
2-сабақ 

Сабақтың тақырыбы:  «Отау көтеру» Иелік форма қосымшасы. Оқулық (А2,167-168б) 

Сабақтың мақсаты:  Ойлау қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын толықтыру. 

Көрнекілік құралдар: интерактивті тақта, эл.оқулықтар 

                                                          Сабақтың барысы: 

І. Ұйымдастыру кезеңі. Амандасу, тыңдаушыларды түгендеу, сабақтың тақырыбы мен 

мақсатымен таныстыру. 

1. Грамматикалық минимум. Иелік форма қосымшасы. (А2,167-168б) 

Ереже: Иелік форма заттың меншіліктілігін нақтылайды, анықтайды. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Иелік форманың 
сұрақтары:

Кімдікі?

Ненікі?

-нікі, -дікі, -тікі 
қосымшалары буын 

үндестігіне бағынбайды

Майранікі,  Көкшетаудікі, бастықтікі, т.б

Үй- біздікі (Дом наш)

Кітап- баланікі (Книга мальчика)

Мына фото сурет менікі (Эта фотография моя)

Үлкен бөлме ағасынікі (большая комната брата)

 

Иелік формадағы сөз мағыналық жағынан ілік септік + тәуелдік 

жалғау нысанындағы тіркеске толық сәйкес келеді. Меншіктің объектісі 

бірінші орында тұрады. 

 

Болаттың кітабы (Книга Болата) – Кітап Болаттікі. (Книга Болата) 

Мынау менің қаламым (Это ручка моя) – Қалам менікі (Это ручка моя) 



 

 

 

1-тапсырма. Иелік форманың тиісті жұрнағын қосып сөйлем құраңыз. 

Составьте предложения, добавив нужные суффиксы формы принадлежности 

 

Теннис         кітап    диск                   ұялы   

 электронды 

ракеткасы             телефон                пошта 

      

 
    Бөлем   Сәкенің  жездеңіз      Сәкеннің    көкең 

    Інісі          күйеу баласы 

 

2. Лексикалық минимум. 

 

                                                 Жаңа сөздермен танысу: 

 Латын әліпбиімен жазу  

отау көтеру, 

үйлену 

 создание своего очага 

отқа май құю  для очищение семейного очага в 

огонь брызгается масло 

шашу  разбрасывание сладости перед 

гостями (свадьба, праздник, 

радостные события) 

көрімдік  обряд, совершаемый когда в дом 

приходит келін 

бағалы мүліктер  ценные вещи 

төңіректейді  вертятся по близости 

әдептілік  воспитанность 

мәдениеттілік  культурность 

 

Грамматикалық минимум. Ереже. мен / бен / пен жалғаулықтары. 

және, мен / бен / пен жалғаулықтары сөйлемнің бірыңғай мүшелерін (синтаксистік 

қызметі бірдей  сөздерді) байланыстырады:  

Мысалы: Арман мен Асқар киноға барды. 

 

Қолданылуы. 

- есім сөздер (зат есім, сын есіи, сан есім, есімдік): 



Мен Диас пен Динараға кеттім. 

- қимыл атаулары:  

Ол ән айту мен би билеуді жақсы көреді. 

 

Мен (бен, пен)жалғаулығы түбірге қосылып жазылатын көмектес септік жалғауымен 

сырт тұсғасы жағынан ұқсас. Олардың мағыналық айырмашылықтарын мәтін 

мазмұнына қарай ажыратуға болады: 

- Алмас Анармен бірге киноға барады. 

- Анар мен Алмас киноға барады.= Анар, Алмас киноға барады. 

- Анар және Алмас киноға барады. 

 

2-тапсырма. Тәуелдік жалғаулы сөзді иелік формамен ауыстырыңыз. 

Мынау менің қағаздарым. Мынау қағаздар менікі. 

Бұл-Қуаттың үйі.  

Бұл кімнің суреті?  

Мынау сіздің суретіңіз бе?  

Бұл- сендердің сыныптарың.  

Менің пәтерім-мынау.  

Мынау кімнің ноутбугі?  

Бұл кімнің телефоны?  

Бұл менің қаламым емес.  

Бұл менің бөлмем  

 

3-тапсырма. Жалғаулықты алмастырыңыз. 

Танысып қойыңыз, бұл – Гауһар және Айжан. Танысып қойыңыз, бұл – Гауһар мен Айжан. 

Жетпіс екінші пәтерде Таңат және Әлия тұрады.  

Кеше жаңбыр және қар жауды.  

Мен күзді және жазды ұнатамын.  

Тұсаукесерге және туған күнге көп адам келді.  

Мен тауға сенбіде және жексенбіде шығамын.  

Менің кішкентай жиенім би билеуді және ән 

айтуды жақсы көреді.  

 

Сіздің күйеу балаңыз және қызыңыз келді.  

Аңсар және Ғалия маған бөле болып келеді..  

Мен неміс және ағылшын тілдерін жақсы білемін.  

 

 

4-тапсырма. №4 аудио. Қысқа мәтіндерді тыңдаңыз.. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

Прослушайте мини-текст. Ответьте на вопросы. 

 

1) Олар бір-біріне кім болып келеді? 

_____________________________________________________________ 

2) Оның атасы мен әжесінің кімі бар? 

_____________________________________________________________ 

3) Олар бір-біріне бөле ме? 

_____________________________________________________________ 

4)Дәулеттің кімі бар? 

_____________________________________________________________ 



5)Назеркенің неше бөлмесі бар? 

_____________________________________________________________ 

5-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, аударыңыз. 

Ұлтымыздың мәдениетінде «отау көтеру» деген сөз бар. Ол «үйленудің, жұпты 

болдың» деген мағынаны білдіреді. Демек, үйленумен бірге отау көтеру тиіс. Әдетте ұлы 

үйленетін, қызы тұрмысқы шығатын ата-ана алдымен отау дайындайды. Қыз жасауына отау 

қосыла берілген. Отау жас отбасының бақыт шаңырағы болып саналатындықтан, оны 

барынша әсемдеп, әдемілеп, толық жакбдықтап әзірлеу аз шаруа емес. Оған көрші - көлем, 

жақын - туыс, нағашы - жиендер тегіс, араласады.  

Кесе-аяқтан бастап үй киізіне дейін әкеледі. Сөйтіп, бүкіл ауыл болып отау көтеру әрі 

қызық, әрі міндетті іс. Отау алғаш тігілгенде оны құрметті әрі елге сыйлы аналар бастайды. 

Шаңырақты да бақанға ақ мата байлап, ел ағалары көтереді. Отқа май құйылады, «босаға 

майлау» жасалады.  

Алғашқы дастарқан жайылып, оған мол тағам жасалады. Кіргендер шашу шашып, 

«құтты болсын», «іші жанға, сырты малға  толсын» деген тілекпен қуанышын білдіреді. 

Жақын туыстар отауға көрімдік әкеліп, мал атайды, бағалы мүліктер сыйлайды. Жас отау әке 

үйінің оң жағына тігіледі. Бұл үйге жасы үлкендер шақырусыз кірмейді. Ал жастар мен 

балалар қызықтап, осы отауды төңіректейді. Ауылдастармен жанашырлар жас отау түтінінің 

түзу шығуын, жаңа үйленгендердің тұрмыс-тіршілігін сырттай бақылап, келінге баға беріп 

отырады. Жас келіннің ерте тұрып өз үйінің ғана емес, жанындағы іргелес үйлердің де 

түндігін ашуы оның әдептілігі мен мәдениеттілігін білдіреді. 

 

 1.Сөйлемді толықтырыңыз. 

   Ұлы үйленетін, қызы тұрмыс құратын ата-ана ...... . 

     А) дастархан жаяды. 

     В) мол тағам әзірлейді. 

     С) әуелі отау дайындайды. 

     D) алдымен жасау дайындайды. 

2.Мәтін мазмұнына сәйкес жауапты табыңыз. 

   Жаңа үйленгендерді сырттай кімдер бақылап отырады? 

А) жастар мен балалар 

В) ел ағалары мен жастар 

С) жаңашырлар мен балалар 

D) ауылдастар, жаңашырлар 

3.Мәтінге сәйкес ақпаратты таңдаңыз. 

А) Шаңырақты елге сыйлы ел ағалары көтереді. 

В) Жас отау әке шаңырағының сол жағына тігіледі. 

С) «Босаға майлау» рәсімін елге сыйлы аналар жасайды. 

D) Жақын туыстар жаңа үйленгендерге бата беріп отырады. 

 

4. Мәтінге нақтырақ тақырып таңдаңыз. 

А) Ел ағалары 

В) Қыз жасауы 

С) Отау көтеру 

D) Ұлт мәдениеті 

5. Мәтін бойынша толық және нақты ақпаратты  табыңыз. 

А) Жас отауға жасы үлкен елге сыйлы адамдар жиі кіретін болған. 

В) Жас келіннің отауы халықтың назарында болған. 

С) Ұлы үйленетін, қызы ұзатылатын ата-аналар отауды толық әсемдеп жабдықтайды. 

D) Қазақ халқының мәдениетінде қыз жасауымен бірге отау қоса берілетін болған. 



6. Мәтіндегі автордың пікірін анықтаңыз. 

 А) Жас отаудың шаңырағын ел ағалары көтереді. 

 В) Жас отауға аналар мен әжелер шашу шашады. 

 С) Жас келіннің ерте тұруы оның әдептілігі білдіреді. 

 D) Өз алдына отау көтеру – әрі қызықты, әрі міндетті іс. 

 

5. Тыңдалым. Тіл-құрал А2, 20-б. 1-мәтін тапсырма. Дұрыс нұсқаларды белгілеңіз. 

6. Сабақтың қорытындысы: Сұрақ – жауап әдісі. 
 


