
3 – сабақ 

 

Сабақтың тақырыбы: Өмірбаян. Жіктік жалғау.  

Сабақтың мақсаты:  Ойлау қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын толықтыру. 

Көрнекілік құралдар: интерактивті тақта, слайд. 

Сабақтың барысы: 

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

мақсатымен таныстыру. 

 

ІІ. Грамматикалық минимум. Ереже. Жіктік жалғау (көпше түрі). (18 бет) 

Біз (сендер, ...) есімдіктерінен кейін оған қатысты (тәуелді) сөзге -мыз (-сыңдар, ...) жіктік жалғауы 

міндетті түрде жалғанады. 

Біз доспыз. Сендер мұғалімсіңдер ме?  

 

Таблица личных окончаний именных частей речи  
 

Лицо Конечный звук слова 

Личные окончания 

Ед. 

число 
Множ. число 

І. 

Мен 
Біз 

Гласный или 

сонорный (р, й, л, у, м, 

н, ң)  

-мын 

-мін 

-мыз (-быз, -біз, -міз 

после конечных м, н, ң) 

Звонкие согласные з,ж 
-бын 
-бін 

-быз  
-біз 

Глухой согласный или 

звонкие б, в, г, д 

-пын  

-пін 

-пыз  

-піз 

II. 
Сен,  

Сіз. 
Сендер, 

Сіздер 

Независимо от 

конечного звука слова 

-сың (-

сыз)  

-сің (-
сіз) 

-сыңдар(сыздар)  

-сіңдер (сіздер) 

III. 

Ол  
Олар 

Не имеет личных окончаний 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ. Сабақтың барысы 

1-тапсырма. Тиісті есімдікті қойыңыз. 

Вставьте нужное местоимение. 

 

 

 

 

 

1. Мен – дәрігермін. 

2. __________  Қайырбексің бе? 

3. ___________отау иесісіз. 

4. ___________қазақ. 

5. ____________ Хромтаудансыз ба? 

6. _______________ Алматыдансың. 

7. Мына суретте  ______  тұрмын. 

8.  _________ үйленгенмін. Менің отбасым бар. 

9. __________  үйленбегенсің. 

10. ___________ жиырма алты жастамын. 

11. Мына суретте _________ қайдасың? 

12. ___________ Арман Ергалиевсіз бе? 

13.___________  аспазбын. 

14. ___________ отыздасыз ба?  

 

2-тапсырма. Жіктік жалғауды қолданып, сөйлемдерді көшіріңіз.  

Перепишите предложения, используя окончания личной формы. 

1 Менің есімім – Арман. Мен – Арманмын. 

2 Тегім - Омаров Мен 

3 Жасым отыз сегізде Мен 

4 Ұлтым – қазақ. Мен 

5 Мамандығым – заңгер. Мен 

6 Отбасым бар.  Мен 

7 Мен Қостанайда тұрамын Мен 

 

 

 

3-тапсырма. Жаңа сөздермен танысу. Сөздерді бірлесе аудару. 

Латын графикасында көшіру 

 

ағайынды тәте болып келеді ұлт 

ағайын-туған тегі бөлме жиі 

жезде туған бұл жолы инженер - құрылысшы 

бөле туыс бұрындары құрылыс компаниясы 

жеңге туысқан бір жағынан мамандық 

жиен ағылшын бірдей мен, бен, пен 

жиеншар дүнген деген мұндағы 

келін кәріс ер-азамат немесе 

көке қазақ ерте оралу 

күйеу бала неміс жарасу сирек 

нағашы әртүрлі орыс сұрай беретін еді 

немере барып қайту түрік үйлендіру 

жиен немере болып есептеледі үйғыр үйленсе де 

 

Мен Сіз Сен Ол 



4-тапсырма.  Мәтінді оқыңыз.   

-  Менің атым - Самат. Жетінші сыныпта оқимын. Ата-анам маған үнемі ескерту жасайды.                 

Мысалы, үйге  ерте кел, сабағынды оқы, компьютерде көп ойнама, бас киім ки, жылы киін.  Мен 

кішкентай бала емеспін. Бәрін білемін, бірақ олар айта береді. Оларға қалай түсіндірсем екен? 

-  Менің атым - Арман. Бесінші сыныпта оқимын. Менің ағам бар. Оның аты – Мақсат.                Ол  

алтыншы сыныпта оқиды. Анам маған үнемі Мақсаттың ескі киімін ки, Мақсаттың ескі сөмкесін 

немесе кітаптарын ұста дейді. Ал менің ұстағым келмейді. Оны ата – анама қалай түсіндірсем екен? 

- Менің есімім – Қайрат. Жасым жиырма бесте. Қалада тұрамын, жеке фирмада жұмыс істеймін. 

Үйдің кіші баласымын. Үлкен ағаларым мен әпкелерімнің өз отбасы бар. Ата-анам ауылда тұрады. 

Олар – зейнеткерлер. Олар маған үнемі үйлен дейді. Алайда маған үйлену әлі ерте.Мен жұмыста 

жақсы жетістіктерге жеткім келеді. Қазір мен үшін карьера бірінші орында. Ата-анама айтсам, олар 

түсінбейді. Олар жұмыс пен отбасын алып жүру оңай деп ойлайды. Меніңше, қазіргі кезде бұл 

қиын секілді. 

 

5-тапсырма. Жауап беріңіз. 

Қай мәселе отбасында жиі кездеседі?  

     Саматтың                        Арманның                       Қайраттың 

мәселесі мәселесі                                мәселесі  

 

6-тапсырма.  Жауап беріңіз. 

1. Самат нешінші сыныпта оқиды? 

2. Оған қандай ескертулер  ұнамайды?                                                       

3. Арманға анасы үнемі не айтады? 

4. Қайрат қайда тұрады және жұмыс істейді?                     

5. Қайратқа ата- анасы үнемі не айтады? 

6. Қайрат үшін не маңызды?  

7. Қайрат отбасын құру туралы не ойлайды? 

7-тапсырма. Топтық жұмыс. 

1. Сұрақтарды топ болып талқылаңыз. 

1) Балаға үнемі ескетру жасау керек пе? Неге? Себебі? 

2) Кіші бала үлкен баланың заттарын қолдану керек пе? Неге? Себебі? 

3) Ерте үйлену дұрыс па? Неге? Себебі? 

2. Сұрақтарға жауап жазыңыз. 

          

 

Мектеп жасындағы 

балаларға ата-аналар 

қандай ескертулер жасайды? 

 

1. _ үйге ерте кел__ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

          

 

16-25 жастағы 

баласына ата-аналар 

қандай кеңес береді? 

 

1. _ жақсы жұмыс істе__ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

 

8.Тыңдалым. Оқулық А2, 15- бет, № 1 диалог 

 

?  

? 
 

? ? 



  Мәтінді тыңдаңыз, тиісті сөздер мен жалғауларды жазыңыз. 
Аты-жөні:                                           

Туған жылы, айы, күні  ...................................... 

Туған жері  ........................................... 

Ұлты:  ........................................... 

Білімі, оқыған оқу орны  ........................................ 

       Ата-анасы: ..................................................... 

       Отбасы жағдайы: ................................................ 

       Әскери қызметі:  ................................................. 

       Қазіргі жұмысы:   ............................................. 

IV. Үйге тапсырма. Отбасыңыз туралы шағын мәтін жазыңыз. 

V. Сабақтың қорытындысы: Сұрақ-жауап әдісі 

 

 


