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ЖОСПАР І   Оқушылардың жазба сөз мәдениетін
қалыптастырудың теориялық мәселелері
ІІ   Оқушылардың жазба сөз мәдениетін
қалыптастыру мен дамытудың әдістемелік
жүйесі

ӨЗЕКТІЛІГІ
Жазба сөз мәдениет�н�ң дұрыс дамуы тереңнен, алғаш рет сөздерд� айта бастаған балдырған кезден
басталады. Осы кезде ата-аналар тарапынан балаға т�лд�к қолдаудың жетк�л�кт� деңгейде бер�лмеу�
себеб�нен балада «т�л мәңгүртт�г�» пайда бола бастайды.  Іргетасы дұрыс қаланбаған сөз мәдениет� өсе
келе сауатсыз тұлғаны қалыптастырады. 

Отбасында ойын дұрыс жетк�зуд� үйренбеген бала мектеп табалдырығына келген кезде қатты
қиналады. Себеб� мектеп бағдарламасында баланың деңгей�н ескермейт�н тапсырмалар кездес�п
жатады. Зерттеу жұмысымыздың өзект�л�г� осы арада толығымен ашыла түсед�. 



Мектеп б�т�рген түлект�ң жазушы немесе
журналист болып кету� м�ндетт� емес. Тек
қоғамдық қарым-қатынас кез�нде ойын
сауатты түрде хатқа түс�р�п үйрену� керек.

Б�зд�ң м�ндет�м�з – баладан жазушы жасау
емес, ойын сауатты жетк�зе алатын тұлғаны
қалыптастыру.  

Жазба сөз мәдениеті
оқушыға болашақта
не үшін керек
болады? 



Жазба сөз мәдениетінің қазіргі проблемалары
Диктант, мазмұндама және шығарма жазудың оқу бағдарламасынан алынып тасталуы;
Мектеп оқулықтарында эссе жазу тапсырмасының баланың жас ерекшелігіне сай берілмеуі
(оқулықтағы тапсырмаларға жасалған талдау)

Қазақ тілі, Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2017.

Ұтымды тапсырмалардың үлгісіҰтымсыз тапсырмалардың үлгісі



Жазба сөз мәдениеті дамыған
оқушының моделі



1-деңгей

1-тапсырма.
Қосымшалардың қайсысы дұрыс?
Сөйлесіп отырқ
Сөйлесіп отырмыз
 
Айту керекпіз
Айтуымыз керек
 
Саған ұрсады
Сені ұрсады

2-тапсырма. Татубектер үйінде сөздер тату-тәтті, бірге
өмір сүреді. Ал Аразбектер үйіндегі сөздер бірге тұрғысы

келмейді. Қай сөз қай үйдікі?
 Ақ саусақ, ақ шаш, көк бақа, үлкен бақа, дүниеқоңыз,

дүние шыбын, көк айыл, көк күрек, қызыл ала, ала қоржын

Сурет-1. Киіз үй



2-деңгей 2-тапсырма. Бос орындарды толтыр
____________ қарасы,

Көңілімнің  ___________,
Бітпейді _____________,
Ғашықтың жарасы.
Қазақтың данасы,

__________ үлкен ағасы.
Бар демес __________ бір

Адамның баласы.

3-тапсырма. Берілген мәтіндегі көнерген сөздерді қарапайым сөздермен алмастырып, мәтін
құра.
 

Шоқтығы биік ғалым
Қазақстан археология мектебінің негізін салушы Әлкей Марғұлан этнография, тарих,
шығыстану, әдебиттану, өнертану бойынша көптеген еңбек сіңірген. Филология
ғылымдарының докторы ,академик, профессор. Ол 1904 ж. 11 мамырда Павлодар облысы,
Баянауыл ауданында дүниеге келген. Əкесі Хақан – атақты Олжабай баҺадүрдің тікелей
ұрпағы. Əлкейдің əкесі Хақан мен шешесі Нұрила көптеген халық ертегілері мен аңыз-
әфсаналарын білген, үйінде халық əндері мен Абай əуендері жиі шырқалатын болған. 

1-тапсырма. Сөйлемдердегі қатені тауып, түзетіп
жаз.
1. Қолма-қол есіне алды. 
2. Көмектесу үшін не қажеттің бәрін істейміз. 
3. Өзіңді әрқашан қолға ұста. 
4. Тырнақтап есіне әрең түсірді. 
5. Үміттен бас тартпаймыз. 
6. Қөзқарасын кеңейтті. 
8. Салалы аяқтарына қарады.



3-тапсырма. Жұптық/ұжымдық диктант жазу
дағдысын дамыту. Суреттерді ретімен
орналастырып, әңгіме жаз және оны жолдасыңа
есту диктанты ретінде жаздырт. (9-сыныптан
жоғары)

Екі оқушыға немесе шағын топқа қандай да бір
әңгімені бейнелейтін суреттер ретсіз түрде
беріледі. 

3-деңгей
1-тапсырма. Сауалнама жүргіз.  Нәтижесін
кестеге түсір.
Сауалнама сұрақтарының үлгілері:
1. Сен сөйлегенде барлық дыбысты анық айтуға
тырысасың ба? 
2. Қандай сөздерді жиі қолданасың? 
3. Сөйлемес бұрын сөзді іштей айтып аласың
ба? 
4. Айтқың келген ойды бірден дәл жеткізе
аласың ба? 

2-тапсырма. (5-сыныптан жоғары)
 

Шетелдік досың қазақ халқының
«Ашамайға мінгізу» салты туралы

білгісі келеді. Суретке қарап баяндау
мәтінін құра да, хат түрінде салып

жібер. 

Сурет-4. «Әке мен бала»

 Сурет-3. «Ашамайға мінгізу»



4-деңгей 2-тапсырма. Салт-дәстүрлерді өзара салыстыр.
Салыстыру құрылымын қолдан. 
 
Үлгі: ШІілдеханаға қарағанда, бесік тойы жиі
жасалады. Бесік тойымен салыстырғанда,
шілдеханаға тек жақын туыстар қатысады. 
 
1.___________ қарағанда __________ежелден келе
жатыр. 
2.___________салыстырғанда, _____________ән де
көп айтылады. 
3.___________салыстырғанда,__________адам
өмірімен байланысты. 

1-тапсырма. Жарас суреттегі орынды сипаттап жазды. Оның
жазбасы әсерлі болу үшін әрі оқырманға суреттегі орынның
бейнесін елестету үшін қандай сын есімдермен толықтыру
керек? 

1. Аспанда __________ қыран құс қалықтап ұшты. 
2. Ол __________ қанаттарын қаққанда жел пайда болады. 
3. Бүркіт __________ тау шатқалында ұясынан ұшып барады. 
4. Ұяда __________ жүнді, __________ көзді балапандар отыр. 
5. Бүркіттің _________            тұмсығында бір нәрсе бар. Оны мен
анық көре алмадым.
6. Бүркіт __________ аузындағы азықты ауыз балапандарына
берді. 
7. Балапандар дауыстары шиқылдап, __________ шұқып жей
бастады. 
8. Бүркіттің __________көздері жан-жағын бақылап тұр. 
9. Ол басын __________ бұрады. 
10. Балапандарын __________ адамдардан, __________ аңдардан
қорғайды. Сондықта оның ұясы __________ шатқалда
орналасады. Сурет-6. Бүркіт



5-деңгей
1-тапсырма. Сен сақтар туралы ақпараттар оқыдың. Әртүрлі
ғалымдардың пікірілерімен таныстың. Енді сол талдау бойынша
өзің басқа оқушыларға не туралы айтар едің? Қандай тақырыпта
ғылыми мақала жазар едің?
• Сақтар туралы қандай жаңа ақпараттарды білдің? Оларды тізіп
жаз. 
• Сақтар туралы қандай ойды айтқың келеді? 
• Бұл ойды жеткізу үшін сен қандай ақпараттарды қолданасың? 
 
Ғылыми жұмыстың құрылымы: 
1. Кіріспе 
2. Негізгі бөлім 
– Саяхаттың бағыттары 
– Саяхаттың мақсаты 
– Саяхатта барысында ашылған жаңалықтар  
3. Қорытынды

 3-тапсырма. Берілген өлең жолдарының мағынасын
сақтай отырып, оны қарасөз түрінде жаз. 

М. Жұмабаев «Сүйемін» 
Күлдей күңгірт шашы бар,
Тоқсан бесте жасы бар,

Көз дегенің – сұп-сұр көр.
Тасбиқ санап бүгіліп,
Жерге қарап үңіліп,

Көрше ауыр күрсінер,
Менің бір қарт анам бар,
Неге екенін білмеймін –

Сол анамды сүйемін!
 

2-тапсырма. Шоқан Уәлиханов туралы
жазылған ғылыми мақаланы
публицистикалық стильге лайықты өңдеп
жаз. 

4-тапсырма. Берілген ең қысқа әңгімелердің үлгісін,
оқып өзің ең қысқа әңгіме құрастырып көр.
«Сіз нөмірден жаңылыстыңыз», - деді бір таныс дауыс».
«Парашют сатылады: ешқашан ашылмаған, аздаған
дақтары бар»
«Үлкен адам болсам деп қиялдадым. Есейдім. Қиялымды
жоғалтып алдым».



Оқушылардың жазу сауаттылығын 
тексеруге арналған тест үлгісі



Қорытынды

1. Баланың жазба сөз мәдениетін
қалыптастыру үшін оның физиологиялық
ерекшеліктерін ескеру керек;

2. Тапсырмаларды деңгей-деңгейімен
қарапайымнан күрделіге ұстанымы
бойынша ұсынатын болса, жазба сөз
мәдениетін игеру тиімді жүзеге асады.

3. Оқыту әдістемесін кезең-кезеңмен
мұқият жүргізбесе, болашақта
сауаттылығы төмен жастардың көбею
қаупі бар.


