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1-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Дұрыс жауаптарды таңдаңыз.
1. Мәтінде қай қалалар туралы айтылды?

Астана Алматы 

Шымкент Талғар 

Қарағанды Ақтау 

2. Мәтінде қай мамандық туралы айтылмады?

дəрігер мұғалім

тіс дəрігері көз дəрігері

3. Мәтінде айтылған есімдерді табыңыз.

Марат Мұрат

Мақсат Қанат

2-тапсырма. Тиісті ақпаратты жазыңыз.

1. Мараттың отбасында ............ адам бар. 

2. Мараттың бір ..............., бір ................. екі ................. бар.

3. Анасы ...................................., ал әкесі ...................................., 

ағасы ....................................  болып жұмыс істейді. 

4. Мараттың әпкесі ................................... оқиды. 

5. Марат .................. курста оқиды. 

А1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ
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3-тапсырма. Қай сурет Мараттың отбасына қатысты 
емес?

4-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.

1. Марат неге Астана қаласына көшіп келді?

............................................................................................................. .

2. Мараттың ата-анасы қайда тұрады?

...............................................................................................................

3. Ағасы ата-анасымен бірге тұра ма?

............................................................................................................. .

4. Ата-анасымен бірге кімдер тұрады?

............................................................................................................. .

5. Мараттың әкесінің аты кім?

...............................................................................................................
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2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Кейіпкердің аты кім?

Санжар Қанат Марат Самат 

2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған туыстық атауды 
белгілеңіз.

бауыр жеңге қарындас әпке

3-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.

4-тапсырма. Қажетті ақпаратты жазыңыз.
Кім? Мамандығы Қайда тұрады?

Әкесі:
Анасы:
Жеңгелері: 
Қарындасы: 
Күйеу баласы:
Қанат:

5-тапсырма. Қажетті ақпаратты жазыңыз.
1. Қанаттың .......... бауыры бар. 2. Қанаттың ............. баласы 

бар. 3. Үлкен ағасының ............. ұлы бар. 4. Екінші ағасының 
............... баласы бар.

А2 деңгейі
    1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ
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6-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. Қанаттың әкесі – қазір ......................... .  2. Қанаттың ана-

сы мейірімді және ........................ .  3. Үлкен ағасының балалары 
.....................  және зерек. 4. Қанаттың балалары ........................... 
жақсы көреді.

7-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. Ауылдың құрметті азаматы кім?  ............................................

.............................................................................................................. .
2. Оқушылар кімді жақсы көреді?  ........................................... 

.............................................................................................................. .
3. Кім ата-анасымен бірге тұрады?  .......................................... 

.............................................................................................................. .
4. Кім домбыра үйірмесіне барады? .........................................

.............................................................................................................. .
5. Кім гитара үйірмесіне барады? ............................................

.............................................................................................................. .
6. Кім үй шаруасында? ................................................................

.............................................................................................................. .
7. Кім биыл тұрмысқа шықты? .................................................

.............................................................................................................. .

8-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. Қанаттың ата-анасының неше немересі бар? ...................

...............................................................................................................
2. Қанаттың ата-анасының неше келіні бар? ........................

...............................................................................................................
3. Қанат неге бауырларымен телефон арқылы хабарласа-

ды? .......................................................................................................
4. Қанат қандай отбасында дүниеге келді? .............................

...............................................................................................................
5. Қанат бауырларымен жақсы араласа ма? ............................
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінді аяқтайтын санды белгілеңіз.
бір екі үш төрт бес алты жеті

2-тапсырма. Нешінші кеңесте айтылды? Кеңестер ретін 
жазыңыз

Бау-бақша 
отырғызу

Бәрі жақсы

Әдейі ұмытпау Сыйлық 
Арық/семіз Мейрамхана 

Достық Талап 
Жалғыз қалу Ыдыс жуу

3-тапсырма. Мәтінге қатысты екі суретті таңдаңыз.

В1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. үйдің 
2. естен 
3. есіне 
4. жалғыз 
5. жауап алу 
6. адамдарды 
7. талаптарға 

қалу, жауап беру, мақсатында, шығармау, 
тазалығы, жақындатады, сала беру

5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Бұл отбасының әр ................  міндеті екенін естен 

шығармаңыз.
2. Оның ................ ұмытпағаны анық.  
3. Ол сіз ................да біледі.
4. Кейде жалғыз ................, ойлану керек. 
5. «Ештеңе» деп жауап берсе, демек бәрінің де ................ 

болғаны.
6. ................ – адамдарды жақындатады.
7. Өзіңіз де сол ................ жауап беруге тырысып бағыңыз.

6-тапсырма. Кеңестерді ретімен жазыңыз.

1-кеңес

туралы.

үй шаруасы

2-кеңес уәде

3-кеңес дене бітімі

4-кеңес ойлану

5-кеңес артық сұрақ

6-кеңес қарым-қатынас 
нығайту

7-кеңес талап
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған салт-дәстүрлерді белгілеңіз.

Шілдехана Сүндет той

Құда түсу Беташар 

Бесікке салу Тұсау кесер

Үйлену той Есік ашар

Тілашар Ашамайға мінгізу

Отқа май құю Сырға салу

Ат қою Келін түсіру

2-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Балаға есім беру Б) Ашамайға отырғызу
2. Бала алғаш қадам жасау Г) Есік ашар
3. Бала бес жасқа келу А) Ат қою
4. Мектепке оқуға бару В) Тілашар
5. Қайын жұртқа алғаш бару Ә) Тұсау кесер

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Балаға қатысты салт-
дәстүрлер

Б)  есік ашар 

2. Жігіт, қызға қатысты салт-
дәстүрлер

Ә) сырға тағу, құда түсу, 
үйлену

3. Күйеу жігітке қатысты салт
А) шілдехана, бесікке салу, 
тоқым қағар

В2 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ
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4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Адамның тууынан бастап, қартайғанға дейінгі өмір 

жолының әр кезеңін атап өту, оған арнап өлең - жыр шығару 
қазақ халқының .............. дәстүрі болған.

2. Адамның .......... ................... қарай қазақы салт-дәстүрлер 
жалғаса береді.

3. Осындай дәстүрлердің бірі – ................... .................. .
4. Қазіргі кезде көптеген салт-дәстүрлер ...................  болып 

барады
5. Оның себебі .......................  өзгеруімен байланыстырылып 

жүр.

5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.

1. жұрт, халық ........................ 5. жолдастар .........................

2. есім беру ........................ 6. бірінші 
рет

.........................

3. сияқты ....................... 7. осы жолы .........................

4. мәселен ........................ 8. алайда ........................

6-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. Бала алғаш қадам жасағанда қай дәстүр жасалады? 
2. «Ашамайға отырғызу» бала неше жасқа келгенде жаса-

лады? 
3. «Тілашар» қандай жағдайда жасалады? 
4. «Есік ашар» салты қай уақытта жасалады? 
5. Күйеу жігіт тойдан кейін кімнің үйіне келеді? 
6. «Есік ашар» салтын не үшін жасайды? 
7. Қазіргі кезде салт-дәстүрдің ұмыт болуын немен байланы-

стырады? 
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5-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сәйкес суретті таңдаңыз.

2-тапсырма. Аталмаған туыстық атауларды белгілеңіз.

ата-ана бауыр әже, ата аға бала

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Отбасы – адам үшін ең жақын ................... орта.
2. Отбасының басты қызметі – баланы ................... .
3. Оның өміріне ............... жасайды және болашағын 

жоспарлайды.
4. Балаға ......... ..........дұрыс реттеуге үйретеді.
5. Баланың бойында ................... қасиеттерді қалыптастырады.

С1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ
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4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыптарды белгілеңіз.
1. Бала тәрбиесі
2. Отбасы міндеттері
3. Қазақи тәрбие
4. Білім беру
5. Отбасын құру
6. Жас отбасы мәселелері

5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. меңгереді ........................ 5. сауатты ..........................
2. әсер етеді ........................ 6. әділ болу ..........................
3. негізгі 
міндеті

........................ 7. айыра білу ..........................

4. туғаннан 
кейін

........................ 8. бала 
кезінен

..........................

6-тапсырма. Сөйлемнің екінші жартысын табыңыз.

1. Отбасында бала 
алғаш рет өмірмен, 

2. Отбасы баланың 
жақсы азамат 

Б) қоршаған 
ортамен танысады.

А)болашағын 
жоспарлайды.

Ә)қажет жағдай 
жасайды.

4. Баланың өміріне 
қамқорлық 
жасайды және 

3.Оның 
денсаулығы 
мықты, білімді 
адам болып өсуі 
үшін 

В) болып өсуіне 
ықпал етеді.

1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ......

7-тапсырма. Мәтінде берілген тіркесті жазыңыз.
Мектепке беру, университетке түсіру, 
үйлендіру, ұзату

...............................

Түрлі спорттық үйірмелерге қатыстыру, 
спортқа бейімдеу

...............................

Зиян әркеттерден, зиян заттардан қорғау ...............................
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1-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін кім туралы? Белгілеңіз.

Берік Самат Қуандық 

2-тапсырма. Тиісті жер атауларын жазыңыз.
1. .............................. облысы  2. ................................. ауданы 
3. ...............................  ауылы 4. ................................... қаласы

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған жылды белгілеңіз.

1995 2001 2012 2016 2010

4-тапсырма. Дұрыс емес ақпараттарды белгілеңіз.

1. Оның аты-жөні – Беріков Самат Қуандықұлы

2. Самат 1985 жылы дүниеге келді.

3. Саматтың туған күні – 10 тамыз.

4. Ол Алматы облысында дүниеге келді.

5. 2001 жылы 1-сыныпқа барды.

6. Ол Қазақ Ұлттық университетінде оқыды.

7.Ол Атырау қаласында жұмыс істейді.

8. Оның екі баласы бар.

9. Ол инженер болып жұмыс істейді.

А1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ
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5-тапсырма. Мекенжайы туралы ақпаратты тол-
тырыңыз.

Тұратын қаласы: ...............................................................

Даңғыл: ..............................................................

Үй нөмірі: ..............................................................

Пәтері: ..............................................................

Үй телефоны: ...............................................................

Ұялы телефоны: ...............................................................

6-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.

1. Самат қайда дүниеге келді? ...................................................

.............................................................................................................. .

2. Ол қай университетте оқыды?  ............................................

............................................................................................................. .

3. Ол қандай компанияда жұмыс істейді?  ..............................

.............................................................................................................. .

4. Отбасылық жағдайы қандай? ................................................

.............................................................................................................. .

5. Ол әскерге барған ба? ............................................................

.............................................................................................................. .
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2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін кім туралы? Белгілеңіз.

Мұқағали Мақатаев Мұқағали Мақатаев

2-тапсырма. Мәтінде жоқ есімдерді белгілеңіз.

Мұқағали Сүлеймен Нағиман

Нариман Айман Мұхаммедқали

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1 Мұқағали Мақатаевтың ......................... . ............................... 
2. Ол ................ облысында  1931 жылы туған.  3. Оның 

әкесінің аты – ..................... . Анасының аты – .................... . 4. 
Оның шын аты – .................... 5. Ол – қазақтың лирик .............
............................. . 

4-тапсырма. Дұрыс қатарды белгілеңіз.

1. М. Мақатаев өлеңдер мен поэмалар жазды

2. М. Мақатаев роман, әңгімелер жазды.

3. Оның өлеңдері туған жер, табиғат, Отан, 
махаббат туралы.

4. Оның өлеңдері тіл, тарих, қоғам туралы.

5. Ол мектепте мұғалім, радиода диктор болып 
жұмыс істеді.

6. Ол журналда бас редактор болып жұмыс 
істеді.

А2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ
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5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
Бердібек Соқпақбаев – қазақ ........... жазушысы. Оның 

туған күні 15 ............. Ол 1924 жылы дүниеге келген. Оның туған 
жері – ............ ауылы. Қостөбе ауылы Алматы облысында 
.................... Ол мектепте және журналда жұмыс істеді.

6-тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Бердібек 
Соқпақбаев

Мұқағали 
Мақатаев

Туған жылы:

Отбасы 
туралы:

Туған жері:

Жұмысы:

Жұмыс істеген 
орны:

Шығармалары:

7-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.

1. М. Мақатаев пен Б. Соқпақбаевтың өмірінде қандай 

ұқсастық бар?

1) ..................................................................... . 

2) ..................................................................... . 

3) ..................................................................... . 

2. М. Мақатаев пен Б. Соқпақбаевтың шығармашылығында 

қандай айырмашылық бар?

1) ..................................................................... .
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған маманды белгілеңіз.

Педагог Дәрігер Психолог 

2-тапсырма. Мәтінге сай етістікті таңдаңыз.

зерттеу үйрету тәрбиелеу

3-тапсырма. Сөз тіркесін толықтырыңыз.

1. Психолог ............, 2. тексеру ......, 3. тәжірибе .........., 

4. бақылау ......, 5. дәмді ............, 6. ешкім ............, 

7. он минуттан ............

4-тапсырма. Сөйлемдерді аяқтаңыз.

1. Психологтар балаларға тәжірибе ............ . 2. Балаларды 

жеке –жеке бөлмеге ................. .  3. Бөлмеде бақылау камерасы 

жұмыс .......... ............ . 4. Мен он минуттан кейін ................... . 

5. Егер шоколадты жемесең, саған он шоколад ............. .

5-тапсырма. Мәтінге сай келетін тақырыпты белгілеңіз.

Мінезді анықтау 
тәжірибесі

Балаларды 
тексеру 

тәжірибесі

Ғылыми 
жұмыс 

тәжірибесі

В1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ
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6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша нөмірлеңіз.

.....Балаларды бөлмеде жалғыз қалдырады. ..... Балаларды 

бөлмеге отырғызады.

..... Бөлмеде бір орындық, бір үстел бар.  ..... Психолог балаға 

сөйлейді.

...... Балаларға шоколад береді. ..... Тек екі бала шоколадты 

жемейді.

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.

1. Тәжірибені кімдер жасайды? ............................................. ..

................................................................................................................

 2. Тәжірибені кімдерге жасайды? ............................................

.............................................................................................................. .

3. Тәжірибенің мақсаты не? ......................................................

.............................................................................................................. .

4. Тәжірибеге неше бала қатысады? ..........................................

.............................................................................................................. . 

5. Мамандар балаларға не береді? ............................................

.............................................................................................................. . 

6. Бөлмеде қандай заттар бар?  .................................................

.............................................................................................................. .

7. Неше бала шоколадты жемейді? ...........................................

.............................................................................................................. .

8. Балалар неше минут жалғыз қалады? ..................................

.............................................................................................................. .
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4-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған адам қасиеттерін 

белгілеңіз.

өсекші адал өтірікші жалқау

мейірімді мақтаншақ қатал пысық

2-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.

1. Абай – ұлы ақын.

2. Ол қазақ халқын білім алуға шақырды.

3. Абай ақылды, пысық, еңбекқор адамдар 
туралы жазды.

4. Ол еңбек етудің пайдасын түсіндірді.

5. Болыс, билердің жағымды жақтарын жазды.

6. Абай мақтаншақ адамдарды жақсы көрді.

7. Халықтың өмірін өлеңдерінде жазды.

3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Абай Құнанбаев – қазақ халқының ........... ақыны.
2. Қазақ халқын әр түрлі ............ үйренуге, ............. алуға 

шақырады.
3. Халыққа еңбекті ............. еңбек ете ................ пайдасын 

түсіндіреді.

В2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ
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4. Ақын өсекші, өтірікші, жалқау, .................. адамдарды жек 

көреді.

5. Абай өз өлеңдерінде мұндай адамдарды .............................. .

4-тапсырма. Дұрыс нұсқасын жазыңыз.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

..................................................

Еріншек, бекер мал шашпақ –

Талап, еңбек, терең ой,

Бес асыл іс, көнсеңіз.

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Бес дұшпаның, білсеңіз.

Қанағат, рақым, ойлап қой –

5-тапсырма. «шақырады» сөзінің мәтіндегі мағынасын 

анықтаңыз.

1. айтады  2. құттықтайды 3. насихаттайды  4. жарнамалайды

6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сөйлемді 

жалғастырыңыз.

Абай халықтың өмірін сипаттай келе, 

1. жақсы және жаман нәрселерді ажырата білуді айтады.

2. жақсы және жаман нәрселердің бар екенін айтады.

3. жақсы және жаман нәрселер ұқсас екенін айтады.
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5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 

1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Қожанасырдың тойға 
баруы

Қожанасырдың тойдан 
қайтуы

Қожанасырдың шапаны Қожанасыр және бай

2-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

бір адам .................. көңіл аудармау ..................

адам .................. дұрыс ..................

нашар .................. қожайын ..................

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты табыңыз.

1. Бір адам той жасайды.

2. Тойға көп халық жиналады.

3. Қожанасыр тойға келеді.

4. Үй иесі Қожанасырға бірден қошемет 
көрсетеді.

5. Қожанасыр үйіне барып, тәуір киімін 
киіп келеді.

6. Қожанасыр шапанын табаққа салады.

С1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Баяғыда біреу той 
жасапты, 
2. Қожанасыр тойға келеді, 
3. Үй иесі Қожанасырды 
елемейді, 
4. Қожа үйден шығып 
кетеді де, 
5. Сен кісіні сыйламайды 
екенсің, 

оған ешкім қошемет 
көрсетпейді.

тәуір киімдерін киіп, қайта 
келеді.

тойға көп кісі жиналыпты.

киімді сыйлайды  екенсің.

оның үстіндегі киім жаман 
екен.

5-тапсырма. Оқиға реті бойынша орналастырыңыз.

Той болады.
Қожанасыр үйіне 
қайтып барады.

Ешкім көңіл 
аудармайды.

Қожанасыр тойға келеді.

Үй иесі оны төрге 
отырғызады.

Тойға қайтып келеді.

Жақсы киімдерін киеді.
Қожанасыр табаққа 
шапанының жеңін 
салып отырады.

Үй иесі Қожанасырды 
сыйлайды.

Үй иесі түсінбейді.

6-тапсырма. Мәтінге сай келетін тұжырымды белгілеңіз.

1. Адамның сырт-келбетіне, киіміне қарап баға беру.

2. Адамның ақылына, сөзіне қарап баға беру.

3. Адамның байлығына, түріне қарап баға беру.
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Сұхбатта айтылған мамандықтарды 

белгілеңіз.

дәрігер есепші экономист

кеңесші менеджер мұғалім

мұнайшы құрлысшы психолог

2-тапсырма. Кімдер сұхбаттасты? Белгілеңіз.

Ержан Сымбат Қымбат

3-тапсырма. Тиісті есімді жазыңыз.

1. ............... Атыраудан келді. 2. ............ Алматы қаласында 

жұмыс істейді. 3. ............... орынды сұрады. 4. .............. 

«Байлық» компаниясында жұмыс істейді. 5. .............. кеңесші 

болып жұмыс істейді. 6. ...........ның мамандығы – экономист. 

7. ...............тың мамандығы – дәрігер. 8. ............. «Денсаулық» 

шағын орталығында жұмыс істейді. 9. ............... бизнесті да-

мыту секциясына барады. 10. ................... тұтынушылармен 

жұмыс секциясына барады. 

А1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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4-тапсырма. Сөйлемдерді сұхбат мағынасына қарай 
толықтырыңыз.

жұмыс 
орындары

семинарға семинарда секцияға
мамандық-

тары

1. Олар .............. келді. 2. Олар .............. танысты. 3. Олар өз 

.............. туралы айтты. 4. Олар .............. .............. туралы айтты. 

5. Олар екі бөлек .............. кетті.

5-тапсырма. Толықтырыңыз.

1. Кешіріңіз, мұнда ................. бола ма? 2. Бағдарламада 

сағат 10:00 деп тұр, қазір .................  қалар. 3. Сіз кім болып 

жұмыс .................? 4. Алайда қазір ................. болып  істеймін. 

5. Құрметті семинарға .................  қош келдіңіздер! 6. Менікі 

.................  жұмыс секциясы.

6-тапсырма. Кейіпкерлер туралы ақпаратты 
толықтырыңыз.

Сымбат Ержан 

Келген қаласы: .................................. ..................................

Мамандығы: .................................. ..................................

Жұмысы: .................................. ..................................

Секциясы: .................................. ..................................
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2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Қай әнші туралы айтылды? Белгілеңіз.

 

2-тапсырма. Қай жанрдағы ән туралы айтылды? 
Белгілеңіз.

эстрада опера халық әні поп

3-тапсырма. Мәтінде айтылған жылдарды белгілеңіз.

Бір мың 
тоғыз жүз 

алпыс тоғыз

Бір мың 
тоғыз жүз 

тоқсан төрт

Екі 
мың

Екі мың 
он

А2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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4-тапсырма. Мәтінде айтылған қалаларды табыңыз.

Құлжа Алматы Бейжің Астана

5-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.

Майра Қазақстанда дүниеге келді.

М. Мұхамедқызы Құлжа қаласында дүниеге 
келді.

Оның әкесі – музыкатанушы, композитор.

Оның анасы – Қазақстанның халық әншісі.

Майра Құрманғазы атындағы университетті 
бітірді.

Майра көркем фильмде басты рөлде ойнады.

2000 жылы «Тарлан» сыйлығын алды.

Майра эстрадалық әндерді орындайды.

6-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. Майра қазақ ............ дүниеге келді. 2. Ата-анасы 

қыздарының ............ үнемі қолдап отырған. 3. Университетінің 
............ бөлімін бітірген. 4. 1994 жылы отбасымен бірге 
Қазақстанға ............ келеді. 5. Ол Алматы қаласындағы театр-
да ............  істейді. 6. Майра әлемдік опера партияларын ............ 
орындайды.

7-тапсырма. Кестені толтырыңыз.
Аты-жөні: ..............................................................
Туған жылы: ..............................................................
Туған қаласы: ..............................................................
Білімі: ..............................................................
Жұмыс орны: ..............................................................
Әкесі: ..............................................................
Анасы: ..............................................................
Жетістігі: ..............................................................



28

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Айтылған мамандықтарды белгілеңіз.

бағдарламшы заңгер экономист

менеджер психолог зергер

сатушы қаржыгер шаштараз

2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Экономика және IT саласындағы ................. сұраныс 

жоғары.
2. Нарықта ірі компаниялардың күн .................  пайда болуы.
3. Бұл мамандық ең танымал .................  қатарына кіреді.
4. Экономист жұмысы – .................  ақы төленетін мамандық.
5. XXI ғасыр – бұл жоғары .................  ғасыры.
6. Көп студенттер оқып жүріп ................. жұмыс табады.

3-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

ХХІ ғасыр 
мамандары

Сұранысқа ие 
мамандықтар

Мамандықтың 
бәрі жақсы

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Оған себеп нарықта А) ал қаржы директоры 
болсаңыз 2500-3000 доллар 
ала аласыз.

2. Бұл мамандық ең танымал Ә) тәжірибелі 
бағдарламашылар ел 
бойынша ең жоғары 
еңбекақы алады.

В1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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3. Бастаушы экономист 
жалақысы 500 доллар,

Б) мамандықтар қатарына 
кіреді.

4. Соңғы санақ деректеріне 
сәйкес,

В) экономиканың барлық 
салаларында жұмыс істейді.

5. Экономисттер мен 
IT мамандар бизнесте, 
мемлекеттік құрылымдарда,

Г) ірі компаниялардың күн 
сайын пайда болуы.

5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

қазіргі 
уақытта

.......................... айлығы көп ..........................

күнде .......................... байланысты ..........................

ең атақты ..........................
қызмет 

атқарады
..........................

6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Қандай мамандарға сұраныс жоғары? ................................

.............................................................................................................. .
2. Экономист болу қандай? ....................................................... .
3. Экономист қандай мамандық? ...............................................

.............................................................................................................. .
4. Ел бойынша ең жоғары еңбекақыны кімдер алады? ........

.............................................................................................................. .
5. Кімдерге жұмыс табу қиын емес? ........................................

............................................................................................................. .
6. Кімдер оқып жүріп жұмысқа орналасады? ........................

............................................................................................................. .
7. Тәжірибелі бағдарламашылар неше айлық алады? ...........

.............................................................................................................. .
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған мамандықтарды 

белгілеңіз.

Дәрігер Құрлысшы Полиция 

Доп жинаушы
Құмырсқа 
аулаушы

Пингвин 
көтеруші

Тыңдаушы Құс аулаушы
Пингвин 

асыраушы

2-тапсырма.  Мәтінде аталған елдімекен атауларын 
табыңыз.

Ресей Антарктида Америка 

Токио Аргентина Австралия

3-тапсырма. Толықтырыңыз.

1. Әлемде ең сирек кездесетін және қызықты саналатын 

.............. туралы.

2. Гольф пен теннис ең көп тараған .............. түрі десе де 

болады.

3. Олар құмырсқаларды жинап, арнайы ..............  тапсырады.

4. Пингвиндер аспаннан ұшақ көрсе, .............. созып қарайды 

екен.

5. Оның міндеті – кез келген жанды .............. тыңдап, оның 

қуанышы мен қайғысына ортақтасу.

В2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Естімеген 
елде көп

Жұмыстың 
оңайы жоқ

Ең танымал – 
мамандықтар

5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Ресей А. Тыңдаушы

2. Доп Ә. Зерттеу

3. Құмырсқа Б. Гольф

4. Ұшақ В. Орталық

5. Токио Г. Пингвин

6-тапсырма. Тиісті мамандықты жазыңыз.

1. ................................. допты жинау допты әкеліп беру

2. ................................. орталықа тапсыру жәндіктерді жинау

3. ................................. құстарды тұрғызу құстарды бақылау

4. ................................ адамдарды түсіну басын изеп отыру

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.

1. Құмырсқаларды неге пайдаланады? ......................................

2. Пингвиндер өздері тұра ала ма? ............................................ .

3. Пингвиндер неге қарайды? ................................................ .

4. Тыңдаушы адамдардың несіне ортақтасады? ...................

............................................................................................................. .

5. Тыңдаушы кәсібі қай қалада дамып келеді? ........................

.............................................................................................................. .
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Халыққа 
қызмет көрсету 
орталығының 

ашылуы

Халыққа 
қызмет 
көрсету 

орталығының 
жұмысы

Халыққа 
қызмет 
көрсету 

орталығының 
қызмет 
түрлері

2-тапсырма. Мәтіннің тақырыбының бағытын 
анықтаңыз.

Сипаттау Хабарлау Суреттеу 

Салыстыру Зерттеу Түсіндіру 

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Халыққа қызмет 1. тіркеуден шығу

2. өз жұмысын 2. қабылдау

3. құжаттарды 3.бастады

4. тұрғылықты жерінен 4. басшылығы

5. Азаматтарды 5. көрсету орталығы 

6. Орталық 6. құжаттандыру

4-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сөйлемдерді 
белгілеңіз.

1. Сіз құжаттарыңызды орталықтан рәсімдей аласыз. 

С1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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2. Орталық сіз үшін қызмет атқарады. 
3. Дайын құжаттарды кезексіз 14 терезеден ала аласыз. 
4. Орталыққа келу үшін алдын-ала жазылуыңыз қажет.
5. Орталыққа төмендегі телефон нөмері арқылы хабарласа 

аласыз.
6. Орталық сіздер үшін сағат 09:00-дан 20:00-ге дейін қызмет 

етеді. 

5-тапсырма. Дұрыс емес ақпараттарды табыңыз.

1. 2011 жылдың 28 мамырынан бастап орталық 
мекенжайы ауысады.

2. Орталық жексенбіден басқа күндері жұмыс 
істейді.

3. Азаматтарды құжаттандыру сағат 9:00-
дан сағат 20:00-ге дейін.

4. Құжаттар 62 - терезеде қабылданады.

5. Басшылық тұрғындары тек бейсенбі, жұма 
күндері қабылдайды.

6-тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Мекенжайы: ......................................................... .

Жұмыс күндері: ......................................................... .

Жұмыс уақыты: ......................................................... .

Түскі үзіліс: ......................................................... .

Құжат қабылдау уақыты: ......................................................... .

Азаматтарды  қабылдау 
уақыты:

......................................................... .

Демалыс күні: ......................................................... .

Байланыс телефондары: ......................................................... .
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтінде неше ұстаным айтылды? Белгілеңіз.

бір екі Үш төрт

3-тапсырма. Толықтырыңыз.

1. Жоспарсыз сауда .............. керек. 2. .............. алған күні 

киім дүкендеріне бармаңыз. 3. Үйіңізге қажетті азық-түліктің 

.............. жазыңыз. 4. Әр заттың қасына қанша ақша кеткенін 

.............. қойыңыз. 5. Жұмсаған ақшаңызды .............. жазып 

отырыңыз.

А1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)



35

4-тапсырма. Дұрыс жауапты таңдаңыз.
1. Әмиянға көп ақша салып жүру ........... .
А) қажет Ә) қажет емес  Б) болады
2. Қажетсіз нәрселерді алып қоюуыңыз  .......... .
А) болады Ә) мүмкін емес Б) мүмкін.
3. Осы ұстанымдарды меңгерген адам сауда жасауда 

...................................... .
А) ұтылмайды Ә) ұтылады Б) ұтылған

5-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.

Сауда жасау Дүкенге бару Ақша үнемдеу

6-тапсырма. Нешінші ұстаным екенін жазыңыз.

1. .................. Әмиянға көп ақша салмаңыз, жоспарлы сауда 

жасаңыз.

2. .................. Жалақы алған күні бірден үйге барыңыз.

3. .................. Керек заттың тізімін, бағасын жазыңыз.

7-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.

1. Неге көп ақша салмау керек?

......................................................................................................... .

2. Жалақы алған күні қайда бармау керек?

......................................................................................................... .

3. Қандай заттарды алмау керек?

......................................................................................................... .

4. Ненің тізімін жасау керек?

......................................................................................................... .

5. Жұмсаған ақшаны қайда жазу керек?

........................................................................................................ .
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2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін тақырыбын белгілеңіз.

Сауда жасау 
мәдениетін 

меңгергенбіз 
бе?

Сауда жасау 
мәдениетін 

меңгергенбіз

Сауда жасау 
мәдениетін 
меңгерейік

2-тапсырма. Мәтінде айтылған ұлт атауын белгілеңіз.

Қазақ Жапон Неміс

3-тапсырма. Мәтінде айтылған мамандықтарды табыңыз.

сатушы саудагер сарапшы

4-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды таңдаңыз.

1. Сауда жасау мәдениетіне қатысты арнайы 
ұстанымдар бар.

2. Сауда жасап тұрған адам эмоцияға берілуі 
керек

3. Сатушыларды  бақылап тұру қажет.

4. Жалақымыздың 50 пайызын сол дүкенде 
қалдырамыз.

5. Ақшаны үнемдемеу керек.

А2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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5-тапсырма. Толықтырыңыз.

1. Біз осы ................ туралы не білеміз? 2. Көптеген .............  

арнайы ұстанымдар бар. 3. Біз ақшаны ...................  салып 

алып базар аралаймыз. 4. Айлықтан .................  әрең жетеміз. 

5. Ақшаны қалай ............. ? 6. Сауатты сауда жасай .............. ке-

рек.

6-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.

1. Көптеген елдерде саудаға қатысты не бар?

...............................................................................................................

.............................................................................................................. .

2. Сауда жасауға барған адам неге берілмеу керек?

...............................................................................................................

............................................................................................................. .

3. Дүкенде кімді бақылау керек?

..............................................................................................................

............................................................................................................. .

4. Көп ақшамен не істеуге болмайды?

...............................................................................................................

............................................................................................................. .

5. Қалтаға ақша салып қайда барамыз?

..............................................................................................................

............................................................................................................. .

6. «Ақшаны үнемдеу керек.»,-деп кімдер айтады?

...............................................................................................................

............................................................................................................. .
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтіндегі тақырыпшаларды белгілеңіз.

Қараңыз-
шы, қандай 

тәтті!

Музыка-
мен 

гипноздау.

Дисконтты 
карталар.

Бәріне 
50 % 

жеңіл-
дік.

2-тапсырма. Қай бөлімде айтылды? Белгілеңіз.

А) Қараңыз-
шы, қандай 

тәтті!

Ә) Музыка-
мен 

гипноздау.

Б) Дисконт-
ты 

карталар.

1. Дүкенге аш 
бармаңыздар!
2. Сатуды  арттыру 
қажет болғанда 
қосады.
3. Балдарды кассада 
ақшаға аударуға 
болады.
4. Сөрелерге 
арнайы жарықтар 
орнатады.
5. Сауда  залында 
көбірек уақыт 
өткізуге 
итермелейді.
6. Ақшаны  
әдеттегіден көбірек 
жұмсайсыз.

В1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Сезім органдары – бұл 
маркетологтардың 

А) заттарды сатып алуға 
итермелейді.

2. Сөрелердегі  тағамдар 
мерекелік дастархандағыдай 

Ә) ең белсенді 
көмекшілері.

3. Ырғақтағы  музыка сатып 
алушыларды қажетсіз 

Б) кассада ақшаға 
аударуға болады.

4. Кейіннен осы жинақталған 
балдарды 

В) дәмді, нәрлі және 
тартымды көрінеді.

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Супермаркеттерде сіздің .............. ашатын көптеген 

тәсілдер қолданылады.
2. Супермаркетте жылдам ырғақты әуенді естісеңіз – 

............... ............... .
3. Бұл адамдарды ............., сөрелердің алдында ұзағырақ 

бөгелуге итермелейді.
4. Балдарды жинақтау үшін дүкенде ақшаны әдеттегіден 

көбірек жұмсайтыныңызды өзіңіз де ................. ................... .

5-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Маркетологтардың ең белсенді көмекшілері не? ..............

......................... .
2. Сөрелердегі тағамдар қалай көрінеді? .................................

....................... .
3. Музыка туралы кімдер зерттеу жүргізді? ...........................

........................ .
4. Қандай әуен адамды асықпауға итермелейді? ....................

....................... ..
5. Жинақталған балдарды кассада неге аударуға болады? 

............................ .
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4-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Отбасылық 
бюджет қаржысы

Отбасылық 
бюджетті 

жоспарлау

Отбасылық 
бюджет 

есебі

2-тапсырма. Ақпаратты анықтаңыз.

Ақпарат дұрыс бұрыс

1. Отбасылық бюджетті сауатты жоспарлау 
– үлкен өнер.

2. Бюджетті  сауатты жоспарласаңыз 
артық қор жинайсыз.

3. Келесі  жалақыға дейін қанша ақша 
қалатыны маңызды емес.

4. Қаражатты қалай болса солай жұмсау 
керек.

5. Ақшаны үнемдей алмаудың басты себебі 
ақшамызды ойланбай жұмсау.

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. Қаражатты болудың ............. неде?  2. Адамның қанша ақша 

алатыны .............. емес. 3. Тапқан табысты есеппен жұмсауды 

............. деп ойлау – қателік. 4. Ақшаны шаша бермей, оны 

дұрыс жұмсауға ................. . 5. Шет ....................... отбасылық 

бюджетті жоспарлауды арнайы оқытады. 6. Ақшаны үнемдей 

.................  басты себебі өзімізге пайдасы аз нәрселерді алуда.

В2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Адамның қанша ақша 
алатыны емес, 

А) үнемі есте сақтау керек.

2. Еңбекпен тапқан қаражатты Ә) келесі жалақыға дейін 
қанша ақша қалатыны 
маңызды.

3. Шет мемлекеттерде ақшаны 
үнемдеуді арнайы оқытып, 

Б) қажеттісін алуды ұмытып 
кетіп жатамыз.

4. Қажет емес затты артық алып, 
керісінше, 

В) балаларды жастайынан 
тәрбиелейді.

5. Отбасылық  бюджетті 
жоспарлауды 

Г) қалай болса солай 
жұмсауға болмайды.

5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

1. ақша ......................... 4. кішкентайынан ...........................

2. сыры ......................... 5. әрдайым ...........................

3. елдерде ......................... 6. яғни ...........................

6-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.

1. Қай кезде артық қор жинай аласыз? 

.............................................................................................................. .

2. Қандай ой қателік? 

.............................................................................................................. .

3. Ақшаны үнемдей алмаудың қандай екі себебі бар? 

.............................................................................................................. .
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5-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған халық атауларын 

белгілеңіз.

гректер римдіктер славяндар

моңғолдар қазақтар үнділер

2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған мемлекет атауын 
табыңыз.

Ертедегі  Русь Скандинавия Абиссиния

Қазақ жері Қытай Үндістан

3-тапсырма. Ақша рөлін атқарған тауарларды белгілеңіз.

мал шай тоқты

аң терісі тұз жылқы

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Ақша –тауарлардың ................... көрсететін ерекше тауар.
2. Ақша сатушылар мен тұтынушылар арасындағы 

экономикалық байланысты ................... етеді.
3. Ақша тауар өндірісі мен тауар .................. тарихи дамуы 

нәтижесінде пайда болды. 

5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Қазақ жерінде ішкі сауда-
саттық жүргізу үшін

А) ақша рөлі түрлі металдарға 
ауыса бастады.

С1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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2. Бертін келе тауар өндірісі 
мен тауар айырбасының 
дамуы және халықтар 
арасындағы қарым-
қатынастың ұлғаюы 
нәтижесінде

Ә) ақша рөлін атқаруға өте 
қолайлы болды.

3. Алтын және күміс өзінің 
табиғи қасиетінің арқасында

Б) ақша ретінде тоқты немесе 
саулық қой пайдаланылды.

6-тапсырма. Мәтіндегі ақшаның қызметін белгілеңіз.

тауарлар құнын 
көрсетеді

қызметтердің 
құнын көрсетеді

айналым 
құралы

төлем құралы қор жинау 
құралы

шығынды 
өлшеу 
құралы

айырбас құралы қарыз беру 
құралы

несие төлеу 
құралы

7-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

1. бағасын ................. 4. ыңғайлы ....................

2. қолданылды ...................... 5. себебі .....................

3. көбеюі ..................... 6. секілді .................

8-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Ақша дегеніміз не? .................................................................. .
2. Ақша кімдердің арасында байланыс орнатады? 
......................................................................................................... .
3. Темір ақшаға дейін ақша орнына нелер жүрді? 
........................................................................................................ .
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз.

Мектеп туралы 
қызықты деректер

Әлем 
мектептері

Ең танымал 
мектептер

2-тапсырма. Мәтінде айтылған елдерді белгілеңіз.

Чехия Франция Түркия

Ресей Өзбекстан Америка

Қытай Үндістан Армения

Ұлыбритания Германия Австралия

3-тапсырма. Мәтінде айтылған есімді табыңыз.

Роберт Кронин Роберт Кларк Роберт Крамп

4-тапсырма. Тиісті елді жазыңыз.

1.Ең жоғары баға "1", ал ең төмен баға "5" 
......................... .

.........................

2. 20 балдық жүйедегі баға ............. қойылады. .........................

3. "Сенбілік" .................. патшалығы кезінде 
белгіленген.

.........................

4. 28 мыңға жуық оқушы оқыған мектеп 
...................... .

.........................

А1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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5-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.

1. Әлемнің 43 елінде оқу жылы 1 қаңтардан 
басталады.

2. 16 елде наурыз айында оқу аяқталады.

3. Біздің елімізде және 122 елде 1 қыркүйекте 
басталады.

4. АҚШ туындағы жұлдызшаларды мектеп 
мұғалімі ойлап тапқан.

5. Ең ұзақ оқған адам Чехияда тұрған.

6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Роберт Кронин 52 жыл оқып, А) 2,5 мыңнан астам түлек 
жиналған.

2. 2003 жылы Австралияда Ә) 72 жасында оқу бітірген.

3. Ең көп түлектер кездесуі Б) ең ұзақ оқу 56 сағатқа 
созылған.

4. Германиядағы кездесуге В) Германияда өткен.

7-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Францияда қандай баға қойылады? ..................................... .

2. АҚШ-та оқушы не ойлап тапты? ........................................... .

3. Қай елде «5» ең төмен баға? ................................................... .

4. Үндістанда қандай мектеп бар?.............................................. .

5. Австралияда 56 сағат кім дәріс оқыды? ................................ .

6. Германиядағы кездесу неге байланысты ұйымдас-

тырылды? 

......................................................................................................... .
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А2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

2-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Медресе орналасқан жерді белгілеңіз.

Шығыс 
Қазақстан

Батыс 
Қазақстан

Оңтүстік 
Қазақстан

2-тапсырма.  Медреседе қай ақын білім алды? Белгілеңіз.

Шәкәрім Абай Мағжан

3-тапсырма. Медресені ашқан адамды табыңыз.

Ахмет Риза Ахмет Ғиза Ахмет Ырза

4-тапсырма. Медреседе оқытылған пәндердерді 
белгілеңіз.

Араб тілі Парсы тілі Тарих 

Арифметика География Қазақ тілі

5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. Ахмет Риза медресесі – ХІХ ғасырда ..............  қаласында 

болған оқу орны.

2. Оны ................  және әдебиеттанушы Ахмет Риза 

ұйымдастырған.

3.  Шәкірттер шығыс ....................  шығармаларымен 

танысқан.

4. Ахмет Риза медресесі сол кездегі ...................... медресе 

болған.
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6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Осы медреседе ұлы 
ақынымыз

А) тілдерін үйренген. 

2.Ақын осында түрік, араб, 
парсы

Ә) шығармаларымен 
танысқан.

3. Шығыс классиктерінің Б) Абай мұражай кешеніне 
қосылды.

4. Оның алғашқы өлеңдері 
шығыс стилінде

В) Абай 3 ай оқыған.

5. 1993 жылы Ахмет Риза 
медресесі

Г) жазылған себебі осында.

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.

1. Медресе қай ғасырда ашылды? ............................................

.............................................................................................................. .

2. Ахмет Риза кім болған? ..................................................... .

3. Медреседе қай тілдерді оқытты? ..........................................

............................................................................................................. .

4. Медреседе қандай пәндер оқытылды? ................................

.............................................................................................................. .
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Аталған университетті табыңыз.

1. С. Аспандияров атындағы Қазақ Ұлттық 
медицина университеті
2. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университеті
3. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті

2-тапсырма. Университеттің алғашқы факультеттерін 
анықтаңыз.
1. Тіл-мәдениет 4. География 7. Физика-

математика
2. Филология 5. Жаратылыс-

тану
8. Химия

3. Заң 6. Экономика 9. Шет тілі

3-тапсырма. Университетті ашуға үлес қосқан адамдарды 
белгілеңіз.
1. Ахмет Байтұрсынов 5. Мұхтар Әуезов
2. Сәбит Мұқанов 6. Құдайберген Жұбанов
3. Ғабит Мүсірепов 7. Мұхтар Мағауин
4. Сәкен Сейфуллин 8. Абай Құнанбаев

4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Абай атындағы ......... .......... педагогикалық университеті 

Алматы қаласы,  Достық  даңғылында орналасқан.
2. Қазақ мемлекеттік университеті Қазақстандағы ........... 

оқу орны.

В1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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3. Қазақ мемлекеттік университеті .............. жылы ашылды.
4. Универсиеттің ең алғашқы ректоры – профессор ......... 

................. болды.
5. Университетке ұлы ақын ................. аты берілді.

5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпараттарды 
белгілеңіз.
1. Қазақстанда алғаш1928 жылы жоғары оқу 
орны ашылды.
2. Қоғам қайраткерлері университеттің 
ашылуына атсалысты.
3. 1928 жылы ең алғашқы мектеп ашылды.
4. Қазақстандағы тұңғыш университет Алматы 
қаласында орналасқан.
5. Университет болашақ  мамандарды 
дайындайтын оқу орны.
6. Мектеп оқушылары унвиверситетте білім 
алып жатыр.

6-тапсырма. Мәтінде берілген мағыналас сөздерді 
жазыңыз.

1. алғашқы ......................... 4. атсалысты .........................

2. салынды ......................... 5. сияқты .........................

3. есімі ......................... 6. дайындайды .........................

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Қазақстандағы тұңғыш университет кімнің атында? ......

............................................................................................................. .
2. Тұңғыш университеттің ректоры кім болды? ....................

............................................................................................................. .
3. Университет атауы қай жылы өзгерді? ................................ .
4. Қазір ол университетте неше факультет бар? .................... .
5. Университет кімдерді дайындап келеді? ............................. .



50

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Дәстүрлі емес .................  көзі деген бар.
2. «Назарбаев университетінің» ...............  барын салуда.
3. Бұл тарапта біз эксклюзивті .................. таптық.
4. Жұмабай Бәкенов бірнеше есе көп қуат беретін батарея 

........... ................. ..

3-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды таңдаңыз.
1. Дәстүрлі емес қуат көзі – қазір тренд.
2. «Назарбаев университетінің» ғалымдары көп 
жұмыс істеуде. 
3. Жұмабай Бәкенов  батарея ойлап тапты.
4. Батарея әдеттегі батареядан бірнеше есе 
кішкентай.

В2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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5. Дүниежүзілік банктің арнайы грант бөлген.
6. Дүниежүзілік банк өзі қызығушылық танытқан 
жоқ.

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Қазақ ғалымы ойлап тапқан 
батареяның 

А) телефонымыз 10 есе 
артық жұмыс істейді.

2. Смартфондардың 
қуаттандыратын бөлігін жаңа 
батареямен алмастырсақ, 

Ә) телефонның қуатын ұзақ 
уақытқа дейін сақтайды 
екен.

3. Қазақ ғалымы ойлап тапқан 
батарея 

Б) мүмкіндігі әлдеқайда көп.

4. Таир Балабаев елімізде 
алғашқылардың бірі болып 

В) электромобиль 
құрастырған

5. Жұмабай Бәкенов Г) көпшілік назарына 
ұсынылды.

6. Олар көліктерге арналған Д) Таир Балабаевпен бірге 
жұмыс істейді.

7. Аккумулятор  2017 жылы 
ЕХРО көрмесінде 

Е) арнайы үнемдегіш 
батарея жасауда.

5-тапсырма. Мәтінде берілген сөздердің антонимдерін 
жазыңыз.
1. ескі ....................... 4. кем .......................
2. кіші ....................... 5. қысқа .......................
3. аз ....................... 6. үнемдемеу .......................

6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Жұмабай Бәкенов  қандай батарея ойлап тапты? ..............

................................. .
2. Оны қай мекеме қолдады? ..................................................... .
3. Ол қайда жұмыс істейді?......................................................... .
4. Ол кіммен бірге жұмыс істейді? ............................................ .
5. Олар ЕХРО көрмесінде нені көрсетеді? ..............................

.............................................................................................................. .
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5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін мазмұнына қатысты сөздерді 

белгілеңіз.

1. Қазақстан 5. Нобель сыйлығы 9. Алматы

2. Өзбекстан 6. Ядролық  
қауіпсіздік

10. Астана

3. Атом  
компаниясы

7. Ядролық апат 11. МАГАТЭ

4. Атом  
энергетикасы

8. КАТЭП 12. 11 адам

2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Қазақтың ............. асырған дарынды ұлдың есімі – Достай 

Раманқұлов. 2. Ол –Ұлттық техникалық университеттің 
............. 3. Ол Атом энергетикасы жөніндегі агенттігі ............. 
бірі. 4. Марапатталған 11 адамның ішінде біздің ............. болды. 
5. Достайды Нобель .............  алған алғашқы қазақ деп атасақ 
болады.

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Әйгілі сыйлықты 
алушылардың қатарына 
Достай Раманқұловтың 
болғанынан 

А) қосылудың өзі кімнің кім 
екенін аңғартып тұрған жоқ 
па?!

2. Нобель сыйлығының 
лауреаттығына осыншама 
қызметкердің ішінен 

Ә) елімізде атом 
энергетикасы саласының 
қаншалықты дамығанын 
байқаймыз.

С1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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3. Алайда екі мыңнан астам 
дүлдүлдің ішінен іріктелген 
таңдаулы 11 адамның 
қатарына 

Б) Достай сияқты 11 кәсіби 
маман ғана таңдап алынды.

4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.

1. Нобель 
сыйлығын алған 
алғашқы қазақ

2. Әлемді 
мойындатқан 

қазақ

3. Қазақ 
ғалымының 

жетістігі

5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай болжамды белгілеңіз.

1. Достай 
Раманқұловқа 
сұраныс көп 

болады.

2. Қазақ атом 
өнеркәсібі 

дамиды.

3. МАГАТЭ 
ұйымы 

Қазақстанда 
филиалын 

ашады.

6-тапсырма. Мәтіннің негізгі мазмұнын белгілеңіз.

1. Қазақ 
ғалымының 

жетістігі

2. Нобель 
сыйлығының 

тарихы

3. МАГАТЭ 
ұйымының 

қызметі

7-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.

1. егеменді ........................... 5. қандасымыз ........................

2. талантты ........................... 6. тұңғыш ........................

3. қызметкер ........................... 7. жұмысы ........................

4. әлем ........................... 8. бірақ ........................
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтінде аталған жер атауын белгілеңіз

1. Көктөбе 3. Көлсай 5. Қайыңды 

2. Қапшағай 4. Шарын 6. Бурабай

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. «Бурабай» ................ ұлттық табиғи саябақ. 2. «Бурабай» 

Ақмола облысының Щучье ауданында ................ . 3. Саябақ 

аумағына он төрт үлкенді-кішілі ................  кіреді. 4. Бурабай 

көлі теңіз деңгейінен 319 метр ................  орналасқан. 5. Ондағы 

Жұмбақтас тауы Бурабай символына ................ 6. Бурабай  

................  ең биік тауы – Көкше.

А1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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5-тапсырма. Кестеге бөліп жазыңыз.

Шабақты Қолшақты Жұмбақтас Майбалық Көкше

Сарыбұлақ Қылшақты Қатаркөл Шортан Бурабай

Көлдер Өзендер Таулар 

..................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.

1. Бурабайда неше көл бар? ......................................................

............................................................................................................. .

2. Жұмбақтас тауы кімге ұқсайды? ..........................................

.............................................................................................................. .

3. Бурабайдағы ең биік тау? ......................................................

............................................................................................................. .

4. Бурабайдың ауасы қандай? ...................................................

............................................................................................................. .

5. Бурабайдың таулары қандай? ...............................................

............................................................................................................. .

6. Бурабайда қандай ағаш өседі? ..............................................

............................................................................................................. .



56

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған қорықты белгілеңіз.

1. Барсакелмес 2. Ақсу-
Жабағалы

3. Бурабай

2-тапсырма. Мәтінде айтылған теңізді анықтаңыз.

1. Каспий 2. Арал 3. Балқаш

3-тапсырма. Мәтінде айтылған құстар мен жануарларды 
белгілеңіз.

1. қаз 2. бүркіт 3. бозторғай

4. қарақұйрық 5. қасқыр 6. ақбөкен

7. қарға 8. шағала 9. түлкі

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. Барсакелмес қорығы ................... теңізінің Барсакелмес 

аралында 1939 жылы құрылды. 2. Бұл арал ................... 

болғандықтан, онда ................... шыдамды өсімдіктер өседі. 

3. Қорықтағы негізгі өсімдік – ................... . 4. Қорықта 

қарақұйрық, ақбөкен ................... . 5. Көктем мен жаз айларында 

...................түрлері көбейеді. 6. Ол жерден шағала, қаз және 

бозторғайларды ................... болады.

А2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Су жағасында бақалар, ал А) өсімдіктер саны азайуда.

2. Барсакелмес қорығының 
қысы жылы, қар аз жауады, 

Ә) құмды жерлерінде 
кесірткелер кездеседі.

3. Арал теңізінің тартылуы 
мен одан шығатын тұз 

Б) сондықтан құстар мен 
жануарларға қолайлы.

4. Тұздың көбеюінен 
қорықтағы 

В) қорыққа кері әсерін 
тигізеді.

6-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын белгілеңіз.

1. Барсакелмес қорығындағы өсімдіктер туралы

2. Қорықтағы құстар мен өсімдіктер туралы

3. Барсакелмес қорығының орналасқан жері

4. Барсакелмес қорығының табиғи фаунасы

5. Барсакелмес қорығының тарихы
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 

1-тапсырма. Мәтінде айтылған құсты белгілеңіз.

1. Бозторғай 2. Қараторғай 3. Сарыторғай

2-тапсырма. Толықтырыңыз.

1. Қараторғай – тамаша ........... құс. 2. Қараторғай – ............ 

........... 3. Суық түсе бастағанда ........... ...........ұшып кетеді. 4. 

Әрбір ........... қараторғай елімізге ұшып келеді. 5. Қараторғай 

Қазақстанның барлық ........... мекендейді.

6. Олар көп уақытын ........... іздеумен өткізеді.

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Жылы жақтан ұшып келгенде А) ұя сала бастайды.

2. Сәуір айының басында Ә) үйдің шатырына салады.

3. Олар ұясын ағаш қуысына, 
жарға, 

Б) басып шығарады.

4. Олар 5-6 жұмыртқа В) өте қомағай болып келеді.

5. Олардың балапандары Г) күні бойы тамақ тасиды.

6. Ата-анасы оларға Д) көп уақытын қорек 
іздеумен өткізеді.

В1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Қараторғайдың  
мекені

Қараторғайдың 
ұшып келуі

Қараторғай-
дың тіршілігі

5-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.

1. Құстардың ұя салуы. 4. Құстардың 
қоректенуі.

2. Жыл құстары туралы 
ақпарат.

5. Құс аулау.

3. Қараторғайдың 
балапандары.

6. Құстардың  жылы 
жаққа ұшуы.

6-тапсырма. Ауызша жауап беріңіз.

Төменде сандар мәтінде қандай ақпарат береді?

5-6 200 2 мыңнан артық

...............................................................................................................

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.

1. Қараторғай қандай құс? ...........................................................

2. Елімізге олар қашан ұшып келеді?..........................................

3. Олар қайда ұя салады?..............................................................

4. Олар ұя салуды қашан бастайды?.............................................

5. Олар немен қоректенеді?...........................................................
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған ойды белгілеңіз.

1. Жануарларды 
қорғау

2. Ормандарды 
қорғау

3. Қоршаған 
ортаны 
қорғау

2-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. қоршаған 1. қалдықтары ..........................

2. шамадан 2. материалдары ..........................

3. өнеркәсіп 3. проблемалар ..........................

4. жердің 4. топырағы ..........................

5. улы 5. орта ..........................

6. зиян 6. заттар ..........................

7. экологиялық 7. келтіреміз ..........................

8. құрлыс 8. тыс ..........................

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Көптеген мемлекеттер ...................... басты назар ауадара 

бастады.
2. Жылыну процесі үдей түсуі барша адамзатқа .............. 

төндіріп тұр.
3. Ғаламдық жылыну озон қабатының ................. байланысты.
4. Біздің еліміздегі ең танымал экологиялық проблема ол – 

Арал теңізінің ....... .

В2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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5. Теңіз тартылған соң ауаға көп мөлшерде ............. тарап 
жатыр.

6. Ол адамдардың ..............., өсімдіктер әлеміне кері әсерін 
тигізіп келеді.

4-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты табыңыз.

1. Адамдар қоршаған ортаны ластауда.

2. Құрлыс материалдары үшін ағаштарды 
кесеміз.

3. Мұхиттар мұнай қалдықтарымен ластанады.

4. Жерге улы заттар тастау арқылы улаймыз.

5. Экологиялық проблема адам денсаулығына 
әсер етеді.

6. Адамдар қоршаған ортаны үнемі қорғап келеді.

5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. көп ........................... 4. қатер .........................
2. ықпал етеді ........................... 5. атақты .........................
3. қиянат ........................... 6. көңіл аудару .........................

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Атмосфера мен гидросфера немен ластануда?  ................

.............................................................................................................. .

2. Теңіз бен мұхиттар немен ластануда? ................................. .

3. Жерге қандай зиянды заттар тасталуда? ............................ .

4. Ағашты не үшін кесіп жатырмыз?......................................... .

5. Озон қабатының тесілуінен болған апат?............................ .

6. Қазақстандағы танымал экологиялық проблема? .............

.............................................................................................................. .
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5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған мемлекет атауларын 

табыңыз.
Қазақстан Бурабай Швейцария
Шарын шатқалы Норвегия Швеция 

2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған атауларды белгілеңіз.
1. Айша-Бибі 
кесенесі

5. Зеренді 9. Қарахан 
кесенесі

2. Шарын 
шатқалы

6. Медеу 10. Алакөл

3. Түркістан 7. Ақсай шатқалы 11. Көктөбе
4. Балқаш 8. Шымбұлақ 12. 

Қорғалжын

3-тапсырма. Мәтіннің негізі идеясын табыңыз.
Өз еліңде 

демалғанға 
не жетсін!

Қазақстанда 
демалу бағасы 

қымбат.

Қазақстан 
демалыс 

орындарының 
қызметі.

4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Республикамызда ............. барлық түрлері дамып келеді.
2. Демалуға .............  ел ретінде Қазақстанның танымалдығы 

күн санап артуда.
3. Бірінші .............  кіші Швейцария – Бурабай.
4. Ол республикадағы ең .............  туристік бағыт саналады.
5. Бұл жердің әсем табиғаты демалушыларға .............  әсер 

сыйлайды.
6. Бұл жерде ем .............  да бар жағдай жасалған.

С1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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7. Ұлы Жібек жолы бойымен .............  саяхатқа аттануға 
болады.

5-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты белгілеңіз.
1. Қазақстанның көрікті жерлері көп.
2. Қазақстанда ішкі туризм дамып келеді.
3. Демалыс орындарында барлық жағдай жасалған.
4. Қазақстанда демалыс орындарының құны қымбат.
5. Ұлы Жібек жолында көптеген ескерткіштер бар.
6. Демалыс орындарында инфрақұрылым жақсы 
дамыған.

6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Бұл бағыт ең танымал және 
тарихи 

1. Швейцария деп аталып 
кеткен.

2. Қазақстанда көз тартар 
көрікті жерлер, 

2. маңызды орындар арқылы 
өтеді.

3. Бұл жер халық арасында 
екінші 

3. тарихи мекендер 
жеткілікті.

4. Жол бойында қазақ 
халқының бірегей 

4. ерекше рухани күш алуға 
болады.

5. Осы жерлерден 5. сәулет және археология-
лық ескірткіштері 
орналасқан.

7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Демалыс орындарында нелер бар? ...................................... .
2. Демалыс орындары не сыйлайды?........................................ .
3. Тарихи кесенелер қайда орналасқан? ................................. .
4. Екінші Швейцария атанған демалыс орны? ......................

.............................................................................................................. .
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.

1. Джаз Фест 
фестивалі

2. Жаңа Орлеан 
қаласы

3. Әншілер 
сайысы

2-тапсырма. Мәтінде аталған тағам түрін белгілеңіз.

1. Қуырылған 
тауық еті

2. Қуырылған 
үйрек еті 

3. Қуырылған 
қаз еті

3-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.

1. Жаңа Орлеандағы фестиваль.

2. Мамыр айының бас кезі.

3. Қала көшелеріндегі концерттер.

4. Қаланың инфрақұрылымы.

5. Авторлық әндер сайысы.

6. Жеке әншілер өнері.

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Жаңа Орлеан – джаз ................ .
2. Джаз фестивалі ...............  айының соңы мен мамыр 

айының басында өтеді.
3. Бұл ...................... ең үлкен джаз фестивалі.
4. Орындаушылар қала ....................... өнер көрсетеді.
5. Фестивальде орындаушылар ...................  әндерін орын-

дайды.
6. Фестивальге жеке .................  ретінде қатысуға болады.

А1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)
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5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Бұл фестиваль тек 
музыкамен ғана емес, 

1. жыл сайын мыңдаған 
адамдар келеді.

2. Осы кездің негізгі тағамы 2. сонымен қатар 
жаңаорлеандық тағамдармен 
де танымал.

3. Осы тағамнан дәм тату 
үшін 

3. баклажан қосылған 
қуырылған үйрек еті.

6-тапсырма. Өз сөзіңізбен жауап беріңіз.

1. Сіз Жаңа Орлеан қаласына бардыңыз ба?

...............................................................................................................

............................................................................................................. .

2. Сіз қандай фестивальге бардыңыз?

...............................................................................................................

............................................................................................................. .

3. Қуырылған үйрек етін жеп көрдіңіз бе?

..............................................................................................................

............................................................................................................. .

4. Сізге қандай фестивальдер ұнайды?

................................................................................................................

...............................................................................................................
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А2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.

1. Қызанақ 
жарысы 

2. Томатина 
мейрамы

3. Қызанақ 
көрмесі

2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған әрекеттерді белгілеңіз.

1. концерт 6. отшашулар

2. би жарысы 7. жұмыс тоқтатылады

3. сыйлық сыйлау 8. қонақ шақыру

4. қызанақтар ату 9. хауызға шомылу

5. футбол қарау 10. билет сатып алу

1 2 3

4 5
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4-тапсырма. Етістіктерді мәтіндегі формасында жазыңыз.

1. өтпейді ...................... 5. жеткізілмейді .......................

2. болмайды ...................... 6. тоқтатпайды .......................

3. арналмаған ...................... 7. шомылмайды .......................

4. аяқталмайды ...................... 8. хабарламайды .......................

5-тапсырма. Мәтін реті бойынша нөмірлеңіз.

Қызанақ ату

Қоғамдық орындар

Тамыз айы

Хауызға шомылу

70-рет тойлану

Түрлі концерттер

Машиналар

6-тапсырма. Жауап беріңіз.

1. Мереке қай елде өтеді?  .......................................................... .

2. Мерекенің басты символы не? ..............................................

.............................................................................................................. .

3. Мереке қалада қай жерде болады? ........................................

.............................................................................................................. .

4. Хауызға қандай шырын құйылады? ..................................... .

5. Мереке нешінші рет тойланып отыр? .................................. .

6. Кімдер билет сатып алады? .....................................................

7. Билет құны неше? ................................................................... .
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Дұрыс жауаптарды таңдаңыз.

1. Кейіпкерлер қай елде 
қыдырып жүр?
А) Армения Ә) Өзбекстан Б) 
Түркия
2. Кейіпкер кіммен бірге 
барды?
А) досымен Ә) курстасымен 
Б) құрбысымен
3. Олар қай қалада болды?
А) Стамбул Ә) Анталья Б) 
Измир

4. Олар немен саяхат 
жасады?
А) машинамен Ә) пойызбен 
Б) автобуспен
5. Олар Кападокияға қашан 
шықты?
А) кеште Ә) түсте Б) таңертең

2-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпаратты табыңыз.

1. Кейіпкер 
саяхаты туралы 

әлеуметтік 
желіге жазды.

2. Кейіпкер 
саяхаты 

туралы газетке 
жазды.

3. Кейіпкер 
саяхаты туралы 

күнделікке 
жазды.

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған уақыттарды белгілеңіз.

1. Бейсенбі, 
19 маусым.

2. Жұма, 
20 тамыз

3. Жұма, 
20 маусым.

4. Бейсенбі, 
20 мамыр

5. Сәрсенбі, 
18 маусым.

6. Сәрсенбі, 
18 шілде

В1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)
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4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Бұл менің бұл елге ең ................  келуім. 2. Үйден ................  

бірінші рет шығып көруім. 3. Теңіз ................  демаламын де-
ген арманым орындалатын болды. 4. Қарлығаш бірге баруға 
................, қатты қуандым. 5. Сондықтан біз кешкі автобусқа 
................  жөн санадық. 6. . Кападокияға әуе ................  ұшу үшін 
бара жатырмыз. 7. Әуе шары тек ауа райы ................ болғанда 
ғана ұшады екен. 8. Себебі бір ................  тұрсақ та, көп көрісе 
бермейтінбіз.

5-тапсырма.  Тиісті күнді жазыңыз.

1. Қасымда курстасым Қарлығаш бар. 
Екеуміз бірге демалсақ деп бұрыннан 
жоспарлайтынбыз.

...................................

2. Мәдениетімен, тарихымен таныстық. ..................................

3. Стамбулда қыдырып алайық деп 
шештік.

...................................

4. Ел аралап, жер көрсем, демалысым 
қызықты, есте қалатындай болса екен 
дейтінмін.

...................................

5. Теңіз жағасында жатып, демаламын 
деген арманым орындалатын болды.

...................................

6. Естуімше, әуе шарында 
Кападокияның барлық әсемдігін көруге 
болады екен.

...................................

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Олар неге кешкі автобусқа отырды? .................................... . 
2. Кейіпкер неге қуанды?  ......................................................... .
3. Кейіпкер әуе шары туралы қандай ақпарат естіді?  ............

.............................................................................................................. .
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтінде айтылған облыстарды белгілеңіз.

1. Алматы 2. Ақмола 3. Қарағанды

4. Жамбыл 5. Оңтүстік 
Қазақстан 

6. Шығыс 
Қазақстан

3-тапсырма. Мәтін неше бөліктен тұрады?

1. екі 2. үш 3. бір

В2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

№1 №2

№3
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4-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай тақырыпты таңдаңыз.

1. Қазақстанның 
құпия жерлері

2. Қазақстанның 
көрікті жерлері

3. Қазақстанның 
қасиетті жерлері

5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Ол жерде таңертең күннің 
шығуын және 

1. ұсақ таза құмнан тұрады.

2. “Әуенді бархан” құмды 
тауы 

2. кешке күннің батуын 
тамашалауға болады.

3. Бұл құмды тау 3. киелі үңгір болып 
саналады.

4. Қазақстан облысында киелі 
мекендер мен 

4. Алматы облысында 
орналасқан.

5. Ақмешіт үңгірі жергілікті 
халық арасында 

5. жабайы жүзім мен 
бүлдірген өскен екен.

6. Бұрын үңгір ішінде 6. көрікті жерлер көп.

6-тапсырма. Тиісті орынды жазыңыз.

1. ............................... Сондай-ақ күні бойы тау жоталарын 
аралап, жаяу немесе атпен  саяхат 
жасауға болады.

2. ............................... Адамдар күні-түні Алладан перзент 
сұрап немесе қиындықтан шығудың 
жолын тілеп зиярат ету үшін және 
турист ретінде келеді.

3. ............................... Ұзындығы – 120 метр, ені – 60-80 
метр, биіктігі шамамен – 35 метр, 
төбесі күмбезге ұқсайды.

4. ............................... Жел болғанда тау “ән” салып, даусы 
бірнеше шақырымға жетеді және 
органның даусын еске түсіреді.
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С1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпаратты белгілеңіз.

1. Туристерге 
жағдай жасау

2. Туристерден 
ақша алу

3. Туристерді 
қызықтыру

3-тапсырма. Сандар қандай ақпарат береді? Жазыңыз.

1. 200 километр ............................................................................. .

2. 195 ............................................................................. .

3. 21 ............................................................................. .

4. 1989 ............................................................................. .

5. 50 мың ............................................................................. .

6. 5 ............................................................................. .

№1 №2 №3

№4 №5
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4-тапсырма. Қонақүй атауын жазыңыз.

1. Әр  бөлмесі ерекше стильге ие .........................

2. Жергілікті  тұрғындар келеді. .........................

3. Салқын  ауа райын ұстап тұрады .........................

4. Сіз отын жару керексіз .........................

5. Жыл  бойы қызмет ететін қонақ үй .........................

6. Сурет  галереясы бар. .........................

7. Орманда орналасқан. .........................

8. Жарыққа  тойтарыс беретін панельдермен 
жабдықталған.

.........................

9. Үй  қызметшілері жоқ .........................

5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. «Эко-Лодж» қонақ үйіне негізінен кімдер келеді? ...........

.............................................................................................................. .
2. «Эко-Лодж» қонақүйінің басты ерекшелігі? .....................

............................................................................................................. .
3. «Айсхотел365» қонақүйінің дизайнын кімдер жасады?

............................................................................................................... 
4. «Айсхотел365» қай мезгілде еріп кететін болған? ...........

............................................................................................................. .
5. «Айсхотел365» қонақ үйінің болашақ жоспары? ................

.............................................................................................................. .

6-тапсырма. Өз сөзіңізбен жауап жазыңыз. Екі қонақүйді 
салыстырып жазыңыз.
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

1. Гимнастика 
спорты

2. Гимнастика 
жұлдызы

3. Гимнастика 
жарысы

2-тапсырма. Мәтін кейіпкерінің атын табыңыз.

1. Нелим Ким 2. Нелли 
Ким

3. Нелла Ким

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Ептілік пен қимыл арқылы .....................  көрсететін спорт 

түрі бар.
2. ................. .............. Шымкент өңірінен шыққан гимнаст 

қыз.  
3. Үшінші .................... бастап гимнастикамен айналысқан.
4. Екі жылдан соң Нелли ............... ......... бағдарламасы 

бойынша жарысқа түсті.
5. КСРО халықтары Спартакиадасында ................. алқа 

тақты.
6. Ол бойындағы ......................  дарынмен ерекшеленді.
7. Монреальда үш алтын ...................  ие болды.

4-тапсырма. Нелли қатысқан жарыс түрлерін белгілеңіз.

1.Командалық  
біріншілік

2. Жүгіру 3. Секіру 

4. Жеке жарыс 5. Еркін  
жаттығулар

6. Садақпен 
ату

А1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)
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5-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Нелли нешінші сыныптан гимнастикамен айналысты? 

......................................................... .

2. Спорт шебері бағдарламасы бойынша нешінші сыныпта 

жарысқа қатысты? ........................................................................... .

3. Қай жарыстарда алтын алды? ................................................

.............................................................................................................. .

6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша нөмерлеңіз.

1. Спартакиада ............................

2. Мектеп оқушысы ............................

3. Оңтүстік Қазақстан .............................

4. Монреаль .............................

5. Спорт шебері бағдарламасы .............................

6. Гимнастика туралы ............................

7. Гимнаст қыз ерекшелігі .............................

8. Мәскеу .............................



76

А2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Спорт біздің өмірімізде ..................  рөл атқарады. 
2. Ол жастар мен егде .................. адамдар арасында танымал. 
3. Дене шынықтыру сабағы – .................. маңызды сабақ.
4. Спорт ..................сақтауға көп көмектеседі.
5. Спортпен айналысатын .................. сирек ауырады.

2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

3-тапсырма. Мәтінге сай негізгі ойды белгілеңіз.

1.Спорт түрлері 2. Спорттық 
жарыстар

3. Спорттың 
пайдасы

4. Спортты 
насихаттау

5. Жарысқа 
қатысу

6. Спортпен 
айналысу

№1 №2 №3

№4 №5
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Кейбір адамдар таңертең 
жаттығу жасайды, жүгіреді 
немесе 

1. жаңалықтар тыңдауды 
жақсы көреді.

2. Ал, кейбір адамдар спортты 
тек 

2. спорт клубтары мен 
үйірмелерге барады.

3. Олар теледидардан, 
стадиондардан жарыстарды 
көруді және радиодан 

3. жақсы көреді.

4. Атақты спортшылар 
туралы мақалалар оқуды 
ұнатады, 

4. баскетбол сияқты 
ойындарды ойнайды.

5. Ұлдар мен қыздар 
волейбол, футбол, 

5. алайда спортпен 
айналыспайды.

6. Ол жерде оқушылар 6. таза ауада спортпен 
шұғылданады.

5-тапсырма. Мектеп туралы айтылған ақпараттарды 
белгілеңіз.

1. Спорт 
алаңдары

2. Оқушылар 
спортпен 

шұғылданады

3. Ұлттық 
спорт түрлері

4. Теннис 
ойындары

5. Дене 
шынықтыру 

сабағы

6. Спорт 
жарыстары

6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Барлық адам спортпен айналыса ма?.................................. .
2. Спорт туралы тек оқитын адамдар бола ма? ....................... .
3. Мектептегі қай сабақ маңызды? ......................................... .
4. Спорт неге көмектеседі? ....................................................... .
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтіндерге қатысты суретті белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтінде аталған елдерді белгілеңіз.

1. Канада 2. Америка 3. Аустралия

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. ................  көптеген адамдар ойнайды және теледидардан 

көреді.
2. Бұл ойын алғашында тек ............ ішінде ойналатын ойын 

болған.
3. Канаданың қысы ............ және ұзақ.
4. Допты екі метрлік биіктіктегі ............ торынан асырып 

лақтыруды ұсынған.

В1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

№1 №2 №3

№4 №5
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5. Содан бастап ............ ойыны әлемге тарала бастаған.
6. Нақты қай кезде пайда болғаны және кім ойлап тапқаны 

............ .
7. Оны көшпелі ............ өмір тудырған төлтума өнер деп та-

нимыз.

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Джеймс Найтсмит
1. асық
2. волейбол
3. баскетбол

2. 1890 жыл

3. 1895 жыл

4. Вильям Морган

5. Альфред Холстед

6. Қазақ  халқы

5-тапсырма. Төмендегі анықтама қай ойын туралы?
«ұшып бара жатқан доп»
А) Волейбол Ә) Баскетбол Б) Футбол

6-тапсырма. Толықтырыңыз.

Асық ....................................... баулитын тәрбиенің көзі.

.......................................

.......................................

.......................................

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Баскетболды неге ғимарат ішінде ойнады? ......................... .
2. Волейболдың отаны қай ел? ....................................... .
3. Асықты кімдер ойнайды? ....................................... .
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В2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

4-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Серік Сәпиев – боксшы, .................. спорт шебері.
2. Лондон Олимпидасының ................. .
3. Ол Бейжің және Лондон Олимпиадасында ..................

құрама команданың капитаны болды.
4. Олимпиада ойындарына бұған бұрын да .................. және 

оның не екенін білемін.
5. Лондонда жеңіс .................. көрінуге ұмтыламын.
6. Лондон Олимпиадасынан .................. қоржынға байлап 

келді.

2-тапсырма. Мәтінге сай ақпараттарды таңдаңыз.

1. Олимпиада ойындары туралы.

2. С. Сәпиев өмірбаяны туралы.

3. С. Сәпиев жеңістері туралы.

4. Қазақстандық бокс мектебі туралы.

5. Алға қойған мақсаттар туралы.

6. Бокстан ұлттық құрама жеңістері жайлы.

7. С. Сәпиевтің атақ-даңқтары, наградалары 
туралы.

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз. 

1. Ол Бейжің және Лондон 
Олимпиадасында

1. және оның не екенін 
білемін.
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2. Олимпиада ойындарына 
бұған бұрын да 
қатысқанмын

2. ұлттық құрама команданың 
капитаны болды.

3. Өкінішке қарай, мен 
Бейжіңде жеңіліп қалдым,

3. және салауатты өмір 
салтын насихаттап жүрген 
спортшылардың бірі. 

4. Қазіргі кезде Серік 
жастарды спортқа тарту

4. алайда Лондонда жеңіс 
шыңынан көрінуге 
ұмтыламын. 

4-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.

1. атақты .......................................

2. бірақ ........................................

3. уәдесінде тұрды .......................................

5-тапсырма. С. Сәпиевтің алған марапаттарын, атақтарын 

жазыңыз.

1. ..................................................................................................... .

2. .................................................................................................... .

3. ...................................................................................................... .

4. ..................................................................................................... .

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Ол қандай салмақта жарысқа қатысты? ............................

............................................................................................................. .

2. Қай олимпиада құрама команда капитаны болды? .............

.............................................................................................................. .

3. С. Сәпиев қай олимпиадада жеңуге сөз берді?
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С1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ойды анықтаңыз.

1. Салауатты 
өмір салтын 
насихаттау

2. Салауатты 
өмір салтын 

қадағалау

3. Салауатты 
өмір салтын 

ұстану

2-тапсырма. Мәтінде айтылған ақпараттарды белгілеңіз.

1. Денсаулыққа қарсы жасырын жарнама

2. Азық-түлік өнімдерін жарнамалау

3. Есірткі бизнесін өркендету

4. Ауыл шаруашылығын өркендету

5. Компаниялар әрекеті

6. Мекемелер жұмысы

7. Миллиардтаған  қаржы жұмсау

8. Зиянды әрекеттерге тәуелділік

3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Біреуге ақыл айту – үлкен .................. !
2. Басқаша ................ ету керек.
3. Бар болғаны салауатты өмір салтымен әуестенгеніңізді 

.................. .
4. Өте жеңіл әрі ........................... .
5. Жаттығуыңыз туралы .......................... айтып отырыңыз.
6. Оларды велосипед тебуге, жүгіріп қайтуға жиі 

....................... ...................... .
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Өздерінің алкоголь және 
есірткі бизнесін өркендету 
үшін 

1. протеин ішетініңізді, 
темекі шекпейтініңізді 
білсін.

2. Достарыңыз бен 
таныстарыңыз сіздің фитнес 
клубқа баратыныңызды, 

2. жалғыз энтузиасттардың 
күші жете бермейді.

3. Ұзақ қашықтыққа жүгіріп, 
белтемірге тартылғаннан гөрі 

3. компаниялар 
миллиардтаған қаржы 
жұмсайды.

4. Әрине, салауатты өмір 
салты идеясына бұқаралық 
сипат беру үшін 

4. жасырын жарнама жүріп 
жатқанын байқар едіңіз.

5. Егер айналаға зер салып 
қарасаңыз, денсаулыққа 
қарсы 

5. сыраның қақпағын аша 
салған оңай.

5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын жазыңыз.
1. ......................... жасырын 5. ......................... жеңіл
2. ......................... өркендету 6. ......................... біреуге
3. ......................... қаржы 7. ......................... бұқаралық
4. ......................... секілді 8. ......................... сай

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Компаниялар жарнамасы несімен тартады? ......................

.............................................................................................................. .
2. Адамда қандай тәуелділік жиналады? ..................................

.............................................................................................................. .
3. Басқа адамдарға ақыл айтудан гөрі қай жол тиімді? .........

.............................................................................................................. .
4. Салауатты өмір салтына кімдерді бірінші кезекте 

тәрбиелеу керек? ...............................................................................
.............................................................................................................. .
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Сұхбат болған жерді белгілеңіз.

1. Мейрамханада 2. Қонақта 3. Қонақүйде

2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.

№4 №4

№4 №4

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. Бос ................. бар ма? 2. Төртеуміз, қазір қалған ................. 

келеді. 3. ................. бірге жүріңіздер. 4. Өкінішке орай, 

................. болмай тұр. 5. Тапсырысты ................. бересіздер ме? 

6. Қазір біз қарап алайық, сосын ................. береміз.

А1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)
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4-тапсырма. Дұрыс ақпарттарды таңдаңыз.

1. Қонақтар тойға келді.

2. Қонақтарды даяшы қарсы алды.

3. Мейрамханаға екі адам келді.

4. Мейрамханада бос орын болмады.

5. Даяшының есімі – Арман.

6. Қонақтар бірден тапсырыс берді.

7. Қонақтарға мейрамхана ұнамады.

5-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Қонақтарға неше адамдық орын керек? .............................

.............................................................................................................. .

2. Қонақтарға орын ұнады ма?  .................................................

............................................................................................................. .

3. Олар даяшыдан не өтінді?  ....................................................

............................................................................................................. .

4. Қонақтар қандай тапсырыс берді?  .....................................

............................................................................................................. .

5. Қонақтар даяшыны қалай шақыра алады? ........................

............................................................................................................. .
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А2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған тағамды белгілеңіз.

1. Сорпа 2. Палау 3. Сірне

4. Шұжық 5. Көже 4. Тұшпара

2-тапсырма. Мәтінде айтылған сүт және өсімдік өнімдерін 
белгілеңіз.

1. құрт 4. ірімшік 7. картоп

2. сүт 5. айран 8. қияр

3. сәбіз 6. пияз 9. қызанақ

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. ..............  – қазақ халқының басты тағамдарының бірі.

2. Сорпа – малдың, балықтың, құстың қайнатып пісірілген 

етінің шыққан сөлі, ...............

3. Сорпа еттің ең күшті .............. болып табылады.

4. Сорпаның .............. келтіру үшін әр түрлі сүт өнімдері мен 

өсімдік өнімдері пайдаланылады.

5. Мысалы, сорпаға .............., құрт немесе картоп, .............. 

қосады.  

6. Ең дәмді сорпа – .............. етінің сорпасы
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Жас етінің сорпасы 1. «ет етке, сорпа бетке» деген 
нақыл сөз бар.

2. Асылған ет көп болса және 
оны үнемі сапырып тұрса, 

2. өте дәмді болады.

3. Қазақта: 3. адам денсаулығына пайдалы 
деген мағына береді.

4. Нақыл сөз еттің сорпасы 4. сорпа дәмді болады.

5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ойларды белгілеңіз.

1. Ұлттық тағамдарды насихаттау.

2. Сорпаның пайдалы екенін жеткізу.

3. Сорпаның жасалу жолдарын үйрету.

4. Сорпа түрлерімен таныстыру.

5. Сорпаның адам денсаулығына пайдалығы.

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Қандай еттен сорпа істелінеді?  ............................................. .

2. Сорпа ол қандай тағам?  ..........................................................

3. Сорпаға құрт пен картоп не үшін қосылады?  ...................

.............................................................................................................. .

4. Қандай сорпа ең дәмді болады?  ...........................................

............................................................................................................. .

5. Сорпа дәмді болу үшін не істеу керек?  ..............................

............................................................................................................. .
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В1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын тақырыпты 

таңдаңыз.
1. Пайдалы 

жемістер таңдай 
білу

2. Зиян 
жемістерді 

ажырата білу

3. Жемістерді 
ажырата білу

2-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпараттарды белгілеңіз.

1. Жемістерге жапсырма жапсыру.

2. Жемістердегі фирма белгілері.

3. Жемістердегі сандар сыры.

4. Жемісті экспорттаушы елдер.

5. Жемісті өсіру тәсілдері.

6. Денсаулыққа зиян жемістер.

7. Жемістердің бағасы.

3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Жемістерге жапсырылған 1. сонымен қатар 
тұтынушыларға маңызды 
ақпарат беру.

2. Онда жеміс немесе көкөністі 
ұсынушылардың логотипі 

2. яғни денсаулыққа зиян 
деген сөз.

3. Ұсынушылардың бұл 
сандарды жапсыруы тек өз 
компанияларын жарнамалау 
емес, 

3. кішігірім жапсырмаларды 
байқаған боларсыз?
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4. 3 немесе 4 сандарынан 
басталатын код ол жемісті 
өсіргенде 

4. және бірнеше саннан 
тұратын код көрсетілген.

5. Мұндай жемістердің 
құрамында тыңайтқыштар мен 
пестицидтер өте көп, 

5. агротехнологиялар 
көп қолданылған дегенді 
білдіреді.

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. 8 санынан басталатын 5 таңбалы код ол гендік ............. 

технологиялары қолданылды дегенді білдіреді.
2. Мұндай жемістер гендік модификацияға, яғни, ...........  

ұшыраған жемістер.
3. Егер 9 санынан басталатын 5 таңбалы кодты байқасаңыз, 

ол жемісті ........  алыңыз.
4. Себебі бұл жемістер .......................  әдістер арқылы 

өсірілген.
5. Оларды өсіруде ешқандай химиялық ......................  

қолданылмаған.

5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. 3,4 саннан басталатын жеміс
1. пайдалы 2. Зиян2. 8 санынан басталатын жеміс

3. 9 санынан басталатын жеміс

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. 3,4 саннан басталатын жемістер қалай өсіріледі?  ...........

............................................................................................................. .
2. 8 санынан басталатын жемістер қалай өсіріледі?   ...........

............................................................................................................. .
3. 9 санынан басталатын жемістер қалай өсіріледі?   ..........

............................................................................................................. .
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В2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде неше кеңес айтылады?
1 2 3 4 5

2-тапсырма. Мәтінге сай ақпараттарды белгілеңіз.
1. Адам күніне 3-4 рет ас қабылдауы керек.
2. 12.00-14.00 аралығында жақсы тамақтану 
керек.
3. 20-30 минут бұрын лимон шырыны қосылған су 
ішу қажет. 
4. Жемістер мен көкөністер – қасиеті бойынша 
салқын заттар.
5. Етті суықта сақтаған сайын жылылық қасиеті 
арта түседі. 
6. Асты жануарлар майымен ғана әзірлеу.
7. Тамақты ыстық күйде пайдалануға жол бермеу 
керек.
8. Тағам қабылдау барысында сұйықтық ішуге 
болмайды

3-тапсырма. Мәтінде айтылған ағза мүшелерін белгілеңіз.
1. алақан 2. көз 3. жүрек

4. бас 5. асқазан 6. бауыр

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Бұл ережені .............. түрде сақтау қажет.
2. Бұл кезде от элементі мен .............. белсенділігі жоғары 

болады.
3. Оларды жиі қабылдау ішкі ..............  төмендетеді.
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4. Ұзақ сақталған тағамдарда улы ................ жиналады.
5. Тамақты мұздай немесе ыстық күйде .............. жол бермеу 

керек.
6. Оны жылыту үшін организм көбірек .............. жұмсайды.

5-тапсырма. Мәтінде берілген баламасын жазыңыз.
1. қажет .............. 5. қолдану ..............
2. міндетті .............. 6. біршама ..............
3. сай .............. 7. кетіреді ..............
4. үнемі .............. 8. сол себепті ..............

6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Сонда қабылдаған ас, 1. улы заттар мен салқындық 

қасиет жиналады.
2. Сондықтан қуатты, майлы 
астар 

2. одан кейін су асқазан 
сөліне араласады.

3. Суық мезгілдерде піспеген 
затты жеу салқын тиюге, 

3. температурада болуы 
асқазан сөліне зиян келтіреді.

4. Ұзақ сақталған тағамдарда 4. тәуліктің осы кезінде 
қабылдануы тиіс.

5. Астың жоғары немесе 
төмен 

5. асқазанның 3/4 бөлігін 
ғана толтырады.

6. Оны жылыту үшін 
организм көбірек энергия 
жұмсайды, 

6. ісіктің пайда болуына, 
ас қорыту мәселелерінің 
туындауына алып келеді.

7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Адам күніне неше рет тамақтану керек? ..............................
2. Астың негізгі мөлшерін қай уақытта қабылдау керек?
................................ .
3. Жемістер мен көкөністерді қай кезде жеуге болмайды?  

............................... .
4. Қандай тағамдарда улы заттар жиналады?  ..........................
5. Тамақты қандай күйде қабылдауға болмайды?  .....................
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С1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.

№1
№2 №3

№4
№5

2-тапсырма. Мәтін мазмұнын ашатын тақырыпты белгілеңіз.
1. Дұрыс 

тамақтанудың 
қағидалары

2. Дұрыс 
тамақтанудың 

жолдары

3. Дұрыс 
тамақтанудың 

әдістері

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған мамандық түрін 
белгілеңіз. 
1. Физикалық күшті қажет етпейтін жұмыс. 
2. Халыққа қызмет көрсетумен 
айналысатын қызметкерлер.
3. Миға күш түсірмейтін жұмыс түрлері.
4. Физикалық күшті көп талап ететін 
қызметкерлер.
5. Үлкен физикалық күш қажет 
мамандықтар.
6. Миға үлкен күш түсіретін мамандық 
иелері.
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Тағамның дәмді, дәмсіз 
болуын және оның пайдалы 
немесе 

1. таңғы ас пен түскі асқа 
баса мән беріңіз.

2. Адамдардың көбі таңғы ас 
пен кешкі асты үйден ішеді,  

2. таңғы, түскі және кешкі 
тамақты уақытында ішу 
керек.

3. Қандай жағдай 
болмасын, әр адам  өз мәзірін 
біліп жүруі керек және 

3. адамның қанша күш 
жұмсауына байланысты 
болу керек.

4. Егер түске дейін көп жұмыс 
істесеңіз, 

4. ал түскі асты көбіне 
сырттан (асханадан) ішеді.

5. Күндізгі тамақтану  5. зиян екенін білу үшін көп 
білім қажет емес. 

5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Дұрыс тамақтану үшін ................  болу міндетті емес.
2. Тек бірнеше қарапайым ................ жаттап алсаңыз 

болғаны.
3. Ұйқы кезінде ас ................ қорытылады.
4. Ұйықтар алдында тойып ................ керек.
5. Ұйқыға ................үш-төрт сағат бұрын тамақтанған дұрыс.
6. Бір күнде адамға қандай ................тағам керек?
7. Бұл оның жасына, жынысына, мамандығына, ................ 

жағдайына байланысты.
8. Ғалымдар мамандыққа қарай адамдарды ................ бойын-

ша мынадай топқа бөледі:

6-тапсырма. Тиісті топтарды жазыңыз.
1. Олар жұмысты бір орында отырып жасайтын 
қызметкерлер.

................

2. байланыс саласының қызметкерлері, 
тігіншілер, саудагерлер т.б.

................

3. Үй жөндеумен айналысатын қызметкерлер, 
қоғамдық көлік жүргізушілері, кір жуу 
қызметкерлері т.б.

................

4. Жалпы алғанда күніне 4 рет тамақтану керек 
және оның екеуінде ыстық тамақ жеу керек.

................
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған фильмді белгілеңіз.

1. Көрікті мекен 2. Көркем мекен 3. Көрікті жер

2-тапсырма. Мәтінде аталған елдерді белгілеңіз.

1. Қазақстан 2. Қытай 3. Тунис

4. Морокко 5. Америка 6. Швейцария

3-тапсырма. Мәтінде отандық арналарды табыңыз.

1. Қазақстан 2. Хабар 3. Алматы

4. КТК 5. 7 канал 6. 31 канал

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.

1. «Көрікті мекен» фильмі «Тянь-Шань» ........................  

фильмі.

2. Фильм Қазақстанға 2005 жылы ........................ екен.

3. Фильмнің Қазақстанда ........................жақсы болған.

4. «Көрікті мекен» әлемнің 27 мемлекетінде ........................ 

екен.

5. Соның бірі осы «.................. ................» болған екен.

6. Осы фильмді Марокко, Тунис ........................  көрсеткен.

7. Олар қазақ халқы туралы көп нәрсені ............. және 

.................. танытқан.

А1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)
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5-тапсырма. Мәтіндегі ақпарат бойынша сәйкестендіріңіз.

1. Режиссер 1. Мақсат Кәдірхан

2. Киностудия 2. мемлекетінде

3. Қытай басшысы 3. Америка

4. 27 4. Тянь-Шань

5. 4 5. фильмі

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. «Көрікті мекен» фильмі не туралы? ....................................

.............................................................................................................. .

2. Қазақстанға қай жылы келді? ...............................................

.............................................................................................................. .

3. Қытай басшысы Америкаға қай жылы барды? .................

............................................................................................................. .

4. Қазақ халқы туралы кімдер сұрады? ..................................

............................................................................................................. .



96

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

№1 №2 №3

№4 №5

2-тапсырма. Мәтінде аталған жер атауларын белгілеңіз.

1. Талдықорған 2. Алматы 3. Панфилов

4. Шежін 5. Шелек 6. Шонжы

3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Әбілхан Қастеев – қазақтың атақты ............................ .
2. Суретші 1904 жылы ............................ келді.
3. Анасына ............................ үшін бала кезінде жұмыс істеген.
4. Бала кезінде ............................ қатты жақсы көрген.
5. Ол қарапайым заттардың ............................ көре алды.

А2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)
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6. ............................ мүсін істеді, сырға, сақина жасаған.

7. Ол адамдардың ............................ жасаған.

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Суретшінің алғашқы жұмыс 
орны 

1. Алматыға оқуға 
жіберуді шешкен.

2. Сол құрылыста 2. авторды көрсетуді 
сұрайды.

3. Бір күні демалыс уақытында 
ол 

3. Түрксіб құрылысында 
басталды.

4. Оны бастықтардың бірі көреді 
де, 

4. жұмысшы болған.

5. Олар болашақ суретшіні 5. тасқа сурет салған екен.

6. Қастеев арабша, 6. кейіннен латынша 
оқып, жазуды үйренді.

7. Ол Алматыдағы мектепте 7. басқа оқушылардан 
жасы үлкен еді.

5-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Қастеев қайда дүниеге келді?  ..............................................

............................................................................................................. .

2. Неге адам мүсінін жасағаны үшін ұрыс естіді?  ...............

...............................................................................................................  

3. Ол неге бала кезінде жұмыс істеді?  .......................................

.............................................................................................................. .
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В1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтіндегі фильмнің атауын табыңыз.

1. Анаға апарар 
жол

2. Анаға апаратын 
жол

3. Анаға 
апарған жол

2-тапсырма. Фильм туралы ақпарат жазыңыз.
1. Жылы: ......................................... 
2. Елі: .........................................
3. Жанры: .........................................
4. Премьерасы: ......................................... 
5. Режиссері: .........................................

3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Кино мен әдебиет – тығыз байланыстағы ................ 

салалары.  2. Кино ................ оңай дүние емес. 3. Қазақ 
киносының өз ................ бар. 4. Отандық фильмдер кейінгі 
уақыттарда жақсы ................ жетіп келеді. 5. Бұған соңғы 
жылдары шыққан қазақ киноларына қарап ................болады. 6. 
Фильм барша ...... ....................... жүрегінен орын тапты.

4-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.
1. Фильм ана мен бала өмірі туралы.
2. Туынды қазақ тарихын көрсетеді.
3. Фильм қазақ тілінде түсірілді. 
4. Фильм сюжеті ана махаббатынан бастау 
алады.
5. Кейіпкер қиыншылықтарды жеңіп шығады.
6. Ілияс картинаның басты кейіпкері.
7. Кейіпкердің басты мақсаты анасымен 
кездесу.
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5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. «Анаға апарар жол» 
картинасының негізгі сюжеті 

1. кездескен ауыр 
қиыншылықтарды жеңіп 
шығады.

2. Осынау құдіретті күштің 
арқасында кейіпкер үйіне 
барар жолда 

2. анамен жүздесу мақсаты 
күш береді. 

3. Оқиғаның негізгі желісі 
қазақ халқының 

3. ерлік пен отансүйгіштік 
және керемет қайсар мінез 
көрсетеді.

4. Картинаның басты кейіпкері 
Ілияс ерекше рухты, 

4. ана махаббатының 
қуатты күшінен бастау 
алады.

5. Осынау ауыртпалықтарды 
еңсеруге оған 

5. басына түскен ауыр 
кезеңмен тұспа-тұс келген

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.

1. Фильмде қандай тарихи оқиғалар болды?  

..........................................................................................................

...............................................................................................................

2. Үйіне қайту кезінде бас кейіпкер қандай жағдайларға 

кездеседі?  

..........................................................................................................

...............................................................................................................
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В2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

1. Әлемдік театр 
тарихы

2. Театр туралы 
қызықты 

ақпараттар

3. Театр өнерінің 
дамуы мен 

қалыптасуы

2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. 27 наурыз барша әлем ............. күнін атап өтеді. 2. Атаулы 

күн ............. жылдан бері тойланып келеді. 3. Әлемде билет алу 
.......... ерекше театр бар. 4. Еуропадағы ең көне театр .............. 
елінде орналасқан.  5. Алғаш рет ................ Ежелгі Римде пайда 
болған. 6. Өзі сахнада тек аузын ....................  қана тұрған. 7. 
Сол уақытта бұл ..................  кең таралған болатын.

3-тапсырма. Мәтінге сай сұрақты табыңыз.
1. Спектакльдер 
қалай қойылды?

2. Театрға 
қатысты қандай 
қызық мәлімет 

білесіз?

3. Сіз театрды 
жақсы көресіз 

бе?

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Халықаралық театр күні – бұл 
тек сахна саңлақтарының ғана 
емес, 

1. қызықты деректер 
қатарын ұсынып 
отырмыз, қабыл алыңыз, 
оқырман.

2. Бүгінгі мерекенің құрметіне 
әлемдік театр өнеріне қатысты 

2. күлкілі кейіпкерлер 
бейнесін ғана сомдауға 
рұқсат берілген.

3. Ортағасырларда әйел 
адамдарға тек құлдар мен 

3. сахна артына актер 
орнына сөйлейтін адам 
қояды.
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4. «Бартер Театрына» кіру 
билетін ақшаға емес, 

4. сондай-ақ, барша 
театрсүйер қауымның 
мерекесі.

5. Қойылым ұнаған жағдайда 
жауынгерлер шапалақтау үшін 

5. Рим театрларының 
актерлері қойылым біткен 
кезде айтады екен. 

6. Бір күні оның дауысы шықпай 
қалып, қойылымды шегерудің 
орнына 

6. тамаққа айырбастап 
алады. 

7. Кез-келген нәрсенің біткенін 
білдіру үшін қолданылатын 
«Финита ля комедия» тіркесін 
әдетте 

7. бір қолымен құлдың 
басынан соғады екен.

5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын табыңыз.

1. күллі ......................... 5. ескі .........................

2. мейрамы ......................... 6. ұрады .........................

3. мәліметтер ......................... 7. атты .........................

4. айрықша ......................... 8. спектакль .........................

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Билет сатылмайтын театр қай елде орналасқан?  
................................................................................................ .
2. Жауынгерлердің қасына құлдарды қай театрларда 

отырғызған?  
................................................................................................ .
3. Кім өз пьесаларында ойнаған?  
................................................................................................ .
4. XVI ғасырда қандай есімдер танымал болған?  
................................................................................................ .
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С1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде аталған фильмдерді белгілеңіз.

1. Эвита
2. Жат 

планеталықтар
3. 9 рота

4. Хатико 5. Терминатор
6. Кафказдық 

тұтқын қыз

2-тапсырма. Мәтінде аталған фильм кейіпкерлерін 
табыңыз.

1. Дракула 2. Маугли 3. Шурик

4. Клеопатра 5. Шерлок Холмс 6. Тарзан

3-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

1. Кино әлемінің 
қызықтары.

2. Кино 
әлемінің тарихы

3. Кино әлемінің 
дамуы

4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
Құрметті оқырмандар, біз сіздерге осыған дейін театрдағы 

1 .............. туралы әңгімелеген болатынбыз. Ал ендігі кезек – 
кинода. Сонымен кино 2..................  болып жатқан ең қызықты 
жайттарға 3 ............... салыңыздар! 

Кино саласында ойдан туған 4 ................. жетерлік. 
Солардың алдыңғы көшінде тұрған  – граф 5.................  осы 
уақытқа дейін 72 кинокартинаға түсіп үлгерген екен. Ал екінші 
орында тұрған – лондондық тыңшы 6 ................... ............. 66 
кинокартинаға түскен. Осы уақытқа дейін 60 кинокартинаға 
түскен ойдан жасалған кейіпкерлердің бірі – 7 .................. 
үшінші орында тұр. 
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5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Элизабет Тэйлор мен Мадоннаны қалай салыстырады? ..

................................................................................................................
2. Фильмге түскен атақты екі жануарды жазыңыз? ............

...............................................................................................................
3. Кино саласындағы ең жолы болғыш режиссер кім? .......

...............................................................................................................

6-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын табыңыз.

1. жайлы ..............................

2. атақты ..............................

3. негізгі ..............................

4. ойдағыдай ..............................

7-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.

1. Актриса Элизабет Тэйлор 
египеттік патшайым 

1. кинофильмінде Шурикті 
тасыған «жұлдыз» есек еді.

2. Ол бір өзі елу шақты 2. камерадан және қатты 
дауыстан қорықпайтын есек 
іздеген.

3. Оның түсірген кез келген 
киносы әлемдік 

3. Клеопатраның рөліне 
түскенде 65 түрлі киім 
ауыстырып отырған.

4. Түсірілім тобы сол үшін 
арнайы хайуанаттар бағына 
барып, 

4. кинопракаттардың 
алдыңғы орнын бермейді.

5. Бұл есек 40 жыл бұрын 
«Кафказдық тұтқын қыз» 

5. америкалық кинода басты 
кейіпкер болған.  
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1-тапсырма. Дұрыс жауаптарды таңдаңыз.
1. Мәтінде қай қалалар туралы айтылды?
Астана , Алматы, Талғар
3. Мәтінде қай мамандық туралы айтылмады?
көз дәрігері
4. Мәтінде айтылған есімдерді табыңыз.
Марат, Мақсат, Мұрат

5-тапсырма. Тиісті ақпаратты жазыңыз.
1. екі 2. ағасы, әпкесі, інісі 3. дәрігер,  мұғалім, тіс дәрігері 4. Маги-

стратурада 5. үшінші
6-тапсырма. Қай сурет Мараттың отбасына қатысты емес?

7-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Себебі ол Назарбаев универсиетіне оқуға түсті. 2. Талғар 

қаласында тұрады. 3. Жоқ 4. Екі інісі тұрады. 5. Азамат

Дұрыс жауаптар парағы

А1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

А2 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

1-тапсырма. Кейіпкердің аты кім?
Қанат 

2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған туыстық атауды белгілеңіз.
әпке
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3-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.

V V V

4-тапсырма. Қажетті ақпаратты жазыңыз.
Кім? Мамандығы Қайда тұрады?
Әкесі құрлысшы Батыс Қазақстан
Анасы кітапханашы
Жеңгелері дәрігер
Қарындасы мұғалім
Күйеу баласы жеке кәсіпкер
Қанат экономист Алматы 

5-тапсырма. Қажетті ақпаратты жазыңыз.
1. үш 2. екі 3. екі 4. екі 
6-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. зейнеткер 2. ақкөңіл 3. ақылды 4. музыканы 
7-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. әкесі  2. анасын 3. екінші ағасы 4. Қызы 5. Ұлы 6. Жұбайы 7. 

қарындасы
8-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. алты  2. Үш  3. Себебі ол Алматыда тұрады  4. қарапайым
5. Иә, мерекеде құттықтайды, көмектеседі, демалыста ата-

анасының үйінде жиналады.

В1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

1-тапсырма. Мәтінді аяқтайтын санды белгілеңіз.
Жеті 

2-тапсырма. Нешінші кеңесте айтылды?
Бау-бақша отырғызу 1-кеңес Бәрі жақсы 5-кеңес
Әдейі ұмытпау 2-кеңес Сыйлық 6-кеңес
Арық/семіз 3-кеңес Мейрамхана 
Достық Талап 7-кеңес
Жалғыз қалу 4-кеңес Ыдыс жуу 1-кеңес
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3-тапсырма. Мәтінге қатысты екі суретті таңдаңыз.

4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. үйдің тазалығы 2. естен шығармау, 3. есіне сала беру, 4. жалғыз 

қалу, 5. жауап алу мақсатында, 6. адамдарды жақындатады, 7. 
талаптарға жауап беру

5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. мүшесінің 2. әдейі 3. айтпасаңыз 4. қалып, 5. бірқалыпты 6. 

Сыйлық 7. талаптарға 
6-тапсырма. Тиісті сөзді қойып, оқыңыз.

1-кеңес үй шаруасы

туралы.

2-кеңес уәде

3-кеңес дене бітімі
4-кеңес ойлану
5-кеңес артық сұрақ
6-кеңес қарым-қатынас нығайту
7-кеңес талап

В2 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

1-тапсырма. Мәтінде айтылған салт-дәстүрлерді белгілеңіз.
Шілдехана + Сүндет той
Құда түсу + Беташар +
Бесікке салу + Тұсау кесер +
Үйлену той + Есік ашар +
Тілашар + Ашамайға мінгізу +
Отқа май құю Сырға салу +
Ат қою + Келін түсіру

2-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. А, 2. Ә, 3 Б, 4. В, 5. Г
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3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. А, 2. Ә, 3. Б.
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. ежелгі , 2. жас ерекшелігіне , 3. есік ашар , 4. ұмыт , 5. қоғамның 
5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.

1. ел 5. достар
2. ат қою 6. алғаш
3. секілді 7. бұл жолы
4. мысалы 8. дегенмен

6-тапсырма. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. Тұсау кесер. 2. 5 жасқа келгенде. 3. Балаға бірінші сыныпқа/

оқуға/мектепке барғанда.  4. Үйлену той аяқталған соң. 5. Қайын 
жұртының. 6. Жаңа күйеуді көру, сынау. 7. Қоғамның өзгеруімен.

С1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

1-тапсырма. Мәтінге сәйкес суретті таңдаңыз.

2-тапсырма. Аталмаған туыстық атауларды белгілеңіз.
бауыр әже, ата аға

V V V

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. әлеуметтік 2. тәрбиелеу. 3. қамқорлық 4. күн тәртібін 5. 

адамгершілік 
4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыптарды белгілеңіз.

1. Бала тәрбиесі V
2. Отбасы міндеттері V



108

5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. игереді 5. білімді
2. ықпал етеді 6. адал болу
3. басты қызметі 7. ажырата білу
4. дүниеге келген соң 8. жастайынан

6-тапсырма. Сөйлемнің екінші жартысын табыңыз.
1. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен таныса-

ды.
2. Отбасы баланың жақсы азамат болып өсуіне ықпал етеді.
3. Оның денсаулығы мықты, білімді адам болып өсуі үшін қажет 

жағдай жасайды.
4. Баланың өміріне қамқорлық жасайды және болашағын жоспар-

лайды.
7-тапсырма. Мәтінде берілген тіркесті жазыңыз.

Мектепке беру, университетке түсіру, 
үйлендіру, ұзату

болашағын 
жоспарлау

Түрлі спорттық үйірмелерге қатыстыру, 
спортқа бейімдеу

дене тәрбиесі

Зиян әркеттерден, зиян заттардан қорғау салауатты өмір

А1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

1-тапсырма. Мәтін кім туралы? Белгілеңіз.
Самат 
2-тапсырма. Тиісті жер атауларын жазыңыз.
1. Алматы облысы 2. Іле ауданы 3. Қосшы ауылы 4. Атырау қаласы
3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған жылды белгілеңіз.
2010
4-тапсырма. Дұрыс емес ақпараттарды белгілеңіз.

2. Самат 1985 жылы дүниеге келді. V
8. Оның екі баласы бар. V

5-тапсырма. Самат туралы ақпаратты толтырыңыз.
Тұратын қаласы: Атырау 
Даңғыл: Абай
Үй нөмірі: 78
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Пәтері: 2
Үй телефоны: 56-87-98
Ұялы телефоны: 87773253907

6-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Алматы облысы, Іле ауданы, Қосшы ауылы
2. Қаныш Сәтбаев атындағы Ұлттық техникалық университеті
3. «Атырау Мұнай» компаниясы
4. Үйленбеген
5. Жоқ

А2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін кім туралы? Белгілеңіз.
Мұқағали Мақатаев 
2-тапсырма. Мәтінде жоқ есімдерді белгілеңіз.

Нариман Айман 

3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. туған күні.  2. Алматы  3. Сүлеймен. Нағиман.  4. Мұхаммедқали.  

5. ақыны. 
4-тапсырма. Дұрыс қатарды белгілеңіз.

1. М. Мақатаев өлеңдер мен поэмалар жазды V

3. Оның өлеңдері туған жер, табиғат, Отан, махаббат туралы. V

5. Ол мектепте мұғалім, радиода диктор болып жұмыс істеді. V

5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
балалар, қазанда, Қостөбе,  орналасқан. 
6-тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Бердібек Соқпақбаев Мұқағали Мақатаев
Туған жылы: 1924 1931
Отбасы туралы: - әкесі, анасы
Туған жері: Қостөбе ауылы Алматы облысы
Жұмысы: мұғалім мұғалім, диктор
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Жұмыс істеген 
орны:

мектеп, газет-журналда мектеп, газет-
журналда, радиода

Шығармалары: «Менің атым – Қожа», 
«Балалық шаққа саяхат», 
«Бозтөбеде бір қыз бар»,  
«Қайдасың, Гауһар?»

7-тапсырма. Сұраққа жауап жазыңыз.
1) Екеуіде мұғалім болған. 
2) Екеуі де Алматы облысында дүниеге келген. 
3) Екеуі де газет-журналдарда жұмыс істеген.
1) М. Мақатаев – ақын, ал Б. Соқпақбаев – жазушы.

В1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

1-тапсырма. Мәтінде айтылған маманды белгілеңіз.
Психолог

2-тапсырма. Мәтінге сай етістікті таңдаңыз.

зерттеу
3-тапсырма. Сөз тіркесін толықтырыңыз.
1. психолог ғалымдар, 2. тексеру үшін, 3. тәжірибе жасайды, 

4. бақылау камерасы, 5. дәмді шоколад, 6. ешкім жоқ, 7. он минуттан 
кейін

4-тапсырма. Сөйлемдерді аяқтаңыз.
1. жасайды. 2. отырғызады. 3. істеп тұр. 4. келемін.5. беремін.
5-тапсырма. Мәтінге сай келетін тақырыпты белгілеңіз.
Мінезді анықтау тәжірибесі
6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша нөмірлеңіз.
1. Балаларды бөлмеге отырғызады.
2. Бөлмеде бір орындық, бір үстел бар.
3. Балаларға шоколад береді.
4. Психолог балаға сөйлейді.
5. Балаларды бөлмеде жалғыз қалдырады.
6. Тек екі бала шоколадты жемейді.
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7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Психологтар.  2. Балаларға. 3. Шыдамдылықты анықтау. 4. 

Жиырма. 5. Шоколад. 6. Орындық, үстел.7. Екі. 8. Он. 

В2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

1-тапсырма. Мәтінде айтылған адам қасиеттерін белгілеңіз.

өсекші , мақтаншақ, өтірікші, жалқау.
2-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.

1. Абай – ұлы ақын. V
2. Ол қазақ халқын білім алуға шақырды. V
4. Ол еңбек етудің пайдасын түсіндірді. V
7. Халықтың өмірін өлеңдерінде жазды. V

3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. ұлы 2. өнер, білім 3 сүюдің, білудің 4. мақтаншақ 5. қатты 

сынады.
4-тапсырма. Дұрыс нұсқасын жазыңыз.

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ -
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз.

5-тапсырма. «шақырады» сөзінің мәтіндегі мағынасын 
анықтаңыз.

1. айтады  
6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сөйлемді 

жалғастырыңыз.
Абай халықтың өмірін сипаттай келе, 
1. жақсы және жаман нәрселерді ажырата білуді айтады.
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1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.

Қожанасырдың тойға баруы
2-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

бір адам біреу көңіл аудармау елемеу
адам кісі дұрыс тәуір
нашар жаман қожайын үй иесі

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты табыңыз. 
Үй иесі Қожанасырға бірден қошемет көрсетеді.
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Баяғыда біреу той жасапты, тойға көп кісі жиналыпты.
2. Қожанасыр тойға келеді, оның үстіндегі киім жаман екен.
3. Үй иесі Қожанасырды елемейді, оған ешкім қошемет 

көрсетпейді.
4. Қожа үйден шығып кетеді де, тәуір киімдерін киіп, қайта келеді.
5. Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды  екенсің.
5-тапсырма. Оқиға реті бойынша нөмерлеңіз.
1. Той болады. 2. Қожанасыр тойға келеді. 3. Ешкім көңіл 

аудармайды. 4. Қожанасыр үйіне қайтып барады. 5. Жақсы киімдерін 
киеді. 6. Тойға қайтып келеді. 7. Үй иесі оны төрге отырғызады. 8. Үй 
иесі Қожанасырды сыйлайды. 9. Қожанасыр табаққа шапанының 
жеңін салып отырады. 10. Үй иесі түсінбейді. 

6-тапсырма. Мәтінге сай келетін тұжырымды белгілеңіз.
Адамның сырт-келбетіне, киіміне қарап баға беру.

С1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

А1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

1-тапсырма. Сұхбатта айтылған мамандықтарды белгілеңіз.
Дәрігер, кеңесші, есепші, экономист
2-тапсырма. Кімдер сұхбаттасты? Белгілеңіз.
Ержан мен Сымбат
3-тапсырма. Тиісті есімді жазыңыз.
1. Сымбат 2. Ержан 3. Сымбат 4. Ержан 5. Сымбат 6. Ержан 7. 

Сымбат 8. Сымбат 9. Сымбат 10. Ержан 
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4-тапсырма. Сөйлемдерді сұхбат мағынасы қарай 
толықтырыңыз.

1. семинарға,  2.семинарда, 3. мамандықтары , 4. жұмыс орындары,  
5. секцияға

5-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. отыруға 2. басталып 3. істейсіз? 4. кеңесші 5. қатысушылар 6. 

тұтынушылармен 
6-тапсырма. Кейіпкерлер туралы ақпаратты толықтырыңыз.

Сымбат Ержан 
Келген қаласы: Атырау Алматы
Мамандығы: дәрігер экономист
Жұмысы: кеңесші есепші

А2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

Секциясы: Бизнесті дамыту Тұтынушылармен жұмыс

1-тапсырма. Қай әнші туралы айтылды? Белгілеңіз.

Бибігүл 
Төлегенова

Роза 
Рымбаева

Майра 
МұхамедқызыV

Мадина 
Садуақасова

Ерке 
Есмахан

2-тапсырма. Қай жанрдағы ән туралы айтылды? Белгілеңіз.
опера
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3-тапсырма. Мәтінде айтылған жылдарды белгілеңіз.
1969, 1994, 2000
4-тапсырма. Мәтінде айтылған қалаларды табыңыз.
Құлжа, Алматы
5-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.

М. Мұхамедқызы Құлжа қаласында дүниеге келді. V
Оның әкесі – музыкатанушы, композитор. V
Майра көркем фильмде басты рөлде ойнады. V
2000 жылы «Тарлан» сыйлығын алды. V

6-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. отбасында 2. талантын 3. музыка 4. көшіп 5. жұмыс  6. керемет 
7-тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Аты-жөні: Майра Мұхамедқызы
Туған жылы: 1969
Туған қаласы: Құлжа
Білімі: музыкалық
Жұмыс орны: Абай атындағы Опера және балет театры
Әкесі: музыкатанушы, композитор
Анасы: халық әншісі
Жетістігі: «Тарлан» сыйлығы

В1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

1-тапсырма. Айтылған мамандықтарды белгілеңіз.
бағдарламшы, экономист
2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. мамандарға 2. сайын 3. мамандықтар 4. жоғары 5. технологиялар 

6. тұрақты 
3-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
Сұранысқа ие мамандықтар
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Г. 2. Б., 3. А., 4. Ә., 5. В.
5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.

қазіргі уақытта қазіргі кезде айлығы көп жоғары ақы
күнде күн сайын байланысты сәйкес

ең атақты ең танымал
қызмет 

атқарады
жұмыс істейді
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6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Экономика және IT саласы мамандарына. 2. Мәртебелі және 

пайдалы. 3. Жоғары ақы төленетін. 4. Тәжірибелі бағдарламашылар. 
5. IT мамандарға.

6. Студенттер. 7. 1500-2500 доллар

1-тапсырма. Мәтінге қатысты суретті белгілеңіз.

2-тапсырма. Мәтінде айтылған мамандықтарды белгілеңіз.
Дәрігер, құрлысшы,  пингвин көтеруші,  құмырсқа аулаушы,  доп 

жинаушы,  тыңдаушы.
3-тапсырма.  Мәтінде аталған елдімекен атауларын табыңыз.
Ресей , Антарктида,  Токио.
4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. кәсіптер. 2. спорт. 3. орталыққа. 4. мойындарын. 5 мұқият.
5-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
Естімеген елде көп.
6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә., 2. Б., 3. В., 4. Г., 5. А.
7-тапсырма. Тиісті мамандықты жазыңыз. 
1. Доп жинаушы. 2. Құмырсқа аулаушы. 3. Пингвиндерді көтеруші. 

4. Тыңдаушы
8-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Дәрі-дәрмек жасауға.  2. Жоқ. 3.  Ұшаққа. 4. Қуанышы мен 

қайғысына. 5. Токиода.

В2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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1-тапсырма. Мәтінге қатысты суреттерді таңдаңыз.

V V V V

2-тапсырма. Мәтіннің тақырыбының бағытын анықтаңыз.
Хабарлау
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. 5, 2. 3, 3. 2., 4.1., 5. 6., 6. 4.
4-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сөйлемдерді 

белгілеңіз.
1. V 2. V 3. V 6. V
5-тапсырма. Дұрыс емес ақпараттарды табыңыз.
3. V 5. V 
6-тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Мекенжайы: Жандосов көшесі 51 

Жұмыс күндері: Дүйсенбі-сенбі

Жұмыс уақыты: сағат 9:00-дан сағат 20:00-ге дейін

Түскі үзіліс: жоқ

Құжат қабылдау уақыты: сағат 9:00-дан сағат 18:00-ға дейін  

Азаматтарды  қабылдау 
уақыты:

сағат 9:00-дан сағат 20:00-ге дейін

Демалыс күні: Жексенбі 

Байланыс телефондары: Жоқ 

С1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)
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1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

V V V V

2-тапсырма. Мәтінде неше ұстаным айтылды? Белгілеңіз.
үш V
3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. жасамау 2. жалақы 3. тізімін 4. белгілеп 5. дәптерге 
4-тапсырма. Дұрыс жауапты таңдаңыз.
1. Ә., 2. Б., 3. Ә., 4. А. 
5-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.
Сауда жасау
6-тапсырма. Нешінші ұстанымды жазыңыз.
1. Бірінші   2. Екінші   3. Үшінші
7-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.
1. Әмиянға көп ақша салмау керек. 2. Базарға, дүкендерге бармау 

керек. 3. Қажетсіз заттарды алмау керек. 4. Азық-түліктің тізімін 
жасау керек. 5. Жұмсаған ақшаны дәптерге жазу керек.

А1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

А2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

1-тапсырма. Мәтін тақырыбын белгілеңіз.
Сауда жасау мәдениетін меңгергенбіз бе?
2-тапсырма. Мәтінде айтылған ұлт атауын белгілеңіз.
Жапон
3-тапсырма. Мәтінде айтылған мамандықтарды табыңыз.
сатушы, сарапшы
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4-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды таңдаңыз.
1. V  3. V
5-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. сауда 2. елдерде 3. қалтаға 4. айлыққа 5. үнемдейміз? 6. алуымыз 
6-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.
1. Көптеген елдерде саудаға қатысты ұстаным бар. 2. Сауда 

жасауға барған адам эмоциға берілмеу керек.  3. Дүкенде сатушыны 
бақылау керек. 4. Көп ақшамен сауда жасауға баруға болмайды. 
5. Қалтаға ақшаны салып базарға барамыз. 6. «Ақшаны үнемдеу 
керек.»,-деп сарапшылар айтады.

В1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

1-тапсырма. Мәтіндегі тақырыпшаларды белгілеңіз.
Қараңызшы, қандай тәтті! Музыкамен гипноздау. Дисконтты 

карталар.
2-тапсырма. Қай бөлімде айтылды? Белгілеңіз.
1-4 А., 2-5 Ә., 3-6 Б
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә., 2. В., 3. А., 4. Б
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. тәбетіңізді 2. сақ болыңыз. 3. асықпауға 4. байқамай қаласыз.
5-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Сезім органдары. 2. Мерекелік дастархандағыдай, дәмді, нәрлі 

және тартымды. 3. Америкалық маркетологтар. 4. Баяу әуен. 5. 
Ақшаға

1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
Отбасылық бюджетті жоспарлау
2-тапсырма. Ақпаратты анықтаңыз.
1,2,5-дұрыс. 3,4-бұрыс.
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. құпиясы 2. маңызды 3. сараңдық 4. үйреніңіз. 5. мемлекеттерде 

6. алмаудың 

В2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә., 2. Г., 3. В., 4. Б., 5. А.
5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.
1. қаражат, 2. құпиясы, 3. мемлекеттерде, 4. жастайынан, 5. үнемі, 

6. демек
6-тапсырма. Толық жауап жазыңыз.
1. Отбасылық бюджетті сауатты жоспарлауды меңгерген кезде.
2. Тапқан табысты есеппен жұмсау сараңдық деп ойлау – қателік.
3. Бірінші, ақшаны ойланбай жұмсау, екінші пайдасы аз 

нәрселерді алу.

С1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

1-тапсырма. Мәтінде айтылған халық атауларын белгілеңіз.
гректер, римдіктер, славяндар, моңғолдар.
2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған мемлекет атауын табыңыз.
Үндістан
3-тапсырма. Ақша рөлін атқарған тауарларды белгілеңіз.
мал, шай, тоқты, аң терісі, тұз.
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. құнын 2. қаматамасыз 3. айырбасының 
5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Б., 2. А., 3. Ә
6-тапсырма. Мәтіндегі ақшаның қызметін белгілеңіз.
тауарлар құнын көрсетеді, қызметтердің құнын көрсетеді, 

айналым құралы, төлем құралы, қор жинау құралы, шығынды өлшеу 
құралы.

7-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі нұсқасын жазыңыз.
1. құнын 2. пайдаланылды 3. ұлғаюы 4. қолайлы 5. өйткені 6. 

сияқты
8-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Тауарлардың құнын көрсететін ерекше тауар. 2. Тауар 

өндірушілер, сатушылар, тұтынушылар. 3. Мал, шай, тұз, аң терісі, 
тауарлар,
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1-тапсырма. Мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз.
Мектеп туралы қызықты деректер
2-тапсырма. Мәтінде айтылған елдерді белгілеңіз.
Чехия, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Үндістан, Германия, 

Австралия , Америка.
3-тапсырма. Мәтінде айтылған есімді табыңыз.
Роберт Кронин
4-тапсырма. Тиісті елді жазыңыз.
1. Чехияда 2. Францияда 3. Ресей 4. Үндістанда
5-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.
1,3 V
6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә., 2. Б., 3. В., 4. А.
7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. 20 балдық жүйедегі баға қойылады. 2. Тудағы жұлдызшаларды. 

3. Чехияда.
4. Ең көп оқушы оқыған мектеп. 5. Биология профессоры. 6. 

Мектептің жүз жылдығына орай ұйымдастырылған

А1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

1-тапсырма. Медресе орналасқан жерді белгілеңіз.
Шығыс Қазақстан
2-тапсырма.  Медреседе қай ақын білім алды? Белгілеңіз.
Абай
3-тапсырма. Медресені ашқан адамды табыңыз.
Ахмет Риза
4-тапсырма. Медреседе оқытылған пәндердерді белгілеңіз.
Араб тілі, арифметика, парсы тілі, география, тарих

А2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Семей 2. философ 3.  ақындарының 4. озық 
6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. В 2.А 3.Ә 4.Г 5.Б
7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. ХІХ ғасырда. 2. Философ, әдебиеттанушы. 3. Араб, парсы. 

4. Арифметика, география, тарих пәндері

В1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

1-тапсырма. Аталған университетті табыңыз.
2. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті V

2-тапсырма. Университеттің алғашқы факультеттерін 
анықтаңыз.

1. V 5. V 7. V
3-тапсырма. Университетті ашуға үлес қосқан адамдарды 

белгілеңіз.
1. V 2. V 4. V 5. V 6. V
4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. Қазақ Ұлттық 2. тұңғыш 3. 1928 4. Санжар Аспандияров 

5. Абайдың 
5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпараттарды белгілеңіз.
1. V, 2. V, 4. V, 5. V
6-тапсырма. Мәтінде берілген мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. тұңғыш 2. ашылды 3. аты 4 үлес қосты. 5. секілді 6. даярлайды
7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Абай. 2. Санжар Аспандияров. 3. 1930. 4. 14. 5. Ғалымдарды, 

мамандарды, мұғалімдерді.
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В2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. қуат 2. ғалымдары 3. жаңалық 4. ойлап тапқан .
3-тапсырма. Дұрыс ақпараттарды таңдаңыз.
1,2,3,5 V
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Б 2. А 3. Ә 4. В 5. Д 6. Е 7. Г
5-тапсырма. Мәтінде берілген антонимдерін жазыңыз.
1. жаңа 2 үлкен 3 көп 4 артық 5 ұзақ 6 үнемдеу
6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Бірнеше есе көп қуат беретін батарея. 2. Дүниежүзілік банкі. 3. 

Назарбаев университетінде. 4. Жұмабай Бәкеновпен. 5. Көліктерге 
арналған арнайы үнемдегіш батарея.

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 

С1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

1-тапсырма. Мәтін мазмұнына қатысты сөздерді белгілеңіз.
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 V
2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. абыройын 2. түлегі. 3. еңбеккерлерінің  4. жерлесіміз 5. сыйлығын 
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә 2. Б 3. А
4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.
1. V
 5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай болжамды белгілеңіз.
1. V
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6-тапсырма. Мәтіннің негізгі мазмұнын белгілеңіз.
1. V
7-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. тәуелсіз 2. дарынды 3. еңбеккер 4. дүниежүзі 5. жерлесіміз 6. 

алғашқы 7. еңбегі 8. алайда

А1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.
1,2,3,4 V
2-тапсырма. Мәтінде аталған жер атауын белгілеңіз
6 V
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. мемлекеттік 2. орналасқан. 3. көлдер 4. биіктікте 5. айналған. 

6.  өлкесінің 
5-тапсырма. Кестеге бөліп жазыңыз.

Көлдер Өзендер Таулар
Шабақты, Бурабай, 
Шортан, Қатаркөл, 

Майбалық

Қолшақты, 
Қылшақты, 
Сарыбұлақ

Жұмбақтас, 
Көкше

6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. 14. 2. Бойжеткенге, әжеге. 3. Көкше. 4. Таза. 5. Биік. 6. Қарағай, 

қайың

А2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

1-тапсырма. Мәтінде айтылған қорықты белгілеңіз.
1 V
2-тапсырма. Мәтінде айтылған теңізді анықтаңыз.
2 V
3-тапсырма. Мәтінде айтылған құстар мен жануарларды 

белгілеңіз.
1,4,8,3,6 V
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Арал 2. құмды, шөлге 3. сексеуіл. 4. мекендейді. 5. құстардың 6. 

көруге 
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5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Ә 2. Б 3. В 4. А 
6-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын белгілеңіз.
4 V

1-тапсырма. Мәтінде айтылған құсты белгілеңіз.
2. V
2-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. әнші 2. жыл құсы. 3. жылы жаққа 4. көктемде 5. аймақтарында 

6. қорек 
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. Д 2. А 3. Ә 4. Б 5. В 6. Г
4-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
Қараторғайдың тіршілігі
5-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.
5. V
6-тапсырма. Ауызша жауап беріңіз.

5-6 200 2 мыңнан артық
Балапан шығарады Рет тамақ тасиды Зиянкестерді жейді

7-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Әнші, жыл құсы. 2. Көктемде. 3. Ағаш қуысына, жарға, үйдің 

шатырына
4. Сәуірде. 5. Жәндіктермен.

В1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

В2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

1-тапсырма. Мәтінде айтылған ойды белгілеңіз.
3. V
2-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1. 5, 2. 8., 3. 1., 4. 4., 5.6., 6.7., 7. 3., 8.2.
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. экологияға 2. қауіп 3. тесілуімен 4. тартылуы. 5. тұз 6. 

денсаулығына, 
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4-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты табыңыз.
6. V
5-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.

1. көп шамадан тыс 4. қатер қауіп
2. ықпал етеді әсер етеді 5. атақты танымал
3. қиянат жамандық 6. көңіл аудару назар аудару

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Өнеркәсіп қалдықтарымен. 2. Мұнай қалдықтарымен. 3. Металл 

қалдықтары , улы заттар, тұрмыстық қалдықтар. 4. Құрлыс матери-
алдарын алу үшін. 5. Ғаламдық жылыну. 6. Арал теңізінің тартылуы.

1-тапсырма. Мәтінде айтылған мемлекет атауларын табыңыз.
Қазақстан, Швецария
2-тапсырма. Мәтінде айтылмаған атауларды белгілеңіз.
3,5,11 V
3-тапсырма. Мәтіннің негізі идеясын табыңыз.
Өз еліңде демалғанға не жетсін! V
4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. туризмнің 2. қолайлы 3. орында 4. танымал 5. ұмытылмас 6. 

қабылдауға 7. экскурсиялық 
5-тапсырма. Мәтінде айтылмаған ақпаратты белгілеңіз.
4 V
6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-4
7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Қонақүй, шипажай. 2. Ұмытылмас әсер. 3. Ұлы Жібек жолында. 

4. Бурабай.

С1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)
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1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.
1. V
2-тапсырма. Мәтінде аталған тағам түрін белгілеңіз.
3 V
3-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.
4 V
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. астанасы. 2. сәуір 3. әлемдегі 4. көшелерінде 5. авторлық 6. 

орындаушы 
5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-2, 2-3, 3-1

А1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

А2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты белгілеңіз.
3. Қызанақ көрмесі V
2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.

1 V 2 V 3 V 4 V

3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған әрекетті белгілеңіз.
3,5,8 V
4-тапсырма. Етістіктерді мәтіндегі формасында жазыңыз.

1. өтпейді өтеді 5. жеткізілмейді жеткізіледі
2. болмайды болады 6. тоқтатпайды тоқтатады
3. арналмаған арналған 7. шомылмайды шомылады
4. аяқталмайды аяқталады 8. хабарламайды хабарлайды

5-тапсырма. Мәтін реті бойынша нөмірлеңіз.
Тамыз айы 1
Түрлі концерттер 2
Қызанақ ату 3
Машиналар 4
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Қоғамдық орындар 5
Хауызға шомылу 6
70-рет тойлану 7

6-тапсырма. Жауап беріңіз.
1. Испания. 2. Қызанақ. 3. Орталық алаңда. 4. Қызанақ шырыны. 

5. 70
6. Шетелдік туристер 7. 10 еуро.

В1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

1-тапсырма. Дұрыс жауаптарды таңдаңыз.
1. Б) 2. Ә) 3. А) 4. Б) 5. А)
2-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпаратты табыңыз.
3 V
3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған уақыттарды белгілеңіз.
2,4,6 V
4-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. бірінші 2. алысқа 3. жағасында  4. келіскенде 5. отыруды 6. 

шарында 
7. желсіз 8. қалада 
5-тапсырма.  Тиісті күнді жазыңыз.

1. Сәрсенбі, 18 маусым.

2. Бейсенбі, 19 маусым.

3. Жұма, 20 маусым.

4. Бейсенбі, 19 маусым.

5. Сәрсенбі, 18 маусым.

6. Жұма, 20 маусым.

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Себебі Стамбулда қыдырғысы келді. 2. Курстасы Қарлығаш 

келіскенде қуанды. 3. Кападокияның барлық әсемдігін көруге болады
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4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.
№1, №2
2-тапсырма. Мәтінде айтылған облыстарды белгілеңіз.
1,5 V
3-тапсырма. Мәтін неше бөліктен тұрады?
1. V
4-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай тақырыпты таңдаңыз.
2. V
5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-2, 2-1, 3-4, 4-6, 5-3, 6-5
6-тапсырма. Тиісті орынды жазыңыз.
1. “Әуенді бархан”. 2. «Ақмешіт» үңгірі. 3. «Ақмешіт» үңгірі. 4. 

“Әуенді бархан”

В2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

С1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.
№1, №3
2-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ақпаратты белгілеңіз.
3. V
3-тапсырма. Сандар қандай ақпарат береді? Жазыңыз.

1. 200 километр Солтүстік поляр шеңбері
2. 195 Қонақүйдің жалпы ауданы  
3. 21 Қонақүйдің бөлме саны
4. 1989 Қонақүй салынған жыл.
5. 50 мың Адам саны.
6. 5 Температура деңгейі

4-тапсырма. Қонақүй атауын жазыңыз.
1. Айсхотел365 2. Эко-Лодж  3. Айсхотел365 4. Эко-Лодж  5.  

Айсхотел365 6. Айсхотел365 7. Эко-Лодж  8.  Айсхотел365 9. Эко-
Лодж
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5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Жергілікті тұрғындар мен табиғат аясына шығуды жаны 

сүйетін адамдар
2. Онда қызметшілер жоқ.
3. Әлемнің үздік суретшілері мен сәулетшілері
4. Көктемде.
5. Жылына 50 мыңнан аса адамды қабылдауды жоспарлауда.

А1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
2. Гимнастика жұлдызы V
2-тапсырма. Мәтін кейіпкерінің атын табыңыз.
2. Нелли Ким V
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. әсемдікті 2. Нелли Ким 3. сыныптан 4. спорт шебері 5. алтын 

6. табиғи 
7. алқаға 
4-тапсырма. Нелли қатысқан жарыс түрлерін белгілеңіз.
1,2,3 V
5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Үшінші. 2. Бесінші. 3. КСРО халықтары Спартакиадасы, 

Монреаль, Мәскеу жарыстарында
6-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша нөмерлеңіз.

1. Гимнастика туралы ....................
2. Оңтүстік Қазақстан ....................
3. Мектеп оқушысы ....................
4. Гимнаст қыз ерекшелігі ....................
5. Спорт шебері бағдарламасы ....................
6. Спартакиада ....................
7. Монреаль ....................
8. Мәскеу ....................
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1-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. маңызды 2. жастағы 3. мектептегі 4. денсаулықты 5. адамдар 
2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.
№2,3,4,5
3-тапсырма. Мәтінге сай негізгі ойды белгілеңіз.
4 V
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-4, 6-6
5-тапсырма. Мектеп туралы айтылған ақпараттарды 

белгілеңіз.
1,2,5,6 V
6-тапсырма. Қысқа жауап жазыңыз.
1. Жоқ. 2. Иә, болады. 3. Дене шынықтыру сабағы. 4. Денсаулыққа.

А2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

В1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

1-тапсырма. Мәтіндерге қатысты суреттерді белгілеңіз.
№1,3,4
2-тапсырма. Мәтінде аталған елдерді белгілеңіз.
1,2
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Футболды  2.   ғимараттың  3.   суық  4.   теннис  5.   волейбол  

6.  белгісіз.
7. этномәдени  
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1,2-3; 3,4,5-2; 6-1
5-тапсырма. Төмендегі анықтама қай ойын туралы?
А) 
6-тапсырма. Толықтырыңыз.
ептілікке, мергендікке, ұқыптылықа, сергектікке
7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Себебі қыста күн суық болды. 2. Америка. 3. Балалар.
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1-тапсырма. Толықтырыңыз.
1.   халықаралық  2.   чемпионы.  3.   ұлттық  4.   қатысқанмын  5.   

шыңынан  
6.   алтынды  
2-тапсырма. Мәтінге сай ақпараттарды таңдаңыз.
1,3,5,7 V
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз. 
1-2, 2-1, 3-4, 4-3
4-тапсырма. Мәтіндегі мағыналас сөздерді жазыңыз.
1. танымал 2. алайда 3. сөзінде тұрды
5-тапсырма. С. Сәпиевтің алған марапаттары, атақтарын 

жазыңыз.
1. Қазақстанның бокс бойынша еңбек сіңірген спор шебері. 2. 

«Парасат» орденінің кавалері.  3. «Отан» орденінің игері. 4. Лондон 
Олимпидасының чемпионы

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Жартылай орташа салмақ. 2. Лоднон, Бейжің. 3. Лондон

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ойды анықтаңыз.
1. V
2-тапсырма. Мәтінде айтылған ақпараттарды белгілеңіз.
1,3,5,7,8 V
3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. қателік! 2. әрекет 3. жасырмаңыз. 4. нәтижелі. 5. достарыңызға 

6. шақырып тұрыңыз.
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-3, 2-1, 3-5, 4-2, 5-4
5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын жазыңыз.
1. құпия 2. дамыту 3. ақша 4. сияқты 5. оңай 6. адамға 7. халықтық 

8. сәйкес

В2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

С1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)



132

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Керемет иіс, тәтті дәм.
2. Сыраға деген.
3.  Фитнес клубқа баратыныңызды, протеин ішетініңізді, темекі 

шекпейтініңізді, велосипед тебуге, жүгіріп қайтуға жиі шақырып 
тұрыңыз.

4. Мектеп оқушыларын

А1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

А2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

1-тапсырма. Сұхбат болған жерді белгілеңіз.
1. V
2-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.
№1,2
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. орындар 2. екеуі 3. Менімен 4. қазір 5. бірден 6. тапсырыс 
4-тапсырма. Дұрыс ақпарттарды таңдаңыз.
2,3,5 V
5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. 4 адамдық. 2. Жоқ. 3. Басқа орын болса, ауыстыруды. 4. Бір 

стакан газдалмаған су және сүтті шәй. 5. Түймешені басу арқылы.

1-тапсырма. Мәтінде айтылған тағамды белгілеңіз.
1 V
2-тапсырма. Мәтінде айтылған сүт және өсімдік өнімдерін 

белгілеңіз.
1,3,5,7 V
3-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. Сорпа  2.   маңызы. 3.   нәрі  4.   дәмін  5.   айран,   сәбіз  6.   сиыр  
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-2, 2-4, 3-1, 4-3
5-тапсырма. Мәтін мазмұнына сай ойларды белгілеңіз.
1,2, 5 V
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6-тапсырма. Жауап беріңіз.
1. Мал, құс, балық еті. 2.   Ұлттық тағам. 3.   Сорпаның дәмін келтіру 

үшін.
4. Жас малдың және сиыр етінің сорпасы. 5.   Үнемі сапырып тұру 

керек.

1-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын тақырыпты 
таңдаңыз.

1. V
2-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпараттарды белгілеңіз.
4,7 V
3-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-3, 2- 4, 3-1, 4-5, 5-2
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1.   инженерия  2.   өзгеріске  3.   ойланбай  4.   фермерлік  5.   

тыңайтқыштар  
5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1,2-2, 3- 1
6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Агротехнологиялар көп қолданылады.
2. Гендік инженерия технологиялары қолданылды.
3. Фермерлік әдістер арқылы өсіріледі.

В1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

В2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

1-тапсырма. Мәтінде неше кеңес айтылады?
5 V
2-тапсырма. Мәтінге сай ақпараттарды белгілеңіз.
1,2,4,5,7 V
3-тапсырма. Мәтінде айтылған ағза мүшлерін белгілеңіз.
1,5,6 V
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1.   қатаң  2.   бауырдың  3.   жылылықты  4.   салқындық  

5.   пайдалануға  6.   энергия  
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5-тапсырма. Мәтінде берілген баламасын жазыңыз.

1. қажет керек 5. қолдану пайдалану

2. міндетті қатаң түрде 6. біршама көбірек

3. сай сәйкес 7. кетіреді жұмсайды

4. үнемі жиі 8. сол себепті сондықтан

6-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-5, 2-4, 3-6, 4-1, 5-3, 6-2
7-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. 3-4 рет. 2. Сағат 12.00-14.00 аралығында. 3. Суық немесе салқын 

кезде.
4. Ұзақ сақталған. 5. Мұздай және ыстықтай.

1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді таңдаңыз.
№1,2,3,4  V
2-тапсырма.  Мәтін мазмұнын ашатын тақырыпты белгілеңіз.
1. V
3-тапсырма. Мәтінде айтылмаған мамандық түрін белгілеңіз. 
3 V
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-5, 2-4, 3-2, 4-1, 5-3
5-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. аспаз  2.   қағидаларды  3.   ақырын  4.   тамақтанбау  5.   жатардан  

6.   мөлшерде  
7.   тұрмыстық  8.   тамақтануы  
6-тапсырма. Тиісті топтарды жазыңыз.
1. 1- топ.  2. 2- топ. 3.  3- топ.  4. 4 - топ.

С1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінде айтылған фильмді белгілеңіз.
1 V
2-тапсырма. Мәтінде аталған елдерді белгілеңіз.
1,2,3,4,5 V
3-тапсырма. Мәтінде отандық арналарды табыңыз.
1,2 V
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1. киностудиясының  2.   келген  3.   прокаты  4.   көрсетілген  

5.   «Көрікті мекен»  6.   елдерінде  7.   сұраған / қызығушылық  
5-тапсырма. Мәтіндегі ақпарат бойынша сәйкестендіріңіз.
1-1, 2-4, 3-3, 4-2, 5-5
6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Қытайда тұратын қазақтардың өмірі. 2.   2005 жылы. 3.   2006 

жылы.
4. Марокко, Тунис халқы.

А1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

А2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

1-тапсырма. Мәтінге сай суреттерді белгілеңіз.
№ 1,2,4,5
2-тапсырма. Мәтінде аталған жер атауларын белгілеңіз.
1,2,3,4 V
3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1.   суретшісі. 2.   дүниеге  3.   көмектесу  4.   табиғатты  5.   

сұлулығын  6. Ағаштан  7.   мүсінін 
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-3,2-4,3-5,4-2,5-1, 6-6, 7-7
5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1.   Талдықорған облысы (қазіргі Алматы облысы), Панфилов 

ауданы, Шежін ауылында. 
2.   Себебі ислам заңында мүсін жасауға болмайды.
3.   Себебі отбасы үлкен болды.
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В1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтіндегі фильмнің атауын табыңыз.
1 V
2-тапсырма. Фильм туралы ақпарат жазыңыз.
1. Жылы: 2016  
2. Елі: Қазақстан  
3. Жанры: драма, тарихи 
4. Премьерасы: 8 қыркүйек, 2016 жыл  
5. Режиссері: Ақан Сатаев 
3-тапсырма. Толықтырыңыз.
1. өнер 2. түсіру 3 биігі 4. жетістіктерге 5. көз жеткізуімізге 6. 

қазақстандықтардың 
4-тапсырма. Мәтінге сай емес ақпаратты табыңыз.
3 V
5-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-5, 2-1, 3-5, 4-3, 5-2
6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1. Ұжымдастыру, жұт, соғыс және соғыстан кейінгі жылдар.
2. Балалар үйі, сұрапыл соғыс, тұтқынға түсу, жазасын өтеушілер 

лагері

В2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
2 V
2-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1.   Театр   2.   1962   3.   жүйесі  . 4.   Хорватия    5.  фонограмма    6.   

жыбырлатып   7.   есімдер  
3-тапсырма. Мәтінге сай сұрақты табыңыз.
2 V
4-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-4,  2-1,  3-2,  4-6,  5- 7,  6-3,  7-5
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5-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын табыңыз.

1. күллі барша 5. ескі көне
2. мейрамы мерекесі 6. ұрады соғады
3. мәліметтер деректер 7. атты есімді
4. айрықша ерекше 8. спектакль қойылым

6-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1.   Америка. 2.   Иония театрларында.  3.   Ливий Андроник. 

4.Франческа, Коломбина, Эсмеральда.

1-тапсырма. Мәтінде аталған фильмдерді белгілеңіз.
1,2,3,6 V
2-тапсырма. Мәтінде аталған фильм кейіпкерлерін табыңыз.
1,3,4,5,6 V
3-тапсырма. Мәтінге сай тақырыпты таңдаңыз.
1 V
4-тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз.
1.  қызықтар 2. саласында 3. назар 4 кейіпкерлер 5. Дракула 

6. Шерлок Холмс 7.  Тарзан 
5-тапсырма. Жауап жазыңыз.
1.  Киім ауыстыру бойынша. 2. Ит және есек. 3.  Стивен Спилберг
6-тапсырма. Сөздердің мәтіндегі баламасын табыңыз.

1. жайлы туралы
2. атақты танымал 
3. негізгі басты кейіпкер
4. ойдағыдай сәтті

7-тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
1-3,  2- 5,  3-4,  4- 2,  5- 1

С1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)
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1-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Менің аты-жөнім – Мұқанов Марат Азаматұлы. Астана қаласында 

тұрамын. Назарбаев универсиетінде инженерия мамандығының 3 
курсында оқимын. Туған жерім – Алматы облысы. Ата-анам Алматы 
облысы, Талғар қаласында тұрады. Әкем – мектепте мұғалім, ал анам 
– дәрігер болып жұмыс істейді. Үлкен ағам үйленген, қазір Астана 
қаласында тұрады. Ол – тіс дәрігері. Әпкем Алматы қаласында 
тұрады, ол университетте магистратурада оқиды. Інілерім Мақсат 
пен Мұрат 10 - сыныпта оқиды. Олар сабақтарын жақсы оқиды. 
Мақсат математиканы, ал Мұрат географияны жақсы көреді.

А1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

А2 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

2-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Менің есімім – Қанат. Батыс Қазақстан облысында қарапайым 

отбасында дүниеге келдім. Әкем – құрлысшы болған, қазір 
зейнеткер. Оның есімі – Қайрат. Ол – ауылдың құрметті азаматы. 
Анам – кітапханашы, ол келесі жылы зейнетке шығады. Ол өте 
мейірімді және ақкөңіл адам. Оны оқушылар қатты жақсы көреді. 

Менің үш бауырым бар. Екі ағам және қарындасым. Олардың 
бәрі отбасылы. Үлкен ағамның екі ұлы бар. Олар өте ақылды және 
зерек балалар. Екеуі де мектепте оқиды. Екінші ағамның бір ұлы, бір 
қызы бар. Үлкен ұлы 3-сыныпта оқиды, қызы балабақшаға барады. 
Екінші ағам ата-анаммен бірге тұрады. Екі жеңгем де дәрігер, олар 
қалалық ауруханада жұмыс істейді. Ал, қарындасым тұрмысқа биыл 
шықты. Ол мектепте мұғалім, ал күйеу балам – жеке кәсіпкер. 
Бауырларымның бәрі Батыс Қазақстанда тұрады, тек мен Алматы 
қаласында тұрамын.

Менің бір ұл, бір қызым бар. Қызымның аты – Самал, ол алты 
жаста. Ал, ұлым Санжар, 9 жаста, 4-сыныпта оқиды. Жұбайым 
Қарлығаш үй шаруасында, өзім жеке фирмада экономист болып 
жұмыс істеймін. Екі балам да музыканы жақсы көреді. Қызым 
домбыра үйірмесіне, ұлым гитара үйірмесіне барады. 

Тыңдалым мәтіндері парағы



139

Мен ата-анаммен, бауырларыммен үнемі телефонмен хабарласып 
тұрамын. Мейрамдарда бір-бірімізді құттықтап тұрамыз. Бір-
бірімізге үнемі көмектестіп тұрамыз. Демалыс кезінде бәріміз ата-
анамның үйінде жиналамыз. Сол кезде үлкен отбасы болған қандай 
жақсы екенін түсінемін.

В1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

3-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Отбасылық қарым-қатынасты сақтауға арналған кеңестер:
1-кеңес. Бау-бақша отырғызу, үйдің тазалығы, ыдыс жуу – 

мұның барлығы фитнес емес. Бұл отбасының әр мүшесінің міндеті 
екенін естен шығармаңыз.

2-кеңес. Егер жұбайлардың бірі апта ішінде айтқан сөзін ұмытып 
кетсе, оны кінәлаудың қажеті жоқ. Оның әдейі ұмытпағаны анық. 

3-кеңес. Егер отбасындағы бір адам семіз не арық болса, ол жайлы 
күнде айтып, есіне сала берудің қажеті жоқ. Ол сіз айтпасаңыз да 
біледі.

4-кеңес. Кейде жалғыз қалып, ойлану керек. Бұл ретте сүйіктіңізге 
бөгет болмаңыз. 

5-кеңес. Егер «Не болды?» деген сұрағыңызға «Ештеңе» деп 
жауап берсе, демек бәрінің де бірқалыпты болғаны. Сұрағыңызға 
басқа жауап алу мақсатында одан сайын сұрақ қойып, жүйкесіне 
тимеңіз.

6-кеңес. Бір-біріңізге жиі сыйлық жасап тұрыңыздар. Сыйлық – 
адамдарды жақындатады.

7-кеңес. Жұбайыңыздың өзіңізге деген қарым-қатынасы 
жақсы болғанын қаласаңыз, өзіңіз де сол талаптарға жауап беруге 
тырысыңыз.

В2 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Адамның тууынан бастап, қартайғанға дейінгі өмір жолының әр 

кезеңін атап өту, оған арнап өлең - жыр шығару қазақ халқының 
ежелгі дәстүрі болған. Бала туғанда елді жинап «шілдехана» жасау, 
азан шақырып, ат қойғызу, бесікке салу, аяғын енді баса бастаған 
кезде «тұсау кесу», алғаш рет жолға шықса «тоқым қағар», бес жасқа 
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келгенде «ашамайға мінгізу», мектепке оқуға барғанда «тіл ашар» 
тойларын жасау секілді салт-дәстүрлер сақталған. 

Адамның жас ерекшелігіне қарай қазақы салт-дәстүрлер жалғаса 
береді. Мысалы, сырға салу, құда түсу, үйлену, беташар, үйлену той т.б.

Осындай дәстүрлердің бірі – есік ашар. Күйеу жігіт келіншегін 
алып, үйлену тойы өткен соң келісілген уақытта өзінің достастарымен 
ата-енесінің үйіне келеді. Мұны халық әдебиетінде күйеудің алғаш, 
яғни, есік аша келуі дейді. Демек бұл жауапкершілігі мол, бұрын 
ел-жұрт көрмеген күйеуді сынайтын келіс. Күйеу бұл жолы да әдет-
салтымен келеді.

Алайда, қазіргі кезде көптеген салт-дәстүрлер ұмыт болып барады, 
оның себебі қоғамның өзгеруімен байланыстырылып жүр. Дегенмен 
ірі салт-дәстүрлер әлі де сақталып келеді және өз жалғасын таппақ.

С1 деңгейі
   1-тақырып

ОТАН-ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы – салт-

дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, 
қоршаған ортамен танысады және мінез-құлық нормаларын игереді. 
Отбасы баланың жақсы азамат болып өсуіне ықпал етеді.

Отбасының басты қызметі – баланы тәрбиелеу. Отбасы 
тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің ең басты бөлігі. Ата-ана және 
отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген соң, оның өміріне 
қамқорлық жасайды және болашағын жоспарлайды. Оның 
денсаулығы мықты, білімді адам болып өсуі үшін қажет жағдай 
жасайды. Ол үшін балаға дене және ой еңбегін үйретеді. Сондай-
ақ күн тәртібін дұрыс реттеуге , салауатты өмір сүруге, адал болуға 
тәрбиелейді. Жақсы мен жаманды ажырата білуге және бойында 
жастайынан мәдени құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді 
қалыптастырады.
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Мен, Беріков Самат Қуандықұлы, 1995 жылы 10 тамызда Алматы 

облысы, Іле ауданы, Қосшы ауылында тудым. Ұлтым – қазақ.
2001 жылы Қосшы орта мектебіне 1 сыныпқа қабылдандым. 2012 

жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Қаныш Сәтбаев атындағы 
Ұлттық техникалық университетіне оқуға түстім. 2016 жылы 
университетті аяқтаған соң Атырау қаласындағы «АтырауМұнай» 
компаниясына инженер болып жұмысқа орналастым. 

Үйленбегенмін. Әскери борышымды өтемедім.
Мекенжайым: Атырау қаласы, Абай даңғылы, 78-үй, 2-пәтер. Үй 

телефоным 56-87-98, ұялы телефон нөмірім – 87773253907.

А1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

А2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Ол Алматы облысында  1931 

жылы туған. Оның әкесінің аты – Сүлеймен. Анасының аты – 
Нағиман. Оның шын аты – Мұхаммедқали. Ол – қазақтың лирик 
ақыны. Ол өлеңдер мен поэмалар жазды. Оның өлеңдері туған 
жер, табиғат, Отан, махаббат туралы. Ол мектепте мұғалім, радиода 
диктор болды және газет- журналда жұмыс істеді.

2. 2. Бердібек Соқпақбаев – қазақ балалар жазушысы. Оның 
туған күні 15 қазанда. Ол 1924 жылы дүниеге келген. Оның туған 
жері – Қостөбе ауылы. Қостөбе ауылы Алматы облысында 
орналасқан. Ол мектепте және журналда жұмыс істеді. Мектепте 
балаларға сабақ берді. Балалар мен жасөспірімдер үшін 20-дан астам 
әңгіме, повесть, роман жазды. «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа 
саяхат», «Бозтөбеде бір қыз бар» және «Қайдасың, Гауһар?» секілді 
шығармалары көптеген тілдерге аударылды. «Менің атым Қожа» 
повесті бойынша режиссерлар кино түсірген. Жазушы 1992 жылы 
қайтыс болды.



142

В1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Психолог ғалымдар балалардың шыдамдылығын тексеру үшін 

жиырма балаға тәжірибе жасайды. Оларды жеке-жеке бөлмеге 
отырғызады. Бөлмеде бір үстел, бір орындық және бақылау камерасы 
бар.  Үстелге бір дәмді шоколад қояды. Тәжірибе жасаушылар 
есіктен шығарда балаларға: «Бұл жерде ешкім жоқ. Мен он минуттан 
кейін келемін. Егер сол уақытқа дейін осы шоколадты жемесең, мен 
саған осындай он шоколад беремін», - деді. Нәтижесінде жиырма 
баланың тек екеуі ғана сол он минутқа шыдап, шоколадты жемей 
күтіп отырды.

В2 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы ақыны. Ол қазақ 

халқын әр түрлі өнер үйренуге, білім алуға шақырады. Халыққа 
еңбекті сүюдің, еңбек ете білудің пайдасын түсіндіреді. Ақын 
өсекші, өтірікші, жалқау, мақтаншақ адамдарды жек көреді. Абай 
өз өлеңдерінде мұндай адамдарды қатты сынады. Ол өзінің «Ғылым 
таппай мақтанба» атты өлеңінде былай дейді.

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ -
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз.
Ол қарапайым халықтың өмірін өлеңдерінде суреттей білді. 

Байлардың, болыстардың, билер мен молдалардың жағымсыз 
жақтарын әшкерелейтін көптеген өлеңдер жазды.

С.Ч. Тұрсынғалиева, Қазақ тілінен жазба жұмыстар. «Арман-
ПВ», 2008 ж.
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5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Баяғыда біреу той жасапты, тойға көп кісі жиналыпты, Қожа да 

келіпті. Қожанасырдың үстіндегі киімі жаман екен. Қожанасырды 
ешкім елемепті. «Төрге шық, тамақ іш», - демепті. Қожа үйден шығып 
кетеді де үйіне барып, тәуір киімдерін киіп, қайта келеді. Бұл жолы 
үй иесі Қожанасырды құрметтейді, төрден орын береді, ет келгенде:

–  Қожеке, алыңыз, алыңыз! - деп, қошеметтейді. Қожа етті 
жемей, табаққа шапанының жеңін малып:

– Же, шапаным, же! - деп, отыра береді.
Үй иесі:
– Сіздің бұл не қылғаныңыз? Шапан ет жейтін бе еді? - дейді.
Сонда Қожа:
– Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды  екенсің. 

Сондықтан шапаныма жегізіп отырғаным! - деп, жауап береді.

С1 деңгейі
   2-тақырып

ӨЗІМ ТУРАЛЫ

А1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Сымбат: – Кешіріңіз, мұнда отыруға бола ма?
Ержан: – Әрине, болады. 

(30 секунд пауза)
Сымбат: – Қашан басталады білмедіңіз бе?
Ержан: – Бағдарламада сағат 10:00 деп тұр, қазір басталып 

қалар. Қайдан келдіңіз?
Сымбат: – Атыраудан, есімім – Сымбат. Сіз ше?
Ержан: – Мен Алматыдан келдім. Атым – Ержан.
Сымбат: – Қай компаниядан келдіңіз?
Ержан: – «Байлық» фирмасынан. Сіз ше?
Сымбат: – «Денсаулық» шағын орталығынан. Сіз кім болып 

жұмыс істейсіз?
Ержан: – Мен есепшімін, алайда мамандығым – экономист.
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Сымбат: – Менің мамандығым – дәрігер, алайда қазір кеңесші 
болып  істеймін.

Сырттан дауыс: Құрметті семинарға қатысушылар қош 
келдіңіздер! ....
Ержан: – Сіз қай секцияға барасыз?
Сымбат: – Бизнесті дамыту секциясына. Сіз ше?
Ержан: – Менікі жеке кәсіпкермен жұмыс секциясы. Мен 

сонда барайын.
Сымбат: – Кездескенше, сау болыңыз!
Ержан: – Ааа, жақсы, кездескенше!

А2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Майра Мұхамедқызы – опера әншісі. 1969 жылы 9 мамырда 

Құлжада қазақ отбасында дүниеге келді. Құлжа – Қытай қаласы. 
Әкесі – музыкатанушы, композитор, ал анасы – Қытай Халық 
Республикасының халық әншісі. Сондықтан болар, олар қыздарының 
талантын үнемі қолдап отырған. Майра Қытай халық университетінің 
музыка бөлімін бітірген. 1994 жылы отбасымен бірге Қазақстанға 
көшіп келеді. Ол Алматы қаласындағы Абай атындағы Опера және 
балет театрында жұмыс  істейді. Майра әлемдік опера партияларын 
керемет орындайды. Ол Әмір Қарақұловтың «Жылама» көркем 
фильмінде басты рөлде ойнайды. 2000 жылы Майра «Тарлан» 
сыйлығының иегері атанады. 

Сен білесің бе? Энциклопедиясы, «Аруна», 554-бет

В1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Қазіргі кезде экономика және IT саласындағы мамандарға 

сұраныс жоғары. Оған себеп нарықта ірі компаниялардың күн 
сайын пайда болуы.
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Экономист болу – мәртебелі және пайдалы. Соңғы жылдары бұл 
мамандық ең танымал мамандықтар қатарына кіреді және жақын 
арада өз позициясын әлсіретпейді. Экономист жұмысы – жоғары 
ақы төленетін мамандық. Бастаушы экономист жалақысы 500 
доллар, қаржы директоры болып сіз ай сайын 2500-3000 доллар ала 
аласыз. 

XXI ғасыр – бұл жоғары технологиялар ғасыры. Осыған 
байланысты IT мамандарға қажеттілік өте жоғары. Соңғы санақ 
деректеріне сәйкес, тәжірибелі бағдарламашылар ел бойынша ең 
жоғары еңбекақы алады. IT мамандарға жұмыс табу қиын емес. Көп 
студенттер оқып жүріп тұрақты жұмыс табады. Жұмыс тәжірибесі 
жоқ IT мамандардың еңбекақысы айына 500-800 доллар құрайды. 
Ал тәжірибелі маманның орташа жалақысы шамамен 1500-2500 
доллар. Экономисттер мен «айтишниктер» бизнесте, мемлекеттік 
құрылымдарда, экономиканың барлық салаларында жұмыс істейді.

Мақала авторы: Әубәкірова Ләззат Ерденқызы

В2 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Ресейлік басылымның зерттеуі бойынша  әлемде халықтың 

сұранысын тудырып отырған мамандықтар – дәрігерлер, IT-
мамандары мен құрылысшылар. Ал, әлемде ең сирек кездесетін 
және қызықты саналатын кәсіптер туралы естуіңіз бар ма? 

Доп жинаушы. Гольф пен теннис ең көп тараған спорт түрі 
десе де болады. Ал, ойын барысында доптардың жоғалып кетпеуін 
қадағалап, оларды жинап отыратын жандар да бар және допты 
әкеліп беру де солардың жұмысы. 

Құмырсқа аулаушы. Олар құмырсқаларды жинап, арнайы 
орталыққа тапсырады. Ал, орталық оларды өсіріп, дәрі-дәрмек 
жасауға пайдаланады.

Пингвиндерді көтеруші. Антарктидада мекен ететін бұл 
құстар аспаннан ұшақ көрсе, мойындарын созып қарайды екен. 
Мойындарын созған соң, шалқасынан құлап түседі. Ал, олар 
арқасымен құлаған жағдайда өздігінен қайта тұра алмайды. Міне, 
құстарға көмекші жандар оларды қайта тұрғызады. 
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Тыңдаушының жұмысы. Оның міндеті – кез келген жанды мұқият 
тыңдап, оның қуанышы мен қайғысына ортақтасу. Сөйлеушінің әр 
қалжыңына күліп, әр ойымен келісіп, басын изеп отыру. Бір қызығы, 
бүгінде Токио көшелерінде осы кәсіппен айналысатындар саны 
артып келеді.

С1 деңгейі
   3-тақырып

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
(мамандық, мекемелер, 
жұмыс)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 

Құрметті Әуезов ауданының тұрғындары!
2011 жылдың 28 мамырынан бастап,  Әуезов ауданының 

тұрғындары үшін Халыққа қызмет көрсету орталығы Жандосов 
көшесі, 51 (Алтынсарин даңғылының қиылысы) жаңа мекенжайы 
бойынша өз жұмысын бастады.

Орталықтың жұмыс кестесі: дүйсенбі – сенбі, сағат 9:00-
дан сағат 20:00-ге дейін. Жаңа ғимаратта құжаттарды қабылдау 
бойынша 62 терезе көзделген, 14 терезе – дайын құжаттарды беруге 
арналған. 

Қазіргі уақытта тіркеу, тұрғылықты жерінен тіркеуден шығу 
және азаматтарды тіркеу мәселесі бойынша құжаттарды қабылдау 
жексенбі күнінен басқа, күнделікті, сағат 9:00-дан сағат 18:00-
ға дейін   жүргізіледі. Орындау мерзімі – 1 жұмыс күні.

Азаматтарды құжаттандыру (құжаттарды айырбастауға 
қабылдау, жаңа жеке куәліктерді, төлқұжатты дайындау, жоғалған 
құжаттарды рәсімдеу) сенбіден басқа барлық күндері сағат 9:00-дан 
сағат 18:00-ға дейін жүргізіледі.

Барлық қалған көрсетілетін қызметтер бойынша азаматтарды 
қабылдау күнделікті, сағат 9:00-ден сағат 20:00-ге дейін жүргізіледі.

Орталық басшылығының азаматтарды қабылдауы күнделікті, 
сағат 9:00-дан сағат 19:00-ге дейін, үзіліссіз, сенбі күні – сағат 9:00-
дан сағат 13:00-ге дейін жүргізіледі. Демалыс күні  – жексенбі.
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Сауда жасай білесіз бе?
Сауда жасауға қатысты қаржы әлемінде мынадай ұстанымдар да бар:
• Бірінші, жоспарсыз сауда жасамау керек. Ол үшін әмиянға 

көп ақша салып жүрудің қажеті жоқ. Бұл – үнемділікке бастайтын 
алғашқы жол.

• Екінші, жалақы алған күні киім дүкендеріне, базарға бармаңыз. 
Себебі сіз қолыңыздағы ақшаға, өзіңізге қажетсіз нәрселерді алып 
қоюуыңыз мүмкін.

• Үшінші, үйіңізге қажетті азық-түліктің тізімін жазыңыз. Сосын 
азық-түлік алуға барғанда әр заттың қасына қанша ақша кеткенін 
белгілеп қойыңыз. Бұл кеткен ақшаның есебін шығаруға қолайлы. 

• Жұмсаған ақшаңызды дәптерге жазып отырыңыз. Бұл да 
шығыс пен кірісті есептеуге, үнемдеуге таптырмайтын – тәсіл.

«Осы ұстанымдарды меңгерген адам сауда жасауда ұтылмайды»,- 
дейді мамандар.

Автор: Қарлығаш Зарыққанқызы http://alashainasy.kz 

А1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

А2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Сауда жасау мәдениетін меңгергенбіз бе?
Жалпы, біз осы сауда туралы не білеміз? Көптеген елдерде сауда 

жасау мәдениетіне қатысты арнайы ұстаным да бар екен. Мысалы, 
жапон халқы «Кез келген сауда жасап тұрған адам эмоцияға берілмеуі 
керек. Дүкенге барғанда сатушыларды бақылап тұру керек. Сондай-
ақ сауда жасауға көп ақшамен баруға болмайды.» деген қағиданы 
ұстанады. Ал біз ше? Бізде бұл керісінше емес пе? Сарапшылар: 
«Біз ақшаны қалтаға салып алып базар аралаймыз. Дүкенге барсақ 
жалақымыздың 20 пайызын сол дүкенде қалдырамыз. Сосын 
айлықтан айлыққа әрең жетеміз. Сондықтан ақшаны үнемдеу 
керек»,- дейді. сарапшылар. Ал ақшаны қалай үнемдейміз? Ол үшін 
біз ең алдымен сауатты сауда жасай алуымыз керек екен.

Автор: Қарлығаш Зарыққанқызы http://alashainasy.kz 
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Супермаркеттердің  қулығы
1. «Қараңызшы, қандай тәтті!»
Сезім органдары – бұл маркетологтардың ең белсенді 

көмекшілері. «Дүкенге аш бармаңыздар!», өйткені неғұрлым аш 
барсаңыз, соғұрлым қажетсіз нәрсені көбірек аласыз (әрине тәттісін). 
Сіз аш болмасаңыз да, супермаркеттерде сіздің тәбетіңізді ашатын 
көптеген тәсілдер қолданылады. Мысалы, сөрелердегі тағамдар 
мерекелік дастархандағыдай, дәмді, нәрлі және тартымды көрінеді. 
Сөрелерге арнайы жарықтар орнатады, сол себепті тағамдар ерекше 
көрінеді.

2. Музыкамен гипноздау
Супермаркетте жылдам ырғақты әуенді естісеңіз – сақ болыңыз. 

Жылдам ырғақтағы әуенді, сатуды арттыру қажет болғанда қосады. 
Америкалық маркетологтар жүргізген зерттеу бойынша: ырғақтағы 
музыка сатып алушыларды қажетсіз заттарды сатып алуға 
итермелейді.

Баяу әуен де қулықтың бір түріне жатады. Бұл адамдарды 
асықпауға, сөрелердің алдында ұзағырақ бөгелуге, сауда залында 
көбірек уақыт өткізуге және көбірек сауда жасауға итеремелейді. 

3. Дисконт карталар
Көпшілік супермаркеттер әрбір теңгеге балл есептейді. Кейіннен 

осы жинақталған балдарды кассада ақшаға аударуға болады. Тиімді 
ме? Бір жағынан иә, екінші жағынан – осындай балдарды жинақтау 
үшін дүкенде ақшаны әдеттегіден көбірек жұмсайтыныңызды өзіңіз 
де байқамай қаласыз.

http://bilim-all.kz

В1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)
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В2 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Отбасылық бюджетті сауатты жоспарлау – үлкен өнер. Осыны 

меңгерсеңіз, ақшаңызды үнемдейсіз және артық қор жинай аласыз. 
Ендеше, қаражатты болудың құпиясы неде? Адамның қанша 
ақша алатыны емес, келесі жалақыға дейін қанша ақша қалатыны 
маңызды.

Тапқан табысты есеппен жұмсауды сараңдық деп ойлау – 
қателік. Еңбекпен тапқан қаражатты қалай болса солай жұмсауға 
болмайды. Демек, ақшаны шаша бермей, оны дұрыс жұмсауға 
үйреніңіз. Мысалы, шет мемлекеттерде отбасылық бюджетті 
жоспарлауды, ақшаны үнемдеуді арнайы оқытып, балаларды 
жастайынан тәрбиелейді. 

Ақшаны үнемдей алмаудың басты себебі ақшамызды ойланбай 
жұмсау және өзімізге пайдасы аз нәрселерді алуда. Қажет емес затты 
артық алып, керісінше, қажеттісін алуды ұмытып кетіп жатамыз. Сол 
себепті отбасылық бюджетті жоспарлауды үнемі есте сақтау керек.

Қазақ тілі: В2. Қазтест, Астана, 2017 ж.

С1 деңгейі
   4-тақырып

ЭКОНОМИКА 
(сауда, дүкен, ақша)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Ақша – жалпыға бірдей балама ретінде барлық басқа тауарлардың 

құнын көрсететін ерекше тауар. Ақша тауар өндірушілер, сатушылар, 
тұтынушылар арасындағы экономикалық байланысты қаматамасыз 
етеді. Ақша тауар өндірісі мен тауар айырбасының тарихи дамуы 
нәтижесінде пайда болды. 

Әр түрлі тайпалар мен халықтар арасында ақша ретінде ішкі және 
сыртқы сауда-саттықтың басты заттары болып табылатын тауарлар 
бөлініп шықты. Ақша рөлін кейбір халықтарда (гректер, римдіктер, 
славяндар, моңғолдар, т.б.) мал, ертедегі Русьте, Скандинавияда 
– аң терісі, Қытайда – шай, Абиссинияда – тұз атқарды. Қазақ 
жерінде ішкі сауда-саттық жүргізу үшін ақша ретінде тоқты немесе 
саулық қой пайдаланылды. Бертін келе тауар өндірісі мен тауар 
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айырбасының дамуы және халықтар арасындағы қарым-қатынастың 
ұлғаюы нәтижесінде ақша рөлі түрлі металдарға ауыса бастады. 
Өйткені, металл (әсіресе алтын, күміс) өзінің табиғи қасиетінің 
арқасында ақша рөлін атқаруға өте қолайлы болды. 

Ақша әр алуан қызмет атқарады: тауарлар мен әр түрлі 
қызметтердің құнын көрсетеді, айналым құралы, төлем құралы 
ретінде пайдаланылады, сол сияқты қор жинау және сақтау 
құралының рөлін атқарады. Ақша өнімді шығаруға кеткен шығынды 
өлшеуге, еңбекті сан және сапа жағынан бақылауға мүмкіндік 
береді. Ақшаның мәні оның атқаратын қызметінен көрініс береді.

1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 

– Әлемнің 43 елінде оқу жылы 1 қаңтардан басталса, 16 елде 
наурыз айында басталады. Ал біздің елімізде және 122 елде 1 
қыркүйекте басталады. 

– Чехияда ең жоғары баға «1», ал ең төмен баға «5». 
– Францияда 20 балдық жүйедегі баға қойылады. 
– «Сенбілік» Ресей патшалығы кезінде белгіленген. 
– АҚШ туында бейнеленген жұлдызшаларды мектеп оқушысы 

ойлап тапқан. 
– Ең көп оқушы оқыған мектеп Үндістанда. 28 мыңға жуық 

оқушы оқыған.
 – Ең ұзақ оқу Ұлыбританияда болды. Роберт Кронин 52 жыл 

оқып, 72 жасында оқу бітірген. 
– Ең ұзақ оқу 56 сағатқа созылған. Биология профессоры өзінің 

дәрісін оқыған. Бұл 2003 жылы Австралияда болған. 
– Ең көп түлектер кездесуі Германияда өткен. Оған 2,5 мыңнан 

астам түлек жиналған. Кездесу мектептің жүз жылдығына орай 
ұйымдастырылған.

 https://massaget.kz

А1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)
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2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Ахмет Риза медресесі – ХІХ ғасырда Семей қаласында болған 

оқу орны. Оны философ және әдебиеттанушы Ахмет Риза 
ұйымдастырған.Медреседе шәкірттер діни сабақтар оқыған. 
Оқушылар араб, парсы тілдерін және арифметика, география, тарих 
пәндерін оқыған. Сондай-ақ, шығыс ақындарының шығармаларымен 
танысқан.

Ахмет Риза медресесі сол кездегі озық медресе болған. Осы 
медреседе ұлы ақынымыз Абай 3 ай оқыған. Ақын осында түрік, араб, 
парсы тілдерін үйренген. Шығыс классиктерінің шығармаларымен 
танысқан. Оның алғашқы өлеңдері шығыс стилінде жазылған себебі 
осында.

1993 жылы Ахмет Риза медресесі Абай мұражай кешеніне 
қосылды.

А2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

В1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті – 

Қазақстандағы тұңғыш оқу орны. Ол Алматы қаласында, Достық 
даңғылында орналасқан. 1928 жылы Қазақ мемлекеттік университет 
болып ашылған. Тіл-мәдениет, жаратылыстану, физика-математика 
факультеттері ең алғашқы факультеттер. Универсиеттің ең алғашқы 
ректоры профессор Санжар Аспандияров болды. 1930 жылы Қазақ 
педагогикалық университеті болып өзгереді. Университетке ұлы 
ақын Абайдың аты беріледі. Университеттің ашылуына Ахмет 
Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, 
Құдайберген Жұбанов секілді қоғам және мәдениет қайраткерлері 
үлес қосты. 

Университет 1928 жылдан бері көптеген ғалымдарды, мамандарды, 
мұғалімдерді даярлап келеді. Қазіргі таңда университетте 14 
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факультет студенттерге білім береді. Мысалы, қазақ филологиясы, 
тарих, география-экология, бастауыш мектеп педагогикасы т.б. 
Университет еліміздегі ірі оқу орындарының бірі. 

В2 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Дәстүрлі емес қуат көзі деген бар. Қазір бұл – тренд. Бұл 

бағытта «Назарбаев университетінің» ғалымдары барын салуда. Бұл 
тарапта біз эксклюзивті жаңалық таптық.

Аталмыш оқу орнының профессоры  Жұмабай Бәкенов әдеттегі 
батареядан бірнеше есе көп қуат беретін батарея ойлап тапқан! Бұл 
жобаға Дүниежүзілік банктің өзі қызығушылық танытып, арнайы 
грант бөлген.

Мамандардың айтуынша, қазақ ғалымы ойлап тапқан батареяның 
қазіргі уақытта қолданыста жүргендерге қарағанда мүмкіндігі 
әлдеқайда көп. Егер қазір қолымызда жүрген смартфондардың 
қуаттандыратын бөлігін жаңа батареямен алмастырсақ, 
телефонымыз 10 есе артық жұмыс істеп, қуатын ұзақ уақытқа дейін 
сақтайды екен.

Ұялы телефондарға арналған батарея бұл үлкен жобалардың 
бастауы ғана. Жұмабай Бәкенов елімізде алғашқылардың бірі 
болып электромобиль құрастырған Таир Балабаевпен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс істеуде.

Олар көліктерге арналған арнайы үнемдегіш батарея жасауда. 
Қуат үнемдейтін аккумулятор 2017 жылы ЕХРО көрмесінде көпшілік 
назарына ұсынылды.

http://www.dalanews.kz/20010

С1 деңгейі
   5-тақырып

БІЛІМ
(мектеп, университет, 
ғылым салалары, 
зерттеу, жаңалық)

Дүниежүзінде Нобель сыйлығын алуды армандайтын ғалым жоқ 
шығар?! Нобельге тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш ие болып, алаштың 
абыройын асырған дарынды ұлдың есімі – Достай Раманқұлов.
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Ол – Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атындағы Ұлттық техникалық 
университеттің түлегі. Ғалым еліміздің Атом энергетикасы жөніндегі 
агенттігі және «КАТЭП» Ұлттық атом компанияларының бұрынғы 
еңбеккерлерінің бірі.

Осыдан біршама уақыт бұрын дүниежүзі бойынша ядролық 
қауіпсіздікті сақтаудағы еңбектері жоғары бағаланып, МАГАТЭ 
ұжымы Нобель сыйлығымен марапатталғаны есімізде.

Нобель сыйлығымен марапатталған 11 адамның ішінде біздің 
жерлесіміз – қазақстандық Достай Төлемішұлы Раманқұлов болды.

Сондықтан Достай Төлемішұлын Нобель сыйлығын алған алғашқы 
қазақ деп атасақ болады. Ғылым саласындағы әйгілі сыйлықты 
алушылардың қатарына Достай Раманқұловтың болғанынан елімізде 
атом энергетикасы саласының қаншалықты дамығанын байқаймыз.

1999 жылы МАГАТЭ-нің штатында 2212 адам жұмыс істеген. 
Нобель сыйлығының лауреаттығына осыншама қызметкердің 
ішінен Достай сияқты 11 кәсіби маман ғана таңдап алынды.

Кейбіреу айтуы мүмкін: «бұл – Достайдың ғана емес, бүкіл бір 
ұжымның еңбегі» деп. Дұрыс, орынды уәж. Алайда екі мыңнан 
астам дүлдүлдің ішінен іріктелген таңдаулы 11 адамның қатарына 
қосылудың өзі кімнің кім екенін аңғартып тұрған жоқ па?! Рас қой?

1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы Ақмола 

облысының Щучье ауданында орналасқан. Саябақ аумағына Үлкен 
және Кішкентай Шабақты, Бурабай, Шортан, Қатаркөл, Майбалық 
т.б он төрт үлкенді-кішілі көлдер кіреді. Көлге құятын Қолшақты, 
Қылшақты, Сарыбұлақ сияқты басқа да өзендер бар. Бурабай көлі 
теңіз деңгейінен 319 метр биіктікте орналасқан. Ондағы Жұмбақтас 
тауы Бурабай символына айналған. Бұл тау бір жағынан бойжеткенді, 
екінші жағынан әжені бейнелейді. Бурабай  өлкесінің ең биік тауы 
– Көкше. Ол теңіз деңгейінен 997 метр биіктікте орналасқан. 
Бурабай табиғаты сұлулығымен, таза ауасымен тартымды. Биік 
таулар, көгілдір көлдер, қарағай мен қайың ағаштары өлкенің сәнін 
кіргізеді. 

А1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)



154

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Барсакелмес қорығы Арал теңізінің Барсакелмес аралында 

1939 жылы құрылды. Бұл арал құмды болғандықтан, онда шөлге 
шыдамды өсімдіктер өседі. Қорықтағы негізгі өсімдік – сексеуіл. 
Қорықта қарақұйрық, ақбөкен мекендейді. Көктем мен жаз 
айларында құстардың түрлері көбейеді. Ол жерден шағала, қаз және 
бозторғайларды көруге болады. Су жағасында бақалар, ал құмды 
жерлерінде кесірткелер кездеседі. Барсакелмес қорығының қысы 
жылы, қар аз жауады, сондықтан құстар мен жануарларға қолайлы. 
Алайда Арал теңізінің тартылуы мен одан шығатын тұз қорыққа кері 
әсерін тигізеді. Тұздың көбеюінен қорықтағы өсімдіктер саны азаюда.

Сен білесің бе?  Энциклопедия, «Аруна», 645-бет

А2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

В1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Қараторғай – тамаша әнші құс. Қараторғай – жыл құсы. 

Суық түсе бастағанда жылы жаққа ұшып кетеді. Әрбір көктемде 
қараторғай елімізге келіп, ұя салып, ұрпақ жалғастырады.

Қараторғай Қазақстанның барлық аймақтарында мекендейді. 
Жылы жақтан ұшып келгенде олар көп уақытын қорек іздеумен 
өткізеді. Сәуір айының басында ұя сала бастайды. Олар ұясын ағаш 
қуысына, жарға, үйдің шатырына салады. Олар 5-6 жұмыртқа басып 
шығарады. Олардың балапандары өте қомағай болып келеді. Ата-
анасы оларға күні бойы тамақ тасиды. Қараторғай бір күнде 200 
реттен артық тамақ іздеуге шығады. Олар жәндіктермен қоректенеді. 
Бір күнде бір қараторғай 2 мыңнан артық зиянкес жәндіктерді жейді 
екен.

Сен білесің бе?  Энциклопедия, «Аруна», 645-бет

В1 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Адамның шаруашылық әрекеті қоршаған ортаның шамадан тыс 

ластануына алып келеді. Атмосфера мен гидросфераны өнеркәсіп 
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қалдықтарымен, теңіз, мұхиттарды мұнай қалдықтарымен ластап 
келеміз. Ал жердің топырағына металл қалдықтары , улы заттар, 
тұрмыстық қалдықтар арқылы зиян келтіреміз. Осыдан барып 
экологиялық проблемалар пайда болады, ал ол проблемалар адам 
денсаулығына әсер етеді. Сонда адам өз-өзіне жамандық істеп 
отыр. Мысалы, құрылыс материалдарын алу үшін мыңдаған ағашты 
кесеміз, ағаш азайған соң ауаның да тазалығы төмендейді.

Қазіргі таңда көптеген мемлекеттер экологияға басты назар 
аудара бастады. Себебі Арктикадағы мұздықтардың еруі, жылыну 
процессі үдей түсуі барша адамзатқа қауіп төндіріп тұр. Ғаламдық 
жылыну озон қабатының тесілуімен байланысты болса, сол қабаттың 
тесілуіне тағы да адамдар кінәлі.

Біздің еліміздегі ең танымал экологиялық проблема ол – Арал 
теңізінің тартылуы. Теңіз тартылған соң ауаға көп мөлшерде тұз 
тарап жатыр. Ол адамдардың денсаулығына, өсімдіктер әлеміне кері 
әсерін тигізіп келеді.

С2 деңгейі
   6-тақырып

ЭКОЛОГИЯ 
(қоршаған орта, көрікті 
жерлер, табиғат)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Қазіргі таңда республикамызда туризмнің барлық түрлері дамып 

келеді. Сондықтан болар, демалуға қолайлы ел ретінде Қазақстанның 
танымалдығы күн санап артуда. Сонымен, еліміздің қай жерлерін 
міндетті түрде көру керек?

Бірінші орында кіші Швейцария – Бурабай. Ол республикадағы ең 
танымал туристік бағыт болып саналады. Бұл жердің әсем табиғаты, 
көптеген қонақүйлері, шипажайлары мен дамыған инфрақұрылымы 
демалушыларға ұмытылмас әсер сыйлайды. Сондықтан болар бұл 
жер халық арасында екінші Швейцария деп аталып кеткен. Бұл 
жерде демалып қана қоймай, ем қабылдауға да бар жағдай жасалған. 
Бурабайда демалып үлгерсеңіз, онда Ұлы Жібек жолы бойымен 
экскурсиялық саяхатқа аттануға болады. Бұл бағыт ең танымал 
және тарихи маңызды орындар арқылы өтеді. Жол бойында қазақ 
халқының бірегей сәулет және археологиялық ескерткіштері, атап 
айтсақ Айша-Бибі, Бабажан қатын, Қарахан кесенелері орналасқан. 
Осы жерлерден ерекше рухани күш алуға болады. Қазақстанда көз 
тартар көрікті жерлер, тарихи мекендер жеткілікті. Атап айтсақ, 
Шарын шатқалы мен Шарын өзені, Ақсай шатқалы, Алакөл мен 
Балқаш көлдері, Шымбұлақ курорты, Қорғалжын қорығы, Зайсан 
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көлі, Марқакөл қорығы, Қатон-Қарағай ұлттық саябағы, Жидебай-
Бөрілі қорық-мұражайы. Әрине, бұл тізімді жалғастыра беруге 
болады. Халқымыздың пейілі сияқты кең, көңілі сияқты дархан 
даламызда жабайы табиғатпен қауышып, рухани азық алып, жері, 
суы мен ауасының шипасын көруге мүмкіндік бар.

1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Жаңа Орлеан – джаз астанасы. Ол жерде сәуір айының соңы 

мен мамыр айының бас кезінде джаз фестивалі өтеді. Бұл әлемдегі 
ең үлкен джаз фестивалі. Орындаушылар ашық алаңдарда және қала 
көшелерінде өнер көрсетеді. Фестивальде орындаушылар авторлық 
немесе композиторлардың әндерін орындайды. Фестивальге топ 
ретінде немесе жеке орындаушы ретінде қатысуға болады.

Бұл фестиваль тек музыкамен ғана емес, сонымен қатар 
жаңаорлеандық тағамдармен де танымал. Осы кездің негізгі тағамы 
баклажан қосылған қуырылған үйрек еті. Осы тағамнан дәм тату 
үшін жыл сайын мыңдаған адамдар келеді. 

Қазақ тілі: А1, Астана, 2016 ж., 211-бет

А1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

А2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Бұл мереке Испанияның Буньоль қаласында өтеді. Мереке тамыз 

айының соңғы аптасында болады. Мереке жаз мезгілін шығарып 
салуға арналған. Мерекеде түрлі концерттер, би жарысы, отшашулар 
болады. Мереке адамдар бір-біріне қызанақтар атумен аяқталады.

Қаланың орталық алаңына үлкен машиналармен қызанақтар 
жеткізіледі. Осы мереке кезінде барлық қоғамдық орындар 
жұмыстарын тоқтатады. Мереке соңында адамдар қызанақ шырыны 
құйылған хауызға шомылады.

Биылғы жылғы «қызанақтар соғысы» мерекесі осымен 70-ші 
рет тойланып отыр деп хабарлайды The Local. Мерекенің шарты 
бойынша испандықтар бір-бірін қызанақпен атқылауы керек. Осы 
мереке кезінде 170 тонна өнім шығындалған.

Аталған шараға жергілікті халық тегін қатысса, ал  шетелдіктер 
құны 10 еуро болатын билет сатып алып, кіруге мәжбүр болған.

Қазақ тілі: А1, Астана, 2016 ж., 211-бет
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Сәрсенбі, 18 маусым. Бұл менің бұл елге ең бірінші келуім. Өте 

қуаныштымын. Үйден алысқа бірінші рет шығып көруім. Қасымда 
курстасым Қарлығаш бар. Екеуміз бірге демалсақ деп бұрыннан 
жоспарлайтынбыз. Демалысымыз жаман болмас деген ойдамын. 
Теңіз жағасында жатып, демаламын деген арманым орындалатын 
болды.

Бейсенбі, 19 маусым. Бүгін автобуспен Стамбулға бардық. Тарихи 
жерлерін аралап көрдік. Мәдениетімен, тарихымен таныстық. Ел 
аралап, жер көрсем, демалысым қызықты, есте қалатындай болса 
екен дейтінмін. Қарлығаш бірге баруға келіскенде, қатты қуандым. 
Себебі бір қалада тұрсақ та, көп көрісе бермейтінбіз.

Жұма, 20 маусым. Бүгін Кападокияға барамыз. Әрине, Стамбулдан 
ол жерге дейін жол ұзақ. Сондықтан біз кешкі автобусқа отыруды 
жөн санадық. Себебі бір күн болса да, Стамбулда қыдырып алайық 
деп шештік. Кападокияға әуе шарында ұшу үшін бара жатырмыз. 
Естуімше, әуе шарында Кападокияның барлық әсемдігін көруге 
болады екен. Әуе шары тек ауа райы желсіз болғанда ғана ұшады 
екен. Енді жел болмаса екен деп іштен тілеп отырмын.

Қазақ тілі: В1, Астана, 2016 ж., 85-бет

В1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

В2 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

4-тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Белгілі “Әуенді бархан” құмды тауы Алматы облысында 

орналасқан. Алматы қаласынан 182 шақырым. Оның биіктігі 120 
метр және шамамен 3 шақырым. “Әуенді бархан” құмды тауы Үлкен 
және Кіші Қалқан таулары арасында орналасқан.  Бұл құмды тау ұсақ 
таза құмнан тұрады. Жел болғанда тау “ән” салып, даусы бірнеше 
шақырымға жетеді және органның даусын еске түсіреді. Ол жерде 
таңертең күннің шығуын және кешке күннің батуын тамашалауға 
болады. Сондай-ақ күні бойы тау жоталарын аралап, жаяу немесе 
атпен  саяхат жасауға болады. 

Оңтүстік Қазақстан облысында киелі мекендер мен көрікті 
жерлер көп. Солардың бірі – Бәйдібек ауданындағы «Ақмешіт» 
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үңгірі. Үңгір Шымкенттен шамамен 70-80 шақырым жерде 
орналасқан. Ақмешіт үңгірі жергілікті халық арасында киелі үңгір 
болып саналады. Адамдар күні-түні Алладан перзент сұрап немесе 
қиындықтан шығудың жолын тілеп зиярат ету үшін және турист 
ретінде келеді.

Үңгірдің ұзындығы – 120 метр, ені – 60-80 метр, биіктігі шамамен 
– 35 метр, төбесі күмбезге ұқсайды. Бұрын үңгір ішінде жабайы 
жүзім мен бүлдірген өскен екен.

Қазақ тілі: В2, Астана, 2016 ж., 85-бет

С1 деңгейі
   7-тақырып

САЯХАТ
(елдер, туризм, қонақүй)

Швеция елінің ормандарының бірінде «Kolarbyn Eco-Lodge» 
атты шағын ғана қонақ үй салынған. Әдетте қонақүйге жергілікті 
тұрғындар мен табиғат аясына шығуды жаны сүйетін адамдар 
қонақтауға келеді. Бұл қонақ үйдің ерекшелігі — басқа қонақ үйлер 
секілді үй қызметшілері жоқ. Әр тұрақтаушы өз жағдайын өздері 
жасауы тиіс. Мысалы, егер сізге от жағы керек болса, онда сіз отын 
жару, от тұтату сияқты іс-әрекеттермен айналысасыз.

https://massaget.kz
Солтүстік поляр шеңберінен 200 километр жерде, Швецияда, 

толықтай мұздан жасалған қонақүй ашылды. Ол Icehotel 365 деген 
атау алып, мұздан жасалған жыл бойы қызмет ететін қонақ үй 
болды. Жалпы ауданы 195 шаршы метр болатын ғимаратта 21 бөлме 
бар, сонымен қатар бар мен сурет галереясы ашылған. Дизайнын 
әлемнің үздік суретшілері мен сәулетшілері жасады. Қонақүйдің әр 
бөлмесі ерекше стильге ие. Мұндай қонақүйді тұңғыш 1989 жылы 
тұрғызған болатын, бірақ әр көктемде ол еріп кететін болған. Icehotel 
365 маусымдарда ауысып отыратын табиғаттың күшінен ерімейді. 
Күн сәулесі мен жылы температура зақым келтірмес үшін қонақүй 
жарыққа тойтарыс беріп тұратын панельдермен жабдықталған. Іште 
-5 деңгейіндегі температура тұрақталып тұрады. Жылы маусымда 
қонақүй тоңазыту құралының көмегімен салқын ауа райын ұстап 
тұрады. Жылына Icehotel 365 қонақүйі 50 мыңнан аса адамды 
қабылдауды жоспарлауда.

http://www.bilim-all.kz
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Ептілік пен қимыл арқылы әсемдікті көрсететін спорт түрі бар. Ол 

– гимнастика. Нелли Шымкент өңірінен шыққан гимнаст.. Үшінші 
сыныптан бастап гимнастикамен айналысқан. Ол бойындағы 
табиғи дарынмен ерекшеленді. Екі жылдан соң Нелли спорт 
шебері бағдарламасы бойынша жарысқа түсті. КСРО халықтары 
Спартакиадасында алтын алқа тақты. Монреальда үш алтын алқаға 
ие болды: командалық біріншілік, еркін жаттығулар және секіру. 
Көпсайыстан күміс алқа алды. Мәскеуде топтық біріншілікте және 
еркін жаттығуда екі алтын алқаны иемденді. Нелли Ким – әлем 
спортының жарық жұлдызы.  

Сен білесің бе?  Энциклопедия, «Аруна»

А1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

А2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Спорт біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады. Ол жастар мен 

егде жастағы адамдар арасында танымал. 
Кейбір адамдар таңертең жаттығу жасайды, жүгіреді немесе 

спорт клубтары мен үйірмелерге барады, жарыстарға қатысады. 
Ал, кейбір адамдар спортты тек жақсы көреді. Олар теледидардан, 
стадиондардан жарыстарды көруді және радиодан жаңалықтар 
тыңдауды жақсы көреді. Атақты спортшылар туралы мақалалар 
оқуды ұнатады, алайда спортпен айналыспайды.

Дене шынықтыру сабағы – мектептегі маңызды сабақ. Ұлдар мен 
қыздар волейбол, футбол, баскетбол сияқты ойындарды ойнайды. 
Сол арқылы олар өздерінің ағзаларын шынықтырады. Мектептерде 
спорт алаңдары болады. Ол жерде оқушылар таза ауада спортпен 
шұғылданады. Мектепте түрлі спорт жарыстары болады. Оқушылар 
сол жарыстарға қатысып жақсы көрсеткіш көрсеткісі келеді, 
жеңіске жеткісі келеді.

Спорт денсаулықты сақтауға көп көмектеседі. Спортпен 
айналысатын адамдар сирек ауырады. Егер спортпен айналыссаң, 
сен ауырмайсың, денсаулығың мықты болады.

Қазақ тілі: В2, Астана, 2016 ж., 
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Әлемдегі кең тараған спорт түрі қандай? деген сұраққа көптеген 
адамдар футбол деп жауап береді. Себебі, оны көптеген адамдар 
ойнайды және теледидардан көреді. Алайда, тараған спорт түрі ол – 
баскетбол екен. Баскетбол ойынын ең алғаш 1890 жылы канадалық 
Джеймс Найтсмит деген адам ойлап тапқан. Бұл ойын алғашында 
тек ғимараттың ішінде ойналатын ойын болған. Себебі Канаданың 
қысы суық және ұзақ болған, сондықтан Найтсмит осы ойынды 
ойлап тапқан.

Волейболдың отаны – Америка Құрама Штаттары. Ойынды 1895 
жылы Вильям Морган деген адам ойлап тапқан. Допты екі метрлік 
биіктіктегі теннис торынан асырып лақтыруды ұсынған. Содан 
бастап волейбол ойыны әлемге тарала бастаған. Ал волейбол деген 
атауды Альфред Холстед ұсынған. Волейбол «ұшып бара жатқан 
доп» доп деген мағына береді.

Асық ойыны – қазақ халқының ежелгі, өте кең тараған ұлттық 
ойын түрлерінің бірі. Нақты қай кезде пайда болғаны және кім 
ойлап тапқаны белгісіз. Оны көшпелі этномәдени өмір тудырған 
төлтума өнер деп танимыз. Ойынның басты объектісі де, құралы 
да – асық. Аталмыш ойын әсіресе балалар арасында кең тараған. 
Оларды ептілікке, мергендікке, ұқыптылықа, сергектікке баулитын 
тәрбиенің көзі. 

Ғаламтор материалдарынан

В1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

В2 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Серік Сәпиев – боксшы, халықаралық спорт шебері, 

Қазақстанның бокс бойынша еңбек сіңірген спорт шебері, 
«Парасат» орденінің кавалері, «Отан» орденінің игері, қазақстандық 
ең танымал боксшыларының бірі.

Жартылай орташа салмақ пен бірінші жартылай орташа салмақта 
әуесқой бокстан Олимпиада ойындарының чемпионы, Лондон 
Олимпиадасының чемпионы. Оның тағы да көптеген жеңістері 
толып жатыр. Ол Бейжің және Лондон Олимпиадасында ұлттық 
құрама команданың капитаны болды. Ол өзінің бір сөзінде:
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– Мен Олимпиадаға дайынмын. Олимпиада ойындарына бұған 
бұрын да қатысқанмын және оның не екенін білемін. Өкінішке 
қарай, мен Бейжіңде жеңіліп қалдым, алайда Лондонда жеңіс 
шыңынан көрінуге ұмтыламын. Лондонда барымды саламын және 
жеңіс үшін барамын,-деп сұхбат берген. Ол айтқан сөзінде тұрды. 
Лондон Олимпиадасынан алтынды қоржынға байлап келді.

Қазіргі кезде Серік жастарды спортқа тарту және салауатты өмір 
салтын насихаттап жүрген спортшылардың бірі. 

Қазақ тілі: В2, Астана, 2016 ж., 137-бет

С1 деңгейі
   8-тақырып

СПОРТ
(спорт, салауатты өмір 
салты)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Салауатты өмір салтын насихаттау

Салауатты өмір салтын насихаттау турасында айтқым келеді. 
Егер айналаға зер салып қарасаңыз, денсаулыққа қарсы жасырын 
жарнама жүріп жатқанын байқар едіңіз. Өздерінің алкоголь және 
есірткі бизнесін өркендету үшін компаниялар миллиардтаған 
қаржы жұмсайды. Мұның бәрі көңілді, есте қаларлық жарнама 
секілді көрінеді. Ал зияны туралы ешкім де ойламайды. Тіпті, зияны 
жоқ сияқты. Тек керемет иісі мен тәтті дәмі ғана бар. Әрине, ұзақ 
қашықтыққа жүгіріп, белтемірге тартылғаннан гөрі сыраның 
қақпағын аша салған оңай. Ал жылдар бойына мұндай заттарға 
тәуелділік жиналады. Одан арылу қиын...

Біреуге ақыл айту – үлкен қателік! Басқаша әрекет ету керек. 
Қалай? Өте жеңіл әрі нәтижелі. Бар болғаны салауатты өмір салтымен 
әуестенгеніңізді жасырмаңыз. Достарыңыз бен таныстарыңыз 
сіздің фитнес клубқа баратыныңызды, протеин ішетініңізді, темекі 
шекпейтініңізді, ішіңізде 6 кубик барын білсін. Жаттығуыңыз 
туралы достарыңызға айтып отырыңыз. Оларды велосипед тебуге, 
жүгіріп қайтуға жиі шақырып тұрыңыз.

Әрине, салауатты өмір салты идеясына бұқаралық сипат беру 
үшін жалғыз энтузиасттардың күші жете бермейді. Бұл тұрғыда 
мемлекеттік ұстаным керек. Балаларды мектеп қабырғасында 
жүргеннен бастап, спортқа баулу қажет. Көп жағдайда дене 
шынықтыру пәні мұғалімдеріне артылар жүк көп. Бұл пәнді жаңа 
стандарттарға сай биік деңгейге көтеру керек. Балалар үшін 
шынымен қызық болатын түрлі жарыстар мен шараларды өткізу 
қажет. Ал мұны өткізу қиын емес.
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1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Даяшы: – Қош келдіңіздер!
Қонақ: – Сәлеметсіз бе! Бос орындар бар ма?
Даяшы: – Әрине, бар. Неше адамсыздар?
Қонақ: – Төртеуміз, қазір қалған екеуі келеді.
Даяшы: – Ааа, онда. Менімен бірге жүріңіздер. (пауза) Мына 

орын бос.
Қонақ: – Басқа бос орын жоқ па? 
Даяшы: – Өкінішке қарай, қазір болмай тұр. Егер босап жатса, 

айтамын.
Қонақ: – Рақмет, сөйтіңізші.
Даяшы: – Тапсырысты бірден бересіздер ме?
Қонақ: – Ас мәзірін бере саласыз ба?
Даяшы: – Мінекей, алыңыз.
Қонақ: – Қазір біз қарап алайық, сосын тапсырыс береміз. Ал, 

қазірге бір стакан газдалмаған су және сүтті шәй бере 
салыңыз.

Даяшы: – Жарайды, егер бір нәрсе қажет болып жатса, мына 
түймені бассаңыздар.

Қонақ: – Ааа, жарайды. Есіміңіз кім?
Даяшы: – Арман.

А1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

А2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

Сорпа – қазақ халқының басты тағамдарының бірі. Сорпа – 
малдың, балықтың, құстың қайнатып пісірілген етінің шыққан сөлі, 
маңызы. Сорпа еттің ең күшті нәрі болып табылады. Сорпаның 
дәмін келтіру үшін әр түрлі сүт өнімдері мен өсімдік өнімдері 
пайдаланылады. Мысалы, сорпаға айран, құрт немесе картоп, сәбіз 
қосады.  Ең дәмді сорпа – сиыр етінің сорпасы, содан кейін қой 
және ешкі етінің сорпасы. Жас етінің сорпасы өте дәмді болады. 
Асылған ет көп болса және оны үнемі сапырып тұрса, сорпа дәмді 
болады. Қазақта: «ет етке, сорпа бетке» деген нақыл сөз бар. Нақыл 
сөз еттің сорпасы адам денсаулығына пайдалы деген мағына береді.

Сен білесің бе?  Энциклопедия, «Аруна»
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3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Жемістерге жапсырылған кішігірім жапсырмаларды байқаған 

боларсыз? Онда жеміс немесе көкөністі ұсынушылардың логотипі 
және бірнеше саннан тұратын код көрсетілген. Ұсынушылардың 
бұл сандарды жапсыруы тек өз компанияларын жарнамалау емес, 
сонымен қатар тұтынушыларға маңызды ақпарат беру.

3 немесе 4 сандарынан басталатын код ол жемісті өсіргенде 
агротехнологиялар көп қолданылған дегенді білдіреді. Мұндай 
жемістердің құрамында тыңайтқыштар мен пестицидтер өте көп, 
яғни денсаулыққа зиян деген сөз. 

8 санынан басталатын 5 таңбалы код ол гендік инженерия 
технологиялары қолданылды дегенді білдіреді. Мұндай жемістер 
гендік модификацияға, яғни, өзгеріске ұшыраған жемістер.

Егер 9 санынан басталатын 5 таңбалы кодты байқасаңыз, 
ол жемісті ойланбай алыңыз. Себебі бұл жемістер фермерлік 
әдістер арқылы өсірілген. Оларды өсіруде ешқандай химиялық 
тыңайтқыштар қолданылмаған.

Қазақ тілі: В1, Астана, 2017 жыл.

В1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

В2 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
1. Өлшемділік ережесі. Адам күніне 3-4 рет ас қабылдауы керек. 

Әрбір қабылдау барысында астың мөлшері 2 алақанды қосқандағы 
уыс көлеміне тең болуы тиіс. Сонда қабылдаған ас, асқазанның 3/4 
бөлігін ғана толтырады. Асқазандағы астың дұрыс араласуына және 
ас қорыту сөлімен әрекеттесуі үшін, бұл ережені қатаң түрде сақтау 
қажет. 

2. Астың негізгі мөлшерін қабылдау 12.00-14.00 аралығына сәйкес 
келуі тиіс. Бұл кезде от элементі мен бауырдың белсенділігі жоғары 
болады. Сондықтан қуатты, майлы астар тәуліктің осы кезінде 
қабылдануы тиіс. 

3. Суық кезде жеміс пен көкөністерді қолдануды шектеу керек. 
Суық мезгілдерде піспеген затты жеу салқын тиюге, ісіктің пайда 
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болуына, ас қорыту мәселелерінің туындауына алып келеді. Себебі, 
жемістер мен көкөністер қасиеті бойынша салқын заттар қатарына 
жатады. Оларды жиі қабылдау ішкі жылылықты төмендетеді және 
организмдегі барлық үдерістерді баяулатады.

 4. Жаңа пісірілген тағамды жеу. Ұзақ сақталған тағамдарда улы 
заттар жиналады. Ал, етке бұл қасиет тән емес.

5. Тамақты мұздай немесе ыстық күйде пайдалануға жол 
бермеу керек. Астың жоғары немесе төмен температурада болуы 
асқазан сөліне зиян келтіреді. Ыстық күнде біз үй бөлмесінің 
температурасындағыдай суды ішуіміз керек. Егер мұздай суды 
пайдалансақ, оны жылыту үшін организм көбірек энергия жұмсайды, 
одан кейін су асқазан сөліне араласады. 

https://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/32832

С1 деңгейі
   9-тақырып

ТАҒАМ 
(мейрамхана, зиян, 
пайдалытағамдар)

5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Дұрыс тамақтану үшін аспаз болу міндетті емес. Тағамның дәмді, 

дәмсіз болуын және оның пайдалы немесе зиян екенін білу үшін 
көп білім қажет емес. Тек бірнеше қарапайым қағидаларды жаттап 
алсаңыз болғаны.

Адамдардың көбі таңғы ас пен кешкі асты үйден ішеді,  ал түскі 
асты көбіне сырттан (асханадан) ішеді. Қандай жағдай болмасын, әр 
адам  өз мәзірін біліп жүруі керек және таңғы, түскі және кешкі 
тамақты уақытында ішу керек.

Күндізгі тамақтану адамның қанша күш жұмсауына байланысты 
болу керек. Егер түске дейін көп жұмыс істесеңіз, таңғы ас пен түскі 
асқа баса мән беріңіз.

Ақуызы көп тағамдар зат алмасу қызметін күшейтеді. Ұйқы 
кезінде ас ақырын қорытылады, сондықтан ұйықтар алдында 
тойып тамақтанбау керек. Ұйқыға жатардан үш-төрт сағат бұрын 
тамақтанған дұрыс.

Бір күнде адамға қандай мөлшерде тағам керек? Бұл оның 
жасына, жынысына, мамандығына, тұрмыстық жағдайына 
байланысты. Ғалымдар мамандыққа қарай адамдарды тамақтануы 
бойынша мынадай топқа бөледі:

1- топ. Жұмыста көп физикалық күшті қажет етпейтін және миға 
үлкен күш түсіретін мамандық иелері. Олар жұмысты бір орында 
отырып жасайтын қызметкерлер.
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2- топ. Халыққа қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлер: 
байланыс саласының қызметкерлері, тігіншілер, саудагерлер т.б.

3- топ. Жұмысы физикалық күшті көп талап ететін қызметкерлер: 
үй жөндеумен айналысатын қызметкерлер, қоғамдық көлік 
жүргізушілері, кір жуу қызметкерлері т.б.

4 - топ. Үлкен физикалық күш қажет мамандықтар: құрылыс 
жұмысшылары, шахтерлер т.б. Жалпы алғанда күніне 4 рет 
тамақтану керек және оның екеуінде ыстық тамақ жеуіміз керек. 
Қатты майлы тамақтан бас тартқанымыз жөн. Және қатты тойып 
тамақ ішу де зиян.

https://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/32832

1- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
«Көрікті мекен» фильмі «Тянь-Шань» киностудиясының фильмі. 

Режиссері – Мақсат Кәдірхан. Бұл фильм Қытайда тұратын 
қазақтардың өмірімен байланысты фильм. Фильм Қазақстанға 2005 
жылы келген екен. Бұл фильмнің Қазақстандағы прокаты жақсы 
болған. Біраз кинотеатрларда көрсетілген және қазақ телеарналары 
сатып алған екен. «Көрікті мекен» қазіргі кезде «Қазақстан», 
«Хабар» телеарналарында көрсетіледі. «Көрікті мекен» әлемнің 27 
мемлекетінде көрсетілген екен. «Тянь-Шань» киностудиясының 
директорының айтуы бойынша, 2006 жылы Қытай басшысы 
Америкаға барған сапарында Қытайдың таңдаулы 4 фильмін 
ала барған екен. Соның бірі осы «Көрікті мекен» болған. «Тянь-
Шань» киностудиясының директоры осы фильмді Марокко, Тунис 
елдерінде көрсеткен. Олар қазақ халқы туралы көп нәрсені сұраған 
және қызығушылық танытқан.

Қазақ тілі: А1, Астана, 2017 жыл.

А1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

А2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

2- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Әбілхан Қастеев – қазақтың атақты суретшісі. Суретші 1904 

жылы Талдықорған облысы (қазіргі Алматы облысы), Панфилов 
ауданы, Шежін ауылында дүниеге келді. Оның отбасы үлкен болды, 
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сондықтан анасына көмектесу үшін бала кезінде жұмыс істеген. Бала 
кезінде табиғатты қатты жақсы көрген. Ол қарапайым заттардың 
сұлулығын көре алды, оған ағаш, тастар, сүйектер ерекше әдемі 
көрінетін. Сөйтіп ол кішкене заттар жасай бастайды - ағаштан мүсін 
істеді, сырға, сақина жасаған. Ол адамдардың мүсінін жасаған. Осы 
қызығушылығы үшін ол ұрыс естіген екен, себебі ислам заңында 
мүсін жасауға болмайды.

      Суретшінің алғашқы жұмыс орны Түрксіб құрылысында 
басталды. Сол құрылыста жұмысшы болған. Бір күні демалыс 
уақытында ол тасқа сурет салған екен. Оны бастықтардың бірі көреді 
де, авторды көрсетуді сұрайды. Олар болашақ суретшіні Алматыға 
оқуға жіберуді шешкен.

Қастеев арабша, кейіннен латынша оқып, жазуды үйренді. 
Ол Алматыдағы мектепте басқа оқушылардан жасы үлкен еді. 25 
жастағы жігіт оқуын ары қарай жалғастырған.

Қазақ тілі: А2, Астана, 2017 жыл.

В1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

3- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Кино мен әдебиет тығыз байланыстағы өнер салалары. Кино 

түсіру оңай дүние емес. Қазақ киносының өз биігі бар. Отандық 
фильмдер кейінгі уақыттарда жақсы жетістіктерге жетіп келеді. 
Бұған соңғы жылдары шыққан қазақ киноларына қарап көз 
жеткізуімізге болады. Сондай фильмдердің бірі – «Анаға апарар 
жол»

«Анаға апарар жол» фильмі экранға 2016 жылы шыққан. 
Фильм тарихи драма жанрына жатады. Режиссері – Ақан Сатаев. 
Фильмнің тұсаукесері 2016 жылдың 8 қыркүйегінде өтті. Фильм 
барша қазақстандықтардың жүрегінен орын тапты. 

Қысқаша мазмұны: «Анаға апарар жол» картинасының негізгі 
сюжеті ана махаббатының қуатты күшінен бастау алады. Осынау 
құдіретті күштің арқасында кейіпкер үйіне барар жолда кездескен 
ауыр қиыншылықтарды жеңіп шығады. Оқиғаның негізгі желісі 
қазақ халқының басына түскен ауыр кезеңмен тұспа-тұс келген: 
ұжымдастыру, жұт, соғыс және соғыстан кейінгі жылдар. 
Картинаның басты кейіпкері Ілияс ерекше рухты, ерлік пен 
отансүйгіштік және керемет қайсар мінез көрсетеді. Тағдырдың 
ауыр соққыларымен бетпе-бет келеді: балалар үйі, сұрапыл соғыс, 
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тұтқынға түсу, жазасын өтеушілер лагеріне тап болады. Осынау 
ауыртпалықтарды еңсеруге оған анамен жүздесу мақсаты күш 
береді. 

https://massaget.kz/layfstayl/madeniet/kino/44311/

В2 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)

4- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
27 наурыз барша әлем Театр күнін атап өтеді. Атаулы күн 

1962 жылдан бері тойланып келеді. Халықаралық театр күні – бұл 
тек сахна саңлақтарының ғана емес, сондай-ақ, барша театрсүйер 
қауымның мерекесі. Бүгінгі мерекенің құрметіне, әлемдік театр 
өнеріне қатысты қызықты деректер қатарын ұсынып отырмыз, 
қабыл алыңыз, оқырман. 

Орта ғасырларда әйел адамдарға тек құлдар мен күлкілі 
кейіпкерлер бейнесін ғана сомдауға рұқсат берілген. 

Әлемде билет алу жүйесі ерекше театр бар. Ол АҚШ-тың 
Вирджиния штатында орналасқан. «Бартер Театрына» кіру билетін 
ақшаға емес, тамаққа айырбастап алады.  

Еуропадағы ең көне театр Хорватия елінде орналасқан.  
Иония театрларында бір қолы жоқ жауынгерлердің қасына 

тақыр бас құлдарды отырғызатын болған. Қойылым ұнаған жағдайда 
жауынгерлер шапалақтау үшін бір қолымен құлдың басынан соғады 
екен. 

Алғаш рет фонограмма Ежелгі Римде пайда болған. Ливий 
Андроник есімді драматург пьесалар жазумен қоса, сол 
қойылымдарда өзі ойнайды екен. Бір күні оның дауысы шықпай 
қалып, қойылымды шегерудің орнына сахна артына актер орнына 
сөйлейтін адам қояды. Ал, өзі сахнада тек аузын жыбырлатып қана 
тұрған.  

XVI ғасыр театрларында әйел адамдар көбіне Франческа, 
Коломбина, Смеральда есімді кейіпкерлерді сомдайтын. Өйткені, 
сол уақытта бұл есімдер кең таралған болатын. 

Кез-келген нәрсенің біткенін білдіру үшін қолданылатын 
«Финита ля комедия» тіркесін әдетте Рим театрларының актерлері 
қойылым біткен кезде айтады екен.  

 https://massaget.kz/layfstayl/madeniet/teatr/44926/
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5- тыңдалым. Тыңдаңыз. Тапсырмаларды орындаңыз. 
Құрметті оқырмандар, біз сіздерге осыған дейін театрдағы 

қызықтар туралы әңгімелеген болатынбыз. Ал ендігі кезек – кинода. 
Сонымен кино саласында болып жатқан ең қызықты жайттарға 
назар салыңыздар! 

Кино саласында ойдан туған кейіпкерлер жетерлік. Солардың 
алдыңғы көшінде тұрған – граф Дракула осы уақытқа дейін 72 
кинокартинаға түсіп үлгерген екен. Ал екінші орында тұрған 
– лондондық тыңшы Шерлок Холмс 66 кинокартинаға түскен. 
Осы уақытқа дейін 60 кинокартинаға түскен ойдан жасалған 
кейіпкерлердің бірі – Тарзан үшінші орында тұр. 

Атақты актриса Элизабет Тэйлор египеттік патшайым 
Клеопатраның рөліне түскенде 65 түрлі киім ауыстырып отырған. 
Бұл кинодағы киім ауыстыру көрсеткіші Мадоннаның көрсеткішінің 
жолында артта қалады. Алан Паркердің «Эвита» мюзиклінде ойнаған 
кезінде ол 85 костюм ауыстырған екен. 

Жануарлар жайлы кинолардағы ең танымал хайуан – Лесси 
есімді ит. Ол бір өзі елу шақты америкалық кинода басты кейіпкер 
болған.   

Стивен Спилберг – кино саласындағы ең жолы болғыш режиссер. 
Оның түсірген кез келген киносы әлемдік кинопрокаттардың 
алдыңғы орнын бермейді. Режиссердің «Жат планеталықтар» 
кинофильмінің өзі кірісі көп кинолардың көшін бастап тұр. 

«9 рота» кинофильмінде шалға есек керек болыпты. Түсірілім тобы 
сол үшін арнайы хайуанаттар бағына барып, камерадан және қатты 
дауыстан қорықпайтын есек іздеген. Бақтағы жұмысшылар бірден 
Люсю есімді есекті ұсынған. Бұл есек 40 жыл бұрын «Кафказдық 
тұтқын қыз» кинофильмінде Шурикті тасыған «жұлдыз» есек еді. 
Киноға түсуден қашпайтын хайуан «9 рота» кинофильмінде де сәтті 
ойнап шығады. 

https://massaget.kz/layfstayl/madeniet/teatr/44926/

С1 деңгейі
   10-тақырып

ӨНЕР
(кино, театр, актер)
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«Қазақ тілі: тыңдалым» жаттығулар жинағы 
(А1-С1)

А.Балабеков

Басуға 01.11.2018 қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16. 
Шартты баспа табағы 9,6. Офсеттік қағаз. Офсеттік басылым. 

Таралымы 1000 дана.
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