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    пән: қазақ тілі мен әдебиеті 
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Түсінік хат 

       9-сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Қазақ тілі мен әдебиеті»  оқу бағдарламасы мен оқу жоспары негізінде әзірленді. 

Қазақ тілі мен әдебиеті кіріктірілген пән ретінде қарастырылады. Күнтізбелік-тақырыптық жоспардың мақсаты – бөлім тақырыптарын 

тақырыпшаларға бөлу арқылы мұғалімге белгілі бір бөлім төңірегінде сөздік минимум жинақтауға көмектеседі. Оқушыларға мемлекеттік 

тілді үйретумен қатар, оны қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға тәрбиелеу. Сөйлесім әрекетінің түрлерін дамыту, дұрыс сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. Лексикалық тақырыптар оқушылардың білімін жетілдіреді, дүниетанымын кеңейтіп, кез келген ортада қарым-

қатынасқа еркін түсуге дағдыландырады, қазақ халқының ұлттық болмысы мен құндылықтары туралы түсінік береді. Көркем шығармаларды 

оқыту арқылы оқушылардың шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуіне және сын тұрғысынан ойлауға бағыттайды. Бөлімде белгіленген сағат 

саны оқу мақсаттарын, коммуникативтік дағдыларды, көркем шығармаларды оқытуды қамтиды. Оқу үдерісінің тиімділігін арттыру үшін бір 

сабақта екі оқу  мақсатын  іске асыру ұсынылды.  

     Жоспар 9 бөлімнен тұрады. Әр тоқсанда екі бөлімнен, 3-тоқсанда 3 бөлім қарастырылады. Бөлімдегі әр тақырыпшаға 2 сағаттан берілді.  

Бөлім соңындағы бөлім бойынша жиынтық бағалау 1 тоқсанда екі рет қамтылған. Тоқсан соңындағы тоқсандық жиынтық бағалауға                

2 сағаттан жоспарланды. 

     Бөлім ішіндегі лексикалық тақырыптарды таңдауда қазақ тілі мен әдебиеті пәнін «Қазақстан тарихы», «Қазіргі кездегі Қазақстан», 

"Биология", «География», «Өнер»  пәндерімен байланыстыра оқыту көзделді. Лексикалық тақырыптарды аталған пән бөлімдеріне бағыттап 

жасалынды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің апталық жүктемесі – 4 сағат. Жылдық сағат саны – 140 сағат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ Ұзақ 

мерзімді 

жоспарлауда

ғы тарау 

Тақырыптар/ 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

мазмұны 

Оқу мақсаты Сағат 

саны 

Мерзімі 

1-тоқсан (32 сағат) 

1. 1-бөлім: 

Әлем 

халықтарын

ың ойын-

сауық 

мәдениеті.  

Т.Әлімқұлов 

«Көкпар» 

әңгімесі. 

 (16 сағат) 

 

 

  

Әлем 

халықтарының 

ойын-сауық 

мәдениеті  

 

9.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды 

анықтау. 

9.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы 

ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту. 

2 1-апта 

02.09 

05.09-09.09.2022 

 

Қазақтың дәстүрлі 

ойын-сауық 

мәдениеті 
https://e-
history.kz/kz/news/sh
ow/1065/ 

9.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре 

отырып, дәлелді  жауап беру. 

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз 

пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. 

2 

Ұлттық ойындар  9.О1. Перифраз  түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты 

анықтау.  

9.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді 

қолдану 

2 2-апта 

 12.09-16.09 

 

«Көкпар» ойыны 9.О2. Публицистикалық стильдің  (мақала, қысқа очерк) тілдік 

ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау.  

9.А4. Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру және талдау.    

2 

Т.Әлімқұлов 

«Көкпар» әңгімесі. 
9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық 

құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе лирикалық 

кейіпкердің образына баға беру. 

9.А2. Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоция мен сезімді білдіруде  сөз 

әдебі мен  сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу. 

2 3-апта 

 19.09-23.09 

 

Т.Әлімқұлов 

«Көкпар» әңгімесі. 
9.Ж6.  Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша, қос нүкте, 

нүктелі үтір)  орынды қолдану   9.ТБ1.4.Еліктеу сөздерді ауызша және 

жазба жұмыстарында орынды қолдану    

Бөлім бойынша жиынтық бағалау (ББЖБ) 

2 

  Ойын-сауық 

индустриясы  
9.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  қолдана 

отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау.   

2 4-апта 

 26.09-30.09 

https://e-history.kz/kz/news/show/1065/
https://e-history.kz/kz/news/show/1065/
https://e-history.kz/kz/news/show/1065/


9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз 

пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. 

Ойын-сауықтардың 

тәрбиелік маңызы 
9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді 

салыстыра отырып,  баға беру.   

9.Ж2.Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну.   

2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім: Тіл 

және жазу 

мәдениеті  

(16 сағат) 

Шешендік 

өнер 

Тіл туралы 

мақалдар, нақыл 

сөздер 

9.Т3. Оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты 

тіркестердің мағынасын түсіну. 

9.А1. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш (теңеу, эпитет) құралдарды 

қолданып, ауызша мәтіндер құрау 

2 5-апта 

03.10-07.10 

 

Тіл мәдениеті 9.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре 

отырып, дәлелді  жауап беру. 

9.Ж6.Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша, қос нүкте, 

нүктелі үтір)  орынды қолдану. 

2 

Көне жазулар 9.О2. Публицистикалық стильдің  (мақала, қысқа очерк) тілдік 

ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. 

9.А4. Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру және талдау. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау (ББЖБ) 

2 6-апта 

  10.10-14.10 

 

 

Шешендік өнер 

Билер сөйлейді 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық 

құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе лирикалық 

кейіпкердің образына баға беру.  

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз 

пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру.    

2 

Сөз құдіреті 9.О5.Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  қолдана отырып, 

мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау. 

9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап, шағын 

пікір жазу. 

2 7-апта 

  17.10-21.10 

 

БАҚ-ғы  сөйлеу 

мен жазу мәдениеті 

9.О1.Перифраз  түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты 

анықтау. 

9.ТБ1.1. Тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) және көптік 

мәнді есімдер мен көптік жалғауларды ажырата танып, дұрыс қолдану 

2 

 

 

 

ХХІ ғасырдағы 

шешендік өнер 

 

 

 

9.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) 

кейіптеу, метонимия, синекдоха құралдарын қолданып,  өз ойын креативті 

ұсыну.   

9.ТБ1.1. Тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) және көптік 

мәнді есімдер мен көптік жалғауларды ажырата танып, дұрыс қолдану 

2 

 

 

 

8-апта 

  24.10-28.10 

 

 

 
  



 Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2 

 

 

2-тоқсан  (28 сағат)  

3. 3-бөлім: Үлгі 

тұтарлық 

тұлғалар   

(14 сағат) 

Ә.Нұршайықов 

«Аңыз бен 

ақиқат» (үзінді) 

 

Мен үлгі тұтатын 

тұлға 

9.Т4.  Орта көлемді прозалық, драмалық және  поэзиялық шығармалардан 

үзінді тыңдау,   тақырыбы мен идеясын талдау.  

9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап, шағын 

пікір жазу. 

2 07.11-11.11 

Ұлы адамдар 

өмірінен 

 

9.Т5. Тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды 

анықтау. 9.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз 

аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын 

ескеріп айту. 

2 

Әзілхан 

Нұршайықов 

"Ақиқат пен 

аңыз" романының 

жазылу тарихы 

9.О4. Мәтіндердің типтерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау 

жасау. 

9.А1. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш (теңеу, эпитет) құралдарды 

қолданып, ауызша мәтіндер құрау 

2 14.11-18.11 

 А. Нұршайықов 

«Ақиқат пен 

аңыз» (үзінді) 

Екінші диалог 

9.О1. Перифраз  түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты 

анықтау.  

9.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе жазуда тиімді 

қолдану. 

2 

Бауыржан 

Момышұлы 

Бауыржанның 

даналық сөздері 

 

 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық 

құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе лирикалық 

кейіпкердің образына баға беру. 

9.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, монолог, диалог) 

кейіптеу, метонимия, синекдоха құралдарын қолданып,   

өз ойын креативті ұсыну. 

2 21.11-25.11 

Әлемдегі атақты 

адамдар 

 

9.Ж5.Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  және дефис арқылы 

жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. 

9.ТБ1.2.Сын есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды 

қолдану. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

Ұлт 

мақтаныштары 

 

9.О4. Мәтіндердің типтерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып,  талдау 

жасау.9.А4. Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру және 

талдау.     

 

2 28.11-02.12 

4 4-бөлім: Тарих 

- өзгеріс 

сәттері  

Халқымыз 

басынанан 

кешкен тарихи 

9Т1.Мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтардың жауабына  

болжам жасау, тыңдай отырып салыстыру. 

9.А4. Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру және талдау.   

2 



(14 сағат) 

Дүкенбай 

Досжан 

«Төрт патшаны 

көрген 

кейуана» 

әңгімесі 

  

оқиғалар 

 Дүкенбай 

Досжан 

«Төрт патшаны 

көрген кейуана» 

әңгімесі 

 9.Т4.  Орта көлемді прозалық, драмалық және  поэзиялық шығармалардан 

үзінді тыңдау,   тақырыбы мен идеясын талдау. 

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып бойынша  өз 

пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. 

2 05.12-09.12 

 

 Шығармадағы 

тарих көріністері 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық 

құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе лирикалық 

кейіпкердің образына баға беру. 

9.Ж6.  Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді (сызықша, қос нүкте, 

нүктелі үтір)  орынды қолдану. 

2 

Ел басқарған 

тұлғалар 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді 

салыстыра отырып,  баға беру. 

9.А6.Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген 

ақпаратты талдау, баға беру. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 12.12.-16.12 

 

 

  

Тарих беттерін 

парақтасақ:  

жылдар оқиғалар 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық 

құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-әрекетіне немесе лирикалық 

кейіпкердің образына баға беру. 

9.ТБ1.3.Болжалдық және бөлшектік сан есімдерді 

ауызша және жазба жұмыстарында орынды қолдану. 

2 

Тарих іздері 9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді 

салыстыра отырып,  баға беру. 

9.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, тақырыпқа байланысты 

берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну. 

2 19.12.-23.12 

  Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2 
   3-тоқсан  (40 сағат)  

5. Жер планетасы және 

адамзат М. Әуезов 

«Көксерек» повесінен 

үзінді  

 

 

Жер планетасы 9.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді 

ақпараттарды анықтау.  

9.А6.Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда 

берілген ақпаратты талдау, баға беру. 

2 09.01-13.01.2023 

 

Адамзат және экология 9.Т5. Тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы 

негізгі ойды анықтау. 

9.А4. Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру 

және талдау.   

2 

М. Әуезов «Көксерек» 

повесінен үзінді 

 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың 

композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-

әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру. 

2 16.01-20.01 



9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  

сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу.  

«Көксерек» фильмі 9.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  

қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді 

бақылау. 

9.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) кейіптеу, метонимия, синекдоха 

құралдарын қолданып,  өз ойын креативті ұсыну.   

2 

Табиғи қорықтар 9.О2. Публицистикалық стильдің  (интервью, үндеу) тілдік 

ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. 

9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  

сақтап, интервью жазу.  

2 23.01-27.01 

 

Жер бетіндегі 

таңғажайып 10 мекен 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.А6.Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда 

берілген ақпаратты талдау, баға беру. 

2 

 Көркем 

шығармалардағы дала 

көрінісі 

9.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  

қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді 

бақылау.  

9.ТБ1.5. Етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін 

білу, ауызша және жазба жұмыстарында орынды қолдану 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 30.01-03.02 

 

6. 6-бөлім: Ұрпақтар 

көзқарасының 

алшақтығы 

Т.Әбдіков «Қонақтар» 

Ұрпақтар 

көзқарасындағы 

алшақтықтар 

9.Т3. Оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер 

мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну. 

9.А1. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш (теңеу, эпитет) 

құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау.  

2 

Отбасындағы түрлі 

көзқарастар  

 

9Т1.Мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтардың 

жауабына  болжам жасау, тыңдай отырып салыстыру. 

9.А2. Тақырып пен жағдаятқа сай эмоция мен сезімді 

білдіруде  сөз әдебі мен  сөйлеу этикеті формаларын қолдана 

білу. 

2 06.02-10.02 

 

Төлен Әбдіков 

«Қонақтар» шығармасын 

оқу  

 

 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың 

композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-

әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру. 

9.А2. Тақырып пен жағдаятқа сай эмоция мен сезімді 

білдіруде  сөз әдебі мен  сөйлеу этикеті формаларын қолдана 

білу. 

2 

Төлен Әбдіков 9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 2 13.02-17.02 



«Қонақтар» 

шығармасында 

көтерілген мәселелер 

 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.А1. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш (теңеу, эпитет) 

құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау. 

 

Ұрпақтар сабақтастығы 

Қазіргі күннің жастары 

 

9.Ж5.Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  және дефис 

арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай 

жазу.  9.ТБ1.6.Күшейткіш үстеулерді  ауызша және жазба 

жұмыстарында орынды қолдану 

2 

Әкелер мен балалар. 

М.Әуезов «Абай жолы» 

роман-эпопеясының       

1-том (үзінді) 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.Ж2.Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, тақырыпқа 

байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын 

ұсыну.  

2        20.02-24.02 

 

 

7. 7-бөлім: Жаһандану  

 (14 сағат) 

Ш.Айтматов 

«Кассандра таңбасы» 

 

Жаһандану. 

ЖаҺанданудың оң және 

кері әсері 

9.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде 
деректерді келтіре отырып, дәлелді  жауап беру. 
9.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз 
аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал 
заңдылықтарын ескеріп айту. 

2 

Жаһандану мәселелері.  

Демография – жаһандық 

мәселе. 

 

 

9.Т4.  Орта көлемді прозалық, драмалық және  поэзиялық 
шығармалардан үзінді тыңдау,   тақырыбы мен идеясын 
талдау. 9.А2. Тақырып пен жағдаятқа сай эмоция мен сезімді 
білдіруде  сөз әдебі мен  сөйлеу этикеті формаларын қолдана 
білу.  

2 27.02-03.03 

Ш.Айтматов «Кассандра 

таңбасы» 

9.О4. Мәтіндердің типтерін, тілдік ерекшеліктерін 
салыстырып,  талдау жасау.  
9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  
сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу. 
Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

Ш.Айтматов «Кассандра 

таңбасы»  

9.О2. Публицистикалық стильдің  (мақала, интервью, үндеу) 
тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау.. 

9.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе 

жазуда тиімді қолдану. 

2 06.03-10.03 

Жаһандану аясындағы 

Қазақстан 

9.О4. Мәтіндердің типтерін, тілдік ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау.  

9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  

сақтап, шағын мақала жазу. 

2 

Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

2 13.03-17.03 



9.ТБ1.7.Демеулік шылаулардың қызметін білу,  ауызша 
және жазба жұмыстарында орынды қолдану 

 Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2  

    4-тоқсан  (36 сағат)  

8. 8-бөлім: Жастар 

және бұқаралық 

ақпарат құралдары 
 (16 сағат) 

А.Құнанбайұлы 

«Жастықтың оты 

қайдасың» 

 

  

 

Жастар өз замандастары 

туралы не ойлайды? 

9.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді 

ақпараттарды анықтау.  

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып 

бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған 

сұрақтарға еркін жауап беру. 

2 27.03-31.03 

Білімді жастар- мәңгілік 

елдің болашағы 

9.Т3.Оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер 

мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну. 

9.А1. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш (теңеу, эпитет) 

құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау. 

2 

А.Құнанбайұлы 

«Жастықтың оты 

қайдасың» 

 

9.Т4.  Орта көлемді прозалық, драмалық және  поэзиялық 

шығармалардан үзінді тыңдау,   тақырыбы мен идеясын 

талдау.  

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып 

бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған 

сұрақтарға еркін жауап беру. 

2 03.04-7.04 

 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы 

жасөспірім бейнесі 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру.  

9.А6.Кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда 

берілген ақпаратты талдау, баға беру. 

2 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарының  

жасөспірімдерге әсері 

9.О5.Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  

қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді 

бақылау. 

9.Ж6.  Сөйлем ішінде қойылатын 

тыныс белгілерді (сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір)  

орынды қолдану. 

2 10.04-14.04 

Cөз әдебі мен  сөйлеу 

этикеті 

9.О4. Мәтіндердің типтерін, тілдік ерекшеліктерін 

салыстырып,  талдау жасау. 

9.ТБ2. Жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, 

кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. 

2 

Жастар мәдениеті 9.О5.Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  

қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді 

бақылау. 

9.Ж2.Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, тақырыпқа 

байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын 

2 17.04-21.04 



ұсыну. 

Жастарға арналған 

бағдарламалар 

9.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, эссе 

жазуда тиімді қолдану. 

9.ТБ2. Жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, 

кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

9. 9-бөлім: Қиял мен 

шындық  

Әбділхамит 

Марқабаев 

«Ғарыштағы қымыз» 

әңгімесі 

Шындық және қиял 9.Т1.Мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтардың 

жауабына  болжам жасау, тыңдай отырып салыстыру. 

9.А2. Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоция мен сезімді 

білдіруде  сөз әдебі мен  сөйлеу этикеті формаларын қолдана 

білу. 

2 24.04-28.04 

 

Арманнан туған қиял 9.Т5.Тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы 

негізгі ойды анықтау. 

  9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып 

бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған 

сұрақтарға еркін жауап беру.   

2 

Әбділхамит Марқабаев 

«Ғарыштағы қымыз» 

әңгімесі 

9.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардың 

композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің  іс-

әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру. 

9.А3.Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз 

аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал 

заңдылықтарын ескеріп айту. 

2 01.05-05.05 

Дерек пен пікір 9.О1. Перифраз  түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті 

ақпаратты анықтау. 

 9.А4.Идеялық жағынан ұқсас  шығармаларды салыстыру 

және талдау. 

2 

Қиял мен шындықтың 

араласқан әлемі 

9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  

сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу. 

2 8.05-12.05 

 

Беймәлім тіршілік 9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) кейіптеу, метонимия, синекдоха 

құралдарын қолданып,   өз ойын креативті ұсыну.   

Бөлім бойынша жиынтық бағалау 

2 

Шығармалардағы қиял 

мен шындық 

9.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді  

қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді 

2 15.05-19.05 

 



бақылау. 9.Ж5.Жазба жұмыстарында   күрделі сөздерді  

және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық 

нормаға сай жазу 

Адам қиялының күші 9.О6. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген 

мәселелерді салыстыра отырып,  баға беру. 

9.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын  сақтап, тақырыпқа 

байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын 

ұсыну. 

2 

Адам өміріндегі 

арманның орны. 

9.Ж3. Шығармашылық жазба жұмыстарында (әңгіме, 

монолог, диалог) кейіптеу, метонимия, синекдоха 

құралдарын қолданып,   өз ойын креативті ұсыну.   

9.ТБ2. Жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, 

кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру 

2 34-апта 

22.05-26.05 

 

 

 

 Армансыз адам – 

қанатсыз құспен тең 

9.А5. Пікірталасқа  қатысушылар берілген тақырып 

бойынша  өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған 

сұрақтарға еркін жауап беру. 

9.Т1.Мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтардың 

жауабына  болжам жасау, тыңдай отырып салыстыру. 

  

2 

10. Тоқсандық жиынтық бағалау - 80 минут 2 29.05-31.05 

 

 

 

 

 


