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    пән: қазақ тілі 

    класс:  9  (Т1) 

 

 



 

 

Түсінік хат 

 

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

Programme «Қазақ тілі» (бірінші тіл ретінде)  оқытылатын  топ оқушыларына арнап құрылған  оқу бағдарламасы мен оқу жоспары негізінде 

құрастырылып, КТЖ-ға ұзақ мерзімді жоспарда көрсетілген 9 бөлім (лексикалық тақырыптар), әр тоқсанға екі бөлім, ал 3-тоқсанға үш 

бөлім енгізілді. 

 «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты  – оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту арқылы ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін 

түсінетін тұлға қалыптастыру, сонымен қатар тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету. 

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. Тақырыптар оқушылардың жас ерекшелігіне, оқыту мақсатына сай таңдалған.  Бөлімде белгіленген сағат саны оқу 

мақсаттары арқылы коммуникативтік дағдыларды дамытуды көздейді.  

Пәнаралық және шынайы өмірмен байланыс туралы түсініктеме. «География», «Химия», «Биология», «Қазақстан тарихымен» 

пәнаралық байланыс арқылы оқыту мүмкіндігі қарастырылған. Тапсырмаларды әзірлеуде оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамыту көзделеді.  

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 дәріптеу, оқушы бойына ұлттық құндылықтарды 

қалыптастыруға,  ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін тиімді пайдалануға бағытталады.  

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу бағдарламасына сәйкес жылына 108 сағатты, аптасына 3 сағатты құрайды. Әр тоқсанда 2 рет 

бөлім бойынша жиынтық бағалау, 2 сағат тоқсандық жиынтық бағалау қарастырылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Жылдық сағаты - 108, аптасына  3 сағат 

    

Ұзақ 

мерзімді 

жоспардың 

бөлімдері 

Тақырыптар/ Ұзақ 

мерзімді жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Cағат 

саны 

Мерзімі  

1-тоқсан – 27 сағат  

1-бөлім. 

Фольклор 

және аңыз 

әңгімелер 

(12 сағат) 

Фольклор. Ауыз әдебиеті – 

рухани қазына 

9.Т/А1.Мәтіннен алынған үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені 

болжау 

1 01-02.09.22 

Ауыз әдебиетінің зерттелуі 

(М.Әуезов)  

9.Т/А5. Перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті 

ақпаратты таба білу 

1 

Аңыз – халық шежіресі 9.О5. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру 

1 

Аңыздар, ертегілер, мифтер 

 

9.О5. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру 

1 05-09.09.22 

Топонимикалық аңыздар 9.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып,  презентация құрастырып жазу 

1 

9.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып,  презентация құрастырып жазу 

1 

Батырлар туралы аңыздар 9.О3. Мақаланың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату 

1 12-16.09.22 

9.О3. Мақаланың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырату 

1 

Тарихи аңыздар 9.ӘТН1. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама 

атауларды орфографиялық нормаға сай жазу 

1 

Мифтер, фольклор, аңыздар 

мен ертегілердің мәні 

9.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, шағын мақала құрастырып жазу 

1 19-23.09.22 

9.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, шағын мақала құрастырып жазу 

1 



 

9.ӘТН1. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама 

атауларды орфографиялық нормаға сай жазу 

1 

2-бөлім. 

Дәстүр мен 

мәдениет 

(12 сағат) 

Дәстүр мен мәдениет – 

ұлттың генетикалық коды  

9.Т/А1.Мәтіннен алынған дәйексөздерге сүйене отырып, көтерілетін 

мәселені болжау 

9.ӘТН2.Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, 

әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану 

1 26-30.09.22 

Көшпелі өркениет пен салт-

дәстүр 

9.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас) автор көзқарасын 

талдау 

1 

9.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас) автор көзқарасын 

талдау 

1 

Қазақ халқының ұлттық 

салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы 

9.О6.Оқылым стратегиясын қолдану: іріктеп оқу 

 

1 03-07.10.22 

9.О6.Оқылым стратегиясын қолдану: іріктеп оқу 

 

1 

9.Ж1. Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру 1 

Әр елдің салты басқа.... 9.О7. Ғаламтор, газет-журналдардан алынған деректерді дәлел ретінде 

қолдану, авторына сілтеме жасау 

1 10-14.10.22 

 

9.О7. Ғаламтор, газет-журналдардан алынған деректерді дәлел ретінде 

қолдану, авторына сілтеме жасау 

1 

9.ӘТН1. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама 

атауларды орфографиялық нормаға сай жазу 

1 

Дәстүрді сақтап қалудың ұлт 

үшін маңызы  

9.Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз 

ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)  

 17-21.10.22 

9.Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз 

ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)  

 

9.ӘТН1. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама 

атауларды орфографиялық нормаға сай жазу 

 

 Тоқсандық жиынтық бағалау 2 24-28.10.22 



 

Тоқсанда өтілген тақырыптарды қайталау 1 

2-тоқсан – 21 сағат  

3-бөлім.  

Өнегелі өмір 

(әйгілі 

адамдардың 

өмірі) 

(11 сағат) 

Өнегелі өмір. Әбу Насыр 

әл-Фараби 

9.Т/А3. Тыңдалған мәтінде ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау 1 07-11.11.22 

 
9.ӘТН2.Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, 

әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану 

1 

9.Т/А4. Мәтінде көтерілген тұрмыстық мәселені талдай отырып, негізгі 

ойды анықтау 

1 

Абай Құнанбаев  

 

9.О3.Тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы 

жанрлық ерекшеліктерін ажырату 

1 14-18.11.22 

9.О3.Тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы 

жанрлық ерекшеліктерін ажырату 

1 

9.Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін 

(тезис) жазу  

1 

Шоқан Уәлиханов  

 

9.О1. Аралас және тұтас емес мәтіндердегі (кесте, диаграмма) 

ақпараттарды салыстыру, өңдеу 

1 21-25.11.22 

9.Ж3. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, 

кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу 

1 

9.Ж3. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, 

кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу 

1 

4-бөлім. 

Әлемді 

қорғаудағы 

мемлекеттер 

мен 

ұлттардың 

арасындағы 

жауапкершіл

ік 

(11 сағат) 

ХХІ ғасырдың басты 

құндылығы – соғыссыз 

әлем 

9.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (жолдау) экспресивті-эмоционалды 

сөздердің рөлін талдау 

1 28-02.12.22 

9.Т/А3. Тыңдалған мәтінде ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау 1 

9.ӘТН3. Сөздік қор мен сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану  1 

Әлемдегі ықпалды елдер 9.О1. Аралас және тұтас емес мәтіндердегі (сызба, сурет) ақпараттарды 

салыстыру, өңдеу 

1 05-09.12.22 

9.Ж3. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, 

кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу 

1 

ӘТН4.1. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін ажырату, қолдану 1 

Адамзат ертеңіне алаңдау – 

бүгінгі әлемдегі ең үлкен 

жауапкершілік 

9.О2. Публицистикалық стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік 

құралдар арқылы тану 

2 12-15.12.22 

9.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 1 



 

орынды қолданып, баяндама құрастырып жазу 

 Тоқсандық жиынтық бағалау 2 19-23.12.22 

Тоқсанда өтілген тақырыптарды қайталау 1 

3-тоқсан – 30 сағат  

5-бөлім:  

Қазба-кен 

байлықтары 

(9 сағат) 

Қазақстан пайдалы 

қазбаларының экономикаға 

әсері 

9.Т/А2. Әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (монография және лекциядан үзінді) 

экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау 

1 09-13.01.23 

9.Т/А6.1. Коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монологта 

өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу 

1 

ӘТН4.1. Сөз тіркесінің байланысу түрлері, есімді, етістікті сөз 

тіркестерін ажырату, қолдану 

1 

Қазба байлық – ел игілігінде 

 

9.О3. Аннотация, презентациялардың құрылымы мен ресімделуі арқылы 

жанрлық ерекшеліктерін ажырату  

1 16-20.01.23 

9.Ж5. Оқылым немесе тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы 

мәтін (аннотация) жазу  

2 

Қазақстанның геология 

саласын дамыту шаралары 

9.О2. Ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар 

арқылы тану 

2 27-28.01.23 

 

9.Ж2. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, презентация, хабарлама құрастырып жазу 

1 

6-бөлім 

Қазіргі 

әлемдегі 

жасөспірім 

(9 сағат) 

Z ұрпақтары 9.Т/А4. Мәтінде көтерілген әлеуметтік мәселені талдай отырып, негізгі 

ойды анықтау 

1 30-03.02.23 

9.Т/А5. Перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы көтерілген мәселе 

бойынша ой тұжырымдау 

1 

9.ӘТН4.3. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді қолдана білу 1 

Жасөспірімнің күн тәртібі  9.О4. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау) 

құрылымын салыстыра талдау 

2 06-10.02.23 

Бос уақытты ұйымдастыру  

 

9.ӘТН5. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін 

дұрыс қолдану  

1 

Болашақтағы әлем – менің 

көзіммен 

9.О5. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру 

1 13-17.02.23 

9. Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 1 



 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, 

өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті  эссе) 

9.ӘТН5. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін 

дұрыс қолдану 

1 

7-бөлім: 

Дилеммалар 

және 

таңдаулар                                                               

(10 сағат) 

Моральдық дилемма 9.Т/А6.1. Коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, полилогта өз ойын 

дәлелді, жүйелі жеткізу 

1 20-24.02.23 

Этикалық дилемма 

 

9.Т/А6.1. Коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, полилогта өз ойын 

дәлелді, жүйелі жеткізу 

2 

Көзқарастар алшақтығы 9.О6. Оқылым стратегиясын қолдану: комментарий жасау 1 27-03.03.23 

Әркімнің өз таңдауы бар 9.О2. Публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану  

2 

Ата-ана мен баланың 

шындық туралы пікірі ұқсас 

болуы мүмкін бе? 

9.Ж6. БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, 

редакциялау 

9.ӘТН4.4. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай қолдану  

2 06-10.03.23 

Азаматтық ұстаным ӘТН4.1. Сөз тіркесінің байланысу түрлері, есімді, етістікті сөз 

тіркестерін ажырату, қолдану 

1 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 13-17.03.23 

Тоқсанда өтілген тақырыптарды қайталау 1 

4-тоқсан – 30 сағат 

8-бөлім 

Қоғамдық 

өзгерістер-

дің тілге 

әсері  

(13 сағат) 

 

Тіл – ұлттың жаны 9.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай монолог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану 

2 27-31.03.23 

Тіл және қоғамдағы 

өзгерістер 

9.ӘТН4.3. Сөйлем ішінде айқындауыш мүшелерді қолдана білу 

 

1 

Үштілділік – білім 

саласындағы жаңғыру 

9.О6. Оқылым стратегиясын қолдану: талдап оқу  1 03-07.04.23 

Тіл мәселесін ғаламдық 

мәселемен байланыстыру 

9.О4. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау) 

құрылымын салыстыра талдау 

2 

Жаһандану үдерісінің қазақ 

тіліне тигізер әсері  

9.ӘТН4.3. Сөйлем ішінде айқындауыш мүшелерді қолдана білу 1 10-14.04.23 



 

Тіл мәселесін төртінші билік 

– БАҚ шеше ала ма? 

9.ӘТН5.1. Айқындауыш сөздердің (қосарлы, қосалқы, оңашаланған) 

тыныс белгілерін дұрыс қолдану 

2 

Тіл тағдыры – ел тағдыры  9.Ж6. БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, 

редакциялау 

1 

 

17-21.04.23 

Тілдің шұбарлануы – ұлтқа 

төнген қауіп 

9. Ж4. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз 

ойын дәлелдеп жазу. (аргументативті эссе) 

2 

9-бөлім 

Бұқара-

лық 

ақпарат 

құралдары

ндағы 

ақпарат 

(12 сағат) 

Бұқаралық ақпарат 

құралдары – төртінші билік 

9.Т/А4. Мәтінде көтерілген қоғамдық мәселені талдай отырып, негізгі 

ойды анықтау 

2 24-28.04.23 

9.Т/А6.2. Коммуникативтік жағдаятқа сай монолог, полилог барысында 

бейвербалды қарым-қатынасты орынды қолдану 

1 

Түрлі басылымдар 9.О7. Энциклопедия, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді 

дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау 

2 02-05.05.23 

Электронды басылымдар 9.ӘТН4.3. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді қолдана білу 1 

Бүгінде газет-журналдың 

атқаратын қызметіндегі 

өзгерістер 

9.О4. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау) 

құрылымын салыстыра талдау 

2 08-12.05.23 

 

Әр түрлі бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы мәтіндерді 

талдау 

9.О7. Энциклопедия, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді 

дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау 

1 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарының қоғамдық 

сананы қалыптастырудағы 

орны 

9.Ж6. БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, 

редакциялау 

2 15-19.05.23 

 

9.ӘТН.5.2. Бірыңғай мүшелерге байланысты қойылатын тыныс белгілерін 

дұрыс қолдану 

1 

Қоғамда БАҚ-тың рөлі 

қашанда жоғары 

9.ӘТН4.3. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді қолдана білу 1 22-26.05.23 

9.ӘТН.5.2. Бірыңғай мүшелерге байланысты қойылатын тыныс белгілерін 

дұрыс қолдану 

2 

Тоқсандық жиынтық бағалау 2 29-31.05.23 

Жыл бойы өтілген тақырыптарды қайталау 1 

 


