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С.К.,

Абилмажинова

Б.Ж.,

Алғысөз
«Іскери қазақ тілі» оқу құралының мақсаты – білімгерлердің сөздік
қорларын дамыту, еркін сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, грамматикалық
тақырыптар негізінде сөйлеу және жазу
нормаларын меңгертіп,
грамматиканың қызметтік функциясын коммуникативтік қарым-қатынаста
дұрыс қолдана білуді үйрету.
«Іскери қазақ тілі» оқу құралының негізгі бөліміндегі лексикалық
тақырыптар бес модульге жүйеленген.
Бірінші модуль – «Мемлекетке
қызмет ету – ел азаматының парызы», екінші модуль – «Жаңаша өмір сүру –
заман талабы», үшінші модуль – «Ел жаңалықтары айдары», төртінші модуль
– «Халықтың әлеуметтік-тұрмыстық өмірінің жақсаруы», бесінші модуль –
«Әлеуметтік-мәдени өмір аясында» деп аталады. Әрбір модуль 5 лексикалық
тақырыптан тұрады, барлығы жиырма бес сабақ. Әр сабақтың тақырыбына
сәйкес негізгі мәтін берілген. Мәтін мазмұнын түсініп, оны еркін әңгімелеу
үшін, түрлі әдіс-тәсілдермен тапсырмалар іріктелген.
Оқу құралында мәтіндегі мағынасы түсініксіз, қиын сөздердің
лексикалық мағыналарының түсіндірмесі беріледі. Сонымен қатар белсенді
лексиканы
синонимдері, антонимдері арқылы түсіндіру, болымдыболымсыз мағыналарын айқындау арқылы меңгерту, фразеологизм, мақалмәтелдер мен нақыл сөздердегі қолданыстық қызметін
түсіндіріп оқыту
жолдары қарастырылған. Білімгерлерге мәтін мазмұнын меңгерту және еркін
сөйлеп үйрену дағдыларын қалыптастыру мақсатында әр сабақта тезистік
әдіс қолданылған.
Мәтін құрамында жиі кездесетін грамматикалық ұғымдар сызба әдісі
арқылы түсіндіріледі. Сонымен қатар сөздерді бір-бірімен байланыстыру
қызметін атқаратын грамматикалық формалардың, сөздердің жасалуы,
сөздердің сөйлемдегі орын тәртібі, сөз таптарының
функционалдық
қызметтері нақты үлгімен талданып берілген.
Оқу құралыныңы екінші бөлімі «Жазылымға арналған жаттығулар» деп
аталады. Оқу құралының құрамдас бөлігі болғандықтан, білімгерлердің
жазбаша сөйлеу дағдысы мен білігін жетілдіру, сауатты жазудағы
лингвистикалық іскерліктерін қалыптастыру мақсаты көзделеді.
«Сөйлеу этикеті үлгілері» – оқу құралының үшінші бөлімі. Аталған оқу
құралының бұл бөлімі іскери қарым-қатынаста жиі қолданылатын
коммуникативтік фразаларға құрылған. Олар оқу құралында берілген
лексикалық тақырыптармен сәйкес келеді.
Білімгерлердің іскери қазақ тілін үйрену барысында алған білімдағдыларын
бақылау және әрбір модульдік сабақты қорытындылау
мақсатында тест тапсырмалары ұсынылған.
«Іскери қазақ тілі» оқу құралы білімгерлердің сөйлеу және жазу
мәдениетін жетілдіру, сөздік қорын дамыту, тілін ұстарту, сонымен қатар
игерген білімдерін өмір тәжірибесінде қолдана алуға машықтандыратын,
теориялық және практикалық маңыздылығы бар, тиімділігі жоғары оқу
құралы болып саналады.
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І. Негізгі бөлім
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1-МОДУЛЬ
МЕМЛЕКЕТКЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ – ЕЛ АЗАМАТЫНЫҢ ПАРЫЗЫ
БІРІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР ИМИДЖІ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Әзірлеу, нәтиже, дәстүр, жетілдіру, деңгей, ұшталу,
қалыптасу, бедел, пікір, үрдіс, жедел, сарапқа салу.

келбет,

1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Әзірлеу – даярлау, дайындау;
Нәтиже – бір іс-әрекеттің қорытындысы, жемісі;
Дәстүр - әдетке айналған, салт-сана, ғұрып;
Жетілдіру – өсу, көтерілу, даму;
Деңгей - белгілі бір мөлшер, шама;
Ұшталу – шеберлікті, өнерді жетілдіру:
Келбет – 1.түр-тұрпат, кейіп-кескін. 2. бейне, көрік;
Қалыптасу – дағдыға айналу, үйреншікті болу;
Бедел – 1. қадір-қасиет, абырой. 2. атақ, даңқ;
Пікір - өмірдегі заттар мен құбылыстар туралы көзқарас, тұжырым,
пайымдау;
Үдеріс – қауырт қозғалыс, қарбалас;
Үрдіс – әдет, салт, дағды;
Жедел – тез, жылдам, шапшаң;
Сарапқа салу – талқы, сын, талдау.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Әзірлеу – даярлау - дайындау
Нәтиже – қорытынды
Жетілдіру - өсу - көтерілу - даму
Деңгей – шама
Ұшталу – жетілу
Пікір – пиғыл - ой
Сарапқа салу – талдау - талқылау
1.3. Берілген сөздер
болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.

және қарама-қарсы

Әзірлеу-әзірлемеу, әзірлеген жоқ; жетілдіру-жетілдірмеу; ұшталуұшталмау; қалыптасу-қалыптаспау; сарапқа салу-сарапқа салмау;
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Жедел – ақырын - баяу; жетілдіру –
біріктіру;

құлдырату; талдау – жинақтау -

1.4.
Сідерге
таныс
сөздер
төмендегі
тұрақты
тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/ қолданылады.
/Ф/ БЕДЕЛ: беделін түсіру - беделін көтеру, беделін арттыру
(антонимдік жұп)
/Ф/ КЕЛБЕТ: келбеті келген (сымбат, көркі келіскен)
/М/ Келбеті келгеннен кеңес сұра, түрі келгеннен түңілме
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Мемлекеттік қызметкер имиджі
Астана қаласында «Елдің бәсекеге қабілеттігін арттырудағы
мемлекеттік қызметтің рөлі» атты халықаралық конференция өтті.
Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік қызмет моделін реформалаудың негізгі
тәсілдері» тақырыбына баяндама жасады. Өз баяндамасында мемлекеттік
қызмет тәжірибесін сарапқа сала отырып, мемлекеттік қызметшілердің
жұмысын ұтымды ұйымдастыру, басқарушы аппарат жұмысының
тиімділігі мен нәтижелігін арттыру және т.б. маңызды міндеттерді күн
тәртібіне қойды. Бұл жоспарлау әдісімен қызметтегі іс-әрекеттерді әзірлеу,
жүргізу, ақпарат алып, оларды өңдеу, шешімдер даярлау және қабылдау,
қабылданған шешімдерді есепке алып, бақылау жасап отыру үрдістеріне
негізделеді.
Қазіргі кезде жұмыс үдерісінің даму қарқындығы соншалық,
дәстүрлі ақпарат өңдеу құралдарымен жұмыс істеу мүмкін емес.
Ақпараттарды жедел өңдеп, жедел шешімдер қабылдау, басқаруды жаңа
тәсілдермен ұйымдастыру – бүгінгі уақыт талабына айналып отыр. Еңбек
үдерісінде оны front-line деп атап, оны басқару жүйесінің алдыңғы
қатарында қызмет атқарып жүрген кадрлар жүзеге асырады. Сондықтан
мемлекеттік басқаруда да, бизнес жүйесінде де, қоғамдық қызмет
саласында да жұмыс істейтін қызметкерлер өзінің білім деңгейін үнемі
жетілдіріп отыруға, техника мен компьютер тілін шебер меңгеруге тиіс.
Олар қызметті мемлекет атынан атқаратын болғандықтан, басқа
азаматтармен қарым-қатынас шеберлігінің үнемі ұшталуына, өзінің
сыртқы келбетіне, сөйлеу мәдениетіне көңіл бөліп, қоғамда жақсы пікір
қалыптасатындай беделге ие болуы қажет.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
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Мәтін жоспары:
1. Президент баяндамасы
2. Күн тәртібіндегі мәселелер
3. Қазіргі еңбек үдерісі
4. Мемлекеттік қызметкер имиджі
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
-Қазақстан Республикасының Президенті
-мемлекеттік қызметтің рөлі
-реформалаудың негізгі тәсілдері
-мемлекеттік қызметшілердің жұмысы
-басқарушы аппарат жұмысының тиімділігі мен нәтижелігі
-жұмыс үдерісінің даму қарқындығы
-басқару жүйесінің алдыңғы қатары
-өзінің білім деңгейі
-қарым-қатынас шеберлігінің ұшталуы
-өзінің сыртқы келбеті, сөйлеу мәдениеті
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Ілік септігі

Тәуелдік жалғауының ІІІ

жағы
ҮЛГІ: -дың,-дің, -тың, -тің, ның, нің

+

-ы,-і, -сы, -сі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ РӨЛІ
Бұл грамматикалық формалар тәуелділік, меншіктілік мағынада
жұмсалады!
МЫСАЛЫ: МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ
КІМДЕРДІҢ
мемлекеттік қызметшілерге меншікті)
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ЖҰМЫСЫ
ЖҰМЫСЫ? (жұмыс

IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!
Бірінші сұхбат

Жауап беріңіз

-Қандай халықаралық конференция өтті?
-……………………………………………
- Баяндаманы кім жасады?
-……………………………………………
- Баяндамада қандай мәселелер көтерілді?
-…………………………………………….
- Бүгінгі уақыт мемлекеттік қызметшілерге қандай талаптар қояды?
-………………………………………………
- Мемлекеттік қызметшінің имиджі қандай болу керек?
-………………………………………………….
Екінші сұхбат
-

Жауап беріңіз

Аманжол қайда жұмыс істеп жүр?
........................................................
Оның мінезі қандай?
.......................................................
Ол таяу арада не өткізуі керек?
......................................................
Мәслихаттың тақырыбы?
......................................................
Мәслихатқа кімдер қатысады деп күтілуде?
.........................................................................
Мәслихатты ұйымдастыру кімге тапсырылды?
..........................................................................
Ол не әзірлейді?

V. Шаршы ішіндегі негізгі қолданылымдарға сүйене отырып, мәтін
мазмұнын рет саны бойынша әңгімелеңіз!!!
1.
халықаралық 5.
бүгінгі
уақыт 3. күн тәртібіне қойды
конференция өтті талабына
4.
дәстүрлі 2. баяндама жасады
6. оны front-line деп
ақпарат
өңдеу
атап
құралдарымен
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ЕКІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: БАСҚАРУ – ҮЛКЕН ӨНЕР
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Жетекшілік, ықпал, өндіріс, құрылым, қолдау, өңдеу, тарату, құрал, қол
жеткізу, тығырық, қамқорлық, бедел.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Жетекшілік - белгілі бір іске жасайтын басшылық, жол-жоба
көрсетушілік;
Ықпал - бір адамның екінші бір адамға, не бір заттың екінші бір затқа
ететін әсері, ырқы; ықпал етті – себепкер болды, әсерін тигізді;
Өндіріс - тұтынуға қажетті материалдық игіліктерді, құнды заттарды жасап
шығаратын өнеркәсіп саласы;
Құрылым – бір нәрсенің құрылысы, құрамы;
Қолдау – жақтау, қуаттау;
Өңдеу - бір нәрсенің кемшілігін түзеу, ретке келтіру; заттың сапасын
арттыру, құрамын жақсарту;
Тарату – үлестіру, бөліп беру;
Құрал – белгілі бір шаруашылық үшін қажетті аспап, сайман;
Қол жеткізу – белгілі бір жетістікке, мақсатқа жету;
Тығырық - өмірде кездесетін қиыншылық, дағдарыс;
Қамқор – біреудің қамын, жағдайын ойлаушылық, оған тірек болатын;
қамқорлық – қамқор болушылық, қамын ойлаушылық;
Бедел - қадір-қасиет, абырой.
1.2. Берілген сөздердің синонимдерімен танысыңыз!
Жетекшілік – басшылық; ықпал ету - әсер ету; қолдау – жақтау -қуаттау;
өңдеу – ретке келтіру – жаңарту; тарату – үлестіру; құрал – аспап – сайман;
тығырық – қиыншылық – дағдарыс; қамқор – қорғау – қорған, пана; бедел
– қадір – абырой.
1.3. Берілген сөздер
болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
ықпал ету – ықпал етпеу
қолдау – қолдамау, қолдаған жоқ
қолдау – қарсы шығу
қол жеткізу – қол жеткізбеу
өңдеу – талқандау
тарату – жинау
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және

қарама-қарсы

қамқорлық - қастандық
беделді – беделі жоқ, беделсіз
1.4.
Сідерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер /Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/ қолданылады.
Ықпалына түсті (ыңғайына көнді, айтқанын істеді)
Қолдау тапты (қолдаушылар көбейді)
Тығырыққа тірелді (амалы таусылды, не істерін білмеді)
Беделін көтерді, беделі артты (қадірін асырды)
Беделін түсірді (қадірін кетірді)
Қамқорлыққа алды – (қамқорлық, тәлім-тәрбие берді, көмектесті)
II. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Басқару – үлкен өнер
Мемлекеттік мекемені немесе жеке меншік ұйымды басқару, оған
жетекшілік ету оңай емес. Бұл
еңбек біліктілікті, ақылдылық пен
сабырлықты талап етеді.
Басқару дегеніміз: заттарды басқару және адамды басқару болып
екіге бөлінеді. Технологиялық процестерді басқару – заттарды басқару
болып саналады. Ал өндірісті, мекемені, ұжымды басқару – адамдарды
басқару әрекетіне жатады.
Басқарудың маңызды міндеті – ұйымдасқан ұжымға ықпал ете
отырып, жұмысты жүргізу, оның құрылымын сақтау, қызметтік тәртібін
қадағалау, пікірін қолдау және тағы басқалары.
Басқарудың негізгі органы - әкімшілік аппараты. Басқару
техникасына ақпарат жинау, тарату, өңдеу құралдары жатады.
Тәжірибелі іскер басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізіп, жақсы
жетістіктерге қол жеткізеді. Қиын жағдайларда тез шешім қабылдап,
ұжымды тығырықтан алып шығады. Қарамағындағы қызметкерлерді
түсінуге, қамқорлық жасауға, ақыл - кеңес беруге тырысып, ұжымда жақсы
беделге ие болады.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтіннің жоспары:
1. Басқару үдерісінің ерекшелігі.
2. Басқару дегеніміз не?
3. Басқару саясаты.
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
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III. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- мекемені, ұйымды басқару
- заттарды, адамдарды басқару
- жұмысты жүргізу
- құрылымын сақтау
- пікірін қолдау
- ақпаратты жинау
- ісін, жұмысын шебер жүргізу
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Табыс септігі
ҮЛГІ: -ды,-ді, -ты, -ті, -ны,-ні, -н

+

МЕКЕМЕ+НІ, ҰЙЫМ+ДЫ
ПІКІРІ+Н

Тұйық етістік жұрнағы
-у
БАСҚАР+У
ҚОЛДА+У

Бұл грамматикалық формалар қимылдың объекті мен субъектіге
бағытталғандығын білдіреді!!!
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!
Бірінші сұхбат

Сұрақ қойыңыз

Берілген сөйлем құрамындағы асты сызылған сөздерге нені?
кімді? сұрауларын
қойып, сұрау мағынасын білдіретін сөйлемді
жазыңыз!
-....................................................................................................................?
- Бұл еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты талап етеді.
-...................................................................................................................?
- Технологиялық процестерді басқару – заттарды басқару болып саналады.
-....................................................................................................................?
- Ал өндірісті, мекемені, ұжымды басқару – адамдарды басқару әрекетіне
жатады.
-........................................................................................................................?
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- Тәжірибелі іскер басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізеді.
-........................................................................................................................?
- Басшы қиын жағдайларда тез шешім қабылдап, ұжымды тығырықтан
алып шығады.
Екінші сұхбат
- Уақытты басқару деген не?
- ......................................................
- Уақытты меңгеру үшін не қажет?
- ......................................................
- Уақыттың жаулары не деп ойлайсыз?
-.......................................................
- Уақытты үнемдей аласыз ба?
- .....................................................
- Уақытты қалай пайдаланасыз?
- ....................................................
V. Монолог әлемінде!

Жауап беріңіз

Уақыт – қымбат!

Төмендегі тақырыптарға қатысты өз көзқарасыңызды білдіріңіз.
1) Маңызды жұмыстар үшін уақыт табу – бұл табыс көзі.
2) Ойлану үшін уақыт табу – бұл күш-жігер.
3) Оқу үшін уақыт табу – бұл білім негізі.
4) Армандар үшін уақыт табу – жұлдыздарға барар жол.
5) Достық үшін уақыт табу – бақыттың шарты.
VІ. Шаршы ішіндегі негізгі қолданылымдарға сүйене отырып, мәтін
мазмұнын әңгімелеңіз!!!
Бұл
еңбек

Басқару
дегеніміз

Басқарудың Әкімшілік Тәжірибелі Қарамағындағы
маңызды
аппараты іскер
қызметкерлерді
міндеті
басшы
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ҮШІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ – ЖАҢА ҰЖЫМ
I.

Берілген сөздерді оқып шығыңыз.

Ұжым, бөлім, лауазым, еңбек үдерісі, келісім, еңбек келісімшарты,
тәжірибелі, білікті, мәдениетті, қарым-қатынас, кадр саясаты.
1. 1. Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Ұжым - белгілі бір мекемеде, кәсіпорында жұмыс істейтін адамдар тобы;
Бөлім - белгілі бір мекеменің, ұйымның, өндіріс орнының құрамына
кіретін жеке сала;
Лауазым - қызмет бабындағы дәреже, атақ;
Еңбек үдерісі- күнделікті жұмысқа қатысты қауырт қозғалыс, қарбалас;
Еңбек келісімшарты - еңбек үдерісінде келісуші жақтардың алған өзара
міндеттерін белгілейтін шарт түрі;
Келісім- екеуара байланысқан сөз, уәде;
Тәжірибе – белгілі бір істі үнемі істеумен, машықтанумен болатын жұмыс
дағдысы; тәжірибелі - тәжірибесі мол қызметші;
Білікті - жан-жақты түсінігі бар, білімді;
Мәдениет - адамзаттың өндірістік, қоғамдық және ақыл-ой жетістігінің
жиынтығы; мәдениетті – тәрбиелі, жан-жақты білімді адамның
бойындағы қасиет;
Қарым-қатынас – еңбек үдерісінде мекеме қызметкерлерінің және басшы
мен қызметкердің арасындағы іскери байланыс, жұмыс бабы бойынша
араласу, қатысу;
Кадр саясаты - мекеме, кәсіпорын мүддесін қорғауға бағышталған,
басқарудағы ішкі және сыртқы қарым-қатынастардың әрекеті, ұстаған
бағыты;
Инабат – адамгершілікке тән сезім, ізгі қасиет; инабатты – ибалы,
әдепті, ізетті, ілтипатты;
Елгезек – айтқанды екі еткізбейтін тіл алғыш, пысық, ширақ.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз!
Лауазым - қызмет; келісім - уәде; білікті – білімді – білімпаз - білімдар;
қарым-қатынас – байланыс; үдеріс – қауырт қозғалыс; инабатты – ибалы әдепті – ізетті - ибалы.
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
тәжірибелі- тәжірибесіз, тәжірибесі жоқ
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білікті - білімсіз, білімі жоқ
мәдениетті - мәдениетсіз
Білімді – ақымақ, топас
Инабатты – дөрекі
1.4.
Сідерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер /Ф/) мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар /М/
Білім – ақылдың көркі
Білімді болу деген сөз – белгісіз нәрсені ашу қабілетіне
ие болу деген сөз.... (әл-Фараби)
Мәдениетті көтеру үшін мәдениет тарихын, адамзаттың барлық мәдени
мұрасын білу керек
Мәдениеттің өресі әйелге деген көзқараспен анықталады (М.Горкий)
Елгезек – екі айтқызбайды /М/
II. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Жаңа замандағы жаңа ұжым
Нарық экономикасында кадр саясаты – маңызды мәселе. Біздің
ұжымымызда 86-дан астам әртүрлі ұлт өкілдері жұмыс істейді. Ұжым
мүшелерінің жартысынан көбі жас мамандар. Жас мамандардың білімін
жетілдіру, оны тәжірибемен ұштастыру жолдары біздің мекемемізде жақсы
жолға қойылған. Әрбір жас мамандарға тәжірибелі кадрлар қолдау
көрсетеді. Себебі еңбек үдерісінде көп мәселелелерді білімді мамандар
шешетіні мәлім.
Ұжымды көп жылдан бері тәжірибелі басшы Саят Болатұлы Әлиев
басқарып келеді. Ол ақылды, парасатты, мәдениетті адам. Ұжымды
сыйлайды, қызметкерлерді түсінеді, үнемі ақыл-кеңес береді. Сондықтан
ұжым арасында жақсы қарым-қатынас қалыптасқан. Ұжымда істегеннен
бері осы салаға үлкен үлес қосып, әріптестерінің арасында зор құрметке
бөленді.
Мен өзім осы мекемеде бөлім бастығы қызметін атқарамын. Біздің
бөлімде менімен бірге екі әріптесім жұмыс істейді. Әріптестерім өз
қызметтерін жақсы меңгерген білікті кадрлар. Екеуі де үйленген.
Отбасымызбен жиі араласып тұрамыз. Инабатты, елгезек жандар.
Адамдармен тіл табыса біледі. Мен оларды сенімді әрі адал достар ретінде
де қабылдаймын. Олар маған адалдығымен ұнайды. Ақыл-кеңес беруге
дайын тұрады. Білікті және мәдениетті кадрлармен жұмыс істеу өте
ыңғайлы.
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2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтіннің жоспары:
1. Жас мамандарды қолдау.
2. Ұжым басшысы.
3. Мен және менің әріптестерім.
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
III. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
-ұжымымызда жұмыс істейді
-білімін жетілдіру
-тәжірибемен ұштастыру
-мамандарға қолдау көрсету
-ұжымды басқарып келеді
-ұжымды сыйлайды
-қызметкерлерді түсінеді
-құрметке бөленеді
-қызметін атқарамын
-менімен жұмыс істейді
-қызметтерін меңгерген
-отбасымызбен араласып тұрамыз
-маған ұнайды
-адалдығымен ұнайды
-кадрлармен жұмыс істеу
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Жатыс септігі
ж.
ҮЛГІ: -да,-де,-та,-те,-нда,-нде

көсемше + жіктік жалғ. ІІІ
+

ҰЖЫМЫМЫЗ+ДА

ЖҰМЫС ІСТЕ+Й +ДІ

Табыс септігі
ж.
ҮЛГІ: -ды,-ді, -ты, -ті,-ны,-ні,-н

-а, -е,-й+ды,ді

көсемше + жіктік жалғ. ІІІ
+
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-а, -е,-й + ды,ді
-ған,-ген,-қан,-кен (есімше)

ҰЖЫМ+ДЫ
ҚЫЗМЕТТЕРІ+Н

СЫЙЛА+Й+ДЫ
МЕҢГЕР+ГЕН

Барыс септігі

көсемше + жіктік жалғ.

ІІІ ж.
ҮЛГІ: -ға,-ге, -қа, -ке,-на,-не,-а,-е

+

-а, -е,-й + ды,ді
-у (қимыл атауы категор.

жұрн.)
ҚҰРМЕТ+КЕ

БӨЛЕН+Е+ДІ

Көмектес септігі
ж.
ҮЛГІ: -мен,-бен,-пен

көсемше + жіктік жалғ. ІІІ
+

-а, -е,-й + ды,ді
-у(қимыл атауы категор.

жұрн.)
АДАЛДЫҒЫ+МЕН
ТӘЖІРИБЕ+МЕН

ҰНА+Й+ДЫ
ҰШТАСТЫР+У

Бұл грамматикалық формалар іс-әрекеттің мекенін (жатыс с.);
қимылдың мақсаты мен бағытын (барыс септік); объекті мен
субъектіге бағышталған іс-әрекетті (табыс с.); ортақ әрекетті
білдіретін мағыналарда жұмсалады!
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!

Жауап беріңіз

- Ұжымыңызда кадр саясатына қалай көңіл бөлінеді?
- ..........................................................
-Жас мамандарға қандай көмек көрсетіледі?
-.......................................................................
-Ұжым басшысы кім және ол қандай адам?
-......................................................................
- Бөлімде кімдер жұмыс істейді?
-.....................................................................
- Сіз қандай қызмет атқарасыз?
- .....................................................................
- Әріптестеріңізбен жұмыс істеу ұнайды ма?
- .....................................................................
V. Монолог әлемінде!!! Диаграммадағы микротақырыптар бойынша өз
ұжымыңыз бен әріптестеріңіз жөнінде әңгімелеңіз!
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Білікті
кадрлар

Мәдениетті
қарымқатынас

Жаңа
замандағы жаңа ұжым

Басшы

Әріптестер

Бөлім

Жас
мамандар

Кадр
саясаты
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ТӨРТІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: МАҚСАТ ЖӘНЕ ЕҢБЕК - ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Заңды нысандар, межеленген, болжам, мақсат, қамтамасыз ету,
реттеу, нәтижелі, мәртебе, ақша айналымы, еңбек ауқымы, айқындау, рет,
тәртіп, бағыт, мерзім.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Заңды нысандар - заң жүзінде зерттеуге, бақылауға арналған зат,
құбылыс;
Межеленген - белгілі бір оқиғаның, істің дамуымен ерекшеленетін
аралық;
Болжам – белгілі бір істі, ойды жүзеге асырудағы жорамал, тұспал;
Мақсат – бір нәтижеге жету үшін алға қойған міндет;
Қамтамасыз ету – материалдық керек-жарақпен қамту, жабдықтау;
нақты бір әрекетпен, іспен қамсыздандыру;
Реттеу – белгілі бір құбылысты жүйеге келтіретін қимыл;
Нәтиже – белгілі бір іс-әрекеттің қорытындысы, жемісі;
Мәртебе – абырой-атақ, даңқ, дәреже;
Ақша айналымы - қордың өндіріс процесінде түгелімен пайдаланылып,
құны жаңа өнімге толығынан ауысатын бөлігі;
Еңбек ауқымы – адамның өз қажетін қанағаттандыруға бағытталған
жұмыстың көлемі, мөлшері, шеңбері;
Айқындау - анықтау, саралау;
Рет – белгілі бір нәрсеге тән, тәртіп, қатар;
Тәртіп – 1. қоғам мүшелеріне ортақ, орындалуы міндетті ереже, заң. 2. бір
нәрсенің реті, жөн-жобасы;
Мерзім – мезгіл, уақыт;
Бағыт – 1. беталыс, бағдар. 2. ұстанған жол, бағыт, бағдар;
Құбылыс – қоршаған ортада болып тұратын әртүрлі өзгеріс.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Болжам – жорамал - тұспал; мерзім – мезгіл - уақыт – мезет – шақ - кез;
кезең – аралық –меже; рет - қатар; мәртебе – абырой;
нәтиже –
қорытынды; бағыт – жол – беталыс - бағдар; ауқым – көлем - мөлшер;
реттеу – қалыпқа келтіру – жүйеге салу; мақсат – мұрат – мақсұт – арман –
тілек; айқындау – анықтау – нақтылау.
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1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
Межеленген – межеленбеген
Айқындау - айқындамау
Реттеу – реттемеу
Қамтамасыз ету – қамтамасыз етпеу
Айқындау – көмескілену – жалпылау
Межеленген – қиырсыз – шетсізденген - шексіз
1.4. Берілген сөздер төмендегі тұрақты тіркестер (фразеологизмдер
/Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/ қолданылады.
Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ; мақсатқа жетті (ойлағанына,
дегеніне жетті)
Мәртебең өссін, мәртебесі үстем болды (беделі күшейді, абыройы артты,
мәртебесі асты)
Кезеңге шықты (жас мөлшері жоғарылады деген мағынада); кезеңді жау
(ежелден көз тіккен, аңдасқан дұшпан)
Еңбек – Еңбек – адамның көркі, Адам – заманның көркі.
Өмір еңбексіз ештеңе бермейді.
Еңбек түбі береке – көптің түбі мереке
Еңбектің көзін тапқан, байлықтың өзін табады
Еңбек - ер азығы, жауын – жер азығы
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
МАҚСАТ ЖӘНЕ ЕҢБЕК - ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК
Әрбір заңды нысандардың (кәсіпорын, мекеме, ұйымдар) еңбек
үдерістері белгіленген уақытқа жоспарланады.
Кәсіпорынның, ұжымның алдағы уақытқа жоспарланған жұмысын
мақсатты түрде жүзеге асыру үшін, белгілі бір мерзімге межеленген ісшараларды ұйымдастырудың тәртібін, ретін белгілеу қажет. Өткізілетін ісшаралар жоспармен іске асырылады.
Жоспар құрылар алдында болжам жасалады. Болжам белгілі бір
уақытта болатын әрекетті айқындайтын болса, жоспар сол әрекетті жүзеге
асыру қажеттілігін белгілейді. Бұл екі құбылыс бір-біріне тәуелді және
олар басқарумен, жобалаумен өзара байланысты.
Жалпы
құрылатын
басты
жоспарлардың
мақсаты
елдің
экономикалық және әлеуметтік дамуының стратегиялық бағыттарын, ірі
ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асырудың, тұрақты ақша
айналысын қамтамасыз етудің жолдарын реттейді.
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Іскер басшы еңбек ауқымын жоспарлап отырады. Жоспар арқылы
мақсатты түрде жұмыс істеген басшы нәтижелі жетістіктерге қол
жеткізеді. Нәтижелі еңбек мекеме, ұжым мамандарының беделін көтеріп,
мәртебесін өсіреді.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтін жоспары:
1. Еңбек үдерісінің жоспарлануы
2. Болжам мен жоспардың міндеті
3. Жоспарлаудың тиімділігі
4. Басшының іскерлігі
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
III. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
-жоспарланған жұмыс
-межеленген іс-шаралар
-өткізілетін іс-шара
-белгіленген уақыт
-жұмыс істеген басшы
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
ҮЛГІ: Есімше –ған, -ген,-қан,-кен,
-атын,-етін,-итын,-итін
ЖОСПАРЛАН+ҒАН
ӨТКІЗІЛ+ЕТІН

Зат атауы
ЖҰМЫС
ІС-ШАРА

Қазақ тіліндегі
–ған, -ген, -қан, -кен,
-атын,-етін,-итын,-итін
грамматикалық формалары қимылды білдіретін сөздерге жалғанып,
заттың әр түрлі сынын анықтап тұрады!!!
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ АЯСЫНДА!!!
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Берілген сөйлем құрамындағы кез-келген сөз бен сөз тіркесіне
сұрақ қойып, сұрау мағынасын білдіретін сөйлемді жазыңыз!
- ....................................................................................?
-Еңбек үдерістері белгіленген уақытқа жоспарланады.
-........................................................................................
- Өткізілетін іс-шаралар жоспармен іске асырылады.
-.....................................................................................?
- Екі құбылыс басқарумен, жобалаумен өзара байланысты.
-......................................................................................?
- Іскер басшы еңбек ауқымын жоспарлап отырады.
-......................................................................................
- Нәтижелі еңбек ұжымның беделін көтеріп, мәртебесін өсіреді.
V. Шаршы ішіндегі негізгі қолданылымдарға сүйене отырып, мәтін
мазмұнын әңгімелеңіз!!!
Заңды
Мақсатты Болжам
Болжам Басты
Жетістіктерге
тұлғалар түрде
жасалады мен
жоспарлардың қол жеткізеді
жүзеге
жоспар мақсаты
асыру

БЕСІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: БАСШЫ – МАМАН - ЕСЕП
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Жүйе, өндіру, өнім, есеп, ұтымды, ұйымдастыру, қызметші,
қабылдау, жүктелген, бақылау, кәсіпорын, қалпы, заңды, құбылыс, шағын,
несие.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Жүйе – 1.әлеуметтік, қоғамдық, мемлекеттік құрылыс; 2. жөн, рет, тәртіп,
сала;
Өндіру – тұтынуға қажетті материалдық игіліктерді, құнды заттарды жасап
шығару;
Өнім - өнеркәсіп орындары өндіретін зат;
Есеп - жұмысшы, қызметкерлердің, жеке ұйымдар мен мекеме және тағы
басқалардың айлық, тоқсандық, жылдық жұмысы туралы ақпарат, мәлімет;
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Ұтымды – пайдалы, тиімді;
Ұйымдастыру - басқару, жол көрсету, нұсқау;
Қызметші – белгілі бір мамандық бойынша кеңсе жұмысында істейтін
кісі;
Бақылау – анығына жету, тексеру;
Кәсіпорын - түрлі бұйымдар, шаруашылыққа, тұрмысқа қажетті заттар
шығаратын, өндіретін өндіріс орны;
Қалпы (қалып) – бұрынғы күйіне келтіру, жөндеп дұрыстау;
Заңды – заңға сәйкес келетін, орынды;
Құбылыс – қоршаған ортада болып тұратын әртүрлі өзгеріс, әрекет;
Міндет - парыз, борыш;
Шағын – кішірек, көлемі ықшам;
Несие – біреуден уақытша қарызға алған немесе біреуге уақытша қарызға
берген ақша.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Өнім – түсім; есеп – қисап; қызметші – жұмысшы; ұтымды – пайдалы –
тиімді; ұйымдастыру – басқару; бақылау – қадағалау – тексеру; қалып –
күйі – жағдайы; міндет – парыз – борыш; шағын – кішірек – ықшам.
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Ұтымды – зиянды
Шағын – үлкен
Ұйымдастыру – ұйымдастырмау
Бақылау – бақыламау
Өндіру - өндірмеу
Заңды – заңсыз
Ұтымды - ұтымсыз
1.4. Берілген сөздер төмендегі тұрақты тіркестер (фразеологизмдер
/Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде қолданылады.
Міндет артты; міндет қылды /Ф/
Адамның міндеті – ақылға сыйымды қызмет атқару (Аристотель)
Әділ адамның адамгершілік қасиеттері заңды жоқтатпайды (Менандр)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
БАСШЫ – МАМАН – ЕСЕП
Түрлі мемлекеттік және жеке меншік заңды нысандарды басқару
жүйесінде атқарылған жұмыс түрлеріне байланысты немесе өндірілген
өнімдерге қатысты апталық, айлық, жылдық жұмыстар жөнінде есептің
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берілуі - заңды құбылыс. Мемлекеттік басқарудың аса маңызды
міндеттерінің бірі – мекеменің және қызметшілердің жұмысын ұтымды
ұйымдастыру. Бұл қызмет жоспар арқылы белгілі бір уақытта өткізілетін
шараларды ұйымдастыру, орындалған істерді қабылдау, шешімдерді
орындау, жүктелген тапсырмаларды бақылау және атқарылған жұмыс
нәтижесі бойынша есеп алу, есеп беру сияқты жұмыс түрлерін қамтиды.
Мысалы:
Көкшетау қаласы әкімінің есебі
Қаламызда он төрт жаңа кәсіпорын ашылды. Тоғыз кәсіпорын
қалпына келтірілді. Екі жарым мың жұмыс орны құрылды. Жергілікті
бюджеттен адамға 34 млн теңге шағын көмек берілді. Халыққа 18 млн
теңге шағын несие берілді. Білім беру, денсаулық сақтау мекемелері қысқа
дайын. Екі мәдениет үйі, бес кітапхана ашылып, жұмыс істеп жатыр.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтін жоспары:
1. Еңбек талабы - есеп беру
2. Әкімнің есебі
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
III. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- заңды нысандар
- жылдық жұмыстар
- заңды құбылыс
- маңызды міндеттер
- жаңа кәсіпорын
- жергілікті бюджет
- шағын несие
- екі мәдениет үйі
Жоғарыда берілген сөздер төмендегі үлгі бойынша байланысқа
түскен!
ҮЛГІ:

зат, қимыл атауы

-ды, -ді, -дық, -дік
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ЗАҢ+ДЫ
ЖЫЛ+ДЫҚ

НЫСАНДАР
ЖҰМЫСТАР

Қазақ тілінде -ды, -ді, -ты, -ті, -дық, -дік, -тық, -тік формалары
зат атауынан сын атауын жасайтын ең өнімді жұрнақтардың
қатарынан орын алып, жаңа сөз жасау қабілетіне ие!!!
Сонымен қатар қазақ тіліндегі сөздер ешбір жалғаусыз орын
тәртібі арқылы жиі байланысқа түседі!!!
ҮЛГІ:

Қандай?
ЖАҢА
ШАҒЫН
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!

Не?, Нелер?
КӘСІПОРЫН
НЕСИЕ

Берілген сөйлем құрамындағы кез келген сөз бен сөз тіркесіне
сұрақ қойып, сұрау мағынасын білдіретін сөйлемді жазыңыз!
-.............................................................?
- Атқарылған жұмыс түрлеріне, өндірілген өнімдерге қатысты есеп
беріледі.
-...............................................................?
- Басқарудағы маңызды міндеттердің бірі – жұмысты ұтымды
ұйымдастыру.
-...............................................................?
- Бұл қызмет жұмыс нәтижесі бойынша есеп алу, есеп беру сияқты жұмыс
түрлерін қамтиды.
-...............................................................?
- Қаламызда он төрт жаңа кәсіпорын ашылды.
-................................................................?
- Білім беру, денсаулық сақтау мекемелері қысқа дайын.
V. Шаршы ішіндегі негізгі қолданылымдарға сүйене отырып, мәтін
мазмұнын әңгімелеңіз!!!

Есеп беру
Заңды
құбылыс

Ұтымды
ұйымдастыру

Жұмыс
нәтижесі

БасшыМаман Есеп
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Әкім есебі

2-МОДУЛЬ
ЖАҢАША ӨМІР СҮРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
АЛТЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ТУҒАН ҚАЛАМ - АСТАНАМ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Ұсыныс, оқиға, тәуелсіз, паш ету, ұмтылыс, көрсеткіш, сабақтасу, нышан,
кешен, ажар, тұрғын үй, өндіріс, кәсіпкерлік, өну, ағарту, абаттандыру,
жетілдіру, шаһар.
1.1.

Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.

Ұсыныс – тұжырымды пікір, нақтылы тілек;
Оқиға – болып өткен іс, елеулі құбылыс;
Тәуелсіз – толық еркі бар, ерікті, бағынышты емес;
Сабақтасу – бір-бірімен жалғас, сарындас, үндес; бір-бірімен ұштасу,
жалғасу, байланысу;
Нышан – бір нәрсенің белгісі;
Кешен – заттардың, іс-әрекет пен құбылыстың жиынтығы, үйлесімі;
Ажар – бет-пішін, кескін-келбет, түр-тұрпат;
Тұрғын үй – адам тұратын баспана;
Кәсіпкерлік - істі, кәсіпті ұйымдастырушы, бизнесмен адамның
айналысатын ісі, жұмысы;
Оқу-ағарту – білім беру, оқыту, тәрбиелеу ісі;
Абаттандыру – белгілі бір жер аймақтарын, қоршаған ортаны әдемілеу,
әрлеу;
Жетілдіру – өсу, көтерілу, даму;
Шаһар – қала, кент.
1.2.

Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.

Тәуелсіз – еркін - ерікті
Сабақтасу – ұштасу – жалғасу - байланысу
Нышан – белгі
Ажар – бет-пішін - кескін-келбет - түр-тұрпат
Тұрғын үй – баспана
Кәсіпкерлік - кәсіпқойлық
Оқу-ағарту – білім беру
Жетілдіру – даму - өсу - көтерілу
Абаттандыру – жақсарту - көркейту - әрлеу
25

1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсылық
мағынада қолданылады.
тәуелсіз – бодандық - бағыныңқы; сабақтасу – үзілу; ағарту – надан қылу;
жетілдіру – төмендету – кемсіту;
сабақтасу –сабақтаспау; жетілдіру –жетілдірмеу
1.4.

Сіздерге
таныс
сөздер
төмендегі
тұрақты
тіркестер
(фразелогизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.

Нышан – нышан болсын (белгі болсын; белгі – көзі болсын);
Нышан білдірді, нышан берді, нышан көрсетті (ниет байқатты; белгі
берді);
Ажар – ажар салды (тілек айтты); ажары кетті, ажары қайтты, ажары
тайды (жүзі салып, көркі кетті); ажары кірді – (көріктенді, бетіне қан
жүгірді); ажары қашты (түр-түсі бұзылды); ажары өтпеді (сөзін
сыйламады) қадірлемеді; ажары тозды (жүдеп-жадау).
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Туған қалам – Астанам.
1998 жылы Н.Назарбаевтың ұсынысымен қазақ елінің астанасы
Алматыдан Ақмолаға көшірілді. Астананы көшіру – ел тарихындағы
ерекше оқиға болды. Сарыарқа жерінде Астана қаласының пайда болуы
қазақ халқының ғасырлар бойы тәуелсіз өмір сүруге, жарқын болашаққа
деген арманымен ұштасады.
Қазақ халқының ғажайып өмір туралы арманының орындалуы сәнді
Астананың тұрғызылуымен сабақтасып жатқандай. Жаңа қалада
Бейбітшілік пен келісім сарайының жанынан «Пирамида» тәуелсіздік
сарайы, «Қазақ елі» деп аталатын монумент, Астана-Бәйтерек нышаны,
«Атамекен» этномемориялы, тамаша тұрғын үй кешендері, әкімшілік
ғимараттары, ал монументтер мен сәулет ескерткіштері қаланың ажарын
аша түскен.
Астаналықтардың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында қала
әкімшілігінің алдында маңызды міндеттер тұр.
Мемлекеттік тұрғын үй салу бағдарламасын іске асыру, денсаулық
сақтау жүйесін, өндіріс пен кәсіпкерлікті, көлік инфрақұрылымын, оқуағарту және мәдени нысандарын дамыту, қоршаған ортаны қорғау, қаланы
абаттандыру т.б. жұмыстарын жетілдіруде.
Қазақстан халқы өз күшімен Дубай, Сингапур, Анкара қаласына
ұқсас сәнді де сұлу астанаға ие болды. Америка құрама штаты –
Вашингтон мен Нью-Йорк, Ресей – Мәскеу мен Санкт Петербург, Түркия –
Анкара мен Стамбул деп мақтанса, біз сұлу шаһарымыз – Алматы мен
Астана деп мақтанамыз.
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2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтіннің жоспары:
1. Ел тарихындағы ерекше оқиға
2. Астананың көрікті жерлері
3. Қала әкімшілігінің міндеттері
4. Сұлу қала - Астана
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- Ақмолаға көшірілді
- арманымен ұштасады
- Астананың тұрғызылуымен сабақтасып жатқандай
- қаласына ұқсас
- өз күшімен ие болды
- сұлу астанаға ие болды
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Барыс септігі
ҮЛГІ: -ға, ге,- қа, -ке, на,- не

+

АҚМОЛА+ҒА
СҰЛУ АСТАНА+ҒА

Өткен шақ жұрнағы
-ды,-ді
КӨШІРІЛ+ДІ
ИЕ БОЛ+ДЫ

Бұл грамматикалық формалар болып кеткен іс-әрекеттің бағытын,
мақсатын білдіреді.
Көмектес септігі
ҮЛГІ: -мен, бен, -пен
ӨЗ КҮШІ+МЕН
АРМАНЫ+МЕН

+
+

Өткен шақ жұрнағы
-ды,-ді

ИЕ БОЛ+ДЫ
ҰШТАС+А+ДЫ ( а- көсемше ж. + -ды жікт. ж. ІІІ

ж.)
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Жоғарыда көрсетілген қосымшалар
субъектілерге ортақ екендігін білдіреді!!!
IV.
V.

Іскери сұхбат әлемінде!!!

өткен

іс-әрекеттің

Жауап беріңіз

Астана қандай қала?
............................................................
Астана қай елдің қаласы?
............................................................
Астана қашан салынған?
...........................................................
Астана бұрын қалай аталды?
..........................................................
Астаналықтар қандай адамдар?
.........................................................
Жарыс сөзге қатысайық!!!
-Астананың Алматыдан Ақмолаға көшірілуі ерекше оқиға
екендігін өз пікіріңізбен дәлелдеңіз!
Бірінші сайыскер: Менің ойымша.............................................
Екінші сайыскер: Әрине.............................................................
- Қала әкімінің астананы көркейтуге байланысты игі істері
туралы өз көзқарасыңызды айтып беріңіз!
Үшінші сайыскер: Менің ойымша.............................................
Төртінші сайыскер: Меніңше.............................................................

VI.

Сауатты жазуға дағдыланайық!!!
Кестеде берілген тапсырмаларға
бағанға жазыңыз!!!

сәйкес келетін сөздерді әр

Жаңа сөздер (Туған Қимылдың бағытын, Ортақ
қимылды
қалам -Астанам)
мақсатын білдіретін білдіретін сөздер
сөздер
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ЖЕТІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: КҮЛТӨБЕНІҢ БАСЫНДА КҮНДЕ ЖИЫН
ДЕГЕНДЕЙ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Әлеуметтік, тұрмыс, басымдық, қамтамасыз ету, өткір мәселе, озық,
қажеттік, бәсекелестік, игілік, жабдықтау, үлескерлер, жер телімдері,
құқық, игеру, жалға беру.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Әлеуметтік – жалпы қоғамға тән, қоғамдық;
Тұрмыс - әл-ауқат, хал-жай, тіршілік;
Басымдық – бір нәрсені ойлап табу, жаңалық ашудағы бірінші, алғашқы
болушылық;
Қамтамасыз ету – керек-жарақпен қамтыды, жабдықтады;
Өткір мәселе – шешімін табуды керек ететін негізгі, маңызды іс;
Озық – алдыңғы қатарлы, үздік, озат;
Қажеттілік - керектілік, мұқтаждылық; қажеті бар, керекті;
Бәсекелестік – жарысқа, сайысқа түсуші;
Игілік – қайырымды іс, жақсылық;
Жабдықтау – белгілі бір іс-әрекетке қажетті нәрселермен қамтамасыз ету;
Үлескерлер – тұрғын үй құрылысы кезінде қаражатының белгілі бір
мөлшерін пәтер алу үшін алдын ала беретін заңды тұлға;
Жер телімдері – бір мақсатқа арналған жердің немесе әкімшілік аймақтың
бір бөлігі;
Құқық - мемлекет тарапынан, болмаса тиісті қаулы, заңмен әрбір адамға
берілген ерік, бостандық;
Игеру – іске асыру, пайдалану;
Жалға беру – төлем үшін пайдалануға тапсырды.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Әлеуметтік - қоғамдық
тұрмыс – тіршілік - әл-ауқат
озық –үздік - озат
қамтамасыз ету - жабдықтау – жасақтау
бәсекелестік – күндестік – бақастық
қажеттілік – керектілік – мұқтаждылық
игілік – жақсылық – дәулет
игеру – білу – меңгеру
өткір мәселе – негізгі мәселе – маңызды мәселе
1.3. Берілген сөздер болымды - болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
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Қамтамасыз ету – қамтамасыз етпеу; қажеттілік – қажетсіздік; игеру –
игермеу; бәсекелестік – ынтымақтастық; игілік – зиянкестік; озық – тозық нашар.
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Тұрмыстың кілтін бұрады (өмірде билік, үстемдік жүргізді)
Тұрмыс құрды (отбасын құрып, өмір кешті)
Өткір тілді (бет-жүзге қарамай ойын тура айтатын кісі)
Қажетіне асты, қажетіне жарады, қажетін өтеді (пайдасы асты, керегіне
жарады)
Игілігін көрді (пайдасын, жақсылығын көрді)
Игілігіңе ки, игілігіңе ұста, игілігіңе жұмса (тілек)
Игілікке жетті (дәулетке, жақсылыққа қолы жетті, тұрмысы түзелді)
Игіліктің ерте, кеші жоқ (игі істі, жөн жұмысты қашан атқарса да орынды)
Ынтымақтың түбі – игілік, тірлік түбі – бірлік /М/
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Күлтөбенің басында күнде жиын дегендей
Қазақстан
халқының
әлеуметтік
тұрмысын
жақсарту
бағдарламасының маңызды басымдықтарының бірі – мемлекеттік
қызметкерлерді, бюджеттік саланың еңбеккерлерін, жас отбасыларын,
тұрмысы төмен азаматтарды үймен қамтамасыз ету. Бұл күн тәртібіндегі
өткір мәселенің біріне айналған.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан
халқының әл-ауқатын арттыру туралы» жолдауында тұрғын үй салу
үдерісінде шет мемлекеттердің озық-тәжірибесін кеңінен қолдану
қажеттілігін көрсеткен болатын. Тұрғын үй салу үдерісінде құрылыс
компанияларының
қызметіндегі айқындылықты
қадағалау және
бәсекелестікті арттыру тиімді екенін ескертіп өтті. Бағдарламаны іске
асыру үшін мемлекеттік қаржы және банкілердің кредиттері есебінен
ипотекалық тұрғын үй құрылыстары жүргізіліп, тұрғын үйлер халық
игілігіне беріліп жатыр.
Салынып
жатқан
тұрғын
үй
массивтерін
инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылыммен жабдықтауға ерекше көңіл бөлінуде.
Үкімет тұрғын үй құрылысы үлескерлерінің құқықтарын қорғауды,
жеке меншік тұрғын үй салу үшін жер телімдерін беріп, тіркеу ережелерін
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жеңілдетуді, арзан және экологиялық таза технологияларды игеруді
міндеттеді.
Оның ішінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысына, мемлекеттік
қызметкерлер мен бюджеттік саланың еңбеккерлері үшін салынатын
үйлерге баса көңіл аударып өтті.

2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтін жоспары:
1. Күн тәртібіндегі өткір мәселе
2. Н.Назарбаевтың жолдауы
3. Тұрғын үй құрылысы
4.Үлескерлерге жағдай жасау
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- өткір мәселенің біріне айналған
- қажеттілігін көрсеткен болатын
- тиімді екенін ескертіп өтті
- үйлерге баса көңіл аударып өтті
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Ілік с. Тәу. ж. Барыс с.
№1 ҮЛГІ: -нің - і
-не

---

ӨТКІР МӘСЕЛЕ+НІҢ БІР+І+НЕ

Есімше жұрнағы
-ған, -ген
АЙНАЛ + ҒАН

Тәу. ж. ІІІ ж. Табыс с.
№2 ҮЛГІ:
- і
-н
атын

---
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Есімше жұрнағы
-кен
-

ҚАЖЕТТІЛІГ+І+Н
БОЛ+АТЫН

КӨРСЕТ+КЕН

Тәу. ж. ІІІ ж. Табыс с.
ж.
№3 ҮЛГІ:

- і

Көсемше ж. жедел ө.ш.

-н

---

ТИІМДІ ЕКЕН +І+Н

ЕСКЕРТ+ІП

Барыс с.
ж.
№4 ҮЛГІ:

-ті
ӨТ+ТІ

Көсемше ж. жедел ө.ш.

- ге

ҮЙЛЕР+ГЕ

-іп

---

БАСА КӨҢІЛ

-ып
АУДАР+ЫП

-ті
ӨТ+ТІ

Берілген формалардың қатарындағы есімше жұрнақтары (-ған, ген, -қан, -кен, -атын, -етін) өтіп кеткен іс-қимылдың шағын, мезгілін
білдіреді.
Ал көсемше жұрнақтары (-ып, -іп, -п) негізгі қимылдың қалай
жасалғандығын білдіретін қосымша қимылды және күрделі қимылды
байланыстырып тұратын қасиетке ие.
Мысалдар қатарында қолданылған (№3,4 үлгі) –ты,-ті /-ды,-ді/
формалары жақын арада өткен қимыл мағынасын білдіреді
IV. Іскери сұхбат әлемінде!!!
Сұрақ қойыңыз
Бірінші сұхбат
- ........................................................... ?
- Мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заң жобасы талқыланды.
- ............................................................?
- Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша салынған үйлер
халыққа беріліп жатыр.
- ...........................................................?
- Еліміздің ең ірі мегаполисі Алматыда үлескерлер мәселесін шешу
үшін Құрылыс кәсіпорны құрылды.
- ............................................................?
- Оны капиталдандыруға 10млрд теңге бөлінді.
- ............................................................?
- Астана қаласында да үлескерлердің тұрғын үй кешені салынып
жатыр.
Екінші сұхбат

Сұраққа жауап беріңіз
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- Екінші бағыт – жылжымайтын мүлік нарығы мәселесі туралы не
айтасыз?
- .........................................................................?
- Бұл бағыт бойынша банкілердің несилеу пайызы қанша болуы
керек?
- .........................................................................?
- Шығынды кімдер мойнына алады?
- .........................................................................?
- Ипотекалық кредитті мерзімінен бұрын өтеуге болады ма?
- .........................................................................?
- Бұрын ипотекалық қарыз алғандарға қандай пайыздық мөлшерде
көмек көрсетіледі.
«Пікірталас» ойынына қатысайық!!!
-Қазақстан халқының әлеуметтік тұрмысын жақсарту
бағдарламасы міндеттерінің
маңыздылығын өз пікіріңізбен
дәлелдеңіз!
Бірінші сайыскер: Менің ойымша,.........................Себебі.................
Екінші сайыскер: Әрине.............................................................
- Қазақстандағы құрылыс компанияларының жұмыстары
туралы өз көзқарасыңызды айтып беріңіз!
Бірінші сайыскер: Менің ойымша.............................................
Екінші сайыскер: Меніңше......................
Өйткені................
V.

VI.

Сауатты жазуға дағдыланайық!!!
Кестеде берілген тапсырмаларға
бағанға жазыңыз!!!

сәйкес келетін сөздерді әр

Жаңа сөздер
Өтіп
кеткен
іс- Кімді?(кімдерді) нені?
(Күлтөбенің басында қимылдың
шағын, (нелерді) сұрақтарына
күнде жиын дегендей) мезгілін
білдіретін жауап беретін сөздер
сөздер
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VII. «Күлтөбенің басында күнде жиын дегендей» тақырыбына сызба
бойынша мәтін құрастырыңыз!!!
Үкіметте құрылыс мәселесі
қаралды

Қала әкімі, ұлттық
холдингтер, басты
құрылыс компаниясы,
банк басшылары

Құрылыстың
қаржыландыру
көздері

Кәсіпорындар қаржысы

Сыртқы қаптама
сапалы емес, құрылыс
материалдары кірпіш
сымақ,
Экологиялық
қауіпсіздігі жоғары
Заманауи құрылыс
материалдары

Үлескерлер қаржысы

Аяқталмаған үйді салу үшін
республикалық бюджеттен
қосымша қаржы
қарастырылуы
Қаржыны игеру

әкімшілік үй
салады
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«Самұрық» қазына
өз қызметкерлеріне
салды

СЕГІЗІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТКЕ СЫН КЕЗЕҢ ТУДЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Қауымдастық, дағдарыс, қуат, дүйім, жұрт, мәлім, сыншы, сырт көз,
үнемдеу, арнайы, қор, беталыс, қарыз, тұрақты, қомақты, сарапшы, қадам,
белсенділік, дегенмен.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Қауымдастық – ерікті түрде ұйымдасқан, бірлескен адамдар тобының
қауымдасқан тірлігі;
Дағдарыс – тауарды артық өндіріп шығынға бату салдарынан
экономикалық өмірдің құлдырап, жұмыссыздық пайда болып, елдің
күйзеліске ұшыраушылығы, қиыншылық;
Қуат - өндіргіш күш; пәрмен, қарқын;
Дүйім – түгел, тұтас, тегіс;
Жұрт – ел-жұрт, халық;
Сыншы - жақсыны-жаманнан айырып сын айта алатын мінін көргіш,
мінші;
Сырт көз – бөгде кісі, бөтен кісі, өзге жұрт;
Үнемдеу – не нәрсені болса да ұқыпты пайдалану, жұмсау;
Арнайы - әдейілеп;
Қор – белгілі бір мақсат үшін жиналған ақша, қаражат, дүние-мүлік;
Беталыс - бағыт ұстау, беттеу;
Қарыз – біреуден алған немесе біреуге уақытша берген ақша, несие;
Тұрақты – орнықты;
Қомақты – аумақты, көлемді, үлкен;
Сарапшы – қандай да бір қиын мәселені жік-жіктеп, айқындап айтып
беруші;
Қадам – жаңадан басталған іс-әрекет;
Белсенділік – белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асырудағы ынталылық.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Дағдарыс – күйзеліс - қиыншылық
Қуат – күш - пәрмен - қарқын
Сыншы – мінші – сынағыш - пікір айтқыш
Қор – қазына
Қарыз – борыш
Сарапшы – бағалаушы
Қадам – адым
Тұрақты - орнықты
Қомақты – аумақты - көлемді - үлкен
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Белсенділік – ынталылық
Арнайы - әдейі
1.3. Берілген сөздер болымды – болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
Тұрақты – ауыспалы - құбылмалы
Қомақты – аз - шамалы
Белсенділік – кері кетушілік - пассивтілік
Үнемдеу - ысыраптау
Тұрақты – тұрақсыз - орнықсыз
Үнемдеу – үнемдемеу
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
Жұрт жаңғыртты (басқа жерге қоныс аударды)
Жұртқа тастады (көшкенде қалдырып кетті)
Жұртты бастады (халықты, көпшілікті соңына ертті)
Сынға алды, сын тақты, сыннан өтті (байқап көрді, сынап, байқап көрді)
Сын сағатта ( ауыр күн туғанда)
Үнем қылды (ақырындап сақтап жеткізді)
Қор ете түсті (көзі ұйқыға кетті)
Қор қылды (қадірін түсірді)
Қарызын өтеді (борышын қайтарды, міндетін атқарды)
Сарапқа салды, сарапқа түсті (жұрт талқысына алынды)
Қадам басты, қадамы құтты болды, қадамыңа нұр жаусын
Қадамы ұлғайды (өресі өсті, өрісі кеңейді)
Үнемдеудің қай түрі болса да айналып келгенде, уақытты үнемдеуге саяды
(нақыл сөз)
Бір сынаған жаманды, екі қайтып сынама /М/ ; Ата балаға сыншы /М/
Сын сағаттарда қоғам мүддесі үшін жасалуға тиістіні жасайтын адам –
нағыз ер (нақыл сөз)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Үкіметке сын кезең туды
Әлемдік қауымдастық қаржылық дағдарысты басынан өткізуде.
Дағдарыстың бүгінгі күндегі күші жоғары, басылатын емес. Қаржылық
дағдарыстың мұндай қуаты дүйім жұртқа мәлім болып отыр.
Осыған орай, Елбасының тапсырмасына сәйкес Қазақстан үкіметі
дағдарыстың алдын алудың қажетті қадамдарын жасап, нақты шараларды
іске асыруда. Осындай іс-шаралардың арқасында айтарлықтай табысқа қол
жеткізуде.
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«Сырт көз қашанда сыншы» демекші, біз байқамайтын істер сырттан
анық көрінуі мүмкін. Әлемдік рейтинг агенттіктері Қазақстан туралы
ойларын жиі айтуда. Мысалы, «Мудиз» агенттігінің сарапшылары 4 негізгі
факторды айтады:
1. Қазақстан мұнайды үнемдеп жұмсап, арнайы қорға жинаған;
2. Экономикасын тұрақты ұстап тұрған шетел валютасы түрінде
жинаған қомақты активтері болғандықтан, мемлекеттің шетелге
қарызы аз;
3. Үкіметтің жаңа экономикалық қауіптерді жоюдағы жасаған жылдам
қадамын жүзеге асырудағы белсенділігі көрінуде;
4. Көрші мемлекеттер және сауда әріптестерімен жақсы қарымқатынасты дамытып, жақсы нәтижелерге қол жеткізуде.
Дегенмен қазіргі дағдарыстың беталысы айрықша. Осыған орай,
Үкімет Елбасының тапсырмасы бойынша кешенді жоспарын жасауда.
2.1. Мәтін жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Әлемдік дағдарыс
2. Дағдарысқа қарсы іс-шаралар
3. Дағдарыстан сақтаушы негізгі факторлар
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- дағдарысты басынан өткізуде
- шараларды іске асыруда
- табысқа қол жеткізуде
- ойларын айтуда
- белсенділігі көрінуде
- жоспарын жасауда
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Табыс с.

Шығыс с.

Тұйық ет. Жатыс

с.
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№1 ҮЛГІ:

-ты, -н

- нан

---

ДАҒДАРЫС+ТЫ БАСЫ+НАН
ОЙ+ЛАР+Ы +Н
ЖОСПАР +Ы +Н
БЕЛСЕНДІЛІГ+І (тәуелдік ж.ІІІ ж.)
Барыс с.
№2 ҮЛГІ:
- қа
--ТАБЫС+ҚА

-у + - да, -де

ӨТКІЗ+У+ДЕ
АЙТ +У+ДА
ЖАСА +У +ДА
КӨРІН+У+ДЕ
Тұйық ет. Жатыс с.
-у + - да, -де
ҚОЛ ЖЕТКІЗ+У+ДЕ

Тоқтаусыз, үздіксіз болып жатқан қимылды білдіретін сөздер
тұйық етістіктің –у жұрнағы және жатыс септігінің –да, -де
жалғаулары арқылы жасалады.
VII. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» сұхбатына қатысайық!!!
Бірінші сұхбат

Диалогты толықтырыңыз

- ................. мырза, дағдарыстың алдын алу үшін қандай жұмыстар
жүргізілуде?
- …...................................................................................................................
.
- Қаржылық дағдарысты дұрыс шешу жолында Бағдарламаның рөлі
қандай?
- .......................................................................................................................
.
- Бағдарлама қандай табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді?
- .......................................................................................................................
.
- Әңгімеңізге көп рахмет. Табысқа жетуіңізге тілектеспіз.
Екінші сұхбат
Оқып шығыңыз
- ................... мырза, Үкімет осы аптада Елбасы тапсырмасымен
экономика мен қаржы саласын тұрақтандыру шараларының
Жоспарын қабылдады. Құжаттағы іске асырылатын бес бағыттың
бірі – қаржы секторын тұрақтандыру екені көпшілікке мәлім. Сіздің
ойыңызша, қандай нақты іс-әрекеттер жүзеге асырылмақ?
- Өте орынды және өзекті сұрақ қойдыңыз. Ең алдымен, Үкімет қаржы
жүйесін тұрақтандыруға арналған іс-қимыл жоспарын әзірледі. Бұл
құжатты «Нұр Отан» партиясымен бірге жан-жақты талқыладық.
Осы аптада Үкіметтің кеңейтілген отырысында үкімет мүшелері,
Ұлттық Банк төрағасы, «Самұрық – Қазына» ұлттық игілік қорының
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басшысы және жауапты адамдар бағдарламаға сәйкес пікірлерін
айтты.
- Құжаттың негізгі бағыты қандай?
- Осы құжатта алдағы уақытта іске асырылатын бес бағыт
айқындалды. Оның бірінші негізгі бағыты – қаржыны тұрақтандыру
шаралары. Біріншіден қаржы секторын тұрақтандыру мақсатында
отандық 4 ірі банкінің капиталына ақша құйды. Мемлекет Халық
банкі, БТА, Казкоммерцбанк, Альянс банкінің капиталына ақша
құяды. Банкілерді қосымша капиталдандырудың жалпы көлемі 4
миллиард АҚШ долларын құрайды. Бағдарламаға сәйкес оның 3
миллиарды Ұлттық қордан, ал 2 миллиарды жинақтаушы зейнетақы
қорынан тартылады.
VIII. Монолог әлемінде!!! Үлгіні оқып шығыңыз. Осы үлгі бойынша
өз ойыңызды айтыңыз.
ҮЛГІ:
Қазір дүние жүзінде жаһандық дағдарыс болып жатыр.
Сарапшылардың айтуынша, бұл дағдарыс дамушы елдің де, дамыған
елдердің де экономикасына зиян келтіреді.
Саясаткерлердің айтуына қарағанда, ірі экономикалық державалар,
алпауыт елдерде қаржы, азық-түлік, энергетикалық дағдарыс пен мұнай
бағасының төмендеуі күрделі мәселе болуы мүмкін. Дағдарыс кезіндегі
басты (көкейкесті) мәселелер мыналар: ипотекалық несие беруді тежеу
және банкілердегі пайыздық мөлшерді көтеру. Осы дағдарыс кезеңінде
түрлі ланкестік пен есірткі бизнесі күшеюі мүмкін. Мұны алдын алу үшін,
дамыған елдер мен дамушы елдердің ынтымақтастық ұйымдары бірлікте
жұмыс істеуі маңызды.

IX.

Сауатты жазуға дағдыланайық!!!
Кестеде берілген тапсырмаларға
бағанға жазыңыз!!!

Жаңа сөздер
(Үкіметке сын кезең
туды)

сәйкес келетін сөздерді әр

Тоқтаусыз, үздіксіз Кімді?(кімдерді) нені?
болып
жатқан (нелерді) сұрақтарына
қимылды білдіретін жауап беретін сөздер
сөздер
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ТОҒЫЗЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫ БАС ҚОСТЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Көлік, бастамашы, көкейкесті, қуаңшылық, зардап шекті, қойма, тасқын,
серіктестік, жоспар, ұсыну, құрастыру, кәсіпорын, өңір.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Көлік – әуеде, жерде және суда жолаушылар мен жүк тасымалдайтын
қатынас құралы;
Бастамашы – бір істің бастаушысы, ұйытқысы;
Көкейкесті – бүгінгі күн үшін өте маңызды, зәру, өзекті, ойда жүрген,
басты мәселе;
Қуаңшылық – жауын-шашынсыздық, құрғақшылық;
Зардап шекті – зиян шекті, азап көрді;
Тасқын - кемерінен асып жайылған су, сел;
Қойма – зат сақталатын арнаулы орын;
Серіктестік – коммерциялық ұйымдар қызметінің негізгі ұйымдық,
құқықтық нысаны;
Жоспар – белгілі бір жұмыстың алдын ала жасалған жобасы;
Ұсыну – бір нәрсені біреуге қолымен беру немесе ойды, пікірді көпшілік
назарына салу;
Құрастыру – бөлшектерден құрап, бір нәрсе жасау;
Кәсіпорын – шаруашылыққа, тұрмысқа қажетті заттар шығаратын, түрлі
бұйымдар өндіретін өндіріс орны;
Өңір – атырап, аймақ, өлке.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Бастамашы – бастаушы – көшбасшы; көкейкесті - өзекті – басты маңызды; қуаңшылық – құрғақшылық; зардап – зиян – кесір – кесел;
тасқын – сел; қойма – көмбе; жоспар – жоба; ұсыну – ұмсыну; құрастыру –
жасау; өңір – аймақ - аумақ.
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы мағынада
жұмсалады.
Бастамашы – аяқтаушы
Серіктестер – қарсыластар
Құрастыру – бұзу – сындыру – құрту
Қуаңшылық – сүмбіле
Зардап шекті – қуанды, бақытқа кенелді
Ұсыну – ұсынбау
Құрастыру – құрастырмау
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Зардап шекті – зардап шекпеді
1.4. Сіздерге таныс емес сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер /Ф/) мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
/Ф/ Бастамашы: басы таудай, аяғы қылдай
/Ф/ Зардап шекті: зардабын бастан кешті (азабын тартты, зиян шекті)
/Ф/ Тасқын: тасқын судай (бұл жерде бір сәтте шалқып қанасынан асып
шыға келеді деген мағынада)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Мемлекет басшылары бас қосты
Тәуелсіз мемлекет достастығы елдерінің басшылары Қырғызстан
Республикасының астанасына жиналып бас қосты. Бұл жиында басты екі
мәселе қаралды. Атап айтқанда, көлік саласын дамыту, су мәселесі туралы
айтылды.
Екінші мәселенің бастамашысы – Қазақстан. Себебі су
шаруашылығы Орталық Азиядағы көкейкесті мәселе. Көктемде су
тасқыны жиі болды да елді-мекендер қуаңшылықтан зардап шекті. Сондайақ мемлекет басшылары су қоймаларын салу, инвестиция тарту жөнінде
де әңгіме қозғады.
Ауыз су мәселесіне де жеке тоқталып кетті. Таза ауыз сумен
қамтамасыз ету - күрделі мәселе. Сондықтан сапалы су өңірлерге
жеткізілу үшін, елді мекендерге су құбырларын тарту қажет.
Сонымен қатар Қазақстан энергетика саласындағы серіктестікті
дамыту туралы жоспар ұсынып, осы мәселе бойынша өзара келісімге
келді.
Жиынға қатысушылар екінші мәселеге де тоқталып, көлік саласын
дамыту, оның ішінде автомобиль құрастыратын кәсіпорындардың санын
көбейту қажеттілігін баса айтып өтті.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
1. Басшылар жиналысы және қаралған екі мәселе
2. Сапалы сумен қамтамасыз ету мәселесі
4. Серіктестікті дамыту жоспары
5. Көлік саласын дамыту
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
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ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!

ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- көлік саласы
- су мәселесі
- су шаруашылығы
- су тасқыны
- мемлекет басшылары
- су құбырлары
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
№1 ҮЛГІ:

Зат атауы
нөлдік форма

Зат атауы
Тәуелдік ж. ІІІ ж.

---

КӨЛІК
СУ
СУ
СУ
СУ
МЕМЛЕКЕТ

САЛАСЫ
МӘСЕЛЕСІ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ТАСҚЫНЫ
ҚҰБЫРЛАРЫ
БАСШЫЛАРЫ

Қазақ тілінде заттың атауын білдіретін сөздер
өзара жиі
байланысқа түсіп, сөз тіркесін құрайды. Алғашқы сөздің
грамматикалық формасы (-ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің) көбінесе
жасырын түрде келеді де тәуелдік жалғаудың ІІІ жағындағы сөзбен (ы, -і, -сы, -сі), яғни зат атауымен тіркеседі.
Іскери сұхбат әлемінде!!!
«Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару »
сөйлесейік.
X.

Бірінші сұхбат

тақырыбы бойынша

Диалогты толықтырыңыз.

- Саят мырза, Достастық елдерінің басшылары қандай мәселелерді
көтерді?
- .......................................................................................................................
..
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- Қазақстандықтарды сапалы сумен қамтамасыз ету үшін қандай
жұмыстар жүргізілуде?
- .......................................................................................................................
.
- Отандық автокөліктерді жасап шығарудың тиімділігі қандай?
- ........................................................................................................
- Әңгімеңізге көп рахмет. Табысқа жетуіңізге тілектеспін!
Екінші сұхбат
Сұхбатты оқып шығыңыз
- ................... мырза, Бүгінгі күні Қазақстан бойынша ауылшаруашылығы
саласына несие беретін бірнеше құрылымдар бар. Солардың бірі –
Ауылшаруашылығы министрлігіне қарайтын «Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қоры» АҚ. Бұл қор қашан құрылған?
- Бұл қор Үкіметтің арнайы қаулысына сәйкес құрылған.
- Қордың қызметі не?
- Қордың қызметі – негізінен ауылшаруашылығы саласын қаржылай
қолдау.
- Қордың бағдарламасы бар ма? Қандай нақты істермен шұғылданады?
- Бағдарламада ауыл тұрғындарына шағын несие беру жүйесін
ұйымдастыру белгіленген. Бұл бағдарлама ауыл тұрғындарына өз бизнесін
дамытуға көмектеседі. Екіншіден, банк несиесіне қарағанда, Қордың
беретін несиесінің пайыздық өсімі төмен. Бұл мемлекеттік бюджеттен
бөлінген қаржы.
- Қордың мақсаты әлеуметтік жағынан тұрмысы төмен отбасыларына
қолдау көрсету ғой!?
- Дұрыс айтасыз, табысы төмен отбасыларына 200000 теңге, ал табысы
орта деңгейлі тұрғындарға 400000 теңге несие берілді.
- Тағы қандай сұранысты қанағаттандырады?
- Төрт түлікті өсіруге, өсімдік өсіруге, егін егуге және т.б.
- Елбасы Жолдауында ауыл тұрғындарын қолдау мәселесі үнемі айтылып,
нақты жолдары көрсетіліп келеді. Нақты айтсақ, шағын және орта бизнесті
дамыту үшін несие беру назардан тыс қалған емес дейміз ғой?!
- Таяу арада Қазақстанның кейбір облыстарында су апатынан зардап
шеккен ауыл тұрғындарына Үкіметтің тапсыруымен арнайы несие берілді.
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V. Сызба бойынша мәтін мазмұнын әңгімелеңіз!
Мемлекет басшылары

Қырғыстан Республикасы
Су мәселесі

Көлік мәселесі
Серіктестікті дамыту

су қоймаларын салу,

Көлік саласын дамыту

инвестиция тарту

Автомобиль құрастыру

Су құбырлары
Бастамашы - Қазақстан

ОНЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Қуат, тапшылық, үнемі, ілесу, саясат, қарқын, тежеу,
қанағаттандыру, мүдде, ескеру, мәселе, мүмкін, қажет, осыған орай.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Қуат – өндіргіш күш, пәрмен, қарқын;
Тапшылық - бір нәрсенің тапшы болуы, жетіспеушілік;
Үнемі – ылғи, әрқашан, әрдайым;
Ілесу – біреудің не бір нәрсенің соңынан еру, еріп жүру;
Саясат – белгілі бір мүдделерді қорғауға бағышталған, ел басқарудағы
ішкі және сыртқы қарым-қатынастардың әрекеті, ұстаған бағыты;
Қарқын – екпін, жылдамдық, шапшаңдық;
Тежеу – кедергі жасау, бөгеу, кешеуілдету;
Қанағаттандыру – бір нәрсемен ғана шектелу, тоқталу;
Мүдде – алға қойған мақсат, тілек, арман;
Ескеру – еске алу, елеп-ескеру;
Мәселе – шешімін табуды керек ететін іс;
Мүмкін- белгілі бір істің болу, болмау ықтималдығы, бәлкім;
Қажет – керек, мұқтаж, зәру;
Осыған орай – белгілі бір жағдайға сай, соған лайық.
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1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Қуат – күш – пәрмен
Тапшылық – жетіспеушілік – жоқшылық – зәрулік
Үнемі - әрқашан – ылғи - әрдайым
Ілесу – еру
Қарқын – жылдамдық – шапшаңдық
Тежеу – бөгеу
Қанағаттандыру – тояттыру
Мүдде – көзқарас – тілек
Ескеру – елеу
Мүмкін – ықтимал – бәлкім
Қажет – керек – мұқтаж
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
Тапшылық – молшылық, үнемі – мүлдем, ілесу – қалып қою, қарқын –
баяу,
ескеру – назарға алмау;
Ілесу – ілеспеу, тежеу – тежемеу, қанағаттандыру – қанағаттандырмау,
ескеру – ескермеу, мүмкін – мүмкін емес, қажет – қажет емес.
Сіздерге таныс емес сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер /Ф/) мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
Қарқыны басылды, қарқыны қайтты – (екпіні бәсеңдеді, саябырлады) /Ф/
Тапшылық көрді, тапшылық тартты ( бір нәрседен жетіспеушілік,
кемтарлық көрді деген мағынада) /Ф/
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Қазақстанның электр энергиясы
Бүгінде Қазақстан Республикасында электр қуатының тапшылығы күрделі мәселе. Энергияны үнемдеуге көп күш салу керек, себебі электр
қуатын өндіру экономикамыздың дамуына ілесе алмай келеді.
Нақты айтсақ, көптеген өңірлер электр қуатын қажет етіп отыр.
Сондықтан осы қажеттілікті қанағаттандыратын инвестиция салынуы
керек.
Электр энергиясын үнемі үнемдемесе болмайды. Өйткені елімізде
электр энергиясының тапшылығы, әсіресе, Қазақстанның оңтүстік
өңірлерінде байқалып отыр. Мұндай зәрулік ел экономикасының даму
қарқынын тежеуі мүмкін.
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Осыған орай, Үкімет тариф саясатының жаңа механизмін
дайындады.
Елбасы атап көрсеткендей, электр энергиясының тарифін өсірмесек,
электрстансасын салу қиын болады. Екіншіден, жарықты үнемдеу
технологиясын құруымыз керек. Сондай-ақ, өнеркәсіп қанша электр
энергиясын пайдаланады, коммуналдық қызметке қанша қуат көзі керек,
халыққа мемлекет қалай көмек бере алады, кім көмекті қажет етеді деген
сұрақтарға жауап іздеуіміз керек. Сонымен қатар, алдағы уақытта
стратегиялық әріптестер таңдауымыз қажет.
Дегенмен бағаның өсуі қарапайым халықтың жағдайын төмендетпеуі
керек және олардың мүддесі үнемі ескерілуі қажет.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз!
Мәтін жоспары:
1. Электр қуатының тапшылығы
2. Тариф саясатының механизмі дайындалды
3. Жарықты үнемдеу технологиясы
4. Электр энергиясын пайдалану мөлшері
5. Қарапайым халықтың жағдайы ескерілуі қажет
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
-жарықты үнемдеу
- электрстансасын салу
- қалтасын қақпау
- әріптестер таңдау
- іздеуіміз керек
- күш салу керек
- құруымыз керек
- төмендетпеуі керек
- ескерілуі қажет
- таңдауымыз қажет
- тежеуі мүмкін
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Зат атауы
№1 ҮЛГІ:
Табыс с.
ЖАРЫҚ +ТЫ

Қимыл атауы
Тұйық ет. - у ж.
ҮНЕМДЕ +У

---

№2 ҮЛГІ: Тәу. жалғ. + Табыс с.

Тұйық ет.

ЭЛЕКТРСТАНСА +СЫ+Н
ҚАЛТА +СЫ+Н
№3 ҮЛГІ:

САЛ+У
ҚАҚ +ПА +У

Көптік ж. (табыс с. жасырын)

ӘРІПТЕС+ТЕР

ТАҢДА +У

Берілген мысалдарда
объекті мен субъектіге бағытталған
қимыл, әрекеттің
жасалуы көрсетілген. Жасалу формалары да
әртүрлі. Алғашқы мысалда табыс септігінің жалғауы түбірге тікелей
жалғанса, келесі мысалда тәуелдік жалғауының ІІІ жағынан кейін
жалғанып тұр. Соңғы мысалда табыс септігі жасырын тұр.
№4 ҮЛГІ:

Қимыл атауы +тәуелдік ж.
САЛЫН +У+Ы
ІЗДЕ+У+ІМІЗ
ҚҰР+У+ЫМЫЗ
ТАҢДА+У+ЫМЫЗ
ЕСКЕР +ІЛ+У+І
ТЕЖЕУ+І

---

модаль сөздер
КЕРЕК
КЕРЕК
КЕРЕК
ҚАЖЕТ
ҚАЖЕТ
МҮМКІН

Қазақ тілінде қимыл атауын білдіретін сөздер тәуелдік,
меншіктілік мағынаға ие болады да, сол форманы қабылдап (тәуелдік
ж.)
шынайы өмір құбылысына, түрлі
іс-әрекетке деген адамның
көзқарасын, қатысын білдіретін модаль сөздермен байланысқа түсіп,
сөз тіркесін құрайды. Сөйтіп, іс-әрекеттің міндетті түрде іске
асырылуы қажеттілігін білдіретін сөз тіркестері жасалады.
VI.

Іскери сұхбат әлемінде!!!
қатысайық.

Бірінші сұхбат

«Интервью берейік!»
Ойды жалғастырыңыз

Тілші:
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ойынына

- Саят мырза, бүгінгі күні электр энергиясын дамыту үшін қандай
жобалар әзірленуде?
- Бүгін электр энергиясын дамытуға байланысты мәжіліс өткізілді ... ...
...
- Оңтүстік және Солтүстік аймақтардағы электр желілері іске қашан
қосылады?
- Кешегі бейресми кездесуде бірталай мәселе қаралды
...
...
...
- Қазіргі кезде еліміздегі энергетикалық кәсіпорындар қыс маусымына
әзір ме?
- Кеше біз электр қуаты тапшылығын талқыладық ...
...
... ......
- Бұрынғы жылы Жамбыл Грэсіндегі апат қайталанады ма?
- Қазіргі жағдай өте қиын. Бұрынғы электр желілері ескірген, оны
жаңарту керек. Бұрын КСРО кезінде электр қуаты тегін болатын
...
...
...
Екінші сұхбат

Сұхбатты оқып шығыңыз

- Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде Елбасы нені мәлім етті?
- Елбасы әлемдік қаржы тоқырауын алдын алу үшін ұлттық қордан 10
миллиард доллар қаржы бөлінетінін мәлім етті.
- Үкіметке қандай тапсырмалар берілді?
- Елбасы үкіметке арнайы бағдарлама дайындауды тапсырды.
- Бағдарламаның негізгі міндеттері қандай?
- Бағдарламаның міндеттері - әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту,
экономикалық модернизациялау, макроэкономикалық тұрақтылықты
қалыптастыру.
- Үкіметтің тоғыз айдағы жұмысына Елбасы қандай баға берді?
- Елбасы үкімет жұмысына оң баға беріп, бірқатар лауазымды орындарға
тағайындаулар жасады.
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V. Сызба бойынша мәтін мазмұнын әңгімелеңіз!
Тапшылық, зәрулік

Үнемдеу

Қазақстанның
электр энергиясы

Инвестиция салу

Тарифті өсіру

Әріптестерді таңдау

3-МОДУЛЬ
ОН БІРІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Қылмыс, сыбайлас, жемқорлық, тонау, пара, әділет, қауіпсіздік,
кеден, талқылану, жүктелу, тыныштық, қауырт, өткір, қоғам.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Қылмыс – қоғамдық құрылыс пен жеке бастың мүддесіне қарсы
бағытталған айыпты іс-әрекет;
Сыбайлас - бір-бірімен тығыз байланысты, жақындық, таныстық;
Жемқорлық – парақор, пара алғыш;
Тонау – біреудің мүлкін зорлап тартып алу, талан-таражға салу;
Пара - өз мүддесі үшін біреуге жасырын түрде берілетін ақша, қымбат зат,
алым;
Әділет – сот мекемелерінің жүйесі;
Қауіпсіздік – ешқандай қорқыныш жағдайдың болмауы, қатерсіздік;
Кеден- шетелге шығаратын немесе шетелден әкелетін заттарды мұқият
тексеретін, байқап өткізетін орын, мекеме;
Талқылану – бір істің егжей-тегжейіне жету, тексеру;
Жүктелу – міндетті тапсырма беру;
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Тыныштық – бейбітшілік, бейбіт өмір;
Қауырт – тез, жылдам;
Өткір – күрделі, маңызды;
Қоғам – белгілі бір мақсатта топтасқан, ынтымақтас, ниеттес адамдардың
ерікті бірлестігі, қауым, әлеуметтік топ.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Қылмыс - бұзақылық
Талқылану – талдау – саралау - сараптау
Жемқорлық – парақор – жемқор - пара алғыш – парашыл - алымпаз
Сыбайлас – жемтіктес - бірлес
Тонау – ұрлау
Пара – алым - ауыз бастырық
Әділет – ақиқат - шындық – дұрыстық
Қоғам - әлеумет - қауым
Тыныштық – бейбітшілік
Өткір – күрделі – маңызды
Қауіпсіздік – қатерсіздік
Қауырт –тез - жылдам
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз, қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
Талқылану – жинақтау – жалпылау; сыбайлас - жекелік; тонау - тоналу;
әділет – арамдық – зұлымдық; тыныштық – соғыс – у-шу; қауырт – ақырын
– баяу; талқылану – талқыланбау; тонау – тонамау; жүктелу – жүктелмеу.
1.4.
Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Өткір тілді
Қоғам болды, қауым болды (бірікті, бас қосып тірлік етті) /Ф/
Ұрлық түбі – қорлық
Әділ істің – арты игі
Әділет тілесе, атаңның болсын айыбын айт (М.Әуезов)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
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Құқық қорғау органдары
Елімізде қылмыстық істер: адамды тонау, сыбайлас жемқорлық, пара
алу, көшедегі қылмыстар, тәртіп бұзушылық көбейіп бара жатыр. Бұл
мәселелерге жауапты мекемелер – құқық қорғау органдары мен әділет,
кеден, сот жүйелері. Дағдарыс кезеңіне байланысты мұндай қылмыстық
істер көбеюі мүмкін. Осыған орай, Әділет министрлігі, Ішкі істер
министрлігі және Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесе отырып іс-шаралар
жүргізіп жатыр.
Бүгінгі күнде қылмыстық істерге байланысты өзекті мәселелер жанжақты талқыланып жатыр. Әсіресе жауапты адамдарға нақты тапсырмалар
жүктеліп отыр. Осыған байланысты Қауіпсіздік кеңесі еліміздің ішіндегі
тыныштықты сақтау үшін қауырт жұмыс істеп жатыр.
Сонымен бірге, бүгінде Кеден бақылау орны да мүмкіндігінше
қылмыстық істерге қарсы іс-шаралар жүргізіп жатыр.
Демек таяу арада қоғамдағы қылмыстық істер бойынша Үкімет
отырысы өткізіледі де, осы өткір мәселелер түбегейлі қаралады.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Қылмыстық істерді алдын алу
2. Ел ішіндегі тыныштықты сақтау
3. Кеден жүйесіндегі нақты іс-шаралар
4. Үкімет отырысында қаралған мәселелер
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- іс-шаралар жүргізіп жатыр
- жан-жақты талқыланып жатыр
- тапсырмалар жүктеліп отыр.
- қауырт жұмыс істеп жатыр
Берілген сөз тіркестерінің басыңқы сыңарында қолданылған ойды
аяқтаушы, қимылды білдіретін сөздердің жасалуына назар
аударайық!!!
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№1 ҮЛГІ:

Негізгі қимыл
Көсемше жұрн.
-ып, -іп, -п

---

ЖҮРГІЗ +ІП
ТАЛҚЫЛАН +ЫП
ЖҮКТЕЛ +ІП
ЖҰМЫС ІСТЕ +П

Көмекші қимыл
Қалып етістігі
нөлдік форма
ЖАТЫР
ЖАТЫР
ОТЫР
ЖАТЫР

Берілген үлгідегі күрделі қимылды білдіретін сөздер іс-әрекеттің
осы шағын, яғни сөйлесіп отырған уақыттағы болатын не болып
жататын амал-әрекетті білдіреді. Қосымша не болмаса көмекші
қимылдың қызметінде қолданылатын жатыр, жүр, отыр, тұр қалып
етістіктерінің алғашқы түп негізгі лексикалық мағынасы – адамның,
заттың кеңістіктегі қалпын білдіру. Бұлар негізгі қимылды білдіретін
сөздермен тіркеседі де, оларға созылыңқы, үнемі болып жататын,
заттың дағдылы бір қалыптағы күйін білдіретін, қайталана беретін,
үздік-үздік болатын мағына (реңк) үстейді.
IV.

Құқық қорғау органдары мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
бірлескен кеңесінде «Қылмыстық істерді алдын алу»
тақырыбы бойынша есеп берейік!

- Ішкі істер министрлігінің өкілінің есебі: Биылғы жылы әлемдік
дағдарысқа байланысты қылмыстық істер біршама ұлғайды. Осыған
орай Ішкі істер министрлігі Әділет министрлігімен бірлесе отырып,
қылмыстық істерді болдырмау мақсатында мынадай іс-шаралар өткізді.
Нақтығырақ айтсақ, .....................................................
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілінің есебі: 2008-2009 жылы
сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы әртүрлі жұмыстар
жүзеге
асырылды.
Біріншіден
........................................................................................
Екіншіден........................................................................................
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V. Сызба бойынша шағын мәтін құрастырыңыз!

Құқық қорғау органдары

жауапты мекемелер

Әділет министрлігі
Ішкі істер министрлігі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті

Әділет, кеден, сот жүйелері

өзекті мәселе бар

көкейкесті мәселе бар

қылмыстық істер
ауыр қылмыс
көше қылмысы
көбеюі
дамуы

сыбайлас жемқорлық
тәртіп бұзушылық

мүмкін

Кеден бақылау орны ___________________ жүргізіп жатыр.

ОН ЕКІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ӨНЕРКӘСІП ЖҮЙЕЛЕРІ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Жоба, көшбасшы, шикізат, белдеу, кеніштері, кәсіпорын, қолға алу,
жауапкершілік, шектеулі, серіктестік, іскер, несиелеу, жандандыру,
тұрақтандыру, қаржы, құйды.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Жоба – келешекте жасалатын заттың, істелетін іс-әрекеттің нұсқасы;
Көшбасшы – үлгі-өнеге беруші, жаңа бағыттың бастаушысы;
Шикізат - өңделмеген көмір, мұнай, газ негізді химиялық зат;
Белдеу – белгісі бір параллельдер аралығындағы жер бөлігі;
Кеніштер – кен шығаратын жер, бір не бірнеше шахтадан және жер
үстіндегі әртүрлі цехтардан құралған кен кәсіпорны;
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Кәсіпорын – түрлі бұйымдар, шаруашылыққа, тұрмысқа қажетті заттар
шығаратын, өндіретін өндіріс орны;
Қолға алу – белгілі бір істі дұрыс жолға қойып, түзеу;
Жауапкершілік – бір іске жауаптылық, міндеттілік;
Шектеулі – іс-әрекет аясы шектелген, өлшеулі;
Серіктестік – коммерциялық ұйымдар қызметінің негізгі ұйымдық
құқықтық нысаны;
Іскер – қолынан іс келетін, істің жөнін білетін ісмер;
Несиелеу – мекемеге не жеке адамға мемлекет тарапынан берілетін қарыз
ақша;
Жандандыру – дамыту, жетілдіру, жақсарту;
Тұрақтандыру – игі мақсаттар үшін белгілі бір қоғамаға қажетті
жүйелерді орнықтыру;
Қаржы – ақша, қаражат, пұл;
Құйды- белгілі бір нысандарға қаржы беру.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Жоба – жоспар - нұсқа
Көшбасшы – бастаушы
Іскер – ісмер
Серіктестік – жолдастық
Жауапкершілік - жауаптылық
Несие – қарыз ақша
Жандандыру – жаңарту
Шектеулі - өлшеулі
Тұрақтандыру – орнықтыру
Қаржы - ақша
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсы және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Іскер – салғырт; серіктестік – бақастық; жандандыру – құлдырату.
Шектеулі-шектеусіз; тұрақтандыру – тұрақтандырмау; жандандыру –
жандандырмау; жауапкершілік – жауапсыздық; құйды – құймады.
1.4.
Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Қолға алды - (іске кірісті)
Қолға кетті - (тұтқын болды)
Қолға түсті – (ұсталды, тұтқындалды)
Қолға қарады – (біреуге қарап, тәуелді болды)
Қолды болды – (із-түзсіз жоғалды)
Қолы жетті – (көздегені орындалды, айтқаны болды)
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Ісмер адам – (қолының ебі бар шебер адам)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Қазақстанның ірі өнеркәсіп жүйелері
«Қазақстанның 30 корпаративтік көшбасшысы» Жобасы аясында көп
іс-шаралар орындалып жатыр. Қазақстанда шикізат өндіретін мұнай
кәсіпорындары, азық-түлік белдеуі, зауыттар салу мәселесі, электр
стансалары мен батыс, солтүстік өңірлерде жол салу мәселелері шешілуде.
Сонымен бірге біздің уранымызға сыртқы нарықтан сұраныс та өте көп. Ол
үшін уран өндіретін кеніштерінде де кәсіпорын салу жоспарланып отыр.
Шикізат өндіретін мұнай кәсіпорындарын ашу жұмысы да қолға алынып
жатыр.
Сондай-ақ, бұл Жоба негізінде жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктер (ЖШС) жұмысына, фирмалар мен іскер адамдарға қолдау
көрсету мақсатында банкілер
төмен пайызда несиелеу қызметін
жандандырып жатыр.
Осыған орай, Үкімет банк секторын тұрақтандыру үшін Ұлттық
қордан ірі төрт банкіге қаржы құйды.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Өнеркәсіп жүйелерін құру мәселесі
2. Мемлекет тарапынан қолдау көрсету
3. Банк секторын тұрақтандыру
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!!!
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СӨЗЖАСАМЫ!!! Қазақ тілінің зат есімдері екі
тәсілмен жасалады. Ол синтетикалық және аналитикалық тәсілдер.
Синтетикалық тәсіл дегеніміз - сөздердің сөз тудырушы жұрнақтар
арқылы жасалуы, ал аналитикалық тәсіл сөздердің бірігу, қосарлану,
тіркесу және қысқару жолдары арқылы жүзеге асады.
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- көшбасшы
- шикізат
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кәсіпорын
жауапкершілік
серіктестік
өнеркәсіп
сұраныс

-

№1 ҮЛГІ:

Зат атауы
Сөз тудырушы жұрнақ
ЖАУАП
+ кер + шілік
ЖАУАПКЕРШІЛІК
СЕРІК
+ тес + тік
СЕРІКТЕСТІК
СҰРА+Н(қимыл) + ыс
№2 ҮЛГІ:

Зат атауы

=
=
= СҰРАНЫС
Зат атауы

КӨШ+БАСШЫ ( біріккен сөз)
ШИКІ + ЗАТ (біріккен сөз)
КӘСІП + ОРЫН (біріккен сөз)
ӨНЕР + КӘСІП (біріккен сөз)
IV.

Зат атауы

=
=
=
=

КӨШБАСШЫ
ШИКІЗАТ
КӘСІПОРЫН
ӨНЕРКӘСІП

Іскери сұхбат әлемінде!!! Сұхбат үлгісін оқып шығыңыз.
Жаңа сөздерді
есіңізге сақтаңыз. Үлгі бойынша сұрақ
қойыңыз және сөйлеп үйреніңіз.

Бірінші сұхбат
- ................. мырза, Үкіметтің жоспары аясында ел экономикасына
қомақты қаржы құйылмақ. Оны жұмсау қаншалықты ашық жүреді?
Қарапайым азаматтар ұлттық қор қаржысының қалай және қандай
мақсаттарға жұмсалып отырғанын біле ала ма?
- Бұл қаржы халықтікі. Оны жұмсау міндетті түрде ашық жүргізіледі.
Қаржының дұрыс жұмсалуын құқық қорғау органдары, үкімет
бақылап отырады.
- Бөлінген қомақты қаржының жұмсалуын кімдер бақылайды?
- Үкімет, Ұлттық банк, Қаржылық қадағалау агенттігі, «СамұрықҚазына» ұлттық әл-ауқат қоры және «ҚазАгро» ұлттық холдингі осы
қаржының мақсатты және дұрыс жұмсалуына бақылау мен тексеруді
қамтамасыз етеді.
- Үкімет халық алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелерді
орындауға уәде беріп отыр. Бұл мақсатты орындауға бюджеттің
шамасы жете ме?
- Елбасының тапсырмасына сәйкес барлық әлеуметтік міндеттемелер
толық орындалады. Үкімет әлеуметтік төлемдерді, зейнетақыны,
сонымен бірге бюджет саласының қызметкерлеріне жалақыны
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арттыруды қамтамасыз етеді. Атап айтсам, 2009 және 2010 жылдары
зейнетақы, жалақы, стипендиялардың мөлшері 25 пайызға ұлғаяды.
2011 жылға қарай зейнетақы көлемі тағы да өседі. Сонымен бірге
әлеуметтік жәрдемақылар мөлшері жыл сайын 9 пайызға өседі.

V.

Екінші сұхбат
Сұраққа жауап беріңіз.
Қазақстанның қазба байлығын игеруші компаниялардың сұранысын
өтеуге күші жетеді ме?
..................................................................................................
Өзіміздің индустриямызды жетілдіру қажет пе?
..................................................................................................
Отандық өндірушілердің тауарын пайдалану қажет пе?
.................................................................................................
Қазақстанның жеке индустриясы (машина жасау, қызмет көрсету,
қайта өңдеу т.б.) құрылады ма?
..................................................................................................
Ішкі резервтерді дамыту қажет пе?
.................................................................................................
Осы мәселені шешу үшін, атқарушы билік қандай іс-шараларды
ұйымдастырады?
....................................................................................................
Монолог әлемінде!!! Монологты оқып шығып, осы үлгі
бойынша өз ойыңызды білдіріңіз.
Тақырыбы: Еліміздің қазынасы
ҮЛГІ:
Қазақстан жерінде табиғи мұнай қоры мол. Бұл қазақ елінің
бағы ғой! Бұл еліміздің байлығы және қазынасы. Алайда мұнайды
тек қана шикізат ретінде сыртқы нарыққа шығарып отырмыз.
Мұнай өңдейтін зауыт жоқ. Алдағы уақытта шикізат өңдейтін
мұнай зауытын салу іс-шарасы жүргізілуде. Егер біз мұнайды
өңдеп сатсақ, пайда көп болады, экономика өседі және ұлғаяды.
Қазақстанның мұнай терминалдары батыс өңірінде орналасқан.
Мәселен, Қашаған кеніші және т.б.
Батыс өңірлерінде адамдарды жұмысқа алу
мәселесі
шешілген. Алдағы уақытта да бұл мәселе толық шешілуі тиіс,
себебі алып зауыт кешені салынбақшы деп күтілуде. Мұнай мен газ
еліміздің ішкі нарығына да сыртқы нарыққа да жөнелтіледі.
Негізінен мұнай теңізде өндіріледі. Бұл мәселе - өте көкейкесті
мәселе. Оған себеп Каспий теңізі ластануда.

VІ . МӘТІНДІ РЕДАКЦИЯЛАҢЫЗ!!!
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.................... шикізат өндіретін мұнай кәсіпорындары, азық-түлік
белдеуі, зауыттар салу мәселесі, электр стансалары мен батыс, солтүстік
өңірлерде жол салу ...................... Сонымен бірге біздің уранымызға
.......................... та өте көп. Ол үшін .............................................
де
кәсіпорын салу жоспарланып отыр.
Сондай-ақ, бұл Жоба негізінде ............................. (ЖШС)
жұмысына, фирмалар мен іскер адамдарға қолдау көрсету мақсатында
банкілер төмен пайызда ............................... жандандырып жатыр.
Осыған орай, Үкімет ............................... үшін Ұлттық қордан ірі төрт
банкіге ........................
VІІ. Берілген сызба бойынша «Қазақстанның 30 корпаративтік
көшбасшысы» тақырыбына әңгіме құрастырыңыз!!!
«Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы Жобасы»

Казатом өнеркәсіп

Фирмалар

Өнеркәсіп

кәсіпорын

Кәсіпорын

Мемлекеттік ЖШС
шикізат өндіру
зауыттар мен
фабрикалар

мақта
бидай

өңдеу

уран
мұнай
газ
дақыл

өнімдерін
өңдеу

дәнді-дақыл
электр стансалары
жолдар
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салу

ОН ҮШІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: БАНК СЕКТОРЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Әлеуметтік, жағдай, бағыт, мақсатты, жұмсалу, қадағалау, қосымша,
жинақ қоры, жылжымайтын мүлік, бағдарлама, мөлшерлеме, шаршы.
Әлеуметтік - жалпы қоғамға тән, қоғамдық;
Жағдай –хал-ахуал, жай-күй, тұрмыс-жай;
Бағыт – бағдар;
Мақсатты – мақсат еткен, мақсат етіп қойылған;
Жұмсалу – белгілі бір затты, нәрсені пайдалану, жұмыстың, тапсырманың
орындалуы, жүзеге асырылуы;
Қадағалау – белгілі бір істі, нәрсені бақылау, тексеру;
Қосымша - үстеме ақы; үстеп, қалғанын қосып төлеу;
Жинақ қоры – белгілі бір мақсатпен артық ақшаны жинақтап, сақтайтын
мекеме;
Жылжымайтын мүлік – мемлекеттің, жеке меншіктің немесе
тұлғалардың меншігіндегі қозғалмайтын дүние-мүліктері;
Бағдарлама – бағыт-бағдар, жоба, жоспар;
Мөлшерлеме – белгілі бір заттың, нәрсенің сандық шамасы, аумақ, көлем;
Шаршы – қабырғалары тең, төрт бұрышты геометриялық дене, квадрат.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Әлеуметтік – қоғамдық
Жағдай – хал-ахуал
Бағыт – бағдар
Қадағалау – бақылау
Қосымша – үстеме
Жылжымайтын мүлік – қозғалмайтын дүние
1.3. Берілген сөздер болымды – болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
Жұмсау- табу, жұмсау – тежеу; қадағалау – босату.
Жылжымалы –жылжымайтын; қадағалау – қадағаламау; жұмсалу –
жұмсалмау.
Мақсатты – мақсатсыз

59

1.4. ІІ. Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/) мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
Қоғамда өмір сүре отырып, қоғамнан тысқары бола алмайсың.
Мақсатқа жетті – (ойлағанына, дегеніне жетті, ойы орындалды, тілегені
болды, арманы болды)
Біздің ең зор мақсатымыз – адам баласының бақытты болуы.
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Банк секторын тұрақтандыру
Үкімет ел экономикасын және қарапайым халықтың әлеуметтік
жағдайын жақсарту үшін қаржы қорын бес бағытқа бөліп отыр. Осы бес
бағытқа бөлінген қаржының дұрыс жұмсалуын Құқық органдары, Үкімет
бақылап отырады. Үкімет, Ұлттық Банк Қаржылық қадағалау агенттігі,
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры және «ҚазАгро» ұлттық
холдингі осы қаржының мақсатты және дұрыс жұмсалуын бақылау мен
тексеруді қамтамасыз етеді.
Қаржы саласын тұрақтандыру бағыты бойынша Халық банкі,
Казкоммерцбанк, Альянс банк, БТА банкісіне қосымша капитал құйылды.
Жылжымайтын мүлік нарығын тұрақтандыру, оның мәселелерін шешу
бағытында ипотекалық несие беру бағдарламасы қабылданды.
Банкілер 10,5 пайыздық мөлшерлеме (ставка) бойынша 15 жылға
дейінгі мерзімде несие береді. Бұл несиені мерзімінен бұрын төлеуге де
болады. Елбасы тапсырмасына сәйкес бұрын алынған ипотекалық
несиелердің мөлшерлемесін төмендету керек, яғни 12,5 пайыздан аспауы
тиіс. Сондықтан тұрғындарға үй көлемі 120 шаршы метрден аспайтын
және баспанасы болмаған жағдайда 12,5 пайызда несие беріледі.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Қаржының мақсатты жұмсалуы
2. Қаржы саласын тұрақтандыру
3. Ипотекалық несие
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
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МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- әлеуметтік жағдайын
- ұлттық холдинг
- ипотекалық несие
- жақсарту үшін
- тапсырмасына сәйкес
- мөлшерлеме бойынша
Берілген сөздер өзара орын тәртібі арқылы байланысқа
түскен!!! Сөз тіркестерінің алғашқы сөздері сындық
мағынада
жұмсалып, қандай? сұрағына жауап беріп, тіркелген сөзінің сапалық
қасиетін анықтап тұр. Сондықтан қазақ тіліндегі сын есімнің
жасалуына назар аударайық!
№1 ҮЛГІ:
Табыс с.

Сын атауы
-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік
ӘЛЕУМЕТ + ТІК
ҰЛТ +ТЫҚ
ИПОТЕКА + ЛЫҚ

---

Зат атауы
тәуелдік ж.,
ЖАҒДАЙ +Ы+Н
ХОЛДИНГ
НЕСИЕ

Қазақ тіліндегі сын есімдер -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік
сөзжасамдық жұрнақтар арқылы жиі жасалады. Бұл жұрнақтар сын
есім жасаушы ең өнімді жұрнақтардың қатарынан орын алады.
№2 ҮЛГІ:

Тұйық ет.
Сын е. + сөзжасам. ж.(ар)
+ өзг.ет.+ тұйық ет
ЖАҚС+АР+Т +У

Септеулік шылау
--ҮШІН

Зат е. + тәу.ж. +барыс с.
№3 ҮЛГІ: ТАПСЫРМА +СЫ + НА
МӨЛШЕРЛЕМЕ

СӘЙКЕС
БОЙЫНША

Қазақ тілінде ҮШІН септеулік шылауы қимыл атауымен жиі
қолданылады.
Іскери сұхбат әлемінде!!!
«Банк секторын тұрақтандыру»
сұхбатқа қатысайық.
IV.
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тақырыбына

қатысты

Бірінші сұхбат
Сұраққа жауап
беріңіз
- Ел экономикасын, халықтың жағдайын жақсарту үшін қандай
жұмыстар атқарылып жатыр?
- .............................................................................................
- Бөлінген қаржының дұрыс жұмсалуын қандай нысандар бақылайды?
- .............................................................................................
- Ипотекалық несие беру бағдарламасының тиімдігі қандай?
- ...........................................................................................
Екінші сұхбат
Сұраққа жауап
беріңіз
Қаржы дағдарысы бүкіл әлемді, дүйім жұртты алаңдатуда.
Алпауыт елдерде жұмыссыздық күшейіп, өндіріс көлемі төмендеп, ірі
банкілер тоқырауда. Қазір Қазақстан дағдарысқа қарсы экономиканы
тұрақтандыру үшін не істеп жатыр?
.........................................................................................................................
............
- Осы кезеңде қандай табыстарға қол жеткіздік?
.........................................................................................................................
............
- Үкімет жасаған кешенді жоспар туралы не айтасыз?
.........................................................................................................................
...........V. Сызба бойынша мәтін мазмұнын әңгімелеңіз!

Банк секторын тұрақтандыру

Төрт ірі банк:

Мемлекеттік қаржы

Альянс банк,
БТА банк
Халық банкі,
Казкоммерц банк
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Ұлттық қордан

Несие

Пайыздық мөлшерлеме

Қосымша капитал

Жылжымайтын мүлік

ЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ АЙДАРЫ
ОН ТӨРТІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: РЕСМИ САПАР
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Хал-ахуал (ахуал), ошақ, кеңес, шикізат, нарық, өндіру, ауқым, тоқырау,
жаңару, тыңайтқыш, сұраныс, бәсеке, ішкі, қабілетті, сыртқы
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Хал-ахуал (ахуал) – тұрмыс, жағдай, жай-күй:
Кеңес – бас қосқан мәжіліс, жиын;
Шикізат – өңделмеген көмір, мұнай, газ негізді химиялық заттар;
Нарық – заттың ақшалай құны, бағасы;
Өндіру – даярлап жасау, өнім шығару;
Ауқым – бір нәрсенің көлемі, мөлшері, шеңбері;
Тыңайтқыш – жердің құнарын арттыру үшін қолданатын зат;
Сұраныс – қажет етушілік, керек затты талап етушілік;
Бәсеке - өзара еңбек, өнер, спорт сайысы;
Ішкі сұраныс – ел ішіндегі қажеттілікті өтейтін заттарды керек ету;
Сыртқы – тысқары, шет елдегі;
Қабілетті – бір нәрсеге деген бейімділік, мүмкіндік, іскерлік;
Тоқырау – өнеркәсіп, өндіріс орындарының өнім, табыс бермей
дағдарысқа ұшырауы;
Жаңару - өзгеріс кіргізу, жаңа қалыпқа өзгерту;
Өндіріс ошақтары - өндіріс орындары.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Хал-ахуал (ахуал) – хал-жағдай
Кеңес – отырыс - мәжіліс - жиналыс
Кеңесу – ақылдасу - кеңес беру
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Өндіру - шығару
Ауқым - көлем
Сұраныс – қажеттілік
Бәсеке – күндес – бақас - бақталас
Ішкі – іші - іш жағы
Қабілетті – іскер - талапты
Сыртқы – тыс - тысқары
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Өндіру – өндірмеу
Қабілетті – қабілетсіз
Кеңесу - кеңеспеу
Ішкі – сыртқы
Бәсеке – тату – достық
1.4.
Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер, /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
КЕҢЕС: кеңесіп пішкен тон келте болмас
БӘСЕКЕ: бәсекеге қабілетті
СЫРТҚЫ: сыртымен жылтырады, сыртынан семірді, сыртына шығармады
Сырты бүтін - іші түтін
Тонның ішкі бауындай (өте жақын, өз адамындай)
Ақыл-кеңес сұрау – бір адамның екінші адамға көрсете алар, ең зор сенімі.
(нақыл сөз)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Ресми сапар
Өткен аптада Н.Назарбаев Жамбыл облысында жұмыс сапарымен
болды. Елбасы өңірдің әлеуметтік-экономикалық хал-ахуалымен танысты.
Өндіріс ошақтарын аралады. Елбасының қатысуымен химия өнеркәсібін
дамытуға арналған кеңесі өтті. Жамбыл фосфор зауыты соңғы отыз жылда
тоқырау мен жаңару кезеңінен өтті. Қазіргі кезде зауыт фосфор шикізатын
сыртқы нарыққа жөнелтіп отыр.
Қазақстанның әлемдегі ең ірі химия тыңайтқышын өндіруге негізі
бар: жер астындағы химиялық шикізаттың ауқымы дүниежүзіндегі ең
үлкен байлық. Мұнай, газ, темір және фосфор рудасы тәрізді қазба
кендерге бай елміз. Сондықтан химия өнеркәсібінің келешегі зор.
Қаржылық және азық-түлік қауіпсіздігі басты мәселе болып тұрғандықтан,
біз минералды тыңайтқыш өндірісін арттыруымыз керек.
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Әлемдік нарықта пайдалы қазбалар өнімдеріне үлкен сұраныс бар.
Бұл химиялық тыңайтқыштар Қазақстан елінің ішкі сұранысын да
қамтамасыз етеді. Сондықтан сұранысқа сай қабілетті өнім шығаруымыз біздің басты міндетіміз.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
1. Елбасының жұмыс сапары
2. Химия тыңайтқышын өндіру
3. Бәсекеге қабілетті өнім шығару
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- жұмыс сапарымен болды
- хал-ахуалымен танысты
- ошақтарын аралады
- кезеңінен өтті
-сұранысын қамтамасыз етеді
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
№1 ҮЛГІ:

Зат атауы
Көмектес септ.
-мен-бен-пен

---

ЖҰМЫС САПАР +Ы +МЕН
ХАЛ-АХУАЛ+Ы+МЕН
Зат атауы
№2 ҮЛГІ: көптік ж., тәу. ж. Табыс с.

Қимыл атауы
-ды, -ді; -ты, -ті
жедел өткен шақ ж.
БОЛ+ДЫ
ТАНЫС + ТЫ

---

Қимыл атауы
-ды, -ді; -ты, -ті
жедел өткен шақ

ж.
ОШАҚ+ТАР+Ы+Н
СҰРАНЫС +Ы+Н

БОЛ+ДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТ+Е+ДІ
(ауыспалы осы шақ)
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№3 ҮЛГІ:

Зат атауы
Тәу.ж. Шығыс с.

---

Қимыл атауы
-ды, -ді; -ты, -ті
жедел өткен шақ

жұрн.
ЖАҢАРУ КЕЗЕҢ + І+НЕН

ӨТ +ТІ

Берілген мысалдарда белгілі бір мақсатпен орындалған ісәрекеттің жасалу үлгісі (№1 ҮЛГІ ) көрсетілген. Ал №3 үлгіде өткен
шақтағы іс-әрекеттің шығу объектісінің жасалу формалары берілген.
IV. Дөңгелек үстел басында пікір алмасу!!!
Шарты: Күн тәртібінде қаралған мәселелер бойынша ойынға
қатысушылар (қала әкімі, қала әкімінің орынбасары, өнеркісіп
басшылары, басқа да бейресми қатысушылар) рөлдерге бөлініп, өз
ойларын ортаға салып, дәлелдейді.
Күн тәртібінде:
1. Химия өндірісін дамытудағы жоспарланған іс-шаралар
2. Отандық өнімдерді сыртқы нарыққа шығару
3. Сұранысқа сай сапалы өнім шығару мәселелері
V.

Іскери сұхбат әлемінде!!! Сұхбат үлгілерін мәнерлеп оқып,
таныс емес сөздерді есіңізге сақтаңыз.

Бірінші сұхбат
- Сізде химиялық тыңайтқыштар бар ма?
- Тыңайтқышты не үшін аласыз?
- Егістік (пішендік) жерге себуге сатып алайын деп едім.
- Қанша килограмм керек, әлде тоннамен аласыз ба?
- Маған 100 қап тыңайтқыш керек.
Екінші сұхбат
- Бұл ненің тұқымы?
- Бұл арпа, сұлы, бидай, күнбағыс және қант қызылшасының
тұқымы
- Маған бидай мен сұлының тұқымы керек.
- Міне, алыңыз. Айтпақшы, ұмытып барамын, шөптің тұқымы бар
ма?
- Иә, бар. Сізге не үшін керек?
- Газон егу үшін қажет.
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VІ. Сызба бойынша мәтін мазмұнын әңгімелеңіз!
Жұмыс сапарымен болды
танысты, аралады,
кеңес өткізді
кендерге бай ел,
тыңайтқыш өндірісін
арттыруымыз керек

пайдалы қазбаларға сұраныс
сұранысқа
сай, өнім шығару

ОН БЕСІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТ САҒАТЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Үкімет, агроөнеркәсіп, кешен, қолдану, дәнді-дақылдар, ұлғайды,
ұстаным, мүмкіндік, дамыту, қажеттілік, маңызы, зор.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Үкімет – Мемлекеттік үкіметтің жоғары атқару және басқару органы;
Агроөнеркәсіп – мамандандырылған ауылшаруашылығы кәсіпорны мен
өнеркәсіптік өңдеу кәсіпорны тобының аумақтық, ұйымдық және
технологиялық бірлесу кешені;
Кешен – заттардың, іс-әрекет пен құбылыстың жиынтығы, үйлесімі.
Қолдану – пайдалану, жұмсау, іске асыру;
Дәнді-дақылдар – дәнді астық пен дәнді өсімдіктердің жалпы атауы;
Ұлғайды - өсу, көбею, үлкею;
Ұстаным – нақты бір мәселеге көзқарас, позиция;
Мүмкіндік – қолайлы жағдай, мүмкіншілік;
Дамыту – қарқындап өсу, өркендеу;
Қажеттілік – керектілік, мұқтаждылық;
Маңызы – бір нәрсенің өмірде алатын орны, мәні.
Зор – ірі, үлкен; айрықша, ерекше.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
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Кешен – жиынтық
Ұлғайды - өсті – көбейді
Қолдану - пайдалану
Ұстаным - көзқарас
Мүмкіндік – қолайлы жағдай
Қажеттілік – мұқтаждылық
Дамыту - өркендеу
Маңызы – мәні
1.3. Берілген сөздер болымды - болымсыз,
мағынада қолданылады.
Ұлғаю - кішірею
Қажеттілік – керексіздік
Мүмкіндік – амалсыздық- шарасыздық
Қолдану – қолданбау
Маңызды – маңызсыз
Ұлғайды – ұлғаймады
Дамыту - дамытпау

қарама-қарсылық

ІІ. Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/) мен мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде /М/
қолданылады.
Зор кеуде, зор көкірек (тәкаппар, меңмен)
Зор қылды (үлкен, күшті етті, үлкенге санады)
Зор тұтты (үлкен, күшті санады, артық көрді)
Жақсы ақылы болу – аз, ең бастысы – оны жақсы қолдану
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Үкімет сағаты
Бүгінгі өткен үкімет сағатында агроөнеркәсіп кешенінің алдына
қойылған маңызды міндеттер туралы сөз болды. Қазақстан аграрлық
секторды дамытуда нәтижелі жетістіктерге жетті. Қазіргі технологияларды
қолдану нәтижесінде дәнді-дақылдарды өсіру және түскен өнімдерді
жинау екі есе ұлғайды.
Аграрлық секторды дамытуға қолдау көрсету үкіметтің негізгі
ұстанымы. Ауыл шаруашылығы өнімдеріне баға үнемі өсу үстінде. Соңғы
жылдары ауыл шаруашылық өнімдеріне әлеуметтік сұраныстары жоғары.
Сондықтан ауыл шаруашылық өнімдеріне және тамақ өнеркәсібіне
инвестициялар тартып, сапалы тамақ өнімдерін өндіру қажет. Мәселен,
бидай өнімдерінен жасалған тағамдар, майлы дақылдардан жасалған
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өнімдер, көкөніс пен жеміс-жидектерден жасалатын азық-түлік түрлері
және т.б. Бұл мәселелерді шешуге қатысты мүмкіндіктер де аталып өтті.
Ауыл шаруашылық өнімдерін экспортқа шығаратын секторларды
дамытудың нақты жолдары көрсетілді. Елімізде өндірілетін азық-түлік
түрлері ішкі қажеттілікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, мұндай
өнімдер түрлерін экспортқа шығаруға да мүмкіндігі бар. Соған орай ауыл
шаруашылық өнімдерін экспортқа шығару секторларын дамытудың
маңызы зор.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Аграрлық секторды дамытудағы жетістіктер
2. Ауыл шаруашылық өнімдеріне сұраныс жоғары
3. Өнімдерді экспортқа шығару шараларын дамыту
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- нәтижелі жетістіктер
- сапалы тамақ
- майлы дақылдар
- маңызды міндеттер
- жасалған тағамдар
- жасалатын азық-түліктер
- экспортқа шығаратын секторлар
Берілген сөздер өзара орын тәртібі арқылы байланысқа
түскен!!! Сөз тіркестерінің алғашқы сөздері сындық
мағынада
жұмсалып, қандай? сұрағына жауап беріп, тіркелген сөзінің сапалық
қасиетін анықтап тұр. Сондықтан қазақ тіліндегі сын есімнің
жасалуына назар аударайық!
№1 ҮЛГІ:

Сын атауы
-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті
НӘТИЖЕ +ЛІ

---

Зат атауы
көптік жалғау
ЖЕТІСТІК +ТЕР
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САПА + ЛЫ
МАЙ + ЛЫ
МАҢЫЗ +ДЫ

ТАМАҚ
ДАҚЫЛ +ДАР
МІНДЕТ +ТЕР

№2 ҮЛГІ: Есімшелі етістік
-ған, -ген, -қан, -кен, -атын, -етін ----ЖАСАЛ+ ҒАН
ЖАСАЛ + АТЫН
ЭКСПОРТҚА ШЫҒАР+АТЫН

Зат атауы
көптік жалғау
ТАҒАМ +ДАР
АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕР
СЕКТОР+ЛАР

Қазақ тіліндегі сын есімдер -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті
сөзжасамдық жұрнақтар арқылы жиі жасалады. Бұл жұрнақтар сын
есім жасаушы ең өнімді жұрнақтардың қатарынан орын алады.
Сонымен қатар есімше қимыл, әрекет түрінде заттың сапасы,
қасиеті, белгісі ретінде қолданылады. Бұл - есімшенің негізгі қызметі.
ІV. Іскери сұхбат әлемінде!!! Сұхбатты мәнерлеп оқып шығыңыз.
Таныс емес сөздерді есіңізге сақтаңыз, осы сұхбат үлгісі бойынша
сөйлесіңіз.
Бірінші сұхбат
- .................. мырза, Қазақстанның агроөнеркәсібі кешенінің бүгінгі
ахуалы туралы қысқаша айтып кетсеңіз?!
- Әрине, қазір егістік алқабын әзірлеу жұмысы қызу жүріп жатыр, жер
жыртылуда, тыңайтқыш мол, жеткілікті, жанар-жағармай бағасы
төмендетілді.
- Мал шаруашылығының дамуы жөнінде не айтасыз?
- Аграрлық сектордың бұл саласы да қарқынды дамуда. Жергілікті
атқарушы билік бұл салаға ерекше көңіл бөлуде. Мал шаруашылығы
өнімдерін өндіру, құс өнімділігін жоғарылату, асыл тұқымды жылқы
өсіру, биязы жүнді қойларды өсіру, сиырды бордақылау
жұмыстарын жақсартуды қамтамасыз етуде малшылар мен
егіншілердің істері ерекше деп айтуға болады.
- Былтырғы жылмен салыстырғанда, мал мен құстың өнімділігі
қандай?
- Бүгінгі күні мүйізді ірі қара 3,5%-ға, қой мен ешкі 5,2%-ға, шошқа
6,4-ға%, жылқы 4,4%-ға, түйе 3,7% -ға өссе, құс 5,7%-ға өсіп отыр.
Қысқаша айтсам, мал мен құстың өнімділігі жоғары, сапасы да
жоғары.
Төрт түлік мал еліміз үшін «жанұя әлеуметінің» негізі десек, төлдер
өнімі: мал төлдеп, торайлар өсіп, боталар мен бұзаулар, құлындар,
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қозылар мен лақтар өсіп жатыр. Өнімділігі өткен жыл деңгейінде
қалды деп айтуға болады.
- ...................... мырза, осы саланы дамытуға қатысты қандай
ұсынысыңыз бар?
- Алдымен, елдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек,
экспортқа шығару жұмысы бәсекеге қабілетті болу үшін
инфрақұрылымды дамыту қажет деп ойлаймын,
бордақылау
алаңдарын салу, жылыжай салу, сүт, ет өндірісін дамытуға
байланысты шағын зауыт, фабрика құрылысына, сонымен қатар
асыл тұқымды мал шаруашлығын ашуды көбейту мақсатында
малдардың қауіпті ауруларына қарсы дәрі-дәрмекке бюджеттен
қосымша қаржы бөлінуі керек. Асыл тұқымды малды сырттан әкелу
өте қымбат, сондықтан өндірушілерге несие беріп, бұл жұмысты
дамытуымыз керек деп есептеймін.
Екінші сұхбат
V.

Жауап беріңіз

Пішендік жер қай өңірлерде бар?
......................................................
Жайылымдар қай аймақтарда жиі кездеседі?
.........................................................................
Егіншілер нені жыртады?
..........................................................................
Егіншілер қай жерге тұқым себеді?
.........................................................................
Өрісте нелер жайылып жүр?
.......................................................................
Монолог әлемінде!!!

ҮЛГІ:
Мен ауылшаруашылығының бүгінгі ахуалы және оны дамыту
жөнінде көп ойлануым керек!
М е н і ң б о л ж а м ы м: Біріншіден, жүз жиырма кәсіпорын
ауылшаруашылығы саласына машина жасаумен айналысуы керек.
Елімізде өнеркәсіп әлеуеті мол. Оның ішінде 50 кәсіпорын
дестелегіштер, тұқым сепкіштер, жер өңдеу машиналарын, өсімдік
қорғау құралдары, дәрі сепкіштер, тұқым улағыштар және бөлшектер
шығарса, ал 70-і жөндеу, қайта жөндеу техникалары мен өндірушілер
тапсырмасына сәйкес бөлшектерді әзірлейтін болады.
А л д ы м да т ұ р ғ а н қ и ы н д ы қ т а р ы м:
Бізде комбайн мен трактор шығару өндірісі жоқ. Техника ескірген.
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Ш е ш і л е т і н м ә с е л е л е р:
Импортқа тәуелділікті төмендету керек. Ол үшін кәсіпорын ашу керек.
Дизель отыны, бензин, дизель майы жеткілікті болуы керек.

4-МОДУЛЬ
ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТҰРМЫСТЫҚ ӨМІРІНІҢ
ЖАҚСАРУЫ
ОН АЛТЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз:
Дәстүрлі, ерекше, мүмкіндік, өнім, үлес, дәнді дақылдар, майлы дақылдар,
бақша дақылдары, ұқсату, жергілікті, кез келген, шағын, көтерілу, тоқтату,
әсер етеді.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Дәстүрлі - әдетке айналған, салтқа енген;
Ерекше – айналадағы, өмірдегі заттар мен құбылыстардың басқа заттармен
салыстырғанда өзіндік қасиеті негізінде бөлектеніп, басқаша болып
көрінуі;
Мүмкіндік – қолайлы жағдай, мүмкіншілік;
Өнім – түсім, пайда, табыс, өнеркәсіп орындары өндіретін зат;
Үлес – белгілі бір затқа, құбылысқа, іс-әрекетке тиесілі, қатысты нәрсе;
Дәнді-дақылдар – жалпы астық тұқымдасына жататын дәнді (астық)
өсімдіктердің жалпы атауы;
Майлы дақылдар – майы мол дәнді өсімдіктердің жалпы атауы;
Бақша дақылдары - әртүрлі жеміс беретін ағаштар, көкөніс өнімдері;
Ұқсату – шаруаны орнына келтіру, келістіру, тындыру;
Кез келген - әркімге, әр затқа, әрқайсысына қатысты;
Шағын – кішірек, көлемі ықшам;
Көтерілу – заттың, нәрсенің деңгейін өсіру, жоғарылата түсу;
Тоқтату – белгілі бір іс-әрекеттің жалғаса түсуіне болатын кідіріс,
тоқталыс.
Әсер ету – қимыл-әрекеттің, істің адамға, затқа, құбылысқа тигізетін
ықпалы.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Дәстүрлі – әдетке айналған
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Ерекше – айрықша - өзгеше - басқаша
Мүмкіндік – мүмкіншілік - қолайлы жағдай
Өнім – түсім - өндірілген зат
Үлесі – тиесілі
Ұқсату – келістіру - орнына келтіу
Кез келген - әрбір - әр
Шағын – ықшам - кішірек
Көтерілу – жоғарылау - өсу
Тоқтату – тыйылыс - тежеу - кідіріс
Әсер ету – ықпалын ету
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Ұқсату – қолынан келмеушілік, іске аспады; шағын – үлкен, дардай, дәу,
ұшан дәрия; көтерілу – төмендету, түсіру; тоқтату – жүргізу; әсер ету –
елеусіз тастау, елең қылмау, іргесін аулақ салу.
Ұқсату – ұқсатпау; көтерілу – көтерілмеу; тоқтату – тоқтатпау; әсер ету әсер етпеу
1.4.

Сіздерге
таныс
сөздер
төмендегі
тұрақты
тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.

Кім болса сол (кім көрінген, кез келген)
Әркімнің өзі шығар биігі бар /м/
Іс-әрекеттің тоқтатылуы босаңсуға ұрындырады ........ (нақыл сөз)
Әркімге қажетті білім бар. Сол білімді меңгермейінше, барлық басқа
білім адамға нұқсан келтіреді (Л.Н.Толстой).
Күн табиғатқа қандай әсер етсе, ақыл-ой жұмыстары да адамға сондай
әсер етеді......... (В.Гумбольдт).
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Азық-түлік қауіпсіздігі
Елбасы дәстүрлі Жолдауында
еліміздің экономикалық және
әлеуметтік өмірінде ауыл шаруашылығы ерекше орын алатындығын атап
көрсетті.
Қазақ жері негізінен аграрлы болғандықтан, оның негізгі бағыты жер және мал өсірумен айналысу. Ал елімізде шығарылған ішкі өнімнің
барлығы - ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесінде. Олар: дәнді
дақылдар, майлы дақылдар, бақша дақылдары және мал шаруашылығы.
Өнім өндіру бар да, оны ұқсату бар. Жергілікті жерде шикізатты
өңдейтін шағын кәсіпкерлікті дамыту, азық-түлік тұрақтылығын
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қамтамасыз етуге ықпал етеді. Өйткені дамыған кәсіпкерлік сектор – кез
келген ел экономикасының тірегі. Соған орай шағын өндіріс орындары
шикізатты өңдеп, халықты негізгі тағам түрлерімен қамтамасыз етіп
жатыр. Мәселен, тұрақты жұмыс істейтін жылқы зауыттары, ет-шұжық
комбинаттары, жеміс-жидекті өңдеу, консервілеу зауыттары т.б.. Отандық
өнімдердің молынан шығарылуы бағаның көтерілуіне, инфляцияның
тоқтатылуына әсер етеді.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтіннің жоспары:
1. Елбасының дәстүрлі Жолдауы
2. Ауыл шаруашылығының өнімдері
3. Шағын кәсіпкерлікті дамыту
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Мәтіннің бірінші бөлігіндегі сөйлемнің қанша сөз тіркесінен
жасалғанын және қалай байланысқанын сұрақ қою арқылы меңгеріп,
сөйлемдегі сөздердің орналасу тәртібін үйренейік!!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
СӨЙЛЕМ ҚҰРАМЫНДАҒЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ!
- Елбасы
атап көрсетті
- ауыл шаруашылығының орын алатындығын атап көрсетті
- ерекше атап көрсетті
- өмірінде орын алатындығын атап көрсетті
- экономикалық және әлеуметтік өмірінде
- еліміздің экономикалық және әлеуметтік өмірінде
- дәстүрлі Жолдауында атап көрсетті
Қазақ тіліндегі сөз тіркестері сөздер арқылы жасалады. Ал
сөйлемнің жасалуына сөз тіркестері негіз болады. Демек төмендегі
сөйлемдер 7 сөз тіркесінен жасалған. Әр сөз тіркесі орын тәртібі және
грамматикалық формалар арқылы байланысқа түскен.
№1 ҮЛГІ:
орын

Кім?
қайтті?
(1) Елбасы
атап көрсетті,
алатындығ+ы+н атап көрсетті,
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Н е
н і?
(2) ауыл шаруашылығ+ы

қалай?
қайда?
(3) ерекше атап көрсетті, (4) өмір+і+нде орын алатындығ+ы+н
атап
қандай?
қандай?
көрсетті, (5) экономикалық және әлеуметтік өмірінде,
ненің?
(6) еліміз+дің
экономикалық және әлеуметтік
өмір+і+нде,
н е д е?
(7) дәстүрлі Жолдау+ы+нда атап көрсетті
IV. Мәтінді редакциялаңыз!!!
Елбасы ................. (неде?) еліміздің экономикалық және әлеуметтік
өмірінде ауыл шаруашылығы ........... (қалай?)
орын алатындығын
................ (қайтті?)
Қазақ жері негізінен............ (қандай?) болғандықтан, оның негізгі
бағыты - жер және ............. (немен?) айналысу. Ал ............. (қайда?)
шығарылған ішкі өнімнің барлығы - ........................... (ненің?) үлесінде.
Олар: дәнді дақылдар, майлы дақылдар, бақша дақылдары және мал
шаруашылығы.
V.

Монолог әлемінде!!!

Тапсырма: Ең алдымен, сондай-ақ, атап айтқанда, жоғарыда
аталып өткендей
қолданыстарын
пайдаланып, «Еліміздің
экономикалық және әлеуметтік өмірі» тақырыбына үлгі бойынша
монолог құрыңыз.
Үлгі:
Халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін ең алдымен
ауылшаруашылығын
дамыту
керек.
Сондай
–ақ
…………………………..
1. Ең алдымен, азық-түлік бағасын тұрақтандыру бағытында көп істер
атқарылды.
2. Сондай-ақ зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік жағдайды
жақсарту мақсатында қаржы бөлу мәселелері айқындалды.
3. Биылғы жылы әлемдік дағдарыс кезеңінде елімізде азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді күшейтуге назар аударылуда.
4. Атап айтқанда, егіс алқабының 97 пайызы жиналды, 17 млн астық
орылып, мемлекет қамбасына құйылды.
5. Жоғарыда
аталып
өткендей,
Үкімет
ауылшаруашылығын
өркендетуге басты назар аударуда.
VI.

Іскери сұхбат әлемінде!!!
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Бірінші сұхбат
Сұхбатты оқып шығыңыз, осы үлгі бойынша сөйлесіңіз.
- Сәлеметсіз бе? ………………. мырза! Мен «Егемен Қазақстан»
газетінің тілшісі …………………….. Бүгінгі Үкімет сағаты қалай өтті.
Баяндама азық-түлік қауіпсіздігі туралы болды ғой. Қысқаша
ойларыңызды айтсаңыз?!
- Ауылшаруашылығы Қазақстан экономикасының аса бір маңызды
саласы. Бүгінгі күні ауылшаруашылығы саласының даму қарқыны 108
пайызға жетті, өнім экспорты екі есе өсті. Бұл үкімет экономикасының
аграрлық секторын дамытуға қатысты ұстанымы.
- Ал агроөндірістік кешеннің даму қарқыны қандай?
- Бүгінгі күні агроөндірістік кешеніне мемлекеттік қолдау көрсетіліп, ол
2,5 есеге артып отыр. Өндірістің дамуы азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің негізі болып отыр.
- Қандай кемшіліктер аталып өтті?
- Ауылшаруашылығы саласының материалдық техникалық базасы
талапқа сай емес, өнім сапасы төмендеу, бірақ жұмыстар атқарылып
жатыр.
VII. Полилог құрамыз! Ол үшін мына сөздер мен сөз тіркестерін
пайдаланайық.
Полилогқа қатысушылар: Ауыл шаруашылығы министрі, облыс әкімі
және тілші
1. Ауыл шаруашылығы министрі: дәстүрлі Жолдауы, экономикалық
қауіпсіздік, азық-түлік белдеуі, ауылшаруашылық саласы, ісшаралар
2. Облыс әкімі: дәнді дақылдар, астық өнімі, шағын кәсіпорындар, мал
өсіру, отандық өнімдер
3. Тілші: өзекті мәселе, қандай міндеттер, жүзеге асырылып жатыр,
қамтамасыз етілді, кәсіпкерлік секторды дамыту
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1
Маңызды міндеттер
технология -

3

2
Қазіргі

Үкіметтің негізгі
ұстанымы

ларды
қолдану

Азық-түлік өнімдеріне
сұраныс жоғары

Сапалы тамақ
өнімдерін өндіру

Үкімет сағаты

Өнімдерді
экспортқа
шығаруға мүмкіндігі
бар

Ішкі өнім

майлы дақылдар

дәнді дақылдар

мал шаруашылығы

Шағын өндіріс
орындары

сүт өңдеу
комбинаты

нан
зауыты

ет-шұжық
комбинаты
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бақша дақылдары

жемісжидек өңдеу
зауыты
жылқы
зауыты

ОН ЖЕТІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ӘЛЕУМЕТІ ТӨМЕН ХАЛЫҚҚА КӨМЕК КӨРСЕТУ
1. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Жік, қария, мүгедектер, ата жұрт, оралмандар, қағида, ұстану, ұдайы,
жәрдемақы, дейін, біртіндеп, қорғалмаған, біржолғы.
Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Жік – халықтың әлеуметтік тұрмыс деңгейіне қатысты тобы;
Қария – көп жасаған адам, қарт;
Мүгедектер – он екі мүшесінің біреуі кем, кемтар, жарымжан адам;
Ата-жұрт – ата-бабадан ұрпаққа мұра болып қалған ежелгі құтты қоныс,
мекен;
Оралмандар – шет жерлерден өзінің туған жеріне, ежелгі қонысына
қайтып келген адамдардың тобы;
Қағида - әбден қалыптасқан барлық адамдарға ортақ заңдылық,
бұлжымайтын тұжырым;
Ұстану – белгілі бір үрдісті, әдет, дәстүрді сақтау;
Ұстаным - нақты бір мәселеге көзқарас;
Ұдайы – белгілі бір іс-әрекеттің, қозғалыстың үздіксіз жүзеге асырылуы
немесе құбылыстың, зат сапасының үнемі өзгеруі;
Жәрдемақы – бала туғанда немесе көмек ретінде бір рет берілетін
жәрдемақы;
Дейін – септеулік шылау;
Біртіндеп – ақырын, жайлап, бірте-бірте; рет-ретімен, бір-бірлеп;
Қорғалмаған – жағдайы төмен, қорғауды, қолдауды қажет ететін;
Біржолғы – мемлекет тарапынан бір ақ рет берілетін ақша, материалды
көмек.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Жік – топ
Қария – қарт – кәрі кісі
Мүгедектер – кемтар – жарымжан - ауру
Ата-жұрт – атамекен – туған жер
Ұдайы – үнемі – үздіксіз - толассыз;
Дейін – шейін
Біртіндеп – бірте-бірте – рет-ретімен
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
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Қария – жас; мүгедек – сау; ата-жұрт – шетел, жат-жұрт; біртіндеп –
біржолата; ұдайы – мүлдем.
Ұстану –ұстанбау; қорғалған – қорғалмаған;
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Жікке бөлді (екіге айырып қарады); жік салды (арасына от тастады,
араздастырды); жік-жапар болды (асты-үстіне түсті)
Туған жердің қадірін, шетте жүрсең білерсің /м/
Ата-жұрты бұқара
Өз қолыңда болмаса,
Қанша жақсы болса да
Қайратты туған ер ғаріп
(Асан Қайғы)
Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. /м/
Жігіттің үш жұрты бар: ата-жұрты – күншіл,
Ана жұрты – сыншыл, қайын жұрты – міншіл. /м/
Тікен гүлін қорғайды, ара балын қорғайды.
Жаман малын қорғайды, жақсы арын қорғайды. /м/
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Әлеуметі төмен халыққа - көмек көрсету
Халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселесі үкімет алдындағы бірінші
кезектегі міндет болып қала береді. Халықтың әлеуметтік қоғам мен
жіктерінің тұрмыс деңгейін алдағы уақытта жақсарту мәселесі жаңа
үшжылдық бюджет бағдарламасында жақсы көрсетілген. Оның ішінде
жағдайы төмен отбасыларға, жалғыз басты қарияларға, мүгедектерге, ата
жұртына көшіп келген оралмандарға, көп балалы аналарға көмек көрсетуді
басты мақсат еткен.
Қоғамның барлық жіктері мен әлеуметтік топтарының өмір сүру
жағдайын жақсарта түсу үшін, әртүрлі жәрдемақылардың мөлшерін
біртіндеп көтеру жоспарға алынған. Нақтырақ айтсақ, жылдан жылға
зейнетақылардың орташа мөлшері 25 пайыздан 30 пайызға дейін өсіп
жатыр. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен арнаулы мемлекеттік
жәрдемақылардың мөлшерін 9 пайызға арттыру шарасы жоспарланды.
Сәби бір жасқа толғанға дейін күтіп бағуға берілетін ай сайынғы
жәрдемақы, төрт және одан да көп бала туғанға берілетін біржолғы
жәрдемақылар мөлшері біртіндеп көтерілуде. Тарихи ата-жұртына көшіп
келген оралмандар үшін жыл сайынғы квотаны 5000 отбасына дейін
ұлғайту мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Қазақстан қоғамының
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барлық жіктері мен әлеуметтік топтарының өмір сүруін ұдайы жақсарта
түсу ұстанымы мемлекет саясатының алдыңғы міндеті болып қала береді.

2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтіннің жоспары:
1. Үкімет алдындағы міндет
2. Жәрдемақылардың мөлшерін біртіндеп көтеру
3. Халықтың жағдайын жақсарту мәселесі
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
Қазақ тіліндегі сөйлемнің негізін қимыл және объект не субъект
атауын білдіретін сөздер құрайды. Мәтіннің бірінші сөйлемі күрделі
қимыл атауы, объект атауы, объектіні анықтаушы сөздер мен қимыл
мекенін, орнын білдіретін сөздерден жасалған. Әрбір күрделі және дара
лексикалық бірліктер сөйлем мағынасына байланысты тиісті
сұрақтарға жауап беріп, өзара логикалық байланысқа түседі !!!
СИНТАКСИСТІК БІРЛІКТЕР!
- міндет болып қала береді
- әл-ауқатын жақсарту мәселесі
- халықтың
- бірінші кезектегі
- үкімет алдындағы
Төмендегі сөйлем анықтауыш (кімнің?) – бастауыш (не?) –
пысықтауыш (неде?) – анықтауыш (қандай?) – баяндауыш (қайтті?)
сөйлем мүшелерінің орын тәртібі бойынша жасалған.
қайтті?
№1 ҮЛГІ: (5) міндет болып қала береді (күрделі қимыл атауы)
не?
(2) әл-ауқатын жақсарту мәселесі (күрделі объект атауы)
кімнің?
(1) халықтың (анықтайтын сөз)
қандай?
(4) бірінші кезектегі (анықтайтын сөз)
неде?
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(3) үкімет алдындағы (қимылдың мекені, орны)
Халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселесі үкімет алдындағы
бірінші кезектегі міндет болып қала береді.
Сөйлемнің синтаксистік бірліктерінің орналасу реті төмендегідей
1 -------

2 ------------3 ---------- 4 --------------- 5

IV. Іскери сұхбат әлемінде!!! Ситуациямен танысыңыз. Сұхбатты
бастаймыз. Оң жақтағы фразаларды және сөздерді пайдаланыңыз.
1. Сіз әлеуметтік әлсіз топтар
мәселесін шешкіңіз келеді
Мәселені қалай шешесіз?

1. Мен еліміздегі мұндай
өзекті мәселені шешу
жолдарын ұсындым:
1) .....................................
2) .....................................
3) .....................................
Сөздер мен сөз тіркестері:
Жалғыз басты адам, ІІІ

топтағы
мүгедек, жетім балалар,
асыраушысы жоқ отбасы
Қажетті сөздер:
Қаржы бөлу, жәрдемақы беру,
жеңілдіктер жасау

V.

Сөйлеу жағдаяты!!!
өрбітіңіз.

Осы

жағдаят

негізінде

ойыңызды

1. Болат Ыдырысұлы 75 жаста. Қарт адам. Отбасы жоқ. Жалғыз ұлы арақ
ішеді.
Бала
әкесін
қарттар
үйіне
берді.
Не
істеу
керек?................................
2. Сәуле Кеңесқызы бір жаста. Тастанды бала. Шешесі балалар үйіне
берді.
Не
істеу
керек?
.................................................................................................
VI. Мәтінді редакциялаңыз!!!
Халықтың әлеуметтік қоғам мен жіктерінің ................. (нені?) алдағы
уақытта жақсарту мәселесі ................ (қандай?) бюджет бағдарламасында
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жақсы көрсетілген. Оның ішінде ....................... (кімдерге?), жалғыз басты
қарияларға, мүгедектерге, ата жұртына көшіп келген оралмандарға, көп
балалы аналарға .................. (нені?) басты мақсат еткен.

VI.

«Ой толғау» ойынына қатысайық! Шарты: Сұраққа берілген
негізгі жауаптың үлгісіне ұқсас өз ойыңызды білдіріңіз!

С ұ р а қ!
- Үкімет халық алдындағы барлық әлеуметтік
міндеттемелерді орындауға уәде беріп отыр. Бұл тапсырманы орындауға
бюджеттің шамасы жете ме?
Ж а у а б ы!
- Елбасының тапсырмасына сәйкес барлық
әлеуметтік міндеттемелер толық орындалды. Үкімет әлеуметтік
төлемдерді,
зейнетақыны,
сонымен
бірге
бюджет
саласының
қызметкерлеріне жалақыны арттыруды қамтамасыз етеді. Атап айтсам,
2009-2010 жылдары зейнетақы, жалақы, стипендиялардың мөлшері 25
пайызға ұлғаяды. 2011 жылға қарай зейнетақы көлемі тағы да өседі.
Сонымен бірге әлеуметтік жәрдемақылар мөлшері жыл сайын 9 пайызға
ұлғаяды. 2009-2010 жылдары әлеуметтік міндеттерді орындауға 555 млд
теңге жұмсалады .............

ОН СЕГІЗІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз:
Сапа, жүктелген, жоғары, қалпына келтіру, ауру, алдын алу, енгізу, озық,
әдістер, спорт алаңы, жергілікті, насихаттау, талқылау.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Сапа – белгілі бір заттың, құбылыстың басқа бір заттар мен
құбылыстардан айырылатын ерекше қасиеті, белгісі;
Жүктелген – жоғарғы тараптан белгілі бір мәселені шешуге қатысты
тапсырма беру, тапсырманы орындау үшін жауапты адамды тағайындап,
соған тапсырманы міндеттеу;
Жоғары – биік, басым, артық;
Қалпына келтіру – қоғамдағы белгілі бір жүйенің өзгеріске ұшырап,
бұрынғы жақсы күйіне түсуі, жақсаруы;
Ауру – науқас адам, дімкәс кісі;
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Алдын алу – күні бұрын, күні ілгері сақтану;
Енгізу – тәжірибеде қолдану, іске асыру;
Озық – алдыңғы қатарлы, үздік, озат;
Әдістер – еңбек етіп үйренудің әртүрлі амалы, жолы;
Спорт алаңы – спортқа қатысты түрлі іс-шараларды, ойындарды өткізуге
арналған арнаулы орын;
Жергілікті – белгілі бір жерге тән тұрғылықты, тұрақты тұрғын;
Насихаттау – белгілі бір жаңа идеяны не ғылым және спорт жетістіктерін
барша елге айтып түсіндіру, көп рет үгіттеу;
Талқылау – бір істің егжей-тегжейіне жету, тексеру.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Сапа - қасиет
Жүктелген – міндеттелген
Қалпына келтіру – жөндеу – жақсарту
Ауру – дерт
Енгізу - қолдану
Жергілікті – тұрғылықты
Насихаттау – үгіттеу
Талқылау – ортаға салу
Озық – озат - үздік
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
Қалпына келтіру – бұзу – қирату; ауру – сау; алдын алу – асқындыру; озық
–тозық – ескі; жергілікті – жат жерлік.
Жүктелген – жүктелмеген; қалпына келтіру – қалпына келтірмеу; алдын
алу – алдын алмау; енгізу – енгізбеу; насихаттау – насихаттамау; талқылау
– талқыламау.
1.4. Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Насихат шашып кетті (ұрпаққа ақыл сөз қалдырып кетті) /Ф/
Талқыға салды; талқының тезіне түсті (көпшілік сынына түсірді) /Ф/
Ауру қалса да әдет қалмайды /М/
Байлық байлық емес, денсаулық – байлық /М/
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Денсаулық- зор байлық
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Елбасының Жолдауында медициналық қызметтің сапасын жақсарту
және денсаулық сақтаудың жоғары технологиялық жүйесін дамыту
жөнінде айтылған. Сондықтан Үкімет денсаулық сақтау жүйесін қалпына
келтіруге және оны дамыту жөніндегі жұмысты жандандыруға ерекше
көңіл бөлген.
Қазіргі кезде медициналық қызметтің сапасы мен медицина
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бірінші жолға қойылған. Сонымен
қатар денсаулық сақтау нысандарын салу, медициналық жоғары оқу
орындарына гранттар мен осы саланың мамандарына квота санын көбейту
жоспарланып отыр.
Ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алудың озық әдістерін енгізуге
әрекет жасалуда. Жаңа стадиондар мен спорт кешендерін, балаларға
арналған спорт алаңдарын салу, ескілерін жаңарту тәрізді жұмыстар
жергілікті басқару органдарына тапсырылды.
Салауатты өмір салтын кеңінен насихаттау жұмысы жүргізіліп
жатыр.
Демографиялық ахуалды да жақсарту жөніндегі кешенді шараларды
нақтылау жұмыстары қолға алынып, Ұлттық кеңес мәжілісінде талқылау
ұсынысы енгізілді.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Медициналық қызмет сапасын жақсарту
2. Денсаулық сақтау нысандарын салу
3. Салауатты өмір салтын насихаттау
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.

ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
Мәтіннің екінші сөйлемі қанша сөз тіркесінен жасалғанын және
қалай байланысқанын сұрақ қою арқылы меңгеріп, сөйлемдегі сөздердің
орналасу тәртібін үйренейік!!!
СӨЙЛЕМ ҚҰРАМЫНДАҒЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ!
- Үкімет көңіл бөлген
- ерекше көңіл бөлген
- жұмысты жандандыруға көңіл бөлген
- денсаулық сақтау жүйесін қалпына келтіруге көңіл бөлген
- оны дамыту жөніндегі жұмысты жандандыруға көңіл бөлген
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Төмендегі сөйлем – бастауыш (не?) – күрделі толықтауыш
(неге?) – күрделі толықтауыш (неге?) – пысықтауыш (қалай?) –
баяндауыш (қайткен?) сөйлем мүшелерінің орын тәртібі бойынша
жасалған.
Не?
Қайткен?
№1 ҮЛГІ:
бөлген

(1) Үкімет

(5) көңіл

неге?
(2) денсаулық сақтау жүйесін қалпына келтіруге

көңіл

бөлген
неге?
(3) оны дамыту жөніндегі жұмысты жандандыруға

көңіл

бөлген
қалай?
(4) ерекше

көңіл

бөлген
Сондықтан Үкімет денсаулық сақтау жүйесін қалпына келтіруге
және оны дамыту жөніндегі жұмысты жандандыруға ерекше көңіл бөлген.
Сөйлемнің синтаксистік бірліктерінің орналасу реті төмендегідей

1----------2 ----------------3 -------------------4 --------------5
IV. Мақал-мәтел сайысына қатысайық!!!
Денсаулық-зор байлық

Дені саудың............................
Денсаулық – байлықтан .................
Денсаулық кепілі - ..........................
Ауру қалса да әдет ...............................

V. Сызба бойынша мәтінге сүйене отырып, монолог құрыңыз!!!
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Елбасы
жолдауы

Жоғары

Сапасын
жақсарту

Денсаулық
– зор
байлық

Медициналық
қызмет
Жаңа
стадиондар
салу

Қолға
алынды

Біліктілікті
арттыру

Ескілер
ді
жаңарт
у

Спорт
алаңы
Кеңінен
насихатт
ау

Басқару
органдарына
тапсырылды

Квота
санын
көбейту
Гранттар
бөлу

Жұмысты
жандандыру

Қызмет
сапасы

озық

Сала
уатты
өмір
салты

Технологиялық
жүйесін дамыту

ОН ТОҒЫЗЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: АУЫЗ СУ МӘСЕЛЕСІ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз:
Денсаулық кепілі, тіршілік, тірек, жүзеге асыру, қайта жаңарту, тартылған,
құбыр, лайлану, уәж, жақсарту, арттыру, тазарту, жетілдіру
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Денсаулық кепілі – салауатты өмір сүру, сапалы ауыз су, тағам адам
денсаулығының негізі;
Тіршілік – күнделікті іс-әрекет, өмір, тірлік;
Тірек – сүйенер сүйеніш, таяныш;
Жүзеге асыру – пайдаға жарату, іске асыру;
Жаңарту - өзгертуші, жаңалық әкелуші;
Тартылған – белгілі бір қашықтыққа дейін құрылған зат;
Құбыр – сұйық заттарды жер асты арқылы өткізу үшін металдан жасалған
іші қуыс зат, труба;
Лайлану – суға лай, топырақ, балшық араластыру, судың ластануы;
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Уәж – белгілі бір ойды, қағиданы негіздеу үшін ұсынылатын тұжырымды
пікірлердің жиынтығы;
Жақсарту – дұрыстау, оңдау;
Арттыру – көбею, молаю, асу;
Тазарту – кір-қоқыстан, шаң-тозаңнан арылту;
Жетілдіру – көтеру, өсіру, дамыту.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Тіршілік - өмір
Тірек – медеу - сүйеу
Жүзеге асыру – іске асыру
Жаңарту – өзгеріс кіргізу - жаңалау
Тарту – сүйреу - жылжыту
Уәж – сөз - дәлелді жауап
Жақсарту – әдемілеу – дұрыстау- оңдау
Арттыру – молаю
Тазарту – арылту
Жетілдіру – өсіру
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Тіршілік - өлім; тарту – жібермеу; жақсарту – нашарлату; арттыру –
кеміту; тазарту – кірлету; жетілдіру – жою.
Жүзеге асыру – жүзеге асырмау; тарту – тартпау; жақсарту – жақсартпау;
арттыру – арттырмау; тазарту – тазартпау; жетілдіру – жетілдірмеу.
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Жақсының сөзі кепіл, жаманның өзі кепіл /м/
Тіршілік көзі (адам өміріне қажетті зат, құбылыс түрлері) /Ф/
Тіршілігің құрысын! (бүйтіп тіршілік еткенше, өмір сүрмей-ақ қой) /Ф/
Тірек болды (сүйеу болды) /Ф/
Жүзеге асты (орындалды) /Ф/
Тарту тартты, тарту-таралғы таратты (сый берді, сый-сыяпат көрсетті)
/Ф/
Жақсысын асырды, жаманын жасырды (көтермеледі, қолдады) /Ф/
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Ауыз су мәселесі
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Сапалы ауыз су – денсаулық кепілі, тіршілік тірегі. Сапалы су
бағдарламасы облысымызда күрделі жағдайда жүзеге асырылып жатыр.
Көкшетаудан Щучьеге дейін тартылған су құбырының құрылысы 1999
жылы басталған болатын. Оның ұзындығы 79,3 км. Кенесары ауылында
жаңа су көтеретін насос стансасы орнатылды. Онда су тарататын
жүйелерді қайта жаңарту қолға алынды. Бұл жұмысқа республикалық
бюджеттен 150 миллион теңге бөлінді. Мысалы, осы құбырмен Кенесары
ауылына дейін келетін су таза болады да, әрі Щучьеге қарай ол лайланып,
сапасызданатыны жайлы орынды уәж айтылып жүр. Оның да объективті
себептері өте көп. Қалай десек те Көкшетау және Щучье қалаларындағы
ауыз су сапасы жақсартуды талап етеді. Ол үшін су құбырларын жаңартып,
насос стансаларының қуатын арттыру, су тазарту қондырғыларының
жұмыс технологияларын жетілдіру, су тарату жүйелерін реттеу, таза су
резервуарларын пайдалану қажет.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтіннің жоспары:
1. Сапалы ауыз су – денсаулық кепілі
2. Насос стансасы орнатылды
3. Таза су резервуарларын пайдалану қажет.
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ.
Сөйлемнің негізгі мүшесі ретінде қолданылатын, ойды
тиянақтаушы қасиетке ие іс-әрекет, қимыл атауларының
жасалуынан мәлімет алайық!!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр
- насос стансасы орнатылды
- қайта жаңарту қолға алынды
- 150 миллион теңге бөлінді
- уәж айтылып жүр
Берілген жалаң және күрделі қимыл атаулары төмендегі үлгіде
көрсетілген грамматикалық формалар арқылы жасалған!!!
Негізгі ет.

Көмекші ет.
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Ырықсыз ет.+ көсемше
№1 ҮЛГІ: -ыл +ып
---

қалып ет.
жатыр

ЖҮЗЕГЕ АСЫР + ЫЛ + ЫП
АЙТ + ЫЛ + ЫП

ЖАТЫР
ЖҮР

Қимыл атауы
Ырықсыз ет. + жедел өткен ш.
№2 ҮЛГІ:
-ыл +ды
-ін + ді
ОРНАТ +ЫЛ + ДЫ
БӨЛ +ІН +ДІ
Қазақ тіліндегі көптеген қимыл атаулары субъекті мен
объектінің амалға (қимылға) қатысы немесе амалдың субъекті мен
объектіге қатысына байланысты ерекше формаларда қолданылып,
түрлі мағыналық реңктерге ие болады.
Қазақ тілінде субъектісіз, өздігінен жасалған қимыл атаулары жиі
кездеседі.
Іскери сұхбат әлемінде!!!
Хабар телеарнасындағы «БЕТПЕБЕТ» бағдарламасында көтерілген сапалы ауыз су мәселесін
талқылайық!!!
Шарты:
Төменде берілген үлгі сызбалар бойынша «Сапалы ауыз
су» тақырыбына қатысты сұрақ пен жауап дайындап, өзара пікір
алмасыңыздар!
IV.

1.

2.

3.
4.

Ауыз су мәселесі
Қазақстанның қай жерлерінде
өзекті мәселе
Су тарататын жүйелер
Қазақстан 1) жаңарту
2) насос стансалары
3) су құбырлары

су тапшылығы

жүзеге асырылып жатыр

Бюджеттен 150 миллион теңге
қолға алынды
Су тазарту қондырғылар
технологияларын жетілдіру
Су тазарту жүйелері

реттеу

Таза су резервуарлары

пайдалану
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V. «Өрмекші» тәсілі арқылы сөздерді ретімен қолданып, сөйлем
құрастырыңыз.
тартылған

Көкшетау

Щучье

құрылысы
су

құбырлары
1999 жылы

басталған

болатын
дейін

ЖИЫРМАСЫНШЫ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз
Үнемі, игілік, қайта даярлау, жедел, іске қосу, шығын, қысқарту, шешу,
ғимарат, кіріс, шығыс, арқылы.
1.2 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Үнемі – ылғи, әрқашан, әрдайым;
Игілік – қайырымды іс, жақсылық;
Қайта даярлау – белгілі бір мамандыққа, кәсіпке үйрету үшін қайтадан
дайындықтан өткізу;
Жедел – тез, жылдам, шапшаң;
Іске қосу – жұмыс істеуге кірістірді;
Шығын – соншалықты қажеттілікті талап етпейтін салық, төлем;
Қысқарту – белгілі бір мекеме не кәсіпорыннан шығатын төлемдерді
тоқтату, санын азайту;
Шешу – белгілі бір мәселенің мәнісін ашып айқындау, ұйғарымға келу;
Ғимарат – сәулетті құрылыс;
Кіріс – белгілі бір кәсіптен түсетін ақшалай я заттай табыс, түсім;
Шығыс – жұмсалған, ұсталған ақшалай – заттай шығын;
Арқылы – септеулік шылау.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Үнемі – ылғи - әрқашан - әрдайым
Игілік - игі - ізгілік
Жедел – тез – жылдам – шапшаң
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Іске қосу – кірісу
Қысқарту – азайту - кішірейту – аласару
Кіріс –табыс – түсім
Шығыс - шығын
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды-болымсыз
мағынада қолданылады.
Үнемі – мүлде, жедел – баяу, қысқарту – ұзарту – көбейту, кіріс – шығыс,
шешу – кию.
Қысқарту – қысқартпау, іске қосу – іске қоспау, шешу – шешпеу, қайта
даярлау – қайта даярламау.
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Игілік көрді (пайдасын, рақатын, жақсылығын көрді)
Игілігіңе ки; игілігіңе ұста, игілігіңе жұмса (қуанышқа бұйырсын деген
мағынада)
Игілікке жетті ( дәулетке, жақсылықққа қолы жетті, тұрмысы түзелді)
Игіліктің ерте, кеші жоқ (игі істі, жөн жұмысты қашан атқарса да
орынды)
Іске қосты (жұмыс істетті, жұмысқа қосылды)
Іске аспады (пайдаға аспады)
Іске сәт! (істің сәті болсын)
Қысқа қол; қолы қысқа (жетіспеушілік, жоқтық, кедейлік туралы
айтылады)
Шешуін тапты (ретін, жөнін келтірді)
Шешіле алмады (жадырамады, жарытымды сөйлей алмады)
Шешіле түсті; шешіле сөйледі (ағытыла, суырыла сөйлеп кетті)
Шешінген судан тайынбас (тәуекелге бел буып, батыл кірісер сәтте
айтылады)
Мейлінше беріліп, көп армандай білу керек, болашақты бүгіннің игілігіне
айналдыру үшін де батылырақ армандай беру керек (М.М.Пришвин)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Үкіметтің Жол картасы
Елбасының арнайы тапсыруымен Үкімет елді дағдарыстан алып
шығудың жолдарын үнемі қарастыруда. Соған орай «Жол картасы»
жобасы жасалды. Бұл жобаның мақсаты - бюджет қаражатын үнемдеп,
қолда бар қорды барынша халықтың әлеуметтік игілігі үшін жұмсау.
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Саралай келе «Жол картасында» аймақты жұмыспен қамтамасыз ету,
жұмыс орындарын ашу, жұмыссыздықты өсірмеу, кадрларды даярлау және
қайта даярлау стратегиясы, агроөнеркәсіптік кешенді жедел дамыту
жұмыстары қолға алынып жатыр. Сонымен қатар индустриялдыинфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру, «30 корпоративтік
көшбасшысы» бағдарламасының
екінші бағытын іске қосу (ауыл
тұрғындарын
микронесиелеу),
тұрғын
үй
коммуналдықинфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру мәселелері де қарастырылып
жатыр.
«Жол картасы» жобасында жаңа бағдарламаның 50 пайызы, яғни
басымдығы жоқ шығындарды қысқарту қажет екені көрсетілді. Бұл
мәселені шешу үшін іссапар, біліктілікті дамыту, ғимараттарға күрделі
жөндеу жүргізуге, офистерге арналған мүліктер сатып алу, материалдық
техниканы жаңартуға арналған қаржы шығындары қысқартылды. Сонымен
қатар
әкімшілік
шығындарды
қысқарта
отырып,
мемлекеттік
қызметшілердің бос орындарына мораторий енгізді. Аймақтар мен
өңірлерде бюджеттің кірісі мен шығысы қаралды.
Үкімет басшысы экономиканы «қолмен басқаруға» көшу арқылы
алдағы дамуына база жасайтынын айтып өтті.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. «Жол картасының» жобасы
2. «Жол картасы» жобасының міндеттері
3. Қаржы қорын үнемдеу
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
Мәтіннің бірінші сөйлемі қанша сөз тіркесінен жасалғанын
және қалай байланысқанын сұрақ қою арқылы меңгеріп, сөйлемдегі
сөздердің орналасу тәртібін үйренейік!!!
СӨЙЛЕМ ҚҰРАМЫНДАҒЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ!
- Үкімет қарастыруда
- елді дағдарыстан алып шығудың жолдарын қарастыруда
- үнемі қарастыруда
- Елбасының арнайы тапсыруымен қарастыруда
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Төмендегі сөйлем – бастауыш (не?) – күрделі пысықтауыш
(қалай?)
– күрделі толықтауыш (нені?) – пысықтауыш (қалай?) –
баяндауыш (қайтуде?) сөйлем мүшелерінің орын тәртібі бойынша
жасалған.
Не?
Қайтуде?
№1 ҮЛГІ:
бөлген

(1) Үкімет

(5) қарастыруда

Н
е
н
і?
(3) елді дағдарыстан алып шығудың жолдарын қарастыруда
қалай?
(4)
үнемі
қарастыруда
Қ а л а й?
(2) Елбасының арнайы тапсыруымен

қарастыруда

Үкімет Елбасының арнайы тапсыруымен елді дағдарыстан алып шығудың
жолдарын үнемі қарастыруда.
Сөйлемнің синтаксистік бірліктерінің орналасу реті төмендегідей

1----------2 ----------------3 -------------------4 --------------5
IV. Үкімет сағатының отырысына қатысайық!!!
ТАҚЫРЫБЫ:

ДАҒДАРЫС АРҚЫЛЫ ЖАҢАРУ
(ЖАҢҒЫРТУ МЕН ДАМУ)

Шарты:
Үкімет сағатына қатысушылар күн тәртібіндегі
мәселелерді талқылауға белсене қатысады!
КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 1. Экономиканы жаңарту
2. Өндірісті жаңғырту
3. Орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту
4. Еңбекпен қамтамасыз ету стратегиясын жасау
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша баяндамашының қысқаша
ақпараты.
1.1. Отандық өнім өндіру
1.2. Оны экспорттау және экспорттың әлеуетін арттыру
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Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша баяндамашының қысқаша
ақпараты.
2.1. Индустрияландыру мәселесі
2.2. Отандық өндірушілерден сатып алу
2.3. Зауыттар салу
2.4. Ескі зауыттарды жаңғырту
Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша баяндамашының қысқаша
ақпараты.
3.1. Төменгі пайыздық ставкамен несиелендіру
3.2. Әйел кәсіпкерлерге мүмкіндік туғызу
Күн тәртібінің төртінші
қысқаша ақпараты.
4.1. Жаңа жұмыс орындарын ашу

V.

сұрағы

бойынша

баяндамашының

«ҮКІМЕТТІҢ ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ»
тақырыбы бойынша
төмендегі сызбаға сүйене отырып
сұхбат құрастырыңыз!!!
Аймақты
жұмыспен
қамтамасыз ету

Дағдарысқа қарсы
күрес

Тұрғын үй коммуналдықинфрақұрылым Жобаларды
жүзеге асыру
ҮКІМЕТТІҢ
ЖОЛ
КАРТАСЫ

Жұмыссыздықты
өсірмеу

Агроөнеркәсіптік
кешенді жедел
дамыту
Кадрлар даярлау,
қайта даярлау
стратегиясы

«30 корпоративтік көшбасшысы»
бағдарламасының 2-інші бағытын іске
қосу (ауыл тұрғындарын
микронесиелеу)

Индустриалды-инфрақұрылымдық
Жобаларды жүзеге асыру (жол,
аурухана, мектеп салу)
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ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ӨМІР АЯСЫНДА
ЖИЫРМА БІРІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚ ТЕАТРЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Өнер, қара шаңырақ, негізін қалау, шымылдық, жар-жар, беташар,
айтыс, күлкілі, туралы, дарынды, кем, толыға түсу, еңбегін сіңірген,
қайраткер, иегері, байқау, байыды.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Өнер – шындық өмірді шығармашылық жолмен, көркем образдар арқылы
суреттейтін көркем өнердегі жанр;
Қара шаңырақ - ата-баба тұрған үлкен үй;
Негізін қалау – мәдени ошақтың ең алғаш ашылуына себепкер болып,
ықпал жасаған адам;
Шымылдық – театр сахнасын көлегейлеп қоятын матадан тігілген қалқан;
Жар-жар – үйлену тойында айтылатын, қазақтың ұлттық дәстүріне
жататын өлеңнің түрі;
Беташар – жаңа түскен келіннің бетін ашуға арналған өлең;
Айтыс – суырып салма ақындардың ауызша өлең түріндегі сөз жарысы;
Күлкілі – қуанышты, көңілді;
Туралы – жайында, жөнінде, хақында;
Дарынды – асқан қабілетті, талантты;
Кем – сапасы төмен, нашар, осал;
Толыға түсу – үстемелеп қосылу, молая түсу;
Еңбегін сіңірген – белгілі бір салада көп жыл еңбек етіп, өзінің мол үлесін
қосқан;
Қайраткер – қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам;
Иегері – мемлекеттік сыйлықпен не орденмен марапатталған адам,
лауреат;
Байқау – халықаралық, республикалық не облыстық көлемде өткізілетін
іс-шараның бір түрі;
Байыды - молая түсті, көбейді.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Қара шаңырақ –үлкен шаңырақ
Айтыс – сөз жарысы
Күлкілі – көңілді
Туралы – жайында - жөнінде - хақында – жайлы
Дарынды – қабілетті - талантты
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Толыға түсу – молая түсу
Байқау - сынау
1.3. Берілген сөздер болымды-болымсыз және қарама-қарсы
мағынада қолданылады.
Күлкілі – қайғылы, толыға түсу – азая түсу, байи түсті – жүдей түсті, кем –
артық.
Негізін қалау – негізін қаламау, күлкілі – күлкісіз, дарынды – дарынсыз,
толыға түсу – толыға түспеу, еңбегін сіңірген – еңбегін сіңірмеген, байыды
– байымады.
1.4.
Сіздерге
таныс
сөздер төмендегі
тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Өнері тасыды (асқан шеберлік көрсетті, шеберлігін танытты)
Өнер көрсетті (тосын қылық жасады)
Қара ниет; қара пейіл (арамдық, жаманшылық ой)
Кем болды (тарлық көрді, жоқтық көрді)
Кем қылмады (қор қылмады)
Кем санады (менсінбеді)
Кем тимеді, кем түспеді (қалыспады, төмен болмады)
Өнер – ағып жатқан бұлақ,
Білім – жанып жатқан шырақ.
Асыл таста - өнер жаста
Өнерді үйрен де жирен
Өнер дегеніміз – адамның бойындағы қабілеттің ең биік көрінісі
(Л.Н.Толстой)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Қазақ театры
Алғашқы қазақ өнерінің қара шаңырағы - М.Әуезов атындағы қазақ
театры. Ал қазақ драмасының негізін қалаған, қазақ әдебиетінің классигі,
ұлы жазушы, сонымен қатар ұлы драматург Мұхтар Әуезов.
М.Әуезовтің аты театрмен 1926 жылдан байланысты. Осы жылы
театрдың шымылдығын М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасы ашты.
М.Әуезов халықтың жар-жар, беташар, айтыстарының француздың күлкілі
ойындарынан да, немістің халық әңгімелерінен де, итальянның маскалы
комедияларынан да кем емес екендігі туралы айтты.
Көкшетау қаласында Шахмет Құсайынов атындағы қазақ драма
театры мен М.Лермонтов атындағы орыс драма театры бар.
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Қазақ драма театрында Қазақстан Республикасына еңбегін сіңірген
қайраткер, мемлекеттік сыйлықтың иегері, режиссер Мұрат Оспановтың
басшылығымен жас өнер тарландары мен дарынды әртістер қатары толыға
түсіп, еңбек етуде. Жыл сайын қазақ драма театры халықаралық
байқауларға қатысып тұрады. Соңғы жылдары театр репертуары
қойылымдарға байыды.

2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. М.Әуезов және қазақ театры
2. Көкшетау қаласындағы театрлар
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- француздың күлкілі ойындарынан
- немістің халық әңгімелерінен
- итальянның маскалы комедияларынан
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Ілік септігі
ҮЛГІ: -дың,-тің, -ның
нен

Сын атауы
+ күлкілі

ФРАНЦУЗ +ДЫҢ
НЕМІС
+ТІҢ
ИТАЛЬЯН +НЫҢ

Тәу. ж..+ Көп. ж+.Шығыс с.
+ -ы,-і + -дар, -лер, -лар + -нан, -

КҮЛКІЛІ
ОЙЫН + ДАР + Ы + НАН
ХАЛЫҚ
ӘҢГІМЕ + ЛЕР + І + НЕН
МАСКА +ЛЫ КОМЕДИЯ +ЛАР +Ы +

НАН
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Бұл грамматикалық формалар тәуелділік, меншіктілік (-дың, -ы)
мағынада және көптік (-дар), объектінің шығу бағытын (-нан)
білдіредін мағыналарда жұмсалады! Қазақ тіліндегі зат есімдер
(ойын+дар+ы+нан, әңгіме+лер+і+нен, комедия+лар+ы+нан) көптеліп
барып тәуелденеді, сонан соң септік жалғауларын қабылдайды.
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!

Сұраққа жауап беріңіз

-Қазақ драмасының негізін қалаған кім?
-……………………………………………
- Алғашқы қойылған пьеса?
-……………………………………………
- М.Әуезов қазақтың ауыз әдебиетіне қандай баға берді?
-…………………………………………….
- Қазақ драма театрында кімдер еңбек етіп жүр?
-………………………………………………
V. Кестеде берілген сұрақтарға жауап беретін сөздерді мәтін ішінен
теріп жазыңыз!!!
Ненің? Кімнің?

Қандай?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Неден?Кімнен? Қайда?

ЖИЫРМА ЕКІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: МӘДЕНИ МҰРА ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Мұра, ұрпақ, көне, жазба, дүние жүзі, тәржімелеу, насихаттау, маңызы,
құнды, қолжазба, озық, тұжырымдама, деректер, өзекті, ойшыл, ой-өріс,
септігін тигізу.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Мұра –ежелден келе жатқан мәдени нұсқалар;
Ұрпақ - тұқым, жұрағат, нәсіл;
Көне – ертеде болған, бұрынғы, ежелгі, ескі;
Жазба – ертедегі бір елдің не көне дәуірдің графикалық (тасқа не қағазға
жазылған) жазулары;
Дүние жүзі – бар әлем, бүкіл әлем;
Тәржімелеу- бір тілден екінші тілге аудару;
Насихаттау – белгілі бір жаңа идеяны немесе ғылым жетістіктерін елге
айтып түсіндіру, үгіттеу;
Маңызы – бір нәрсенің өмірде алатын орны;
Құнды - аса маңызды, мәнді, қажетті; бағалы, қымбат;
Қолжазба – біреудің қолмен жазған я машинкаға жазған туындысы,
шығармасының түпнұсқасы;
Озық - алдыңғы қатарлы, үздік; озат;
Тұжырымдама - белгілі бір істі қорытындылап, түйіндеп шешу, істің
шешімі, байламы;
Деректер – хабар-ошар, мағлұмат;
Өзекті – ең басты, негізгі, келелі (мәселе)
Ойшыл - көп ойлайтын данышпан, дана;
Ой-өріс - адамның білім дәрежесі, дүниетанымы;
Септігін тигізу- көмегін, жәрдемін беру, ықпал ету.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Мұра –мирас
Ұрпақ – тұқым
Көне – бұрынғы – ежелгі – ескі
Дүниежүзі - әлем
Тәржімелеу – аудару
Насихаттау – үгіттеу
Құнды – бағалы
Озық – үздік – озат
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Дерек – мағлұмат – мәлімет
Өзекті – ең басты – негізгі
Ойшыл – данышпан – кемеңгер – ғұлама
Ой-өріс – дүниетаным
1.3. Берілген сөздер болымды – болымсыз, қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
Көне – жаңа – заманауи, құнды – арзан – бағасы төмен, озық – тозық,
ойшыл – ақымақ;
Насихаттау – насихаттамау, құнды – құнсыз, өзекті – негізсіз, септігін
тигізу – септігін тигізбеу.
1.4. Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Мұра қылды ( атадан балаға мирас болып қалды)
Мұралардың ең қымбаты – сөз (Ғ.Мұстафин)
Уақыт - ой-өрісті қабілетті дамытудың көкжиегі (нақыл сөз)
Көнекөз ( көп жасап, көпті көрегн қарт)
Көне құлақ (есіткені, көкірекке түйгені көп)
Көненің көзі (өткен өмірдің куәгері)
Өріс алды (ілгері басты, дамыды)
Ой-өрісі кеңейді (жан-жақты өсті, дамыды)
Бақытты заманның бақытты ұрпақтары, еңбекпен есейе беріңдер
(Ы.Жақаев)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Мәдени мұра тұжырымдамасы
Тарихи – мәдени мұраны сақтау – бүгінгі ұрпақтың міндеті. Тарихи
ескерткіштер, көне қалалар, тасқа жазылған көне жазбалар ұлттық
мұраларға жатады. Осы ұлттық мұраларды дүние жүзіне, халықаралық
деңгейде тәржімелеп, насихаттаудың маңызы зор.
«Мәдени мұра» бағдарламасының барлық саласындағы қомақты
жұмыстарды, яғни тарихи ескерткіштер мен құнды материалдарды
ғалымдардың зерттеп жүйелеуі, қазақ тарихы мен мәдениетінің ұмыт
қалған қырлары мен сырларын анықтауға ықпал етеді.
Көне - түркі мәдениеті, оның ішінде, қазақ диаспорасының қолжазба
еңбектері мен басылымдары Қытай, Иран, Түркия, Ресей елдерінде
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сақталған. Сол еңбектер мен басылымдар, озық ойлар мен
тұжырымдамаларды өз елімізге жеткізу мәселесі де күн тіртібіне қойылған.
Сондай – ақ қытай, араб, парсы әдебиетіндегі тарихи деректерді
жинау мәселесі де - өзекті мәселе. Өйткені қазақ жастарының ұлы
ойшылдардың идеяларын оқып үйренуі интеллектуалды ой-өрісінің
дамуына септігін тигізері сөзсіз.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Ұлттық мұраларды насихаттау
2. Құнды материалдарды елімізге жеткізу мәселесі
3. Тарихи деректерді жинау - өзекті мәселе
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!!!
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СӨЗЖАСАМЫ!!! Қазақ тілінің сын және зат
атаулары екі тәсілмен жасалады. Ол синтетикалық және
аналитикалық тәсілдер. Синтетикалық тәсіл дегеніміз - сөздердің сөз
тудырушы жұрнақтар арқылы жасалуы, ал аналитикалық тәсіл
сөздердің бірігу, қосарлану, тіркесу және қысқару жолдары арқылы
жүзеге асады.
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
-

тарихи
мәдени
халықаралық
қолжазба
басылым
ойшыл
тұжырымдама
ой-өрісі

№1 ҮЛГІ:

Зат атауы
Сөз тудырушы жұрнақ
Сын атауы
Тарих
+
и
=
тарихи
Мәден
+
и
=
мәдени
Ой
+
шыл
=
ойшыл
Халық + аралық (біріккен сөз)
= халықаралық

№2 ҮЛГІ:

Зат атауы

Зат атауы
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Қол + жазба ( біріккен сөз)
Ой+өрісі (қос сөз)
Тұжырым
+ да + ма

= қолжазба
= ой-өрісі
= тұжырымдама

IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!
ЖАУАП РЕПЛИКАСЫН БЕРІҢІЗ!
Бірінші сұхбат
- Сіз «Мәдени мұра» туралы не білесіз?
-.................................................................
- Ұлттық мұраларды шетелге насихаттау міндетті ме?
-..................................................................
- Ұлттық рәміздер дегеніміз не?
-....................................................................
- Ұлы Жібек жолы бойындағы туризм жөнінде не айтасыз?
-.....................................................................
- Қазақтар өркениеті туралы тарихи деректер қай елдердің мұрағатында
бар?
-...............................................................

V.

СИТУАЦИЯМЕН ТАНЫСЫҢЫЗ. Шетелдік қонақпен кездесу.
Мәдениет министрімен пікір алмасу.
Жоғарыдағы мәтінге сүйеніңіз. Тапсырмаларды орындаңыз.

Екінші сұхбат
1. «Мәдени мұра» туралы тұжырымдаманы оқыдыңыз.
2. Шетелдік қонаққа тұжырымдама туралы айтыңыз!
3. Шетелдік қонаққа ұсыныс беріңіз!
4. Сіз «Мәдени мұра» туралы баяндама жасайсыз.
5. Мәдениет министріне қандай сұрақ бересіз?
1-інші сұрақ:.................................................
2-нші сұрақ:................................................
3-інші сұрақ: ..............................................
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VІ. САБАҚ ДИАГРАММАСЫ БОЙЫНША МОНОЛОГ ҚҰРЫҢЫЗ!

Ұлттық
мұраны
насихаттау

Тарихи
ескерткіштер
ді жаңарту

«Мәдени
мұра»
тұжырымдамасы

Қытай, араб,
парсы
әдебиетіндегі
деректерді
жинау
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Көне
жазбаларды
тәржімелеу

ЖИЫРМА ҮШІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: МҰРАЖАЙ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз
Қазына, бұйым, құрал-сайман, мұрағат түпнұсқа, өлкетану, қолданбалы,
шығармашылық, сирек, ізденуші, сәулет.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз
Қазына - асыл мұра, мәдени-әдеби ескерткіш, рухани байлық;
Бұйым - мүлік, жиһаз, дүние;
Құрал-сайман - белгілі бір шаруашылық үшін қажетті аспап, сайман;
Мұрағат – ескірген құжаттарды, жазба мұраларды сақтайтын мекеме;
Түпнұсқа - алғашқы негіз, бастапқы нұсқа;
Өлкетану - белгілі бір аймақтағы танып-білудің жиынтық ұғымы;
Қолданбалы - практикалық мәні күшті, шаруашылыққа пайдасы зор;
Шығармашылық - ақыл-ой арқылы мәдени, материалдық игілік жасауға
бағытталған адамның қызметі;
Сирек - ілеуде бір, аз, анда-санда;
Ізденуші – бір нәрсенің соңына түсіп ізденуші, зерттеуші;
Сәулет –құрылыстағы айшықты өнер.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Қазына – байлық
Бұйым – дүние – мүлік
Құрал – сайман – аспап
Сирек – селдір – анда-санда – аз – ілеуде бір
Ізденуші – зерттеуші
Сәулет – сән-салтанат – көрік
1.3. Берілген сөздер қарама-қарсылық және болымды - болымсыз
мағынада қолданылады.
Түпнұсқа – көшірме
Сирек – жиі
1.4.
Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразелогизмдер) /Ф/ мен мақал-мәтелдерде /М/, нақыл сөздерде
қолданылады.
Қазынаға түсірді (мемлекет мүлкіне айналдырды, өкіметке өткізді)
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Бұйым көрмеді; бұйым құрлы көрмеді (місе тұтпады, көзге ілмеді)
Сәулет құрды (салтанатты, сәнді етті)
Кітап – алтын қазына
Оқу – қазына, еңбек – оның кілті
Шын дос –таусылмас қазына
Жеті қазына (байлық көзі, байлық құт-берекенің бірі)
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Мұражай – халық қазынасы.
Мұражай – халық қазынасы. Мұражайда бір кездегі халық өмірінде
пайдаланған түрлі бұйымдар, құрал-саймандар, ескерткіштер, мұрағаттар,
сирек кездесетін заттар, түпнұсқалар сақталады.
Көкшетау қаласында Е.Әуелбеков көшесінде М.Ғабдуллин
мұражайы, М.Әуезов көшесінде тарихи-өлкетану мұражайы орналасқан.
М.Ғабдуллин мұражайында оның өміріне қатысты зерттеулер,
өмірбаяндық деректер, эсселер, мақалалар және оның шығармашылық
еңбектері жинақталған.
Тарихи-өлкетану мұражайында тарих, этнография, археология,
қолданбалы өнер және басқа бөлімдері бар. Бұл мұражайларға барлық
кезде адамдар көп барады. Әсіресе, мектеп оқушылары мен ізденуші
студенттер жиі барып тұрады. Мұражай сәулеті өте әдемі.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Мұражай – халық қазынасы
2. М.Ғабдуллин мұражайы
3. Тарихи - өлкетану мұражайы
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. Сөз бен сөзді байланыстырып үйрену үшін, грамматикалық
формалардың сөйлеу барысындағы қолданылуын игерейік !!!
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- мұражайда сақталады
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- халық өмірінде сақталады
- Көкшетау қаласында орналасқан
- М.Ғабдуллин мұражайында жинақталған
- тарихи - өлкетану мұражайында бар
Берілген сөздер төмендегі үлгіде көрсетілген грамматикалық
формалар арқылы байланысқа түскен!!!
Зат атауы

Қимыл атауы
Ауыспалы осы шақ
Ырық. ет. + Көсемше +Жіктік ж.

Жатыс септігі
ІІІж.
№ 1ҮЛГІ:

-да

+

-л

МҰРАЖАЙ +ДА

САҚТА +

Зат атауы
№ 2ҮЛГІ
ІІІж.

Тәу. ж. ІІІ ж. Жат. с.
-і + -нде
-сы + нда
-ы + нда

+

ХАЛЫҚ ӨМІР + І+ НДЕ
КӨКШЕТАУ ҚАЛА+СЫ+ НДА
өтк.ш.)
М.ҒАБДУЛЛИН МҰРАЖАЙ + Ы+НДА

+

Л+

А + ДЫ

-ды

Қимыл атауы
Ауыспалы осы шақ
Ырық. ет. + Көсемше +Жік. ж.
-л

+

-а

+

-а

+

-ды

САҚТА + Л +А +ДЫ
ОРНАЛАС +ҚАН (есімше,
ЖИНАҚТА + Л+ҒАН
(ырықсыз
ет.

+

есімше)
IV. Іскери сұхбат әлемінде!!! «ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫН ӘЛЕМГЕ
ТАНЫТУ» ТАҚЫРЫБЫНА СҰХБАТ ҚҰРАСТЫРЫҢЫЗ!
Шарты: Рольдер бойынша тірек сөздерді пайдалана отырып, әңгімелесу
Қатысушылар: газет тілшісі, мұражай басшысы
Тілші: қазына, пайдаланған бұйымдар, мұрағаттар, түпнұсқалар, сақтау.
Басшы: тарихи құндылықтар, зерттеулер, деректер, еңбектер, жинақтау.
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Тілші: көне жазулар, қолданбалы өнер түрлері, әдебиет, ұлттық мұраларды
насихаттау.
Басшы: ғылыми-зерттеу жұмыстары, халық қазынасы, мәдени мұралар,
толықтырулар, өңдеулер, жаңарту жұмыстары, жаңғырту, шет елдерге
жариялау, әлемге таныту.

V. Төмендегі диаграмма бойынша шағын шығарма жазыңыз!
Мұражай –
халық
қазынасы

М.Ғабдуллин
мұражайы,
Е.Әуелбеков
көшесі

Рухани
байлық,

Тарихиөлкетану
мұражай,

сирек
кездесетін
заттар

М.Әуезов
көшесі

Тарихи
деректер,
қолданбалы
өнер

Мұражай
сәулеті,
халық
өмірінде
Ұлттық
бұйымдар,
өмірбаяндық
деректер
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ЖИЫРМА ТӨРТІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ТІЛ МЕРЕКЕСІ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Заң, ұлттық, болашақ, құрметтеу, отаншылдық, рух, ата-баба, өркендету,
өркениет, бесенеден белгілі, үстемдік, дәреже, шарт, заман, талап, адамзат.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Заң – мемлекеттің ең жоғарғы үкімет орындары қабылдайтын ерекше
заңдылық күші бар акт; қаулы, қарарлар, декрет;
Ұлттық – белгілі бір ұлтқа тән ұлт ерекшеліктерін көрсететін, қамтитын
қасиет;
Болашақ – алдағы уақыт, келешек;
Құрметтеу – сыйлау, қастерлеу;
Отаншылдық – отанды сүюшілік, отаншыл болушылық;
Рух – табиғи материалдық бастамадан өзгеше, затсыз, идеалды бастаманы
білдіретін философиялық ұғым; рухани күш-қуат, батылдық;
Ата-баба – бұрынғы өткен әкелер, зәузат;
Өркендету – ілгері басу, даму, көркею;
Өркениет – белгілі бір қоғамдық саяси құрылыс кезіндегі және
материалдық мәдениеттің даму сатысы;
Бесенеден белгілі – айдан анық, өзінен өзі белгілі;
Үстемдік – басымдық, күштілік, қожалық;
Дәреже – мәртебе, даңқ, абырой; үкімет тарапынан берілетін атақ, шен,
қызмет;
Шарт – міндет, парыз;
Заман- дәуір, кезең;
Талап- міндет, жауапкершілік;
Адамзат- бүкіл адам баласы.
1.3. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Өркендету – дамыту
Бесенеден белгілі – айдан анық
Үстемдік – үстемділік – басымдық - өктемшілік - өктемділік – үстемшілік
Дәреже – мәртебе
Заман –дәуір
Болашақ – келешек
Құрметтеу – сыйлау – қастерлеу
Ата – баба – зәузат
Отаншылдық – елжандық – патриоттық - отансүйгіштік
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1.3. Берілген сөздер болымды –болымсыз, қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
Отаншылдық – сатқындық, ата-баба – бала – ұрпақ, өркендету –
құлдырату, болашақ - өткен заман - арғы заман.
Құрметтеу – құрметтемеу, өркендету - өркендетпеу.
1.4.
Сідерге
таныс
сөздер
төмендегі
тұрақты
тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/ қолданылады.
Үстемдік етті; үстемдік құрды (билеп төстеді, күштілік көрсетті)
Талап етті; талап қылды (талпынды, ұмтылды, сөзсіз орындалуын қажет
деп тапты)
Заманы жүріп тұр; заман туды (дегеніне жетті, күні туды)
Заманы өтті (күні бітті, дәурені өтті)
Шартқа отырды (келісімге келді)
Шарт қойды; шарт қылды (талап қойды)
Талабы жоқ жас – қанаты жоқ құс
Талаптыға нұр жауар
Талаптың мініп тұлпарын,
Тас қылға өрледің (Абай)
Өркен жайды (көгерді, бұтақ жайды)
Өркенің өссін (үрім-бұтағы бол деген мағынада) /Ф/
Заң адамда бағындырады, заңды ақыл бағындырады (Г.Фуллер)
Заң адамдардың тәжірибесін қоғам игілігіне пайдаланатын адамзат
даналығының ең жоғары көрінісі болып табылады /нақыл сөз/.
Кімнің болса да отаншылдығы сөзбен емес, іспен дәлелденеді / нақыл
сөз/.
Өмірдің шарты – күрес.
Күрес тоқтаған жерде
Өмір де тоқтайды /В.Г.Белинский/.
Бүгінгіде болашақтың белгісі бар /нақыл сөз/.
Уақытты босқа өткізу – ең ауыр шығын /Ж.Бюффон/
Адамның қызметі биік идеямен рухтанбаса, жеміссіз де түкке тұрғысыз
(Н.Г.Чернышевский).
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
Тіл мерекесі
1989 жылы 22 кыркүйекте Қазақстан Республикасында «Тілдер
туралы» заң қабылданды.
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Содан соң
1997 жылы 7 шілдеде Қазақстан Республикасында
«Тілдер туралы» жаңа заң қабылданды. Бұл заң бойынша қазақ тілі
Қазақстан Республикасының мемлекетттік тілі, қазақ халқының ұлттық тілі
болып есептеледі.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың: «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Тілсіз ұлт
болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты
оятуға қызмет етеді, әрі ата-баба алдындағы ұлы парызымыз», - деген.
Қазақ тілі - Қазақстанда ең үлкен құрметте болу керектігі басы ашық
мәселе. Рас, әр ұлт өз тілінде сөйлеп, өзінің ұлттық мәдениетін өркендете
берсін, оған біздің елде жағдай да жасалынған. Қазақстан халықтарының
Ассамблеясы, ұлттық мәдени орталықтар, Тілдер мерекесі т.б. толып
жатқан шаралар осы сөзіміздің дәлелі. Түрлі тіл, түрлі мәдениет бірін-бірі
байыта түсетіні бесенеден белгілі. Ол - адамзат өркениетінің алғы
шарттарының бірі. Әрине, ол арасулар ешқандай кемсітусіз, үстемдіксіз
тең дәрежеде болу керек.
Жеті тілді білген адам – жеті жұртты біледі дегендей, Н.Назарбаев
«Тілдің үштұғырлығы» мәдени жобасын ұсынды. Дамыған елу елдің
қатарына кіру үшін қазақ жастары үш тілді білуі қажет. Бірнеше тілді
үйрену – заман талабы.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» заңы
2. Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде
3. Қазақ тілінің мәселесі
4. «Тілдің үштұғырлығы» мәдени жобасы
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ!
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ САН ЕСІМ!
Қазақ тіліндегі сан есімдер құрамы жағынан дара және күрделі
болады. Күрделі сан есімдер сан атауларының әртүрлі жолымен
тіркестіріле қолданылуы арқылы жасалады.
Берілген үлгіде күрделі реттік сан есімнің жасалуы көрсетілген.
Күрделі сан атауы
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№1ҮЛГІ: БІР МЫҢ ТОҒЫЗ ЖҮЗ СЕКСЕН ТОҒЫЗ-ЫНШЫ
БІР МЫҢ ТОҒЫЗ ЖҮЗ ТОҚСАН ЖЕТІ -НШІ
Берілген реттік сан есімдер есептік сан есімнің негізіне –ыншы,
-інші, -ншы, -нші жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалынған.
ЖОҒАРЫДА БЕРІЛГЕН МӘТІНДЕ ТӨЛ СӨЗ БЕН АВТОР СӨЗІ
ҚОЛДАНЫЛҒАН.
Төл сөз – ешбір өзгеріске ұшырамай берілген субъектінің сөзі. Төл сөз
тырнақшаға алынады.
Автор сөзі – бөгде адамның сөзі. Автор сөзінен кейін қос нүкте қойылады.
Соңына келсе үтір, сызықша арқылы ажыратылады.
А в т о р
с ө з і
№1ҮЛГІ: Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Т ө л
с
ө з
Әбішұлы Назарбаев: «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Тілсіз
ұлт
болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты
автор
сөзі

оятуға қызмет етеді, әрі ата-баба алдындағы ұлы парызымыз», деген.
IV. ІСКЕРИ СҰХБАТ ӘЛЕМІНДЕ!!!
Бірінші сұхбат

Жауап беріңіз

- Қандай мейрам, мерекелерді білесіз?
- …............................................................
- Қазақстанда қандай мерекелер халықаралық деңгейде тойланады?
-................................................................
- Сізге қандай мереке ұнайды?
- ..................................................................
- Тілдің үштұғырлығын қалай түсінесіз?
-..................................................................
- «Тіл тағдыры - ұлттың өз қолында» деген ойды қалай түсінесіз?
-.................................................................
Екінші сұхбат
Сұрақ қойыңыз
- ........................................................?
- Қазақстанда түркология туралы конференция өтті.
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V.

..........................................................?
Орталық Азия АҚШ-ғы үндістердің мекені болған.
...........................................................?
Көне халықтардың бірі – түркілер.
...........................................................?
Үндістер мен түркілердің генетикалық жақындығы бар.
Сызбаға сүйене отырып қазақ тілінің шығу тегін әңгімелеңіз
және келесі сызбаны қолдана отырып, «Тіл - қатынас құралы»,
«Тіліміз өз мәртебесін алды», «Тілдің үштұғырлығы мәдени
жобасы» тақырыптары бойынша еркін түрде шағын шығарма
жазыңыз!

Қазіргі
Түркі тілдері

Қыпшақ тобы

Қазақ
Ноғай
Башқұрт
Татар
Құмық

Оғыз тобы

Қарлұқ
тобы

әзірбайжан
түркімен
түрік
ғағадыз

өзбек
ұйғыр

Аралық топ

Алтай
Хакас
Тува
Шор
Тофа

Көне түркі елдері

Ғұн

Көк түрік

Сақ
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Бұлғау

Күрес
Соғыс
Бодандану
Тәуелсіздік

Адам сияқты сөзде де тағдыр бар:
ол да сәби болып туады, ер жетеді,
қартаяды, қайта жаңарады

Ата
сөздері

ертегі
лері

өлең
жыры

Аңызы

Ана тілі –
халықтың
байлығы

өмірі

Ерлік
істері

Тілі
Сәбиі
Тағдыры
Мәселесі
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Сүю
Махаббат
Қуаныш
Реніш

Дүни
е
туралы
ұғым
ы

Ой –
сезім

Философия
Психология
Тарихы
Этнографиясы

ЖИЫРМА БЕСІНШІ САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: ХАЛЫҚ САНАҒЫ
І. Берілген сөздерді оқып шығыңыз.
Тәуелсіздік, санақ, болжам, саралау, сараптама, дереккөз, соңғы, есе,
оңтүстік, қабілетті, ересек, бәсеке, қарқынды.
1.1 Жоғарыда берілген сөздердің мағынасымен танысыңыз.
Тәуелсіздік – тәуелсіз болушылық, еріктілік, бостандық;
Санақ – белгілі бір мақсатпен жүргізілетін есеп, сан анықтау;
Болжам – жорамал, тұспал;
Саралау – жеке-жеке талдау, іріктеу;
Сараптама – ғылым, техника, өнер т.б. салаларда арнайы таным, білім
мен білік талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу;
Дереккөз – ақпарат, мәлімет беру негізі;
Соңғы – кейінгі, ақырғы;
Есе – бастапқы қалыппен салыстырғандағы заттың т.б. артық не кем
мөлшері;
Оңтүстік - әлемнің төртбұрышының бірі, солтүстікке қарама-қарсы жағы;
Қабілетті – адам бойындағы бір нәрсеге деген бейімділік қасиет, іскерлік;
Ересек – жас жағынан үлкенірек, есейген адам;
Бәсеке - өзара еңбек, өнер, спорт сайысы; жарыс, бәйге;
Қарқынды- жылдамдығы, шапшаңдығы, екпіні күшті.
1.2. Осы сөздердің синонимдерімен танысыңыз.
Тәуелсіздік – еріктілік – еркіндік - бостандық
Болжам – жорамал – тұспал
Саралау – іріктеу – таңдау
Соңғы – кейінгі – ақырғы
Есе – артық
Қабілетті – дарынды – талапты – іскер
Ересек – егде
Бәсеке – бақас
Қарқынды - екпінді
1.3. Берілген сөздер болымды –болымсыз, қарама-қарсы мағынада
қолданылады.
Тәуелсіздік – бодандық, соңғы – алдыңғы, есе – кем, оңтүстік – солтүстік,
ересек – жас, бәсеке – дос – тілектес, қарқынды – баяу;
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Саралау – сараламау, қабілетті – қабілетсіз, қарқынды – қарқынсыз,
тәуелсіздік – тәуелділік.
1.4. Сіздерге таныс сөздер төмендегі тұрақты тіркестер
(фразеологизмдер, /Ф/) мен мақал-мәтелдерде /М/ қолданылады.
Санақта бар, санатта жоқ (бар-жоғы белгісіз, ескерусіз)
Ересек тартты (ер жетті, жасы ұлғайды)
Ересек тұтты; ересек санады (ер жеткен деп есептеді)
Қарқыны басылды; қарқыны қайтты (екпіні бәсеңдеді, саябырлады)
Есе тиді (өмір кезегі келді, ерік, теңдікке қол жетті)
Есесін жібермеді; есесін қайтарды (ақысын, үлесін жібермеді)
Есе бермеді (теңдік бермеді)
Кімде – кім, тіпті, ересек болған кезінде де бір ғана сөйлеуді біліп, істеуді
білмесе, оның адам саналуға да қатысы жоқ (Я.Коменский).
ІІ. Сіздерге толығымен таныс тірек сөздер негізінде құрылған мәтінді
оқыңыз.
ХАЛЫҚ САНАҒЫ
Еліміз Тәуелсіздік алғаннан бері халық санағы екі рет өтті. Бірінші
рет 1999 жылы, он жылдан соң, 2009 жылы екінші рет өткізілді. Бұл ісшара өткен он жылды саралау үшін және болашаққа экономикалық
болжам жасауға негіз болды.
Сараптама қорытындысы бойынша өткен он жылдық кезеңде
Қазақстан Республикасы халқының саны 53 пайыздан 67 пайызға артқан.
Нақты деректер көзіне сүйенсек, өткен онжылдықта халық саны 15 млн.
730 мың болатын болса, соңғы онжылдықта 16 млн. 402 мың адамға өскен.
Оның ішінде Астана қаласында екі есеге артқан. Бұрын 300 мың
болса, қазір қала тұрғындарының саны 678 мың адамға жеткен. Оңтүстік
Қазақстанда да халық саны 30 пайызға көтерілген. Маңғыстау өңірінде де
халық санының өсу үдерісі байқалады. Аталған өңірде жергілікті
тұрғындардың саны 60 пайызға ұлғайған.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Бұйрығымен бекітілген Санақ ережесі және пилоттық санақ өткізу
ережесіне сәйкес 2018 жылғы 1-нен 30-шы сәуір аралығында Ақмола
облысы Бурабай ауданында және Шығыс Қазақстан облысы Аягөз
ауданында пилоттық xалық санағы болып өтті.
Халық санағы бізде 2019 жылы басталады. Бірінші кезең – мамырмаусым айларына жоспарланған. 2009 жылға қарағанда осы жолы
заманауи теxнологиялар қолданылады. Бұл онлайн-санақ түрінде және
планшет арқылы жүзеге асады. 2009 жылы бұлай болмаған. Интернет
арқылы онлайн-санақта респонденттер санақ парақшаларын электронды
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түрде өздері толтырады. Толтырмас бұрын олар сайтқа тіркеледі және өз
мәліметтерін, жеке басы куәлігін, мобилді мәліметтерін, өзінің электронды
поштасын көрсетеді. Сауалнама өтіп болғаннан кейін, оның мобилді
телефонына немесе электронды пошта адресіне санақ өткендігі туралы
xабарлама келеді.
Әсіресе, еңбекке қабілетті жастар мен орта жастағы адам санының
өсуі қуантады. Өйткені бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізгі факторы демографияның өсуі. Ол экономиканың қарқынды дамуына әсерін тигізеді.
2.1. Оқыған мәтініңіздің жоспарымен танысыңыз.
Мәтін жоспары:
1. Халық санағының мақсаты
2. Сараптама қорытындысы
3. Демографияның өсуі – негізгі фактор
2.2. Жоспар бойынша мәтіннің жүйелі логикалық мазмұнын сақтай
отырып, абзац арасындағы ойды үзбей мазмұндаңыз.
ІІІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУМ! Өткен шақ деп сөйлеу кезінен
бұрын болған я істеліп аяқталған іс-әрекетті айтамыз. Өтіп кеткен
немесе ертеде орындалған іс-әрекет, қимыл атаулары –ды,-ді, -ты, -ті,
-ған, -ген, -қан, -кен грамматикалық формалары арқылы жасалады!
МЫСАЛДАРМЕН ТАНЫСАЙЫҚ!
- екі рет өтті
- болжам жасауға негіз болды
- екі есеге артқан
- 16 млн. 402 мың адамға өскен
- 678 мың адамға жеткен
- 30 пайызға көтерілген
Қимылдың жедел өткен шағы (мезгілі)
№ 1 ҮЛГІ:
№ 2 ҮЛГІ:

ӨТ +ТІ
НЕГІЗ БОЛ +ДЫ
Қимылдың бұрынғы өткен шағы (мезгілі)
АРТ + ҚАН
ӨС +КЕН
ЖЕТ + КЕН
КӨТЕР + ІЛ +ГЕН
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Қимылдың жедел өткен шағы тез арада жасалып өткен
сенімді түрдегі іс-әрекетті білдіреді де, етістік түбіріне –ды, -ді, -ты,
-ті жұрнақтары тікелей жалғануы арқылы жасалады.
Қимылдың бұрынғы өткен шағы бірсыпыра бұрын болып өткен
қимылды білдіреді де, түбірге тікелей және етіс формаларынан кейін ған, -ген, -қан, -кен жұрнақтары жалғануы арқылы жасалады.
IV. Іскери сұхбат әлемінде!!!
өзара әңгімелесініздер!

Берілген үлгіні пайдалана отырып,

ДИАЛОГ ҚҰРАЙЫҚ!
-

ХАЛЫҚ САНАҒЫ ҚАШАН ӨТТІ? (ӨТКІЗІЛДІ?)
ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚ САНАҒЫ 25 АҚПАН 2009 ЖЫЛЫ ӨТТІ.

-

ӨТКЕН 10 ЖЫЛҒА САРАПТАМА ЖАСАЙСЫЗ БА?

-

ӘРИНЕ, ӨТКЕН ОН ЖЫЛДЫҚТА ХАЛЫҚ САНАҒЫ 15 МЛН. 730 МЫҢ
АДАМ БОЛАТЫН ЖӘНЕ ЖҰРТТЫҢ (ЕЛДІҢ) САНЫ 53 ПАЙЫЗДАН СӘЛ
ҒАНА АССА, 10 ЖЫЛДАН КЕЙІН ХАЛЫҚ 1,5 ПАЙЫЗ,А ӨСТІ.

-

БӘРЕКЕЛДІ, ТАМАША САН! 16 МЛН АСТАМ ХАЛЫҚ.

-

БҰЛ САНДЫҚ КӨРСЕТКІШ НЕНІ КӨРСЕТЕДІ?

-

БҰЛ САН ӨТКЕН ОН ЖЫЛДЫҚ САРАПТАУМЕН БІРГЕ АЛДАҒЫ
БОЛАШАҚҚА (КЕЛЕШЕККЕ БОЛЖАМ) ЖОРАМАЛ ЖАСАУҒА
МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.

-

ОСЫ ОН ЖЫЛДА АСТАНАДА, ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА,
МАҢҒЫСТАУДА ХАЛЫҚ САНЫ ҚАНША ПАЙЫЗҒА ӨСКЕН?

-

АСТАНА ХАЛҚЫ ЕКІ ЕСЕ ӨСКЕН, ЯҒНИ 678 МЫҢ, БҰРЫН 300 МЫҢ
БОЛҒАН ЕДІ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ 30 ПАЙЫЗҒА
ӨСКЕН, АЛ МАҢҒЫСТАУ ЖҰРТЫ 60 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІН ҰЛҒАЙҒАН.

-

ЕЛІМІЗДЕГІ АДАМДАРДЫҢ ОРТА ЖАСЫ ҚАНША?

-

ОРТА ЖАСЫ – 32 ЖАС.

-

ҚАБІЛЕТТІ ҰЛТ БОЛУДЫҢ КҮШТІ (ҚУАТТЫ) ФАКТОРЫ НЕ ДЕП
ОЙЛАЙСЫЗ?
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-

МЕНІҢШЕ, АЛҒА БАСУ, ДАМУ, БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰЛТ БОЛУДЫҢ
НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ: ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӨСУІ, ХАЛЫҚ САНЫНЫҢ
АРТУЫ, БІЛІМДІ БОЛУ ЖӘНЕ ЕҢ НЕГІЗГІСІ – ЭКОНОМИКАНЫҢ
ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ.

V. ЖОҒАРЫДА БЕРІЛГЕН ДИАЛОГТЫ МОНОЛОГҚА
АЙНАЛДЫРЫҢЫЗ!!!
VI.

Төмендегі сызба бойынша сұхбат құрастырыңыз.
Халық санағы: бірінші рет 1999 // екінші рет 2009
Өтті/өткізілді
Өткен жыл/бұрынғы жыл
Саралау, таңдау
Болжам/жорамал
Сараптама қорытындысы
Сараптамалық есеп
Болашақ/келешек/алдағы уақыт/ алдағы күз/алдағы жаз

ҰЛТТЫҚ ХАЛЫҚ САНАҒЫ
Бірінші рет
1999

Екінші рет
Он жылдан соң 2009 жылы

өтті

Бұл іс-шара бұрынғы (өткен) 10 жылды саралау үшін және
болашаққа экономикалық болжам жасауға негіз болды.
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ІІ. Жазылымға
арналған тапсырмалар
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Жазылым №1

Тақырыбы: Мемлекеттік қызметкер имиджі

Т.

Әзірлеу сөзінің түрлі сөздермен қолданысын жазып үйренейік

Құжаттарды, отырыс хаттамаларын, дұрыс, жылдам, екі рет,
бүгін,
әдейі, Жанатпен, қонаққа, тамақты
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Т.

Жоғарыдағы үлгі бойынша жетілдіру, ұшталу, сарапқа салу
сөздерінің басқа сөздермен қолданысын жазыңыз
Басқа сөздер:
диссертациялық еңбекті, білімді, әдістемесін,
шеберлігінің, бағдарламаны,
оқыту сапасын, тәжірибесін, құрылыс
жобасын, әрдайым, үнемі, тез, бірнеше мәрте, біліммен, бала тәрбиесін.
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.

Т.

Мемлекеттік қызмет тіркесін ненің? неге? нені? неде? неден?
немен?сұрауларының формаларына өзгертіп жазыңыз
ҮЛГІ:
Мемлекеттік
қызметтің
,................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.

Т.

Төмендегі сөйлемнің құрамындағы бедел сөзін синонимдермен
алмастырыңыз
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Сөйлем: Мемлекеттік қызметкер қоғамда жақсы пікір қалыптасатындай
беделге ие болуы қажет.
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
..

Жазылым №2

Тақырыбы: Басқару – үлкен өнер

Т.

Төмендегі үлгі бойынша қолдау, өңдеу, тарату, қол жеткізу қимыл
атауларын осы шақтың түрлеріне өзгертіңіз
ҮЛГІ: ықпал ету ------- ықпал ет+е (-а,-й)+мін (-мын) -------- ықпал ет+іп
(-ып,
-п)
жатырмын
–
ықпал
етіп
отырмын........................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Т.

Байланыстыру жаттығуын орындаңыз
- Мемлекеттік мекемені басқару оңай емес.
- Себебі
.......................................................................................................
- Тәжірибелі іскер басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізеді.
- Сонымен қатар ........................................................................................
- Қарамағындағы қызметкерлерді түсінуге, қамқорлық жасауға,
ақыл-кеңес беруге тырысады.
- Сондықтан ...............................................................................................

Т.

Сөйлемді толықтыру жаттығуын орындаңыз
Мен ........................................... ықпал етемін
Сен .............................................қол жеткізесің
Сіз ..............................................қолдап отырасыз
Ол .............................................. таратып жатыр
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Біз ..............................................өңдеп жатырмыз
Сендер ...................................... талап етесіңдер
Сіздер .........................................басқарасыздар
Олар ............................................қабылдап жатыр

Т.

Болымды сөйлемдерді болымсыз сөйлемдерге айналдырыңыз
1. Бұл еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты талап етеді.
2. .............................................................................................................
3. Басқару техникасына ақпарат жинау, тарату, өңдеу құралдары
жатады.
4. .............................................................................................................

Жазылым №3

Тақырыбы: Жаңа замандағы – жаңа ұжым

Т.

Төмендегі үлгі бойынша жұмыс істеу, жетілдіру, ұштастыру,
қолдау көрсету, қимыл атауларын өткен шақтың түрлеріне өзгертіңіз
ҮЛГІ: атқару ------- атқар+ды (-ді,-ты, -ті)+м --------атқар + ып (-іп, -п)
+пын
(-пін)
----------атқар+ған
(-ген,кен)+мін................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Т.

Тәжірибелі кадрлар тіркесін кімнің? кімге? кімді? кімде? кімнен?
кіммен?сұрауларының формаларына өзгертіп жазыңыз
ҮЛГІ: Мемлекеттік қызметтің ,...........................................................................
.................................................................................................................................

Т.

Төмендегі сөйлемнің құрамындағы білікті, инабатты, қарымқатынас сөздерін синонимдерімен алмастырып жазыңыз
Сөйлем: Әріптестерім өз қызметтерін жақсы меңгерген білікті кадрлар
.........................................................................................................
Олар инабатты, елгезек жандар.
........................................................................................................
Сондықтан ұжым арасында жақсы қарым-қатынас қалыптасқан
.................................................................................................
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Т.

Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жазыңыз

Мәтін:
Мен, Ақбарова Алтын Айдосқызы, Ақмола облыстық экономика
және бюджеттік жоспарлау басқармасында жұмыс істеймін. Мамандығым
– экономист. Біздің құрылымдық бөлім «Мемлекеттік ақпарат және құқық
органдары» деп аталады. Осы бөлімдегі лауазымдық қызметім – бөлім
бастығы. Біздің негізгі жұмысымыз - Ақмола облысының мемлекеттік
және бюджеттік органдарының жылдық төлем ақыларының жалпы қорын
есептеу. Сонымен қатар заңды нысандарда жұмыс істейтін кадрлардың
айлық жалақыларын белгілейміз.
ҮЛГІ: 1. Мен, Ақбарова Алтын Айдосқызы, Ақмола облыстық экономика
және бюджеттік жоспарлау басқармасында жұмыс істеймін.
2. Сіз Ақмола облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасында жұмыс істейсіз бе?

Жазылым №4

Тақырыбы: Мақсат және еңбек – үлкен жетістік

Т.

Төмендегі үлгі бойынша қамтамасыз ету, айқындау, жоспарлау,
іске асыру, ұйымдастыру қимыл атауларын келер шақтың түрлеріне
өзгертіңіз
ҮЛГІ: іске асыру ------- іске асыр+а(-е,-й)+мын (-мін) --------іске асыр +ар
(-ер, -р) +мын (-мін) --------іске асыр+мақ (-пақ,-пек)+пын (-пін).................
...............................................................................................................................

Т.

Байланыстыру жаттығуын орындаңыз

Әрбір заңды нысандардың еңбек үрдістері белгіленген уақытқа
жоспарланады.
Себебі ,..................................................................................................................
Жоспар құрылар алдында болжам жасалады.
Өйткені .................................................................................................................
Бұл екі құбылыс бірбіріне тәуелді және олар басқарумен, жобалаумен
өзара байланысты.
Сондықтан ...........................................................................................................

Т. Болжам, мерзім, нәтиже, мақсат, реттеу сөдеріне сәйкес келетін
ұғым атауларын жазыңыз
ҮЛГІ: Болжам – жорамал, тұспал.
......................................................................................................................
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Т.

Қимыл атауларын осы шақ, өткен шақ, келер шақ түрлеріне
өзгертіңіз
Мәтін:
Іскер басшы өзінің жұмыс күнін, мекеменің жұмыс бағытын дұрыс
жоспарла...... Атқарылатын жұмыстың түрлерін, мақсатын, мерзімін
көрсету... Жетістікке жету үшін тәжірибелі басшы қандай іс-әрекетті
жүзеге асыру қажет екенін анықта......
Тапсырмалардың орындалуын бақылау және тексер..... Апта аяғында
бөлім басшыларынан, мамандардан жұмыс есебін талап ет.....
ҮЛГІ: 1. Жоспарла+й+мын; жоспарла+п жатыр+мын; жоспарла+п
отырмын;
2. Жоспарла+ды+м; жоспарла+п+пын; жоспарла+ған +мын;
3. Жоспарла+й+мын; жоспарла+мақ+пын;

Жазылым №5

Тақырыбы: Басшы – маман - есеп

Т.

Ұтымды, өндіру, шағын, міндет, ұйымдастыру сөздеріне сәйкес
келетін жұптарын байланыстырып жазайық
ҮЛГІ: Ұтымды пайдалану, ..................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Сөздер: қолдану, өнім, бұйымды, кәсіпорын, жұмысты, шешу,
дәнді-дақылдарды, заттарды, несие, аудан, іс-шараны, қала, кездесуді,
заттарды.

Т.

-ды, -ді, -ты, -ті, -дық, -дік, -тық, -тік формаларын қолдана
отырып, зат атауларын өзгертіп жазыңыз
ҮЛГІ:
Заң
+
ды,
......................................................................................................
.................................................................................................................................
.
Зат атаулары: мемлекет, қаржы, бюджет, экономика, қылмыс,
жемқор, қоғам, әлеумет, мәдениет, тәжірибе, білім, нәтиже, бедел.

Т.

Берілген сөзерден тәуелділік, меншіктілік мағынада қолданылатын
грамматикалық формаларды(дың,-дің,-тың,-тің,-ның,-нің → -ы,-і,-сы-сі)
құрып жазайық
ҮЛГІ: Мекеменің басшысы, ................................................................................
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.................................................................................................................................
Сөздер: басшы, орынбасар, бас маман, бюджет, кеңес, қаражат,
шешім, құжат, жолдау, көшірме, Елбасы, түпнұсқа, бұйрық, үкімет, саясат,
халық.

Т.

Байланыстыру жаттығуын орындаңыз

Мәтін:
Еңбек бағытына сәйкес ұйым, мекеме, кәсіпорындар басшылары
жылдық жоспарға байланысты өзінің қол астындағы қызметкерлерден есеп
алып тұрады.
Себебі
..................................................................................................................
Бұл құбылыс жоспарлау жолымен белгілі бір кезеңге іс-әрекеттерді
әзірлеу, ұйымдастыру, тексеру, ақпарат алу сияқты үдерістерге негізделеді.
Сондықтан
..........................................................................................................
Мұндай әрекет басқарушылық тұрғысынан жұмысты ұтымды
ұйымдастырудың тәсілі ретінде еңбек шартының тұрақты бір заңдылығы
болып саналады.
Сол
себепті
...........................................................................................................

Жазылым №6

Тақырыбы: ТУҒАН ҚАЛАМ - АСТАНАМ

Т. Өтіп кеткен іс-әрекеттің бағыт, мақсатын -ға,ге, - қа,ке -на,не →
-ды,-ді,-ты,-ті формалары арқылы өзгертіп жазыңыз
ҮЛГІ: қала+ға көш+ті
Сөздер: ақиқат... көз жеткіз..., сұлу қала... ие бол..., мақтаныш... айнал...,
көшелер... отырғыз..., Есілдің сол жағалауы... тұрғыз..., сайыс... қатыс....

Т.

Тәуелсіз, сабақтасу, ағарту, жетілдіру, сөздерінің қарама-қарсы
мағынасын жазыңыз
Сөздер: төмендету, кемсіту, үзілу, надан қылу.
ҮЛГІ: тәуелсіз – бодандық, ............................................................................
....................................................................................................................

Т. Өтіп кеткен іс-әрекеттің субьектілерге ортақ екенін –мен, -бен, пен және –ды, -ді, -ты, -ті формалары арқылы жазыңыз
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Сөздер: арманы.... ұштас ....., сұлулығы .... көрін ....., астанасы .... мақтан
...,
өз күші..... сал...., ақылдылығы .... ерекшелен ...., мақтаныш ....
жаз...,
гүлдер ...... абаттандырыл....
ҮЛГІ: арманы+мен ұштас+ты, .....................................................................
...................................................................................................................

Т.

Сөздерді қолдана отырып, тақырып мазмұнын ашыңыз, ойды
кеңейтіп, шағын шығарма жазыңыз
Тақырыбы: «Астана – жастар қаласы»
Тірек сөздер: статистикалық мәліметтер, астаналықтар, орта жасы, үштен
екі бөлігі, 32 жас, 20 мен 40 аралығында, мемлекеттік сала, үлес салмағы,
50 пайыз, жыл сайын, жастар, 3 мыңнан астам, шаңырақ, ең жас,
тұрғындар, жас қала.
Тақырыбы: «Астана ұлттық мақтанышымыз»
Тірек сөздер: Қазақстан халқы, өз күшімен, сәнді астана, ие болу, Сарыарқа
төсінде, тұрғын үй кешендері, әкімшілік ғимараттары, әсем монументтері,
көрікті қала, бас қала, Еуропа мен Азия, ынтымағын қалыптастыру, алтын
көпір, 120-дан астам ұлттар, тату-тәтті өмір сүру, Дубай, Сингапур,
Анкара, мақтанамыз, Алматы, Астана.

Жазылым №7

Тақырыбы: КҮЛТӨБЕНІҢ БАСЫНДА КҮНДЕ ЖИЫН
ДЕГЕНДЕЙ

Т. Ұсынылған мақалды пайдаланып ситуация құрыңыз
Мақал: Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару
ҮЛГІ: Үкімет басшылары сәрсенбі күні құрылыс мәселесіне арналған
кеңейтілген
мәжіліске
жиналды.
Олар
өзара
ақылдасып...................................
.................................................................................................................................
..

Т.

Игілік сөзінің көрді, ки, ұста, жетті, жұмса қимыл атауларымен
түрлі фразеологизмдерде қолданылуын жазып, мағынасын ашыңыз
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ҮЛГІ:
Игілігін
көрді
...............................................................................................
.................................................................................................................................

Т.

«Күлтөбенің басында күнде жиын дегендей» мәтінінен кімді?,
нені? сұрақтарына жауап беріп тұрған сөздерді жазыңыз
ҮЛГІ: тұрмысын, қызметкерлерді ....................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Т.
Сөздер:

Сөздерді бірлікте айтыңыз
Әлеуметтік
Бәсекеге
Өндіріс
Әлемдік
Сыртқы (ішкі)
Қаржы
Халық
Әл-ауқаты

қабілетті
тұрмыс
тоқырау
ошақтары
тұрақтылығы
нарық
арттыру
игілігі

Жазылым №8

Тақырыбы: ҮКІМЕТКЕ СЫН КЕЗЕҢ ТУДЫ

Т.

Терме диктанты: Төмендегі сөздерді зат, қимыл, сын атауларына
ажыратып үш бағанға теріп жазыңыз
Сөздер: қауымдастық, белсенді, дағдарыс, үнемдеу, қарыз, сарапшы,
қомақты, тұрақты, ысыраптау, ауыспалы, айтады, жинау, негізгі, сын,
өтеді, қуат, қадам, үнемдемеу, іске асыруда, жұрт, көлемді, қаржылық.
1. ............................
2. ............................. 3. .....................................
............................
............................
.....................................

Т.

Үздіксіз болып жатқан қимылды білдіретін формаларды көп
нүктенің орнына қойып жазыңыз
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1. Үкіметте маңызды іс-шаралар талқылан ......
2. Ұлттық игілік қоры нақты іс-шараларды шеш .....
3. Қазақстан экономикасы айтарлықтай табыстарға қол жеткіз ......
4. Әлеуеті төмен отбасыларға жағдай жасал.......
5. Арзан және экологиялық таза технологияларды игеруді жүзеге асыр ....

Т. Ұсынылған мақалды пайдаланып ситуация құрыңыз
Мақал: Жұмыла көтерген жүк жеңіл
Ситуацияға қатысты тірек сөздер: қоғам, адам, бірлік, ынтымақтастық,
нәтижесі, жеңіл болады, үкімет, «Нұр Отан» партиясы, дағдарыс кезінде,
қарсы күресу, Елбасының тапсырмасы, барлық қазақстандықтар, орындап
шығу, еліміздің болашағы, қызмет атқару, аянбай еңбек ету, бүгінгі
әлемдік.

Т. Берілген сөздерден антонимдік жұп құрыңыз
Антонимдер: байлық, бәсеңдеу, шаршау, күшею, баялау, шапшаңдау,
қуаттану, кедейлік, басылу, баршаға, жақсылық, тұрақты, ысыраптау,
ауыспалы, үнемдеу, қомақты, пассивтілік, шамалы, белсенділік, әрбір,
жамандық, көтерілу.

Жазылым №9

Тақырыбы: МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫ БАС ҚОСТЫ

Т.

Ұсыну сөзінің түрлі сөздермен қолданысын жазып үйреніңіз де
берілген тіркестермен сөйлем құрастырыңыз
Жобаны
Жоспарды
Әдейі
Жылдам
Бірлесіп
Оларды
Жетеуін
Орынбасарлыққа

Ұсыну
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Қайтадан
Кейін
Ұжыммен
Анда-санда

Т. Көлік сала+сы қолданысының

үлгісі бойынша басқа да осы тәріздес
тіркестерді өз ойыңыздан жазып үйреніңіз
ҮЛГІ: су шаруашылығ+ы, мемлекет басшылар +ы, ауыз су мәселе+сі
............
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Т. Қажетті сөздерді пайдаланып «Мемлекет басшылары бас қосты»
тақырыбына тезис құрыңыз
Сөздер: Осы аптада, мемлекет басшылары, кеңес, мүше елдер, Тәуелсіз
мемлекеттер достастығы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық
экономикалық қоғамдастық, Дүние жүзілік сауда ұйымы, Еуропалық
Қауіпсіздік және Ынтымақтастық ұйымы, Қазақстан халық ассамблеясы,
күн тәртібі, көтерілген негізгі мәселелер, бас қосу, әлемдік қаржы
дағдарысын, алдын алу жөнінде, су шаруашылығы, энергетика, азық-түлік
қауіпсіздігі, талқыланды, ортақ, тиімді, шешімге келді, сауда
экономикалық қатынастар, дамыту, арнайы жұмыс тобы, құрылды.

Жазылым №10

Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ

Т.

Керек, қажет, мүмкін модаль сөздерінің қимыл атауының
тәуелденген формаларымен тіркесін тізбектеп жазыңыз
ҮЛГІ: бару+ым ..........., жоспарлану+ы .............., даярлау+ың ..................,
үнемдеу+іңіз............, түсіну+іміз.........., талқылау+ымыз........, көмек
беру+лер+іңіз...........,
даму+ы
.........,
таңдау+лар+ыңыз.............,
ескеру+іміз........., іздеу+ім.........., шешу+ің............, игеру+іміз.............,
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құру+ыңыз.............,
төлеу+лер+ің..........,
жаңарту+лар+ың..............

Т.

Шешілуде, берілуде,
пайдаланып, сөйлем құрыңыз

орындалуда,

жетілдіру+іміз..........,

даярлауда

етістіктерді

1. Өңірлер қысқы маусымға ...........................
2. Елдің әл-ауқатын жақсарту мақсатында көп іс-шаралар
........................
3. Астана және Алматы қалаларында тұрғын үй құрылысы
мәселелері...........................................................
4. Үлескерлерге несие ........................................

Т. Көп нүктенің орнына тиісті дауысты дыбыстарды қойып жазыңыз
Жау..пк ...рш ..лік, қау....мд....стық, дағд....р....с, бас...қ....ру, тәу....лс...з,
бірл...су, қау...пс....зд....к, ланк...ст...к, үн..мд...у, сыб...йл...с жемқ...рл...қ,
талқ...л...у, бед...лд....., ұсын...лғ...н, қаж...тт...л....к, бәс...к...л...су, ұж....м.

Т. Берілген сөйлемдерді аяқтаңыз
Егер электр стансасын салса, ....................................................................
Егер энергияны үнемдесе, .........................................................................
Егер электр қуатының тарифін өсірсе, ....................................................
Бұрынғы электр желілерін жаңартса, ......................................................
Энергетикалық кәсіпорындарды қысқы маусымға ертерек әзірлесе,
......................................................................................................................
6. Егер жарықты үнемдеу технологиясы құрылса, ....................................
1.
2.
3.
4.
5.

Жазылым №11

Тақырыбы: ЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ АЙДАРЫ

Т.

Өткен тақырыптар бойынша сөздік қорды тексеру жаттығуы.
«Қ», «Д», «Т», дыбыстарына басталатын сөздерді жазыңыз

Қ
.Қауіпсіздік..................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

Д
..Дағдарыс................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Т
.Тұрақтылық.............................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Т.

Мәселе, сапар, жағдайы, қауіпсіздік сөздерінің сыңарларын тауып
жазыңыз
Маңызды...........,
жұмыс...........,
күрделі...........,
көкейкесті.........,
іскери............, саяси............, әлеуметтік................, ресми............., азық
түлік.....................,
ұлттық...................,
экологиялық...................,
аймақтың..............., аумақтық.............., өңірдің....................., іс.................

Т.

Стандарттық фразалар жаттығуы

1.

– Сәлеметсіз бе?
- Сізден өтінерім, .......................................
- Менің ойымша .........................................

2.

– Сізге ............................. жеткізгім келеді
- Сізге алғысымды ............................. етіңіз

3.

– Сәлеметсіз бе?
- ......................шақырайын деп едім.

4.

– Сізбен ................................... алмаймын
- Мен басқа .............................................

Жазылым №12

Тақырыбы: ҮКІМЕТ САҒАТЫ
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Т.

Берілген сөздерге –ЫП, -ІП, -П көсемше формаларын жалғаңыз
да, жатыр, жүр, тұр, отыр қалып етістіктерімен байланыстырыңыз
ҮЛГІ: Қолда + п отыр
Жаз.... .................., жина... .............., сақта ... .............., қара.... ............,
сана.... ............, қамтамасыз ет.... ........., сат..... ал... ..........., ақпарат бер...
.............., ұлғай.... ............, дам.... ............., талқыла.... ..........., жандандыр.....
................, абаттандыр..... .................., ірікте .... ................., сарапта .....
..........,
жағдай жасал.... ............., көмек көрсет..... ...................., шешім шығар.....
........., қолдан.... ...................., пайдалан...... ........................

Т.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы. Қайтіп? Қалай? сұрақтарына
жауап беретін сөйлемнің алғашқы сыңарын жазыңыз.
Қ а й т і п?
ҮЛГІ: Білікті мамандар ауылшаруашылық саласында озық
технологияларды қолдан+ып, дәнді-дақылдарды өсіруде айтарлықтай
жетістіктерге қол жеткізді.
............................................................................................ып (-іп, п),
ауылшаруашылық саласының материалдық-техникалық базасы
нығайды.
2.
Үкімет.................................................................................................
....
ып (-іп, -п), аграрлық секторды дамытуға қолдау көрсетті.
1.

3.

..........................................................................................................
(ып, - іп, -п), бюджеттен бөлінген қаржы толық игерілді.

Т.

Көп нүктенің орнына нені?немен? қалай? сұрақтарына жауап
беретін сөздерді жазыңыз
ҮЛГІ: жаңа технологиялар+ды (нені?) игер+іп жатыр
......................... (нені?) дамытып
жатыр,
................... (нені?)
қалыптастырып жатыр, ......................... (нені?) үйретіп жатыр,
......................... (нені?) қарастырып жатыр, ......................... (нені?) салып
жатыр, ......................... (нені?) ұсынып жатыр, ......................... (немен?)
жұмыс істеп жатыр, ...................... (немен?) келіп жатыр, .........................
(немен?) емделіп жатыр, ................ (қалай?) пайдаланып жатыр, ............
(қалай?) салынып жатыр, ......................... (қалай?) тексеріліп жатыр.
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Жазылым №13

Тақырыбы: ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ

Т.

Сөздерді өзгерту жаттығуы. Қарамен
синонимдерімен ауыстырып жазыңыз

белгіленген сөздерді

Мысалы, Жемқорлықпен күресу керек! (парақорлық, пара алғыш,
парашыл,
алымпаз)............................................................................................
............................................................................................................................
..
Тыныштық
орнады
ма?
(бейбітшілік,
бейбіт
өмір)......................................
.................................................................................Әділетке қол жеткізу
қажеттілігі
(ақиқат,
шындық,
дұрыстық)
.......................................................
............................................................................................................................
.

Т.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы. Не себепті? Неліктен?
сұрақтарына жауап беретін сөйлемнің алғашқы сыңарын жазыңыз.
Н е л і к т е н?
1.
...................................................................................................ма+ған+дықтан,
халықтың тұрмыс-жағдайы қиындап кетті.
2.
...................................................................................................бе+ген+діктен,
пара алушылық, сыбайлас жемқорлық көбейіп кетті.
3. .................................................................................................. ған+дықтан,
еліміздің шекарасында тыныштық орнады.

Т.

Қимыл атауларына үлгі бойынша қажетті формаларды жалғап
дағдыланыңыз
ҮЛГІ: Жаз --------- жаз+ба ------ жаз+ба+ған --------- жаз+ба+ған+дықтан
Жүр --------- жүр+ме -------жүр+ме+ген--------жүр+ме+ген+діктен
Қызмет көрсету--- қызмет көрсет+кен ----- қызмет көрсет +кен+діктен
Қимыл атаулары: қорғау, тонау, атқарып жату, қамтамасыз ету, бақылау,
қадағалау, қолдау көрсету, пайдалану, іске асыру, жүргізу, шақыру, болу,
талқылау.

Т.

Сөздерді бірлікте айтыңыз
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Қылмыстық
Сыбайлас
Пара
Тәртіп
Кеден
Сот

жемқорлық
істер
бұзады
беру
жүйелері
бекеті

Жазылым №14
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ӨНЕРКӘСІП ЖҮЙЕЛЕРІ

Т.

Қол сөзінің алды, кетті, түсті, қарады, болды, жетті
етістіктерімен түрлі фразеологизмдерде қолданылуын
жазып,
мағынасын ашыңыз
ҮЛГІ: Қолға алды (іске кірісті, істі бастады)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Т.

Ұсынылған тақырыпты пайдаланып ситуация құрыңыз

Тақырып: Нарықтың жүгін нар артар
ҮЛГІ: «Қазақстанның 30 корпаративтік көшбасшысы» Жобасында
белгіленген тапсырмалардың орындалуы жайлы облыс басшылары есеп
берді.
Олар не жөнінде есеп берді???
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Т.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы. Не мақсатпен? Не үшін?
сұрақтарына жауап беретін сөйлемнің сыңарларын жазыңыз.
ҮЛГІ: Халықтың әл-ауқатын жақсарт+у үшін, шикізат өндіретін мұнай
кәсіпорындарын ашамыз.
Н е үшін?
1. ...................................................................................................у үшін, ресми
сапармен Мәскеу қаласына барып келді.
2.
Шағын фирмалар мен іскер адамдарға қолдау көрсет+у үшін,
.................................................................................................................................
...
3.
Ипотекалық несиенің пайыздық мөлшерін төмендет+у үшін,
.................................................................................................................................
...
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4. ........................................................................................у үшін, шағын құс
фабрикалары, ет комбинаттары, сүт зауыттары салынды.

Т.

Серіктестік, құлдырату, сыртқы, жаңа, тиімді, әлсіз, шағын,
ашу, молшылық сөздерінің қарама-қарсы мағынасын жазыңыз
ҮЛГІ: Серіктестік – бақастық ........................................................................
............................................................................................................................

Жазылым №15

Тақырыбы: БАНК СЕКТОРЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ

Ж.

Сөздерді өзгерту жаттығуы. Асты сызылған сөздерді
синонимдерімен ауыстырыңыз
Мысалы: Банкіге ақша құйылды (капитал, қаржы) ...................................
.................................. Инвестиция тарту (қаржы, ақша) ...............................
..................... Ірі банкілер (үлкен) ...................................................................
Іс-қимыл жоспары әзірленді (дайындалды, жасалды)..................................
............................................................................................................................
.

Т.

Тұрақтандыру, істер (жұмыстар) сөздеріне сәйкес келетін сөз
тіркестерін жазыңыз
Сөз тіркестері: қаржы секторын, іске асырылатын, құрылыс саласын,
жүзеге асырылатын, шағын және орта кәсіпкерлігін, атқарылатын,
агроөндіріс кешенін.

Т.

Төменде берілген сөздерге –атын, -етін, -итын, -итін, -қан, -кен,ған, -ген формаларын жалғаңыз.
ҮЛГІ: Тұрақтандыр+ атын, тұрақтандыр +ған
Сөздер: жұмса, жылжыма, атқар, шеш, қабылда, өте, бөлін, жүзеге
асыр,
байланыс, төмендет, жүргіз, аяқта, айқында, жандандыр,
тартыл,
тапсыр, көрсет, сатып ал, қолда, көмек көрсет, қызмет ет,
қаржыландыр, қамтыл, бақылауға ал, жабдықта, қабылда.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Т.

Қандай сұрағына жауап беретін тіркестің сыңарын анықтап
жазыңыз және формаларының астын сызыңыз
Сөз тіркестері: жылжымайтын мүлік, атқарылған іс-шаралар, шешілген
мәселе, қабылданған нысан, өтейтін қарыз, бөлінген қаржы, жүзеге
асыратын міндеттер, бақылауға алынатын кәсіпорындар, жабдықтайтын
мүліктер, қабылдаған шешімдер.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Жазылым №16

Тақырыбы: АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

Т.

Өткен тақырыптар бойынша сөздік қорды тексеру жаттығуы.
«М», «Ж», «К», дыбыстарына басталатын сөздерді жазыңыз

М
.Мемлекет..................................................................................................................

Ж

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Жауапты................................................................................................................
...................................................................................................................................

К

...................................................................................................................................
Кәсіпкер.............................................................................................................
...................................................................................................................................

Ж.

Сауатты жазу жаттығуы. –ды, -ді, -ты, -ті, -н формаларын
дұрыс қолданыңыз
Құс өндіру..... дамыту, ет өндіру...... дамыту, сүт өндіру..... дамыту,
инфляция..... болдырмау, бағаның көтерілуі ... төмендету, кәсіпкерлік ....
қолдау, ішкі нарық.... дамыту, азық-түлік....
арзандату, астық....
экспорттау,
орын алатындығы ... атап көрсету, сапа.... жақсарту, су шаруашылығы.....
дамыту.

Т. Мәтінді редакциялаңыз.
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Пайдаланатын сөздер: сондай-ақ, ең алдымен, атап айтсам, жоғарыда
аталып өткендей, сонымен бірге
1. ..................................., азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында көп
іс-шаралар жасалынды. 2. ............................., елдің әл-аухатын жақсарту
мәселесіне байланысты ауыл тұрғындарына, шағын кәсіпкерлікке несие
беріліп жатыр. 3. .........................., банкілерді қаржыландыру бойынша
үлкен көлемде қаржы бөлу мәселесі күн тәртібіне қойылып отыр. 4.
................, электр қуаты тапшылығын болдырмау мақсатында қаулылар
қабылданды. 5. ............................, өңірлерде елдің жағдайын жақсарту үшін,
Үкімет ауқымды іс-шаралар бағдарламасын жасап жатыр.

Т.

Ұқсату, көтерілу, тоқтату, әсер ету, іске асу, төмендету, елең
қылу етістіктерін болымсыз мағынада жазыңыз
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Жазылым №17
Тақырыбы: ӘЛЕУМЕТІ ТӨМЕН ХАЛЫҚҚА КӨМЕК КӨРСЕТУ

Ж.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы. Қимыл атауының формасы
арқылы есімдікті тауып жазыңыз
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.................... аймақтағы әлеуметтік мәселені шешуім керек.
..................... өңірдегі әлеуметтік мәселені шешуің керек.
..................... аймақтағы жұмыс күшін ұлғайтуыңыз керек.
..................... ауылшаруашылығын дамытуы керек.
...................... ауылды үймен қамтамасыз етуіміз керек.
...................... елді азық-түлікпен қамтамасыз етулерің керек.
...................... халықты жұмыспен қамтамасыз етулеріңіз керек.

Ж. Сипаттама беру жаттығуы
Әлеуметтік әлсіз топтар
******
Олар кімдер? Олар
..............................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Қажетті сөздер: жалғыз басты адам, І, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектер, жетім
және тастанды балалар, жетімхана, қарттар үйі, көп балалы отбасы,
асыраушысы жоқ отбасы (үй иесі қайтыс болған).
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Әлеуметтік әлді топтар
******
Олар кімдер? Олар
.................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Қажетті сөздер: екі үйі бар, бірнеше машинасы бар, банкіде ақшасы
бар, байлар, қаражаттары мол, биснесі бар, жеке кәсібі бар, дәулетті.

Т.

«Халықпен жанасқан адаспайды» мақалы бойынша ситуация
құрыңыз
- Сіз әлеуметтік әлсіз топтар мәселесін шешкіңіз келеді!
**Қалай шешесіз?**
- Мен еліміздегі мұндай өзекті мәселені шешу жолдарын ұсындым.
1) ........................................................................................................................
2) .......................................................................................................................
3) ........................................................................................................................
Қажетті сөздер: жалғыз басты адам, ІІІ топтағы мүгедек, жетім
балалар, асыраушысы жоқ отбасы, қаржы бөлу, жәрдемақы беру,
жеңілдіктер жасау.

Жазылым №18

Тақырыбы: ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ

Т.

Берілген синонимдердің сыңарларын жазыңыз

Сапа - ...................., жүктелген - ......................., қалпына келтіру ................, ауру - ...................., енгізу - ......................., жергілікті .........................., насихаттау - ......................, талқылау - ..........................,
озық - .......................

Т.

Сөйлем құрамындағы сөздерге сұрақ қойып қатарына жазыңыз

Сөйлем: Салауатты ...............
өмір ................. салтын ..............
кеңінен....................... насихаттау ................. жұмысы ...................
жүргізіліп жатыр .....................

Т.

Берілген сөз тіркестерінің бірінші сыңарларына сұрақ қойып

жазыңыз
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Сөз тіркестері: Ерекше (.............?) көңіл бөлген, бірінші (..............?)
жолға қойылған, квота санын көбейту (....................?) жоспарланып
отыр, жаңа (................?) стадиондар, спорт алаңдарын (................?) салу,
органдарына (....................?) тапсырылды, Ұлттық кеңес мәжілісінде
(....................?) енгізілді, біліктілігін (...............?) арттыру, озық
(.............?) әдістер.

Ж.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы. Алғашқы сыңары Қашан?
сұрағына жауап беретін сөйлемді ойластырып жазыңыз.
Қ

а
ш
а
н?
ҮЛГІ: Ұлттық кеңес мәжілісінде медициналық қызметтің сапасын
арттыру жөнінде ұсыныс енгізіл+ген+нен соң,
еліміздің кейбір
аймақтарында аурухана мен емханалар салына бастады.
1. ......................................................................................................................
.. –ген+нен кейін (+ған+нан кейін), медицина жоғары оқу
орындарына гранттар мен осы саланың мамандарына квота беріле
бастады.
2. ......................................................................................................................
... –ған (-ген, -қан, -кен) соң (кейін), демографиялық ахуалды
жақсарту жөніндегі кешенді шаралар қолға алынды.

Жазылым №19

Тақырыбы: АУЫЗ СУ МӘСЕЛЕСІ

Т.

Қажетті сөздерді жазыңыз

1. Сапалы ........ су – денсаулық кепілі, ................. тірегі. 2. Сапалы су
................................... облысымызда күрделі жағдайда .................
асырылып жатыр. 3. Бұл жұмысқа ................... бюджеттен 150 миллион
........... бөлінді. 4.
Ол үшін су .................... жаңартып, насос
стансаларының қуатын ................... қажет.
Қажетті сөздер: арттыру, ауыз, теңге, бағдарламасы, тіршілік, жүзеге,
құбырларын, республикалық.

Т.

Тазарту, жетілдіру, жақсарту, жаңарту қиыл атауларын
шақтың (мезгілдің) үш түрін өзгертіп жазыңыз
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ҮЛГІ: Пайдалану --- пайдаланып жатыр (осы шақ), пайдаланар (келер
шақ), пайдаланды (өткен шақ)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Ж.
-

Т.

Иммитативтік жаттығу
Бұл кісі Парламент депутаты ма?
Иә, ол кісі Парламент депутаты
Сіз ше?
Мен .................................................
............................................... төрағасы ма?
Күн тәртібінде ...................... қаралды ма?
Иә, сапалы ауыз су ....................................
Тұрақты тіркестерді толықтырыңыз

Тіршілік ..............., тіршілігің ......................, тірек ............., тарту .............,
тарту-таралғы
...........................................................................................................
Қажетті сөздер: таратты, көзі, болды, құрысын, тартты.

Жазылым №20

Тақырыбы: ҮКІМЕТТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ

Ж.

Сөз жұмбақ жаттығуы ******** Бұл қандай сөз?*********

ҮЛГІ:
Соншалықты қажеттілікті талап етпейтін салық, төлем. - Ол – шығын
- белгілі бір мәселенің мәнісін ашып айқындау, ұйғарымға келу – Ол
............
- сәулетті құрылыс - Ол ..........................
- белгілі бір кәсіптен түсетін ақшалай я заттай табыс, түсім – Ол
..................
- белгілі бір мамандыққа кәсіпке үйрету үшін қайтадан дайындықтан
өткізуОл .......................................
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Т.

Сөз тіркестерін құрастырып жазыңыз

Жаңарды
Дүние
Жер
Адамдар
Экономика
Азық-түлік
Ел

Ж.

Қысқарту
жолды
шығындарды
жұмыс орнын
баяндаманы
штатты
шенеуніктерді

Шығыны
жағармай
отын
жол
қаржы
іс-сапар
жөндеу

Кіріс
қаржылық
кітабы
пайдасы

Сөйлемді толықтыру жаттығуы

ҮЛГІ: Мен инвестиция құятын нақты жобаларды анықта+й+мын,
анықта+п
жатыр+мын,
анықта+мақ+пын,
анықта+р+мын,
анықта+ды+м, анықта+ған+мын, анықта+п+пын.
- Мен аймақтар мен өңірлердегі бюджеттің кірісі мен шығысын қара
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........
- Мен әйел кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне жағдай жаса...........................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
- Мен кәсіпкерлерге төменгі пайызбен несие бер .......................................
............................................................................................................................

Жазылым №21

Тақырыбы: ҚАЗАҚ ТЕАТРЫ

Т.

Төмендегі сөздердің синонимдік қатарын жазыңыз

Дарынды -.............................................., байқау - ....................., туралы ........................................., күлкілі - ......................., қара шаңырақ ............................................, айтыс - ..........................., толыға түсу...................., кем -..............................

Ж.

Сөз жұмбақ жаттығуы ******** Бұл қандай сөз?*********
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ҮЛГІ:
Театр сахнасын көлегейлеп қоятын матадан тігілген қалқан. - Ол –
шымылдық
- үйлену тойында айтылатын қазақтың ұлттық дәстүріне жататын өлеңнің
түрі – Ол ............
- жаңа түскен келіннің бетін ашуға арналған өлең Ол
....................................
- қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам
– Ол
..........................
ата-баба
тұрған
үлкен
үй
Ол
...........................................................................
- суырып салма ақындардың ауызша өлең түріндегі сөз жарысы – Ол
..............
- мемлекеттік сыйлықпен не орденмен марапатталған адам – Ол
.....................

Т.

Сөздердің болымсыз мағынасын жазыңыз

ҮЛГІ: негізін қалау – негізін қаламау
Күлкілі -......................., дарынды-.........................., толыға түсу ................., еңбегін сіңірген -................................, байыды -..................,
байқады-......................, сынады -.........................., күлді - .......................,
жүдеді -......................, қалады -................................, еңбек етті ...................................

Т.

Тұрақты тіркестерді толықтырыңыз

Өнері ................., өнер...................., қара...................., кем....................,
кем................,
кем
..........................,
кем........................,
кем.................................
Қажетті сөздер: қылмады, ниет, көрсетті, санады, тасыды, болды, тимеді,
түспеді

Жазылым №22

Тақырыбы: МӘДЕНИ МҰРА ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Ж.

Сөйлемді толықтыру жаттығуы
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ҮЛГІ: Сен ұлттық мұраларды шетелге насихатта+й+сың,
насихатта+п жатыр+сың, насихатта+мақ+сың, насихатта+р+сың,
насихатта+ды+ң, насихатта+ған+сың, насихатта+п+сың.
- Сен Ұлы Жібек жолы бойындағы туризм туралы не айт...............?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
- Сен қазақтар өркениеті туралы тарихи деректерді қай елдің
мұрағатынан
ал.....?.........................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................
- Сен тарихи ескерткіштер мен құнды материалдар туралы еңбек
жаз.................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ж.

Жаңа сөз жасау жаттығуы. Сын есімдерді жасап үйренейік!

//-лық, -лік,
-дық, -дік, ----- ұлт, мемлекет, қызмет, қала, әлеумет, қоғам, дәрігер,
үкімет,
-тық, -тік//
бюджет, қаржы, жыл, доктор, тіл, әке, материал,
инновация.
//-лы, -лі,
-ды, -ді, ---- ақыл, мейірім, сабыр, парасат, мәдениет, білім, білік,
тәжірибе,
-ты, -ті//
су, ылғал, орман, тұз, дәм, байсал, құн, баға, қасиет, қадір,
өзек.

Ж.

Байланыстыру жаттығуы

- Ұлттық
мұраларды
халықаралық
деңгейде
тәржімелеп,
насихаттаудың маңызы зор.
- Себебі
.............................................................................................................
- Қытай, араб, парсы әдебиетіндегі тарихи декректерді жинау өзекті
мәселе деп ойлаймын.
- Өйткені
...........................................................................................................
- Ғалымдардың тарихи құндылықтарды зерттеп, бір жүйеге келтіруі –
қомақты іс болып саналады.
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- Сондықтан
.....................................................................................................

Жазылым №23

Тақырыбы: МҰРАЖАЙ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ

Т. Қарсылықты мағынада жұмсалатын сөйлемнің сыңарын жазыңыз
Қайтсе
д е? (Қайткенмен?)
ҮЛГІ: Тарихи-өлкетану мұражайында қолданбалы өнер және басқа
бөлімдері жұмыс істе+се де, кейбір құнды деректер жоқтың қасы.
1. Халық өмірінде пайдаланылған түрлі бұйымдар, құрал-саймандар
бол+ған+ы+мен, ....................................................................................................
2.
Бұл мұражайға орта және егде жастағы адамдар көп бар+са да,
.....................
...................................................................................................................................................

3. Тарихи - өлкетану мұражайының сәулеті әдемі бол+ған+ы+мен,
...............................................................................................................................

Т.

Берілген сөздердің қатарынан қайда?неде? сұрағына жауап беретін
сөздерді теріп жазыңыз
Қазынадан, ізденушінің, мұражайда, көшесінде, сәулеті, мұражайдың,
өміріне, деректермен, еңбектерде, зерттеулерінде, өмірінде, бұйымдарға,
мектеп оқушыларының, құрал-саймандармен, мақалада, бөлімдерінде,
бұйымдармен, әдемі, М.Әуезов көшесінде, онда, заттарға, эсселерде.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Т.

Есімдіктермен тіркес құрыңыз

Барлық............, барша ....................., бүкіл .................., түгел ..............,
Күллі ............, бәрі ........., әр ..........., бірнеше ..............., кейбір ..........,
ештеме ..........., ешқашан ............., өзім........., өздерің .............., өзіміз
............, қанша .............., қалай ..............., қай ............., мынау ..............,
бұл ................, сіз ..............., біздің ..............., саған ................
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Қажетті сөздер: жұрт, қауым, дүние, қатысты, халық, келді, азамат, күн,
мәселе, көрмедім, ұмытпаймын, атқардым, барыңдар, күтеміз, уақыт,
басталды, көше, ғимарат, қызметкер, ақылдысыз, жобамыз, сенемін.

Жазылым №24

Тақырыбы: ТІЛ МЕРЕКЕСІ

Т. Бірақ, алайда, дегенмен шылаулары арқылы жасалған қарсылықты
мағыналы сөйлемнің сыңарын жазыңыз
ҮЛГІ: Қазақстан Республикасында «Тілдер туралы» жаңа заң шықты, бірақ
мемлекеттік тілдің қолданылу аясы әлі тар.
1.
Бізде
барлығы
орыс
тілінде
сөйлейді,
алайда
.................................................................................................................................
..
2. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін азаматтар қазақ тілін білуге тиіс,
бірақ
...........................................................................................................................
3. Қазақ тілін үйренудің арнайы бағдарламасының қажеті жоқ, дегенмен
................................................................................................................................

Т.

Берілген үстеулермен тіркес құрап жазыңыз

Ілгері .............., жоғары ............, осында ..........., алға ............, жол-жөнекей
...................., төмен ............., күн ара ............, күні кешке ..........., ендіенді........., әлгінде .............., бірден ............, бірте-бірте ..........., тікелей
..........., өздігінен ............, лезде ..........., шама-шарқынша .............., ылғи
............, тіпті .................., нағыз ..........., мейлінше .............., орасан ............,
аса ..........., әдейілеп .............., қасақана ............., амалсыздан ..............,
бекерге ............, құр босқа ..............
Қажетті сөздер: жылжу, орналасқан, тоқтады, басты, істелді, түсеміз,
барып тұрады, оралады, бастайық, кетті, жүріп кетті, жасаймыз, қатысты,
іске асты, жоқ болды, атқарып жатыр, көреміз, күшейді, азамат, мейірімді,
үлкен, қадірлі, бардым, жолықты, көндім, уайымдайсың, өткіздің.

Т.

Сұраққа жауап жазыңыз

- «Тілдер туралы» Заң алғаш рет қашан қабылданды?
- ........................................................................................
- «Тілдерді қолдану және дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы» қай жылы бекітілді?
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-

...........................................................................................
Қай жылы қазақ тілі өз мәртебесін алды?
..........................................................................................
Елбасының қандай жолдауында «Тілдің үштұғырлығы» мәдени
жобасы туралы айтылған?
- ................................................................................................

Жазылым №25

Тақырыбы: Халық санағы

Т.

Өйткені, себебі, сондықтан шылаулары арқылы жасалған себепсалдар мағынада жұмсалатын сөйлемнің сыңарын жазыңыз
ҮЛГІ: Халық санағын он жылда бір рет жүргізіп отыру қажет, өйткені бұл
іс-шара болашақта халық санын бақылап отыруға мүмкіндік береді.
1. Халық санының өсуі экономиканың қарқынды дамуына негіз болады,
себебі ......................................................................................................................
2. Соңғы жылдары Оңтүстік Қазақстан халқының саны 30пайызға өскен,
сондықтан
..............................................................................................................
3.
Соңғы жылдары
жаңа туған сәбилердің саны көбейді,
өйткені...................................................................................................................
...........................

Т.

Сан есімдермен тіркес құрып жазыңыз

Үш жүздей ............., төрттен ............, бес-бестен ................, бес-алты ..........,
бірер ............. жиырма шақты..............., отызға таман ............, жүзге жуық
..............., жетілер шамасында ..................., үш жарым мың ....................,
үштен екісі .................., жиырманың алтысы ..............., жүзден бірі ............,
оннан бес бөлігі ...................
Қажетті сөздер: депутат, жиып алды, отырды, маман, жыл, басшы, өкіл,
шетелдік қонақ, басталды, ақша, жұмсалды, пайдаланылды, Қазақстанда,
қалды.

Т.

Қалау мағынасында жұмсалатын сөздерді қолданып,
тілегіңіз бен үміт-арманыңызды жазыңыз

өз ынта-

Мысалы:
білгім келді, үйренгім келеді, жұмыс істегім келеді, сатып
алғым келеді, барғым келіп тұр, оқығым келеді, қыдырғым келді, болғым
келеді, тұрғым келеді, өмір сүргім келеді, сыйлағым келеді, кездескім
келеді.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
146

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Т.

Іс-қимылдың жүзеге асу-аспау шартын білдіретін сөздермен сөйлем
құрып жазыңыз
Мысалы: оқысам, үйренсең, жұмыс істесеңіз, сатып алсақ, барғысы келсе,
сыйласаңыз, білсеңіз,
тұрсаңдар, келсе, қолдансақ, шешсеңіз,
пайдаласаңдар.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ІІІ. Сөйлеу этикеті үлгілері
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СЭ

№1

ТАҚЫРЫБЫ: МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР ИМИДЖІ
СҰХБАТТАСУ
*******
- Сіз қай мекемеде жұмыс істейсіз?
- Мен ............................ жұмыс істеймін.
- Қандай қызмет атқарасыз?
- «Қаржы бөлу және талдау» бөлімінің бастығымын.
- Сіз ше?
- ..........................................................................
- Сіздің лауазымдық міндетіңіз қандай?
- Мен мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін кадрлардың жылдық
төлемақыларының жалпы қорын есептеп, айлық жалақыларын белгілеймін.
- Сіздің қызметіңіз немен байланысты?
- .................................................................
*******
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Бұл кім?
* Бұл – жас маман
* Лауазымы қандай?
* Бөлім қызметкері болып жұмыс істейді.
* ................ бөлімнің жетекші маманы
* ................. ақпарат бөлімінің бас маманы
* Олар еңбекқор, қабілетті, білікті мамандар
* Жоғары біліміңіз бар ма?
* Қандай оқу орнын аяқтадыңыз?
* Менің қызметім - ...............................
* Сіздің мекемеңізде қанша қызметкер жұмыс істейді?
* Сіздің еңбек өтіліңіз қанша?
* Кезекті еңбек демалысына қашан шығасыз?
* ............... жаңа қызметке тағайындалды
* Бас маман қызметіне ауыстырылды
* Қызмет бабымен іссапарға жіберілді
* Отбасы жағдайына байланысты демалыс алды
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СЭ

№2 ТАҚЫРЫБЫ: БАСҚАРУ – ҮЛКЕН ӨНЕР

СҰХБАТТАСУ
*******
- Сіз қандай мекемені басқарасыз?
- Мен Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментін басқарамын.
- Сіздің орынбасарыңыз кім?
- Ол жас маман. Осы қызметке жуырда ғана тағайындалды. Жас болса да,
жаңа қызметті тез меңгеріп, бөлім басшыларымен жеңіл тіл табысты.
*******
- Сәлеметсіз бе?
- ........................
- Басшы орнында ма?
- Иә, орнында
- Бүгін қабылдай ма екен?
- ................., жеке мәселе бойынша дүйсенбі, бейсенбі күндері кешкі сағат
бестен жетіге дейін қабылдайды.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Бүгін басшы қабылдай ма екен?
* Басшы қандай күндері қабылдайды?
* Бөлім бастығы кім?
* Жылдық есепті қай күнге дейін тапсыруымыз керек?
* Басқармада қанша бөлім бар?
* Бүгін бөлімнің мәжілісі болды
* Бөлім басшыларымен мәжіліс өткізді
* Мәжіліске бөлім қызметкерлері, қаржы бөлімінің бастығы қатысты
* Күн тәртібінде қандай мәселелер қарастырылды
* Еңбек тәртібі жөнінде сөз болды
* Басқарушы аппарат жұмысының тиімділігі туралы сөз болды
* Басқаруды жаңа тәсілдермен ұйымдастыру жайлы айтылды
* Мамандардың біліктілігін жетілдіру мәселесі талқыға салынды
* Мамандарды қайта даярлау мәселесі тыңдалды
* Мәжіліс соңында бірінші басшы сөйледі
* Министрдің орынбасары қорытынды сөз сөйледі
* .................... басшының міндетін уақытша атқарушы баяндама жасады
* Ұйымдастыру іс-шарасы Әкімшілік бөлімінің бастығына тапсырылды
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СЭ

№3

ТАҚЫРЫБЫ: ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ –
ЖАҢА ҰЖЫМ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Сіздің ұжымыңызда қанша адам жұмыс істейді?
- Ұжымда 50-ден астам әртүрлі ұлт өкілдері жұмыс істейді.
- Ұжымыңызда тәжірибелі кадрлар көп пе?
- Әрине, тәжірибесі мол кадрлармен қатар жас мамандар да жұмыс істейді.

-

*******
Ұжымның қалыптасқан дәстүрлері бар ма?
Иә, біз ресми және ұлттық мерекелерді ұжыммен бірге тойлаймыз.
Сізге осы ұжымда жұмыс істеу ұнайды ма?
Ұнайды. Менің әріптестерім инабатты, мәдениетті адамдар.

*******
- Ұжымды кім басқарады?
- Ұжымды ..................... басқарады. Ол парасатты адам.
- Ұжымда қандай қарым-қатынас орнаған?
- Әріптестер бір-бірін сыйлайды, түсінеді, ақыл-кеңес береді.
*******
- Мамандар мемлекеттік тілді жетік біледі ме?
- Біздің ұжымның қызметкерлері үш тілді де жақсы меңгерген.
- Құжаттар қандай тілде жүргізіледі?
- Құжаттар жаңа заман талабына сай мемлекеттік тілде жазылады.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Білім - ақылдың көркі демекші ұжымда білікті мамандар көп
* Ұжымда екі айтқызбайтын елгезек жастар болғаны жақсы
* Қазақша еркін сөйлей аламын
* Түйіндемеңізді жазып қалдырыңыз
* Әріптесіңізге мінездеме беріңіз
* ................ сіз кадр бөлімінің бастығына кіріңіз
* ................ жеке іс парағын толтырыңыз
* ............... орынбасары қайда?
* Бас есепші келді ме?
* Түстен кейін жалақы беріледі.
* Республика күніне орай ұжым мүшелеріне сыйақы беріледі
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СЭ №4

ТАҚЫРЫБЫ: МАҚСАТ ЖӘНЕ ЕҢБЕК –
ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК

СҰХБАТТАСУ
*******
- Еңбек үдерісін жоспарлау тиімді ме?
- Әрине, жоспарлау қажет.
- Жоспарлау не үшін қажет?
- Мақсатқа жету үшін жоспарлаудың маңызы зор.
*******
- ............., ................... маған шақырыңызшы!
- Қазір щақырайын!
- ................, кіруге рұқсат па?
- Кіріңіз, отырыңыз.
- Жаңа қызметіңізге үйрендіңіз бе?
- Иә, қиын болса да үйреніп жатырмын.
- Жақсы .............. Еңбек – адамның көркі, адам – заманның көркі демекші
қажымай еңбек етсең, мақсатыңа жетерсің.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Мен әр күнімді жоспарлаймын
* Айдың аяғында қызмет бабымен ресми сапарға шығады
* Айдың басында шетелге барамын
* Тәжірибе алмасу мақсатымен Мәскеуге сапар шегемін
* Ғылыми жаңалық ашты
* Докторлық еңбегін қорғады
* Зерттеу нәтижесін өндірісте қолданды
* Шығармашылық жетістікке қол жеткізді
* Жоспарланған іс-шара жүзеге асырылды
* Дайындалған жоба сәттілікпен іске асырылды
* Өз мерзімінде орындалды
* Нысан (объект) белгіленген мерзімінде тапсырылды
* Бөлімнің жоспары орындалмай жатыр
* Белгіленген уақытында тапсырылмады
* Жылдық есеп қабылданбады
* Штат кестесі бекітілді
* Жұмыс барысында кемшіліктер анықталды
* Алғыс хат берілді
* Ерен еңбегі үшін алғыс жарияланды
* Білім саласына қосқан үлесі үшін орденмен марапатталды
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СЭ №5

ТАҚЫРЫБЫ: БАСШЫ – МАМАН - ЕСЕП

СҰХБАТТАСУ

-

-

*******
...................., қызметкерлерді жеке қабылдайсыз ба?
Әрқайсысын жеке қабылдау көп уақытты талап етеді.
Мұндай жағдайда есепті қалай қабылдайсыз?
Әрбір қызметкер есепті жазбаша түрде тапсырады.
*******
..............., 2009-2010 жылдарға бөлінген қаржы қалай жұмсалып
жатыр?
................, бүгінгі күнге дейін қаржының 50 пайызы игерілді.
Қалған ақшаны қайда жұмсайсыз?
.............., жоспар бойынша мақсатты түрде бөлінген ақшаны күрделі
жөндеуге, материалдық – техникалық базаны нығайтуға жұмсаймыз.
..............., желтоқсан айының 29-ына дейін қаржының толық игерілуі
туралы есеп тапсырасыз!

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТ АР

* Түске дейін ұйымдастыру іс-шараларын жүргіземін
* Түскі үзілістен кейін бөлім жұмысын тексеремін
* Жұмыстың орындалу барысын қадағалап отырамын
* Жұмыс графигіне сәйкес жұмыс істейміз
* Жұмыс ауқымының орындалғаны туралы есеп береді
* Биылғы жылы еңбекақы уақытында төленді
* Мекеме қызметкерлеріне материалдық жәрдемақы бөлінді
* Ғимарат күрделі жөндеуден өтті
* Облыстық кітапханасына жөндеу жүргізілді
* Бүгінгі күні облыстарда үш мектеп пен балалар ауруханасы салынды
* Зейнеткерлердің зейнетақылары 25 пайызға көбейтілді
* Жағдайы нашар отбасыларға көмек көрсетілді
* Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне пәтер берілді
* Білім саласының қызметкерлері пәтермен қамтамасыз етілді
* Денсаулық сақтау қызметкерлеріне тұрғын үй қорынан үй бөлінді
* Екі жарым мың жұмыс орны құрылды
* Қаламызда жаңа кәсіпорындар ашылды
* Тоғыз кәсіпорын қалпына келтірілді
* Ауыл тұрғындарына шағын несие берілді
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СЭ № 6 ТАҚЫРЫБЫ:
Ә
№С Ұ Х Б А Т Т А С У
*******
№І
-

-

-

-

ТУҒАН ҚАЛАМ -АСТАНАМ

Астана қандай қала?
Астана – өмір сүруге ең ыңғайлы қала, жастар қаласы.
Астана бұрын қалай аталды?
Ақмола деп аталды.
Астанада қанша халық өмір сүреді?
Астанада 120-дан астам ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тату-тәтті
өмір сүріп жатыр.
*******
Астананың қандай көрікті жерлері бар?
Онда әлемде теңдесі жоқ Бейбітшілік пен Келісім сарайы, Астана Бәйтерек нышаны, «Пирамида» тәуелсіздік сарайы және т.б. сұлу
жерлері бар.
Астана қаласы көркейіп жатыр ма?
Қалада 80 мыңға жуық ағаштар мен көшеттер отырғызылды.
Көптеген үй аулалары мен 35 спорт алаңдары абаттандырылды. Қала
орталықтарында 50 автобус аялдамалары еуропалық дизайнмен
ауыстырылды.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТА
Р

* Астана - ұлттық мақтанышымыз
* Астана – тәуелсіз Қазақстанның бойтұмары
* Астана – қауіпсіз қала
* Астана – Шығыс пен батыстың мәдениеті мен дәстүрлерін
тоғыстырған Еуразияның жүрегі
* Астана - әлемнің бейбітшілік және келісім қаласы
* Астана – жаңа Қазақстанның символы
* Астананы жасыл қалаға айналдыруға ерекше көңіл бөлінген
* Астанада өз саласы бойынша ең жақсы мамандар жұмыс істейді
* Астана өндірістің барлық саласын қарқынды дамытуға ықпал етеді
* Қазақстан халқы өз күшімен Дубай, Сингапур, Анкара секілді сәнді
астанаға ие болды
* Ұлттық-мәдени орталықтары жұмыс істейді
* Астанада шетелдік компаниялар мен біріккен кәсіпорындар жұмыс
істеуде
* Астананың 10 жылдық мерейтойын қазақстандықтар атап өтті.
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СЭ № 7 ТАҚЫРЫБЫ: КҮЛТӨБЕНІҢ БАСЫНДА КҮНДЕ
ЖИЫН ДЕГЕНДЕЙ

СҰХБАТТАСУ

-

-

*******
Қазақстанда құрылыс мәселесі қалай шешіліп жатыр?
Біздің елімізде құрылыс жақсы дамып жатыр.
Тұрғын үйлер кімдерге арналып салынып жатыр?
Баспаналар халық үшін салынып жатыр.
Тұрғын үйлер қалай тұрғызылып жатыр?
Шет мемлекеттердің озық тәжірибесін қолдану нәтижесінде жүзеге
асырылып жатыр.
*******
...................., сіздің пәтеріңіз бар ма?
Жоқ, уақытша жалдап тұрып жатырмын.
Пәтер алу үшін кезекке тұрдыңыз ба?
Жас отбасыларына үй беру бағдарламасы бойынша таяуда маған
пәтер беріледі.
Тегін аласыз ба?
Жоқ, төмен пайызды ипотекалық несиемен аламын.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Үкіметте құрылыс мәселесі талқыланды
* Құрылысты қаржыландыру көздері қарастырылып жатыр
* Жеке меншік тұрғын үй құрылысын дамыту
* Құрылыс компанияларының қызметі
* Құрылыс компанияларының арасындағы бәсекелестікті арттыру
* Тұрғын үй құрылысы үлескерлерінің құқықтарын қорғау
* Жер телімдерін беру және тіркеу ережелерін жеңілдету
* Жеке меншік тұрғын үй құрылысында индустриялық технологияларды
игеру
* Арзан және экологиялық таза технологияларды игеру
* Жалға берілетін тұрғын үй құрылысы
* Мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік сала еңбеккерлері үшін
салынатын үйлер
* Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы
* Жас отбасылар үшін салынатын тұрғын үйлер
* Өзінің жеке меншік тұрғын үйлерін салғысы келетін азаматтар үшін
* Аяқталмаған үйді салу үшін республикалық бюджеттен бөлінген қаржы
* Үлескерлер қаржысы
* Заманауи құрылыс материалдары
155

СЭ № 8

ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТКЕ СЫН КЕЗЕҢ ТУДЫ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Қазақстан қандай кезеңді басынан кешіруде?
- Әлемдік қаржы дағдарысын басынан өткізіп жатыр.
- Үкімет қандай шара қолданып жатыр?
- Қаржы дағдарысын алдын-алу үшін нақты іс-шараларды жүзеге
асырып жатыр. Үкімет Елбасының тапсырмасы бойынша кешенді
жоспарын жасап жатыр.

-

*******
Арнайы қордан бөлінген қаржы қайда жұмсалады?
Бөлінген қаржы халық игілігіне жұмсалады.
Үкімет тарапынан жағдайы төмен отбасылары мен зейнеткерлерге
қандай көмек көрсетілді?
Бұларға үкімет ай сайынғы жәрдемақы мен зейнетақыны 25 пайызға
көтерді.
Дағдарыс кезінде азық - түлік бағасы көтеріледі ме?
Жоқ, үкімет күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасы
жоғарыламауын қатаң бақылауға алып отырады.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Ұлттық қор қаражатының тұрақтылығы
* Еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету
* Мемлекеттік бюджеттің білім беруге арналған шығындары ұлғайды
* Денсаулық сақтауға арналған шығындар да көбейді
* Әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындар жоғарылады
* Азаматтарымыз мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылып отыр
* Халық зейнетақылық жинақтаулары тұрақты түрде көбеюде
* Қазақстан мұнайды үнемдеп жұмсайды
* Арнай қор жинақталған
* Шетел валютасы түрінде жиналған қомақты активтер
* Мемлекеттің шетелге қарызы аз
* Жаңа экономикалық қауіптерді жою
* Көрші мемлекеттермен қарым-қатынасты дамыту
* Сауда әріптестермен жақсы байланыс орнату
* Жақсы нәтижелерге қол жеткізу
* Елбасының тапсырмасы бойынша
* Үкімет кешенді жоспарын жасауда
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СЭ

№ 9 ТАҚЫРЫБЫ: МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫ БАС
ҚОСТЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- ТМД мемлекеттерінің басшылары қайда жиналды?
- Астана қаласында жиналды.
- Олар қандай мәселені талқылады?
- Олар көлік және су мәселесі бойынша пікір алмасты.
- Мемлекет басшылары қандай шешімге келді?
- Осы айтылған күрделі мәселелер бойынша жоспар ұсынып, оны іске
асыруға келісті.

-

*******
Қаладағы судың сапасы қандай жағдайда?
Ауыз судың сапасы өте төмен.
Қала тұрғындары ауыз суды қайдан алады?
Олар тазартылған суды дүкендерден сатып алады, ал кейбіреулері
арнайы су тазартқыш құралын пайдаланады.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Шаңқай Ынтымақтастық Ұйымының отырысы
* ШЫҰ кеңесі (мәжілісі, мәслихаты)
* Өзара сенім мен достық, тату көршілікті дамыту
* Саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, білім беру салалары
* Мәдениет, энергетика, көлік, экология салалары
* ШЫҰ ынтымақтастықты дамыту мақсатында құрылған
* Тәуелсіздік сарайында, Үкімет үйінде
* Кеше саяси оқиға болды
* ШЫҰ –ның негізгі бағыттары
* ШЫҰ –на мүше мемлекеттер
* Мемлекет басшылары жиналды
* Кеңестің кеңейтілген отырысын кім ашты?
* Кешегі кеңейтілген отырыста қай мәселе сөз болды?
* Күн тәртібінде қандай мәселе қаралды?
* Ланкестікпен күресу мәселесі
* Құқық қорғау және кеден мәселесі
* Өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселесі
* Ауыз су мәселесіне жеке тоқталды
* Қазақстан тарапынан қандай ұсыныс жасалды?
* Есірткі бизнесі айналымына қарсы күрес мәселесі
* Іскерлік кеңеспен банкаралық бірлестік құруды ұсынды
* Сапалы су өңірлерге жеткізілу қажет
* Тараптар екі жақты келісімге келді
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СЭ № 10 ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- Қазақстан Республикасында электр қуаты жеткілікті ме?
- Жоқ, еліміздің көптеген өңірлері электр жарығына зәру.
- Үкімет тарапынан бұл көкейкесті мәселе қалай шешіліп жатыр?
- Мәселен, өндіріс орындары көп шоғырланған қалаларда атом электр
станциясын салу жоспарға алынып жатыр.

-

*******
.............., энергия үнемдеу мәселесі бойынша қандай қиындықтар
бар?
Менің ойымша, тапшылық ысырапшылдық пен шаруашылықты
дұрыс жүргізе алмау себептерінен болып отырған сияқты.
Үкімет басшылары бұндай мәселені қалай шешпек?
Олар энергия үнемдеудің 2015 жылға дейінгі тұжырымдамасын
әзірледі.
Оның пайдалы жағы неде деп ойлайсыз?
Оны іске асыру тұтынатын энергияның кем дегенде 30 пайызын
үнемдеуге мүмкіндік береді.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫС ТАР

* Электр энергетикасын дамыту үшін Жобалар әзірленіп жатыр
* Оңтүстік және солтүстік аймақтардағы электр желілері
* Энергетикалық кәсіпорындардың қысқы маусымға әзірлігі
* Бүгінгі күннің маңызды жобалары
* Жарықты үнемдеу технологиясы
* Стратегиялық әріптестерді таңдау
* Біз кеше электр қуаты тапшылығын талқыладық
* Кешегі бейресми кездесуде бірталай мәселе қаралды
* Бұрын КСРО кезінде электр қуаты тегін болатын
* Бұрынғы электр желілері ескірген, оны жаңарту керек
* Энергияны үнемдеу технологиясын құру
* Жарық беру мәселесі
* Электр қуатының тарифін өсіру
* Электр стансасын салу - көкейкесті мәселе
* Елді мекендерге электр жүйесін тарту
* Коммуналдық қызметке қуат көзі қажет
* Шағын атом электр стансасын салу
* Ірі энергия өндіруші өңір
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СЭ № 11 ТАҚЫРЫБЫ: ЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ АЙДАРЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- Аптаның басында Мемлекет басшысы кімді қабылдады?
- Премьер – Министрді қабылдады.
- Қандай мәселе бойынша қабылдады?
- Елдің әлеуметтік – экономикалық ахуалын сұрады.
- Бұдан басқа не жөнінде әңгімелесті?
- Үкіметтің тоғыз айдағы жұмысы туралы пікір алмасты.

-

*******
Бұқаралық ақпарат құралдарындағы басты жаңалықтар қандай?
Егін жинау барысы және астықты әлемдік нарыққа экспорттау
жолдарын қарастыру қажет екені жөнінде айтылып жатыр.
Салық төлеу туралы не айтылды?
Заңды тұлғаларға түсетін мүлік салығының төмендеуі, ал шикізатты
өндірушілерге салық жоғарылайтыны жайлы көп айтылды.

*******
- Апта соңындағы ақпараттар ағыны қандай?
- Парламент сенатына депутаттар сайланды.
- Елбасы осы аптада кімді қабылдады.
- Бір күндік жұмыс сапарымен келген АҚШ-тың Мемлекеттік хатшысы
Кондолиза Раисті қабылдады
- Олар не жөнінде әңгімелесті?
- АҚШ, Ресей қарым-қатынастарының ахуалы және Қазақстан АҚШ-тың
Орта Азиядағы сенімді әріптесі екендігі жайлы әңгіме қозғалды.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Бір аптадағы жаңалық
* Құрылыс секторындағы ахуал жөнінде
* Ауыл шаруашылығына жеңілдіктер беру мәселесі туралы
* Экономикалық реформаға оң нәтиже береді
* Үкіметтің толық бақылауында болады
* Халықаралық ұйымның өкілдері қадағалады
* Еуропадағы Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ұйымына Қазақстанның
төрағалық етуі жайлы
* Елбасы Н.Назарбаевтың шақыруымен
* Қазақстанға тұңғыш рет ресми сапрмен келді
* Екі ел басшысы Ақордада жүздесті
* Кездесу барысында ынтымақтастық жөнінде мәселелер талқыланды
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СЭ № 12 ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТ САҒАТЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- Бүгінгі «Үкімет сағаты» қалай өтті? Қысқаша ойларыңызды
айтсаңыз.
- Баяндама азық-түлік қауіпсіздігі туралы болды.
- Ауылшаруашылығы қалай дамып жатыр?
- Бүгінгі күні ауылшаруашылық саласының дамуы 108 пайызға жетті,
өнім экспорты екі есе өсті.
- Қандай кемшіліктер аталып өтті?
- Ауылшаруашылық саласының материалдық-техникалық базасы
талапқа сай емес және өнім сапасы төмен екендігі туралы айтылды.

-

*******
Үкіметтің кеңейтілген мәжілісі қашан өтті?
Бүгін өтті.
Мәжілісте қандай мәселе қаралды?
Елбасы әлемдік қаржы тоқырауын алдын алу үшін ұлттық қордан 10
млд. доллар қаржы бөлінетінін мәлім етті.
Үкіметке Елбасы қандай тапсырмалар берді?
Арнайы бағдарлама жасауды жүктеді.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Елбасы бірқатар лауазымды орындарға тағайындаулар жасады
* Елбасы Үкімет жұмысына баға берді
* Экономикалық модернизациялау
* Әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту
* Макроэкономикалық тұрақтылықты қалыптастыру
* Еңбек сапасын арттыру мақсатында
* Егіншілік саласына қомақты қаржы бөлінді
* Машина-трактор паркі техникасын жаңарту
* Жанар-жағар май сатып алу
* Шетелдік үздік техника сатып алу
* Егін науқанын қысқа мерзімде аяқтау
* Егіс алқабына ылғалды сақтағыш технологиясын өндіріске енгізу
* «Егініне қарай қырманы, күтіміне қарай түсімі» дегендей
* Бәсекеге қабілетті сапалы өнім алу
* Бірінші класты астық өсірудің пайдасы
* Астық өнімдерін экспортқа шығару тиімді
* Сапалы бидайды сыртқы нарыққа шығару
* Экспорттауды жауапты адамдарға тапсыру
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СЭ

№ 13

ТАҚЫРЫБЫ: ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Еліміздегі қылмыстық істер жайлы не айтасыз? Қандай
ақпараттарыңыз бар?
- Мен теледидардан, радиодан көп ақпарат аламын. Онда адамды
тонау, сыбайлас жемқорлық, пара алу, көше қылмысы, тәртіп
бұзушылық күнде ақпарат береді.
- Құқық қорғау органдары қылмыстық істермен қалай күресіп жатыр?
- Әділет министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық Қауіпсіздік
комитеті бірлесіп іс-шаралар жүргізіп жатыр.

-

*******
Жастар арасындағы есірткіге құмарлық жайында не айтасыз?
Өкінішке орай, көптеген жастар есірткіні пайдаланады.
Бұндай қиындықтарды болдырмау үшін не істелініп жатыр?
Жастарға оңалдыру орталықтарында тиісті ем жасалып, салауатты
өмір салтын ұстануға бейімдеп жатыр.

*******
- Соңғы уақытта көше қылмысы да көбейіп барады. Қылмысты
көбінесе жасөспірімдер жасайтыны байқалады.
- Бұған қарсы қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
- Жасөспірімдердің бос уақыттарындағы көңілдерін аулау үшін, түрлі
спорттық кешендер мен ойын-сауықтыру орталықтары ашылып
жатыр
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Прокурорлық тексерулер
* Денсаулық мекемелерінде заң бұзушылықтар анықталды
* Ланкестік әрекетке байланысты сын айтты
* Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
* Кеден бақылау орны
* Қазақстанның басты ұстанымы
* Жаһандық және өңірлік қауіпсіздік
* Әлем елдерінің қауіпсіздігі үшін бірігу
* Ауыр қылмыс
* Тәртіп бұзушылық
* Қылмыстық істердің ұлғаюы
* Өзекті мәселені жан-жақты талқылау
* Жауапты адамдарға нақты тапсырмалар беру
* Шетелден тауар алып келетін жүк тасымалдаушылар
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СЭ № 14 ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ӨНЕРКӘСІП
ЖҮЙЕЛЕРІ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Қазақстанда қандай өнеркәсіптерді салу жоспарланып отыр?
- Шикізат өндіретін мұнай кәсіпорындары мен уран өндіретін
кеніштерін салу жоспарға алынған.
- Азық-түлік өндіретін кәсіпорындар ашылады ма?
- Иә, азық-түлік белдеуін күшейту мақсатқа алынған.
- Зауыттар мен фабрикаларды іске қосу жұмыстары қалай жүріп
жатыр?
- Иә, елдің әр өңірінде ірі зауыттар мен фабрикалар іске қосылып
жатыр.
-

*******
Қаламызда қандай өнеркәсіп орындары жұмыс істейді?
Биылғы жылы фарфор зауыты және құрылыс материалдарын
дайындайтын зауыттар жұмыс істеп жатыр.
Бұл зауыт өнімдеріне сұраныс бар ма?
Әрине, тапсырыс берушілер өте көп.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Зауыттар салу мәселесін қолға алу
* Жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысын қолдау
* Шикізат өндіру ісін дамыту
* Банкілердің несиелеу қызметі
* Уран өндіретін кеніштерді салуды жоспарлау
* Уранға сыртқы нарықтан сұраныс үлкен
* Фирмалар мен іскер адамдарға қолдау көрсету
* Төмен пайызда несиелеу
* Өнеркәсіп қызметін жандандыру
* Солтүстік өңірлерде жол салу мәселесін шешу
* Қазақстанның ураны (мұнайы)
* Индустриалды-инновациялық стратегия
* Бағдарлама елдің дамуын қамтамасыз етеді
* Мықты дамыған елдердің қатарына кіру
* Жаңа технологияларды енгізу
* Мақта, бидай, дәнді-дақылдарды өңдеу
* Азық-түлік бағасын тұрақтандыру
* Дәнді-дақылдарға сұранысты қанағаттандыру
* Ұлттық игілік қоры
* Металл шығаратын кеніштер
* Мемлекеттік ЖШС-ті қолдау
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СЭ № 15

ТАҚЫРЫБЫ: БАНК СЕКТОРЫН
ТҰРАҚТАНДЫРУ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Банкілерден ипотекамен пәтер алуға болады ма?
- Болады. Банкілер 10,5 пайыздық мөлшерде 15 жылға дейінгі
мерзімде несие береді.
- Бұл несиенің пайдалы жақтары бар ма?
- Әрине, бұл несиені мерзімінен бұрын төлеуге де болады.

-

-

*******
Үкімет тарапынан несие алудың қандай жеңілдіктері қарастырылған?
Елбасы тапсырмасына сәйкес бұрын алынған ипотекалық
несиелердің ставкасы төмендетіледі.
Ал баспанасы жоқ азаматтарға қалай беріледі?
Оларға 12,5 пайз мөлшерде несие алуға болады.
*******
Қазақстанда қанша ірі банкілер бар?
Төрт ірі банк бар.
Мемлекет дағдарыс кезінде банкілерге қолдау көрсетті ме?
Иә, қаржы саласын тұрақтандыру мақсатында төрт ірі банкіге
қосымша капитал құйды

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Банк секторын тұрақтандыру
* Қолдау көрсету
* Кепілдікке қою
* Салымшыларға көмек беру
* Жеке меншікті қолдау
* Қаржы бөлу
* Қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты қамтамасыз ету моделі
* Банк қызметінің халықаралық озық тәжірибесі
* Құнды қағаздар нарығы
* Қазіргі заманғы қаржылық құралдарды дамыту
* Банкроттық туралы заңдарды жетілдіру
* Басқарудың икемді және сенімді жүйесін құру
* Мемлекеттің қаржылық тұрақсыздық қатерлері
* Қаржы жүйесін құрылымдық реформалау
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СЭ № 16 ТАҚЫРЫБЫ: АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ
СҰХБАТТАСУ
*******
- Қазақстан экономикасының негізгі өндіруші саласын атаңызшы!?
- Ауылшаруашылығы Қазақстан экономикасының маңызды бір
саласы.
- Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай іс-шаралар
жүргізіліп жатыр?
- Аудан орталықтары мен ірі кеншарларда шағын кәсіпорындар іске
қосылды. Атап айтсақ құс ет, сүт өнімдерінің дайын түлері сатылып
жатыр.

-

*******
Сіздерде азық-түліктің қандай түрлері басым өндіріледі?
Әртүрлі нан өнімдері дайындалады.
Ет өнімдерін қайдан аласыздар?
Бізде ет комбинаттары жұмыс істейді. Қаланы ет өнімдерімен
қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар.
Сүт комбинаттарына қажетті өнімдерімен
қалай қамтамасыз
етесіздер?
Облысымызда мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер көп.
Фермерлерге арнайы тапсырыс береміз.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Экономикалық қауіпсіздікті қамтамсыз ету іс-шаралары
* Азық-түлік өнімдерінің қоры
* Бағаның көтерілуін төмендету
* Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
* Астық қорын жасау
* Мал шаруашылығы саласы үлкен экспорттық әлеуетке ие
* Ауыл шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібіне инвестициялар тарту
* Азық-түліктің негізгі түрлері
* Маңызды тамақ өнімдерін жасап шығаруды ынталандыру
* Дәнді-дақылдарды жинау күрт артты
* Азық-түліктің негізгі түрлері
* Өсімдік майы, жемістер, қант және басқалары
* Өнімдерді экспортқа шығаратын секторларды күшейту
* Ветеринария жүйесін халықаралық стандарттарға көшіру
* Шикізат өңдеуге айрықша назар аудару қажет
*Ауыл шаруашылығына барлық деңгейлерде жүйелі қолдау көрсету
* Ел мұқтажы қанағаттандырылмай отырған
164

СЭ № 17 ТАҚЫРЫБЫ: ӘЛЕУМЕТІ ТӨМЕН ХАЛЫҚҚА
КӨМЕК

КӨРСЕТУ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Үкімет тұрмысы төмен халыққа көмек көрсетіп жатыр ма?
- Әрине. Алдымен көп балалы отбасыға, жалғыз басты қарттар мен
мүгедектерге мүмкіндігінше материалдық қолдау көрсетіп жатыр.
- Ал жас отбасыларының жағдайы ше?
- Оларға да пәтер беріліп, жаңа туған сәбилерге қомақты қаржылар
беріліп жатыр.

-

-

*******
...................., халық жұмыспен толық қамтамасыз етілген бе?
Бұл бағытта көптеген игілікті істер жасалып жатыр. Мәселен,
жергілікті жерлерде мал терісін өңдеу комбинаттары, киім тігу
фабрикалары және т.б. жұмыс орындары ашылып жатыр.
Жаңа технологияларды игерген мамандар бар ма?
Иә, бұл мәселе де шешіліп жатыр. Жаңа ашылған жұмыс
орындарында істейтін жастарды қайта даярлаудан өткізіп жатырмыз.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру
* Әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуіміз керек
* Әлеуметтік жағдайын қолдау қауіпсіздігі іс-шаралары
* Еңбекке қабілетті халықты ел экономикасына тарту
* Агроөнеркәсіпті дамыту
* Әлеуметтік ахуалды жақсарту
* Халықтың әлеуметтік мүддесіне сәйкес жұмыс істеу
* Әлеуметтік сұранысқа жауап беретін маңызды нысандарды ашу
* Ауылда жұмыс күшін құру
* Ауыл және ауылдық аймақтағы әлеуметтік саланы қолдау
* Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
* Әлеуметтік маңызы басым құжат
* Жастарды ауылға тарту
* Жалақы және үймен қамтамасыз ету
* Аймақтағы жұмыс күшін құру
* Әлеуметтік көмек көрсету
* Қоғамның барлық жіктері мен әлеуметтік топтары
* Ауыл жастарының мал өсіріп, егін салып, ауыл шаруашылығын дамыту
мәселесі
* Шағын және орта кәсіпкерлікті несиелендіру
* Жұмыспен қамтамасыз ету
* Қазақстанды әлеуметтік жаңартудың тиімді нарықтық құралы
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СЭ № 18

ТАҚЫРЫБЫ: ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ

СҰХБАТТАСУ
*******
- Денсаулық сақтау саласының басты мәселесі қандай?
- Қазіргі кезде медициналық қызметтің сапасы төмен әрі қызмет
көрсетуді ұйымдастыруң деңгейі де көңілден шықпайды.
- Ол үшін не істелуі қажет?
- Ол үшін денсаулық сақтау нысандары қалпына келтіріліп, оларды
дамыту қажет деп ойлаймыз.
- Осы салада жұмыс істейтін білікті мамандар жеткілікті ме?
- Білікті мамандар жетіспейді. Қазір медицина қызметкерлері
қосымша және қайта даярлықтан өтіп жатыр

-

*******
Ұлттың дені сау болу үшін қандай игі жұмыстар атқарылып жатыр?
Мемлекетімізде жаңа стадиондар мен спорт кешендері, балаларға
арналған спорт алаңдары салынып жатыр.
Министрліктер мен әкімдіктер тарпынан не істелініп жатыр?
Олардың тарапынан салауатты өмір салтын кеңінен насихаттау үшін
ауқымды жұмыстар жүзеге асырылып жатыр.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Денсаулық сақтау саласының басты мәселесі
* Қазіргі талаптарға сай емес
* Медициналық қызметтің сапасы
* Медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
* Денсаулық сақтау нысандарын қалпына келтіру
* Ауруды алдын алу жұмыстары
* Ең озық әдістерді енгізу
* Алдын ала диагностика жүргізу
* Ауруды анықтау мен емдеу
* Денсаулық сақтау саласындағы қаржы ресурстарын тиімді пайдалану
* Талдау жүргізу
* Медицина қызметкерлерін қосымша даярлау мен қайта даярлау
* Медициналық мамандықтарға квота санын көбейту
* Халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
* Медициналық препараттардың сапасына қатаң бақылау орнату
* Отандық фармацевтикалық фабрикаларды құруға қажетті инвестиция
тарту
* Дене шынықтыру мен спорттық даярлыққа ерекше ден қою
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СЭ № 19 ТАҚЫРЫБЫ: АУЫЗ СУ МӘСЕЛЕСІ
СҰХБАТТАСУ
*******
- «Су – тіршіліктің көзі» дегендей сусыз өмір сүру қиын екенін
білеміз.
...................., аймақтағы су мәселесіне қатысты не айта аласыз?
- Қазақстанның барлық аймақтарында су мәселесі - өте күрделі.
- Әкімдер осы мәселені шешіп жатыр ма?
- Су құбырларын жаңарту үшін облыс бюджетінен қаржы бөлініп,
жөндеу жұмыстары дер кезінде жүргізіліп жатыр.

-

*******
Қазіргі жағдайда көп қабатты үйлерге жіберілетін су құбырлары
қандай жағдайда?
Көп жылдан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмегендіктен, көпшілігі
істен шығып, тұрғындар қиындық көріп жатыр.
Бұл күрделі мәселе қалай шешілмекші?
Үнемі мемлекеттен көмек сұрау мүмкін емес, сондықтан қала
тұрғындары жөндеу жұмыстарын өз қаржыларымен жүзеге асырып
жатыр.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Сапалы ауыз су – денсаулық кепілі
* Сапалы су бағдарламасы
* Насос стансасын орнату
* Су құбырының құрылысы
* Су тарататын жүйелерді қайта жаңарту
* Сапасыз су
* Ауыз су сапасын жақсарту
* Су тазарту қондырғыларының технологияларын жетілдіру
* Су тарату жүйелерін реттеу
* Таза су резервуарларын пайдалану
* Насос стансаларының қуатын арттыру
* Жаңа су көтеретін насос стансасы
* Лайланған, сапасыз су
* Су тапшылығы - өзекті мәселе
* Жөндеу жұмыстары қолға алынды
* Суды тазартуға бөлінген қаржы
* Таза су көздері
* Халықты таза сумен қамтамасыз ету
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СЭ № 20 ТАҚЫРЫБЫ: ҮКІМЕТТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- ....................., үкімет елді дағдарыстан алып шығу үшін қандай ісәрекеттер жасап жатыр?
- Дағдарыспен күресу үшін, үкімет «Жол» картасы» жобасын
дайындады.
- Сонда бұл жобаның мақсаты қандай?
- Мақсаты – осындай қиын кезеңде халыққа жан-жақты қолдау
көрсету, яғни дағдарыс арқылы жаңару және даму жолдарынан өту.
*******
- ..................., сіз қайда жұмыс істейсіз?
- Мен Тау-кен комбинатының жанынан ашылған фабрикада жұмыс
істеп жүрмін.
- Сіз мұнда көптен бері жұмыс істейсіз бе?
- Жоқ, бұл жаңа ашылған фабрика. Мен бір ай бұрын арнайы
бағдарламамен қайта даярлаудан өтіп келдім.
- Сізге бұл жаңа кәсібіңіз ұнайды ма?
Әрине, мен көп жылдар бойы жұмыссыз отырдым. Үкіметтің
аймақты
жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында жаңа жұмыс күшін
ұйымдастыру іс-әрекеттері халық игілігі үшін жасалып жатқан ісшара
деп ойлаймын.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Дағдарыс арқылы жаңару мен даму
* Үкімет іс-қимыл жоспарының Жобасы
* Дағдарысқа қарсы күрес
* Жұмыссыздықты өсірмеу
* Халықты жұмыспен қамту
* Халықтың әлеуметтік игілігі (әл-ауқаты)
* Кадрлар даярлау, қайта даярлау стратегиясы
* Агроөнеркәсіптік кешенді жедел дамыту
* Индустриалды-инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру
* Ауыл тұрғындарын микронесиелеу
* Басымдығы жоқ шығындарды қысқарту
* Тауар алуға жұмсалатын шығындарды қысқарту
* Әкімшілік шығындарын қысқарту
* Мемлекеттік қызметкерлердің бос орындарына мораторий енгізу
* Үкіметтің ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы
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СЭ

-

-

№ 21 ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚ ТЕАТРЫ

СҰХБАТТАСУ
*******
Мен бос уақытымда театрға баруды ұнатамын. Театр дегеніміз – ол
рухани күш алып, тамаша демалатын жер ғой! Мен студенттік кезімде
құрбыммен театрға жиі баратын едім!
Құрбыңыз немен айналысады?
Ол қазір актриса және театртанумен айналысып жүр.
Театртану дегеніміз не?
Театртану – театр өнерінің теориясы мен практикасын, тарихын
зерттейтін ғылым.

*******
- Жазғы маусымда қойылымдар жиі көрсетіледі. Соңғы рет қандай
қойылымды тамашаладыңыз?
- Мен Жабал Ерғалиевтің «Тозғандар мен тойғандар» қойылымын көрдім.
- Сен М.Лермонтов атындағы орыс драма театрына да барасың ба?
- Иә, оған да жиі баруды ұнатамын.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН Қ ОЛДАНЫСТАР

* Қазақ өнерінің қара шаңырағы
* Драмалық шығарманы қоятын, ойын-сауық көрсететін орын
* Қазақ драмасының негізін қалаған
* Драмалық шығармалар жиынтығы
* Актерлердің сахнадағы ойнау өнері
* Театр шымылдығы
* Драмалық спектакль мен кинофильмде рөл орындаушы
* Театр пьесаларын ойнағанда екі үзілістің арасындағы ойын
* Үш актілі пьеса
* Күлкілі комедиялар
* Екі актілі трагедия
* Мемлекеттік сыйлықтың иегері, режиссер
* Ұлы дрмаматург
* Дарынды әртістер қатары
* Жас өнер тарландары
* халықаралық байқауларға қатысу
* Театр репертуары
* Театр репертуары қойылымдарға байыды
* Қазақстан Республикасына еңбегін сіңірген қайраткер
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СЭ № 22 ТАҚЫРЫБЫ: «МӘДЕНИ МҰРА»
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
СҰХБАТТАСУ
*******
- «Мәдени мұра» бағдарласының мақсаты қандай?
- Елдің рухани және білім беру саласын дамыту, мәдени мұрасының
сақталуын және тиімді пайдалануын қамтамасыз ету.
*******
- ................., мәдени мұра саласындағы мәселелер қандай деп ойлайсыз?
- Сан ғасырлық дәстүрлерді сақтай отырып, оларды дамыту. Тарих пен
мәдениеттің жаңа ескерткіштерін ашу, кесене, ескі мешіт, ежелгі
кенттерді қалпына келтіру жұмыстарын жандандыру деп ойлаймын
- Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің қайталанбас ескерткіштерінің
бірі Қожа Ахмет Иассауи кесенесі жайлы не білесіз?
- Бұл кесене 2003 жылғы маусымда ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени
мұра тізіміне енгізілді.
*******
- «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы қалай жүзеге асырылып
жатыр?
- Соңғы жылдары республика астанасында Қазақ музыкалық комедия
театры, Президенттік мәдени орталығы ашылды. Сонымен қатар Ұлттық
кітапхананың құрылысы аяқталды.
ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін қайта жаңғырту
* Ұлттық әдебиет пен жазудың сан ғасырлық тәжірибесін қорыту
* Мәдени мұраны сақтау
* Өркендетудің негізгі бағыттары
* Қазақ өркениеті туралы тарихи деректер
* Ежелгі және орта ғасыр
* Кенттерге, қоныстарға, қорғандарға археологиялық зерттеулер жүргізу
* Туризм инфрақұрылымының жүйесіне енгізу
* Ғылыми білімді кеңінен насихаттау
* Тарих ғылымының теориялық проблемаларын әзірлеу
* Ғылыми, көркем және энциклопедиялық әдебиеттерді шығару
* Ұлттық мұрағат қорын пайдаланудың тиімділігін арттыру
* ҚР тарихы мен мәдениеті ескерткіштерінің жинағын баспаға дайындау
* Тарихи және этномәдени ортаны өркендету мен дамыту
* Республика мұражайларының қорында сақталған
* Тарих мен мәдениеттің жылжымалы ескерткіштері
* Ұлттық тарих пен мәдениет үшін айрықша мәні бар
* Ежелгі түркі руникалық ескерткіштерді табу және олардың көшірмелерін
жасау
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СЭ № 23 ТАҚЫРЫБЫ: МҰРАЖАЙ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ

-

-

-

СҰХБАТТАСУ
*******
Елімізде тарихымызды, мәдениетімізді насихаттайтын мұражайлар
жоқтың қасы. Ал барымызды көрсету мақсатында қандай шаралар
жасалып жатыр?
Соңғы кезде ұлттық құндылықтарымызды көрсету үшін мұражай
қорлары қалпына келтіріліп жатыр.
Ұлттық тарих үшін ерекше мәні бар мұражай қорларын сақтау және
толықтыру жұмыстары ұйымдастыру ше?
Иә, мұражайларды жаңа деңгейге көтеру үшін бұйымдар, заттар
реставрацияланып жатыр.
*******
Еліміз үшін ерекше маңызы бар мұражай орталықтары бар ма?
Әрине, бар. «Әзірет Сұлтан» қорық музейін айтуға болады.
Мұражай қайда орналасқан?
«Әзірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорық-мұражайы – Оңтүстік Қазақстан
облысы Түркістан қаласында орналасқан.
Бұл мұражай қандай жұмыстар атқаруда?
Мұражай ел билеген қазақ хандары, елін, жерін қорғаған батырлар, бишешендердің жарқын істерін келешек ұрпаққа сақтау, жеткізу
мақсатында жұмыстар атқаруда.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Республикалық Ахмет Яссауи сәулет кешен мұражайы
* Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы
* Қалпына келтірілген Қорған қабырғасы мен қақпасы
* XIX ғасырда салынған сәулет ескерткіші
* Мұражай экспозициясы
* Ғылыми қор бөлімі
* Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау бөлімі
* Археологиялық-ескерткіштерді зерттеу бөлімі
* Экспозиция және көрмелер бөлімі
* Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану
* Республикалық маңызы бар мұражайлар
* Сирек қолжазбалар бөлімі
* Археологиялық-рестоврациялық жұмыстар
* Электронды археологиялық карта
* Электронды тахеометрлерінен инструменталды топографиялар жасалды
* Жәдігерлерді күтіп сақтау
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СЭ № 24 ТАҚЫРЫБЫ: ТІЛ МЕРЕКЕСІ

-

-

-

-

СҰХБАТТАСУ
*******
................., қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық бағдарламалары
мен әдістері бар ма?
Әрине, бар. Соңғы жылдары мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің ең
үздік, инновациялық, әдістемелік оқу-құралдары мен аудиобейнематериалдары әзірленіп жатыр.
Қазақ тіліндегі оқулықтардың сапасына көңіліңіз тояды ма?
Кемшіліктері бар, алайда оқулықтардың сапасын жақсарту үшін
мамандар бірлесіп жұмыс істеп жатыр.
*******
................., Тіл мерекесіне қатысты қандай шаралар жүргізіледі?
Қазір облыс, республика көлемінде Тіл мерекесіне арналған байқаулар,
фестивальдар, «Үздік аудармашы» жарыстары, олимпиадалар және т.б.
шаралар жиі ұйымдастырылады.
Оларға көбінесе кімдер қатысады?
Оларға балабақша бүлдіршіндері, мектеп оқушылары, студенттер мен
қызметкерлер жиі қатысып тұрады.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН ҚОЛДАНЫСТАР

* Тіліміз өз мәртебесін алды
* Оқыту сапасын арттыру
* Халықаралық тәжірибеге сүйену
* Оқулықтардың сапасы сын көтермейді
* «Тілдің үштұғырлығы» мәдени жобасы
* Қазіргі заманның озық әдістемелері
* Жаңа педагогикалық технологиялар жүйесі
* Әдістемелік оқу құралдарын дайындау
* Бірнеше тілді білу – заман талабы
* Мемлекеттік тілді тиімді меңгеру
* Ана тілі – халықтың байлығы
* Тіл – қатынас құралы
* Мемлекеттік тілді дамыту
* Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту
* Құжаттың мемлекеттік тілде ресімделуі
* Қазақ тілін үйреніп жүрмін
* Мемлекеттік тілді жақсы меңгердім
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СЭ № 25 ТАҚЫРЫБЫ: ХАЛЫҚ САНАҒЫ

-

-

СҰХБАТТАСУ
*******
2009 жылға халықтың санағын дайындау және өткізу жоспары қалай
жүргізілді?
Халық санағын өткізуге жан-жақты дайындық жасалды. Санақ
жүргізетін 53 мың 706 есепші-санақшы дайындалды. Олар тиісті оқу
курсынан өтті. Сонымен қатар ішкі істер, қорғаныс, әділет, төтенше
жағдайлар органдарына қарасты мекемелерден санақ жүргізетін
арнаулы топ дайындалды.
Халық санағын өткізуге байланысты Селекторлық кеңесте кімдердің
есебі тыңдалды?
Кеңесте Сыртқы істер, Қорғаныс, Ішкі істер, Әділет министрліктерінің
және мемлекеттік органдардың өкілдері мен бірқатар облыс әкімдерінің
есебі тыңдалды.

ТІЛДЕСІМГЕ ҚАТЫСТЫ ДАЙЫН Қ ОЛДАНЫСТАР

* ҚР халқының ұлттық санағын өткізуге жәрдемдесетін облыстық
комиссия құру
* Елді мекендердің тізімдерін жасау
* Халық санағын өткізу және ұйымдастыру жоспарының дайындығын
жасау
* Халықтар арасында бұқаралық түсіндіру жұмыстарын жүргізу
* Санақты материалдық-техникалық қамтамасыз ету
* Санақ кадрларын іріктеу және оқыту
* Тіркеушілерді оқыту және іріктеу
*
Есепшілерді,
бақылаушы-нұсқаушыларды,
кодтаушыларды,
түзетушілерді оқыту және іріктеу
* Үй жайларды алдын ала аралап шығу
* Халық жөнінде деректер жиыны
* Бақылап аралап шығу
* Жиынтық нәтижелерін алдын алу
* Құжаттарды өңдеуге тапсыру
* Құжаттарды кодтау
* Санақ нәтижелері бойынша талдау баяндамасын дайындау
* Халық санағы жарияланымы жоспарының келісімін жариялауға
дайындық
* Қолданушылар сауалдарын арнайы дайындалған ақпаратпен қамтамасыз
ету үшін оларды оқып білу
* Санақ материалдарын автоматтандырылған өңдеуден өткізу
* Халықтың ұлттық санағын өткізуде облыстық комиссия жоспарының
жұмысын әзірлеуге жәрдемдесу
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ІV. Тест тапсырмалары
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І Модуль / Бірінші сабақ /
Тест тапсырмалары
1.
А.
В.
С.
Д.

«Нәтиже» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз?
Бір іс-әрекеттің қорытындысы, жемісі
Қадір-қасиет, абырой
Тез, жылдам, шапшаң
Әдетке айналған, салтқа енген

2.
А.
В.
С.
Д.

«Әзірлеу» сөзінің синонимі?
Талқы , сын, талдау
Әдет, салт, дағды
Тез, жылдам, шапшаң
Даярлау, дайындау

3.
А.
В.
С.
Д.

«Жедел» сөзінің қарама-қарсы мағынасы?
Қорытынды
Жетілдіру
Баяу
Ұшталмау

4.
А.
В.
С.
Д.

« Сарапқа салу» сөзінің болымсыз мағынасы?
Сарапқа салмау
Жетілдірмеу
Әзірлемеу
Қалыптаспау

5.
А.
В.
С.
Д.

«Бедел» сөзінің тұрақты тіркестегі қолданысын табыңыз?
Беделді
Беделін көтеру
Беделі жақсы
Беделсіз

6. «............ келгеннен кеңес сұра, түрі келгеннен түңілме» мақалына
сәйкес келетін сөзді табыңыз?
А. Түрі
В. Келбеті
С. Жүзі
Д. Сұлулығы
7. «Мемлекеттік
қызметкер
қоғамда
жақсы
қалыптасатындай..............................» сөйлемін аяқтаңыз.
А. Қажет
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пікір

В. Болуы қажет
С. Беделге ие болуы қажет
Д. Ие болуы қажет
8. «Қазақстан
Республикасы...
байланыстырыңыз.
А. –ның / -ке
В. –тың / -і
С. –ның / -і
Д. –дың / -сы
9.
А.
В.
С.
Д.

Президент...»

тіркесін

Меншіктілік мағынасын білдіретін грамматикалық формалар
–ның, -нің, -сы, -сі
–ға, -ге, -на, -не
–мен, -бен,-пен
–сыз, -сіз, -дық, -дік

10. «Қызмет, басқару, мемлекет, дәстүр» сөздерімен жаңа сөз
жасаңыз.
А. –ға, -ге, -қа, -ке
В. –кер, -шы, -тік, -лі
С. –тың, -тің, -дың, -дің
Д. –ті, -ды, -ты, -ді
І Модуль / Екінші сабақ /
1. «Жетекшілік» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз.
А. Өмірде кездесетін қиыншылық
В. Белгілі бір іске жасайтын басшылық, жол-жоба көрсетушілік
С. Үлестіру, бөліп беру
Д. Белгілі бір жетістікке, мақсатқа жету
2. «Жетекшілік, қолдау, тығырық» сөздерінің синонимін табыңыз.
А. Басшылық, жақтау, дағдарыс
В. Қамқор, қорғау, қорған
С. Өңдеу, ретке келтіру, жаңарту
Д. Ықпал ету, әсер ету, үлестіру
3. «Тарату, қамқорлық, өңдеу» сөздерінің қарама-қарсы мағынасы.
А. Қарсы шығу, беделі жоқ, қол жеткізбеу
В. Таратпау, қарсы шықпау, өңдемеу
С. Жинау, қастандық, талқандау
Д. Қолдамау, ықпал етпеу, қарсы шықпау
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4. «Тығырыққа, қолдау, ықпалына» сөздерінің тұрақты тіркестегі
сыңарларын табыңыз?
А. Көнді, қиды, көбейді
В. Таусылды, ұйымдастырды, кетірді
С. Жинау, қолданды, жүргізді
Д. Тірелді, тапты, түсті
5. «Бұл еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты ....................»
сөйлемін аяқтаңыз?
А. Талап етеді
В. Қаулы қабылдады
С. Ие болды
Д. Беделі түсті
6. «Ақпарат... жина...» тіркесін байланыстырыңыз.
А. –ті / -у
В. –ды/ -у
С. –ны / -у
Д. –ты / -у
7. Қимылдың объекті мен субъектіге тікелей бағытын
грамматикалық формалар
А. –ның, -нің, -сы, -сі
В. –ға, -ге, -на, -не
С. –ды, -ді, -ты, -ті
Д. –сыз, -сіз, -дық, -дік

білдіретін

8. «Тәжірибе, білім, сабыр, білік» сөздерімен жаңа сөз жасаңыз.
А. –лі, -ді, -лы, -ті
В. –кер, -шы, -тік, -лі
С. –тың, -тің, -дың, -дің
Д. –ті, -ды, -ты, -ді
9. «Ықпал етпеу, қолдаған жоқ, қарсы шықпау» сөздерінің болымды
сыңарларын табыңыз.
А. кездесу, шығу, бару
В. ықпал ету, қолдады, қарсы шығу
С. табылды, жоғалды, қуанды
Д. Қол жеткізу, қарсы шықты, қолдау көрсетті
10. «Қиын жағдайларда тез шешім қабылдап, ұжымды тығырықтан
алып шығады» сөйлемінде қандай сөздер нені?, неден? сұрақтарына
жауап береді.
А. Ұжымды, тығырықтан
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В. Қиын жағдайларда
С. Тез, шешім
Д. Қабылдап, алып шығады
І Модуль / Үшінші сабақ /
1. «Еңбек үдерісі» тіркесінің лексикалық мағынасын табыңыз.
А. Күнделікті жұмысқа қатысты қауырт қозғалыс, қарбалас.
В. Жан-жақты түсінігі бар, білімді.
С. Екеуара байланысқан сөз, уәде.
Д. Мекеменің, ұйымның, өндіріс орнының құрамына кіретін жеке сала.
2. «Үдеріс, лауазым, қарым-қатынас» сөздерінің синонимін табыңыз.
А. Білімді, тәжірибелі, мәдениетті
В. Қауырт қозғалыс, қызмет, байланыс
С. Ұсыныс жасау, пікір айту, шешім қабылдау
Д. Елгезек, тіл алғыш, пысық
3. «Тәжірибесіз, білімсіз, мәдениетсіз» сөздерінің болымды мағынасы.
А. Инабатты, білікті, сабырлы
В. Ибалы, әдепті, келбетті
С. Тәжірибелі, білімді, мәдениетті
Д. Қажырлы, қайратты, жауапты.
4. «Білекті бірді .........., білімді мыңды...............» сөйлемін аяқтаңыз?
А. Келер
В. Апарар
С. Жығар
Д. Анықтар
5. Басқарма... жұмыс істейді сөйлеміндегі іс-әрекеттің мекенін
білдіретін жалғауды жалғаңыз.
А. –та
В. –да
С. –де
Д. –те
6. Мамандығы... меңгер... тіркесіндегі өткен шақтағы қимылдың
объектіге бағытын білдіретін грамматикалық формаларды жазыңыз.
А. –ты, -кен
В. –ды, -ған
С. –н, -ген
Д. –нда, -қан
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7. «Ақыл, парасат, мәдениет» сөздерімен жаңа сөз жасаңыз.
А. –ды, -ты, -ті
В. –кер, -шы, -тік
С. –тың, -тің, -дың
Д. –ті, -ды, -ты
8. «Инабатты» сөзінің синонимін табыңыз.
А. Сұлу, көркем, ажарлы
В. Пысық, ширақ, елгезек
С. Ибалы, әдепті, ізетті
Д. Мейірімді, мейірбан, мейірлі
9. «Мен өзім осы мекемеде бөлім бастығы қызметін ......................»
сөйлемін аяқтаңыз.
А. жұмыс істеймін
В. басқарамын
С. ұйымдастырамын
Д. атқарамын
10. «Орынбасар....., қағаз...., бастық..... сөздеріне ортақ әрекетті
білдіретін грамматикалық формаларды жалғаңыз .
А. –н, -сі, -ды
В. –мен, -бен, -пен
С. –ды, -ты, -ны
Д. –ның, -дың, -тың
І Модуль / Төртінші сабақ /
1. «Межеленген» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз.
А. Белгілі бір оқиғаның, істің дамауымен ерекшеленетін аралық
В. Бір нәтижеге жету үшін алға қойған міндет
С. Белгілі бір құбылысты жүйеге келтіретін қимыл
Д. Мекеменің, ұйымның, өндіріс орнының құрамына кіретін жеке сала.
2. «Мерзім, мәртебе, мақсат» сөздерінің синонимін табыңыз.
А. Айқындау, анықтау, нақтылау
В. Уақыт, абырой, мұрат
С. Болжам, жорамал, тұспал
Д. Ауқым, көлем, мөлшер
3. «Реттемеу, айқындамау, қамтамасыз етпеу» сөздерінің болымды
мағынасы.
А. Келтірмеу, жүйеге салмау, ұсынбау
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В. Реттемеу, айқындамау, қамтамасыз етпеу
С. Реттеу, айқындау, қамтамасыз ету
Д. Келтіру, жүйеге салу, ұсыну
4. «Еңбек – адамның .........., адам – заманның ..........» мақалын
аяқтаңыз?
А. Мәртебе
В. Мақсат
С. Береке
Д. Көркі
5. «Еңбек – ер ........, жауын жер ..........» мақалын аяқтаңыз?
А. Азығы
В. Береке
С. Адам
Д. Көркі
6. Жоспарланған жұмыс, өткізілетін іс-шара тіркесіндегі
жоспарланған, өткізілетін сөздері қандай сұраққа жауап береді?
А. Қайткен
В. Қалай
С. Қашан
Д. Қандай
7. Межеленген, белгіленген, жұмыс істеген сөздеріне сәйкес келетін
сыңарын табыңыз.
А. іс-шаралар, уақыт, басшы
В. кеңес, ұйым, ұжым
С. мәртебе, жетістік, тәжірибе
Д. тәуекел, іскер, қажеттілік
8. «Кәсіп, өнер, кәсіп» сөздерімен жаңа сөз жасаңыз.
А. мекен, жай, шебер
В. тұрғын, адам, еңбек
С. орын, кәсіп, одақ
Д. жоспар, болжам, мерзім
9. «Іскер басшы еңбек ауқымын ......................» сөйлемін аяқтаңыз.
А. жұмыс істеймін
В. жоспарлап отырады
С. іске асырылады
Д. жолдарын реттейді
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10. «Мақсатым тіл ұстарт..., өнер шашпақ» нақыл сөзіндегі қимыл
атауы қандай формаға ие.
А. –ты
В. –асың
С. –пақ
Д. –ып
І Модуль / Бесінші сабақ /
1. «Өндіру» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз.
А. Анығына жету, тексеру
В. Басқару, жол көрсету, нұсқау
С. Бұрынғы күйіне келтіру, жөндеп дұрыстау
Д. Тұтынуға қажетті материалдық игіліктерді, құнды заттарды жасап
шығару.
2. Өнім, ұтымды, парыз сөздерінің синонимін табыңыз.
А. өндіру, ұтымсыз, қарыз
В. өндірмеу, ұтты, міндет
С. түсім, пайдалы, борыш
Д. ауқым, көлем, мөлшер
3. Ұйымдастыру, бақылау, өндіру сөздерінің болымсыз мағынасы.
А. Есептемеу, несиелемеу, жүктемеу
В. Ұйымдастырмау, бақыламау, өндірмеу
С. Орындамау, сақтамау, атқармау
Д. Келтіру, жүйеге салу, ұсыну
4. Ұтымды, шағын сөздерінің антонимін табыңыз.
А. ұтымсыз, пайдасыз
В. кішірек, үлкенірек
С. зиянсыз, зор
Д. зиянды, үлкен
5. «Басшы жұмыс есебін ............ етеді» сөйлеміндегі көп нүктенің
орнына қажетті сөзді жазыңыз?
А. Арман
В. Мақсат
С. Үміт
Д. Талап
6. Қимыл атауын білдіретін сөздерді көрсетіңіз.
А. Басқару, ұйымдастыру, қабылдау
В. Басқарма, ұйым, қабылдау бөлмесі
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С. Тәжірибелі, ақылды, сабырлы
Д. Бір, екінші, төртеу
7. Міндет сөзіне сәйкес келетін сыңарын табыңыз.
А. артты, қылды
В. берді, алды
С. тартты, тартқан жоқ
Д. құрды, салды
8. Ай, жыл, апта сөздерімен жаңа сөз жасаңыз.
А. –тық, -тік
В. –дік, -лік
С. –лық, -дық
Д. –ды, -лы
9. Көптік мағынаға ие сөздерді табыңыз.
А. істі, шешімді, тапсырманы
В. істерді, шешімдерді, тапсырмаларды
С. іспен, тапсырмамен, шешіммен
Д. іске, тапсырмаға, щешімге
10. Қаламызда он төрт жаңа кәсіпорын .................. сөйлемін ешбір
субъектісіз өздігінен жасалатын іс-әрекетті білдіретін сөзбен аяқтаңыз.
А. ашыпты
В. ашпақ
С. ашты
Д. ашылды
ІІ Модуль / Алтыншы сабақ /
1. «Кескін, келбет, пішін, бейне» сөздерінің синонимін көрсетіңіз.
А. мінез
В. жүз
С. дене бітімі
Д. портрет
2. «Егізден төл өседі, еңбектен кім өседі?»
А. Азамат
В. Адам
С. Жігіт
Д. Батыр
3. «Қолғабыс» біріккен сөзінің беретін мағынасы.
А. қол жәрдемі
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В. қол киімі
С. қол заты
Д. қол дорбасы
4. Дұрыс қолданылмаған тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.
А. Нышан болсын
В. Ажары тайды
С. Ажары кірді
Д. Нышан келді
5. Ажары тайды тұрақты сөз тіркесінің антонимі.
А. Нышан болсын
В. Ажар салды
С. Ажары кірді
Д. Ажары өтпеді
6. «Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық
мәнді интеллигент емес» - белгіленген сөздің аудармасын көрсетіңіз.
А. білімді
В. тәрбиелі
С. әдепті
Д. зиялы
7. Сөз жасаушы жұрнақ арқылы жасалған сөзді табыңыз.
А. парақор
В. параның
С. парамен
Д. параны
8. Іс әрекеттің бағытын, мақсатын білдіретін грамматикалық формалар
А. –ның, -нің, -сы, -сі, -ны, -ні
В. –ға, -ге, -на, -не, -а, -е, -қа, -ке
С. –мен, -бен,-пен, -менен, -бенен
Д. –сыз, -сіз, -дық, -дік, -тық, -тік
9. Іс - әрекеттің субъектілерге ортақ екенін және белгілі бір құралмен,
затпен жасалатын қимылды білдіретін грамматикалық формалар
А. –ның, -нің, -сы, -сі, -ны, -ні
В. –ға, -ге, -на, -не, -а, -е, -қа, -ке
С. –мен, -бен,-пен, -менен, -бенен
Д. –сыз, -сіз, -дық, -дік, -тық, -тік
10. Әкім, кәсіп, өндір сөздерімен жаңа сөз жасаңыз.
А. –шілік, - кер, -іс
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В. –ге, -ке, -ке
С. –мен, -пен, -бен
Д. –сыз, -сіз, -ды
ІІ Модуль / Жетінші сабақ /
Тест тапсырмалары
1. Болжау, мөлшерлеу мағынасындағы сан есімді көрсетіңіз.
А. Үлкендерді сыйлау - әдептіліктің белгісі.
В. Талай шаштар ағарар.
С. Абайлар келсе, ауыл тегіс жатып қалған екен.
Д. Асан қырықтарда болу керек.
2. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ең басты құралы.
А. баспасөз
В. бұқаралық ақпарат құралдары
С. тіл
Д. кітап
3. Қарым-қатынас сөзінің беретін ұғымы.
А. Ата-баба салты
В. көпшіліктік пікірі
С. адамның айналасымен байланысы
Д. халықтың дәстүрі
4. Қате жазылған нұсқаны көрсетіңіз.
А. жиырма басшы, бес маман
В. қырық күн, отыз түн
С. жеті нұсқалар, он бес мекемелер
Д. үш жұрт, тоғыз ай
5. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз
А. Бөріктінің намысы бір
В. Білім – арзан, білу – қымбат
С. Ақылы жоқтың арманы да жоқ
Д. Ырыс алды – ынтымақ
6. Бірге жазылатын сөздерді көрсетіңіз.
А. Айып пұл, төл құжат, көз қарас
В. Құқық бұзу, дауыс беру
С. Қажыр қайрат, айла амал
Д. Өнер туралы, білім жөнінде
184

7. Сөйлемдегі дұрыс қолданылмай тұрған сөздерді көрсетіңіз.
«Астананы көшіру – ел тарихындағы ерекше қымбат оқиға болды»:
А. Астананы
В. Көшіру
С. Ел тарихындағы
Д. Қымбат
7. Сөйлемдегі дұрыс қолданылмай тұрған сөздерді көрсетіңіз.
«Астананы көшіру – ел тарихындағы ерекше қымбат оқиға болды»:
А. Астананы
В. Көшіру
С. Ел тарихындағы
Д. Қымбат
8. Өтіп кеткен іс-қимылдың шағын, мезгілін білдіретін грамматикалық
формалар.
А. –ған, -ген, -қан, -кен,-атын, -етін
В. –мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек
С. –ар, -ер, -р
Д. –ғалы, -гелі, -қалы, -келі
9.
Негізгі қимылды жасайтын, күрделі және қосымша қимылды
байланыстырып тұратын грамматикалық форма.
А. –мен, -бен, -пен
В. –ып, -іп, -п
С. –ар, -ер, -р
Д. –ды, -ді, -ты
10. Игілігіңе сөзімен қолданылатын сыңарын табыңыз.
А. ынтымақ, тірлік, бірлік
В. асты, жарады, өтеді
С. ки, ұста, жұмса
Д. билік, үстемдік, үстемшіл
ІІ Модуль / Сегізінші сабақ /
1. Синоним түрінде қосарланған сөзді көрсетіңіз.
А. Тұрмыс-дәреже
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В. Кіріс-шығыс
С. Адам-қоғам
Д. Жалақы-еңбекақы
2. Кіріс сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді көрсетіңіз.
А. Тұрмыс
В. Шығыс
С. Адам
Д. Жалақы
3. Көп нүктенің орнына қойылатын тиісті сөзді көрсетіңіз: «Кім көп еңбек
етсе, ..... соған қонады»
А. Ақша
В. Қаржы
С. Бақыт
Д. Несие
4. Қауымдастық сөзінің мағынасы қандай?
А. Не нәрсені болса да ұқыпты пайдалану, жұмсау
В. Жақсыны-жаманнан айырып сын айта алатын, мінін көргіш, мінші
С. Жаңадан басталған іс-әрекет
Д. Ерікті түрде ұйымдасқан, бірлескен адамдар тобының қауымдасқан
тірлігі
5. Қуат сөзінің синонимдері.
А. күш, пәрмен, қарқын
В. сарапшы, бағалаушы
С. дағдарыс, күйзеліс
Д. қарыз, борыш, міндет
6. Тұрақты, қомақты, үнемдеу сөздерінің антонимі
А. тұрақсыз, аз, үнемдемеу
В. ауыспалы, шамалы, ысыраптау
С. қомақты, аумақты, көлемді
Д. қор, қазына, байлық
7. Жұрт талқысына алынды қолданысы қандай тұрақты тіркеске сәйкес
келеді?
А. Қор қылды, қор ете түсті
В. Қадам басты, қадамы ұлғайды
С. Сарапқа салды, сарапқа түсті
Д. Жұртқа тастады, жұртты бастады
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8. Сын сағатта тұрақты тіркесі қандай мағынада қолданылады?
А. Ауыр күн туғанда
В. Ақырындап сақтап жеткізді
С. Сынап байқап көрді
Д. Міндетін атқарды
9. –у+да, у+де грамматикалық формалары қандай мағынаны білдіреді?
А. жуық арада болған іс-әрекет
В. тоқтаусыз, үздіксіз болып жатқан қимыл
С. алдағы уақытта жүзеге асатын іс-әрекет
Д. мақсат қою арқылы жасалатын іс-әрекет
10. Дағдар, сын, үнем, белсенді, тұрақ сөздерінен жаңа сөз жасаңыз
А. –паз, -қор, -хана, -бей
В. –дық, -дік, -тық, -тік
С. –ыс, -шы, -де, -лік, -ты
Д. –лау, -леу, -дау, -деу
ІІ Модуль / Тоғызыншы сабақ /
1. «Жоспар» сөзінің лексикалық мағынасы?
А. Белгілі бір жұмыстың алдын ала жасалған жобасы
В. Бір нәрсені біреуге қолымен беру немесе ойды, пікірді көпшілік
назарына салу
С. Бөлшектерден құрап бір нәрсе жасау
Д. Зат сақталатын арнаулы орын
2. Бір істің бастаушысын, іске ұйытқы болатын тұлғаны кім деп
атаймыз?
А. Серіктес
В. Бастаушы
С. Әріптес
Д. Заңгер
3. Атырап, аймақ, өлке сөздерінің синонимі.
А. Қала
В. Аудан
С. Өңір
Д. Ауыл
4. Зардап сөзінің синонимдік қатарын табыңыз.
А. Бағдарлама, қиындық, жолдау
В. Жоспар, жоба, мақсат
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С. Басты, маңызды, өзекті
Д. Зиян, кесір, кесел
5. Қуаңшылық сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
А. сүмбіле
В. құрғақшылық
С. шөлейт
Д. бұлтты
6. Серіктестер сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
А. достар
В. қарсыластар
С. туыстар
Д. жолдастар
7. Зардап шекті тұрақты тіркесі нені білдіреді?
А. жақсылыққа кенелді
В. қиындық көрді
С. бақытты болды
Д. мақсатына жетті
8. Көлік сала..., су мәселе...., су тасқын...., су құбырлар.... тіркестерінің
қажетті жалғауларын жазыңыз
А. –лы, -лі, -лық, -лік
В. –ны, -ні, -н, -а
С. –сы, -сі, -ы, -ы
Д. –ды,-ді, -ты, -ті
9. «Тәуелсіз» сөзінің болымды мағынасы.
А. Егеменді
В. Бостандық
С. Бодандық
Д. Тәуелді
10. Отан....., мемлекет....., шетел....., өңір... сөздеріне тиісті
жұрнақтарды жалғаңыз.
А. –дық,-тік, -дік, -лік
В. –лы, -лі, -ды, -ті
С. –ырақ, -ірек, -рақ, -рек
Д. –лау, -леу, -дау, -деу
ІІ Модуль / Оныншы сабақ /
1. «Тапшылық» сөзінің лексикалық мағынасы?
А. Бір нәрсенің тапшы болуы, жетіспеушілік
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В. Еске алу, елеп-ескеру
С. Шешімін табуды керке ететін іс
Д. Ылғи, әрқашан, әрдайым
2. Екпін, жылдамдық, шапшаңдық сөздерінің синонимі.
А. мүдде
В. қарқын
С. мәселе
Д. үнемі
3. Белгілі бір істің болу-болмау ықтималдығы: Ол қандай сөз?
А. керек
В. қажет
С. мүмкін
Д. мүдде
4. Үнемі сөзінің синонимі.
А. керек, қажет, мүмкін
В. әрқашан, ылғи, әрдайым
С. ешкім, ешқашан, ешқайда
Д. біреу, әлдекім, кейбіреулер
5. Тапшылық сөзінің антонимі.
А. молшылық
В. зәрулік
С. мұқтаждық
Д. қажеттілік
6. Ескеру сөзінің антонимі.
А. дәулет
В. тежеу
С. қарамау
Д. назарға алмау
7. Бір нәрседен жетіспеушілік, кемтарлық көрді деген мағынада қандай
тұрақты тіркес қолданылады.
А. тапшылық көрді
В. қарқыны басылды
С. екпіні бәсеңдеді
Д. жүрісі баяулады
8. Тапшы......, зәру......, қажетті...... сөздерінен жаңа сөз жасаңыз.
А. –ыс, -іс, -с
В. –дай, -дей, -тай
С. –лы, -лі, -ді
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Д. –лық, -лік, -лік
9. Іс-әрекеттің міндетті түрде іске асырылу қажеттілігін білдіретін
сөз тіркестерін табыңыз.
А.
В.
С.
Д.

салынуы керек, таңдауымыз қажет, іздеуіміз керек
менің кабинетім, оның құжаты, сенің ғимаратың
алтын сағат, сұлу қала, биік үй
үздік оқу, біліктілікті жетілдіру, қарқынды даму

10. Керек, қажет сөздерін дұрыс байланыстырыңыз.
А. оқыдым, жаздым, бердім
В. ескерілуі, күш салу, төмендетпеуі
С. бір, екі, төрт
Д. жоғарғы, төменгі, ортаңғы
ІІІ Модуль / Он бірінші сабақ /
1. «Қабілетті» сөзінің лексикалық мағынасы?
А. Бір нәрсеге деген бейімділік, мүмкіндік, іскерлік
В. Өзара еңбек, өнер, спорт сайысы
С. Бір нәрсенің көлемі, мөлшері
Д. Қажет етушілік, керек затты талап етушілік
2. Жердің құнарын арттыру үшін қолданатын зат: ол қандай сөз?
А. сұраныс
В. тыңайтқыш
С. бәсеке
Д. нарық
3. Бәсеке сөзінің синонимдік қатары
А. достық, жолдастық, серіктес
В. әріптес, құрбылас, құрдас
С. күндес, бақас, бақталас
Д. сыбайлас, қатарлас, айтыс
4.
А.
В.
С.
Д.

Ішкі сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
сыртқы
тату
достық
кеңес

5. ............. пішкен тон келте болмас мақалына қажетті сөзді жазыңыз.
А. ұсынып
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В. үйретіп
С. кеңесіп
Д. сатып
6.
А.
В.
С.
Д.

Бәсекеге............... сөзінің тиісті сыңарын табыңыз.
білімді
білікті
ақылды
қабілетті

7.
А.
В.
С.
Д

Тонның .......... бауындай тұрақты тіркесін толықтырыңыз
ішкі
сыртқы
артындағы
ортасындағы

8. Іс-әрекеттің шығу объектісін білдіретін грамматикалық формаларды
табыңыз
А. –да, -де, -та, -те
В. –дан, -ден, -тан, -тен
С. –ның, -нің, -дың, -дің
Д –ны, -ні, -ды, -ді
9. Берілген мысалдардың қайсысы өткен шақтағы іс-әрекеттің шығу
объектісін білдіреді
А. дағдарысқа жету, жаңару кезеңіне жету
В. дағдарыс кезеңі, жаңару кезеңі
С. дағдарыспен күресу, жаңару кезеңіне қол жеткізу
Д. дағдарыстан шықты, жаңару кезеңінен өтті
10. Қабілетті, өндіру, кеңесу сөздерінің болымсыз мағыналары
А. білімді, төмендету, бәсекелесу
В. қабілетсіз, өндірмеу, кеңеспеу
С. талапты, жаңарту, ақылдасу
Д ақылды, жандандыру, пікірлесу
ІІІ Модуль / Он екінші сабақ /
1.
А.
В.
С.
Д

«Үкімет» сөзінің түсіндірмесі.
нақты бір мәселе, көзқарас, позиция
мемлекеттік үкіметтің жоғары атқару және басқару органы
бір нәрсенің өмірде алатын орны, мәні
заттардың іс-әрекет пен құбылыстың жиынтығы, үйлесімі
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2. Дәнді астық пен дәнді өсімдіктердің жалпы атауы.
А. дәнді-дақылдар
В. агроөнеркәсіп
С. кешен
Д. мүмкіндік
3. Зор сөзінің синонимдік қатары
А. кіші, шағын
В. ірі, үлкен
С. ауқымды, көлемді
Д. ауыр, жеңіл
4.
А.
В.
С.
Д.

Ұлғаю сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
көбею
үлкею
кішірею
молаю

5.
А.
В.
С.
Д.

Зор ........., зор ....... тұрақты тіркесін толықтырып жазыңыз.
әдейі, қасақана
төрт, бес
бастық, қызметкер
кеуде, көкірек

6.
А.
В.
С.
Д.

........ қылды, ....... тұтты тұрақты тіркестерінің сыңарын табыңыз.
зор
ең
өте
аса

7. Ауылшаруашылығы өнімдеріне баға үнемі ............... сөйлемін аяқтаңыз.
А. мүмкіндігі бар
В. өсу үстінде
С. жетістіктерге жетті
Д маңызы зор
8. Іс-әрекеттің мекенін, орнын білдіретін грамматикалық формаларды
табыңыз
А. –да, -де, -та, -те
В. –дан, -ден, -тан, -тен
С. –ның, -нің, -дың, -дің
Д –ны, -ні, -ды, -ді

192

9. Нәтиже ......., сапа ...., маңыз ..., май .....
жасаңыз.
А. - ны, -ні, -ды, -ді
В. –лі, -лы, -ды, -лы
С. –да, -де, -та, -те
Д. –ыл, -іл, -л

сөздерінен жаңа сөз

10.
Қолдану, маңызды, өркендеу, дамыту сөздерінің болымсыз
мағыналары
А. қолданбау, маңызсыз, өркендемеу, дамытпау
В. пайдалану, мәнді, өсу, ілгерілеу
С. талапты, жаңарту, ақыл беру, кеңесу
Д ақылдасу, жандандыру, пікірлесу

ІІІ Модуль / Он үшінші сабақ /
1. «Кеден» сөзінің түсіндірмесі.
А. шетелге шығаратын немесе шетелге әкелетін заттарды мұқият
тексеретін, байқап өткізетін мекеме
В. сот мекемелерінің жүйесі
С. белгілі бір мақсатта топтасқан ниеттес адамдардың ерікті бірлестігі
Д қоғамдақ құрылыс пен жеке бастың мүддесіне қарсы бағытталған
айыпты іс-әрекет
2. Бір-бірімен тығыз байланысты, ауыз жаласқан: Бұл қандай сөз?
А. пара
В. сыбайлас
С. қылмыс
Д. жемқорлық
3. Жемқорлық сөзінің синонимдік қатары
А. тонау, ұрлау, алдау
В. қылмыс, бұзақылық, тонау
С. парақор, пара алғыш, алымпаз, парашыл
Д. алым, ауыз бастырық, пара
4.
А.
В.
С.
Д.

Тыныштық сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
татулық
ынтымақ
бейбітшілік
соғыс
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5.
А.
В.
С.
Д.

Өткір ......... тұрақты тіркесін толықтырып жазыңыз.
тілді
пышақ
қайшы
ара

6.
А.
В.
С.
Д.

........ істің – арты игі мақалына қажетті сөзді жазыңыз.
Жаман
Әділ
Бітпеген
Аяқталмаған

7. Бүгінгі күнде қылмыстық істерге байланысты өзекті мәселелер
жан-жақты ............... сөйлемін аяқтаңыз.
А. талқыланып жатыр
В. өсу үстінде
С. жетістіктерге жетті
Д маңызы зор
8. Осы шақтағы немесе осы мезгілдегі болып жатқан іс-әрекетті
білдіретін сөзді табыңыз.
А. жұмыс істейтін, жүргізетін
В. жұмыс істеді, жұмыс істеген
С. жұмыс істеп жатыр, жүргізіп жатыр
Д жұмыс істемек, жүргізбек
9.
А.
В.
С.
Д.

Қылмыс ......, жемқор .........., бұзу....... сөздерінен жаңа сөз жасаңыз.
- ны, -ні, -ды, -ді
–лі, -лы, -ды, -лы
–да, -де, -та, -те
–тық, -лық, -шылық

10. ......... түбі – қорлық мақалын тиісті сөзбен толықтырыңыз.
А. Тонаушылық
В. Ұрлық
С. Өнер
Д Ақыл
ІІІ Модуль / Он төртінші сабақ /
1. «Серіктестік» сөзінің лексикалық мағынасы?
А. Белгілі бір нысандарға қаржы беру
В. Коммерциялық ұйымдар қызметінің негізгі ұйымдық құқықтық нысаны
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С. Бір нәрсенің көлемі, мөлшері
Д. Өңделмеген көмір, мұнай, газ негізді химиялық зат
2. Мекемеге не жеке адамға мемлекет тарапынан берілетін қарыз
ақша.
А. несие
В. кеніш
С. кәсіпорын
Д. шикізат
3. Жоба сөзінің синонимдік қатары
А. серіктестік, жолдастық
В. қаржы, ақша
С. жоспар, нұсқа
Д. іскер, ісмер
4.
А.
В.
С.
Д.

Жандандыру сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
ілгерілеу
төмендету
жоғарылату
құлдырату

5.
А.
В.
С.
Д.

Қолының ебі бар шебер адамды қалай атаймыз?
білімді адам
ақылсыз адам
жалқау адам
ісмер адам

6.
А.
В.
С.
Д.

Жандандыру сөзінің синонимі.
жаңарту
ағарту
үгіттеу
кеңесу

7.
А.
В.
С.
Д

Қолға ......., қолға .......... тұрақты тіркестерін толықтырыңыз
отырды, жатты
сүйреді, тартты
алды, кетті
көтерді, сыйлады

8. Жауап ......., серік ........, сұран.......... сөздерінен жаңа сөз жасаңыз
А. –та, -те, -й+ды
В. –тан, -тен, -ды
С. –тың, -тің, -ған
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Д -кер +шілік, -тес+тік, -ыс
9. Көш ......., шикі ........ сөздерінен жаңа сөз жасаңыз
А. бастық, нан
В. басшы, зат
С. бастады, піскен
Д көшті, ет
10. Шектеулі, тұрақтандыру, жандандыру сөздерінің болымсыз
мағыналары
А. шектейді, тұрақтандырады, жандандырады
В. шектелген, тұрақты, жандандырылған
С. шектеусіз, тұрақтандырмау, жандандырмау
Д шектеу қойылған, жандандыру, тұрақтандыру
ІІІ Модуль / Он бесінші сабақ /
1. «Жинақ қоры» сөзінің лексикалық мағынасы?
А. Белгілі бір істі, нәрсені бақылау
В. Қабырғалары тең, төртбұрышты геометриялық дене, квадрат
С. Жинақ банкісі басы артық ақшаны жинақтап сақтайтын мекеме
Д. Өңделмеген көмір, мұнай, газ негізді химиялық зат
2. Мемлекеттің, жеке меншіктің немесе тұлғалардың меншігіндегі
қозғалмайтын дүние мүліктері.
А. жылжымайтын мүлік
В. ипотекалық несие
С. әлеуметтік жәрдемақы
Д. қосымша ақша
3. Қосымша сөзінің синонимдік қатары
А. жәрдем
В. қаржы
С. көмек
Д. үстеме
4.
А.
В.
С.
Д.

Жұмсау сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
жұмсамау, тежемеу
тежеу, тоқтату
тоқтатпау, жүргізу
құлдырату, жандандыру

5. Ойлағанына, дегеніне жетті ұғымы қандай тұрақты тіркеске сәйкес?
А. мақсатына жетті
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В. ұзақ өмір сүрді
С. жақсы жұмыс істеді
Д. тез ойланды
6.
А.
В.
С.
Д.

Жағдай сөзінің синонимі.
отбасы
денсаулық
қоғам
хал-ахуал

7. Үкімет халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін қаржы
қорын бес бағытқа ................. сөйлемін аяқтаңыз.
А. қамтамасыз етіп отыр
В. бөліп отыр
С. несие берді
Д бағдарлама қабылданды
8. Әлеумет......., ұлт ........, ипотека.......... сөздерінен жаңа сөз жасаңыз
А. –та, -те, -й+ды
В. –тан, -тен, -ды
С. –тік, -тық, -лық
Д -пен, -пен, -мен
9. Үшін септеулік шылауы қай сөздермен тіркеседі?
А. құжатқа, мекемеге, бастыққа
В. жақсарту, жандандыру, дамыту
С. бірінші, үшінші, алтыншы
Д әдейі, ақырын, баяу
10. Қадағалау, жұмсалу, мақсатты сөздерінің болымсыз мағыналары
А. бақылау, қарызға бату, мағынасыз
В. тексеру, қарызға беру, мәнсіз
С. қадағаламау, жұмсалмау, мақсатсыз
Д жүктеу, жұмсау, мақсатты
IV Модуль / Он алтыншы сабақ /
1.
А.
В.
С.
Д.

«Өнім» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз?
Өнеркәсіп орындары өндіретін зат
Майы мол дәнді өсімдіктердің жалпы атауы
Әртүрлі жеміс беретін ағаштар
Заттың деңгейін өсіру, жоғарылата түсу
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2.«Мүмкіндік» сөзінің синонимі?
А. Талқы , сын, талдау
В. мүмкіншілік, қолайлы жағдай
С. қолайсыз, жағдайсыз
Д. мүмкін, сияқты, қажет
3.«Шағын» сөзінің қарама-қарсы мағыналары?
А. шағындау, ықшамдау, кішіректеу
В. ықшам, мөлтек, кішірек
С. Үлкен, дардай, дәу, ұшан дария
Д. шағынырақ, ықшамырақ, кішірек
4.«Әсер ету» сөзінің болымсыз мағынасы?
А. Әсер етпеу
В. Жетілдірмеу
С. Әзірлемеу
Д. Қалыптаспау
5. .................... өзі шығар биігі бар мақалын толықтырыңыз?
А. Барлық
В. Кейбіреулер
С. Әркімнің
Д. Баршаның
6. Қазақ жері негізінен аграрлы болғандықтан, оның негізгі бағыты ...... және ........... өсірумен айналысу сөйлеміндегі көп нүктенің
орнына қажетті сөздерді жазыңыз.
А. алтын, күміс
В. көкөніс, жеміс
С. кәсіпкер, өндіріс
Д. жер, мал
7. Елбасы ...... дәстүр ... Жолдау .... сөздеріне грамматикалық
формалар жалғап, дұрыс байланыстырыңыз
А. –на .... –лі .... -ы
В. –ның .... –лі ..... -ы
С. –мен ....... –ді... -і
Д. –нда ....-лі .... -і
8. Ауыл шаруашылығ ... орын алатындығ .. атап көрсетті тіркесін
байланыстырыңыз.
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А.
В.
С.
Д.

– ы ..... –ы + н
–ын ....-і +н
–н .....-ы +н
–ні ....-ы +н

9. Ерекше атап көрсетті тіркесіндегі қарамен белгіленген сөз қандай
сұраққа жауап береді?
А. қай?
В. қайда?
С. қайдан?
Д. қалай?
10. Қайда сұрағына жауап беретін сөздерді көрсетіңіз.
А. өмірінде, елімізде, жолдауында
В. өмірге, елімізге, жолдауға
С. өмірдің, еліміздің, жолдаудың
Д. өмірді, елімізді, жолдауды
IV Модуль / Он жетінші сабақ /
1. «Ата-жұрт» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз?
А.
В.
С.
Д.

халықтың әлеуметтік тұрмыс деңгейіне қатысты тобы
көп жасаған адам, қарт
ата-бабадан ұрпаққа мұра болып қалған ежелгі құтты қоныс, мекен
нақты бір мәселеге көзқарас

2. Әбден қалыптасқан барлық адамдарға
бұлжымайтын тұжырым: ол қандай сөз?
А.
В.
С.
Д.

қағида
ұстаным
жәрдемақы
көзқарас

3. «Ұдайы» сөзінің синонимдік қатары?
А. әдейі, арнайы, қасақана
В. үнемі, үздіксіз, толассыз
С. арнап, сол үшін, мақсатпен
Д. мүмкін, сияқты, қажет
3.«Ата-жұрт» сөзінің қарама-қарсы мағыналары?
А. туған ел, отан
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ортақ

заңдылық,

В. шетел, жат-жұрт
С. жер, ел
Д. сулы, нулы
4.«Қорғалған» сөзінің болымсыз мағынасы?
А. Әсер етпеген
В. Жетілдірмеген
С. Әзірлемеген
Д. Қорғалмаған
5. ......... жердей жер болмас, ............ елдей ел болмас мақалын
толықтырыңыз?
А. Туған
В. Тумаған
С. Жат-жұрт
Д. Қайын жұрт
6. Жік салды тұрақты тіркесі қандай ұғымды білдіреді?
А. татуластырды, бейбітшілік орнатты
В. арасына от тастады, араздастарды
С. достастырды, қол үшін берді
Д. достық орнатты, көмек берді
7. Халық... жағдай... жақсарту мәселе.... сөздеріне грамматикалық
формалар жалғап, дұрыс байланыстырыңыз
А. –қа .... –ды.... -сі
В. –қа .... –мен ..... -сі
С. –ты ....... –ын... -і
Д. –тың .....-ы+н ....-сі
8. Ақы сөзі қандай сөздермен жиі тіркеседі?
А. еңбек, жәрдем, зейнет
В. ақша, қарыз, қор
С. студент, қария, қарт
Д. жас, егде, бала
9. Күрделі қимыл атауын табыңыз.
А. міндет болып қала берді
В. берді
С. берілген
Д. беріледі
10. Қимылдың орнын, мекенін білдіретін сөз тіркесін табыңыз.
А. үкіметпен бірге
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В. үкімет алдындағы
С. үкіметтің міндеті
Д. үкіметке жолдады
IV Модуль / Он сегізінші сабақ /
1. «Алдын алу» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз?
А.
В.
С.
Д.

күні бұрын, күні ілгері сақтану
алдыңғы қатарлы, үздік, озат
белгілі бір жерге тән тұрғылықты, тұрақты тұрғын
бір істің егжей-тегжейіне жету

2. Спортқа қатысты түрлі іс-шараларды, ойындарды өткізуге
арналған арнаулы орын: ол қандай сөз?
А.
В.
С.
Д.

даңғыл
спорт алаңы
көше
ықшам аудан

3. «Жүктелген» сөзінің синонимі?
А. жұмсалған, қайтарған
В. берілген, алынған
С. міндеттелген, тапсырылған
Д. әкелген, апарған
4. «Алдын алу» сөзінің қарама-қарсы мағынасы?
А. емдетпеу
В. емдету
С. жеткізу
Д. асқындыру
5. «Қалпына келтіру» сөзінің болымсыз мағынасы?
А. қалпына келтірмеу
В. қалпына жеткізу
С. қалпына әкелу
Д. қалпына түсіру
6. ......... қалса да, ............ қалмайды мақалын толықтырыңыз?
А. Ауруға, әдетке
В. Ауру, әдет
С. Аурумен, әдетпен
Д. Ауруды, әдетті
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7. Талқыға салды тұрақты тіркесі қандай ұғымды білдіреді?
А. марапатқа ие болды
В. мақтауға алынды
С. көпшілік сынына түсірді
Д. сый-құрметке ие болды
8. Денсаулық сақтау жүйе.... қалпы..... келтір.... сөздеріне
грамматикалық формалар жалғап, дұрыс байланыстырыңыз
А. –сі +н ..... –на ....у
В. –ге .... -на..... -у
С. –ні ....... –на... -у
Д. –нің.....-ы ....-у
9. Нені сұрағына жауап беретін сөзді табыңыз.
А. жүйенің, сапаның, әдістерінің
В. жүйемен, сапсымен, әдістерімен
С. жүйеге, сапасына, әдістеріне
Д. жүйені, сапасын, әдістерін
10. Меншіктілік, тәуелділік
табыңыз.
А. дәрігермен жұмыс істеу
В. дәрігердің міндеті
С. дәрігерге жолығу
Д. білімді дәрігер

мағынасын

білдіретін

сөз

тіркесін

IV Модуль / Он тоғызыншы сабақ /
1. «Дағдарыс» сөзінің синонимі.
А. барыс, келіс
В. күйзеліс, тоқырау
С. құнсыздану, төмендету
Д. кіріс, шығыс
2. «Құбыр» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз?
А. сұйық заттарды жер асты арқылы өткізу үшін металдан жасалған іші
қуыс зат, труба
В. белгілі бір затқа, іс-әрекетке жасалатын кепілдік
С. көтеру, өсіру, дамыту
Д. затты өзіне қарай сүйреу, жылжыту
3. «Күшті» сөзінің синонимі.
А. мол, жоғары
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В. қуатты, әлді
С. үлкен, зор
Д. таза, кең
4. «Үлес» сөзіне тиісті жалғауды жалғаңыз.
А. -кер
В. -тер
С. -қай
Д. –ті
5. Бағдарламасы, мәселесі,
жалғауын жалғаңыз.
А. -н
В. -да
С. -ны
Д. -ні

жоспары

сөздеріне

табыс

септігінің

6. ІІІ жақтағы тәуелденген сөзді табыңыз
А. мәселенің
В. мәселе
С. мәселелер
Д. мәселелері
7. Қаржы дағдарысы мұнай ......... сөйлемін аяқтаңыз..
А. бағасын жоғарылатып жібереді
В. бағасын төмендетіп жібереді
С. бағасын кеңейтіп жібереді
Д. бағасын тарылтып жібереді
8. Сөйлемді
аяқтаңыз:
Экономиканы
......................... қаржы бөлінді.
А. ғимараттарға
В. мекемелерге
С. банк жүйесіне
Д. зауыттарға

тұрақтандыру

9. Қажетті сөзді жазыңыз: Біз ............... ел болдық.
А. іргелі
В. қарқынды
С. тамаша
Д. ақылды
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үшін

10. Қажетті сөзді жазыңыз: Шетел ................ мынадай сараптама
жасады: Үкімет дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасын жүзеге
асыруда.
А. тәжірибелі адамдары
В. саясаткерлері
С. сараптамашылары
Д. басшылары
IV Модуль / Жиырмасыншы сабақ /
1. Қажетті сөзді жазыңыз: Таяу арада Үкімет ............. бағдарламасын
құрды.
А. дағдарыс кілті
В. жол картасы
С. жоспар
Д. жоба
2. Тиісті жалғауды жалғаңыз: Еліміз дағдарыс кезеңінде өз экономика...
дамытады.
А. –сы+н
В. -сі
С. -нда
Д. –нде
3. Даму сөзінің синонимдері
А. жоғарылау, ұлғаю
В. күшею, өсу
С. өсу, ұлғаю
Д. кішірею, тоқтау
4. Отан....., мемлекет ......, шетел ......, өңір..... сөздеріне тиісті
жалғауларды жалғаңыз.
А. –дық, -тік, -дік, -лік
В. –лау, -леу, -дау, -деу
С. –ды, -ті, -ді, -ні
Д. –ла, -ле, -да, -де
5. Үлескерлер салған үйін ............ сөйлемін аяқтаңыз.
А. жекешелендіреді
В. тұрақтандырады
С. жалгерге береді
Д. жаңа жоба жасайды
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6. Еліміздің ................. азық-түлік тұрақтылығы қамтамасыз етілді
сөйлеміне қажетті сөздерді жазыңыз.
А. ауылдары мен кенттерінде
В. өңірлері мен аймақтарында
С. далалары мен елді-мекендерінде
Д. көшелері мен даңғылдарында
7. Жинақтау, зейнет сөздерінен жаңа сөз жасаңыз
А. –шы, -ақы
В. –шылық, -шілік
С. –нікі, -тікі
Д. –паз, -қор
8. Қаржы секторы, құрылыс саласы, шағын және орта кәсіпкерлігі
сөз тіркестеріне табыс септігін жалғаңыз
А. -нда
В. -н
С. -на
Д. -ды
9. Етістікпен аяқтаңыз: Сырттан қаржы ....... Шикізатты өңдеуге
қаржы ........
А. беру
В. тартты
С. дамытты
Д. өсірді
10. Қажетті қолданыстарды жазыңыз:
Жаңа өндірістер салу аса
маңызды мәселе. Атап айтсақ, .........., .............., ............ тездетіп
салынуы керек.
А. сүт өнімдері, ет өнімдері өндірілуі
В. жылыжай, көкөніс қоймалары, азық-түлік белдеуі кешендері
С. бақша, жеміс-жидек, көкөніс
Д. дәнді-дақылдар мен майлы дақылдар
V Модуль / Жиырма бірінші сабақ /
1. Үкімет басымдығы жоқ шығындарды .............. ұсынды сөйлеміне
тиісті сөзді жазыңыз.
А. қысқартуды
В. дамытуды
С. өсіруді
Д. жоғарылатуды
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2.Үкімет мынаны ұсынады: ..................... қысқарту.
А. сыйақыны, зауытты, өнімді
В. жалақыны, грантты, зейнетақыны
С. іссапарды, күрделі жөндеуді, сыйақыны
Д. азық-түлікті, ет тағамдарын
3. «Қайраткер» сөзінің түсіндірмесі.
А. қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам
В. мемлекеттік сыйлықпен не орденмен марапатталған адам, лауреат
С. жаңа түскен келіннің бетін ашуға арналған өлең
Д. ата-баба тұрған үлкен үй
4. Халықаралық, республикалық не облыстық көлемде өткізілетін ісшараның бір түрі қалай аталады?
А. дарынды
В. байқау
С. иегер
Д. шымылдық
5. Қабілетті сөзінің синонимі
А. дарынды, талантты
В. айтыс, сөзжарысы
С. дарынсыз, талантсыз
Д. дарын, талант
6. Туралы септеулік шылауының синонимдік қатарын көрсетіңіз
А. әрі, бері, әрі-сәрі
В. таман, жуық, шамасында
С. жайында, жөнінде, жайлы, хақында
Д. дейін, шейін, сайын, кейін
7. Күлкілі сөзінің антонимі
А. күлкісіз
В. күлкі
С. күлкісі жақсы
Д. қайғылы
8. Асыл таста - .......... жаста мақалын толықтырыңыз.
А. өнер
В. жас
С. алтын
Д. бала
9. Тұрақты тіркесін жасаңыз: Өнері ........
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А. барды
В. тасыды
С. бар
Д. өнерлі
10. Негізін қаламау, дарынсыз, еңбегін сіңірмеген сөздерінің болымды
түрін жазыңыз.
А. негіз болды, дарынсыз, еңбек сіңірмек
В. негізін қалама, дарын, еңбек сіңірме
С. негізін қалау, дарынды, еңбегін сіңірген
Д. негізін жасады, қабілетсіз, еңбек етті
V Модуль / Жиырма екінші сабақ /
2. Жақында Үкімет .............. қайта есептеп шықты.
А. пайда мен табысты
В. кіріс пен шығысты
С. тауар мен өнімді
Д. өнім мен түсімді
2. Отандық өнімнің ............. ел экономикасын дамытады.
А. импортына тәуелді болу
В. тұтынушысы болу
С. өндіру жұмысы
Д. сатушысы болу
3. Бұрынғы берілген ипотекалық несие ............
А. қайта дамиды
В. қайта жоғарылайды
С. қайта қаржыландырылады
Д. қайта бөлінеді
4. ...................... сүйенсек, жылжымайтын мүлік нарығы Үкімет
назарында.
А. пікірлерге
В. деректерге
С. көзқарастарға
Д. ойларға
5. «Мұра» сөзінің лексикалық мағынасы
А. бір нәрсенің өмірде алатын орны
В. көп ойлайтын данышпан, дана
С. бір тілден екінші тілге аудару
Д. ежелден келе жатқан мәдени нұсқалар
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6. Ертедегі бір елдің не көне дәуірдің графикалық (тасқа не қағазға
жазылған) жазулары: бұл қандай сөз?
А. құжат
В. тұжырымдама
С. жазба
Д. баяндама
7. Мұра сөзінің синонимі
А. мирас
В. болашақ
С. келешек
Д. үміт
8. Көне сөзінің қарама-қарсы мағынасы
А. ескі
В. заманауи
С. көнетоз
Д. ежелгі
9. Атадан балаға мирас болып қалды қолданысы қандай тұрақты
тіркеске сәйкес келеді?
А. өріс алды
В. көненің көзі
С. мұра қылды
Д. ой-өрісі кеңейді
10. Бірігу жолымен жасалған сөзді көрсетіңіз
А. пайда, табыс, дәулет
В. жағдай, отан, бейбітшілік
С. ой-өрісі, ата-баба, әке-шеше
Д. халықаралық, қолжазба, шекара
V Модуль / Жиырма үшінші сабақ /
1. «Мұрағат» сөзінің лексикалық мағынасын табыңыз.
А. ескірген құжаттарды, жазба мұраларды сақтайтын мекеме
В. белгілі бір аймақтағы танып-білудің жиынтық ұғымы
С. бір нәрсенің соңына түсіп ізденуші, зерттеуші
Д. құрылыстағы айшықты өнер
2. Практикалық мәні күшті, шаруашылыққа пайдасы зор: бұл қай
сөздің лексикалық мағынасы?
А. мұрағат
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В. қолданбалы
С. өлкетану
Д. сәулет
3. Сирек сөзінің синонимдік қатарын табыңыз.
А. сәулет, сән-салтанат
В. ізденуші, зерттеуші
С. селдір, анда-санда, аз, ілеуде бір
Д. қазына, байлық
4. Сирек сөзінің қарама-қарсы мағынасы.
А. анда-санда
В. сирек емес
С. селдір
Д. жиі
5. Қазынаға түсірді тіркесі қандай мағынаға ие?
А. мемлекет мүлкіне айналдырды, өкіметке өткізді
В. місе тұтпады, көзге ілмеді
С. салтанатты, сәнді етті
Д. кітап – алтын қазына
6. Орын тәртібі арқылы, ешбір грамматикалық формасыз байланысқа
түскен сөз тіркесін табыңыз.
А. мұражайға бару, мұражайда сақталады
В. тарихи-өлкетану мұражайы, қолданбалы өнер
С. мектеп оқушылары, мақалалардың тақырыбы
Д. мен сәулетшімін, ол келді
7. Үздіксіз болып жатқан іс-әрекетті білдіретін грамматикалық
формаларды табыңыз
А. –уда, -уде
В. –қан, -кен
С. –ып, -іп, -п
Д. –ды, -ді
8. Оқу - ........., еңбек – оның кілті мақалын тиісті сөзбен толықтырыңыз.
А. оқу
В. қазына
С. еңбек
Д. оның
9. Өткен мезгілдегі қимылды қай сөз білдіріп тұр?
А. қамтамасыз етер, қысқартар
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В. қамтамасыз етеді, қысқартады
С. қамтамасыз етті, қысқартты
Д. қамтамасыз етпек, қысқартпақ
10. Тәуелдік жалғауы мен жатыс септігі арқылы байланысқа түскен
сөз тіркесін көрсетіңіз.
А. өмірге лайықты, қалаға бару
В. өмірдің кілті, қаланың көшелері
С. өмірмен байланысты, қаламмен мақтанамын
Д. халық өмірінде сақталады, Көкшетау қаласында орналасқан
V Модуль / Жиырма төртінші сабақ /
1. Құрметтеу сөзінің синонимі.
А. сыйлау, қадірлеу
В. дәреже, мәртебе
С. болашақ, келешек
Д. заман, дәуір
2. Заманы жүріп тұр тұрақты тіркесінің мағынасы?
А. күні бітті, дәурені өтті
В. дегеніне жетті, күні туды
С. келісімге келді
Д. талап қойды
3. Сапар сөзі қай сөздермен жиі байланысқа түседі?
А. менің, оның, біздің
В. қазына, байлық, мол
С. жұмыс, ресми, іскери
Д. жол, бағыт, бағдар
4. Қауіпсіздік сөзі қай сөздермен жиі байланысқа түседі?
А. азық-түлік, экологиялық, аумақтық, ұлттық
В. көкөніс, жеміс-жидек, шаруашылық
С. жұмыссыздық, тоқырау, дағдарыс
Д. қауіптілік, тұрақтылық, тұрақсыздық
5. Отандық өнімнің сапасы жоғары болуы керек
меншіктілік мағынасына ие сөзді көрсетіңіз.
А. отандық
В. өнімнің
С. сапасы
Д. жоғары
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сөйлемінде

6. Жеті тілді білген адам - ............................... мақалын аяқтаңыз.
А. тілдің үштұғырлығы
В. заман талабына сәйкес
С. жеті жұртты біледі
Д. бірнеше халықты біледі
7.
..................................... – Қазақстан азаматтары үшін парыз
сөйлемін толықтырыңыз.
А. Орыс тілін білу
В. Ағылшын тілін білу
С. Неміс тілін білу
Д. Мемлекеттік тілді білу
8. Қазақ тілі түркі тілдерінің қандай тобына жатады?
А. қыпшық
В. оғыз
С. қарлұқ
Д. аралық
9. Қазақ тіліндегі –ыншы, -інші, -ншы, -нші жұрнақтары қай сөз
таптарына жалғанады?
А. зат есім
В. сын есім
С. сан есім
Д. есімдік
10. Тіл тағдыры .................. өз қолында сөйлемін тиісті сөзбен
толықтырыңыз.
А. ұлттың
В. адамның
С. тілдің
Д. заманның
V Модуль / Жиырма бесінші сабақ /
1. Сараптама сөзінің лексикалық мағынасы.
А. ғылым, техника, өнер т.б. салаларда арнайы таным, білім мен білік
талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу
В. белгілі бір мақсатпен жүргізілетін есеп, сан анықтау
С. жылдамдығы, шапшаңдығы, екпіні күшті
Д. адам бойындағы бір нәрсеге деген бейімділік қасиет, іскерлік
2. Белгілі бір мақсатпен жүргізілетін есеп, сан анықтау: бұл қандай
сөз?
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А.
В.
С.
Д.

болжам
санақ
бәсеке
дереккөз

3. Соңғы сөзінің синонимі.
А. кейінгі, ақырғы
В. алдыңғы, алдағы
С. кейін, шейін
Д. жоғары, төмен
4. Болжам сөзінің синонимі
А. жорамал, тұспал
В. мақсат, міндет
С. талапты, талапсыз
Д. қабілетсіз, қабілетті
5. Саралау, қарқынды, тәуелділік сөздерінің болымсыз мағынасы.
А. іріктеу, таңдау, саралау
В. сараламау, қарқынсыз, тәуелдсіздік
С. бәсеке, бақас, тұрақтылық
Д. дереккөз, мәлімет, ақпарат
6. Қуат...., күш ...., әл ...., ауқым ...., көлем ...
жасаңыз.
А. –тың, -тің, -дің, -ның, -нің
В. –қа, -ке, -ге, -ға, -ге
С. –тан, -тен, -ден, -нан, -нен
Д. –ты, -ті, -ді, -ды, -ді

сөздерінен сын есім

7. Отандық өніммен бәсекеге түсеміз сөйлемінде қимылды білдіретін
сөзді көрсетіңіз.
А. отандық
В. өніммен
С. бәсекеге
Д. түсеміз
8. Субъектісіз өздігінен орындалатын іс-әрекетті білдіретін сөзді
табыңыз.
А. өткізілді, жүргізілді, болжам жасалды
В. өткізді, жүргізді, болжам жасады
С. өткізеді, жүргізеді, болжам жасайды
Д. өткізер, жүргізер, болжам жасар
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9. Үшін септеулік шылауы қандай сөздермен тіркесе алады?
А. бір, екі, үш, төрт
В. саралау, өсіру, халық, дамыту
С. әдейі, қасақана, арнайы, үшін
Д. жасайды, өткізеді, байқалады, келеді
10. Ұлғайған, өскен, жеткен сөздері қимылдың қай шағын білдіріп тұр?
А. өткен шақ
В. келер шақ
С. осы шақ
Д. бұйрық рай
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