
1 сабақ 

Сабақтың тақырыбы: Менің отбасым. Тәуелдік жалғауы. (Оқулық А2, 254-б.) 

ІІІ Латын әліпбиімен таныстыру 

      
ЖАҢА ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

туралы жалпы түсінік беру. 

Классификация звуков по латинице 

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

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

 

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

дауыссыз                    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.  

1. Грамматикалық минимум. Ереже 

Тәуелдік жалғауының – көпше түрінде меншік иесі, кейде меншіліктелетін зат көптік мағынада 

болады.  

Қараңыз: Меншік иесі көптік мағынаға ие болады. Мысалы: Біздің ұлымыз мектепте оқиды.  

Меншіліктелетін зат көптік мағынада болады. Мысалы: Біздің ұлдарымыз мектепте оқиды.  

Тәуелдік жалғаулар  

Жақ 

Жекеше/көпше  

                     Дауысты                       Дауыссыз 

Жуан буын Жіңішке буын Жуан буын Жіңішке буын 

І. Менің Мой (-я,-е,-

и) 

Ата+м Әже+м ат+ым үй+ім 

ІІ. Сенің Твой (-я,-е,-

и) 

Ата+ң Әже+ң ат+ың үй+ің 



ІІ. Сіздің Ваш (-а,-е,-

и) 

Ата-ңыз Әже+ңіз ат+ыңыз үй+іңіз 

ІІІ. Оның  Его /ее Ата+сы Әже+сі ат+ы үй+і 

І. Біздің Наш (-а,-е,-

и) 

Ата+мыз ата+лар+мыз Әже+міз ат+ымыз үй+іміз 

ІІ. Сендердің Ваш (-

и) 

Ата+лар+ың Әже+лер+ің ат+тар+ың үй+лер+ің 

ІІ. Сіздердің Ваш (-

и) 

Ата+лар+ыңыз Әже+лер+іңіз ат+тар+ыңыз үй+лер+іңіз 

ІІІ. Олардың Их Ата+лар+ы Әже+лер+і ат+тар+ы үй+лер+і 

1-тапсырма:  

Менің үйім Абай көшесінде.    ........ мекенжайың қандай? 

........... атың кім?    .......... әкем қырық екі жаста.  

........... көйлегім қызыл.   ........... інісі футбол ойнауды ұнатады. 

............ жұмысыңыз қандай?   .......... фирмаңыз екінші үйде ме? 

............ отбасы үлкен бе?    ........... әйелі есепші ма? 

........ ұялы телефоным жоқ.   Мына фотосуреттегі..........досым. 

2- тапсырма:  Мағыналас сөзге тиісті жалғауды жалғап,  сөйлем жазыңыз.  

Менің бауырым бар – менің інім бар  Іні 

Кенже ұл 

Есім 

Отау  иесі 

Бауыр 

Ата - ана 

Сіздің әке-шешеңіз неше жаста? –  

Менің атым – Ақбота –  

Оның ең кіші баласы – мұнайшы –  

Ол ағасын, қарындасын жақсы көреді –  

Темірлан – Асқардың үлкен ұлы -  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________ 

2. Лексикалық минимум. 

 Жаңа әліпбиімен жазу  

туған -туысқандар  родственики 

отау, ошақ, 

шаңырақ 

 семейный очаг 

ағайындар  братья 

нағашы  родственник по материнской линии 

ер-азамат  мужчина 

әйел  женщина 

жұбай  супруг, супруга 

отағасы  глава семьи 

бауырмал  любящий своих родственников 

немере  внук  

жиен  внук (ребенок дочери),  

  племянник  ребенок сестры) 

жиеншар  внучатый племянник (внук сестры) 

жезде  зять 

күйеу бала  зять 

жеңге  сноха 

келін  сноха 

қарындас  сестренка 

сіңлі   сестренка 

3-тапсырма.  Оқыңыз.Көп нүкте орнына тиісті сөздерді жазыңыз. 

 

 жалқаулар тәжірибелі зерек талантты тұрмыс үлгілі 



 

 

 

 

Менің атым - Самат. Мен университетте оқимын. Менің болашақ мамандығым – заңгер. Мен 

сіздерге өз отбасым туралы айтып берейін.  

 Менің отбасым үлкен және ........... отбасы. Әкем мен анам Ұзынағаш ауылында тұрады. Әкем 

Асқар .............және өте жақсы дәрігер. Ал анам Ұлжан мұғалім болып жұмыс істейді. Ол өте 

.............. адам. Сол үшін оларды ауыл адамдары өте қатты сыйлайды.  

Менің екі ағам және бір әпкем бар. Ағаларым ................ олардың өз отбасылары бар. Үлкен 

ағамның екі баласы бар. Үлкен ұлы үшінші сыныпта оқиды. Оның аты – Сержан. Ол өте .............. 

бала, ал кіші ұлы керісінше ............... . Әйелі Самал ............. болып жұмыс істейді. Ол қазақ. Орыс, 

ағылшын және француз тілдерін жақсы меңгерген. Екінші ағам Алматыда жеке фирмада жұмыс 

істейді. Оның бір қызы әйелі Жанар емханада медбике.Жасы жиырма үште. Әпкем Айжан ............. 

құрған. Ол Атырау қаласында тұрады. Менің ата-анам ............. баласын қатты жақсы көреді және 

сыйлайды. Ол өте ............ музыкант. Оның есімі – Қайрат. Біз үнемі бір-бірімізге көмектесеміз және 

барлық мейрамдарда бір-бірімізді құттықтап тұрамыз. Сол кезде үлкен отбасы болған қандай жақсы 

екенін түсінемін.  

 

4-тапсырма.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5-тапсырма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

6-тапсырма.  Сұрақтарға жауап беріңіз.  Ответьте на вопросы, 

1. Бұл отбасында неше адам бар? 

2. Азаматтың әйелінің есімі кім? 

3. Үйдің кенжесі кім? 

4. Отау иесі кім? 

аудармашы қабілетті үйленген қонақжай күйеу 

Асқар Ұлжанның кімі болады? 

Ұлжан Сержанның кімі болады? 

Асқар Сержанның кімі болады? 

Самал Асқар мен Ұлжанның кімі болады? 

Айжан Асқардың кімі болады? 

Айжан Қайраттың кімі болады? 

 

әжесі, күйеуі,  

келіні, атасы, 

әйелі,   

қызы,    

Саматтың отбасында неше адам бар? 

Саматтың отбасында қандай мамандық иелері бар? 

Саматтың отбасы мүшелері қайда тұрады?  

Кімнің мамандығы туралы айтылмады? 

Асқар мен Ұлжанның балалары қай кезде жиналады? 

Самат неге үлкен отбасын жақсы көреді? 

 

 

? 

 

?  

? 

 

? 

Перизат 

Асхат 

Мақсат 



5. Қара шаңырақ иесі кім? 

 

 

 

 

 

 

 

7- тапсырма. №2  Диалогті тыңдаңыз. Дұрысын белгілеңіз. 

Прослушайте диалог. Отметьте правильные варианты.  

1. Жандостың қарындасы бар ма?    

2. Ол қайда жұмыс істейді?    

  

3. Жандостың әйелінің есімі кім?   

  

4. Оның неше ұлы бар?    

  

5. Кімдер отау иелері?     

   

6. Кенжесі кім?       

7. Нұржанды қалай атайды?     

8- тапсырма. №3 мәтінді тыңдаңыз. Тиісті сөздерді жазыңыз. Прослушайте текст. Вместо 

точек напишите соответствующие слова.   

1. Санжар – ________________   адам. 

2. Оның бір бауыры _______________________  қаласында тұрады. 

3. Есімі – _________________________. 

4. Басқалары ____________________  қаласында тұрады. 

5. Автор Санжардың бауырын Павлодар қаласының __________________________  кездестірді. 

6. Ол ____________________ танымады. 

1. Грамматикалық минимум. Ереже. Шығыс септік. Нақ осы шақ (жай түрі) 

 

 

 

 Мағыналары:  

1) Қимылдың, іс-әрекеттің неден, қайдан шыққанын, қайдан басталғанын білдіреді. 

  Мысалы: Ол бүгін Мәскеуден келеді.   Біз ауруханадан шықтық. 

2) Заттың неден істелгенін, неден жасалғанын көрсетеді. 

 Мысалы: Маған күмістен жасалған бұйымдар ұнайды. Оқушылар қағаздан ойыншықтар 

жасады. 

9-тапсырма.   Шығыс септіктің тиісті жалғауын қойыңыз. 

1. Дүкеннен сатып алдым.  

2. Базар ..... сатып аласың ба? 

3. Үй ..... шықты. 

4. Досым ..... алған жоқпын. 

5. Бауырым ..... білдім. 

6. Әкімдік ..... келген жоқ.  

10-тапсырма.   Сөздерді тиісті қатарға жазыңыз. 

 

 

 

 

Иә, бар. Жоқ. 

Ауруханада. Әкімдікте. 

Жанар.  Сәуле. 

Екі ұлы. Үш ұлы. 

Таңат, Ержан  Ержан, Нұржан. 

Нұржан. Таңат. 

Отау иесі. Кенжетай. 

Шығыс септігінің сұрақтары:  Кімнен? Неден? Қайдан? 

Жалғаулары:  -дан/-ден,-тан/-тен,-нан/-нен 

отбасынан ұйымдарынан кинотеатрлардан кітаптарда

н 

сөздіктерінен 

отбасыларына

н 
досыңыздан кітаптарымыздан кітапханасына

н 

спортзалдардан 

Азамат 

Мәдина 

-нан 

-дан 
-ден -нан 

-тен 



  

 

                                          

 

 

    тәуелдік 

жалғау  

(т.ж) + (ш.с) 

досыңыздан  

1.  

2.  

3.  

 

            

 

 

 

 
1.3 Ережемен танысыңыз. 

   Нақ осы шақтың жай түрі сөйлеу барысында өтіп жатқан қимылды, іс-әрекетті білдіреді. 

 Мысалы: Мен банкте тұрмын. 

   Нақ осы шақтың жай түрі төрт қалып етістік арқылы жасалады. 

 Қалып етістіктер: тұр, отыр, жүр, жатыр 
Сен көшеде тұрсың.Мен үйде отырмын.  Сіздер көшеде жүрсіңдер.    Біз диванда жатырмыз. 

Нақ осы шақтың жай түрін нақтылау мақсатында қазір (сейчас), тап қазір (в данный 

момент) осы сәтте (в этот момент) деген сөздер қолдалынады. 

Мен қазір банкте тұрмын.      Ол тап қазір саябақта жүр.      Сен осы сәтте жиналыста отырсың. 

Топтық жұмыс. 

- Жұмыс дәптеріңізге өзіңіздің тұрған, отырған,  жүрген, жатқан 4 сурет салыңыз.  

- Суретіңізде қайда тұрғаныңыз, жатқаныңыз, жүргеніңіз, тұрғаныңыз  туралы бірінші жолға  

жазыңыз. 

- Енді 3 тіл үйренушіге олардың салған суреттері бойынша сұрақтар қойыңыз, жауаптарын 3 

жақта жазыңыз. 

                                                 
    тұр                отыр                                  жүр                    жатыр 

 

Төмендегі кестені толтырыңыз. 

                                                     Қайда? 

 Тұр  Отыр  Жүр  Жатыр  

Мен Мен  тұрмын    

     

     

     

шығыс септік 

жалғауы  

(ш.с)         

1. Отбасынан  

2.  

3.  

4.  

көптік жалғау 

(к.ж) + (ш.с) 

 

кинотеатрлардан  

1.  

2.  

3.  

 (к.ж) + (т.ж) 

+ (ш.с) 

 ұйымдарынан  

 

 

 

әніңнен ағаштан қаймақтан асханасынан ауруханадан автотұрақтан 



 


