
3 сабақ 

Сабақтың тақырыбы: Танысқаныма қуаныштымын. Жіктік жалғау 

Сабақтың барысы: 

І.    Латын әліпбиімен таныстыру 

§2. а́, о, о́, u, ú әріптері сөз басында (буквы а́, о, о́, u, ú исконно-казахских словах 

пишутся в начале слова):  

óris – кругозор, поле  ádis-метод kósem-предводитель úkimet- правительство 

ońtaıly - удобный álem- мир ozyq-прогресивный júıe-система 

qoǵam - общество sán-мода torsyq- бурдюк úrdis-процесс 

bórik-шапка dán - зерно mádenıet -культура qujat - документ 

 

Кірме, шеттілдік сөздердің екінші, үшінші  буынында да жазылады (В взаимственных, 

иноязычных словах пишутся и во вторых и третьих слогах):  

 

sirá- 

вероятно 

kiná-вина ińkár -

страсть 

kúmán-

сомнение 

dástúr -традиция vestıbúl absalút 

kýá-

свидетель 

shúbá- 

подозрение 

maǵlumat -

сведение 

samuryq-

самрук 

Dúdámal-сомнение manо́vr festıvál 

parashút májbúr-

вынужденно 

dúldúl-

оратор 

bulbul-

соловей 

zámzám-священная 

вода 

kоbált Montо́r 

 

j, sh мен ı әріптерінің арасындағы а дыбысы жіңішке айтылғанымен, жазуда а әрпі 

жазылады (звук а  между буквами j, sh и ı  произносится мягко, при письме обозначается 

а):  

jaılaý-джайляу shaılyq-чаевые shaı-чай 

jaıaý-пешком jaı-суть, положение, проста pyshaq-нож 

 

ІІ. Жаңа сабақ. 

Жаңа сөздер Перевод Жаңа әліпбимен жазу 

Ат, есім Имя  

Танысып қой Познакомься (ты)  

Танысып қойыңыз Познакомьтесь  

Танысқаныма қуаныштымын Рад знакомству  

Бұл  Это, этот, это  

Қыздар  Девушки   

Қарағым  Дорогая (ласковое обращение)  

Үй телефоны  Домашний телефон   

Нөмір Номер  



Сау бол ! До свидания! Будь  здоров!   

Сау болыңыз! До свидания! (вам) Будьте 

здоровы! 

 

Амансыз ба! Здравствуйте! (пожилым людям)  

Сабағың қалай? Как уроки?  

Кіруге бола ма? Можно  войти?  

Иә, болады. Да, можно  

Шығуға болады ма? Можно  выйти?  

Жоқ, болмайды. Нет, нельзя.  

Жаңалық   Новости   

 Жұмыс   Работа   

Ешқандай  Никаких  

1 – тапсырма. Тиісті әріптерді қойыңыз. Вставьте нужные буквы. 

 М     Ы     Ұ      Қ 

 Ң     Ң      Т      і 

 Қ      Ң     З      Ы 

Менің   Сені_ б_л 

К_м а_ы тан_сып  _ой. 

Тан_сып    _ойы_ыз Танысы_ы_.  

 

2 – тапсырма. Сөздер мен сөйлемдерді кесте бойынша бөліңіз. 

Разделите по таблицам. 

 

 



Сұрақ Жауап Рұқсат Танысу 

    

    

    

    

    

    

    

 

3 – тапсырма. Тыңдаңыз диалогте жоқ сөздерді табыңыз. Прослушайте.  

Найдите слова, которых не было в диалоге.                      №6        

 

 

 

4 – тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Подберите соответствие. 

Сәлем!  Жаман емес 

Қалайсың? Менің атым - ........... 

Сенің атың кім? Иә, болады/ Жоқ 

болмайды. 

Оның аты кім? Сәлем! 



Не жаңалық бар? Иә, болады/Жоқ 

болмайды. 

Танысып қойыңыз Сәлеметсіз бе? 

Кіруге бола ма? Оның аты – Самал. 

Шығуға бола ма? Жаңалық жоқ. 

Сәлеметсіз бе? Танысқаныма 

қуаныштымын 

Халіңіз  қалай? Жақсы. 

 

5 – тапсырма. Интербелсенді жұмыс. Бір тіл үйренуші ортаға шығады. Басқалары 

төмендегі сұрақтарды қояды.   

Интерактивная работа. С одной группы выходит один обучаемый. Остальные задают 

ниже приведенные  вопросы. 

 

 



 

6 – тапсырма. Сөздер қай суретке сәйкес келеді? Соедините фотографии с репликами. 

 

 

Көргеніме 

қуаныштымын! 

Жолыңыз болсынг! 

Халің қалай, балам? 

Сәлем, Айбек! 

Сәлеметсіз бе, 

Ольга! 

Жұмысыңыз қалай? 

Танысқаныма 

қуаныштымын ! 

Кездескенше, 

қыздар! 
 

 

 

 

7 – тапсырма. Тыңдаңыз. Керек сөзді жазыңыз.  Прослушайте и впишите нужные слова.  №5 

Максим: - Сәлеметсіз бе, Ольга! 

Ольга: - Сәлеметсіз бе, Максим! 

Максим: - Халіңіз  __________________ ?  

Ольга: -  __________________. Өзіңіздің ше? 

Максим: - Жақсы. Танысып ___________________ . 

Виктор: Сәлеметсіз бе! Менің атым – Виктор. 

Ольга: - Менің _______________  - Ольга. 

  ___________________   қуаныштымын. 

Виктор: - Мен де қуаныштымын. 

 

 

 



 

 

Есте 

сақтаңыз! 

Запомните! 

 

 

 

 

 

 

8 – тапсырма. Телефон нөмірін жазыңыз. Напишите номера телефона.  

 

 

 

Сыры

м 

 

Самал  

Дана  

Дәулет  

 

 

 

Жауап беріңіз. Ответьте на вопросы. 

Менің нөмірім Сіздің нөміріңіз 

Сенің нөмірің Оның нөмірі 



 

 

Менің ұялы телефон нөмірім - 87026805507 

 8             702                   680                   55            07 

 сегіз     жеті жүз екі     алты жүз сексен        елу бес       нөл жеті 

 

 

9 – тапсырма. Оқыңыз санмен жазыңыз. Прочитайте. Напишите цифры. 

Жүз он бір: ____  Жүз қырық сегіз: ____      Жүз жетпіс бес: ____ 

Жүз жиырма төрт: ____ Жүз елу жеті:____    Жүз сексен екі:____ 

Жүз отыз алты: _____ Жүз алпыс тоғыз:____   Жүз тоқсан төрт:____ 

 

 

ІІІ. Үйге тапсырма. Диалог құрыңыз. Амандасуға, танысуға, қоштасуға.   

Создайте диалог. Приветствие, знакомство, прощание 



 

 

 

 

 


