
Блум  бойынша сабақ тапсырмаларының  хаттамасы 

Пән аты-қазақ тілі  Сабақтың тақырыбы - Қазақстан-біздің Отанымыз  Жіктік жалғау. 

Сынып 6 

                              

Оқытушы - Жайлибаева Гүлшат Қали қызы 

Бірінші деңгей - Білімдер 

Оқу міндетінің таксономиясы Етістік  Неге сүйенеді 

1.00 Білім 

 

1.10  Нақты мәліметтерді білу 

 

 

1.11 

Терминологияны 

білу 

Анықтау, меңгеру, айыру, 

еске түсіру, таба білу 

Сөздік, ұғымдар, терминология, мәндер, 

анықтамалар, байланыстар, элементтер 

 1) 85 бет.Сөздердің аудармасын  таба біл: 

Құрылық----------, жазық дала---------------------, шөл-------------, аймақ-------------------, қорық--

---------------------,белес -----------------------,әр алуан-----------------------, көркем------------------- . 

2)Ережені есіңе түсір! 

Жекеше                                                                          Көпше 

І жақ                                                                    І жақ                                                                    

ІІ жақ                                                                   ІІ жақ 

 ІІ жақ                                                                  ІІ жақ 

ІІІ  жақ                                                                 ІІІ жақ   

 

 

Екінші деңгей - Түсіну 

Оқу міндеттерінің таксономиясы - екінші 

деңгей 

Етістік  Неге сүйенеді 



2.00 Түсіну 

 

2.10 Ыңғайландыру Аудару, түрлендіру, өз сөзіңмен айту, көрсету, 

дайындау, оқу ұсыну, өзгерту, басқа нысанда 

жазу, қайта құрастыру 

Мәнділігі, мысал, анықтамалар, 

абстрактілеу, ұсыну, сөздер, фразалар. 

 1)Сөйлемдерді қайта құрастыр. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік  (----------) көк түсті. Тудың ортасында( ----------) бейнеленген. Қыран- 

бейбітшілік, (----------------------) белгісі. 

2) 87 бет 6-тапсырма .Диалогты аудар! 

3)Отан туралы мақалдардың дұрыс аудармасын  көрсет: 

      1.   Отан отбасынан басталады.                                                   1.   Все земли хороши, а своя -  лучше всех 

       2. Ел  iшi – алтын бесiк.                                                               2.     Дерево сильно корнями,  человек – родной землей. 

       3.  Ағаштың тамыры - өскен жерiнде,                                        3.      Родная земля – золотая колыбель. 

            Адамның жаны – туған елiнде.                                                  4.    Нет Земли лучше Родины,                                                                                                                                           

        4. Ел-елдің бәрі жақсы,                                                                   Нел людей лучше, чем на Родине 

             Өз елің бәрінен жақсы.                                                           5.   Родина начинается с семьи.                                                     

        5.  Отан оттан да ыстық                                                               6.   Родины тепло – огня жарче. 

       6. Туған жердей жер болмас,                                                          

           Туған елдей ел болмас.                                                      

        

    

 

Үшінші деңгей-Қолдану 

Оқу міндеттерінің 

таксономиясы- 

Етістік Неге сүйенеді 



үшінші деңгей 

 

 

3. Қолдану 

 

Қолдану, қорыту, байланыс орнату, таңдау, дамыту, 

ұйымдастыру, пайдалану, басшылыққа алу, түрлендіру, жіктеу 

Қағидаттар, заңдар, қорытындылар, әсерлер, әдістер, 

теориялар, абстракциялар, жағдаяттар, қорытулар, 

процестер, феномендер, тәсілдер 

 

 

 

 

 

 

1)Байланысты орнат, көп нүктенің орнына тиісті сөзді көрсет. (сөздікпен пайдалануға болады) 

Қазақстанның Туы мен Елтаңбасы екі түсті....................................... . Түркі халықтары үшін қасиетті ұғым................. . 

алтын түс........................... . 

Керекті сөздер: байлық пен берекенің белгісі, көгілдір және алтын, көк түс. 

2) Жіктік жалауларды басшылыққа алып, сөйлемдерді түрлендір:  

1.Сен Атыраудан..... ба? – Жоқ, мен Шымкенттен ..... . 

2.Біз оқушы.... . Ал сіздер ше? 

3.Мен он екіде..... . Сен он үште...... бе? 

4.Ол мұғалім. Мен студент...... .Сіз сазгер .... . 

5. Біз сабаққа келе..... . сендер мектепке ерте кел..... . 

Төртінші  деңгей - Талдау 

Оқу міндеттерінің 

таксономиясы - төртінші 

деңгей 

Етістік Неге сүйенеді 

Талдау 

 

4.10 

Элементтерді 

анықтау 

 

Дәлелдеу, сәйкестендіру, жіктеу, танып 

білу, шығару, категориялау 

 

 

Элементтер, болжамдар, қорытындылар, фактілерді көрсету, 

дәйектемелер, қасиеттер 



 

 

 

 

 

 

1) «Картография» техникасына біздің республикамыздағы  мемлекеттік  мерекелерді  рет-ретімен сәйкестіріп жаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Қатынас кестені пайдалынып,  мемлекетті сипаттауға керекті сөздерді жікте. 

 

 

 

 

 

 

Елтаңба, жыл мезгілдері, кино, Ту, бұлт, қыран, әдептілік, Әнұран, мектеп, тәуелсіз, тау, рәміздер. 

Жаңа білім: Мемлекет және Мемлекеттік рәміздер туралы қосымша ақпарат алады. 

Бесінші  деңгей - Топтау 

Менің 

Отаным  

  

  

  

 
 

 

 

 

 



Оқу міндеттерінің 

таксономиясы - бесінші 

деңгей 

Етістік Неге сүйенеді 

Топтау 5.20 Іс-

қимылдар 

жоспарын 

әзірлеу 

Ұсыну, жоспарын жасау, жүргізу, жобалау, 

модификациялау 

Жоспар, міндеттер, маманданым, схемалық 

фактілер, әрекеттер, тәсілдер, шешімдер, 

құралдар 

1)Мәтінге  жоспар жаса.  

Қазақстан. 

       Бiздiң Отанымыз - Қазақстан.  Қазақстан Республикасы – тәуелсiз мемлекет. Қазақстан Республикасының астанасы – Астана 

қаласы. Астана әсем қала. Ол Есiл өзенiнiң  жағасында орналасқан. Қала жылдан-жылға көркейiп келедi. Тамаша салынған 

ғимараттарға ерiксiз көз саласың. Астанада парктер, мектептер, мөлтек аудандар көп. парктер өте әдемi. Мұнда әртүрлi ұлттың 

өкiлдерi тұрады.  

 

Алтыншы  деңгей - Бағалау 

Оқу міндеттерінің 

таксономиясы-алтыншы 

деңгей 

Етістік Неге сүйенеді 

Бағалау 6.20 Сырттай 

сынау 

Пайымдау, дәйктеу, нығайту, салыстыру, 

стандарттау, бағалау. 

Мақсаттар, құралдар, тиімділігі, экономика, 

пайдалылығығ балама, іс-қимылдар жоспары, 

СТАНДАРТТАР, ТЕОРИЯЛАР, ҚОРЫТУЛАР 

1) Мысалы, сен шетелге бардың. Шетелдіктер сеннен өз елдерін сенің Отаныңмен салыстыруды  сұрады. Сен өз 

еліңнің әсемдігін қалай дәйктейсің. 

 


