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2022-2023 оқу жылына күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

пән: қазақ тілі мен әдебиеті 

класс :  8 (Т2) 

 



 

Түсінік хат 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Қазақ тілі мен әдебиеті» (екінші тіл ретінде) пәні бойынша оқу бағдарламасына 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. Сонымен қатар ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес орта мерзімді жоспардағы 9 бөлім (лексикалық 

тақырыптар) қамтылды. Лексикалық тақырыптар оқушының белсенді сөздік қорын байытуға, алған білімін күнделікті өмірде қолдана алуға, 

өз ойын ашық, еркін жеткізе білуге мүмкіндік береді. 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу бағдарламасында көрсетілген оқу мақсаттарын: айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым 

әрекеттерін қамти отырып, коммуникативтік дағдыларын сенімді қалыптастыруға, сол негізде 8-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. Орта мерзімді жоспарда 

ұсынылған лексикалық тақырыпқа бөлінген оқу мақсаттарының орын тәртібі сабақ түрі мен әдістерінің қажеттілігіне қарай өзгертілді. Әр 

бөлімге Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуға арналған лексика-грамматикалық минимум бірліктері 

ұсынылып, күнтізбелік-тақырыптық жоспар соңына №1  қосымша болып тіркелді. 

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 8-сыныпқа қазақ тілі мен әдебиеті оқу бағдарламасына сәйкес жылына 136 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 сағат саны   140 сағат,  апталық сағат саны- 4 сағат. 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді 

жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

мерзімі 

1-тоқсан – 36 сағат  

1-бөлім: Отбасы 

және 

демографиялық 

өзгеріс  

Марат Қабанбаев 

«Бауыр» әңгімесі 

 

 

 

 

 

Демография туралы 

түсінік. Отбасы 

құндылығы  

8.Т1. Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау. 

8.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды 

қолданып айту. 

 

2 1-2.09.22 

 

«Отбасы күні» 

мерекесі. «Қара 

шаңырақ» ұғымы.   

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну.  

8.А4. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау. 

2 

Марат Қабанбаев 

«Бауыр» әңгімесі 

 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне 

немесе лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау. 

8.А4. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау.  

2 5-9.09.22 

 

Әңгіменің идеясы 

мен мазмұны 

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

формаларын білу 

8.Ж3.  Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу 

мен метафораны қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

2 

Туыстық атаулар 8.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды 

қолданып айту. 

8.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау. 

 

2 12-16.09.22 

Халық санының 

өзгеру себептері 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне 

немесе лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау. 

8.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну  

2 

Әлемдегі 

демографиялық өсу-

кему 

  

8.ТБ1.7.Септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба 

жұмыстарында орынды қолдану. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 19-23.09.22 



 

2-

бөлім:Салауатты 

өмір салты: 

дұрыс тамақтану 

мәдениеті.  

«Кісі басы бір уыс 

тұз» тұрмыс-салт 

ертегісі.  

Асқа байланысты 

ырым-тыйымдар. 

Салауатты өмір 

салты 

8.Т1. Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау.  

8.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, 

мәтін мазмұнын дамыту. 

2 

Дұрыс тамақтану 8.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін 

анықтау.  

8.Ж5. Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  орфографиялық нормаға сай жазу 

2 26-30.09.22 

«Кісі басы бір уыс 

тұз» тұрмыс-салт 

ертегісі  

8.О2.  Ресми-іскерлік (ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін 

анықтап, талдау жасау. 

8.А2. Кеңес беру, ұсыныс жасау, талап ету, бұйрық берудің түрлеріне сай сөз 

әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу.  

2 

Ертегінің мазмұны 

мен идеясы 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу. 

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,   ұсыныс жазу. 

 

2 3-7.10.22 

 

Асқа байланысты 

ырым-тыйымдар. 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 
өз ойын дәлелдеп жеткізу.  

8.ТБ1.2.Салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, 
ауызша және жазба жұмыстарында қолдану. 

2 

Ұлттық тағамдардың 

пайдасы 

8.О2.  Ресми-іскерлік (өтініш, нұсқаулық,  ресми құттықтаулар, ұсыныстар) 

салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау. 

7.Т4.  Әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын 

талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2  

10-14.10.22 

 

 

Денсаулыққа зиянды 

тағамдар 

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,  өтініш, 

нұсқаулық,  құттықтау, ұсыныс жазу 

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып  

жай сөйлем құрастыру 

2 

Асқа байланысты 

ырымдар мен 

8.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, 

мәтін мазмұнын дамыту.  

2 17-21.10.22 



 

тыйымдар 8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу.  

 

Ұлттық сусындар 

пайдасы. Ақтан 

жасалатын тағамдар 

8.А2. Кеңес беру, ұсыныс жасау, талап ету, бұйрық берудің түрлеріне сай сөз 

әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу.  

8.ТБ1.2.Салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, 

ауызша және жазба жұмыстарында қолдану. 

2 

 Дұрыс тамақтану 

мәдениеті 

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, 

сызба,  

8.Ж5.  Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  орфографиялық нормаға сай 

жазу.   

2 24-28.10.22 

 

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ 2 

2-тоқсан – 28 сағат  

3-бөлім: Қазіргі 

заман 

құндылықтары: 

кім боламын? 

Шерхан Мұртаза 

«Дәрігердің үш 

қаруы» 

Құндылық түрлері. 

Қазіргі заман 

құндылықтары 

8.Т4.  Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, 

тақырыбы мен идеясын  талдау. 

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай 

«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

2 7-11.11..22 

 

Заманауи 

мамандықтар. 

Мамандық таңдау- 

маңызды іс 

8.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің  

пікірімен салыстыра отырып  жауап беру.  

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,   өтініш жазу. 

2 

Жұмысқа орналасу 

тәртібі  

8.О2.  Ресми-іскерлік (өтініш) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін 

анықтап, талдау жасау. 

8.ТБ1.5.Етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ,  мақсатты және 

болжалды келер шақ, ауыспалы осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба 

жұмыстарында қолдану. 

2  

14-18.11..22 

 

Шерхан Мұртаза 

«Дәрігердің үш 

қаруы» 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне 

немесе лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау. 

8.А4. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау. 

2 

Табысты, іскер 

адамның 

құндылықтары мен 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу.  

8.Ж6.Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша)  орынды қолдану. 

2  



 

дағдылары 21-25.11.22 

Мамандық таңдауға 

кеңес 

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша  

келісу-келіспеу  себептерін айқын көрсетіп жазу. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

4-бөлім: 

Баламалы 

энергия көздері 

Ғалым Әріп 

«Жел» новелласы 

Баламалы энергия 

көздері 

8.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін 

анықтау. 

8.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды 

қолданып айту. 

2 28.11-

2.12..22 

Баламалы 

энергияның түрлері 

 

8.Т5. Тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі 

ойды анықтау. 

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай 

«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

2 

Баламалы энергияны 

тұтыну.  

 

8.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін 

анықтау. 

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,   нұсқаулық 

жазу  

8.ТБ1.5.Етістіктің қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазба 

жұмыстарында қолдану. 

 

2 5-9.12.22 

 

Ғалым Әріп 

«Жел» новелласы 

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну. 

8.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  

ақпаратты  сипаттау. 

2 

Жел энергиясы 8.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау. 

8.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну.  

2 12-15.12.22 

 Күн энергиясы  

 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу. 

8.А2. Кеңес беру, ұсыныс жасау, талап ету, бұйрық берудің түрлеріне сай сөз 

әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

Су қуаты  8.О1. Кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты 

түсіну, қолдана білу. 

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-

келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу. 

2 19-23.12.22 

 



 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

3-тоқсан  - 40 сағат  

5-бөлім: 

Биоалуантүрлілі

к 

Қадыр Мырзалиев 

«Қызыл кітап» 

 

 

 

 

Биоалуантүрлілік 8.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің  

пікірімен салыстыра отырып  жауап беру. 

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай 

«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

2 9-13.01. 

2023 

Тіршілік иесінің 

жойылуына әсер 

ететін факторлар 

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну.  

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай 

«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

2 

Қадыр Мырзалиев 

«Қызыл кітап» 

 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу  

8.ТБ1.4. Одағай түрлерін мәтіннен ажырату, ауызша жұмыстарда орынды 

қолдану. 

2  

16-20.01. 

2023 

 
Табиғатқа 

қамқорлық 

100 жыл бұрын/қазір 

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, 

сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну.  

8.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, 

мәтін мазмұнын дамыту. 

2 

ҚР Қорықтары  8.Ж5. Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  орфографиялық нормаға сай жазу 

8.ТБ1.3.Топтау сан есімдерін ауызша және жазба жұмыстарында орынды 

қолдану  

 

2  

23-27.01. 

2023 

 
Биоалуантүрлілікті 

сақтаудың маңызы 

8.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің  

пікірімен салыстыра отырып  жауап беру. 

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-

келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

6-бөлім: Су – 

тіршілік көзі 

Ә.Тәжібаев 

«Сырдария» 

өлеңі. 

Су – тіршілік көзі 8.Т5. Тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі 

ойды анықтау. 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге 

өз ойын дәлелдеп жеткізу. 

 

2 30.01-3.02. 

2023 

 



 

Жюль Верн 

«Су астындағы 

80000 километр 

сапар» 

Ә.Тәжібаев 

«Сырдария» өлеңі. 

 

8.Т4.  Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, 

тақырыбы мен идеясын  талдау.  

8.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну. 

2  

 

Жюль Верн 

«Су астындағы 

80000 километр 

сапар» 

8.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау. 

8.Ж5. Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  орфографиялық нормаға сай жазу. 

2 6-10.02. 

2023 

 

 
Су тапшылығы.  

Жаһандық жылыну 

мәселесі. 

8.О1. Кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты 

түсіну, қолдана білу. 

8.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  

ақпаратты  сипаттау. 

2 

Минералды су: зиян 

ба, пайдалы ма? 

8.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу мен 

метафораны қолданып жазу.     

8.ТБ1.1.Мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, ауызша және жазба 

жұмыстарында қолдану. 

2  

13-17.02. 

2023 

 
7-бөлім: 

Мәдениет: сәулет 

өнері.  

М. Шаханов 

«Отырар» 

поэмасы 

 

 

 

Мәдениет: сәулет 

өнері.  

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну. 

8.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, 

мәтін мазмұнын дамыту. 

2 

Көне қалалар 

сәулетінің маңызы 

8.Т5. Тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі 

ойды анықтау.  

8.ТБ1.6.Мақсат және  себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарында 

орынды қолдану. 

2  

20-24.02. 

2023 

 
М. Шаханов 

«Отырар» поэмасы 

8.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау. 

8.А4. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау. 

2 

 «Отырар» 

поэмасының  идеясы 

8.О2.  Ресми-іскерлік (ресми құттықтау) салаға қатысты мәтіндердің тілдік 

ерекшелігін анықтап, талдау жасау. 

8.Ж6. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша)  орынды қолдану. 

2 27.02.-3.03. 

2022 

 

 

Әлемнің ғажайып 

ғимараттары 

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай 

«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-

келіспеу  себептерін айқын көрсетіп жазу. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 



 

Қазақстанның 

мәдени ошақтары 

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,   құттықтау 

жазу  

8.Т1. Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау. 

2  

6-10.03. 

2023 

 

Тарихи мәдени 

орындар 

8.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу мен 

метафораны қолданып жазу.    

8.Т4.  Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, 

тақырыбы мен идеясын  талдау. 

2 

Символдық сәулет 

өнері  

8.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау. 

8.Ж5. Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  орфографиялық нормаға сай 

жазу. 

8.ТБ1.6. Мақсат және  себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба 

жұмыстарында орынды қолдану. 

2 13-17.03. 

2023 

 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 

4-тоқсан – 36 сағат  

8-бөлім: Ғарыш 

саласындағы 

ғылыми 

жаңалықтар 

Талап 

Сұлтанбеков 

«Ғажайып 

планета» 

 

 

 

Ғарыш. Ғарыштың 

игерілуі. Ғылыми 

жаңалықтар 

8.Т1. Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау. 

8.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды 

қолданып айту. 

2 27-31.03. 

2023 

 Ғарыш саласындағы 

жетістіктер 

8.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

  

8.Ж1. Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап,  өтініш, нұсқаулық,  

құттықтау, ұсыныс жазу 

2 

Талап Сұлтанбеков 

«Ғажайып планета» 

 

8.А2. Кеңес беру, ұсыныс жасау, талап ету, бұйрық берудің түрлеріне сай сөз әдебі мен 

сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу. 

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, 

шартты белгілер түрінде ұсыну. 

2 3-7.04. 2023 

 

 «Ғажайып планета» 

 Шығармасындағы 

кейіпкерлер әлемі  

8.А4. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау. 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе 

лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау. 

2 

ҚР Ғарышкерлері 8.О1. Кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, 

қолдана білу. 

8.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну. 

2 10-14.04. 

2023 

 Байқоңыр бақ па, сор 

ма? 

8.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын 

дәлелдеп жеткізу. 

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  

себептерін айқын көрсетіп жазу. 

2 



 

Ғарышты игерудің 

қиындықтары мен 

мүмкіндіктері 

8.Ж6.Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша)  орынды қолдану.  

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну. 

2 17.04.-

21.04. 2023 

 

Шындыққа айналған 

адамзаттың қиялы 

Ғаламшарлар 

8.ТБ2. Жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас 

сөйлемдерді құрастыру. 

8.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу мен 

метафораны қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

9-бөлім: 

Технология үйде 

және жұмыс 

орнында  

Әзес Несин. 

«Дүниеде жоқ 

машина» әңгімесі 

 

 

Ғылым саласындағы 

соңғы жаңалықтар  

8.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің  пікірімен 

салыстыра отырып  жауап беру. 

8.А2. Кеңес беру, ұсыныс жасау, талап ету, бұйрық берудің түрлеріне сай сөз әдебі мен 

сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу. 

2 24-28.04. 

2023 

 

Технологияның үйде 

және жұмыс 

орнындағы 

мүмкіндіктері 

8.Т3. Әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты  сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын  түсіну. 

8.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін 

мазмұнын дамыту. 

2 

Технологиялардың 

пайдасы мен зияны  

8.А6. Кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  

сипаттау. 

8.О5. Қосымша ақпарат көздерінен  алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, 

шартты белгілер түрінде ұсыну. 

2 2-5.05. 2023 

 

Әзес Несин. 

«Дүниеде жоқ 

машина» әңгімесі 

8.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші 

→тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе 

лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау. 

2 

Жаңа 

технологиялардың 

дамуы – отандық 

өнеркәсіптің дамуы 

8.О1. Кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, 

қолдана білу 

8.Ж6. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша)  орынды қолдану. 

2 10-13.05. 

2023 

 

Ғылым туралы 

өлеңдер 

8.О3. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы  кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе 

лирикалық кейіпкердің образына талдау жасау.  

8.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу  

себептерін айқын көрсетіп жазу. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 



 

Өмір сүруді 

жеңілдететін 

технологиялар 

 

8.Ж3.  Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) теңеу мен 

метафораны қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

8.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну. 

 

2 15-19.05. 

2023 

 

Технологияның 

үйде, жұмыс 

орнындағы маңызы 

8.О2.  Ресми-іскерлік (өтініш, нұсқаулық,  ресми құттықтаулар, ұсыныстар) салаға 

қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау. 

8.ТБ2. Жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас 

сөйлемдерді құрастыру. 

2 22.05.-

26.05. 2023 
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