
1 сабақ 

Сабақтың тақырыбы:  Өзім туралы. Сан есім. 

Сабақтың барысы: 

І.    Латын әліпбиімен таныстыру 

 

      
 

ЖАҢА ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

туралы жалпы түсінік беру. 

Классификация звуков по латинице 

Дауысты 

Гласные 

твердые/жуан а (a), о (о), ұ (u), ы (у)                                                                             

мягкие/жіңішке ә (á), ө (о́), ү (ú), і (і), е (е)                                                                           

 

Дауыссыз   

Согласные 

сонорные/үндi м (m), н (n), ң (ń), л (l), р (r), и (ι), у (ý) 

звонкие/ұяң б (b), в (v), г (g), д (d), ж (j), з (z), ғ (ǵ) 

глухие/қатаң п (р), ф (f), к (k), т (t), ш (sh), с (s), қ (q), һ (h),  ч 

(ch) 

 

В алфавите основанный на латинской графике отсутствует 8 звуков: ю, я, ц, э, ё, ь, ъ, щ, а 

так же  

х и Һ обозначается  одной буквой Һ и гласная  и, согласная й обозначается только одной 

буквой и.  

В алфавите sh, ch – диграф. (Диграф -составной письменный знак, состоящий из двух букв 

и употребляемый для обозначения на письме фонем и их основных вариантов)  

á, о́, ú, ý, ń, ǵ - акут. (Аку́т (лат. acutus), окси́я (др.-греч. ὀξεῖα), острое ударение — 

диакритический знак, /-образный штрих над буквой. Используется в греческом, романских, 

славянских и многих других языках.)   



 

ІІ. Жаңа сабақ 

 

Жаңа сөздер Аударма Латын әліпбиінде жазу 

Сәлем!  Привет! Sálem 

Сәлеметсіз бе! Здравствуйте! (Вы, в ед.ч.)  

Сәлеметсің бе! Здравствуй!  

Қалайсың? Как дела?   

Қалайсыз? Как ваши дела?  

Менің  Мое, мой, моя  

Сенің  Твое, твой, твоя  

Сіздің Ваше, ваши, ваш  

Оның  Его, ее  

Қалай? Как?  

Кім? Кто?  

Жақсы Хорошо   

Ешқандай Никакой   

Танимын  Знаю, я знаком с ним (ней)  

Бір  Один   

Екі  Два   

Үш Три  

Төрт  Четыре   

Бес Пять   

Алты  Шесть   

Жеті  Семь   

Сегіз Восемь   

Тоғыз Девять   

Он Десять  

 



1- тапсырма. Қажетті әріптерді қойыңыз. Вставьте нужные буквы. 

 

 Сәлем Т_рт Бе_ 

ң ә ғ ә Халі_із қалай? Б_р Қалайсы_? 

н і с ү С_леметс_з бе? Халі_  қалай? Ал_ы 

ө і т қ С_леметсің бе? То_ыз Сег_з 

і і з ң _андай жа_алық бар? Ек _ Жет_ 

і ң ң ң Қалайсы_? _ ш О_ 

2 – тапсырма. Сөздерді ажыратыңыз. Разграничьте слова.  

СӘЛЕМ!СӘЛЕМЕТСІЗБЕ?СӘЛЕМЕТСІҢБЕ?ҚАЛАЙСЫҢ?ҚАЛАЙСЫЗ? 

ХАЛІҢҚАЛАЙ?ҚАНДАЙЖАҢАЛЫҚБАР?ХАЛІҢІЗҚАЛАЙ? 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ.  Запомните.  Қайталаңыз. Повторите. 

МЕНІҢ СЕНІҢ СІЗДІҢ ОНЫҢ 

атым - ...  атың кім? атыңыз кім? аты - ... 

халім жақсы халің қалай? халіңіз қалай? халі жақсы 

3 – тапсырма. Толықтырыңыз. Дополните.  

 

- Менің  атым   ____________. Сенің  __________ кім? 
- Менің  ___________    ____________. 

 атың  

Сергей 

Арман 

атым  

- Менің   _______  _______. Сіздің  ________ кім? 

- Менің  ___________    ____________. 

атыңыз 

Арман 

Сәлем!___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 



Сергей 

атым  

- Менің   _______  _______. Оның  ________ кім? 

- Оның  ___________    ____________. 

атым 

Арман 

Сергей 

аты  

 

4 – тапсырма.  Сәйкестендіріңіз. Оқыңыз. Приведите в соответсвие.Читайте 

 

Менің Сенің  Сіздің  Оның  Халің  Халіңіз  Не  

 

 

 

 

қалай? аты  Жаңалық бар? атым  

 

атың атыңыз 

 

қалай? 

 

 

 Есте  сақтаңыз  

Запомните 

 

 

 

5 – тапсырма. Оқыңыз. Читайте. 

 

Сәкен: - Сәлеметсіз бе, Ермек Қайратұлы! 

Ермек: - Сәлеметсің бе, Сәкен! Халің қалай? 

Сәкен: - Жақсы. Халіңіз қалай? 

Ермек: - Жақсы. Сенің жұмысың қалай? 

Сәкен: -Жақсы. 

Ермек: - Қандай жаңалық бар? 

Сәкен: -Жаңалық жоқ. 

Ермек: - Менде жаңалық көп.  

   МЕНІҢ             СЕНІҢ                  СІЗДІҢ                  ОНЫҢ 

  кітабым               кітабың             кітабыңыз             кітабы 



 Әсел: - Сәлем, Кәрім! 

Кәрім: - Сәлем, Әсел! 

Әсел: - Қалайсың? 

Кәрім: - Жақсы. Өзің ше? 

Әсел: - Менде бәрі жақсы. 

Кәрім: - Әсел, анау кім? 

Әсел: - Ол – бірініші курс студенті. Оның аты – 

Самал. 

 

 

6 – тапсырма. Оқыңыз. Читайте.          Диалог құрыңыз.  Создайте Диалог. 

 

Е 
Ескендір  

 

Мереке 

 

Ермек 

 

Ә 
Жәния 

 

Әсел 

 

Сәкен 

 

І 
Темірлан 

 

Кәрім 

 

Ілес 

 



Һ 
Қаһарман 

 

Гауһар 

 

Жауһар 

 

 

 

ІІІ. Грамматика.  

Сан есім  

Имя числительное 

Неше? Қанша? 

 

 

  

 

 

 

7 – тапсырма.  Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Прослушайте. Повторите. 

      №1 – аудиофайл. 

 
 

 

Грамматика. 

Есептік сан есім. 

Количественные числительные 

 



 

 

8 – тапсырма. Сандарды сөзбен жазыңыз. Напишите цифры словами. 

24-___________________    206-___________________ 

48-___________________    713-___________________ 

39-___________________    957 -___________________ 

1958-___________________    2019-___________________ 

5470-___________________    3090-___________________ 

 

 

ІҮ. Үйге тапсырма. Өзіңіз жайлы жазыңыз. Напишите о себе. 

 

Өзім жайлы 

Менің   _______      _______________. 

Менің жасым  _________________. 

Менің әйелімнің (анамның, қызымның)  ________     _________________ . 

Менің күйеуімнің (әкемнің, ұлымның )  ________    _________________.  

 

    

 


