




Оқулықтарға қойылатын 

талаптар: 
 оқулық ғылыми принципке негізделіп 

жазылады; 

 дидактикалық, әдіснамалық, әдістемелік, 

психологиялық талаптар қойылады; 

 бағдарламада көрсетілген материалдар-

дың желісі бойынша берілетін білім мен 

дағды жүйесі толық және кең баяндалуы 

қажет; 

 оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай 

келуі қажет. 

 



Қазақ тілі  8-сынып 

Қазақ тілі 9-сынып 

Қазақ тілі  11-сынып 

Қазақ тілі   10-сынып 

Ендігі сөз жалпы білім беретін мектептерде қолданылып 

жүрген жаңа мазмұнды Қазақ тілі оқулығының жағдайы 

мен сапалық мәселелері жайлы болмақ. 



  Барлық жалпы білім беретін мектептер жаңа 

білім беру жүйесіне қажетті оқу кешенімен 

жасақталды. 
 



Біз «Арман-ПВ»баспасынан шыққан, Т.Н.Ермекованың  

басшылығымен жасақталған авторлардың құрастырумен 

әзірленген оқулықтарды талдаймыз.  
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Шартты белгілер нақты әрі көрнекті, әрқайсысына  

мақсатты түрінде түсінік берілген. 

Сөйлеу әрекетінің түрлеріне байланысты тапсырмалар 

түрленіп отырады. 

Мәтіндер оқушы танымын, ойлау шеңберін, 

функционалдық сауаттылығын дамытуға, тереңдетуге 

ықпал етеді. 

Жаңа сөздер мен жаңа ұғымдарға түсінік берілген. 

1 

3 

4 

ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Грамматикалық тақырыптар барлық 

тарауларда қарастырылса...   

 

Грамматикалық тақырыптар жүйемен 

берілсе...  
 

Қазақ тілінің салалары бірізділік-

жүйелілік принципімен берілсе... 

КЕЛЕШЕКТЕ КӨҢІЛ БӨЛЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР 

1 

Грамматикалық тақырыптарға (әдеби тіл 

нормасына) көп көңіл бөлінсе...   
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Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептер 

Қазақ тілі пәнінен оқу кешенімен толықтай 

қамтамасыз етілді.  
 Авторлары: Оразбаева Ф.Ш., Дәулетбекова 

Ж.Т., Рахметова Р.С., Рауандина А.Қ., 

Жайлаубаева Қ.С. 

Алматы қ., «Көкжиек-Горизонт» баспасы, 2018 
. 

 



Әр тараудың басында тарау бойы қалаптысатын 

дағдылар берілген; 

Тапсырмалар «Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер» 

модуліне негізделіп интербелсенді әдістер арқылы 

беріген; 

 

Жазылым әрекетіне берілген жазба жұмыстар түрленіп 

отырады; шағын мәтін, аргументтік эссе, хат, т.б.  
 

Сын тұрғысынан ойлауға үйретуге негізделген 

мәселелік тапсырмалар мен сөйлеу тілін дамытуға 

арналған жаттығулар берілген. 
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ЖАҢА МАЗМҰНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ӨЗІНДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: 
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Жаңа сөздердің орыс тіліндегі аудармасын 

және жаңа сөздерге түсінік беру...   
 

Грамматикалық тақырыптар жүйемен 

берілсе...  

 

Көркем шығармалар көбірек берілсе... 

4 

КЕЛЕШЕКТЕ КӨҢІЛ БӨЛЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР 

Көркем шығармаларға әдеби талдаулар 

жасау жағы қарастырылса...   
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       Қорыта келгенде, жоғарыда айтылған мәселелер 

шешімін тауып, түзетілсе, қазақ сыныптарында қазақ тілі 

пәнінде лексикалық тақырыптар мен грамматикалық 

тақырыптар тең дәрежеде жүргізіліп, таразының екі басы 

тең болса, оқушы шешен де сауатты сөйлейді, ойын еркін, 

ашық, жүйелі, сауатты айта да, жаза да алады. 

Функционалдық сауаттылығы артып, сыни ойлай алатын 

болады. Өздігінен шешім шығара алатын болады. 

Сонымен қатар, мемлекеттік тілде оқымайтын 

сыныптарда Қазақ тілі мен әдебиет пәндері бірігіп-кірігіп 

кеткен соң, әр сабақта екеуі үнемі кіріктіріліп, үндестікте 

оқытылса, оқушылардың оқырмандық культі 

қалыптасып,  шығарманы өздігінен көп оқитын, ойын 

ашық айтатын болады. Қазақ тілі мен әдебиетін тең 

дәрежеде меңгеретін болады. 
 




