құндылығы тұрғысынан талдап, 

әдеби эссе  

2  

Мағжан Жұмабаев «Батыр Баян» 

поэмасы 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

8.Т/Ж4.Үзінді жігін анықтап, шығармадағы маңызын дәлелдеп 

жауап беру  

8.Т/Ж2. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 

тұрғыдан талдау. жазу 

2  

М.Жұмабаев махаббат пен намыс 

арасындағы қарама-қайшылықты 

қалай суреттейді? 

8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, 

қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, 

риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік 

құндылығына баға беру 

2  

Махаббат пен 

абырой 

3-бөлім:  Бейімбет 

Майлин «Қара 

шелек»   

 

Бейімбет Майлин «Қара шелек»   

Композициясы, сюжеті 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен 

түрлерін талдау  

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік 

құндылығына баға беру 

2  

Б.Майлин әңгімесінде көтерілген 

қоғам шындығы 

 

 

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен 

түрлерін талдау  

8.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкер табиғатын жасалу 

тәсілдері тұрғысынан талдау 

2 

 

 

 

 

 Тоқсандық жиынтық бағалау  2 

 

 



 

2-тоқсан – 14 сағат  

Әдебиеттегі аңыз 

сарыны 

4-бөлім. Ыбырай 

Алтынсарин. 

Шағын әңгімелер 

 

 

Ыбырай Алтынсариннің 

қазақтың ұлттық жазба әдеби 

тілінің дамуындағы орны 

Ы.Алтынсарин «Қазақ 

хрестоматиясы» және қазақ 

ағартушылығы 

8.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкер табиғатын жасалу  

тәсілдері тұрғысынан талдау.  

8.Б/С2. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  заманауилығы мен 

жаңашылдығын салыстыра  бағалау. 

2  

Ыбырай Алтынсаринің шағын 

әңгімелері. «Талаптың пайдасы», 

«Әке мен бала» 
 

8.А/И2. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалардағы 
автор көзқарасын талдау. 
8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, 
қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, 
риторикалық сұрақ) қолданысын талдау. 

2  

«Бақша ағаштары», «Асыл шөп», 

«Мейірімді бала» 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

8.Т/Ж2. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 

тұрғыдан талдау 

8.А/И2. Эпикалық, лирикалық,драмалық шығармалардағы автор 

көзқарасын талдау. 

2  

Әдебиеттегі аңыз 

сарыны 

5-бөлім: Шыңғыс 

Айтматов «Найман 

Ана»  

«Ғасырдан да ұзақ 

күн» (романынан 

үзінді)  

 

Шыңғыс Айтматов «Найман 

Ана»  

Сюжеттік желісі 

8.Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 

8.Б/С4. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 

шағын сыни шолу жазу. 

2  

Найман Ана ерлігі 

 

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен түрлерін 
талдау. 

8.Б/С3. Шығарманы ұлттық құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби 

эссе жазу 

2  

Мәңгүрттік -  әдебиеттегі, 

қоғамдағы өзекті мәселе 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау)  

8.А/И4. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан 

дамытып жазу 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік құндылығына 

баға беру. 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2  

3-тоқсан  - 20 сағат  

Кие және 

атамекен 

6-бөлім: Мұқағали 

Мақатаев 

«Аққулар 

ұйықтағанда» 

Мұқағали Мақатаев «Аққулар 

ұйықтағанда» поэмасы 

8.Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін 

анықтау. 

8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, 

синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 

ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау. 

2  

Ақын және аққу 8.Т/Ж4.Үзінді жігін анықтап, шығармадағы маңызын дәлелдеп 2  



 

поэмасы жауап беру  
8.А/И2. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалардағы 
автор көзқарасын талдау 

Ананың психологиялық жай-күйі 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

8.Б/С2. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  заманауилығы мен 
жаңашылдығын салыстыра  бағалау 

8.Т/Ж2. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 

тұрғыдан талдау 

2  

Поэмадағы қасірет, қасиет 

ұғымдары  

8.Б/С4. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 
шағын сыни шолу жазу 
8.Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау. 

2  

Кие және 

атамекен  

7-бөлім:  Қабдеш 

Жұмаділов   

«Қаздар қайтып 

барады»  әңгімесі 

Қабдеш Жұмаділов   «Қаздар 

қайтып барады»  әңгімесі 

8.Т/Ж4. Үзінді жігін анықтап, шығармадағы маңызын дәлелдеп 

жауап беру 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік құндылығына 

баға беру 

2  

«Қаздар қайтып барады»  

әңгімесінің тілі 

8.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкер табиғатын жасалу тәсілдері 

тұрғысынан талдау  

8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, 

синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 

ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 

2  

Әңгіменің көркемдік құндылығы 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен 

түрлерін талдау 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік құндылығына 

баға беру 

2  

«Туған  жерге сағыныш», 

«Алыстағы ағайындар»,  

«Тұмардың қасиеті» 

8.А/И4. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан 

дамытып жазу 

8.Б/С4. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы 

шағын сыни шолу жазу 

2  

Автор  атамекенге деген 

сағынышты қалай жеткізген?  

Кие және 

атамекен 

8- бөлім: 

Т.Айбергенов 

өлеңдері 

Т.Айбергенов «Аруана- бауыр 

дүние», «Ана» өлеңдері 

8.Т/Ж1.Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 

8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, 

синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 

ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау. 

2  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2  



 

4-тоқсан – 20 сағат  

Пайым мен 

парасат 

9-бөлім: Қ. 

Мырза-Әлі 

өлеңдері 

Қ.Мырза-Әлі «Кәрі қыран», 

«Бабамыздың шоқ басқан 

табанымен» өлеңдері 

8.Т/Ж1.Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау. 

8.А/И2. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалардағы 

автор көзқарасын талдау. 

2  

Ақын  жақсылы-жаманды мінез-

құлықтарды қалай 

байланыстырған? 

8.Т/Ж2.Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 

тұрғыдан талдау 

8.Б/С3. Шығарманы ұлттық құндылығы тұрғысынан талдап, 

әдеби эссе жазу. 

2  

Пайым мен 

парасат 

10- бөлім: Роза 

Мұқанова 

«Мәңгілік бала 

бейне» әңгімесі 

Роза Мұқанова «Мәңгілік бала 

бейне» әңгімесі 

Ләйлә бейнесі 

(Бөлім бойынша жиынтық 

бағалау) 

 

8.А/И1. Шығарма композициясындағы  эпизодтың орны мен түрлерін 

талдау. 

8.Т/Ж3.Көркем шығармадағы кейіпкер табиғатын жасалу 

тәсілдері тұрғысынан талдау.  

2  

3. Әңгімедегі адамзаттық мәселе 8.Т/Ж4.Үзінді жігін анықтап, шығармадағы маңызын дәлелдеп жауап 

беру. 

8.Б/С2.  Кейіпкерлер бейнесі арқылы  заманауилығы мен 

жаңашылдығын салыстыра  бағалау. 

2  

4. Полигон - ұлт трагедиясы 

 

8.А/И4.Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан 

дамытып жазу. 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік 

құндылығына баға беру. 

2  

Пайым мен 

парасат 

11-бөлім: 

Р.Ғамзатов 

«Менің 

Дағыстаным» 

әңгімесі 

1.Р.Ғамзатов «Менің 

Дағыстаным» әңгімесі (Бөлім 

бойынша жиынтық бағалау) 

8.Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау. 

8.Б/С1. Кейіпкерлер бейнесі арқылы  тарихи, көркемдік 

құндылығына баға беру. 
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2. Шығармадағы автор бейнесі 

 

8.А/И3. Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, 

синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, 

ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау  

8.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкер табиғатын жасалу тәсілдері 

тұрғысынан талдау. 
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3. Шығарманың тәрбиелік мәні 8.Б/С3. Шығарманы ұлттық құндылығы тұрғысынан талдап, 

әдеби эссе жазу.  

8.А/И2.Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармалардағы автор 

көзқарасын талдау. 
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4. Шығарманың құрылысы 8.Т/Ж1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау. 
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