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Қазақ әдебиеті кафедрасы меңгерушісі  



(Қазақ әдебиеті оқулығы үлгісінде) 

 

“ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ 

ӘЗІРЛЕУДІҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ” 

 

  •Оқулықтағы 

ақпарат 

•Безендірілуі  

 

 

•Түсініктілігі   

•Ғылымилығы 

 

•Қызықтылығы 

•Логикалығы 

 

•Тәжірибедегі 

тиімділігі  

•Жүйелілігі 

•Бірегейлілігі 

 



 әлемдік 

тәжірибе 



Жаңа оқулық моделі  

 Басшылыққа алынатын принциптері: 

•Оқу және оқыту 

•Құрылымы мен ұйымдастыру жұмыстары 

•Тілі 

•Оқулық макеті ( баспа түрі) 

•Электронды мүмкіндіктерді педагогикалық 

технология ретінде пайдалану ( электронды 

оқулық үшін) 

• Техникалық және қызметтік талаптар 

(электронды оқулық, оқулық үшін) 

•Мазмұны 

•   

 

Content (C) 

Мазмұны 

Textbook Committee, Education Bureau 

June 2016 

 әлемдік 

тәжірибе 



АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ДИАЛОГТЫҚ 

 

МӘДЕНИ 

 

Оқушының жеке тұлға 

ретіндегі эстетикалық 

талғамы мен әлемді көркем 

дүние сапасынан бағалауы 

мен қабылдауы 

болады.Оқушы өнер 

туындысымен таныса отырып 

әр дәуірдегі шығармалармен 

танысады. Сол себепті оқулық 

беттерінде оқушының  өзіндік 

рефлексиясы арқылы жеке 

пікірі мен шығармаға берген 

бағасы айқындалатындай 

тапсырмалар болуы керек. 

 

Оқушының жеке тұлға 

ретіндегі эстетикалық 

талғамы мен әлемді көркем 

дүние сапасынан бағалауы 

мен қабылдауы 

болады.Оқушы өнер 

туындысымен таныса отырып 

әр дәуірдегі шығармалармен 

танысады. Сол себепті оқулық 

беттерінде оқушының  өзіндік 

рефлексиясы арқылы жеке 

пікірі мен шығармаға берген 

бағасы айқындалатындай 

тапсырмалар болуы керек. 

 

Оқулықта басты назар 

пәнаралық және 

әдебиетаралық 

байланыстар, 

өлкетанулық және 

этномәдени сипатта 

болып, халық 

тұрмысы мен салты, 

халық тарихы, 

оқылып отырғын 

әдебиеті мәселелеріне 

бөлінеді. 

 



Жаңа оқулық моделі  

  

 

Басшылыққа алынатын принциптері: 

* стратегиялары 

*жас ерекшеліктеріне байланысты                

когнитивті, метакогнитивті қабылдау 

ерекшеліктеріне мән беру 

*  оқу іс*шаралары қызықтылығы   

 

  

 

Learning and 

Teaching (L/T) 

Оқу және 

оқыту 

Textbook Committee, Education Bureau 

June 2016 

 әлемдік 

тәжірибе 



Жаңа оқулық моделі  

  

 

Басшылыққа алынатын принциптері: 

* Кілт сөздер, тарауға түсініктер 

*мазмұндық құрылымы, тарау атаулары 

(безендірілуі), айдары, кескіндері 

* Басы –қысқаша түйіні, соңында: зерттеу/ тарау/ 

модуль/ т.б.  

 

  

 

Structure and 

Organisation (S/O) 

Құрылымы мен 

ұйымдастыру 

Textbook Committee, Education Bureau 

June 2016 

 әлемдік 

тәжірибе 



Жаңа оқулық моделі  

  

 

Басшылыққа алынатын принциптері: 

•Түсініктілігі 

•Иллюстрациялардың сәйкестігі 

•Мәтін мен графикалық кескіндемелерде баланс 

сақтау 

 

 

  

 

Language (L) Тілі 

Pedagogic (P) 

Технологиялары 

Technical and Functional 

Requirements (T/F) 

Техникалық және 

құрылымдық 

безендірілуі 

Textbook Committee, Education Bureau 

June 2016 

 әлемдік 

тәжірибе 



(Қазақ әдебиеті оқулығы үлгісінде) 

 

“ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ 

ӘЗІРЛЕУДІҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ” 

 

  •Оқулықтағы 

ақпарат 

•Безендірілуі  

 

 

•Түсініктілігі   

•Ғылымилығы 

 

•Қызықтылығы 

•Логикалығы 

 

•Тәжірибедегі 

тиімділігі  

•Жүйелілігі 

•Бірегейлілігі 

 



...қандай да бір нақтылы оқулықтың әдіснамалық 

құрылымын негіздеуде оның қандай білім беру жүйесіне 

қызмет ететінін анықтап алу керек.  

ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУДЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:   

 
•  оқушы мен көркем шығарма арасындағы диалогтық қарым-қатынасты 

тудыру үшін жағдай жасау және уәждемелік ұстанымдар беру; 

• көркем мәтінде берілген сезім мен ойдың жеке рефлексиясының қажеттілігі 

арқылы  оқушының көркемөнер туындысымен қарым-қатынасқа түсуінің  

тұрақты болуын қалыптастыру; 

•  кітаппен диалогтық қарым-қатынасқа түсу процесінде   оқушы    жаңа 

білімді игерумен қатар, өзінің  жеке мәдени-эстетикалық тезаурусын 

кеңейтіп, мәдени код пен символдардың құпиясын ашуға ұмтылады;  

•  өнер туындысындағы  кодталған мәліметтерді шешу дағдысын дамыту және 

оған оқушының өзінің аргументтерімен баға бере алуын қалыптастыру. 

 



 Оқулық 

жазудағы  

негізгі  

методологиялық  

ұстанымдар: 

 

 

АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ 

 Джозеф Конрад  

Автор  кітаптың жартысын ғана жазады, ал 

қалған жартысын оқырман өзі жазады… 

 

ДИАЛОГТЫҚ 

 

 

МӘДЕНИ 



Оқулықтағы ақпарат 1 

9-сынып 

Оқулықтағы ақпараттың негізін оқу бағдарламасы мазмұны құрайды  

1) Ж. Баласағұн «Құтты білік»; 

2) Шешендік өнер: Майқы би мен 

Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет 

баба «Не арсыз? Не ғайып? Не 

даусыз?»; 

3) Төле би «Ердің бақыты –әйел», 

Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек 

би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»; 

4) Сырым Датұлы «Балаби мен 

Сырым»; 

5) Бұқар жырау «Тілек», «Әй, Абылай, 

Абылай», «Асқар таудың өлгені»; 

6) «Біржан-Сара» айтысы; 

7) Нысанбай жырау «Кенесары – 

Наурызбай»; 

8) Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің 

Баймағамбетке айтқаны», «Мен, мен, 

мен едім» , «Бағаналы терек»; 

9) Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»; 

10) І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы; 

11) Б.Майлин «Шұғаның белгісі» 

хикаят; 

12) Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы; 

13) Т.Айбергенов «Сағыныш», 

Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап 

өтем»; 

14) Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы; 

15)К. Гамсун  «Аштық» романы. 

 



Оқулықтағы ақпарат 1 

10-сынып (ҚГБ) 

Оқулықтағы ақпараттың негізін оқу бағдарламасы мазмұны құрайды  

1) Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ», «Өлең – 

сөздің патшасы, сөз сарасы», «Көңілім 

қайтты достан да, дұшпаннан да», 

«Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Қалың 

елім, қазағым, қайран жұртым», «Болыс 

болдым, мінеки», «Лай суға май бітпес 

қой өткенге» өлеңдері; Он жетінші 

қарасөз, Отыз екінші қарасөз, Отыз 

үшінші қарасөз, «Ескендір» поэмасы; 

2) Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» 

романы; 

3) Ә. Кекілбаев «Аңыздың ақыры» 

повесі; 

4) М. Мағауин «Шақан - шері» романы; 

5) Ш. Айтматов «Алғашқы ұстаз» повесі; 

6) Ұ. Есдәулетов «Біз түркілерміз»; 

7) Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы;  

8) Шахмардан Құсайынов «Томирис» 

драмасы; 

9) Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 

 



Оқулықтағы ақпарат 1 

10-сынып (ЖМБ) 

Оқулықтағы ақпараттың негізін оқу бағдарламасы мазмұны құрайды  

1) Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ», «Қалың 

елім, қазағым, қайран жұртым», «Лай 

суға май бітпес қой өткенге» өлеңдері; 

Он жетінші қарасөз, Отыз екінші 

қарасөз, «Масғұт» поэмасы; 

2) М.Сәрсеке «Қаныш Сәтбаев» роман-

эссе; 

3) А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесі; 

4) Т.Сұлтанбеков «Көшпелі алтын» 

ғылыми фантастикалық әңгіме; 

5) Оразақын Асқар «Шетте жүрген 

бауырларға» өлеңі; 

6) Ш. Мұртаза «Бесеудің хаты» драмасы; 

7) Ж.Бөдеш «Жалғыз» поэмасы. 

 

 Оқулық пәнге  қатысты маңызды ақпараттармен қамтылған болуы керек. Берілген 

мәліметтер жинақы және тұжырымдалған болуы шарт, егер ақпарат ауқымды 

болса, оқушының қабылдауына кері әсерін тигізетінін ескеруіміз керек  



Безендірілуі 2 

Тапсырмалар жүйесінде шартты белгілерді рәсімдеу ерекшеліктері: 

жұптық 

өздік  жұмыс 

жадыңда 

сақта топтық  

сабақтан тыс 

жұмыстар 

  

хрестоматия 

материалдары 

ғылыми ізденіс 

видео 

шығармашылық аудио 

 Оқулық көркем безендірілген және материалдар түсті иллюстрациялармен   кестелермен , 

тапсырмалар шартты белгілермен берілуі керек.  Безендірудегі ерекшелік оқушының 

қызығушылығын туғызумен қатар материалды еркін өз бетімен игеруіне қызмет етеді. 

 

глоссарий 

сөздік 

тест 



Түсініктілігі  3 
 Ақпараттық материал  

  Оқулықта берілуі тиіс: 

Оқулық ғылыми 

монография емес. 

Оқулық арқылы 

оқушы өмірді тануға 

ұмтылады. 

Оқулық тілі түсінікті, 

жеңіл оқылып, есте тез 

сақталатын болуы 

керек. Мәтіндерінде 

ұзақ фразалық 

оралымдар мен 

шұбалаңқы құрмалас 

сөйлемдер болмауы 

шарт.  

          Әнет баба Кішікұлы өз заманында «билердің биі» атанған оқымысты 

ғұлама, мемлекет қайраткері, ірі тарихи тұлға. Ұзақ жасап, тоқсан жеті 

жасында дүние салған адам. Бұл жерде «билердің биі» деген сөзге аз ғана 

түсінік бере кеткен жөн. «Билердің биі» Бұхарадағы ғылыми медреседе  

оқытылатын он екі пәннің бірі – «мұсылмандық әдет-ғұрып, заң праволары» 

курсын толық меңгеріп, тәмәм еткен шын мағынасындағы ғұлама оқымысты 

әрі бірнеше жас билерге ұстаз болып,батасын берген абыз ақсақалдарға, қара 

қылды қақ жарған ұлы биге, шешендерге берілетін баға болған. 

Әнет бабаның Әз Тәуке заманының іргелі биі, әрі хан ордасындағы кеңес 

мүшесі ретінде әйгілі «Жеті жарғыны»  жасаушылардың бірі екені тарихи 

мәліметтерден ежелден-ақ мәлім. 
 

          Әнет баба Кішікұлы «билердің биі»,  ғұлама, мемлекет қайраткері, ірі 

тарихи тұлға. Әз Тәуке заманының іргелі биі, әрі хан ордасындағы кеңес 

мүшесі ретінде әйгілі «Жеті жарғыны»  жасаушылардың бірі. 

 

Сөздік:  «Билердің биі» -  Бұхарадағы ғылыми медреседе  оқытылатын он екі пәннің бірі – 

«мұсылмандық әдет-ғұрып, заң праволары» курсын толық меңгерген, жас билерге ұстаз болған, 

әділ билерге беріледі.  

“қара қылды қақ жару ” – әділдік  

Әнет баба  9-сынып  



Ғылымилығы  4 

Оқулық өз деңгейіне сай ғылымның 

заманауи бағыттарынан хабардар ету 

керек.  

 Бірақ бұл материалдар оқушының 

деңгейін ескере отырып, белгілі 

көлемде болғаны дұрыс. 

Ж.Баласағұни «Құтты білікте» əдеп, əдет 

туралы былай деген: 

Аз ғана игі іске көп рахмет айт. 

*** 

Кісі алдындағы асқа қолыңды созба. 

*** 

Мінезі жақсы төрге озар. 

*** 

Жақсы қылық адамға — ас пен киім. 

*** 

Сəлем берген саулық береді, Сəлем алған 

қызығын көреді. 

*** 

Үлкен келсе, асыңды аяма, Ыстық асқа 

үрлеме. 

*** 

Құрсақта біткен қылық қара жерге бірге 

кіреді, 

Сүтпен біткен ізгі қылық, өлгенше 

өзгермейді. 

9-сынып  

«Құтты білік» («Құтадғу білік») — «Құтқа, 

бақытқа қалай жетуге болады?» деген 

адам баласы үшін ең өзекті, аса маңызды 

өмірлік һəм мəңгілік сұраққа жауап 

беретін ақылман туынды. Ал оның қандай 

жолдар екенін көкірегі ояу оқырман баба 

мұрасын зерделей оқу арқылы ұғына 

алады Баласағұн Ж. Құтты білік / Көне түркі 

тілінен ауд. жəне алғы сөзі мен түсінік. жазғ. 

А.Егеубаев. — Алматы: Жазушы, 1986. — 616 б.  

 



Логикасы   5 

Оқулық материалдары логикалық түрде құрылуы керек.  

Тапсырмалар мен сұрақтар жеңілден күрделі түрге ауысып отыруы назарда болады.  

Бір тапсырманы екінші тапсырма толықтырып, берілген мәтінді игеруге қызмет етеді.   

Біржан Сара 

2-тапсырма. М. Әуезовтің хрестоматияда берілген айтыс өнері туралы «Айтыс  өлеңдері» 

мақаласын оқып, айтыс түрлері туралы шағын таныстырылым жаса. 

(Топпен орындауға.)  

3- тапсырма. «Біржан – Сара» айтысының мәтінін топта талқылап, айтысты    қарасөз түрінде 

жазып шығыңдар.( Топпен орындауға.)  

4-тапсырма. Айтыстың  сюжетін анықтап, композициялық талдау жаса. Шығармадағы шарықтау 

шегін анықта. Айтыстың аяқталуына қандай оқиға себеп болды, Біржан не себепті айтыс соңында 

Сараны жақтап сөз айтты?  

5-тапсырма. Айтыстан үзінді келтіре отырып, Біржан мен Сараға мінездеме бер. 

 

 

 
 

6- тапсырма. Айтыстың жанрлық ерекшелігене байланысты ақындардың сөздеріндегі 

психологизмді анықта. Қандай сөздер психологиялық тартысты білдіреді? Ақындардың қарсылас 

ақынға өздері туралы айтқан сөздеріне мән бере отырып талда. 

“Біржан-Сара”  



Теорияның берілуі  6 

түсіну және жауап беру  анализ және 

интерпретация  

 

бағалау және салыстыру 

әдеби шығармаға 

сюжеттік-

композициялық 

талдау, әдеби 

шығармадағы 

психологизм, көркем 

шығарманың 

идеясына сай 

кейіпкерлер жүйесі, 

көркем 

шығармалардан алған 

үзінділерді 

шығармашылық 

жұмыстарда қолдану; 

 

эпикалық, поэтикалық, 

драмалық мәтіндердегі 

композициялық амалдар, 

автор бейнесінің 

идеялық-стилистикалық 

тұтастырушы ретіндегі 

рөлі, шығармадағы әдеби 

тілді құбылту мен 

айшықтаудың (троп пен 

фигура) түрлері, автор 

стилі, автор стиліне 

сүйене отырып, 

шығармашылық жұмыс 

жазу; 

 

шығарманы басқа өнер 

түрлеріндегі осы мазмұндас 

туындылармен салыстыру, 

тарихи және көркемдік 

құндылығын бағалау, 

шығармадағы ұрпақтар 

сабақтастығы көрінісін 

заманауи тұрғыда салыстырып, 

жаңашылдығына баға беру, 

әдеби эссе жазу, әдеби 

шығарманы  қазақ әдебиеті 

мен әлем әдебиеті үлгілерімен 

салыстыра талдау, шағын сын 

мақала жазу. 

 

9-сыныпқа арналған  

«Қазақ әдебиеті» пәнінің базалық білім 

мазмұны 



Теорияның берілуі  6 

түсіну және жауап беру  анализ және интерпретация  

 

бағалау және салыстыру 

әдеби шығарманың сюжеттік-

композициялық құрылысын 

талдау арқылы идеялық 

мазмұнын терең түсіну, әдеби 

шығармадағы көтерілген 

мәселелерді ұлттық мүдде 

тұрғысынан ашу, көркем 

шығармадағы кейіпкерлер 

жүйесін жинақтау мен 

даралау, көркем 

шығармалардан алған 

үзінділерді ғаламдық 

тақырыптағы мәселелермен 

байланыстыру, шығармадағы 

ұлттық құндылықтардың 

әлемдік тақырыптармен 

үндестігін ашу; 

әдеби шығарманың 

композициясын уақыт пен 

кеңістік тұрғысынан талдау, 

шығармадағы авторлық 

идеяның өмір шындығымен 

байланысы, шығармадағы 

автор стилі мен көркемдегіш 

құралдардың қызметін ашу, 

көркем шығармадағы 

көтерілген мәселелерге талдау 

жасау арқылы өзіндік пікірін 

қосып, шығармашылық жұмыс 

жазу, әлем және қазақ 

әдебиетіндегі құндылықтардың 

үндесуін талдап, өзіндік ой 

қорыту;  

 

шығарманы мазмұндас 

туындылардың үлгілерімен 

салыстырып, тарихи және 

көркемдік құндылығын 

бағалау, көркем 

шығармадағы көтерілген 

мәселелердің 

жаңашылдығына сыни 

тұрғыдан баға беру, 

шығарманың идеясын 

жалпыадамзаттық 

құндылық тұрғысынан 

талдап,  әдеби эссе жазу, 

шығарманы идеялық 

жағынан мазмұндас 

туындылармен салыстыра 

отырып, әдеби сын жазу. 

10-сыныпқа арналған  

«Қазақ әдебиеті» пәнінің базалық білім 

мазмұны (ҚГБ) 



Теорияның берілуі  6 

түсіну және жауап беру  анализ және интерпретация  

 

бағалау және салыстыру 

әдеби шығармаға сюжеттік-

композициялық талдау жасау 

арқылы идеялық мазмұнын 

түсіну; әдеби шығарманың 

жанрлық табиғатын тану; 

көркем шығармадағы 

кейіпкерлер жүйесін жинақтау 

мен даралау; көркем 

шығармалардан алған 

үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда қолдану; ұлттық 

құндылықтардың 

маңыздылығын контекстермен 

үндестіру; 

әдеби шығарманың әртүрлі 

композициялық 

ерекшеліктерін талдау; автор 

бейнесінің шығармадағы 

белгілі бір оқиғадағы көрінісі; 

шығармадағы көркемдегіш 

құралдардың орны мен 

қызметін ашу;көркем 

шығармада көтерілген 

мәселелерге талдау жасау 

арқылы шығармашылық 

жұмыс жазу;қазақ әдебиеті 

мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  

құндылықтарды анықтау; 

 

шығарманың тарихи және 

көркемдік құндылығын 

анықтап,бағалау; көркем 

шығармадағы көтерілген 

мәселелердің 

жаңашылдығына баға 

беру; шығарманың 

идеясын адамгершілік 

құндылық тұрғысынан 

талдап, әдеби эссе жазу; 

ғылыми еңбектерді негізге 

ала отырып, әдеби сын 

жазу. 

10-сыныпқа арналған  

«Қазақ әдебиеті» пәнінің базалық білім 

мазмұны (ЖМБ) 



Оқулықтағы сұрақтар мен тапсырмалар 7 

Сұрақтар берілген мәтіннің мазмұнын ашатындай 

барынша нақтылы болуы керек; 

Сұраққа жауап бере отырып оқушы мәтінді өз 

бетімен игеруі қажет. 

Сонымен қатар оқушылар өзара бір-біріне сұрақ 

қоя білуге үйренуі керек. 

1. Тапсырмалар қарапайымнан күрделіге құрылуы 

тиіс; 

2. Топтық, жұптық, жеке және өз бетімен 

орындайтын тапсырмалар болып жіктеліп берілуі 

керек; 

3. Аудио тапсырмалар;  

4. Мәтінді талдауға құрылған тапсырмалар 

5. Видео тапсырмалар т.б. 



Оқулықтың бірегейлілігі, жүйелілігі  8 

Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?» 

Күлтөбеге жиналған ел: 

Баба, дүниеде не арсыз, не ғайып, не даусыз, не қадірсіз, не тәтті, не күшті, не 

жаман?- деп жеті сұрақ қойыпты. 

Сонда баба жеті сауалға үш-үштен жұптап былай деп жауап береді: 

- Үш арсыз бар: ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. Үш ғайып бар: ажал ғайып, 

қонақ ғайып, несібе ғайып. Үш даусыз бар. Олар мыналар: мінез, кәрілік, ажал. 

Үш қадірсізге жігіттік, денсаулық, әйел жатады,-дейді данагөй. 

«Қадірсіз»дегенде, бұл жерде, Әнет баба, адам баласы жас шағында осы үш асыл 

нәрсенің қадірін білмейді, ес тоқтата келе өкінеді дегенді айтып отыр. 

Үш тәтті бар. Олар: жан тәтті, мал тәтті, жар тәтті. Үш күшті бар: ақыл күшті, 

жүрек күшті, тіл күшті. Сондай-ақ, үш жаман бар: нақақ қан төгу, кісі малын нақақ 

алу, ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу. Міне, бұдан сақ болыңдар,-депті. 



Әдеби талдау (параллелизм)  9 

 Бұқар жырау 
Асқар таудың өлгені-  

Басын мұнар шалғаны. 

Көктегі бұлттың өлгені- 

Аса алмай таудан қалғаны. 

Ай мен күннің өлгені- 

Еңкейіп барып батқаны. 

Айдын шалқар өлгені- 

Мұз болып тастай қатқаны. 

Қара жердің өлгені- 

Қар астында қалғаны. 

Өлмегенде не өлмейді? 

Жақсының аты өлмейді, 

Ғалымның хаты өлмейді.  

: 

Айдын шалқар өлгені- 

Мұз болып тастай 

қатқаны. 

Қара жердің өлгені- 

Қар астында қалғаны. 

Өлмегенде не өлмейді? 

Жақсының аты өлмейді, 

Ғалымның хаты өлмейді.  





Шешендік өнер, Әнет баба туралы 

әссе  

Аталған шешендік сөзді өзге 

шешендік сөзбен салыстыра талдау.  

“Әнет баба және оның заманы” 

тақырыбында пікіралмасу 

 “Шешендік өнер ” туралы таныстырылым  

(шешендік өнерден үзінді келтіре отырып, 

аталған ұғымдарға талдау жасау   

Шешендік өнер тарихы, Әнет баба  

сөзіндегі ұғымдар туралы   

Шешендік өнер, шешендік өнер 

тарихы,  Әнет баба туралы  



Назарларыңызға рахмет!  


