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Түсінік хат 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары «Қазақ тілі» (бірінші тіл ретінде) пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына негізделіп 

құрылды.  КТЖ-ға ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес 9 бөлім (лексикалық тақырыптар), әр тоқсанға екі бөлім, ал 3-тоқсанға үш бөлім бөлінді.   

Лексикалық тақырыптарға түсініктеме. Лексикалық тақырыптар аясында оқушылардың білімі жетілдіріледі, оқушының 

дүниетанымы кеңейіп, кез келген ортада қарым-қатынасқа түсуге дағдыланады, қазақ халқының ұлттық болмысы мен құндылықтары туралы 

түсінік алады. Бөлімде белгіленген сағат саны оқу мақсаттары арқылы коммуникативтік дағдыларды дамытуды көздейді, сонымен қатар 

оқушының белсенді сөздік қорын байытуға, алған білімін күнделікті өмірде қолдануға, өз ойын ашық, еркін жеткізе білуге мүмкіндік береді. 

Пәнаралық және шынайы өмірмен байланыс туралы түсініктеме. 8-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 қарастырылады. Сонымен қатар оқу материалдарының мазмұны мен тапсырмалардың орындалу 

логикасы  оқушылардың даму деңгейіне сай ойлау, жас ерекшеліктеріне сәйкес таңдалынады. 

              Грамматиканы коммуникативтік мәнмәтінде оқыту туралы түсініктеме. Грамматикалық білім коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру барысында жүзеге асырылады. Грамматиканы оқыту лексикалық тақырыптар 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 оқу бағдарламасына сәйкес жылына 106 сағатты, аптасына 3 сағатты құрайды. Әр тоқсанда 2 рет бөлім 

бойынша жиынтық бағалау, 2 сағат тоқсандық жиынтық бағалау қарастырылған.   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Жылдық сағат саны–106, аптасына 3 сағат. 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Сағат саны Уақыты 

1-тоқсан – 26 сағат (9 апта)  

1-бөлім: 

Отбасы және 

демография 

лық өзгеріс  

 

Кіріспе сабақ 8.Т/А1. Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен 

аяқталуын болжау 

8.ӘТН2. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін 

түсініп қолдану 

8.О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау.  

2  

Отбасылық құндылықтар. 

Отбасылық 

құндылықтарды 

насихаттаудың маңызы 

8Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер 

келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен 

салыстыру, талқылау 

8.ӘТН3. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану  

2  

Отбасы және тәрбие 8.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  

мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау 

1 

Қазақстан Республикасы 

халқының әлеуметтік-

демографиялық жағдайы 

8.Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 

эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты 

тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және 

дұрыс шешім қабылдай білу  

8.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану.  

2  

Ұлағатты отбасы – ұлт 

негізі 

 

8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, 

детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты 

белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу  

8.ӘТН5. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану 

1 

 

 

Демографиялық өсім/кему 

 

8.О1. Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты 

белгілер) ақпаратты интерпретациялау  

2  



 

8.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі 

ойын сақтай отырып, өз сөзімен (синонимдермен алмастыру, сөйлем 

құрлымын ықшамдау) жинақы мәтін жазу  

8.ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу 

Отбасым тірегім, 

мақтанышым!  

ББЖБ 

 

8.О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау  

8.Ж1.  Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, күрделі  жоспар құру  

1 

Отбасылық құндылықтар 

дағдарысы 

 

8.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет 

стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты 

аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау 

8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді 

мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, 

сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу    

2  

2-бөлім: Спорт 

және демалыс  

Шынықсақ, шымыр 

боламыз 

8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына 

байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 

пікірталас, жаңалық) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені 

талдау  

8.ӘТН2. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің 

мәнін түсініп қолдану 

8. Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін 

көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)  

8.ӘТН5.1. Сөйлем соңында (нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп 

нүкте) қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану 

1 

Бұқаралық спорт – ұлт 

денсаулығының кепілі 

 

 

8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына 

байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (ән, көркем әдеби 

шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені 

талдау 

8.О3 .Хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік 

жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату 

2  

Қазақстандық олимпиада 

жеңімпаздары 

8.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 

бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу 

1 



 

Паралимпиада ойындары 

 

8.ӘТН4.1. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік,  шақ, рай түрлерін 

тілдесім барысында қолдану 

 

Спорт және бос уақыт 

ББЖБ 

 

8.Т/А4. Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері 

арқылы негізгі ойды анықтау 

8.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет 

стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты 

аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау 

2  

Спорт және белсенді 

демалыс 

 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру  

 

1 

Спорттың әсері 8.Ж6.  Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын 

тексеру, синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер 

енгізу, редакциялау 

8.ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу 

2  

Дені сау ұрпақ – жарқын 

болашақ 

 

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын   

сақтай отырып, шағын мақала, нұсқаулық құрастырып жазу 

1 

Спорт және денсаулық 8.О2. Публицистикалық стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік 

құралдар  арқылы тану 

 

1  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

 

 3-бөлім: 

Жұмысбастыл

ық/ жұмыс 

әлемі 

 

Жұмыс іздеу, жұмысқа 

орналасу 

8.Т/А1. Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен 

аяқталуын болжау 

8.ӘТН2. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін 

түсініп қолдану 

8.О3. Хроника, хабардың қызметтік жазбалардың құрылымы мен 

ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату 

2  

Жұмыссыздық 

Жұмыссыздықпен күрес 

8.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер 

келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің 

жауабымен салыстыру, талқылау   

1 

Жұмыспен қамту 8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу–еңбек тақырыптарына байланысты  2  



 

бағдарламалары   

 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, 

көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген 

мәселені талдау 

8.О1. Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты 

белгілер) ақпаратты интерпретациялау  

8.Ж6. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын 

тексеру, синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер 

енгізу, редакциялау 

Қазақстан жастары 

арасындағы жұмыссыздық 

мәселесі, оны шешу 

жолдары 

8.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 

бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру 

 

1 

Жұмысбастылық 

секторына жаһанданудың 

әсері 

8.Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 

эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты 

тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және 

дұрыс шешім қабылдай білу 

8.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп 

оқу, зерттеп оқу 

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 

сақтай отырып, хабарландыру құрастырып жазу 

8.ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу 

2  

Бұрынғы және қазіргі 

кездегі жұмысбастылық 

ББЖБ 

 

8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, 

детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты 

белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу   

8.ӘТН5. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану 

1 

«Жұмыссыздықтың 

туындау себептері және 

оны қалай жоюға 

болады?» 
 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру 

8.Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін 

көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)  

8.ӘТН3. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану   

2  

4-бөлім: 

Ғарышты 

Ғарыштың зерттелу 

тарихы 

8.Т/А1. Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен 

аяқталуын болжау  

1 



 

игеру  8.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 

іріктеп оқу, зерттеп оқу 

Ғарыш айлақтары және 

қоршаған орта 

8.Т/А4. Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу 

мәнері арқылы негізгі ойды анықтау 

8.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану  

8.Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, күрделі  жоспар құру 

2  

Қазақстандық 

ғарышкерлер 

8 О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет 

стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты 

аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау  

8. Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың 

негізгі ойын сақтай отырып, өз сөзімен (синонимдермен алмастыру, 

сөйлем құрлымын ықшамдау) жинақы мәтін жазу 

 

1 

Ғажайып планета 8 О3. Хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік 

жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату  

8.Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа 

байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе 

себептерін көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе) 

8. ӘТН3. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану  

 

2  

Ғарышты зерттеу 

орталықтары  

ББЖБ 

 

 

8 Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, нұсқаулық, хабарландыру, өтініш, сенім хат, түсініктеме  

құрастырып жазу 

8.ӘТН4.1. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік  түрлерін 

тілдесім барысында қолдану  

1 

Ғарыш әлемінің 

құпиялары 

8. О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан 

алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау  
Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді 

мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, 

сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу 

8.ӘТН4.1. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік  түрлерін тілдесім 

1  



 

барысында қолдану  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

 

5-бөлім: 

Биоалуантүр 

лілік 

Қазақстанның Қызыл 

кітабы 

Т/А1. Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен 

аяқталуын болжау 

8.Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, күрделі  жоспар құру  

8.ӘТН4.1. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану 

2  

Жануарлар дүниесін 

қорғау 

8.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер 

келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен 

салыстыру, талқылау  

8.ӘТН4.1. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану 

1 

 

 

Биологиялық алуан 

түрлілік конвенциясы  

 

8. Т/А6.1. Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, 

эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен 

тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста 

тез және дұрыс шешім қабылдай білу 

О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану 

2  

Емдік қасиеті бар шөптер 8.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  

мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау  

 

1 

Нағыз дәрігер - табиғаттың 

өзі 

8. О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан 

алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау 

8.Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша автордың 

негізгі ойын сақтай отырып, өз сөзімен (синонимдермен алмастыру, 

сөйлем құрылымын ықшамдау) жинақы мәтін жазу     

2  

Жануарларды хайуанаттар 

бағында ұстау дұрыс па? 

8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына байланысты  

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, 

көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген 

мәселені талдау 

8.ӘТН4.1. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану 

1 



 

Жануарлар дүниесін 

қорғау 

ББЖБ 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру 

8.Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін 

көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе) 

8.ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу  

2  

6-бөлім: Су – 

тіршілік көзі 

  

Су - тіршілік көзі 8.Т/А1. Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен 

аяқталуын болжау 

8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу–еңбек тақырыптарына 

байланысты  (диалог, монолог) автор көзқарасы мен көтерілген 

мәселені талдау 

8.ӘТН4.2. Еліктеу сөздердің стильдік мәнін түсініп қолдану 

1 

 

 

Судың қасиеті  Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 

бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу 

8.О1. Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты 

белгілер) ақпаратты интерпретациялау  

2  

Су тапшылығы мәселесі 

Судың ластануы 

8.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың 

негізгі ойын сақтай отырып, өз сөзімен (синонимдермен алмастыру, 

сөйлем құрлымын ықшамдау) жинақы мәтін жазу  

8.ӘТН5. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану 

1 

Таза ауыз су мәселесі 8.О3. Хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік 

жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату   

8.Ж6. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын 

тексеру, синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық 

түзетулер енгізу, редакциялау 

2  

Су ресурстарын тиімді 

пайдалану 

 

8.О6. Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, 

іріктеп оқу, зерттеп оқу  

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, нұсқаулық, хабарландыру, өтініш, сенім хат, түсініктеме  

құрастырып жазу  

8.ӘТН4.3. Шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану 

1 

 

 

 

 



 

7-бөлім: 

Тамақтану 

мәдениеті: 

үнем мен 

ысырап  

 

Тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі 

8.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат 

бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу 

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

зерттеп оқу 
 

2  

Үнем және ысырап 

 

8.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре 

отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, 

талқылау  

1 

Азық-түлік 

қалдықтарының  қоршаған 

ортаға зияны  

 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру 
8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді 

мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, 

сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу  

8.ӘТН3. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану 

2  

Тамақтану мәдениеті 

ББЖБ 
Т/А6.Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-

экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді 

еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім 

қабылдай білу 

1 

Тамақ өнеркәсіптері 

 

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын 

сақтай отырып, өтініш құрастырып жазу 

8.ӘТН4.4. Одағай түрлерін ажырата білу, қолдану 

2  

Тамақтың зияны 

 

8.Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша 

автордың негізгі ойын сақтай отырып, өз сөзімен (синонимдермен 

алмастыру, сөйлем құрлымын ықшамдау)жинақы мәтін жазу   

1 

Тамақ өнімдері 8.О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау. 

1  

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

 

8-бөлім: 

Музыка, өнер 

және әдебиет  

Күй құдіреті 8.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу–еңбек тақырыптарына байланысты  

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, 

көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген 

мәселені талдау 

8.О3.Хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік 

жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

2  



 

ерекшеліктерін ажырату  

8.ӘТН2. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін 

түсініп қолдану  

Өнер және әдебиет 8.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре 

отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен 

салыстыру, талқылау 

8.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай пікірталас барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану 

1 

Жастарды қалай әдебиетке 

қызықтыруға болады? 

8.О1. Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты 

белгілер) ақпаратты интерпретациялау  

Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін 

көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе) 

2  

Кітап оқу - үлкен өнер 

 

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

зерттеп оқу  

8.ӘТН3.Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану   

1 

Қазақ ақын-жазушылары, 

өнер адамдары  

8.О7.  Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау  

8.Ж6. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын 

тексеру,    синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық 

түзетулер енгізу, редакциялау   

2  

Өнерлі өрге жүзер 

ББЖБ 

 

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, сенім хат құрастырып жазу 

8.ӘТН5. Сөйлем соңына және сөйлем ішінде қойылатын тыныс 

белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану 

1 

 Кітап – алтын қазына  

 

Күш - білімде, білім – 

кітапта 

8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді 

мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, 

сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу   

8.ӘТН4.5. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу 

2 

 

 

 

 

Ж1. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере 

отырып, күрделі  жоспар құру. 

1 

Әдебеттанушы ғалымдар 8.О7.  Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау  

2  



 

8.Ж6. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын 

тексеру,    синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық 

түзетулер енгізу, редакциялау   

9-бөлім:  

Ғылыми 

жаңалықтар 

мен 

технология  

 

Қазіргі таңдағы ғылыми 

жаңалықтар 

8.Т/А4. Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері 

арқылы негізгі ойды анықтау 

1  

Қазақстандық ғылым 

саласындағы  жаңалықтар 

Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты  

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, 

көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген 

мәселені талдау 

8.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре 

отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен 

салыстыру, талқылау   

8.ӘТН2. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін 

түсініп қолдану   

2  

Өмір және сандық 

алшақтық 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру  

8.ӘТН1.Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу 

1 

Қазақстандағы 

технологияға 

қолжетімділік мәселесі 

8.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану  

8.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай 

отырып, нұсқаулық, хабарландыру, өтініш, сенім хат, түсініктеме  

құрастырып жазу 

8.ӘТН4.2. Еліктеу сөздердің стильдік мәнін түсініп қолдану. 

2  

Отандық өнертапқыштар 

ББЖБ 

 

8.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану  

 

1 

Жасыл технология 

 

8.О4 Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  

мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік 

ерекшелігін  салыстыра талдау  

8.ӘТН5.2.Сөйлем ішінде қойылатын (үтір, нүктелі үтір, жақша, қос 

нүкте, тырнақша, сызықша) тыныс белгілерін дұрыс қолдану.  

8.Ж3. Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді 

мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, 

сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу  

2  



 

8.ӘТН3. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, 

көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану 

ХХІ ғасырдың ғылыми 

жаңалықтары 

8.О5. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру  

 

1 

Өнертабыстардың рөлі 8.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған 

тілдік құралдар  арқылы тану  

8. ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  

үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға жазу сай  

2  

 Өнертабыстар не үшін 

керек? 

8.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептерін 

көрсетіп,  өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)  

 

1 

Тоқсандық жиынтық бағалау  2  
 


