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АЛҒЫСӨЗ

Ұсынылып отырған қазақ тілін меңгерудің ортадан жоғары деңгейін (В2)  оқытуға 
арналған оқулықтың екінші басылымы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша 
Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында үздіксіз білім беру моделі арқылы «Қазақ тілін 
шетел тілі және екінші тіл ретінде оқыту» әдістемесі негізінде  жарыққа шығып отыр.

Аталған оқулықтың бірінші басылымы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ұлттық тестілеу орталығымен 2012 жылы  Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысымен  үздіксіз білім беру моделі арқылы 
«Қазақ тілін шетел тілі және екінші тіл ретінде оқыту» әдістемесі негізінде  қазақ тілін оқытуға 
арналған  типтік оқу-әдістемелік кешен ретінде жарыққа шыққан. Кешен қазақ тілінің бес 
деңгейлік (қарапайым, базалық, орта, ортадан жоғары, жоғары деңгей) оқулықтарынан 
тұрады. Оқулықтар қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерін 
анықтайтын 2015 жылы 24 қарашада Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің №236-ОД бұйрығымен 
бекітілген қазақ тілін оқытудың талаптарын анықтайтын ҚР СТ 1926-2015, ҚР СТ 1928-2015, 
ҚР СТ 1929-2015, ҚР СТ 1925-2015, ҚР СТ 1927-2015 Қазақстан Республикасының ұлттық 
стандартының, Қазақ тілін оқытуға арналған бірүлгі бағдарламаның негізінде әзірленді. 

2016 жылы бес деңгейлік оқулықтың тіл үйренушілер тарапынан жоғары сұранысқа 
ие болған қарапайым (А1) және базалық (А2) деңгейлеріне толықтырулар мен өзгерістер 
енгізіліп, екінші басылымы жарыққа шықты. 

Ұсынылып отырған қазақ тілін меңгерудің ортадан жоғары деңгейін (В2) оқытуға 
арналған оқулықтың екінші басылымын әзірлеу барысында өңірлердегі тілдерді оқыту 
орталықтарының оқытушылары мен әдіскерлерінен оқулықтың мазмұнын жаңартуға, 
жетілдіруге байланысты ұсыныстары мен пікірлері негізге алынды.  

Оқулық мазмұны белгілі бір тілді екінші тіл ретінде оқытудың халықаралық 
тәжірибелеріне сәйкес сөйлеу әрекетінің Тыңдалым, Оқылым, Жазылым, Айтылым сияқты 
түрлерін қамтиды.  

Оқулық  12 бөлімнен тұрады. Әр бөлім 2 сабақты қамтиды. Әр сабақта жаңа лексикалық, 
грамматикалық тақырыптар ұсынылады. Алғашқы меңгерген ақпарат пен кейінгі меңгерген 
лексикалық бірліктердің бірін-бірі толықтырып, сөздік құрамда үздіксіз қолданысқа түсу 
барысында тіл үйренушінің меншігіне айнала беретіні ескерілді. Жаңа сөздермен таныстыру 
мақсатында оқулықтың соңында қазақша-орысша сөздік ұсынылып отыр. 

Грамматикалық тақырып сөйлеу әрекетінің түрлерімен тығыз байланыста берілген, 
алайда грамматиканы терең меңгерту үшін жеке бір бөлік ретінде де қарастырылады. 
Грамматикалық тақырыпқа қатысты мәліметтер грамматикалық анықтағышта толық 
қамтылған. 

Әр бөлім жаңа лексикалық қормен таныстырудан басталып, өткен тақырыпты еске 
түсіру тапсырмаларымен жалғасып, жаңа тақырып бойынша тапсырмалармен ұласады. 
Тапсырмалар жеке, жұппен және топпен орындауға негізделген, бір ерекшелігі «қазір және 
осында» қағидасы арқылы орындалады. Әрбір тапсырманың орындалуы бойынша үлгі 
берілген. 

Жазылым әрекетін дамыту мақсатында шағын іс қағаздарының бірқатар үлгілерін 
бере отырып, бекітілген типтік формалары бойынша сөздіктің көмегімен ішінара толтыру 
тапсырмалары берілді. Ұсынылған тақырыптық суреттер мен түрлі үлгідегі сызбалар, 
елтанымдық деректер тіл үйренушілерінің айтылым әрекетін дамытуға негізделді. Тіл 
үйренушінің тыңдалым білігін дамыту мақсатында деңгейге сәйкес тыңдалым мәтіндері 
аудио таспалар арқылы жеке ұсынылды.

Құрметті әріптестер, мазмұны жағынан жетілдірілген, жаңа, өзекті тақырыптар 
қамтылған оқулықтың екінші басылымын ұсына отырып, ерекше ынта мен ықыласты талап 
ететін осындай қиын да, қызықты тіл үйрену ісінде осы оқулық өздеріңізге көмекші болады 
деп сенеміз. 

Авторлардан



I БӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ

Іссапарға барар алдында
• Әлемнің жеті кереметі

Қимыл есімі
• Қазақстанның жеті кереметі



7

1. 305 - беттегі сөздермен танысыңыз.

2. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауапты екінші бағанға жазыңыз.

1 Оспанның жолдасының аты – Алмагүл, ал ұлының 
аты – Арман. Сонда Алмагүл Арманға кім болады? ....................................

2 2. Оспан – Арманның інісінің әкесі. 
Оспан Арманға кім болады? ....................................

3 3. Зарина – Оспанның тұңғыш қызы. 
Зарина Арманға кім болады? ....................................

4 4. Шәрипа Оспанның анасы. Ол Арманға кім болады? ....................................

5 5. Зарина Жақсыбектің немересі, ал Жақ-
сыбек Арманға кім болады? ....................................

6 6. Алмагүл Арманның анасы, ал Жақ-
сыбекке кім болады? ....................................

7 7. Оспан Шәрипа мен Жақсыбекке кім болады? ....................................

8 8. Алмагүл мен Оспанға Зарина кім болады? ....................................

9 9. Арман, Зарина, Мақсат, Жәмила Жақсы-
бекке және Шәрипаға кім болады? ....................................

3. Топтық жұмыс. Екі топқа бөлініп төмендегі сөздерді қарсы топқа жасырыңыз.

нағашы немере қарындас
сіңлі келін

аға іні

4. «Пирамида» сөз жұмбағын табыңыз.

Қ Ө Ұ Ү Ң Ү Й Ғ П Р С Т О
Ы В А Р Т А Т У Е Н С Т Л
У К Ұ Ү Й Л Е Н У Ө Һ Ұ Ү
Р О М А Қ Т А Н Ы Ш Л О З
В С Е Н І М Д І Л І К Р М
Ы Н Т Ы М А Қ Т А С Т Ы Қ

5. Төмендегі ұғымдарды қалай түсінетіңізді айтыңыз.

ДОСТЫҚ
ТАТУЛЫҚ СЕНІМДІЛІК

              

- САБАҚ1ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

«Іссапарға барар алдында...»
«Іссапарға бармас бұрын...»
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6. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз.
1) айрықша      2) мұрагер      3) қуану      4) мәселе

А. ................................. шешімі бар немесе жоқ іс.
Ә. ................................. өмірде жақсы хабарды естігенде адамда болатын сезім.
Б. ................................. ата-анадан, туысқаннан бір затты мұраға алып қалатын адам.
В. ................................. «ерекше» сөзінің синонимі болып келетін сөз.

7. Сөздерді тіркестіріңіз.
1 мәселені А) таңдау 7 мақтан Д) қуану
2 жарасымды Ә) асу 8 дүниетанымы Е) тұру
3 құлақ Б) шешу 9 балалық Ж) тұту
4 намысқа В) айналысу 10 үйлену З) кең
5 жар Г) отбасы 11 некеге И) шақ
6 спортпен Ғ) тию 12 балаша Й) тойы

8. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз.

мәселені, ерекшелігі, мақтан тұтуы, айналысу, құлақ асу, таңдады, 
сезімтал, дүниетанымын, салып, нәзік, мұрагерің

1 Отбасындағы   м�� л� і  бірігіп шешкен дұрыс.
2 Менің ұлым журналист мамандығын ............................. .
3 Ерте үйленсең, ізіңді басар .......................................... өзіңмен бірге өседі.
4 Әрбір қазақстандық азамат өз Отанын .................... .......................... керек.
5 Бала тәрбиесімен әке де, ана да қатар ......................................... керек.
6 Ол араға он жыл ......................... туған жеріне қайта оралды.
7 Танымдық бағдарламалар баланың ............................................ кеңейтеді.
8 Үлкендердің айтқан сөздеріне ..................... ................... керек.
9 Қыз бала .........................., ..................................... болып келеді.
10 Әр отбасының өзіндік .................................... болады.

9. Төменде берілген мәтінге жауап беріңіз. 

1. Теледидардан, журналдардан 
бала тәрибесі туралы мақалалар 
мен хабарларды көресіз бе?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

5. Сіз бір жұмыс істеп жатқанда 
балаңыз өз көмегін ұсынса 
қабылдайсыз ба? 
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

Жауаптарда 
неше 
«иә»,
«жоқ», 
«кейде» 
жауаптары 
барын санаңыз. 

«Иә» 
деген жауап 
көп болса,
онда сіз тама-
ша ата-анасыз.

«Жоқ» немесе 
«Кейде»  
деген жауап 
көп болса, 
онда сізге 
балаңызға көп 
көңіл бөлу 
керек.

2. Балаңызбен жиі ойнайсыз ба?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

6. Балаңызға тек қажет жағдайда 
ғана бұйрық бересіз бе?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

3. Бала тәрбиесімен жұбайыңыз еке-
уіңіз де айналысасыз ба?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

7. Қоршаған орта баланың қалып -
тасуына ықпал етеді деп ойлайсыз 
ба?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

4. Денешынықтыру сабағы бала ның 
физикалық өсуіне көме гін тигізеді деп 
ойлайсыз ба?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде

8. Балаңызға «Менің уақытым жоқ», 
«Мен жұмыс істеп отырмын» деген 
сөздерді жиі айтасыз ба?
а) иә
ә) жоқ
б) кейде
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