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Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы
10-11 сыныптарға арналған «Шетел тілі» (екінші тіл) оқу пәнінен үлгілік оқу
бағдарламасы Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сәйкес әзірленген. Үлгілік оқу бағдарламасы «Неміс тілі» (екінші
тіл), «Француз тілі» (екінші тіл), «Ағылшын тілі» (екінші тіл) оқу пәндері
бойынша жалпы ережелер, оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру, оқытудың
мақсаттар жүйесі және ұзақ мерзімді жоспар тарауларынан тұрады.
Оқу бағдарламалары шетел тілдерінің пән мұғалімдеріне, әдіскерлерге
және оқулық авторларына арналған.
Типовая учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
уровня общего среднего образования разработан в соответствии с
Государственным
общеобязательным
стандартом
общего
среднего
образования. Типовая учебная программа состоит из разделов: общие
положения, организация содержания учебного предмета, система целей
обучения и долгосрочный план по учебным предметам «Немецкий язык»
(второй язык), «Французский язык» (второй язык), «Английский язык» (второй
язык).
Учебные программы предназначены для учителей иностранных языков,
методистов и авторов учебников.
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«Неміс тілі» пәні (екінші тіл) бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604
бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669
тіркелген).
2. Оқу пәнінің маңыздылығы оның әлем тілдерінің бірі, ғылым, білім
және туризм тілі болуына негізделген. Қазақстан мектептерінде неміс тілінің
оқытылуының тарихи негіздемесі мемлекетте этникалық немістердің тұруына,
сонымен қатар кеңестік дәуірде Қазақстан жерінде неміс тілінің үстем
мәртебеге ие болуына байланысты. Неміс тілін оқыту:
1) білім алушылардың әртүрлі ӛмірлік жағдайларда табысты қарымқатынасқа түсуін қамтамасыз етеді;
2) шетелдік: Германия, Аустрия, Швейцария жоғары оқу орындарына
оқуға түсуге мүмкіндік береді;
3) білім алушылардың неміс тіліндегі жаңалықтар мен ақпараттартарға
қол жеткізуін қамтамасыз етеді;
4) білім алушыларға неміс тіліндегі әдеби шығармалардың түпнұсқалық
мәтінін оқуға мүмкіндік береді;
5) мектепте алған білімдері, дағдылары және оқыту стратегияларына
сүйене отырып, ӛмір бойы білім алуға мүмкіндік береді.
3. «Неміс тілі» (екінші тіл) оқу пәнінің оқу бағдарламасы тіл қызметінің
тӛрт түрі бойынша (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) білім
алушылардың тілдік дағдылары мен біліктерін дамытуға бағытталған. Жалпы
орта білім беру деңгейін аяқтаған кезде білім алушылар Жалпыеуропалық
шетел тілін меңгеру біліктілігіне сәйкес (Common European Framework of
Reference, CEFR) бастапқы А2 тілдік деңгейін меңгерулері қажет.
2-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарға
арналған «Неміс тілі» оқу пәнінің (екінші тіл) мазмұнын ұйымдастыру
4. «Неміс тілі» (екінші тіл) оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары
шекті кӛлемі:
1) 10-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;
2) 11-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат.
Оқу
пәні
бойынша
оқу
жүктемесінің
кӛлемі
«Қазақстан
Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік
оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
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министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік
оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).
5. Оқу бағдарламасы меңгеру деңгейіне сәйкес неміс тілін оқыту
кезеңдерінен (сыныптар) және оқудың барлық кезеңіне арналған ұзақ мерзімді
жоспардан тұрады.
6. «Неміс тілі» (екінші тіл) оқу пәнінен оқу бағдарламасының мазмұны
«Тыңдалым», «Айтылым», «Оқылым», «Жазылым», «Неміс тілін қолдану»
бӛліктерінен құрылған.
7. Әрбір бӛлімде белгіленген оқыту мақсаттары мұғалімге сӛйлеу
әрекетінің барлық түрлерін (тыңдалымды, айтылымды, оқылымды,
жазылымды, неміс тілін қолдануды) дамытуға бағытталған жұмыстарды жүйелі
жоспарлауға, білім алушылардың жетістіктерін бағалауға, оларды оқудың
келесі кезеңдері туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.
8. Бағдарламаның базалық мазмұнында (Inhalt) неміс тілін оқытудың
жалпы мақсаттары сынып бӛлінісінде ұсынылған.
9. Неміс тілін оқудың соңғы нәтижесіне бағытталған «Тыңдалым»,
«Айтылым», «Оқылым» және «Жазылым» бӛлімдерінде шетел тілін меңгерудің
деңгейлеріне сәйкес (10-сынып – А1, 11-сынып – А2.1) тіл қызметі түрлерінің
оқыту мақсаттары белгіленген, олар неміс тілін оқытудың түпкі нәтижесіне қол
жеткізуге бағытталған.
10. «Неміс тілін қолдану» бӛлімінде білім алушы сӛйлеуде неміс тілінің
лексика-грамматикалық, синтаксистік құрылымдарын орынды қолдану
талаптарымен танысады.
11. 10-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt) шетел тілін меңгеру
деңгейіне сәйкес орташа А1 деңгейіне сай келеді.
12. 10-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативті аспект:
1) ӛзге тілді мәдениет ӛкілдерімен тұрмыстық және оқу деңгейінде
қарым-қатынас жасау;
2) неміс тілінде бастауыш білімін кӛрсету;
3) қарапайым фразаларды түсіну;
4) күнделікті қарапайым сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу;
5) ӛзін ауызша таныстыру;
6) қарапайым диалог жүргізу;
7) ӛзіне қажетті қарапайым ақпаратты (плакаттар, кестелер, жарнама)
түсіну;
8) қарапайым ашық хат жазу;
9) ым-ишара арқылы, ӛзгертіліп айтылған, қайталап айтылған сӛздердің
мағынасын түсіну;
10) ана тіліне сүйене отырып, бейтаныс сӛздердің мағынасын болжау;
11) оқытылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарына баулу
және мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста неміс тілін іс жүзінде
қолдануға ұмтылу;
12) оқытылатын тіл елінің күнделікті ӛмірімен, салт-дәстүрлерімен, тілдік
қарым-қатынас жасауда вербалды және бейвербалды құралдарды қолдану
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дағдыларымен танысу.
13. 10-сыныптағы тәрбиелік аспект:
1) неміс тілі мен неміс мәдениетіне оң кӛзқарас қалыптастыру;
2) толерантты болу, түрлі кӛзқарастарды құрметтеу.
14. 10-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім
алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-ӛрістерінің кеңеюін, оқытылатын тіл
елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.
15. 10-сыныптағы дамыту аспектісі:
1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін, тіл мәдениеті әдебін, неміс
тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты жеке
қасиеттерін дамыту;
2) туған (ӛзінің) және ӛзге тіл мәдениеттерін тану, шетел тілін меңгеру
үшін тиімді әдістерді қолдану, ӛзінің оқу әрекетін ұйымдастыру,
интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау,
ана тілімен салыстыру) белсендендіру;
3) оқулықпен, сӛздікпен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу,
белгіленген мӛлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи
оқыту технологияларын қолдану.
16. 10-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тұлғаның
қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.
17. 11-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt) шетел тілін меңгеру
деңгейіне сәйкес А2.1 деңгейіне сай келеді.
18. 11-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:
1) ӛзге тілді мәдениет ӛкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу
деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;
2) базалық білім деңгейін кӛрсету;
3) күнделікті қолданылатын қарапайым сӛйлемдерді, фразаларды түсіну;
4) күнделікті қолданылатын сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу,
қарапайым диалог құрастыру;
5) ӛзін және ӛзге адамды таныстыру;
6) ӛзіне қажетті қарапайым ақпаратты (дүкенде, кӛшеде) қолдану;
7) қарапайым ашықхаттар жазу, ӛзі туралы хат жазу, сауалнама толтыру;
8) ӛзгертіліп, қайталап айтылған сӛздердің мағынасын түсіну;
9) ана тіліне сүйене отырып, бейтаныс сӛздердің мағынасын болжау;
10) оқытылатын тіл елінің салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен, болмысымен,
сӛйлеу коммуникациясы актілеріндегі вербалды және бейвербалды қарымқатынас әдебі дағдыларымен танысу;
11) оқытылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу
және неміс тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста қолдану.
19. 11-сыныптағы тәрбиелік аспект:
1) неміс тілі мен неміс мәдениетіне оң кӛзқарас қалыптастыру;
2) толерантты болу, түрлі кӛзқарастарды құрметтеу.
20. 11-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім
алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-ӛрістерінің кеңеюін, оқытылатын тіл
елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.
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21. 11-сыныптағы дамыту аспекті:
1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін,
неміс тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты
жеке қасиеттерін дамыту;
2) туған (ӛзінің) және ӛзге тіл мәдениетін тану, шетел тілін ана тілімен
салғастыру;
3) шетел тілін меңгеру үшін тиімді әдістерді қолдану, ӛзінің оқу әрекетін
ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты
тану, оны талдау, ана тіліндегі оған барабар құбылыстармен салыстыру)
белсендендіру;
4) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты
ақпаратты жазу, белгіленген мӛлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз
ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.
22. 11-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тұлғаның
қарапайым сипаттамаларына ие болу.
3-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Неміс тілі» оқу пәнін (екінші тіл) оқытудың мақсаттар жүйесі
23. Бағдарламада оқу мақсаттары кодпен белгіленді. Кодтық белгідегі
бірінші сан сыныпты, екіншісі – оқу бӛлімін, үшіншісі – оқу мақсатының реттік
нӛмірін кӛрсетеді. Мысалы, 10.1.2 код белгісінде «10» – сынып, «1» – оқу
бӛлімі, «2» – оқыту мақсатының реттік нӛмірі.
1) 1-бӛлім. Тыңдалым (Hören):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын
сӛздерді және жекелеген фразаларды
қолдаумен түсіну
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі

11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын
сӛздерді және жекелеген фразаларды түсіну
11.1.2 биографиялық сипаттағы ақпарат
сұралған күрделілеу сұрақтарды қолдаумен
түсіну
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу
тақырыптары бойынша күрделі сұрақтарды
қолдаумен түсіну
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұзақ әңгімелесу барысында негізгі
ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұзақ әңгімелесу барысында
айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және
детальдарын қолдаумен түсіну
11.1.6
кӛптеген
жалпы
және
оқу

10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз
түсіну
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұзақ әңгімелесу барысында негізгі
ақпаратты қолдаумен түсіну
10.1.5 кейбір оқу тақырыптары бойынша
қысқа әңгімелесу барысында айырықша
ақпараттың
едәуір
бӛлігін
және
детальдарын қолдаумен түсіну
10.1.6
кейбір
жалпы
және
оқу
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тақырыптарының мәнін қысқа әңгімелесу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
мәнмәтіннен қолдаумен анықтау
мәнмәтінінен қолдаумен мәтін мәнін
анықтау
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары 11.1.7
шектеулі
жалпы
және
оқу
бойынша қарапайым әңгімелесу барысында тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
аздаған
қолдаумен
сӛйлеушінің/ барысында
қолдаумен
сӛйлеушінің/
сӛйлеушілердің пікірін анықтау
сӛйлеушілердің пікірін анықтау
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары 11.1.8
кӛптеген
жалпы
және
оқу
бойынша әңгімелерді, оның ішінде ұзақ тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелерді,
әңгімелесуді қолдаумен түсіну
оның ішінде ұзақ әңгімелесуді қолдаумен
түсіну

2) 2-бӛлім. Айтылым (Sprechen):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді
қолданып, ӛзі және басқалар туралы негізгі
ақпаратты беру
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі

11.2.1
кӛптеген
жалпы
тақырыптар
бойынша пікірталастарда ӛзі және басқалар
туралы негізгі ақпаратты беру
11.2.2
кӛптеген
жалпы
тақырыптар
бойынша ақпарат алу үшін қарапайым
сұрақтар қою, қысқа әңгімеге қатысу
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
аясында ӛз пікірін білдіру үшін пайымдау
элементтері бар сӛйлемдерді қолдану
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
аясында пайымдау элементтері бар жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге
икемді жауап қайтару
11.2.5 едәуір жалпы және оқу тақырыптары
аясында ӛзара қарым-қаныс жасап, ұзағырақ
әңгімелесуге тырысу

10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
аясында ӛз пікірін білдіру үшін сӛйлемдерді
қолдану
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
аясында жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
аясында ақпарат алмасудың бастапқы
деңгейінде ӛзара қарым-қаныс жасауға
тырысу
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен
жұмыс істеу барысында сӛйлемдерді
қолданып, ӛз ойын анық және нақты жеткізу
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар аясында
арнайы лексиканы және синтаксисті
қолдану
10.2.8
әртүрлі
жалпы
және
оқу
тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер
мен оқиғалар туралы айту

11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және
сыныппен жұмыс істеу барысында ӛз ойын
сӛйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
аясында
арнайы
лексиканы
және
синтаксисті қолдану
11.2.8
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптарындағы кӛлемді әңгімелер мен
оқиғалар туралы айту

3) 3-тарау. Оқылым (Leseverstehen):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
11-сынып
А2
бастапқы
деңгейі
А1 орташа деңгейі
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары 11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
кейбір
шағын,
қарапайым бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі
7

мәтіндердегі негізгі ойды түсіну
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
аясында шағын, қарапайым мәтіндердегі
арнайы ақпаратты және детальдарды аздаған
қолдаумен түсіну
10.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары
аясындағы
мәтіндерде
келтірілген
дәлелдерді
егжей-тегжейлі
түсіну
10.3.4 кейбір шағын мәтіндерді аздаған
қолдаумен оқу, сонымен қатар оқылған
мәтін бойынша хабарлама жасау
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары аясындағы шағын мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау
10.3.6
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптарындағы
шағын
мәтіндерде
автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау
10.3.7 кейбір жазылған жанрлар аясында
сӛздердің, сӛйлемдердің және мәтіндердің
ерекше сипаттарын анықтау
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын
кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық
ресурстарды аздаған қолдаумен пайдалану
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі
фактілер мен пікірлердің арасындағы
айырмашылықты анықтау

негізгі ойды түсіну
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
аясында шағын, қарапайым мәтіндердегі
арнайы ақпаратты және детальдарды еркін
түсіну
11.3.3 кейбір кӛлемді мәтіндерді қоса
алғанда
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары
аясындағы
мәтіндерде
келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі
түсіну
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын,
қарапайым мәтіндерді оқып, ӛздігінен
түсіну
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары аясындағы мәтіндердің, оның
ішінде кӛлемді мәтіндердің мәнмәтінінен
мағынаны анықтау
11.3.6
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптары аясындағы қысқа мәтіндерде
автордың кӛзқарасын немесе пікірін
анықтау
11.3.7
кӛптеген
жазылған
жанрлар
шеңберінде сӛздердің, сӛйлемдердің және
мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну
аясын кеңейту үшін таныс қағаз және
цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану
11.3.9 кез келген жалпы және оқу
тақырыптары бойынша шағын, қарапайым
мәтіндердегі
фактілер
мен
пікірлер
арасындағы айырмашылықты анықтау

4) 4-тарау. Жазылым (Schreiben):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды
жоспарлау, жазу, түзету
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша түйінді сӛздерді тірек етіп
сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі

11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды
қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету
11.4.2 қолдаумен кейбір таныс жалпы және
оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан
шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе
ӛзінің тәжірибесі туралы жазу
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша қолдаумен жеке
сезім, кӛзқарас туралы жазу
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін қысқа
электронды хаттарды қолдаумен жазу
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мысалдар және

10.4.3
адамдарды,
мекенді
және
объектілерді сипаттап, қолдаумен мәтін
деңгейінде нақты мәліметтерді жазу
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін үлкен
сӛйлемдерді қолдаумен дәйектеп жазу
10.4.5 базалық байланыстыру сӛздерінің
кӛмегі арқылы қолдаумен сӛйлемдерді
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байланыстыру

негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар
бойынша базалық байланыстыру сӛздерінің
кӛмегі
арқылы
аздаған
қолдаумен
сӛйлемдерді мини-эссеге қисынды біріктіру
11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу
тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша
жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарында
жиі
қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша орташа сауатты
мәтін деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда
тыныс белгілерін дұрыс қолдану

10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар
бойынша базалық байланыстыру сӛздерінің
кӛмегі
арқылы
сӛйлемдерді
аздаған
қолдаумен қисынды біріктіру
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу
тақырыптары бойынша кейбір жазбаша
жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар
бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі
жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін
дұрыс қолдану

5) 5-тарау. Неміс тілін қолдану (Sprachverwendung):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді
сипаттайтын тиісті зат есімдерді, соның
ішінде жалпы фразаларды қолдану
10.5.2
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
шектеулі
спектрінде
етістіктерді қолдану
10.5.3
жалпы
және
кейбір
оқу
тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау
барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі

11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын
зат есімдер мен күрделі фразаларды қолдану
11.5.2
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының кең спектрінде күшті
және әлсіз етістіктерді қолдану
11.5.3
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
шектеулі
спектрі
бойынша сын есімдердің салыстырмалы
және күшейтпелі шырайларының алуан
түрін қолдану, дара бір буынды және екі
буынды сын есімдерді қолдану
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты
қолдану, wohin? сұрағына жауап беру үшін
in, an, auf предлогтарының кӛмегімен
Akkusativ формасындағы толықтауышты
қолдану, Dativ формасын қажет ететін mit,
nach, aus, zu, von, bei, seit және Akkusativ
формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша сұраулы сӛздерсіз
сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?
сұрақ сӛздерін қолдану, сұраулы сӛздері бар
сұраулы сӛйлемдерді қолдану, wozu?
сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік
оралымын қолдану

10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша болымсыздық мағынасын беретін
түрлі формаларды (nicht / kein) қолдану

10.5.5
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының ауқымды спектрінде WFragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану
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10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша негізгі жіктеу және тәуелдік
есімдіктерін, есептік және реттік сан
есімдерді қолдану
10.5.7
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens,
Perfekt формаларындағы дара етістіктіктерді
қолдану
10.5.8
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберіндегі ісәрекеттер туралы айту үшін Praesens осы
шақ, Perfekt ӛткен шақ формаларын қолдану
10.5.9
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
процедураларды, дағдылар мен жағдайды
сипаттау үшін етістіктің Präsens, regelmäßige
und unregelmäßige Verben формаларын
қолдану
10.5.10
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
haben / sein етістіктерінің формаларын
қолдану
10.5.11
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
(күшті, әлсіз, бӛлінетін префикі бар)
етістіктерді қолдану
10.5.12
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
сӛзжасамның түрлі формаларын қолдану
10.5.13 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мүмкіндікті тілекті
және қалауды білдіру үшін модальді
етістіктерді қолдану
10.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мезгіл мен мекен
туралы айту үшін, заттарды сипаттау,
тақырыпты белгілеу үшін предлогтарды
қолдану, септіктерге сәйкес бағытты
білдіретін предлогтарды қолдану
10.5.15
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
шектеулі
спектрінде
етістіктің бұйрық райын қолдану
10.5.16
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектріндегі
шағын мәтіндерде сӛйлем бӛліктерін
байланыстыру үшін Dativ және Akkusativ
формаларымен предлогтарды қолдану

11.5.6 Präteritum формасында sein және
haben етістіктерінің жіктелуін, ӛздік
етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ілік септігіндегі зат есімдерді,
барыс септігіндегі толықтауышты қолдану
11.5.8 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша зат есімдердің септелуін қолдану
11.5.9
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарында starke, schwache, weibliche
Deklination зат есімдердің септелуін қолдану

11.5.10
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі шеңберінде
сілтеу
және
тәуелдік
есімдіктерінің
формаларын қолдану
11.5.11 әртүрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша жақсыз сӛйлемдерді
қолдану
11.5.12
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының ауқымында бӛлінетін
және бӛлінбейтін префиксі бар етістіктерді
Praesens осы шақ және Perfekt ӛткен шақ
формаларында қолдану
11.5.13 зат есім + зат есім: das Wörterbuch,
сын есім + зат есім: Leichtathletik, етістік +
зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl сӛзжасам
модельдерін қолдану
11.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптарында барыс септігінде жіктеу
есімдіктерін қолдану, барыс септігінде
тәуелдік
есімдіктерін
қолдану,
wo?
сұрағына жауап беру барысында in, an, auf
предлогтары арқылы жасалған Dativ
формасындағы толықтауыштарды қолдану
11.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптарында von, mit, zu предлогтарын
қолдану
11.5.16
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының кеңейтілген спектрінде
осы және ӛткен шақ формаларындағы күшті
және
әлсіз
етістіктердің
жіктелуін,
сӛйлемдегі сӛздердің тәртібін (тура / кері)
қолдану
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10.5.17 жеке және таныс тақырыптарға
қарапайым қазіргі және ӛткен іс-әркеттерді
сипаттау үшін und және aber жалғаулықтары
бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану

11.5.17 жеке және таныс тақырыптарға
әртүрлі қазіргі және ӛткен іс-әркеттерді
сипаттау үшін und және aber жалғаулықтары
бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану

10.5.18
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде 100ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану

11.5.18
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде 1000ға дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану

24. Осы оқу бағдарламасы Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдықгуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Неміс тілі» (екінші тіл)
оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес
жүзеге асырылады.
25. Тоқсандағы бӛлімдер мен бӛлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат
сандарын бӛлу мұғалімнің еркіне қалдырылды.
4-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Неміс тілі» оқу пәнінен (екінші тіл) Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге
асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар
1) 10-сынып:
Білім алушы міндетті:
Тақырыптар
Бӛлімдер
1.1 Танысу
1.2 Менің
отбасым

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Оқу мақсаты
1-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарының мәнін қысқа
әңгімелесу мәнмәтіннен қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен
сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін анықтау
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында сӛйлемдерді қолданып, ӛз ойын анық және нақты
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар аясында арнайы лексиканы
және синтаксисті қолдану
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
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Жазылым

Тілді
қолдану

10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, түзету;
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамдарды, мекенді және объектілерді сипаттап,
қолдаумен мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді жазу;
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы сӛйлемдерді аздаған
қолдаумен қисынды біріктіру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, соның
ішінде жалпы фразаларды қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты
заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
болымсыздық мағынасын беретін түрлі формаларды (nicht /
kein) қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды
спектрінде W-Fragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі
жіктеу және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан
есімдерді қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens,
Perfekt формаларындағы дара етістіктіктерді қолдану;
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберіндегі іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens осы шақ,
Perfekt ӛткен шақ формаларын қолдану;
10.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды
сипаттау үшін етістіктің Präsens, regelmäßige und
unregelmäßige Verben формаларын қолдану;
10.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде haben / sein етістіктерінің формаларын қолдану;
10.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сӛзжасамның түрлі формаларын қолдану;
10.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл мен мекен туралы айту үшін, заттарды сипаттау,
тақырыпты белгілеу үшін предлогтарды қолдану, септіктерге
сәйкес бағытты білдіретін предлогтарды қолдану;
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2.1 Менің
күнделікті
ӛмірім
2.2 Хобби

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

10.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктің бұйрық райын қолдану;
10.5.17 жеке және таныс тақырыптарға қарапайым қазіргі
және ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану;
10.5.18 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде 100-ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану
2-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу барысында негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарының мәнін қысқа
әңгімелесу мәнмәтіннен қолдаумен анықтау
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында сӛйлемдерді қолданып, ӛз ойын анық және нақты
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар аясында арнайы лексиканы
және синтаксисті қолдану;
10.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым
әңгімелер мен оқиғалар туралы айту
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 кейбір шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу,
сонымен қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану;
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы
айырмашылықты анықтау
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамдарды, мекенді және объектілерді сипаттап,
қолдаумен мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді жазу;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
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3.1 Менің
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пәтерім
3.2 Жыл
мезгілдері,
ауа райы

Тыңдалым

Айтылым

сӛздерді дұрыс жазу
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, соның
ішінде жалпы фразаларды қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты
заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
болымсыздық мағынасын беретін түрлі формаларды (nicht /
kein) қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды
спектрінде W-Fragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі
жіктеу және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан
есімдерді қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens,
Perfekt формаларындағы дара етістіктіктерді қолдану;
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберіндегі іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens осы шақ,
Perfekt ӛткен шақ формаларын қолдану;
10.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды
сипаттау үшін етістіктің Präsens, regelmäßige und
unregelmäßige Verben формаларын қолдану;
10.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде haben / sein етістіктерінің формаларын қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде (күшті, әлсіз, бӛлінетін префикі бар) етістіктерді
қолдану;
10.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сӛзжасамның түрлі формаларын қолдану;
10.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл мен мекен туралы айту үшін, заттарды сипаттау,
тақырыпты белгілеу үшін предлогтарды қолдану, септіктерге
сәйкес бағытты білдіретін предлогтарды қолдану
3-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және биографиялық
сипаттағы ақпарат ұсыну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарының мәнін қысқа
әңгімелесу мәнмәтіннен қолдаумен анықтау;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді қолдаумен түсіну
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛз пікірін
білдіру үшін сӛйлемдерді қолдану;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
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қайтару;
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында ақпарат
алмасудың бастапқы деңгейінде ӛзара қарым-қаныс жасауға
тырысу;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында сӛйлемдерді қолданып, ӛз ойын анық және нақты
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар аясында арнайы лексиканы
және синтаксисті қолдану
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, түзету;
10.4.3 адамдарды, мекенді және объектілерді сипаттап,
қолдаумен мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді жазу;
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін үлкен сӛйлемдерді қолдаумен
дәйектеп жазу;
10.4.5 базалық байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы
қолдаумен сӛйлемдерді байланыстыру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, соның
ішінде жалпы фразаларды қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты
заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
болымсыздық мағынасын беретін түрлі формаларды (nicht /
kein) қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды
спектрінде W-Fragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі
жіктеу және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан
есімдерді қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens,
Perfekt формаларындағы дара етістіктіктерді қолдану;
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
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шеңберіндегі іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens осы шақ,
Perfekt ӛткен шақ формаларын қолдану;
10.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды
сипаттау үшін етістіктің Präsens, regelmäßige und
unregelmäßige Verben формаларын қолдану;
10.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде haben / sein етістіктерінің формаларын қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде (күшті, әлсіз, бӛлінетін префикі бар) етістіктерді
қолдану;
10.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сӛзжасамның түрлі формаларын қолдану;
10.5.13 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мүмкіндікті тілекті және қалауды білдіру үшін модальді
етістіктерді қолдану;
10.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл мен мекен туралы айту үшін, заттарды сипаттау,
тақырыпты белгілеу үшін предлогтарды қолдану, септіктерге
сәйкес бағытты білдіретін предлогтарды қолдану;
10.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектріндегі
шағын
мәтіндерде
сӛйлем
бӛліктерін
байланыстыру үшін Dativ және Akkusativ формаларымен
предлогтарды қолдану;
10.5.17 жеке және таныс тақырыптарға қарапайым қазіргі
және ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану;
10.5.18 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде 100-ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарының мәнін қысқа
әңгімелесу мәнмәтіннен қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен
сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін анықтау;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді қолдаумен түсіну
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында ақпарат
алмасудың бастапқы деңгейінде ӛзара қарым-қаныс жасауға
тырысу;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында сӛйлемдерді қолданып, ӛз ойын анық және нақты
жеткізу;
10.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым
әңгімелер мен оқиғалар туралы айту
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 кейбір шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу,
сонымен қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
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10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы
айырмашылықты анықтау
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты
заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды
спектрінде W-Fragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану
4-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.5 кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа әңгімелесу
барысында айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және
детальдарын қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарының мәнін қысқа
әңгімелесу мәнмәтіннен қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен
сӛйлеушінің/сӛйлеушілердің пікірін анықтау
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛз пікірін
білдіру үшін сӛйлемдерді қолдану;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында сӛйлемдерді қолданып, ӛз ойын анық және нақты
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар аясында арнайы лексиканы
және синтаксисті қолдану
10.3.4 кейбір шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу,
сонымен қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.7 кейбір жазылған жанрлар аясында сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау
10.4.3 адамдарды, мекенді және объектілерді сипаттап,
қолдаумен мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді жазу;
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
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байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы сӛйлемдерді аздаған
қолдаумен қисынды біріктіру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу;
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа
сауатты мәтін деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты
заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік
есімдіктерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
болымсыздық мағынасын беретін түрлі формаларды (nicht /
kein) қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды
спектрінде W-Fragen сұрақтарын, оның ішінде Wie? Wie
lange? Wieviel? сұрақ сӛздерін қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі
жіктеу және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан
есімдерді қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens,
Perfekt формаларындағы дара етістіктіктерді қолдану;
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберіндегі іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens осы шақ,
Perfekt ӛткен шақ формаларын қолдану;
10.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды
сипаттау үшін етістіктің Präsens, regelmäßige und
unregelmäßige Verben формаларын қолдану;
10.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде haben / sein етістіктерінің формаларын қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде (күшті, әлсіз, бӛлінетін префикі бар) етістіктерді
қолдану;
10.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сӛзжасамның түрлі формаларын қолдану;
10.5.13 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мүмкіндікті тілекті және қалауды білдіру үшін модальді
етістіктерді қолдану;
10.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл мен мекен туралы айту үшін, заттарды сипаттау,
тақырыпты белгілеу үшін предлогтарды қолдану, септіктерге
сәйкес бағытты білдіретін предлогтарды қолдану;
10.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде етістіктің бұйрық райын қолдану;
10.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектріндегі
шағын
мәтіндерде
сӛйлем
бӛліктерін
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байланыстыру үшін Dativ және Akkusativ формаларымен
предлогтарды қолдану;
10.5.17 жеке және таныс тақырыптарға қарапайым қазіргі
және ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану

2) 11-сынып:
Білім алушы міндетті:
Тақырыптар
Бӛлімдер
1.1 Сауда
1.2
Қазақстанда
ғы және
Германияда
ғы дәстүрлі
тағам

Тыңдалым

Оқу мақсаты
1-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.2 биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған күрделілеу
сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша
күрделі сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
барысында айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және детальдарын
қолдаумен түсіну;

Айтылым

Оқылым

Жазылым

11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу
барысында
қолдаумен
сӛйлеушінің/сӛйлеушілердің пікірін анықтау
11.2.1 кӛптеген жалпы тақырыптар бойынша пікірталастарда
ӛзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар бойынша ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімеге қатысу;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛз
пікірін білдіру үшін пайымдау элементтері бар сӛйлемдерді
қолдану;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғаларды айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
еркін түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді оқып, ӛздігінен түсіну;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану;
11.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлер
арасындағы айырмашылықты анықтау
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету;
11.4.2 қолдаумен кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер
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немесе ӛзінің тәжірибесі туралы жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қолдаумен жеке сезім, кӛзқарас туралы жазу;
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін қысқа электронды хаттарды
қолдаумен жазу;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді мини-эссеге қисынды біріктіру;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда
тыныс белгілерін дұрыс қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекенді сипаттайтын зат есімдер мен күрделі
фразаларды қолдану;
11.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
күшті және әлсіз етістіктерді қолдану;
11.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және
күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, дара бір
буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты қолдану, wohin?
сұрағына жауап беру үшін in, an, auf предлогтарының
кӛмегімен Akkusativ формасындағы толықтауышты қолдану,
Dativ формасын қажет ететін mit, nach, aus, zu, von, bei, seit
және Akkusativ формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар;
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
сұраулы сӛздерсіз сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen? сұрақ сӛздерін
қолдану, сұраулы сӛздері бар сұраулы сӛйлемдерді қолдану,
wozu? сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік оралымын
қолдану;
11.5.6 Präteritum формасында sein және haben етістіктерінің
жіктелуін, ӛздік етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу;
11.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің
септелуін қолдану;
11.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында starke,
schwache, weibliche Deklination зат есімдердің септелуін
қолдану;
11.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын
қолдану;
11.5.11 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
жақсыз сӛйлемдерді қолдану;
11.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында
бӛлінетін және бӛлінбейтін префиксі бар етістіктерді Praesens
осы шақ және Perfekt ӛткен шақ формаларында қолдану;
11.5.13 зат есім + зат есім: das Wörterbuch, сын есім + зат есім:
Leichtathletik, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl сӛзжасам
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2.1.
Қазақстанда
ғы және
Германиядағ
ы мерекелер
мен салтдәстүрлер
2.2 Музыка
және ӛнер

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

модельдерін қолдану;
11.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von,
mit, zu предлогтарын қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кеңейтілген
спектрінде осы және ӛткен шақ формаларындағы күшті және
әлсіз етістіктердің жіктелуін, сӛйлемдегі сӛздердің тәртібін
(тура/кері) қолдану;
11.5.17 жеке және таныс тақырыптарға әртүрлі қазіргі және
ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану;
11.5.18 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде 1000-ға дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану
2-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу барысында негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен
түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу мәнмәтінінен қолдаумен мәтін мәнін анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу
барысында
қолдаумен
сӛйлеушінің/сӛйлеушілердің пікірін анықтау;
11.1.8 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді қолдаумен түсіну
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛз
пікірін білдіру үшін пайымдау элементтері бар сӛйлемдерді
қолдану;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғаларды айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
еркін түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді оқып, ӛздігінен түсіну;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
қысқа мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін
анықтау
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету;
11.4.2 қолдаумен кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер
немесе ӛзінің тәжірибесі туралы жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
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қолдану

қолдаумен жеке сезім, кӛзқарас туралы жазу;
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін қысқа электронды хаттарды
қолдаумен жазу;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекенді сипаттайтын зат есімдер мен күрделі
фразаларды қолдану;
11.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және
күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, дара бір
буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты қолдану, wohin?
сұрағына жауап беру үшін in, an, auf предлогтарының
кӛмегімен Akkusativ формасындағы толықтауышты қолдану,
Dativ формасын қажет ететін mit, nach, aus, zu, von, bei, seit
және Akkusativ формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар;
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
сұраулы сӛздерсіз сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen? сұрақ сӛздерін
қолдану, сұраулы сӛздері бар сұраулы сӛйлемдерді қолдану,
wozu? сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік оралымын
қолдану;
11.5.6 Präteritum формасында sein және haben етістіктерінің
жіктелуін, ӛздік етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша ілік
септігіндегі зат есімдерді, барыс септігіндегі толықтауышты
қолдану;
11.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің
септелуін қолдану;
11.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында starke,
schwache, weibliche Deklination зат есімдердің септелуін
қолдану;
11.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын
қолдану;
11.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында
бӛлінетін және бӛлінбейтін префиксі бар етістіктерді Praesens
осы шақ және Perfekt ӛткен шақ формаларында қолдану;
11.5.13 зат есім + зат есім: das Wörterbuch, сын есім + зат есім:
Leichtathletik, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl сӛзжасам
модельдерін қолдану;
11.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс
септігінде жіктеу есімдіктерін қолдану, барыс септігінде
тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo? сұрағына жауап беру
барысында in, an, auf предлогтары арқылы жасалған Dativ
формасындағы толықтауыштарды қолдану;
11.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von,
mit, zu предлогтарын қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кеңейтілген
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спектрінде осы және ӛткен шақ формаларындағы күшті және
әлсіз етістіктердің жіктелуін, сӛйлемдегі сӛздердің тәртібін
(тура/кері) қолдану;
11.5.17 жеке және таныс тақырыптарға әртүрлі қазіргі және
ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану
3-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
барысында айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және детальдарын
қолдаумен түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу мәнмәтінінен қолдаумен мәтін мәнін анықтау

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілді
қолдану

11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар бойынша ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімеге қатысу;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛз
пікірін білдіру үшін пайымдау элементтері бар сӛйлемдерді
қолдану;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғаларды айту
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
еркін түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді оқып, ӛздігінен түсіну;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің, оның ішінде кӛлемді мәтіндердің мәнмәтінінен
мағынаны анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету;
11.4.2 қолдаумен кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер
немесе ӛзінің тәжірибесі туралы жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қолдаумен жеке сезім, кӛзқарас туралы жазу;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді мини-эссеге қисынды біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
әртүрлі жазбаша жанрлардың мәтін деңгейіндегі тиісті
форматын аздаған қолдаумен пайдалану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекенді сипаттайтын зат есімдер мен күрделі
фразаларды қолдану;
11.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
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күшті және әлсіз етістіктерді қолдану;
11.5.3 использовать большое разнообразие прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем, использовать
простые односложные и двусложные прилагательные;
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты қолдану, wohin?
сұрағына жауап беру үшін in, an, auf предлогтарының
кӛмегімен Akkusativ формасындағы толықтауышты қолдану,
Dativ формасын қажет ететін mit, nach, aus, zu, von, bei, seit
және Akkusativ формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар;
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
сұраулы сӛздерсіз сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen? сұрақ сӛздерін
қолдану, сұраулы сӛздері бар сұраулы сӛйлемдерді қолдану,
wozu? сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік оралымын
қолдану;
11.5.6 Präteritum формасында sein және haben етістіктерінің
жіктелуін, ӛздік етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша ілік
септігіндегі зат есімдерді, барыс септігіндегі толықтауышты
қолдану;
11.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің
септелуін қолдану;
11.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында starke,
schwache, weibliche Deklination зат есімдердің септелуін
қолдану;
11.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында
бӛлінетін және бӛлінбейтін префиксі бар етістіктерді Praesens
осы шақ және Perfekt ӛткен шақ формаларында қолдану;
11.5.13 зат есім + зат есім: das Wörterbuch, сын есім + зат есім:
Leichtathletik, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl сӛзжасам
модельдерін қолдану;
11.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс
септігінде жіктеу есімдіктерін қолдану, барыс септігінде
тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo? сұрағына жауап беру
барысында in, an, auf предлогтары арқылы жасалған Dativ
формасындағы толықтауыштарды қолдану;
11.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von,
mit, zu предлогтарын қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кеңейтілген
спектрінде осы және ӛткен шақ формаларындағы күшті және
әлсіз етістіктердің жіктелуін, сӛйлемдегі сӛздердің тәртібін
(тура / кері) қолдану;
11.5.17 жеке және таныс тақырыптарға әртүрлі қазіргі және
ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша
күрделі сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
барысында негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну;
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барысында айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және детальдарын
қолдаумен түсіну
11.2.5 едәуір жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛзара қарымқаныс жасап, ұзағырақ әңгімелесуге тырысу;

11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді оқып, ӛздігінен түсіну;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің, оның ішінде кӛлемді мәтіндердің мәнмәтінінен
мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
қысқа мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін
анықтау;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлер
арасындағы айырмашылықты анықтау
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін қысқа электронды хаттарды
қолдаумен жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді мини-эссеге қисынды біріктіру
11.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
күшті және әлсіз етістіктерді қолдану;
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты қолдану, wohin?
сұрағына жауап беру үшін in, an, auf предлогтарының
кӛмегімен Akkusativ формасындағы толықтауышты қолдану,
Dativ формасын қажет ететін mit, nach, aus, zu, von, bei, seit
және Akkusativ формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар;
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
сұраулы сӛздерсіз сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen? сұрақ сӛздерін
қолдану, сұраулы сӛздері бар сұраулы сӛйлемдерді қолдану,
wozu? сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік оралымын
қолдану;
11.5.6 Präteritum формасында sein және haben етістіктерінің
жіктелуін, ӛздік етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу;
11.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс
септігінде жіктеу есімдіктерін қолдану, барыс септігінде
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4.1 Саяхат
4.2
Қоршаған
ортаны
қорғау

Тыңдалым

тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo? сұрағына жауап беру
барысында in, an, auf предлогтары арқылы жасалған Dativ
формасындағы толықтауыштарды қолдану
4-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
барысында айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және детальдарын
қолдаумен түсіну

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілді
қолдану

11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар бойынша ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімеге қатысу;
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары аясында
пайымдау элементтері бар жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару;
11.2.5 едәуір жалпы және оқу тақырыптары аясында ӛзара қарымқаныс жасап, ұзағырақ әңгімелесуге тырысу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғаларды айту
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясында шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және детальдарды
еркін түсіну;
11.3.3 кейбір кӛлемді мәтіндерді қоса алғанда таныс жалпы
және оқу тақырыптары аясындағы мәтіндерде келтірілген
дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну
11.4.2 қолдаумен кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер
немесе ӛзінің тәжірибесі туралы жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қолдаумен жеке сезім, кӛзқарас туралы жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
11.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
күшті және әлсіз етістіктерді қолдану;
11.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және
күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, дара бір
буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
11.5.4 табыс септігіндегі толықтауышты қолдану, wohin?
сұрағына жауап беру үшін in, an, auf предлогтарының
кӛмегімен Akkusativ формасындағы толықтауышты қолдану,
Dativ формасын қажет ететін mit, nach, aus, zu, von, bei, seit
және Akkusativ формасын қажет ететін durch, für, ohne, um,
gegen, bis предлогтар;
11.5.5 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
сұраулы сӛздерсіз сұраулы сӛйлемдер құрастыру, Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen? сұрақ сӛздерін
қолдану, сұраулы сӛздері бар сұраулы сӛйлемдерді қолдану,
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wozu? сұраулы сӛзін және um … zu инфинитивтік оралымын
қолдану;
11.5.6 Präteritum формасында sein және haben етістіктерінің
жіктелуін, ӛздік етістіктерін, ӛздік етістіктерінің жіктелуін
қолдану, модаль етістіктерді қолдана білу;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша ілік
септігіндегі зат есімдерді, барыс септігіндегі толықтауышты
қолдану;
11.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің
септелуін қолдану;
11.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын
қолдану;
11.5.11 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
жақсыз сӛйлемдерді қолдану;
11.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында
бӛлінетін және бӛлінбейтін префиксі бар етістіктерді Praesens
осы шақ және Perfekt ӛткен шақ формаларында қолдану;
11.5.13 зат есім + зат есім: das Wörterbuch, сын есім + зат есім:
Leichtathletik, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl сӛзжасам
модельдерін қолдану;
11.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс
септігінде жіктеу есімдіктерін қолдану, барыс септігінде
тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo? сұрағына жауап беру
барысында in, an, auf предлогтары арқылы жасалған Dativ
формасындағы толықтауыштарды қолдану;
11.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von,
mit, zu предлогтарын қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кеңейтілген
спектрінде осы және ӛткен шақ формаларындағы күшті және
әлсіз етістіктердің жіктелуін, сӛйлемдегі сӛздердің тәртібін
(тура/кері) қолдану;
11.5.17 жеке және таныс тақырыптарға әртүрлі қазіргі және
ӛткен іс-әркеттерді сипаттау үшін und және aber
жалғаулықтары бар бірқатар сӛйлемдерді қолдану;
11.5.18 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде 1000-ға дейінгі есептік және реттік сан есімдерді
қолдану
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Типовая учебная программа по предмету «Немецкий язык» (второй язык)
Глава 1. Общие положения
1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным
общеобязательным стандартом общего среднего образования, утвержденным
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан под № 17669).
2. Значимость учебного предмета определяется тем, что он является
одним из мировых языков, языком науки, образования и туризма. Изучение
немецкого языка в школах Казахстана исторически обусловлено проживанием
этнических немцев в стране, а также доминирующим статусом немецкого языка
на территории Казахстана в советский период. Изучение немецкого языка:
1) обеспечивает успешную коммуникацию обучающихся в различных
жизненных ситуациях;
2) предоставляет доступ к высшему образованию за рубежом – в вузах
Германии, Австрии, Швейцарии;
3) обеспечивает доступ обучающихся к новостям и информации, которая
распространяется на немецком языке;
4) предоставляет обучающимся доступ к аутентичным текстам
литературных произведений на немецком языке;
5) позволяет учиться в течение всей жизни, опираясь на навыки,
стратегии обучения и знания, полученные в школе.
3. Учебная программа по учебному предмету «Немецкий язык» (второй
язык) направлена на развитие языковых навыков и речевых умений
обучающихся по четырем видам речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо). По завершению уровня общего среднего
образования обучающиеся должны достигнуть начального языкового уровня
А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR).
Глава 2. Организация содержания учебного предмета «Немецкий язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
4. Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету
«Немецкий язык» (второй язык) составляет:
1) в 10 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
2) в 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
Объем учебной нагрузки по учебному предмету зависит от Типового
учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки
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Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении Типовых
учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования
Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под №8170).
5. Учебная программа содержит этапы обучения немецкому языку
(классы) в соответствии с уровнями обученности и долгосрочный план на весь
период обучения.
6. Содержание учебной программы по учебному предмету «Немецкий
язык» (второй язык) структурировано по разделам: слушание, говорение,
чтение, письмо, использование немецкого языка.
7. Цели обучения, обозначенные в каждом разделе, позволяют учителю
системно планировать работу по развитию всех видов речевой деятельности
(слушание, говорение, чтение, письмо), оценивать достижения обучающихся,
информировать их о следующих этапах обучения.
8. В базовом содержании (Inhalt) программы представлены общие цели
обучения немецкому языку в разрезе классов.
9. В разделах «Слушание», «Говорение», «Чтение» и «Письмо»
прописаны цели обучения по видам речевой деятельности, соотнесенные с
уровнями обученности иностранному языку (10 класс – А1.1, 11 класс – А2.1),
достижение которых направлено на конечный результат обучения немецкому
языку.
10. В разделе «Использование немецкого языка» обучающийся
знакомится
с
требованиями
корректного
использования
лексикограмматических, синтаксических структур немецкого языка в речи.
11. Базовое содержание (Inhalt) для 10 класса соотносится с уровнем
обученности иностранному языку – средний уровень А1.
12. Межкультурно-коммуникативный аспект в 10 классе:
1) общение на бытовом и учебном уровнях с представителями
иноязычной культуры;
2) демонстрация начальных знаний немецкого языка;
3) понимание простых фраз;
4) ответы на простые повседневные вопросы и их постановка;
5) представление себя устно;
6) ведение элементарного диалога;
7) выявление нужной для себя простой информации (плакаты, таблицы,
реклама);
8) написание простых открыток;
9) понимание сути высказывания с помощью жестов, перифраз, повторов;
10) интуитивное угадывание лексики с опорой на родной язык;
11) приобщение к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого
языка и стремление практически пользоваться немецким языком в ситуациях
межкультурного взаимодействия;
12) знакомство с реалиями, обычаями, традициями страны изучаемого
языка, навыками вербального и невербального поведения в актах речевой
коммуникации.
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13. Воспитательный аспект в 10 классе:
1) формирование позитивного отношения к немецкому языку и культуре;
2) уважение различных точек зрения, проявление толерантности.
14. Общеобразовательный аспект в 10 классе: повышение общей
культуры, расширение кругозора, знаний о стране изучаемого языка, об
окружающем мире в целом посредством немецкого языка.
15. Развивающий аспект в 10 классе:
1) развитие у обучающихся языковых способностей, культуры речевого
поведения, интереса к изучению немецкого языка, положительных свойств
личности: волевые качества, память;
2) распознавание родной (собственной) и иноязычной культур,
использование рациональных приемов овладения иностранным языком,
организация своей учебной деятельности, активизация интеллектуальных
процессов (распознавание того или иного явления языка, его анализ, сравнение
с аналогичным в родном языке);
3) работа с учебником, словарем, запись учебной информации,
использование современных технологий обучения, обеспечивающих
эффективность овладения языком в заданных параметрах.
16. Стратегический аспект в 10 классе: овладение элементарными
характеристиками вторичной языковой личности.
17. Базовое содержание (Inhalt) для 11 класса соответствует уровню
обученности иностранному языку – А2.1.
18. Межкультурно-коммуникативный аспект в 11 классе:
1) общение на социально-бытовом и учебном уровнях с представителями
иноязычной культуры;
2) демонстрация базовых знаний языка;
3) понимание простых обиходных предложений, фраз;
4) ответы на повседневные вопросы, их постановка, построение простого
диалога;
5) представление себя и другого человека;
6) выявление нужной для себя простой информации (в магазине, на
улице);
7) написание простых открыток, писем о себе, заполнение анкеты;
8) понимание сути высказывания с помощью перифраз, повторов;
9) интуитивное угадывание лексики с опорой на родной язык;
10) знакомство с реалиями, нравами, обычаями, традициями страны
изучаемого языка, навыками вербального и невербального коммуникативного
поведения в актах речевой коммуникации;
11) приобщение к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого
языка и практическое использование немецкого языка в ситуациях
межкультурного взаимодействия.
19. Воспитательный аспект в 11 классе:
1) формирование позитивного отношения к немецкому языку и культуре;
2) уважение различных точек зрения, проявление толерантности.
20. Общеобразовательный аспект в 11 классе: повышение у обучающихся
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общей культуры, расширение кругозора, знаний о стране изучаемого языка, об
окружающем мире в целом посредством немецкого языка.
21. Развивающий аспект в 11 классе:
1) развитие у обучающихся языковых способностей, культуры речевого
поведения, интереса к изучению немецкого языка, положительных свойств
личности: волевые качества, память;
2) распознавание родной (собственной) и иноязычной культуры,
сопоставление родного и иностранного языка;
3) использование рациональных приемов овладения иностранным
языком,
организация
своей
учебной
деятельности,
активизация
интеллектуальных процессов (распознавание того или иного явления языка, его
анализ, сравнение с аналогичным в родном языке);
4) работа с книгой, справочной литературой, запись учебной
информации,
использование
современных
технологий
обучения,
обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных параметрах.
22. Стратегический аспект в 11 классе: овладение элементарными
характеристиками вторичной языковой личности.
Глава 3. Система целей обучения учебного предмета «Немецкий
язык» (второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного
направления
23. Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое
число обозначает класс, второе число показывает раздел, третье - нумерацию
учебной цели. Например, в кодировке 10.1.2 «10» – класс, «1» – раздел, «2» –
порядковый номер цели обучения.
1) Раздел 1. Слушание (Hören):
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные
фразы и наиболее употребительные слова
по теме
10.1.2 понимать простые вопросы и
предоставлять
информацию
биографического характера
10.1.3 понимать без поддержки простые
вопросы на общие и учебные темы

11 класс
Низкий уровень А2.1

11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме

11.1.2 понимать более сложные вопросы с
поддержкой о предоставлении личной
информации
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные
вопросы по широкому кругу общих и
учебных тем
10.1.4 понимать с поддержкой основные 11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой
моменты в продолжительной беседе на основные моменты в продолжительной
общие и учебные темы
беседе на общие и учебные темы
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10.1.5 понимать с поддержкой большую
часть специфичной информации и деталей
в короткой беседе на некоторые учебные
темы
10.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста короткой беседы на некоторые
общие и учебные темы
10.1.7 определить мнение говорящего(-их)
в простом разговоре с поддержкой на
некоторые общие и учебные темы
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
некоторые общие и учебные темы

11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в
продолжительной беседе на общие и учебные
темы
11.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста продолжительной беседы на
большинство общих и учебных тем
11.1.7 определить мнение говорящего(-их) в
продолжительном разговоре с поддержкой на
ограниченные общие и учебные темы
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
большинство общих и учебных тем

2) Раздел 2. Говорение (Sprechen):
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.2.1 передавать основную информацию
о себе и других на уровне простых
предложений в типичных ситуациях
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить
информацию
в
рамках
некоторых общих тем
10.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения в рамках некоторых общих и
учебных тем
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на
уровне предложения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и
учебных тем
10.2.5 пробовать взаимодействовать на
базовом уровне обмена информацией в
рамках различных общих и учебных тем
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на
уровне предложения во время парной,
групповой работы и работы всем классом
10.2.7 использовать специфичную лексику
и синтаксис в рамках некоторых общих
тем
10.2.8 рассказывать простые истории и
события на различные общие и учебные
темы

11 класс
Низкий уровень А2.1

11.2.1 передавать основную информацию о
себе и других на уровне дискуссии на
большинство общих тем
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить информацию в рамках большинства
общих тем, поддерживать краткий разговор
11.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения с элементами рассуждения в
рамках различных общих и учебных тем
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на
уровне
предложения
с
элементами
рассуждения на некоторые комментарии в
рамках различных общих и учебных тем
11.2.5 пробовать взаимодействовать в более
продолжительной беседе на большинство
общих и учебных тем
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время дискуссии при парной,
групповой работе и работе всем классом
11.2.7 использовать специфичную лексику и
синтаксис в рамках некоторых общих и
учебных тем
11.2.8 рассказывать более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы

3) Раздел 3. Чтение (Leseverstehen):
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1

11 класс
Низкий уровень А2.1
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10.3.1 понимать основные моменты в
некоторых коротких, простых текстах по
общим и учебным темам
10.3.2
понимать
с
незначительной
поддержкой специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в
рамках некоторых общих и учебных тем
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках
некоторых знакомых общих и учебных тем

11.3.1 понимать основные моменты в
коротких, простых текстах по общим и
учебным темам
11.3.2 понимать свободно специфичную
информацию и детали в коротких, простых
текстах в рамках некоторых общих и учебных
тем
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках
некоторых знакомых общих и учебных тем,
включая некоторые длинные тексты
10.3.4
читать
с
незначительной 11.3.4 читать и понимать самостоятельно
поддержкой некоторые короткие тексты, а некоторые
короткие,
простые
тексты
также делать сообщение в связи с художественной литературы
прочитанным текстом
10.3.5 определять смысл из контекста в 11.3.5 определять смысл из контекста в
коротких текстах в рамках некоторых рамках некоторых знакомых общих и
знакомых общих и учебных тем
учебных тем, включая длинные тексты
10.3.6 определять отношение или мнение 11.3.6 определять отношение или мнение
автора в коротких текстах на некоторые автора в коротких текстах в рамках
общие и учебные темы
большинства общих и учебных тем
10.3.7 определять характерные свойства 11.3.7 определять характерные свойства
слова, предложения и текста в рамках слова, предложения и текста в рамках
некоторых написанных жанров
большинства написанных жанров
10.3.8
использовать
с
некоторой 11.3.8 использовать самостоятельно знакомые
поддержкой знакомые бумажные и бумажные и цифровые ресурсы для проверки
цифровые ресурсы для проверки значения значения и расширения понимания
и расширения понимания
10.3.9 определять разницу между фактом и 11.3.9 определять разницу между фактом и
мнением в коротких, простых текстах на мнением в коротких, простых текстах на
различные общие и учебные темы
любые общие и учебные темы

4) Раздел 4. Письмо (Schreiben):
Обучающийся должны:
10 класс
Средний уровень А1
10.4.1
планировать,
писать
и
корректировать работы на уровне текста
на некоторые общие и учебные темы
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова
последовательные предложения в абзац на
некоторые общие и учебные темы
10.4.3 писать с поддержкой фактические
данные на уровне текста, описывая людей,
места и объекты
10.4.4
писать
с
поддержкой
последовательность длинных предложений
для передачи личной информации
10.4.5 связывать предложения при помощи
базовых слов связок с поддержкой

11 класс
Низкий уровень А2.1

11.4.1 планировать, писать и корректировать
работы с поддержкой на уровне текста на
различные общие и учебные темы
11.4.2 писать с поддержкой о реальных,
вымышленных событиях, действиях или
опыте из прошлого на некоторые знакомые
общие и учебные темы
11.4.3 писать с поддержкой о личных
чувствах и мнениях на некоторые знакомые
общие и учебные темы
11.4.4 писать короткие электронные письма с
поддержкой темы для передачи личной
информации
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы,
подкрепляя примерами и обоснованием, на
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10.4.6 объединять предложения логически
с некоторой поддержкой, используя
базовые слова связки, на некоторые
знакомые общие темы
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой соответствующий формат на
уровне текста некоторых письменных
жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы
10.4.8
писать
правильно
часто
используемые слова на некоторые общие
темы
10.4.9 использовать знаки препинания в
письменных
работах
с
умеренной
грамотностью на уровне текста на
некоторые знакомые общие темы

некоторые знакомые общие и учебные темы
11.4.6 объединять предложения логически в
мини-эссе с незначительной поддержкой,
используя базовые слова связки, на
различные знакомые общие темы
11.4.7 использовать с некоторой поддержкой
соответствующий формат на уровне текста
для различных письменных жанров на
знакомые общие и некоторые учебные темы
11.4.8 писать правильно часто используемые
слова на некоторые знакомые общие и
учебные темы
11.4.9 использовать знаки препинания в
письменных
работах
с
умеренной
грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы

5) Раздел 5. Использование немецкого языка (Sprachverwendung):
Обучающийся должны:
10 класс
Средний уровень А1
10.5.1 использовать соответствующие
существительные, в том числе общие
фразы, описывающие время и место, по
некоторым знакомым общим и учебным
темам
10.5.2
использовать
глаголы
в
ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем
10.5.3 использовать прилагательные и
притяжательные
местоимения
при
описании предметов на общие и некоторые
учебные темы
10.5.4 использовать различные формы
отрицания (nicht / kein) по знакомым
общим и учебным темам

10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в
том числе вопросительные слова (Wie?
Wie lange? Wieviel?) в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем

11 класс
Низкий уровень А2.1

11.5.1 использовать существительные и
сложные фразы, описывающие место и
время, по знакомым общим и учебным темам
11.5.2 использовать сильные и слабые
глаголы в расширенном спектре знакомых
общих и учебных тем
11.5.3 использовать большое разнообразие
прилагательных
в
сравнительной
и
превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем,
использовать простые односложные и
двусложные прилагательные
11.5.4
использовать
дополнение
в
винительном
падеже,
употребление
дополнения в Akkusativ при помощи
предлогов in, an, auf, при ответе на вопрос
wohin? Предлоги, требующие Dativ (mit, nach,
aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis)
11.5.5
использовать
вопросительные
предложения без вопросительного слова,
вопросительные слова: Wie?, Wo?, Woher?,
Was?,
Wann?,
Wieviel/e?,
Wessen?,
вопросительные
предложения
с
вопросительным словом, вопросительное
слово wozu? и инфинитивный оборот um …
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zu по многим знакомым общим и учебным
темам

10.5.6 использовать основные личные и
притяжательные
местоимения,
количественные
и
порядковые
числительные по знакомым общим и
учебным темам
10.5.7 использовать простые формы
глаголов Präsens, Perfekt чтобы выразить
то, что происходит и произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем
10.5.8 использовать формы настоящего
времени Praesens, прошедшего времени
Perfekt чтобы рассказать о действиях по
ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем
10.5.9 использовать Prasens, regelmaßige
und unregelmaßige Verben для описания
процедур, привычек и состояния по
ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем
10.5.10 использовать формы глаголов
haben / sein по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем

11.5.6 использовать спряжение глагола sein и
haben в Präteritum, возвратные глаголы,
спряжение возвратных глаголов, уметь
употреблять модальные глаголы
11.5.7 использовать родительный падеж имен
существительных, дополнение в дательном
падеже по знакомым общим и учебным темам
11.5.8
использовать
склонение
имен
существительных по общим и учебным темам

11.5.9
использовать
starke,
schwache,
weibliche Deklination в знакомых общих и
учебных темах

11.5.10 использовать формы указательных и
притяжательных
местоимений
по
ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем
10.5.11 использовать глаголы (сильные, 11.5.11 использовать безличные предложения
слабые, с отделяемой приставкой) по по различным знакомым общим и учебным
ограниченному кругу знакомых общих и темам
учебных тем
10.5.12 использовать различные формы 11.5.12 использовать глаголы с отделяемыми
словообразования по ограниченному кругу и неотделяемыми приставками в настоящем
знакомых общих и учебных тем
времени Praesens и прошедшем разговорном
времени Perfekt по диапазону привычных
общих и учебных тем
10.5.13 использовать модальные глаголы, 11.5.13
использовать
словосложение:
чтобы выразить возможность, желание и существительное + существительное: das
предпочтение по некоторым знакомым Wörterbuch,
прилагательное
+
общим и учебным темам
существительное: Leichtathletik, глагол +
существительное: Esslöffel, Fahrstuhl
10.5.14 использовать предлоги, чтобы 11.5.14 использовать личные местоимения в
говорить о времени и месте, использовать дательном
падеже,
притяжательные
предлоги,
чтобы
описывать
вещи, местоимения
в
дательном
падеже,
обозначить тему, использовать предлоги употреблять дополнения в Dativ при помощи
направления в соответствии с падежами по предлогов in, an, auf при ответе на вопрос wo?
некоторым знакомым общим и учебным в различных знакомых общих и учебных
темам
темах
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10.5.15
использовать
повелительное
наклонение глагола в ограниченном
спектре знакомых общих и учебных тем
10.5.16 использовать предлоги с Dativ и
Akkusativ для связи частей предложений в
небольших текстах в ограниченном
спектре знакомых общих и учебных тем
10.5.17 использовать ряд предложений с
союзами und и aber для описания простых
настоящих и прошлых действий на личные
и знакомые темы
10.5.18 использовать количественные и
порядковые числительные до 100 в
ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем

11.5.15 использовать предлоги von, mit, zu в
различных знакомых общих и учебных темах
11.5.16 использовать спряжение слабых /
сильных глаголов в настоящем и прошедшем
времени, порядок слов в предложении
(прямой / обратный) в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем
11.5.17 использовать ряд предложений с
союзами und и aber для описания различных
настоящих и прошлых действий на личные и
знакомые темы
11.5.18 использовать количественные и
порядковые числительные до 1000 в
ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем

24. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с
Долгосрочным планом к Типовой учебной программе по учебному предмету
«Немецкий язык» (второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного
направления уровня общего среднего образования.
25. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов
варьируется по усмотрению учителя.
Глава 4. Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы
учебного предмета «Немецкий язык» (второй язык) для 10-11 классов
общественно-гуманитарного направления
1) 10 класс:
Обучающийся должен:
Темы
Разделы
1.1
Знакомство
1.2 Моя семья

Слушание

Говорение

Цели обучения
1 четверть
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего(-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках
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различных общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем
Чтение
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем
Письмо
10.4.1 планировать, писать и корректировать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.6 объединять предложения логически с некоторой
поддержкой, используя базовые слова связки, на некоторые
знакомые общие темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие существительные, в
ние языка том числе общие фразы, описывающие время и место, по
некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.2 использовать глаголы в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные и притяжательные
местоимения при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать различные формы отрицания (nicht /
kein) по знакомым общим и учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в том числе
вопросительные слова (Wie? Wie lange? Wieviel?) в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.6 использовать основные личные и притяжательные
местоимения, количественные и порядковые числительные
по знакомым общим и учебным темам;
10.5.7 использовать простые формы глаголов Präsens, Perfekt
чтобы выразить то, что происходит и произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.8 использовать формы настоящего времени Praesens,
прошедшего времени Perfekt чтобы рассказать о действиях
по ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать Prasens, regelmaßige und unregelmaßige
Verben для описания процедур, привычек и состояния по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.10 использовать формы глаголов haben / sein по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
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2.1 Моя
повседневная
жизнь
2.2 Хобби

Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

10.5.12 использовать различные формы словообразования по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать предлоги, чтобы описывать вещи,
обозначить тему, использовать предлоги направления в
соответствии с падежами по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.15 использовать повелительное наклонение глагола в
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания простых настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы;
10.5.18 использовать количественные и порядковые
числительные до 100 в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем
2 четверть
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем;
10.2.8 рассказывать простые истории и события на
различные общие и учебные темы
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.8 использовать с некоторой поддержкой знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
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предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие существительные, в
ние языка том числе общие фразы, описывающие время и место, по
некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.2 использовать глаголы в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные и притяжательные
местоимения при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать различные формы отрицания (nicht /
kein) по знакомым общим и учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в том числе
вопросительные слова (Wie? Wie lange? Wieviel?) в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.6 использовать основные личные и притяжательные
местоимения, количественные и порядковые числительные
по знакомым общим и учебным темам;
10.5.7 использовать простые формы глаголов Präsens, Perfekt
чтобы выразить то, что происходит и произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.8 использовать формы настоящего времени Praesens,
прошедшего времени Perfekt чтобы рассказать о действиях
по ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать Prasens, regelmaßige und unregelmaßige
Verben для описания процедур, привычек и состояния по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.10 использовать формы глаголов haben / sein по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать глаголы (сильные, слабые, с
отделяемой приставкой) по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
10.5.12 использовать различные формы словообразования по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать предлоги, чтобы описывать вещи,
обозначить тему, использовать предлоги направления в
соответствии с падежами по некоторым знакомым общим и
учебным темам
3 четверть
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3.1 Мой дом /
моя квартира
3.2 Времена
года, погода

Слушание

10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.2 понимать простые вопросы и предоставлять
информацию биографического характера;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение 10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем
Чтение
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы
Письмо
10.4.1 планировать, писать и корректировать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений для передачи личной информации;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых слов
связок с поддержкой;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие существительные, в
ние языка том числе общие фразы, описывающие время и место, по
некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.2 использовать глаголы в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные и притяжательные
местоимения при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
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3.3 Чтение
для
удовольствия

Слушание

Говорение

10.5.4 использовать различные формы отрицания (nicht /
kein) по знакомым общим и учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в том числе
вопросительные слова (Wie? Wie lange? Wieviel?) в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.6 использовать основные личные и притяжательные
местоимения, количественные и порядковые числительные
по знакомым общим и учебным темам;
10.5.7 использовать простые формы глаголов Präsens, Perfekt
чтобы выразить то, что происходит и произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.8 использовать формы настоящего времени Praesens,
прошедшего времени Perfekt чтобы рассказать о действиях
по ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать Prasens, regelmaßige und unregelmaßige
Verben для описания процедур, привычек и состояния по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.10 использовать формы глаголов haben / sein по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать глаголы (сильные, слабые, с
отделяемой приставкой) по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
10.5.12 использовать различные формы словообразования по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.13 использовать модальные глаголы, чтобы выразить
возможность, желание и предпочтение по некоторым
знакомым общим и учебным темам;
10.5.14 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать предлоги, чтобы описывать вещи,
обозначить тему, использовать предлоги направления в
соответствии с падежами по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.16 использовать предлоги с Dativ и Akkusativ для связи
частей предложений в небольших текстах в ограниченном
спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания простых настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы;
10.5.18 использовать количественные и порядковые
числительные до 100 в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего (-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
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4.1 Наша
Родина –
Казахстан
4.2 Транспорт
и маршрут

10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.8 рассказывать простые истории и события на
различные общие и учебные темы
Чтение
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
Письмо
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы
Использова 10.5.2 использовать глаголы в ограниченном спектре
ние языка знакомых общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные и притяжательные
местоимения при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в том числе
вопросительные слова (Wie? Wie lange? Wieviel?) в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем
4 четверть
Слушание 10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в короткой беседе на некоторые
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего(-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы
Говорение 10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
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рамках некоторых общих тем
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках некоторых написанных жанров
Письмо
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.6 объединять предложения логически с некоторой
поддержкой, используя базовые слова связки, на некоторые
знакомые общие темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы;
10.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие темы
Использова 10.5.2 использовать глаголы в ограниченном спектре
ние языка знакомых общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные и притяжательные
местоимения при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать различные формы отрицания (nicht /
kein) по знакомым общим и учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы и W-Fragen, в том числе
вопросительные слова (Wie? Wie lange? Wieviel?) в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.6 использовать основные личные и притяжательные
местоимения, количественные и порядковые числительные
по знакомым общим и учебным темам;
10.5.7 использовать простые формы глаголов Präsens, Perfekt
чтобы выразить то, что происходит и произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.8 использовать формы настоящего времени Praesens,
прошедшего времени Perfekt чтобы рассказать о действиях
по ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать Prasens, regelmaßige und unregelmaßige
Verben для описания процедур, привычек и состояния по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.10 использовать формы глаголов haben / sein по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать глаголы (сильные, слабые, с
отделяемой приставкой) по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
10.5.12 использовать различные формы словообразования по
Чтение
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ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.13 использовать модальные глаголы, чтобы выразить
возможность, желание и предпочтение по некоторым
знакомым общим и учебным темам;
10.5.14 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать предлоги, чтобы описывать вещи,
обозначить тему, использовать предлоги направления в
соответствии с падежами по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.15 использовать повелительное наклонение глагола в
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.16 использовать предлоги с Dativ и Akkusativ для связи
частей предложений в небольших текстах в ограниченном
спектре знакомых общих и учебных тем;
10.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания простых настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы

2) 11 класс:
Обучающийся должен:
Темы
Разделы
1.1 Покупки
1.2
Традиционная
еда в
Казахстане и
Германии

Слушание

Говорение

Чтение

Цели обучения
1 четверть
11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные
слова по теме;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой о
предоставлении личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие и
учебные темы;
11.1.7 определить мнение говорящего(-их) в продолжительном
разговоре с поддержкой на ограниченные общие и учебные
темы
11.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне дискуссии на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить информацию
в рамках большинства общих тем, поддерживать краткий
разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и учебных
тем;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать свободно специфичную информацию и детали
в коротких, простых текстах в рамках некоторых общих и
учебных тем;
11.3.4 читать и понимать самостоятельно некоторые короткие,
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Письмо

Использова
ние языка

простые тексты художественной литературы;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения и
текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на любые общие и учебные темы
11.4.1 планировать, писать и корректировать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать короткие электронные письма с поддержкой темы
для передачи личной информации;
11.4.6 объединять предложения логически в мини-эссе с
незначительной поддержкой, используя базовые слова связки,
на различные знакомые общие темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах с
умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы
11.5.1 использовать существительные и сложные фразы,
описывающие место и время, по знакомым общим и учебным
темам;
11.5.2 использовать сильные и слабые глаголы в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать большое разнообразие прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем, использовать простые
односложные и двусложные прилагательные;
11.5.4 использовать дополнение в винительном падеже,
употребление дополнения в Akkusativ при помощи предлогов
in, an, auf, при ответе на вопрос wohin? Предлоги, требующие
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis);
11.5.5 использовать вопросительные предложения без
вопросительного слова, вопросительные слова: Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?, вопросительные
предложения с вопросительным словом, вопросительное слово
wozu? и инфинитивный оборот um … zu по многим знакомым
общим и учебным темам;
11.5.6 использовать спряжение глагола sein и haben в
Präteritum, возвратные глаголы, спряжение возвратных
глаголов, уметь употреблять модальные глаголы;
11.5.8 использовать склонение имен существительных по
общим и учебным темам;
11.5.9 использовать starke, schwache, weibliche Deklination в
знакомых общих и учебных темах;
11.5.10 использовать формы указательных и притяжательных
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2.1. Праздники
и традиции
Казахстана,
Германии
2.2 Музыка и
искусство

Слушание

Говорение

Чтение

местоимений по ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем;
11.5.11 использовать безличные предложения по различным
знакомым общим и учебным темам;
11.5.12 использовать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в настоящем времени Praesens и прошедшем
разговорном времени Perfekt по диапазону привычных общих и
учебных тем;
11.5.13 использовать словосложение: существительное +
существительное:
das
Wörterbuch,
прилагательное
+
существительное: Leichtathletik, глагол + существительное:
Esslöffel, Fahrstuhl;
11.5.15 использовать предлоги von, mit, zu в различных
знакомых общих и учебных темах;
11.5.16 использовать спряжение слабых / сильных глаголов в
настоящем и прошедшем времени, порядок слов в
предложении (прямой / обратный) в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем;
11.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания различных настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы;
11.5.18 использовать количественные
и порядковые
числительные до 1000 в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем
2 четверть
11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные
слова по теме;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем;
11.1.7 определить мнение говорящего(-их) в продолжительном
разговоре с поддержкой на ограниченные общие и учебные
темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и учебных
тем
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и учебных
тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и во
время дискуссии во время парной, групповой работы и работы
всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать свободно специфичную информацию и детали
в коротких, простых текстах в рамках некоторых общих и
учебных тем;
11.3.4 читать и понимать самостоятельно некоторые короткие,
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Письмо

Использова
ние языка

простые тексты художественной литературы;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем
11.4.1 планировать, писать и корректировать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать короткие электронные письма с поддержкой темы
для передачи личной информации;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы
11.5.1 использовать существительные и сложные фразы,
описывающие место и время, по знакомым общим и учебным
темам;
11.5.3 использовать большое разнообразие прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем, использовать простые
односложные и двусложные прилагательные;
11.5.4 использовать дополнение в винительном падеже,
употребление дополнения в Akkusativ при помощи предлогов
in, an, auf, при ответе на вопрос wohin? Предлоги, требующие
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis);
11.5.5 использовать вопросительные предложения без
вопросительного слова, вопросительные слова: Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?, вопросительные
предложения с вопросительным словом, вопросительное слово
wozu? и инфинитивный оборот um … zu по многим знакомым
общим и учебным темам;
11.5.6 использовать спряжение глагола sein и haben в
Präteritum, возвратные глаголы, спряжение возвратных
глаголов, уметь употреблять модальные глаголы;
11.5.7
использовать
родительный
падеж
имен
существительных, дополнение в дательном падеже по
знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать склонение имен существительных по
общим и учебным темам;
11.5.9 использовать starke, schwache, weibliche Deklination в
знакомых общих и учебных темах;
11.5.10 использовать формы указательных и притяжательных
местоимений по ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем;
11.5.12 использовать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в настоящем времени Praesens и прошедшем
разговорном времени Perfekt по диапазону привычных общих и
учебных тем;
11.5.13 использовать словосложение: существительное +
существительное:
das
Wörterbuch,
прилагательное
+
существительное: Leichtathletik, глагол + существительное:
Esslöffel, Fahrstuhl;
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3.1 Спорт в
моей жизни
3.2 Моя
будущая
профессия

Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

11.5.14 использовать личные местоимения в дательном падеже,
притяжательные
местоимения
в
дательном
падеже,
употреблять дополнения в Dativ при помощи предлогов in, an,
auf при ответе на вопрос wo? в различных знакомых общих и
учебных темах;
11.5.15 использовать предлоги von, mit, zu в различных
знакомых общих и учебных темах;
11.5.16 использовать спряжение слабых / сильных глаголов в
настоящем и прошедшем времени, порядок слов в
предложении (прямой / обратный) в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем;
11.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания различных настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы
3 четверть
11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные
слова по теме;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие и
учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить информацию
в рамках большинства общих тем, поддерживать краткий
разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и учебных
тем;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.2 понимать свободно специфичную информацию и детали
в коротких, простых текстах в рамках некоторых общих и
учебных тем;
11.3.4 читать и понимать самостоятельно некоторые короткие,
простые тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания
11.4.1 планировать, писать и корректировать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в мини-эссе с
незначительной поддержкой, используя базовые слова связки,
на различные знакомые общие темы;
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Использова
ние языка

11.4.7 использовать с некоторой поддержкой соответствующий
формат на уровне текста для различных письменных жанров на
знакомые общие и некоторые учебные темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы
11.5.1 использовать существительные и сложные фразы,
описывающие место и время, по знакомым общим и учебным
темам;
11.5.2 использовать сильные и слабые глаголы в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать большое разнообразие прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем, использовать простые
односложные и двусложные прилагательные;
11.5.4 использовать дополнение в винительном падеже,
употребление дополнения в Akkusativ при помощи предлогов
in, an, auf, при ответе на вопрос wohin? Предлоги, требующие
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis);
11.5.5 использовать вопросительные предложения без
вопросительного слова, вопросительные слова: Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?, вопросительные
предложения с вопросительным словом, вопросительное слово
wozu? и инфинитивный оборот um … zu по многим знакомым
общим и учебным темам;
11.5.6 использовать спряжение глагола sein и haben в
Präteritum, возвратные глаголы, спряжение возвратных
глаголов, уметь употреблять модальные глаголы;
11.5.7
использовать
родительный
падеж
имен
существительных, дополнение в дательном падеже по
знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать склонение имен существительных по
общим и учебным темам;
11.5.9 использовать starke, schwache, weibliche Deklination в
знакомых общих и учебных темах;
11.5.12 использовать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в настоящем времени Praesens и прошедшем
разговорном времени Perfekt по диапазону привычных общих и
учебных тем;
11.5.13 использовать словосложение: существительное +
существительное:
das
Wörterbuch,
прилагательное
+
существительное: Leichtathletik, глагол + существительное:
Esslöffel, Fahrstuhl;
11.5.14 использовать личные местоимения в дательном падеже,
притяжательные
местоимения
в
дательном
падеже,
употреблять дополнения в Dativ при помощи предлогов in, an,
auf при ответе на вопрос wo? в различных знакомых общих и
учебных темах;
11.5.15 использовать предлоги von, mit, zu в различных
знакомых общих и учебных темах;
11.5.16 использовать спряжение слабых / сильных глаголов в
настоящем и прошедшем времени, порядок слов в
предложении (прямой / обратный) в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем;
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3.3 Чтение для
удовольствия

Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

Использова
ние языка

11.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания различных настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие и
учебные темы
11.2.5 пробовать взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и во
время дискуссии во время парной, групповой работы и работы
всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.4 читать и понимать самостоятельно некоторые короткие,
простые тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения и
текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на любые общие и учебные темы
11.4.4 писать короткие электронные письма с поддержкой темы
для передачи личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в мини-эссе с
незначительной поддержкой, используя базовые слова связки,
на различные знакомые общие темы
11.5.2 использовать сильные и слабые глаголы в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.4 использовать дополнение в винительном падеже,
употребление дополнения в Akkusativ при помощи предлогов
in, an, auf, при ответе на вопрос wohin? Предлоги, требующие
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis);
11.5.5 использовать вопросительные предложения без
вопросительного слова, вопросительные слова: Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?, вопросительные
предложения с вопросительным словом, вопросительное слово
wozu? и инфинитивный оборот um … zu по многим знакомым
общим и учебным темам;
11.5.6 использовать спряжение глагола sein и haben в
Präteritum, возвратные глаголы, спряжение возвратных
глаголов, уметь употреблять модальные глаголы;
11.5.14 использовать личные местоимения в дательном падеже,

50

4.1
Путешествие
4.2 Защита
окружающей
среды

Слушание

Говорение

Чтение

Письмо

Использова
ние языка

притяжательные
местоимения
в
дательном
падеже,
употреблять дополнения в Dativ при помощи предлогов in, an,
auf при ответе на вопрос wo? в различных знакомых общих и
учебных темах
4 четверть
11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные
слова по теме;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие и
учебные темы
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить информацию
в рамках большинства общих тем, поддерживать краткий
разговор;
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне предложения
с элементами рассуждения на некоторые комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
11.2.5 пробовать взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.2 понимать свободно специфичную информацию и детали
в коротких, простых текстах в рамках некоторых общих и
учебных тем;
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая некоторые длинные
тексты
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы
11.5.2 использовать сильные и слабые глаголы в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать большое разнообразие прилагательных в
сравнительной и превосходной степенях по ограниченному
спектру знакомых общих и учебных тем, использовать простые
односложные и двусложные прилагательные;
11.5.4 использовать дополнение в винительном падеже,
употребление дополнения в Akkusativ при помощи предлогов
in, an, auf, при ответе на вопрос wohin? Предлоги, требующие
Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) и Akkusativ (durch, für,
ohne, um, gegen, bis);
11.5.5 использовать вопросительные предложения без
вопросительного слова, вопросительные слова: Wie?, Wo?,
Woher?, Was?, Wann?, Wieviel/e?, Wessen?, вопросительные
предложения с вопросительным словом, вопросительное слово
wozu? и инфинитивный оборот um … zu по многим знакомым
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общим и учебным темам;
11.5.6 использовать спряжение глагола sein и haben в
Präteritum, возвратные глаголы, спряжение возвратных
глаголов, уметь употреблять модальные глаголы;
11.5.7
использовать
родительный
падеж
имен
существительных, дополнение в дательном падеже по
знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать склонение имен существительных по
общим и учебным темам;
11.5.10 использовать формы указательных и притяжательных
местоимений по ограниченному кругу знакомых общих и
учебных тем;
11.5.11 использовать безличные предложения по различным
знакомым общим и учебным темам;
11.5.12 использовать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в настоящем времени Praesens и прошедшем
разговорном времени Perfekt по диапазону привычных общих и
учебных тем;
11.5.13 использовать словосложение: существительное +
существительное:
das
Wörterbuch,
прилагательное
+
существительное: Leichtathletik, глагол + существительное:
Esslöffel, Fahrstuhl;
11.5.14 использовать личные местоимения в дательном падеже,
притяжательные
местоимения
в
дательном
падеже,
употреблять дополнения в Dativ при помощи предлогов in, an,
auf при ответе на вопрос wo? в различных знакомых общих и
учебных темах;
11.5.15 использовать предлоги von, mit, zu в различных
знакомых общих и учебных темах;
11.5.16 использовать спряжение слабых / сильных глаголов в
настоящем и прошедшем времени, порядок слов в
предложении (прямой / обратный) в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем;
11.5.17 использовать ряд предложений с союзами und и aber
для описания различных настоящих и прошлых действий на
личные и знакомые темы;
11.5.18 использовать количественные
и порядковые
числительные до 1000 в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем
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«Француз тілі» пәні (екінші тіл) бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604
бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669
тіркелген).
2. Оқу пәнінің маңыздылығы оның әлем тілдерінің бірі, ғылым, білім және
туризм тілі болуына негізделген. Француз тілін білу:
1) әртүрлі ӛмірлік жағдайда кездесетін қарым-қатынаста білім
алушылардың сенімін арттырады;
2) Қазақстанда ғана емес, шетелде де жоғары білім алу мүмкіндігін
береді;
3) Қазақстанда және шетелде кәсіптік білімді жалғастыруға мүмкіндік
береді;
4) француз тілінде таратылатын жаңалықтар мен ақпаратқа білім
алушылардың қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтеді;
5) француз тіліндегі әдеби шығармалардың аутенттілік мәтініне білім
алушылардың қол жеткізуіне мүмкіндік береді;
6) білім алушыларға Қазақстанды ел ішінде және одан тыс жерлерде
таныстыруға мүмкіндік береді;
7) мектепте алған білімдері, дағдылары және оқыту стратегияларына
сүйене отырып, ӛмір бойы білім алуға мүмкіндік береді.
3. «Француз тілі» (екінші тіл) оқу пәнінің оқу бағдарламасы білім
алушылардың тіл дағдыларын (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым)
дамытуға бағытталған. Жалпы орта білім беру деңгейін аяқтаған кезде білім
алушылар Жалпыеуропалық шетел тілін меңгеру біліктілігіне сәйкес (Common
European Framework of Reference, CEFR) бастапқы А2 тілдік деңгейін
меңгерулері қажет.
2-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарға
арналған «Француз тілі» оқу пәнінің (екінші тіл) мазмұнын ұйымдастыру
4. «Француз тілі» (екінші тіл) оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары
шекті кӛлемі:
3) 10-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;
4) 11-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;
Оқу
пәні
бойынша
оқу
жүктемесінің
кӛлемі
«Қазақстан
Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік
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оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік
оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).
5. Оқу бағдарламасы меңгеру деңгейіне сәйкес француз тілін оқыту
кезеңдерінен (сыныптар) және оқудың барлық кезеңіне арналған ұзақ мерзімді
жоспардан тұрады.
6. «Француз тілі» (екінші тіл) оқу пәні бойынша оқу бағдарламасының
мазмұны оқытудың «Тыңдалым», «Айтылым», «Оқылым», «Жазылым»,
«Француз тілін қолдану» бӛлімдерін қамтып құрылған.
7. Әрбір бӛлімде белгіленген оқыту мақсаттары мұғалімге сӛйлеу
әрекетінің барлық түрлерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) дамытуға
бағытталған жұмыс түрлерін жүйелі жоспарлауға, білім алушылардың
жетістіктерін бағалауға, оларды оқудың келесі кезеңдері туралы хабардар етуге
мүмкіндік береді.
8. Бағдарламаның базалық мазмұнында (Contenu) француз тілін оқытудың
жалпы мақсаттары сынып бӛлінісінде ұсынылған.
9. Француз тілін оқудың соңғы нәтижесіне бағытталған «Тыңдалым»,
«Айтылым», «Оқылым» және «Жазылым» бӛлімдерінде шетел тілін меңгерудің
деңгейлеріне сәйкес (10-сынып – А1.1, 11-сынып – А2.1) тіл қызметі түрлерінің
оқыту мақсаттары белгіленген, олар француз тілін оқытудың түпкі нәтижесіне
қол жеткізуге бағытталған.
10. «Француз тілін қолдану» бӛлімінде білім алушылар француз тілінің
лексика-грамматикалық, синтаксистік құрылымдарын сӛйлеуде орынды
қолдану талаптарымен танысады.
11. 10- сыныпқа арналған базалық мазмұн (Contenu) шетел тілін меңгеру
деңгейіне сәйкес орташа А1 деңгейіне сай келеді.
12. 10-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативті аспект:
1) ӛзге тілді мәдениет ӛкілдерімен тұрмыстық және оқу деңгейінде
қарым-қатынас жасау;
2) француз тілінде бастауыш білімін кӛрсету;
3) қарапайым фразаларды түсіну,
4) күнделікті қарапайым сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу;
5) ӛзін ауызша таныстыру;
6) қарапайым диалог жүргізу;
7) ӛзіне қажетті қарапайым ақпаратты (плакаттар, кестелер, жарнама)
түсіну;
8) қарапайым ашық хат жазу;
9) ым-ишара арқылы, ӛзгертіліп айтылған, қайталап айтылған сӛздердің
мағынасын түсіну;
10) ана тіліне сүйене отырып, бейтаныс сӛздердің мағынасын болжау;
11) оқытылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу
және француз тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста
практикалық қолдануға ұмтылу;
12) оқытылатын тіл елінің күнделікті ӛмірімен, салт-дәстүрлерімен, тілдік
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қарым-қатынас жасауда вербалды және бейвербалды құралдарды қолдану
дағдыларымен танысу.
13. 10-сыныптағы тәрбиелік аспект:
1) француз тілі мен мәдениетіне оң кӛзқарас қалыптастыру;
2) толерантты болу, түрлі кӛзқарастарды құрметтеу.
14. 10-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім
алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-ӛрістерінің кеңеюін, оқытылатын тіл
елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.
15. 10-сыныптағы дамыту аспектісі:
1) тілдік қабілетті дамыту, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге
деген қызығушылықты, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерді дамыту;
2) туған (ӛзінің) және ӛзге тіл мәдениетін тану, тілді меңгеру үшін тиімді
әдістерді қолдану, ӛзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық
үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау, ана тілімен
салыстыру) белсендендіру;
3) оқулықпен, сӛздікпен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу,
белгіленген мӛлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи
оқыту технологияларын қолдану.
16. 10-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік
тұлғаның қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.
17. 11-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Contenu) шетел тілін меңгеру
деңгейіне сәйкес А2.1 деңгейіне сай келеді.
18. 11-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:
1) ӛзге тілді мәдениет ӛкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу
деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;
2) базалық білім деңгейін кӛрсету;
3) күнделікті қолданылатын қарапайым сӛйлемдерді, фразаларды түсіну;
4) күнделікті қолданылатын сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу,
қарапайым диалог құрастыру;
5) ӛзін және ӛзге адамды таныстыру;
6) ӛзіне қажетті қарапайым ақпаратты (дүкенде, кӛшеде) қолдану;
7) қарапайым ашықхаттар жазу, ӛзі туралы хат жазу, сауалнама толтыру;
8) ӛзгертіп, қайталап айту ылған сӛздердің мағынасын түсіну;
9) ана тіліне сүйене отырып, бейтаныс сӛздердің мағынасын болжау;
10) оқытылатын тіл елінің реалиясымен, салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен,
болмысымен, сӛйлеу коммуникациясы актілеріндегі вербалды және
бейвербалды қарым-қатынас әдебі дағдыларымен танысу;
11) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу
және француз тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста қолдану.
19. 11-сыныптағы тәрбиелік аспект:
1) француз тілі мен мәдениетіне оң кӛзқарас таныту;
2) толерантты болу, түрлі кӛзқарастарды құрметтеу.
20. 11-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім
алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-ӛрістерінің кеңеюін, оқытылатын тіл
елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.
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21. 11-сыныптағы дамыту аспектісі:
1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін,
француз тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау
сияқты қасиеттерін дамыту;
2) туған (ӛзінің) және ӛзге тіл мәдениетін тану, шетел тілін ана тілімен
салғастыру;
3) тілді меңгерудің тиімді әдістерін қолдану, ӛзінің оқу әрекетін
ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты
тану, оны талдау, ана тіліндегі оған барабар құбылыстармен салыстыру)
белсендендіру;
4) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты
ақпаратты жазу, белгіленген мӛлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз
ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.
22. 11-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік
тұлғаның қарапайым деңгейдегі сипаттамаларына ие болу.
3-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Француз тілі» оқу пәнін (екінші тіл) оқытудың мақсаттар жүйесі
23. Бағдарламада оқу мақсаттары кодпен белгіленді. Кодтық белгідегі
бірінші сан сыныпты, екіншісі – оқу бӛлімін, үшіншісі – оқу мақсатының реттік
нӛмірін кӛрсетеді. Мысалы, 10.1.2 кодында «10» – сыныпты, «1» – оқу бӛлімін,
«2» – оқыту мақсатының реттік нӛмірін білдіреді.
1) 1-бӛлім. Тыңдалым (Compréhension de l’oral):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.1.1 тақырып бойынша жиі
қолданылатын сӛздерді және жекелеген
фразаларды қолдаумен түсіну
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
қарапайым
сұрақтарды
қолдаусыз түсіну
10.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы
және оқу тақырыптары бойынша негізгі
ақпаратты қолдаумен түсіну
10.1.5 шағын әңгімелесу барысында кейбір
оқу тақырыптары бойынша айырықша
ақпараттың
едәуір
бӛлігін
және
детальдарын қолдаумен түсіну
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын
сӛздерді және жекелеген фразаларды түсіну
11.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы
ақпарат сұралған күрделілеу сұрақтарды
түсіну
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
күрделілеу
сұрақтарды қолдаумен түсіну
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы
және оқу тақырыптары бойынша негізгі
ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы
және оқу тақырыптары бойынша айырықша
ақпараттың едәуір бӛлігін және детальдарын
қолдаумен түсіну
11.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы
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кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мағынаны қолдаумен анықтау
10.1.7
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары
бойынша
қарапайым
әңгімелесу
барысында
қолдаумен
сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін
анықтау
10.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
әңгімелерді,
сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді түсіну

және оқу тақырыптарының кӛбі бойынша
мағынаны қолдаумен анықтау
11.1.7
шектеулі
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу
барысында сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің
пікірін қолдаумен анықтау
11.1.8
қолдаумен
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
кӛбі
бойынша
ұзақ
әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну

2) 2-бӛлім. Айтылым (Production orale):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді
қолданып, ӛзі және басқалар туралы негізгі
ақпаратты беру
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою
10.2.3
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша сӛйлем деңгейінде
ӛз пікірін айту
10.2.4
әртүрлі
жалпы
және
оқу
тақырыптары шеңберінде жай сӛйлемдерді
қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару
10.2.5
әртүрлі
жалпы
және
оқу
тақырыптары
шеңберінде
базалық
деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен
жұмыс істеу барысында ӛз ойын сӛйлем
деңгейінде нақты және анық жеткізу
10.2.7
кейбір
жалпы
тақырыптар
шеңберінде арнайы лексиканы және
синтаксисті қолдану
10.2.8
әртүрлі
жалпы
және
оқу
тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер
мен оқиғалардың мазмұнын айту

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.2.1 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
пікірталастарда ӛзі және басқалар туралы
негізгі ақпаратты беру
11.2.2 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою,
қысқа әңгімені қолдау
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
бойынша пайымдау элементтері бар сӛйлем
деңгейінде ӛз пікірін айту
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде талдау элементтері бар жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге
икемді жауап қайтару
11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының
кӛбінің аясында ұзақ әңгімелесу барысында
ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және
сыныппен жұмыс істеу барысында ӛз ойын
сӛйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде
арнайы
лексиканы
және
синтаксисті қолдану
11.2.8 кейбір жалпы және оқу
тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен
оқиғалардың мазмұнын айту

3) 3-бӛлім. Оқылым (Compréhension des écrits):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
11-сынып
А1 орташа деңгейі
А2 бастапқы деңгейі
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары 11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша кейбір шағын, қарапайым бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі
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мәтіндердегі негізгі ойды түсіну
10.3.2
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары
аясындағы
шағын,
қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты
және бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған
қолдаумен түсіну
10.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары
аясындағы
мәтіндерде
келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі
түсіну
10.3.4
шағын
мәтіндерді
аздаған
қолдаумен оқу, сонымен қатар оқылған
мәтін бойынша хабарлама жасау
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары
аясындағы
шағын
мәтіндердің
мәнмәтінінен
мағынаны
анықтау
10.3.6
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары
бойынша
шағын
мәтіндердегі автордың кӛзқарасын немесе
пікірін анықтау
10.3.7
кейбір
жазылған
жанрлар
шеңберінде сӛздердің, сӛйлемдердің және
мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну
аясын кеңейту үшін таныс қағаз және
цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану
10.3.9
әртүрлі
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша шағын, қарапайым
мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау

негізгі ойды түсіну
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
аясындағы шағын, қарапайым мәтіндердегі
арнайы ақпаратты және бӛліктеріндегі негізгі
ойды ӛздігінен түсіну
11.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары
аясындағы
мәтіндерде
келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар
кӛлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын,
қарапайым мәтіндерді ӛздігінен оқу
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары
аясындағы
мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау
11.3.6
кӛтеген
жалпы
және
оқу
тақырыптарындағы
шағын
мәтіндерде
автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау
11.3.7
кӛптеген
жазылған
жанрлар
шеңберінде сӛздердің, сӛйлемдердің және
мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын
кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық
ресурстарды ӛздігінен пайдалану
11.3.9 кез келген жалпы және оқу
тақырыптары бойынша шағын, қарапайым
мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау

4) 4-бӛлім. Жазылым (Production écrite):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.4.1
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша мәтін деңгейіндегі
жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету
10.4.2
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша түйінді сӛздерді
тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп
жазу
10.4.3 адамды, мекенді және объектіні
сипаттап,
мәтін
деңгейінде
нақты
мәліметтерді қолдаумен жазу
10.4.4 жеке ақпаратты беру үшін үлкен
сӛйлемдерді қолдаумен дәйектеп жазу

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды
қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша шынайы, ойдан
шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе ӛзінің
тәжірибесі туралы қолдаумен жазу
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша жеке сезім, кӛзқарас
туралы қолдаумен жазу
11.4.4 жеке ақпаратты беру үшін қолдау
арқылы ұзын сӛйлемдерді абзацпен дәйектеп
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жазу
10.4.5 базалық байланыстыру сӛздерінің 11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу
кӛмегі арқылы қолдаумен сӛйлемдерді тақырыптары бойынша мысалдар және
байланыстыру
негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар 11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар
бойынша
базалық
байланыстыру бойынша базалық байланыстыру сӛздерінің
сӛздерінің кӛмегі арқылы сӛйлемдерді кӛмегі
арқылы
аздаған
қолдаумен
аздаған қолдаумен қисынды біріктіру
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу 11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу
тақырыптары бойынша кейбір жазбаша тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша
жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты жанрларға
сәйкес
мәтін
деңгейіндегі
аздаған қолдаумен пайдалану
форматты аздаған қолдаумен пайдалану
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі 11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
тақырыптарында жиі қолданылатын сӛздерді
дұрыс жазу
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар 11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу
бойынша
орташа
сауатты
мәтін тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін
деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
белгілерін дұрыс қолдану

5) 5-бӛлім. Француз тілін қолдану (Utilisation de la langue):
Білім алушы міндетті:
10-сынып
А1 орташа деңгейі
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша тиісті род түріндегі
саналатын және саналмайтын зат есімдерді
қолдану
10.5.2 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптарында très сӛзін қолдану

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мекен және мезгілді сипаттайтын
кейбір дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді
фразаларды қолдану
11.5.2 très, trop, beaucoup, assez, (un) peu
сӛздерін
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарында кеңінен қолдану
10.5.3
жалпы
және
кейбір
оқу 11.5.3 зат есімнің алдында және одан кейін
тақырыптары
бойынша
заттарды бір буынды және екі буынды дара сын
сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде есімдерді қолдану
mon, ma, ton, ta, son, sa, mes, tes, ses
тәуелдік сын есімдерді қолдану
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары 11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша le, la, l’, les белгілік бойынша le, la, l’, les белгілік артикльдерін,
артикльдерін, un, une, des белгісіздік du, de la, des, de l’ жартылай артикльдерін
артикльдерін қолдану
қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу
10.5.5
таныс
жалпы
және
оқу 11.5.5
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарында сұрақтарды қолдану, тақырыптарында
шақ
формаларындағы
оның ішінде comment, qui, quoi, que сұрақтарды қолдану
сӛздері
қолданылған
сұрақтарды
пайдалану
10.5.6
таныс
жалпы
және
оқу 11.5.6
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптарында жіктеу есімдіктерін және тақырыптарында жіктеу есімдіктерін және
сілтеу сын есімдерін қолдану
сілтеу сын есімдерін қолдану
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10.5.7 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
іс-әрекеттің
болғанын кӛрсететін дара етістіктерді
қолдану
10.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
іс-әрекеттер
туралы айту үшін етістіктің осы шақ
формасын қолдану
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша іс-әрекеттерді,
әдеттерді және қалыптарды сипаттау үшін
бұрыс етістіктердің осы шақ формасын
қолдану
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша осы және келер
шақ мағынасында қолданылатын осы шақ
формаларын пайдалану
10.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша жалпы үстеулерді,
жиілік үстеулерін пайдалану
10.5.12 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мезгіл және мекен
туралы айту үшін предлогтарды колдану
10.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
шағын
мәтіндердегі сӛйлемдердің бӛліктерін
байланыстыру
үшін
et
және
ou
жалғаулықтарын қолдану
10.5.14 жеке және таныс тақырыптар
бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін
осы шақ түрінде болымсыз мағына беретін
ne…pas тіркесін қолдану

11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша белгісіз және аяқталмаған ісәрекетті
білдіретін
дара
ӛткен
шақ
формаларын қолдану
11.5.8 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша ұсыныстар жасау,
уәде беру және болжам жасау үшін етістіктің
келер шақ формасын қолдану
11.5.9 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша осы және ӛткен
шақтардың кӛптеген формаларын дұрыс
қолдану
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша үздіксіз осы шақ және
аяқталмаған ӛткен шақ формаларын кейбір
ӛткен шақ формасын жасау үшін қолдану
11.5.11 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша устеулердің жай және
салыстырмалы формаларының сан-алуан
түрлерін қолдану
11.5.12 әртүрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша заттарды және
мезгілді
сипаттау үшін
предлогтарды
қолдану, бағыт мағыналы droite, tout droit
предлогтарын қолдану
11.5.13 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі
сӛйлем бӛліктерінің қарсылықты мәнін
білдіру үшін mais жалғаулығын қолдану

11.5.14 жеке және таныс тақырыптар
бойынша осы және ӛткен шақ түрлерінде ісәрекеттер туралы айту үшін болымсыз
мағына беретін ne … rien, ne…jamais, ne
personne тіркестерін қолдану
10.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше 11.5.15 қажеттілікті білдіру үшін il faut
заттың бар екендігін кӛрсету үшін және жақсыз оралымын қолдану
ауа райы құбылыстарын белгілеу үшін il,
ya, ou жақсыз оралымдарын қолдану
10.5.16 ӛтініш білдіру үшін je voudrais 11.5.16 сыпайы түрде ӛтініш білдіру үшін
формасын қолдану
шартты райды осы шақ формасында
пайдалану
10.5.17 осы шақта бұйрық беру үшін 11.5.17 ӛтініш білдіру, тілек айту, кеңес беру
бұйрық райды қолдану
үшін бұйрық райды қолдану

24. Оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдықгуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған «Француз тілі» (екінші
тіл) оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес
жүзеге асырылады.
25. Тоқсандағы бӛлімдер мен бӛлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат
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сандарын бӛлу мұғалімнің еркіне қалдырылды.
4-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Француз тілі» оқу пәнінен (екінші тіл) Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге
асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар
1) 10-сынып:
Білім алушы міндетті:
Тақырыптар
Бӛлімдер
1.1. Ӛзін
таныстыру
(жасы, туған
күні, айы,
жылы, ұлты,
мекенжайы)
1.2. Менің
отбасым

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Оқу мақсаты
1-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
базалық деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу, сонымен
қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету;
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін
деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
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Тілді
қолдану

2.1 Менің
мектебім.
2.2 Талғам
және әуестік
(спорт және
мәдениет)

Тыңдалым

10.4.5 базалық байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы
қолдаумен сӛйлемдерді байланыстыру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты
аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат
есімдерді қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарында très сӛзін
қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon, ma,
ton, ta, son, sa, mes, tes, ses тәуелдік сын есімдерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, un, une, des белгісіздік
артикльдерін қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды
қолдану, оның ішінде comment, qui, quoi, que сӛздері
қолданылған сұрақтарды пайдалану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
10.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ
формасын қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды
сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын
қолдану;
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын
осы шақ формаларын пайдалану;
10.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
10.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлемдердің бӛліктерін
байланыстыру үшін et және ou жалғаулықтарын қолдану;
10.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер
туралы айту үшін осы шақ түрінде болымсыз мағына беретін
ne…pas тіркесін қолдану;
10.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін
кӛрсету үшін және ауа райы құбылыстарын белгілеу үшін il,
ya, ou жақсыз оралымдарын қолдану
2-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу
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тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілді
қолдану

10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
базалық деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу, сонымен
қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын
мәтіндердегі автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету;
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін
деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
10.4.5 базалық байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы
қолдаумен сӛйлемдерді байланыстыру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты
аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат
есімдерді қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарында très сӛзін
қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon, ma,
ton, ta, son, sa, mes, tes, ses тәуелдік сын есімдерді қолдану;
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10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, un, une, des белгісіздік
артикльдерін қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды
қолдану, оның ішінде comment, qui, quoi, que сӛздері
қолданылған сұрақтарды пайдалану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
10.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ
формасын қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды
сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын
қолдану;
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын
осы шақ формаларын пайдалану;
10.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
10.5.12 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекен туралы айту үшін предлогтарды колдану;
10.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлемдердің бӛліктерін
байланыстыру үшін et және ou жалғаулықтарын қолдану;
10.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер
туралы айту үшін осы шақ түрінде болымсыз мағына беретін
ne…pas тіркесін қолдану;
10.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін
кӛрсету үшін және ауа райы құбылыстарын белгілеу үшін il,
ya, ou жақсыз оралымдарын қолдану
3-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.5 шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары
бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және
детальдарын қолдаумен түсіну;
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында қолдаумен сӛйлеушінің /
сӛйлеушілердің пікірін анықтау;
10.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
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Оқылым

Жазылым

қарапайым сұрақтар қою;;
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сӛйлем
деңгейінде ӛз пікірін айту;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
базалық деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
10.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы
қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжейтегжейлі түсіну;
10.3.4 шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу, сонымен
қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын
мәтіндердегі автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.7 кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану;
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету;
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін
деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
10.4.4 жеке ақпаратты беру үшін үлкен сӛйлемдерді
қолдаумен дәйектеп жазу;
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы сӛйлемдерді аздаған
қолдаумен қисынды біріктіру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты
аздаған қолдаумен пайдалану;
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10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу;
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа
сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат
есімдерді қолдану;
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарында très сӛзін
қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon, ma,
ton, ta, son, sa, mes, tes, ses тәуелдік сын есімдерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, un, une, des белгісіздік
артикльдерін қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды
қолдану, оның ішінде comment, qui, quoi, que сӛздері
қолданылған сұрақтарды пайдалану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
10.5.7 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттің болғанын кӛрсететін дара етістіктерді
қолдану;
10.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ
формасын қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды
сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын
қолдану;
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын
осы шақ формаларын пайдалану;
10.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
10.5.12 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекен туралы айту үшін предлогтарды колдану;
10.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлемдердің бӛліктерін
байланыстыру үшін et және ou жалғаулықтарын қолдану;
10.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер
туралы айту үшін осы шақ түрінде болымсыз мағына беретін
ne…pas тіркесін қолдану;
10.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін
кӛрсету үшін және ауа райы құбылыстарын белгілеу үшін il,
ya, ou жақсыз оралымдарын қолдану;
10.5.16 ӛтініш білдіру үшін je voudrais формасын қолдану
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында қолдаумен сӛйлеушінің /
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Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілді
қолдану

4.1 Біздің
Отанымыз –
Қазақстан
4.2 Кӛлік
және жол
жүру бағдары

Тыңдалым

сӛйлеушілердің пікірін анықтау;
10.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
базалық деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
10.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы
қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу, сонымен
қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын
мәтіндердегі автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты
аздаған қолдаумен пайдалану
10.5.2 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарында très
сӛзін қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon, ma,
ton, ta, son, sa, mes, tes, ses тәуелдік сын есімдерді қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды
қолдану, оның ішінде comment, qui, quoi, que сӛздері
қолданылған сұрақтарды пайдалану
4-тоқсан
10.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
10.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
10.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну;
10.1.5 шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары
бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін және
детальдарын қолдаумен түсіну;
10.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу
тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша
қарапайым әңгімелесу барысында қолдаумен сӛйлеушінің /
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сӛйлеушілердің пікірін анықтау;
10.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
Айтылым

Оқылым

Жазылым

10.2.1 қалыпты жағдаятта жай сӛйлемдерді қолданып, ӛзі
және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;;
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сӛйлем
деңгейінде ӛз пікірін айту;
10.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай
сӛйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап
қайтару;
10.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
базалық деңгейде ӛзара ақпарат алмасып кӛру;
10.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу
барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және анық
жеткізу;
10.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы
лексиканы және синтаксисті қолдану;
10.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы
қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
10.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжейтегжейлі түсіну;
10.3.4 шағын мәтіндерді аздаған қолдаумен оқу, сонымен
қатар оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
10.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
10.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын
мәтіндердегі автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
10.3.7 кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
10.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен
пайдалану;
10.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу,
түзету;
10.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді
сӛздерді тірек етіп сӛйлемдерді абзацқа тізбектеп жазу;
10.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін
деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
10.4.4 жеке ақпаратты беру үшін үлкен сӛйлемдерді
68

Тілді
қолдану

қолдаумен дәйектеп жазу;
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы сӛйлемдерді аздаған
қолдаумен қисынды біріктіру;
10.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
кейбір жазбаша жанрлар мәтіні деңгейіне сәйкес форматты
аздаған қолдаумен пайдалану;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын
сӛздерді дұрыс жазу;
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа
сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
10.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат
есімдерді қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon, ma,
ton, ta, son, sa, mes, tes, ses тәуелдік сын есімдерді қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, un, une, des белгісіздік
артикльдерін қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды
қолдану, оның ішінде comment, qui, quoi, que сӛздері
қолданылған сұрақтарды пайдалану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
10.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ
формасын қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды
сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын
қолдану;
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын
осы шақ формаларын пайдалану;
10.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
10.5.12 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мезгіл және мекен туралы айту үшін предлогтарды колдану;
10.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлемдердің бӛліктерін
байланыстыру үшін et және ou жалғаулықтарын қолдану;
10.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер
туралы айту үшін осы шақ түрінде болымсыз мағына беретін
ne…pas тіркесін қолдану;
10.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін
кӛрсету үшін және ауа райы құбылыстарын белгілеу үшін il,
ya, ou жақсыз оралымдарын қолдану;
10.5.16 ӛтініш білдіру үшін je voudrais формасын қолдану;
10.5.17 осы шақта бұйрық беру үшін бұйрық райды қолдану
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2) 11-сынып:
Білім алушы міндетті:
Тақырыптар
Бӛлімдер
1.1 Сауда
жасау
1.2 Тағам

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Оқу мақсаты
1-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған
күрделілеу сұрақтарды түсіну;
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі
қолдаумен түсіну;
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін
және детальдарын қолдаумен түсіну;
11.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу
тақырыптарының кӛбі бойынша мағынаны қолдаумен
анықтау
11.2.1 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша пікірталастарда
ӛзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені
қолдау;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
пайымдау элементтері бар сӛйлем деңгейінде ӛз пікірін айту;
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
талдау элементтері бар жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару;
11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының кӛбінің аясында
ұзақ әңгімелесу барысында ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс
істеу барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және
анық жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар кӛлемді
мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді ӛздігінен оқу;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
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11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып
шығу, түзету;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен
және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен
күрделі есімді фразаларды қолдану;
11.5.2 très, trop, beaucoup, assez, (un) peu сӛздерін таныс
жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану;
11.5.3 зат есімнің алдында және одан кейін бір буынды және
екі буынды дара сын есімдерді қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, du, de la, des, de l’ жартылай
артикльдерін қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ
формаларындағы сұрақтарды қолдану;
11.5.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
11.5.8 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау
үшін етістіктің келер шақ формасын қолдану;
11.5.9 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және ӛткен шақтардың кӛптеген формаларын
дұрыс қолдану;
11.5.11 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
устеулердің
жай
және
салыстырмалы
формаларының сан-алуан түрлерін қолдану;
11.5.13 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлем бӛліктерінің
қарсылықты мәнін білдіру үшін mais жалғаулығын қолдану;
11.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша осы және
ӛткен шақ түрлерінде іс-әрекеттер туралы айту үшін
болымсыз мағына беретін ne … rien, ne…jamais, ne personne
тіркестерін қолдану;
11.5.15 қажеттілікті білдіру үшін il faut жақсыз оралымын
қолдану;
11.5.16 сыпайы түрде ӛтініш білдіру үшін шартты райды осы
шақ формасында пайдалану;
11.5.17 ӛтініш білдіру, тілек айту, кеңес беру үшін бұйрық
райды қолдану
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2-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған
күрделілеу сұрақтарды түсіну;
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі
қолдаумен түсіну;
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін
және детальдарын қолдаумен түсіну;
11.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу
тақырыптарының кӛбі бойынша мағынаны қолдаумен
анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу барысында сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін
қолдаумен анықтау;
11.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кӛбі
бойынша ұзақ әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
11.2.1 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша пікірталастарда
ӛзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені
қолдау;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
пайымдау элементтері бар сӛйлем деңгейінде ӛз пікірін айту;
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
талдау элементтері бар жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару;
11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының кӛбінің аясында
ұзақ әңгімелесу барысында ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс
істеу барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және
анық жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар кӛлемді
мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді ӛздігінен оқу;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
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мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛтеген жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану;
11.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып
шығу, түзету;
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе
ӛзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
жеке сезім, кӛзқарас туралы қолдаумен жазу;
11.4.4 жеке ақпаратты беру үшін қолдау арқылы ұзын
сӛйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі
форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен
және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен
күрделі есімді фразаларды қолдану;
11.5.2 très, trop, beaucoup, assez, (un) peu сӛздерін таныс
жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану;
11.5.3 зат есімнің алдында және одан кейін бір буынды және
екі буынды дара сын есімдерді қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, du, de la, des, de l’ жартылай
артикльдерін қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ
формаларындағы сұрақтарды қолдану;
11.5.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
11.5.8 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау
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үшін етістіктің келер шақ формасын қолдану;
11.5.9 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және ӛткен шақтардың кӛптеген формаларын
дұрыс қолдану;
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша үздіксіз осы шақ және аяқталмаған ӛткен шақ
формаларын кейбір ӛткен шақ формасын жасау үшін
қолдану;
11.5.11 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
устеулердің
жай
және
салыстырмалы
формаларының сан-алуан түрлерін қолдану;
11.5.13 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлем бӛліктерінің
қарсылықты мәнін білдіру үшін mais жалғаулығын қолдану;
11.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша осы және
ӛткен шақ түрлерінде іс-әрекеттер туралы айту үшін
болымсыз мағына беретін ne … rien, ne…jamais, ne personne
тіркестерін қолдану;
11.5.15 қажеттілікті білдіру үшін il faut жақсыз оралымын
қолдану
3-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған
күрделілеу сұрақтарды түсіну;
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі
қолдаумен түсіну;
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін
және детальдарын қолдаумен түсіну;
11.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу
тақырыптарының кӛбі бойынша мағынаны қолдаумен
анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу барысында сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін
қолдаумен анықтау;
11.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кӛбі
бойынша ұзақ әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
11.2.1 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша пікірталастарда
ӛзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені
қолдау;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
пайымдау элементтері бар сӛйлем деңгейінде ӛз пікірін айту;
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
талдау элементтері бар жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару;
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11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының кӛбінің аясында
ұзақ әңгімелесу барысында ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс
істеу барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және
анық жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар кӛлемді
мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді ӛздігінен оқу;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛтеген жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану;
11.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып
шығу, түзету;
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе
ӛзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
жеке сезім, кӛзқарас туралы қолдаумен жазу;
11.4.4 жеке ақпаратты беру үшін қолдау арқылы ұзын
сӛйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі
форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу;
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11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен
және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен
күрделі есімді фразаларды қолдану;
11.5.2 très, trop, beaucoup, assez, (un) peu сӛздерін таныс
жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану;
11.5.3 зат есімнің алдында және одан кейін бір буынды және
екі буынды дара сын есімдерді қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, du, de la, des, de l’ жартылай
артикльдерін қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ
формаларындағы сұрақтарды қолдану;
11.5.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша белгісіз
және аяқталмаған іс-әрекетті білдіретін дара ӛткен шақ
формаларын қолдану;
11.5.8 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау
үшін етістіктің келер шақ формасын қолдану;
11.5.9 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және ӛткен шақтардың кӛптеген формаларын
дұрыс қолдану;
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша үздіксіз осы шақ және аяқталмаған ӛткен шақ
формаларын кейбір ӛткен шақ формасын жасау үшін
қолдану;
11.5.11 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
устеулердің
жай
және
салыстырмалы
формаларының сан-алуан түрлерін қолдану;
11.5.12 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
заттарды және мезгілді сипаттау үшін предлогтарды
қолдану, бағыт мағыналы droite, tout droit предлогтарын
қолдану;
11.5.13 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлем бӛліктерінің
қарсылықты мәнін білдіру үшін mais жалғаулығын қолдану;
11.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша осы және
ӛткен шақ түрлерінде іс-әрекеттер туралы айту үшін
болымсыз мағына беретін ne … rien, ne…jamais, ne personne
тіркестерін қолдану;
11.5.15 қажеттілікті білдіру үшін il faut жақсыз оралымын
қолдану;
11.5.16 сыпайы түрде ӛтініш білдіру үшін шартты райды осы
шақ формасында пайдалану;
11.5.17 ӛтініш білдіру, тілек айту, кеңес беру үшін бұйрық
райды қолдану
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
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бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі
қолдаумен түсіну;
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін
және детальдарын қолдаумен түсіну
11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының кӛбінің аясында
ұзақ әңгімелесу барысында ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс
істеу барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және
анық жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді ӛздігінен оқу;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛтеген жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің
арасындағы айырмашылықты анықтау
11.4.4 жеке ақпаратты беру үшін қолдау арқылы ұзын
сӛйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру
11.5.2 très, trop, beaucoup, assez, (un) peu сӛздерін таныс
жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, du, de la, des, de l’ жартылай
артикльдерін қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ
формаларындағы сұрақтарды қолдану;
11.5.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
11.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша осы және
ӛткен шақ түрлерінде іс-әрекеттер туралы айту үшін
болымсыз мағына беретін ne … rien, ne…jamais, ne personne
тіркестерін қолдану
4-тоқсан
11.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сӛздерді және
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жекелеген фразаларды түсіну;
11.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған
күрделілеу сұрақтарды түсіну;
11.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі
қолдаумен түсіну;
11.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу
тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бӛлігін
және детальдарын қолдаумен түсіну;
11.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу
тақырыптарының кӛбі бойынша мағынаны қолдаумен
анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ
әңгімелесу барысында сӛйлеушінің / сӛйлеушілердің пікірін
қолдаумен анықтау;
11.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кӛбі
бойынша ұзақ әңгімелерді, сонымен қатар ұзақ әңгімелесуді
түсіну
11.2.1 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша пікірталастарда
ӛзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 жалпы тақырыптардың кӛбі бойынша
ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені
қолдау;
11.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша
пайымдау элементтері бар сӛйлем деңгейінде ӛз пікірін айту;
11.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
талдау элементтері бар жай сӛйлемдерді қолданып, кейбір
пікірлерге икемді жауап қайтару;
11.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының кӛбінің аясында
ұзақ әңгімелесу барысында ӛзара қарым-қаныс жасап кӛру;
11.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс
істеу барысында ӛз ойын сӛйлем деңгейінде нақты және
анық жеткізу;
11.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау
әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын,
қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
11.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және
бӛліктеріндегі негізгі ойды ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар кӛлемді
мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.4 кӛркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым
мәтіндерді ӛздігінен оқу;
11.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы
мәтіндердің,
сонымен
қатар
кӛлемді
мәтіндердің
мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
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Жазылым

Тілді
қолдану

11.3.6 кӛтеген жалпы және оқу тақырыптарындағы шағын
мәтіндерде автордың кӛзқарасын немесе пікірін анықтау;
11.3.7 кӛптеген жазылған жанрлар шеңберінде сӛздердің,
сӛйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
11.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін
таныс қағаз және цифрлық ресурстарды ӛздігінен пайдалану
11.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін
деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып
шығу, түзету;
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе
ӛзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
жеке сезім, кӛзқарас туралы қолдаумен жазу;
11.4.4 жеке ақпаратты беру үшін қолдау арқылы ұзын
сӛйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
11.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді
қолдаумен пайдалану;
11.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық
байланыстыру сӛздерінің кӛмегі арқылы аздаған қолдаумен
сӛйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша
әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі
форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс
белгілерін дұрыс қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен
және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен
күрделі есімді фразаларды қолдану;
11.5.3 зат есімнің алдында және одан кейін бір буынды және
екі буынды дара сын есімдерді қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le, la, l’,
les белгілік артикльдерін, du, de la ла, des, de l’ жартылай
артикльдерін қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер
қолданылмайтын жайларды білу;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ
формаларындағы сұрақтарды қолдану;
11.5.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу
есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша белгісіз
және аяқталмаған іс-әрекетті білдіретін дара ӛткен шақ
формаларын қолдану;
11.5.8 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау
үшін етістіктің келер шақ формасын қолдану;
11.5.9 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша осы және ӛткен шақтардың кӛптеген формаларын
дұрыс қолдану;
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11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша үздіксіз осы шақ және аяқталмаған ӛткен шақ
формаларын кейбір ӛткен шақ формасын жасау үшін
қолдану;
11.5.11 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша
устеулердің
жай
және
салыстырмалы
формаларының сан-алуан түрлерін қолдану;
11.5.12 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша заттарды және мезгілді сипаттау үшін
предлогтарды қолдану, бағыт мағыналы droite, tout droit
предлогтарын қолдану;
11.5.13 ӛрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша шағын мәтіндердегі сӛйлем бӛліктерінің
қарсылықты мәнін білдіру үшін mais жалғаулығын қолдану
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Типовая учебная программа по предмету «Французский язык»
(второй язык)
Глава 1. Общие положения
1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным
общеобязательным стандартом общего среднего образования, утвержденным
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан под №17669).
2. Значимость учебного предмета определяется тем, что он является
одним из мировых языков, языком науки, образования и туризма.
Знание французского языка:
1) повышает уверенность обучающихся при общении в различных
жизненных ситуациях;
2) предоставляет доступ к высшему образованию не только в Казахстане,
но и за рубежом;
3) позволяет продолжить профессиональное образование в Казахстане и
за рубежом;
4) расширяет доступ обучающихся к новостям и информации, которая
распространяется на французском языке;
5) предоставляет обучающимся доступ к аутентичным текстам
литературных произведений на французском языке;
6) позволяет обучающимся представлять Казахстан внутри страны и за ее
пределами;
7) позволяет учиться в течение всей жизни, опираясь на навыки,
стратегии обучения и знания, полученные в школе.
3. Учебная программа по учебному предмету «Французский язык»
(второй язык) направлена на развитие языковых навыков и речевых умений
обучающихся по четырем видам речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо). По завершению уровня общего среднего
образования обучающиеся должны достигнуть начального языкового уровня
А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR).
Глава 2. Организация содержания учебного предмета «Французский язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
4. Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету
«Французский язык» (второй язык) составляет:
1) в 10 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
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2) в 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.
Объем учебной нагрузки по учебному предмету зависит от Типового
учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении Типовых
учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования
Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под №8170).
5. Учебная программа содержит этапы обучения французскому языку
(классы) в соответствии с уровнями обученности и долгосрочный план на весь
период обучения.
6. Содержание учебной программы по учебному предмету «Французский
язык» (второй язык) структурировано по разделам: аудирование, говорение,
чтение, письмо, использование французского языка.
7. Цели обучения, обозначенные в каждом разделе, позволяют учителю
системно планировать работу по развитию всех видов речевой деятельности
(слушание, говорение, чтение, письмо), оценивать достижения обучающихся,
информировать их о следующих этапах обучения.
8. В базовом содержании (Contenu) программы представлены общие цели
обучения французскому языку в разрезе классов.
9. В разделах «Слушание», «Говорение», «Чтение» и «Письмо»
прописаны цели обучения по видам речевой деятельности, соотнесенные с
уровнями обученности иностранному языку (10 класс – А1.1, 11 класс – А2.1),
достижение которых направлено на конечный результат обучения
французскому языку.
10. В разделе «Использование французского языка» обучающийся
знакомится
с
требованиями
корректного
использования
лексикограмматических, синтаксических структур французского языка в речи.
11. Базовое содержание (Contenu) для 10 класса соотносится со средним
уровнем обученности иностранному языку А1.
12. Межкультурно-коммуникативный аспект в 10 классе:
1) общение на бытовом и учебном уровнях с представителями
иноязычной культуры;
2) демонстрация начальных знаний французского языка;
3) понимание простых фраз;
4) ответы на простые повседневные вопросы и их постановка;
5) представление себя устно;
6) ведение элементарного диалога;
7) выявление нужной для себя простой информации (плакаты, таблицы,
реклама);
8) написание простых открыток;
9) понимание сути высказывания с помощью жестов, перифраз, повторов;
10) интуитивное угадывание лексики с опорой на родной язык;
11) приобщение к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого
языка и стремление практически пользоваться французским языком в
ситуациях межкультурного взаимодействия;
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12) знакомство с реалиями, обычаями, традициями страны изучаемого
языка, навыками вербального и невербального поведения в актах речевой
коммуникации.
13. Воспитательный аспект в 10 классе:
1) формирование позитивного отношения к французскому языку и
культуре;
2) уважение различных точек зрения, проявление толерантности.
14. Общеобразовательный аспект в 10 классе: повышение общей
культуры, расширение кругозора, знаний о стране изучаемого языка, об
окружающем мире в целом посредством французского языка.
15. Развивающий аспект в 10 классе:
1) развитие у обучающихся языковых способностей, культуры речевого
поведения, интереса к изучению французского языка, положительных свойств
личности: волевые качества, память;
2) распознавание родной (собственной) и иноязычной культур,
использование рациональных приемов овладения иностранным языком,
организация своей учебной деятельности, активизация интеллектуальных
процессов (распознавание того или иного явления языка, его анализ, сравнение
с аналогичным в родном языке);
3) работа с учебником, словарем, запись учебной информации,
использование современных технологий обучения, обеспечивающих
эффективность овладения языком в заданных параметрах.
16. Стратегический аспект в 10 классе: овладение элементарными
характеристиками вторичной языковой личности.
17. Базовое содержание (Contenu) для 11 класса соотносится с уровнем
обученности иностранному языку А2.1
18. Межкультурно-коммуникативный аспект в 11 классе:
1) общение на социально-бытовом и учебном уровнях с представителями
иноязычной культуры;
2) демонстрация базовых знаний языка;
3) понимание простых обиходных предложений, фраз;
4) ответы на повседневные вопросы, их постановка, построение простого
диалога;
5) представление себя и другого человека;
6) выявление нужной для себя простой информации (в магазине, на
улице);
7) написание простых открыток, писем о себе, заполнение анкеты;
8) понимание сути высказывания с помощью перифраз, повторов;
9) интуитивное угадывание лексики с опорой на родной язык;
10) знакомство с реалиями, нравами, обычаями, традициями страны
изучаемого языка, навыками вербального и невербального коммуникативного
поведения в актах речевой коммуникации;
11) приобщение к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого
языка и практическое использование французского языка в ситуациях
межкультурного взаимодействия.
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19. Воспитательный аспект в 11классе:
1) формирование позитивного отношения к французскому языку и
культуре;
2) уважение различных точек зрения, проявление толерантности.
20. Общеобразовательный аспект в 11 классе: повышение у обучающихся
общей культуры, расширение кругозора, знаний о стране изучаемого языка, об
окружающем мире в целом посредством французского языка.
21. Развивающий аспект в 11 классе:
1) развитие у обучающихся языковых способностей, культуры речевого
поведения, интереса к изучению французского языка, положительных свойств
личности: волевые качества, память;
2) распознавание родной (собственной) и иноязычной культуры,
сопоставление родного и иностранного языка;
3) использование рациональных приемов овладения иностранным
языком,
организация
своей
учебной
деятельности,
активизация
интеллектуальных процессов (распознавание того или иного явления языка, его
анализ, сравнение с аналогичным в родном языке);
4) работа с книгой, справочной литературой, запись учебной
информации,
использование
современных
технологий
обучения,
обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных параметрах.
22. Стратегический аспект в 11 классе: овладение элементарными
характеристиками вторичной языковой личности.
Глава 3. Система целей обучения учебного предмета «Французский язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
23. Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое
число обозначает класс, второе число показывает раздел, третье - нумерацию
учебной цели. Например, в кодировке 10.1.2 «10» – класс, «1» – раздел, «2» –
порядковый номер цели обучения.
1) Раздел 1. Слушание (Compréhension de l’oral):
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные
фразы и наиболее употребительные слова
по теме
10.1.2 понимать простые вопросы и
предоставлять
информацию
биографического характера
10.1.3 понимать без поддержки простые
вопросы на общие и учебные темы

11 класс
Низкий уровень А2
11.1.1 понимать отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме

11.1.2 понимать более сложные вопросы с
поддержкой о предоставлении личной
информации
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные
вопросы по широкому кругу общих и
учебных тем
10.1.4 понимать с поддержкой основные 11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой
моменты в продолжительной беседе на основные моменты в продолжительной
84

общие и учебные темы
10.1.5 понимать с поддержкой большую
часть специфичной информации и деталей
в короткой беседе на некоторые учебные
темы
10.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста короткой беседы на некоторые
общие и учебные темы
10.1.7 определить мнение говорящего(-их)
в простом разговоре с поддержкой на
некоторые общие и учебные темы
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
некоторые общие и учебные темы

беседе на общие и учебные темы
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в
продолжительной беседе на общие и учебные
темы
11.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста продолжительной беседы на
большинство общих и учебных тем
11.1.7 определить мнение говорящего(-их) в
продолжительном разговоре с поддержкой на
ограниченные общие и учебные темы
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
большинство общих и учебных тем

2) Раздел 2. Говорение (Production orale):
Обучающийся должен:
10класс
Средний уровень А1
10.2.1 передавать основную информацию о
себе и других на уровне простых
предложений в типичных ситуациях
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить
информацию
в
рамках
некоторых общих тем
10.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения в рамках некоторых общих и
учебных тем
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на
уровне предложения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и
учебных тем
10.2.5 пробовать взаимодействовать на
базовом уровне обмена информацией в
рамках различных общих и учебных тем
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на
уровне предложения во время парной,
групповой работы и работы всем классом
10.2.7 использовать специфичную лексику
и синтаксис в рамках некоторых общих
тем
10.2.8 рассказывать простые истории и
события на различные общие и учебные
темы

11 класс
Низкий уровень А2
11.2.1 передавать основную информацию о
себе и других на уровне дискуссии на
большинство общих тем
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить информацию в рамках большинства
общих тем, поддерживать краткий разговор
11.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения с элементами рассуждения в
рамках различных общих и учебных тем
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на
уровне
предложения
с
элементами
рассуждения на некоторые комментарии в
рамках различных общих и учебных тем
11.2.5 пробовать взаимодействовать в более
продолжительной беседе на большинство
общих и учебных тем
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения и во время дискуссии во время
парной, групповой работы и работы всем
классом
11.2.7 использовать специфичную лексику и
синтаксис в рамках некоторых общих и
учебных тем
11.2.8
рассказывать
некоторые
более
длинные истории и события на некоторые
общие и учебные темы

3) Раздел 3. Чтение (Compréhension des écrits):
Обучающийся должен:
10 класс

11 класс
85

Средний уровень А1
10.3.1 понимать основные моменты в
некоторых коротких, простых текстах по
общим и учебным темам
10.3.2
понимать
с
незначительной
поддержкой специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в
рамках некоторых общих и учебных тем
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках
некоторых знакомых общих и учебных тем

Низкий уровень А2
11.3.1 понимать основные моменты в
коротких, простых текстах по общим и
учебным темам
11.3.2 понимать независимо специфичную
информацию и детали в коротких, простых
текстах в рамках некоторых общих и учебных
тем
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках
некоторых знакомых общих и учебных тем,
включая некоторые длинные тексты
10.3.4
читать
с
незначительной 11.3.4 читать самостоятельно некоторые
поддержкой некоторые короткие тексты, а короткие, простые тексты художественной
также делать сообщение в связи с литературы
прочитанным текстом
10.3.5 определять смысл из контекста в 11.3.5 определять смысл из контекста в
коротких текстах в рамках некоторых рамках некоторых знакомых общих и
знакомых общих и учебных тем
учебных тем, включая длинные тексты
10.3.6 определять отношение или мнение 11.3.6 определять отношение или мнение
автора в коротких текстах на некоторые автора в коротких текстах в рамках
общие и учебные темы
большинства общих и учебных тем
10.3.7 определять характерные свойства 11.3.7 определять характерные свойства
слова, предложения и текста в рамках слова, предложения и текста в рамках
некоторых написанных жанров
большинства написанных жанров
10.3.8
использовать
с
некоторой 11.3.8 использовать самостоятельно знакомые
поддержкой знакомые бумажные и бумажные и цифровые ресурсы для проверки
цифровые ресурсы для проверки значения значения и расширения понимания
и расширения понимания
10.3.9 определять разницу между фактом и 11.3.9 определять разницу между фактом и
мнением в коротких, простых текстах на мнением в коротких, простых текстах на
различные общие и учебные темы
любые общие и учебные темы

4) Раздел 4. Письмо (Production écrite):
Обучающийся должен:
10 класс
А1.1
10.4.1 планировать, писать, править и
вычитывать работы на уровне текста на
некоторые общие и учебные темы
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова
последовательные предложения в абзац на
некоторые общие и учебные темы

11 класс
А2.1
11.4.1 планировать, писать, править и
вычитывать работы с поддержкой на уровне
текста на различные общие и учебные темы
11.4.2 писать с поддержкой о реальных,
вымышленных событиях, действиях или
опыте из прошлого на некоторые знакомые
общие и учебные темы
11.4.3 писать с поддержкой о личных
чувствах и мнениях на некоторые знакомые
общие и учебные темы
11.4.4 писать с поддержкой темы в абзаце для
передачи личной информации

10.4.3 писать с поддержкой фактические
данные на уровне текста, описывая людей,
места и объекты
10.4.4
писать
с
поддержкой
последовательность длинных предложений
для передачи личной информации
10.4.5 связывать предложения при помощи 11.4.5 использовать с поддержкой аргументы,
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базовых слов-связок с поддержкой
10.4.6 связывать предложения логически с
некоторой поддержкой, используя базовые
слова связки, на некоторые знакомые
общие темы
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой соответствующий формат на
уровне текста некоторых письменных
жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы
10.4.8
писать
правильно
часто
используемые слова на некоторые общие
темы
10.4.9 использовать знаки препинания в
письменных
работах
с
умеренной
грамотностью на уровне текста на
некоторые знакомые общие темы

подкрепляя примерами и обоснованием, на
некоторые знакомые общие и учебные темы
11.4.6 объединять предложения логически в
абзац
с
незначительной
поддержкой,
используя базовые слова связки, на
различные знакомые общие темы
11.4.7 использовать с некоторой поддержкой
соответствующий формат на уровне текста
для различных письменных жанров на
знакомые общие и некоторые учебные темы
11.4.8 писать правильно часто используемые
слова на некоторые знакомые общие и
учебные темы
11.4.9 использовать знаки препинания в
письменных
работах
с
умеренной
грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы

5) Раздел 5. Использование французского языка (Utilisation de la langue):
Обучающийся должен:
10класс
Средний уровень А1
10.5.1 использовать соответствующие
исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные мужского / женского
рода, по некоторым знакомым общим и
учебным темам
10.5.2 использовать très в ограниченном
спектре знакомых общих и учебных тем

11класс
Низкий уровень А2
11.5.1 использовать некоторые абстрактные
существительные и сложные именные фразы,
описывающие место и время, по знакомым
общим и учебным темам

11.5.2 использовать très, trop, beaucoup, assez,
(un) peu в расширенном спектре знакомых
общих и учебных тем
10.5.3 использовать прилагательные, в том 11.5.3 использовать простые односложные и
числе притяжательные прилагательные двусложные прилагательные перед и после
mon, ma, ton, ta, son, sa, mes, tes, ses при существительного
описании предметов на общие и некоторые
учебные темы
10.5.4 использовать определѐнный артикль 11.5.4 использовать определѐнный артикль le,
le, la, l’, les, неопределѐнный артикль un, la, l’, les, неопределѐнный артикль un, une,
une, des по знакомым общим и учебным des, частичный артикль du, de la, des, de l’ по
темам
знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи опущения артиклей перед именами
существитеьными
10.5.5 использовать вопросы, в том числе 11.5.5 использовать вопросы, которые
вопросы с comment, qui, quoi, que в спектре включают в себя временные формы, по
знакомых общих и учебных тем
знакомым общим и учебным темам
10.5.6 использовать основные личные 11.5.6 использовать основные личные
местоимения
и
указательные местоимения и указательные прилагательные
прилагательные по знакомым общим и по многим знакомым общим и учебным
учебным темам
темам
10.5.7 использовать простые совершенные 11.5.7 использовать простые совершенные
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формы простых глаголов, чтобы выразить
то, что произошло по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем
10.5.8 использовать форму настоящего
времени правильных глаголов, чтобы
рассказать о действиях по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем
10.5.9 использовать настоящее время
неправильных глаголов для описания
действий, привычек и состояния на
ограниченный круг знакомых и общих
учебных тем
10.5.10 использовать формы настоящего
времени с настоящим и будущим
значением по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем
10.5.11 использовать общие наречия,
наречия частоты к ограниченному кругу
знакомых и общих учебных тем
10.5.12 использовать предлоги, чтобы
говорить о времени и месте, использовать
их по некоторым знакомым общим и
учебным темам
10.5.13 использовать союз et и ou для связи
частей предложений в небольших текстах
в ограниченном спектре знакомых общих
и учебных тем
10.5.14 использовать отрицание ne …pas
для описания простых настоящих действий
на личные и знакомые темы

формы, чтобы выразить неопределенное и
незаконченное прошлое по знакомым общим
и учебным темам
11.5.8 использовать форму будущего времени
для предложений, обещаний и прогнозов на
растущий диапазон знакомых общих и
учебных тем
11.5.9 использовать надлежащим образом
увеличенное разнообразие настоящих и / или
прошлых форм на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем
11.5.10 использовать формы настоящего
непрерывного
времени
и
форм
незаконченного прошлого для прерванного
прошлого действия по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем
11.5.11
использовать
повышенное
разнообразие наречий, простые и / или
сравнительные формы на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем
11.5.12 использовать предлоги, чтобы
описывать предметы и время, использовать
предлоги направления движения à gauche, à
droite, tout droit использовать повышенное
разнообразие предлогов на различные
знакомые общие и учебные темы
11.5.13 использовать союз mais для
противопоставления частей предложений в
небольших текстах в расширенном спектре
знакомых общих и учебных тем
11.5.14 использовать отрицание ne … rien,
ne…jamais, ne personne для описания простых
настоящих и прошлых действий на личные и
знакомые темы
11.5.15 использовать безличный оборот il faut
для обозначения необходимости

10.5.15 использовать безличные обороты
il, ya, ou для указания на наличие одного
или нескольких предметов в настоящем
времени и для обозначения погодных
условий в настоящем времени
10.5.16 использовать форму je voudrais для 11.5.16 использовать условное наклонение в
выражения просьбы
настоящем времени для выражения вежливой
просьбы
10.5.17
использовать
повелительное 11.5.17
использовать
повелительное
наклонение для выражения приказания в наклонение
для
выражения
просьбы,
настоящем времени
пожелания, совета

24. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с
Долгосрочным планом к Типовой учебной программе по учебному предмету
«Французский язык» (второй язык) для 10-11 классов общественногуманитарного направления уровня общего среднего образования.
88

25. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов
варьируется по усмотрению учителя.
Глава 4. Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы
учебного предмета «Французский язык» (второй язык) для 10-11 классов
общественно-гуманитарного направления
1) 10 класс:
Обучающийся должен:
Темы
Разделы
1.1
Слушание
Самопрезента
ция (возраст,
дата
рождения,
национальнос
ть, адрес
Говорение
проживания)
1.2 Моя семья

Чтение

Письмо

Цели обучения
1 четверть
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках различных
общих и учебных тем;
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.8 использовать с некоторой поддержкой знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
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10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых словсвязок с поддержкой;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
ние языка
неисчисляемые существительные мужского / женского рода,
по некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.2 использовать très в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные, в том числе
притяжательные прилагательные mon, ma, ton, ta, son, sa,
mes, tes, ses при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с
comment, qui, quoi, que в спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.8 использовать форму настоящего времени правильных
глаголов, чтобы рассказать о действиях по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать настоящее время неправильных глаголов
для описания действий, привычек и состояния на
ограниченный круг знакомых и общих учебных тем;
10.5.10 использовать формы настоящего времени с
настоящим и будущим значением по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать общие наречия, наречия частоты к
ограниченному кругу знакомых и общих учебных тем;
10.5.13 использовать союз et и ou для связи частей
предложений в небольших текстах в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать отрицание ne …pas для описания
простых настоящих действий на личные и знакомые темы;
10.5.15 использовать безличные обороты il, ya, ou для
указания на наличие одного или нескольких предметов в
настоящем времени и для обозначения погодных условий в
настоящем времени
2 четверть
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2.1 Моя
Слушание
школа
2.2 Вкусы и
увлечения
(спорт и
культурная
деятельность)

10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.2 понимать простые вопросы и предоставлять
информацию биографического характера;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
Говорение 10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках различных
общих и учебных тем;
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем
Чтение
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.8 использовать с некоторой поддержкой знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания
Письмо
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых словсвязок с поддержкой;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
ние языка
неисчисляемые существительные мужского / женского рода,
по некоторым знакомым общим и учебным темам;
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3.1 Мой дом
Слушание
(комнаты,
мебель,
повседневные
дела,
домашние
дела)
3.2 Времена
года, погода

10.5.2 использовать très в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные, в том числе
притяжательные прилагательные mon, ma, ton, ta, son, sa,
mes, tes, ses при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с
comment, qui, quoi, que в спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.8 использовать форму настоящего времени правильных
глаголов, чтобы рассказать о действиях по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать настоящее время неправильных глаголов
для описания действий, привычек и состояния на
ограниченный круг знакомых и общих учебных тем;
10.5.10 использовать формы настоящего времени с
настоящим и будущим значением по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать общие наречия, наречия частоты к
ограниченному кругу знакомых и общих учебных тем;
10.5.12 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать их по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.13 использовать союз et и ou для связи частей
предложений в небольших текстах в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать отрицание ne …pas для описания
простых настоящих действий на личные и знакомые темы;
10.5.15 использовать безличные обороты il, ya, ou для
указания на наличие одного или нескольких предметов в
настоящем времени и для обозначения погодных условий в
настоящем времени
3 четверть
10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.2 понимать простые вопросы и предоставлять
информацию биографического характера;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в короткой беседе на некоторые
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего(-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
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Говорение

Чтение

Письмо

темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках различных
общих и учебных тем;
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем;
10.2.8 рассказывать простые истории и события на
различные общие и учебные темы
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках некоторых написанных жанров;
10.3.8 использовать с некоторой поддержкой знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений для передачи личной информации;
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10.4.6 связывать предложения логически с некоторой
поддержкой, используя базовые слова связки, на некоторые
знакомые общие темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы;
10.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
ние языка
неисчисляемые существительные мужского / женского рода,
по некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.2 использовать très в ограниченном спектре знакомых
общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные, в том числе
притяжательные прилагательные mon, ma, ton, ta, son, sa,
mes, tes, ses при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с
comment, qui, quoi, que в спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.7 использовать простые совершенные формы простых
глаголов, чтобы выразить то, что произошло по
ограниченному кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.8 использовать форму настоящего времени правильных
глаголов, чтобы рассказать о действиях по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать настоящее время неправильных глаголов
для описания действий, привычек и состояния на
ограниченный круг знакомых и общих учебных тем;
10.5.10 использовать формы настоящего времени с
настоящим и будущим значением по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать общие наречия, наречия частоты к
ограниченному кругу знакомых и общих учебных тем;
10.5.12 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать их по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.13 использовать союз et и ou для связи частей
предложений в небольших текстах в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать отрицание ne …pas для описания
простых настоящих действий на личные и знакомые темы;
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3.3 Чтение
для
удовольствия

10.5.15 использовать безличные обороты il, ya, ou для
указания на наличие одного или нескольких предметов в
настоящем времени и для обозначения погодных условий в
настоящем времени;
10.5.16 использовать форму je voudrais для выражения
просьбы
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
Слушание
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего(-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение 10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.8 рассказывать простые истории и события на
различные общие и учебные темы
Чтение
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
Письмо
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы
Использова 10.5.2 использовать très в ограниченном спектре знакомых
ние языка
общих и учебных тем;
10.5.3 использовать прилагательные, в том числе
притяжательные прилагательные mon, ma, ton, ta, son, sa,
mes, tes, ses при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с
comment, qui, quoi, que в спектре знакомых общих и учебных
тем
4 четверть
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4.1 Наша
Слушание
Родина –
Казахстан
4.2 Транспорт
и маршрут

Говорение

Чтение

10.1.1 понимать с поддержкой отдельные фразы и наиболее
употребительные слова по теме;
10.1.2 понимать простые вопросы и предоставлять
информацию биографического характера;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в короткой беседе на некоторые
учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего(-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне простых предложений в типичных ситуациях;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения на некоторые комментарии в рамках различных
общих и учебных тем;
10.2.5 пробовать взаимодействовать на базовом уровне
обмена информацией в рамках различных общих и учебных
тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих тем;
10.2.8 рассказывать простые истории и события на
различные общие и учебные темы
10.3.1 понимать основные моменты в некоторых коротких,
простых текстах по общим и учебным темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем;
10.3.4 читать с незначительной поддержкой некоторые
короткие тексты, а также делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках некоторых знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на некоторые общие и учебные темы;
10.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
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и текста в рамках некоторых написанных жанров;
10.3.8 использовать с некоторой поддержкой знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
Письмо
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы на
уровне текста на некоторые общие и учебные темы;
10.4.2 писать с опорой на ключевые слова последовательные
предложения в абзац на некоторые общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
текста, описывая людей, места и объекты;
10.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений для передачи личной информации;
10.4.6 связывать предложения логически с некоторой
поддержкой, используя базовые слова связки, на некоторые
знакомые общие темы;
10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста некоторых
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы;
10.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие темы
Использова 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
неисчисляемые существительные мужского / женского рода,
ние языка
по некоторым знакомым общим и учебным темам;
10.5.3 использовать прилагательные, в том числе
притяжательные прилагательные mon, ma, ton, ta, son, sa,
mes, tes, ses при описании предметов на общие и некоторые
учебные темы;
10.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с
comment, qui, quoi, que в спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по знакомым общим и
учебным темам;
10.5.8 использовать форму настоящего времени правильных
глаголов, чтобы рассказать о действиях по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.9 использовать настоящее время неправильных глаголов
для описания действий, привычек и состояния на
ограниченный круг знакомых и общих учебных тем;
10.5.10 использовать формы настоящего времени с
настоящим и будущим значением по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем;
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10.5.11 использовать общие наречия, наречия частоты к
ограниченному кругу знакомых и общих учебных тем;
10.5.12 использовать предлоги, чтобы говорить о времени и
месте, использовать их по некоторым знакомым общим и
учебным темам;
10.5.13 использовать союз et и ou для связи частей
предложений в небольших текстах в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать отрицание ne …pas для описания
простых настоящих действий на личные и знакомые темы;
10.5.15 использовать безличные обороты il, ya, ou для
указания на наличие одного или нескольких предметов в
настоящем времени и для обозначения погодных условий в
настоящем времени;
10.5.16 использовать форму je voudrais для выражения
просьбы;
10.5.17 использовать повелительное наклонение для
выражения приказания в настоящем времени

2) 11 класс:
Темы

Разделы

1.1 Покупки
1.2 Еда

Слушание

Говорение

Цели обучения
1 четверть
11.1.1
понимать
отдельные
фразы
и
наиболее
употребительные слова по теме;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой о
предоставлении личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие
и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем
11.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне дискуссии на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем,
поддерживать краткий разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения с элементами рассуждения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и учебных тем;
11.2.5
пробовать
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство общих и учебных
тем;
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11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и
во время дискуссии во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
Чтение
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать независимо специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в рамках некоторых
общих и учебных тем;
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая некоторые
длинные тексты;
11.3.4 читать самостоятельно некоторые короткие, простые
тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания
Письмо
11.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
незначительной поддержкой, используя базовые слова
связки, на различные знакомые общие темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы
Использова 11.5.1
использовать
некоторые
абстрактные
ние языка
существительные и сложные именные фразы, описывающие
место и время, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.2 использовать très, trop, beaucoup, assez, (un) peu в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать простые односложные и двусложные
прилагательные перед и после существительного;
11.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des, частичный артикль du,
de la, des, de l’ по знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи
опущения
артиклей
перед
именами
существитеьными;
11.5.5 использовать вопросы, которые включают в себя
временные формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по многим знакомым общим и
учебным темам;
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2.1
Праздники и
традиции
Казахстана и
Франции
2.2 Музыка и
искусство

Слушание

Говорение

11.5.8 использовать форму будущего времени для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и / или прошлых форм на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.11 использовать повышенное разнообразие наречий,
простые и / или сравнительные формы на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.13 использовать союз mais для противопоставления
частей предложений в небольших текстах в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.14 использовать отрицание ne … rien, ne…jamais, ne
personne для описания простых настоящих и прошлых
действий на личные и знакомые темы;
11.5.15 использовать безличный оборот il faut для
обозначения необходимости;
11.5.16 использовать условное наклонение в настоящем
времени для выражения вежливой просьбы;
11.5.17 использовать повелительное наклонение для
выражения просьбы, пожелания, совета
2 четверть
11.1.1
понимать
отдельные
фразы
и
наиболее
употребительные слова по теме;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой о
предоставлении личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие
и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем;
11.1.7
определить
мнение
говорящего(-их)
в
продолжительном разговоре с поддержкой на ограниченные
общие и учебные темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и учебных
тем
11.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне дискуссии на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем,
поддерживать краткий разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
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Чтение

Письмо

предложения с элементами рассуждения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и учебных тем;
11.2.5
пробовать
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство общих и учебных
тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и
во время дискуссии во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать независимо специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в рамках некоторых
общих и учебных тем;
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая некоторые
длинные тексты;
11.3.4 читать самостоятельно некоторые короткие, простые
тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на любые общие и учебные темы
11.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать с поддержкой темы в абзаце для передачи
личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
незначительной поддержкой, используя базовые слова
связки, на различные знакомые общие темы;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста для различных
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
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3.1
Путешествие
3.2 Моя
будущая
профессия

учебные темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы
Использова 11.5.1
использовать
некоторые
абстрактные
ние языка
существительные и сложные именные фразы, описывающие
место и время, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.2 использовать très, trop, beaucoup, assez, (un) peu в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать простые односложные и двусложные
прилагательные перед и после существительного;
11.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des, частичный артикль du,
de la, des, de l’ по знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи
опущения
артиклей
перед
именами
существитеьными;
11.5.5 использовать вопросы, которые включают в себя
временные формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по многим знакомым общим и
учебным темам;
11.5.8 использовать форму будущего времени для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и / или прошлых форм на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.10 использовать формы настоящего непрерывного
времени и форм незаконченного прошлого для прерванного
прошлого действия по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
11.5.11 использовать повышенное разнообразие наречий,
простые и / или сравнительные формы на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.13 использовать союз mais для противопоставления
частей предложений в небольших текстах в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.14 использовать отрицание ne … rien, ne…jamais, ne
personne для описания простых настоящих и прошлых
действий на личные и знакомые темы;
11.5.15 использовать безличный оборот il faut для
обозначения необходимости
3 четверть
Слушание
11.1.1
понимать
отдельные
фразы
и
наиболее
употребительные слова по теме;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой о
предоставлении личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
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Говорение

Чтение

моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие
и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем;
11.1.7
определить
мнение
говорящего(-их)
в
продолжительном разговоре с поддержкой на ограниченные
общие и учебные темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и учебных
тем
11.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне дискуссии на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем,
поддерживать краткий разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения с элементами рассуждения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и учебных тем;
11.2.5
пробовать
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство общих и учебных
тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и
во время дискуссии во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать независимо специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в рамках некоторых
общих и учебных тем;
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая некоторые
длинные тексты;
11.3.4 читать самостоятельно некоторые короткие, простые
тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
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цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на любые общие и учебные темы
Письмо
11.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать с поддержкой темы в абзаце для передачи
личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
незначительной поддержкой, используя базовые слова
связки, на различные знакомые общие темы;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста для различных
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы
Использова 11.5.1
использовать
некоторые
абстрактные
ние языка
существительные и сложные именные фразы, описывающие
место и время, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.2 использовать très, trop, beaucoup, assez, (un) peu в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.3 использовать простые односложные и двусложные
прилагательные перед и после существительного;
11.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des, частичный артикль du,
de la, des, de l’ по знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи
опущения
артиклей
перед
именами
существитеьными;
11.5.5 использовать вопросы, которые включают в себя
временные формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по многим знакомым общим и
учебным темам;
11.5.7 использовать простые совершенные формы, чтобы
выразить неопределенное и незаконченное прошлое по
знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать форму будущего времени для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
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3.3 Чтение
для
удовольствия

Слушание

Говорение

Чтение

11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и / или прошлых форм на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.10 использовать формы настоящего непрерывного
времени и форм незаконченного прошлого для прерванного
прошлого действия по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
11.5.11 использовать повышенное разнообразие наречий,
простые и / или сравнительные формы на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.12 использовать предлоги, чтобы описывать предметы и
время, использовать предлоги направления движения à
gauche, à droite, tout droit использовать повышенное
разнообразие предлогов на различные знакомые общие и
учебные темы;
11.5.13 использовать союз mais для противопоставления
частей предложений в небольших текстах в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.14 использовать отрицание ne … rien, ne…jamais, ne
personne для описания простых настоящих и прошлых
действий на личные и знакомые темы;
11.5.15 использовать безличный оборот il faut для
обозначения необходимости;
11.5.16 использовать условное наклонение в настоящем
времени для выражения вежливой просьбы;
11.5.17 использовать повелительное наклонение для
выражения просьбы, пожелания, совета
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие
и учебные темы
11.2.5
пробовать
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство общих и учебных
тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и
во время дискуссии во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.4 читать самостоятельно некоторые короткие, простые
тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
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и текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на любые общие и учебные темы
Письмо
11.4.4 писать с поддержкой темы в абзаце для передачи
личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
незначительной поддержкой, используя базовые слова
связки, на различные знакомые общие темы
Использова 11.5.2 использовать très, trop, beaucoup, assez, (un) peu в
ние языка
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des, частичный артикль du,
de la, des, de l’ по знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи
опущения
артиклей
перед
именами
существитеьными;
11.5.5 использовать вопросы, которые включают в себя
временные формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по многим знакомым общим и
учебным темам;
11.5.14 использовать отрицание ne … rien, ne…jamais, ne
personne для описания простых настоящих и прошлых
действий на личные и знакомые темы
4 четверть
4.1 Человек и Слушание
11.1.1
понимать
отдельные
фразы
и
наиболее
природа
употребительные слова по теме;
4.2 Жизнь в
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой о
городе и селе
предоставлении личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в продолжительной беседе на общие
и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и учебных
тем;
11.1.7
определить
мнение
говорящего(-их)
в
продолжительном разговоре с поддержкой на ограниченные
общие и учебные темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и учебных
тем
Говорение 11.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне дискуссии на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем,
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Чтение

Письмо

поддерживать краткий разговор;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать с некоторой гибкостью на уровне
предложения с элементами рассуждения на некоторые
комментарии в рамках различных общих и учебных тем;
11.2.5
пробовать
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство общих и учебных
тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения и
во время дискуссии во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках некоторых общих и учебных тем;
11.2.8 рассказывать некоторые более длинные истории и
события на некоторые общие и учебные темы
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2 понимать независимо специфичную информацию и
детали в коротких, простых текстах в рамках некоторых
общих и учебных тем;
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая некоторые
длинные тексты;
11.3.4 читать самостоятельно некоторые короткие, простые
тексты художественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках некоторых
знакомых общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах в рамках большинства общих и учебных тем;
11.3.7 определять характерные свойства слова, предложения
и текста в рамках большинства написанных жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания
11.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы с
поддержкой на уровне текста на различные общие и учебные
темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на некоторые
знакомые общие и учебные темы;
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать с поддержкой темы в абзаце для передачи
личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые знакомые общие и
учебные темы;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
незначительной поддержкой, используя базовые слова
связки, на различные знакомые общие темы;
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11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне текста для различных
письменных жанров на знакомые общие и некоторые
учебные темы;
11.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне текста на некоторые
знакомые общие и учебные темы
Использова 11.5.1
использовать
некоторые
абстрактные
ние языка
существительные и сложные именные фразы, описывающие
место и время, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.3 использовать простые односложные и двусложные
прилагательные перед и после существительного;
11.5.4 использовать определѐнный артикль le, la, l’, les,
неопределѐнный артикль un, une, des, частичный артикль du,
de la, des, de l’ по знакомым общим и учебным темам. Знать
случаи
опущения
артиклей
перед
именами
существитеьными;
11.5.5 использовать вопросы, которые включают в себя
временные формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать основные личные местоимения и
указательные прилагательные по многим знакомым общим и
учебным темам;
11.5.7 использовать простые совершенные формы, чтобы
выразить неопределенное и незаконченное прошлое по
знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать форму будущего времени для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и / или прошлых форм на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.10 использовать формы настоящего непрерывного
времени и форм незаконченного прошлого для прерванного
прошлого действия по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
11.5.11 использовать повышенное разнообразие наречий,
простые и / или сравнительные формы на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.12 использовать предлоги, чтобы описывать предметы и
время, использовать предлоги направления движения à
gauche, à droite, tout droit использовать повышенное
разнообразие предлогов на различные знакомые общие и
учебные темы;
11.5.13 использовать союз mais для противопоставления
частей предложений в небольших текстах в расширенном
спектре знакомых общих и учебных тем
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«Ағылшын тілі» пәні (екінші тіл) бойынша
Үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604
бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669
тіркелген).
2. Оқу бағдарламасының айрықша ерекшелігі оның тек пән бойынша
білімді ғана емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға
бағытталғандығында. Оқу мақсаттарының жүйесі білім алушылардың бойында
қазақстандық
патриотизм
мен
азаматтық
жауапкершілік,
құрмет,
ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық және ӛмір бойы білім алу
сияқты негізгі құндылықтарды қалыптастыруға негізделген. Ағылшын тілін
білу білім алушыларға:
1) ағылшын тілінің құрылымын және тіл үйренуге қатысты ережелерді;
2) жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымында талқылауды ашық
және тиімді тұрғыдан қалай қолдауға болатынын;
3) қосымша мәтіндер, әңгімелер мен талқылаулардың жалпы мазмұнын
және толық ақпаратты;
4) дәлелді сӛйлеу үшін жеке тақырыптар бойынша саналуан лексикалық
материалды қалай пайдалануға болатынын түсінуге кӛмектеседі.
Білім алушылар:
1) кӛркем әдебиеттегі бейтаныс сӛздердің мағынасын мәнмәтіннен түсіне
алады;
2) сӛз екпінін, интонацияны және стильді сақтай отырып, еркін және
дұрыс сӛйлей алады;
3) құрдастарымен ӛзара қарым-қатынас жасап, ӛздерінің болжамдары,
ойылары, пікірлері және жауаптарымен бӛлісе алады;
4) ғылыми және кӛркем әдебиеттерді түсініп, қызығушылықпен оқи
алады;
5) ағылшын тілін тасымалдаушы және тасымалдаушы емес тұлғалармен
қарым-қатынасқа түсе алатын болады.
3. «Ағылшын тілі» (екінші тіл) оқу пәнінің оқу бағдарламасы білім
алушылардың тілдік біліктері мен сӛйлеу дағдыларын тілді меңгерудің А2
бастапқы деңгейінде:
1) талдау, бағалау және шығармашылық тұрғыдан ойлауға ықпал ететін
әртүрлі тапсырмаларды орындау;
2) ауызша және жазбаша дереккӛздердің кең ауқымымен танысу;
3) ынталандыратын және қызықтыратын тақырыптар арқылы дамытуға
109

бағытталған.
2-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған
«Ағылшын тілі» оқу пәнінің (екінші тіл) мазмұнын ұйымдастыру
4. «Ағылшын тілі» оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті
кӛлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;
2) 11-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты құрайды.
Оқу
пәні
бойынша
оқу
жүктемесінің
кӛлемі
«Қазақстан
Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік
оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік
оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).
5. Ағылшын тілі бағдарламасының мазмұны.
10-сынып:
1) Тыңдалым: білім алушылар оқу бағдарламасының тақырыптары
бойынша мәтіннің негізгі идеясын түсінеді; фактілер мен ой пікірлерді
анықтап, таныс тақырыптар аясында егжей-тегжейлерді түсінеді; қосымша
ақпаратты алу мақсатында тыңдалған материал негізінде сұрақтар
құрастырады; ерекше дыбыстарды дұрыс айтып, интонацияларды дұрыс
қойюға үйренеді; мәнмәтіндік ақпарат кӛмегімен тыңдалған материалдар
негізінде тұжырымдар жасайды; таныс тақырып бойынша арнайы ақпаратты
анықтайды, таныс тақырып бойынша дәлелдердегі сәйкессіздіктерді тани
алады;
2) Айтылым: білім алушылар таныс тақырыпқа логикалық тұрғыда
ұйымдастырылған оқиғалар негізіндегі мәтіннің негізгі идеясын айтады; ресми
және бейресми сӛйлеу стильдерін қолданады; таныс тақырыптың аясында
фотосуреттер, тақырыптар, кілт сӛздер, үзінділер кӛмегімен мәтіннің мазмұнын
болжайды; нақты ақпаратты алу үшін қарапайым сұрақтар қояды;
тапсырмаларды орындау үшін оқушылармен (жұппен, топта) ӛзара қарым
қатынас жасайды; таныс тақырып бойынша мәтіндерді салыстырады және
қарсы қояды; дәлелелдерді бере отырып, ойын жеткізеді;
3) Оқылым: білім алушылар жалпы және таныс тақырыптар бойынша әр
түрлі стиль мен жанрлардағы мәтініндердің негізгі идеясын, сонымен қатар
егжей-тегжейлерін түсінеді; әр түрлі ақпарат кӛздерін қолданады (анықтамалық
материалдар, сӛздіктер, интернет); таныс тақырыптар бойынша әр түрлі стиль
мен жанрлардың мәтіндеріндегі ерекше ақпаратты таба алады; фотосуреттер,
тақырыптар, кілт сӛздер, үзінділер кӛмегімен мәтіннің мазмұнын болжайды. Әр
түрлі таныс және оқу бағдарламасының тақырыптары бойынша мәтін
авторының ойын және қарым-қатынасын анықтайды. Әр түрлі жалпы
тақырыптар мен оқу бағдарламасындағы тақырыптар бойынша мәтіндерді
дамыту үлгілері (абзацтар арасындағы интервал). Мағынаны нақтылау және
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түсінуді тереңдету үшін таныс және бейтаныс қағаз және сандық ақпараттық
ресурстардың үлкен әртүрлілігін пайдалану. Түрлі жалпы тақырыптар мен оқу
бағдарламасындағы тақырыптардың мәтіндеріндегі дәлелдердің сәйкессіздігі;
4) Жазылым: білім алушылар кестелер, диаграммалар, сызбалар,
сауалнамалар, формаларды толтырады; таныс тақырыптар бойынша
жоспарлайды, жазады, мәтіндерді ӛңдейді және қателерін түзетеді;
коммуникативті тапсырмаларға сәйкес мәтін бойынша жазбалар жасайды;
ӛткен тақырыптардағы ақпараттарды қолдана отырып, ӛткен шақ, осы шақ
және келер шақпен байланысты оқиғаларды суреттейді және / немесе
таныстырады; таныс тақырып бойынша мәтіндердегі сӛйлемдер мен
абзацтарды байланыстырады және үйлестіреді; таныс тақырып бойынша
мәтіндерде тыныс белгілерді дұрыс қолданады;
5) Ағылшын тілін қолдану: әртүрлі сӛз тіркестерін; саналатын және
саналмайтын зат есімдердің әртүрлі кӛптік кӛрсеткіштерін; күрделі сын
есімдерді, сын есімдердің салыстырмалы, күшейтпелі деңгейлерінің
құрылымдарын; анықтаушы құрылымдардың кең қатарын; баламалы, жалпы
және арнайы сұрақтардың әртүрлілігін; әр түрлі жалпы таныс тақырыптар және
оқу бағдарламасының тақырыптары бойынша қатыстық, сілтеу, белгісіздік,
есептік есімдіктерді, сонымен қатар ӛздік есімдік құрылымдарының кең
қатарын; артикльдерді, to be going to формасын; there is / there are құрылымын
қолдану. Білім алушы ӛткен, қазіргі және келер шақ формаларын және
модальды етістіктердің кең ауқымын еркін қолданады; таныс жалпы және оқу
бағдарламасында кӛрсетілген тақырыптар бойынша жалғаулықтардың бірнеше
түрін қолданады.
11-сынып:
1) Тыңдалым: сӛйлемдегі және шағын мәтіндегі негізгі идеяны, арнайы
ақпаратты, меңзелген мағынаны; таныс тақырып шеңберіндегі арнайы
терминологияны түсіну. Сӛйлемді толықтырады, мәнмәтін бойынша шынайы
және жалған ақпаратты анықтайды; таныс тақырып шеңберінде тыңдалған
мәтін бойынша сұрақтар қояды және оларға жауап береді; сӛздер мен
сӛйлемдердегі интонацияның және ерекше дыбыстардың дұрыс айтылуына
дағдыланады.
2) Айтылым: білім алушылар таныс тақырыпқа логикалық тұрғыда
ұйымдастырылған оқиғалар негізіндегі мәтіннің негізгі идеясын айтады; ресми
және бейресми сӛйлеу стилдерін қолданады; таныс тақырыптың аясында
фотосуреттер, тақырыптар, кілт сӛздер, үзінділер кӛмегімен мәтіннің мазмұнын
болжайды; нақты ақпаратты алу үшін қарапайым және күрделі сұрақтарды
қояды; тапсырмаларды орындау үшін оқушылармен (жұппен, топта) ӛзара
қарым қатынас жасайды; таныс тақырып бойынша мәтіндерді салыстырады
және қарсы қояды; дәлелелдерді бере отырып, ойын жеткізеді; Ӛзінің және
ӛзгелердің кӛзқарасын түсіндіру және негіздеу, талқылау мазмұны шеңберінде
ӛзгелердің пікірлерін бағалау және оларға түсініктеме беру; коммуникативтік
дағдыларды дамыту мақсатында сыныптастарымен ӛзара қарым-қатынасқа
түсу. Таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде тиісті арнайы лексика
мен синтаксисті қолдану;
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3) Оқылым: мәтіндер контекстіндегі негізгі идеяны, мәтіндер
мәнмәтініндегі арнайы ақпараттар мен детальдарды түсіну. Оқу
бағдарламасындағы әр түрлі тақырыптарда егжей-тегжейлі оқылуға тиісті ұзақ
мәтіндердің мазмұнын анықтау мақсатында жылдам оқып шығу. Оқу
бағдарламасындағы таныс тақырыптар бойынша әртүрлі кӛркем және ғылыми
әдебиеттер оқу. Мәтін мәнмәтінінен мағынаны анықтау; автордың кӛзқарасын,
пікірін немесе стилін анықтау. Мағынаны нақтылау және терең түсіну
мақсатында цифрлық немесе қағазға басылған түрдегі ресурстарды таңдау және
бағалау. Оқу бағдарламаларындағы күрделі және жалпы тақырыптар
мәтіндеріндегі сәйкессіздіктерді тану;
4) Жазылым: тақырып пен жанрға сәйкес келетін және емлесі сақталып
жазылған кеңейген лексикалық қор қатарын пайдаланып, жалпы және оқу
тақырыптарында мәтіндерді жазу, редакциялау, түзету және оларға жоспар
құру; жалпы және оқу тақырыптарына жазбаша жанрлар шеңберінде тиісті
ресми деңгейге жету үшін сӛйлеу стилдерінде емлені ескере отырып жазу.
Таныс жалпы және оқу тақырыптарындағы бірқатар жазбаша жанрларға, қажет
болған жағдайда мысалдар мен себептерді келтіру арқылы, қолдаумен қисынды
дәлелдерді құру. Бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптарына әртүрлі
дәнекер сӛздерді пайдаланып мәтіндер жазу. Жалпы және оқу тақырыптарына
қатысты мәтін деңгейіндегі жоспарды пайдалану. Жалпы және оқу
тақырыптарында мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарына тыныс белгілеін
дұрыс қою;
5) Ағылшын тілін қолдану: белгілі бір функцияларды білдіру үшін
модальды етістікттердің (should, have to, may / might) әр түрлі формаларын
қолдану; Рassive voice грамматикалық формасын, ағылшын тіліндегі шақ
формаларын салыстыру (present simple және present continuous, past simple және
past continuous, present perfect және past simple), сӛйлемдердің шартты түрі
(нӛлдік, бірінші, екінші), фразалық етістіктер, used to құрылымын қолдану.
Бұл бағдарлама мазмұнына енгізілген базалық білім болып табылады
және біз бұл пән бойынша не білетінімізді және осы білімді қалай алғанымызды
қамтиды. Пәннің мазмұны бағыт түрінде берілген. Аталған бағыттар одан әрі
қарай дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейінде қарастырылатын
бағыттарға тарайды. Әрбір сыныпты аяқтағаннан кейін күтілетін нәтижелер
ретінде кӛрсетілген бағыттар оқу пәні бойынша оқу мақсаттарының жүйесін
қалыптастырады.
6. Оқу мақсаттары мұғалімдерге оқытуды жоспарлауға, білім
алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға, білім алушылардың оқудағы келесі
қадамдарын кӛрсете отырып, оларды бағдарлауға мүмкіндік беретін әрбір жеке
бағыт шеңберіндегі прогресті кӛрсетеді.
7. 1-бағыт: Тыңдалым. Білім алушы әртүрлі жанрлардағы түпнұсқалық
мәтіндерінің негізгі идеяларын, таныс және ішінара таныс тақырыптар
бойынша талқылауларды түсінеді, мәліметтерді, кестелерді, схемаларды
толтыру үшін қажетті егжей-тегжейлі және нақты ақпаратты қоса алғанда
функционалдық тұрғыдан маңыздыларын ажыратады, жалпы және оқу
бағдарламасында кӛрсетілген тақырыптарға қатысты терминдердің мәнін және
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мәтіннің негізгі бӛліктерін түсінеді, фактілер мен пікірді ажыратады, жалпы
және оқу тақырыптары бойынша түрлі жанрлар мен стильдерде берілген
орташа кӛлемді мәтіндердегі сәйкессіздіктерді тани алады және салыстырады,
мәнмәтінді пайдалана отырып, бейтаныс сӛздердің мағынасын анықтайды.
8. 2-бағыт: Айтылым. Білім алушы ресми және бейресми күнделікті
қарым-қатынастарда әңгімелесулерге қатысады, тілдің лексикалық және
грамматикалық ресурстарын пайдалана отырып, сӛйлемдерді дұрыс
құрастырады, алдында ұсынылған тілдік коммуникация стратегиясын қолдана
отырып, шындыққа қатысты эмоционалды және бағалайтын кӛзқарасты
білдіреді, ӛзінің кӛзқарасының дұрыстығын жақтау үшін қажетті дәлелдерді
келтіріп, себептерді атап кӛрсетеді, мәтіндерді салыстырады және талдайды,
оқиғаларға, пікірлерге және мәселелерге баға береді, аталған мәселенің шешу
жолдарын ұсынады және қорытындылар жасайды.
9. 3-бағыт: Оқылым. Білім алушы әр түрлі жанрлар мен стильдердегі
кӛркем және ғылыми әдебиеттер мәтіндерінің негізгі идеясын түсінеді,
оқылымның түрлі стратегияларын қолданады, оқиғалар мен құбылыстардың
себеп-салдары мен уақыты арасындағы байланысын анықтайды, қағаз және
цифрық ресурстарды қолдана отырып, сӛздердің мағынасын талдайды және
салыстырады, әр түрлі жанрлар мен стильдердің мәтіндерінің мазмұнын сыни
тұрғыдан бағалайды.
10. 4-бағыт: Жазылым. Білім алушы жазбаша мәтінге қысқаша шолу
жасап, оған жоспар құрайды, әр түрлі жанрлар мен стильдердегі мәтіндерді
түзетеді және редакциялайды, емле және грамматика ережелерін қадағалайды,
бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған дәлелдерді жазбаша түрде ұсынады,
іскерлік хаттар мен басқа да құжаттар жазады, оқытылған бірқатар
тақырыптарға шағын эссе жазады.
11. 5-бағыт: Білім алушы ауқымы кең лексика мен тілдік материалдарды
қолданып, ӛзі жайлы ақпарат береді. Білімалушы ӛткен, осы және келер шақ
формаларын, модальдық етістіктерді, Аctive және Рassive voice формасындағы
етістіктерді, тӛл және тӛлеу сӛздерді қолдану қабілетін дамытады.
3-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Ағылшын тілі» оқу пәнін (екінші тіл) оқытудың мақсаттар жүйесі
12. Білім берудің мақсаттары бағдарламада кодтармен берілген. Кодтағы
бірінші нӛмір сыныпты, екіншісі – бағыттың нӛмірін, ал үшіншісі – мақсаттың
нӛмірін білдіреді.
13. 1) 1-бағыт. Тыңдалым:
Білім алушы міндетті:
10- сынып
11-сынып
A1 орташа деңгейі
А2 бастапқы деңгейі
10.1.1 сыныптағы бірізді нұсқауларды 11.1.1 сыныптағы шексіз нұсқауларды
қолдаумен түсіну
қолдаумен түсіну
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10.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер 11.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру
беру үшін қарапайым сұрақтарды түсіну
үшін күрделірек сұрақтарды қолдаумен
түсіну
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының 11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең
қарапайым сұрақтарын кӛмексіз түсіну
ауқымындағы
күрделірек
сұрақтарды
қолдаумен түсіну
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы 11.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы
ұзақ
сӛйлесудегі
негізгі
сәттерді ұзақ сӛйлесудегі негізгі сәттерді шектеулі
қолдаумен түсіну
қолдау кӛрсетуімен түсіну
10.1.5 әр түрлі оқу тақырыптарында қысқа 11.1.5 жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудегі арнайы ақпараттар мен егжей- сӛйлесудегі арнайы ақпараттар мен егжейтегжейлердің кӛп бӛлігін қолдаумен түсіну тегжейлердің кӛп бӛлігін қолдаумен түсіну
10.1.6
кейбір
жалпы
және
оқу 11.1.6
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптарында
қысқа
сӛйлесудің тақырыптарында
ұзақ
сӛйлесудің
контекстінен
мағынаны
қолдаумен контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
анықтау
10.1.7
кейбір
жалпы
және
оқу 11.1.7
шектеулі
жалпы
және
оқу
тақырыптарында қолдаумен қарапайым тақырыптарында қолдаумен ұзақ сӛйлесудегі
сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау
анықтау
10.1.8
кейбір
жалпы
және
оқу 11.1.8
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді қоса тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді қоса алғанда,
алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
әңгімелерді қолдаумен түсіну

2) 2-бағыт. Айтылым:
Білім алушы міндетті:
10-сынып
A1 орташа деңгейі
10.2.1 кейбір жалпы тақырыптар аясында
сӛйлем деңгейінде ӛзі және ӛзгелер туралы
негізгі ақпаратты беру
10.2.2
кейбір
жалпы
тақырыптар
шеңберінде ақпарат алу үшін қарапайым
сұрақтар қою
10.2.3
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары шеңберінде пікірін сӛйлем
деңгейінде жеткізу
10.2.4 әр түрлі жалпы және оқу
тақырыптары
шеңберінде
комментарийлерге сӛйлем деңгейінде
жауап беру
10.2.5 әр түрлі жалпы және оқу
тақырыптары
шеңберінде
ақпарат
алмасудың бастапқы деңгейде қарымқатынас жасау
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен
жұмыс жасаған кезде ойын анық және
нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу
10.2.7 жалпы тақырыптардың шектеулі
шеңберінде
арнайы
лексика
мен

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.2.1 кӛптеген жалпы тақырыптар аясында
пікірталас деңгейінде ӛзі және ӛзгелер туралы
негізгі ақпаратты беру
11.2.2
кӛптеген
жалпы
тақырыптар
шеңберінде ақпарат алу үшін қарапайым
сұрақтар қою
11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде пайымдау элементтерімен пікірін
сӛйлем деңгейінде жеткізу
11.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде комментарийлерге пайымдау
элементтерімен күрделі сӛйлем деңгейінде
жауап беру
11.2.5
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптарында ұзақ әңгімелесуде ӛзара
қарым-қатынас жасау
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен
жұмыс жасаған кезде ойын анық және нақты
түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу
11.2.7
нақты
жалпы
тақырыптардың
шеңберінде арнайы лексика мен синтаксисті
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синтаксисті қолдану
10.2.8
кейбір
жалпы
және
оқу
тақырыптары
шеңберінде
қарапайым
оқиғаларды және ӛткен жағдайларды
мазмұндау

қолдану
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде ұзақ оқиғаларды және ӛткен
жағдайларды мазмұндау

3) 3-бағыт. Оқылым:
Білім алушы міндетті:
10- сынып
A1 орташа деңгейі
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша қарапайым қысқа мәтіндердің
шектеулі ауқымындағы негізгі сәттерді
түсіну
10.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және
оқу тақырыптары шеңберінде қарапайым,
қысқа мәтіндердегі ақпаратты және егжейтегжейді аздаған қолдаумен түсіну
10.3.3 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы
және оқу тақырыптары шеңберінде
дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну
10.3.4 кӛркем және кӛркем емес
әдебиеттердің шектеулі ауқымындағы
қысқа мәтіндерін қолдаумен оқу
10.3.5 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы
және оқу тақырыптары шеңберінде қысқа
мәтіндердің
контекстінен
мағынаны
анықтау
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының
шектеулі ауқымда қысқа мәтіндердегі
автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау
10.3.7 шектеулі ауқымдағы әртүрлі
жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және
мәтін деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
10.3.8 мағынаны тексеру және түсінігін
кеңейту үшін таныс сандық немесе баспа
ресурстарын қолдаумен қолдану
10.3.9 кӛптеген жалпы және оқу
тақырыптарында
қарапайым
қысқа
мәтіндердегі
дерек
пен
пікірдің
айырмашылығын анықтау

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары
бойынша қарапайым қысқа мәтіндердің
негізгі сәттерді түсіну
11.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде қарапайым, қысқа
мәтіндердегі ақпаратты және егжей-тегжейді
ӛздігінен түсіну
11.3.3 кейбір ұзақ мәтіндерді қоса алғанда,
шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде дәлелдердің егжейтегжейлерін түсіну
11.3.4
кӛркем
және
кӛркем
емес
әдебиеттердің шектеулі ауқымындағы қысқа
мәтіндерін ӛздігінен оқу
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс
жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
мәнмәтінінен мағынаны анықтау
11.3.6
кӛптеген
жалпы
және
оқу
тақырыптары шеңберінде қысқа мәтіндердегі
автордың пікірін немесе кӛзқарасын анықтау
11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз,
сӛйлем және мәтін деңгейінде тән қасиеттерді
анықтау
11.3.8 мағынаны тексеру және түсінігін
кеңейту үшін таныс сандық немесе баспа
ресурстарын ӛздігінен қолдану
11.3.9 жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде қарапайым қысқа мәтіндердегі
дерек пен пікірдің айырмашылығын анықтау

4) 4-бағдар. Жазылым:
Білім алушы міндетті:
10-сынып
A1 орташа деңгейі
10.4.1
кейбір
жалпы
және

оқу 11.4.1
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11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
әр
түрлі
жалпы
және

оқу

тақырыптарында шағын мәтін деңгейіндегі
жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу,
түзету және тексеру
10.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарында қарапайым сӛйлемдер
мен фразалардың жүйелі тізбегін абзац
түрінде қолдаумен жазу
10.4.3 адамдарды, жерлер мен нысандарды
шағын мәтін деңгейінде сипаттай отырып
қолдаумен нақты мәліметтерді жазу
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым
сӛйлемдердің жүйелі тізбегін абзац түрінде
қолдаумен жазу
10.4.5
базалық
жалғаулықтарды
пайдаланып
сӛйлемдерді
қолдаумен
байланыстыру
10.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптарда
базалық
жалғаулықтарды
пайдалана
отырып, қолдаумен ұзақ сӛйлемдерді жазу,
сӛйлемдерді логикалық абзацқа біріктіру
10.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу
тақырыптарындағы
кейбір
жазбаша
жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі
қолданылатын сӛздерді дұрыс жазу
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптарда
шағын мәтін деңгейіндегі жазбаша
жұмыстарда тыныс белгілерін орынды
сауаттылықпен қолдану

тақырыптарында шағын мәтін деңгейіндегі
жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу,
түзету және тексеру
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарында ӛткен тәжірибесін немесе
шынайы, ойдан шығарылған оқиғаларды,
әрекеттерді қолдаумен жазу
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарына қолдаумен жеке сезімі мен
пікірі туралы жазу
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ
сӛйлемдердің жүйелі тізбегін абзац түрінде
қолдаумен жазу
11.4.5
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
кейбір
жазбаша
жанрларына негіздерді және мысалдарды
келтіре отырып, дәлелдерді қолдаумен
қолдану
11.4.6 әр түрлі таныс жалпы тақырыптарда
базалық жалғаулықтарды пайдалана отырып,
қолдаумен сӛйлемдерді логикалық абзацқа
біріктіру
11.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу
тақырыптарындағы
әртүрлі
жазбаша
жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарында базалық жалғаулықтарды
пайдалана отырып, логикалық абзацтарды
құра отырып, ұзақ сӛйлемдерді дұрыс жазу
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу
тақырыптарында шағын мәтін деңгейіндегі
жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін
орынды сауаттылықпен қолдану

5) 5-бағыт. Ағылшын тілін қолдану:
Білім алушы міндетті:
10-сынып
A1 орташа деңгейі
10.5.1
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі ауқымында
мезгіл мен мекенді сипаттайтын жалпы
фразаларды қоса алғанда тиісті саналатын
және саналмайтын зат есімдерді қолдану
10.5.2
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде
many, much, a lot of, a few үстеу сӛздерін
қолдану
10.5.3
жалпы
және
кейбір
оқу
тақырыптары
бойынша
тәуелдік

11-сынып
А2 бастапқы деңгейі
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша мезгіл мен мекенді сипаттайтын
күрделі атаулы формаларды және дерексіз зат
есімдерді қолдану
11.5.2 таныс, таныс жалпы және оқу
тақырыптарының кең спектрінде more, little,
few less, fewer, not as many, not as much үстеу
сӛздерін қолдану
11.5.3
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде алуан
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мағынадағы сын есімдерді қоса алғанда
сын есімдерді қолдану; салыстыру үшін
қарапайым бір буынды және екі буынды
сын есімдерді (салыс тырмалы және
күшейтпелі шырай) қолдану
10.5.4
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі ауқымында
артикльдерді қолдану
10.5.5
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының спектрінде whose, how
often, how long сұраулы сӛздерін қоса
алғанда сұрақтарды қолдану
10.5.6
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде
жіктік, сілтеу есімдіктерін және some, any,
something, nothing, anything сандық
есімдіктерін қолдану
10.5.7
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарында [белгісіз шақта] болған
оқиғаны
жеткізу
үшін
етістіктің
қарапайым формаларын қолдану
10.5.8
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарына қатысты нақты жоспарлар
туралы әңгімелеуде болжау үшін келер
шақтың will және be going to формаларын
қолдану
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптарының шеңберінде рәсімдерді,
әдеттерді және жағдайларды сипаттау
үшін жай осы шақ және жай ӛткен шақ,
ережеге бағынатын және бағынбайтын
формаларды қолдану
10.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптарының шеңберінде осы шақ
және
келер
шақ
мағынасындағы
созылыңқы осы шақ формаларын қолдану
10.5.11
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша структуру there is /
are құрылымын қолдану
10.5.12 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша ережеге бағынатын
және ережеге бағынбайтын үстеулерді,
үстеулердің жай және салыстырмалы
формаларын, last week, yesterday жиілік
пен мезгіл үстеулерін қолдану
10.5.13
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша мүмкіндікті және
рұқса беру қызметтерін кӛрсету үшін might
may, could модальді етістіктерін қолдану

түрлі сын есімдерді, ережеге бағынатын және
ережеге
бағынбайтын
сын
есімдерді
салыстырмалы және күшейтпелі шырайда
қолдану
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша all, other сӛздерін қоса алғанда әр
түрлі кӛрсеткіштерді қолдану
11.5.5
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарында
әр
түрлі
уақыт
формаларынан тұратын жалпы, арнайы,
баламалы сұрақтарды қолдану
11.5.6 кӛптеген таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша негізгі жіктік және
сілтеу есімдіктерін, someone somebody,
everybody, no-one сандық есімдіктерін
қолдану
11.5.7
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
шектеулі
спектрінде
аяқталмаған және белгісіз ӛткен шақты
жеткізу үшін қарапайым, созылыңқы, perfect
формаларын қолдану
11.5.8
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының
ӛсіп
келе
жатқан
ауқымында уәде беру, ұсыныс және болжам
жасау үшін келер шақтың will формасын
қолдану
11.5.9 ӛсіп келе жатқан таныс жалпы және
оқу тақырыптары бойынша кӛптеген жай осы
және ӛткен шақтардың белсенді және кейбір
пассивті формаларын дұрыс қолдану
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде бұрын болған
үзілген іс-әрекет және осы созылыңқы және
ӛткен созылыңқы формаларды ӛткенді
кӛрсету үшін қолдану
11.5.11 әр түрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша it және there жалпы
жақсыз құрылымдарын қолдану
11.5.12
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының кең ауқымында әр түрлі
үстеулерді, оның ішінде мӛлшерді білдіретін
too, not enough, quite, rather үстеулерін
қолдану
11.5.13 әр түрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптары
бойынша
модальды
формаларды, оның ішінде mustn’t (тыйым),
need (қажеттілік), should (ұсыныс) сӛздерін
қолдану
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10.5.14
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша мезгіл және мекен
туралы айту үшін кӛмекші сӛздерді
қолдану, қозғалыс бағытын кӛрсету үшін
to, into, out of, from, towards кӛмекші
сӛздерін қолдану
10.5.15
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары бойынша to be going to
құрылымын пайдалану
10.5.16
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптары
аясындағы
шағын
мәтіндерде
сӛйлем
бӛліктерін
байлыныстыру үшін so, if, when, where,
before, after жалғаулықтарын қолдану
10.5.17
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарына жай осы және ӛткен
шақтағы әрекеттерді сипаттау үшін when
сӛзін қолдану

11.5.14 әр түрлі таныс жалпы және оқу
тақырыптары бойынша әрекетті кім және
қандай құралдарды қолданумен орындағанын
білдіру үшін мезгіл, мекен және бағытты
білдіретін кӛмекші сӛздердің алуан түрін,
жалпы кӛмекші сӛз тіркестерде зат есім мен
сын есімнің алдында кӛмекші сӛздерді
қолдану
11.5.15
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде негізгі
етістіктерді verb / verb + ing герундий
формасында қолдану
11.5.16
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының кең спектрінде шағын
мәтіндерде сӛйлем бӛліктерін байлыныстыру
үшін so, if, when, where, before, after
жалғаулықтарын қолдану
11.5.17
таныс
жалпы
және
оқу
тақырыптарының шектеулі спектрінде if
бағыныңқы (нӛлдік бірінші, екінші шартты
сӛйлемдерде) сӛйлемдерді қолдану, where
бағыныңқы сӛйлемдерді қолдану, before /
after бағыныңқы сӛйлемдерді қолдану (ӛткен
шақ мағынасында), нақты ақпаратты беру
үшін which, who, that, where анықтауыш
қатыстық бағыныңқы сӛйлемдерді қолдану

14. Оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдықгуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған «Ағылшын тілі» (екінші
тіл) оқу пәнінен үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес
жүзеге асырылады.
15. Тоқсандағы бӛлімдер мен бӛлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша
сағат сандарын бӛлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.
4-тарау. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11 сыныптарға арналған
«Ағылшын тілі» оқу пәнінен (екінші тіл) Үлгілік оқу бағдарламасын
жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар
1) 10-сынып:
Бӛлімдер
Танысу

Бағыттар
Тыңдалым

Оқу мақсаттары. Білім алушы міндетті:
1-тоқсан
10.1.1 сыныптағы бірізді нұсқауларды қолдаумен түсіну;
10.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру үшін қарапайым
сұрақтарды түсіну;
10.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының қарапайым сұрақтарын
кӛмексіз түсіну
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Айтылым

Менің
отбасым

10.2.1 кейбір жалпы тақырыптар аясында сӛйлем деңгейінде ӛзі
және ӛзгелер туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде пікірін
сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге сӛйлем деңгейінде жауап беру
Оқылым
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің шектеулі ауқымындағы негізгі сәттерді
түсіну;
10.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қарапайым, қысқа мәтіндердегі ақпаратты және
егжей-тегжейді аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.3 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну
Жазылым
10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында шағын мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету
және тексеру;
10.4.3 адамдарды, жерлер мен нысандарды шағын мәтін
деңгейінде сипаттай отырып қолдаумен нақты мәліметтерді
жазу;
10.4.5 базалық жалғаулықтарды пайдаланып сӛйлемдерді
қолдаумен байланыстыру
Ағылшын
10.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану ауқымында мезгіл мен мекенді сипаттайтын жалпы фразаларды
қоса алғанда тиісті саналатын және саналмайтын зат есімдерді
қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
ауқымында артикльдерді қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде жіктік, сілтеу есімдіктерін және some, any,
something, nothing, anything сандық есімдіктерін қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
структуру there is / are құрылымын қолдану
Тыңдалым 10.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру үшін қарапайым
сұрақтарды түсіну;
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қысқа
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
Айтылым
10.2.1 кейбір жалпы тақырыптар аясында сӛйлем деңгейінде ӛзі
және ӛзгелер туралы негізгі ақпаратты беру;
10.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге сӛйлем деңгейінде жауап беру;
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу
Оқылым
10.3.5 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қысқа мәтіндердің контекстінен мағынаны анықтау;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
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10.3.9 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында қарапайым
қысқа мәтіндердегі дерек пен пікірдің айырмашылығын
анықтау

Жазылым

Күн тәртібі

10.4.3 адамдарды, жерлер мен нысандарды шағын мәтін
деңгейінде сипаттай отырып қолдаумен нақты мәліметтерді
жазу;
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптарда шағын мәтін
деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін орынды
сауаттылықпен қолдану
Ағылшын
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану спектрінде many, much, a lot of, a few үстеу сӛздерін қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарында [белгісіз шақта]
болған оқиғаны жеткізу үшін етістіктің қарапайым формаларын
қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
структуру there is / are құрылымын қолдану
2-тоқсан
Тыңдалым 10.1.1 сыныптағы бірізді нұсқауларды қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қысқа
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді
қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
Айтылым
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.7 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану;
10.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қарапайым оқиғаларды және ӛткен жағдайларды мазмұндау
Оқылым
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің шектеулі ауқымындағы негізгі сәттерді
түсіну;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
10.3.7 шектеулі ауқымдағы әртүрлі жанрлар шеңберінде сӛз,
сӛйлем және мәтін деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
Жазылым
10.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында
қарапайым сӛйлемдер мен фразалардың жүйелі тізбегін абзац
түрінде қолдаумен жазу;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сӛздерді
дұрыс жазу
Ағылшын
10.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану ауқымында мезгіл мен мекенді сипаттайтын жалпы фразаларды
қоса алғанда тиісті саналатын және саналмайтын зат есімдерді
қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының спектрінде
whose, how often, how long сұраулы сӛздерін қоса алғанда
сұрақтарды қолдану;
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10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарында [белгісіз шақта]
болған оқиғаны жеткізу үшін етістіктің қарапайым формаларын
қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарының
шеңберінде рәсімдерді, әдеттерді және жағдайларды сипаттау
үшін жай осы шақ және жай ӛткен шақ, ережеге бағынатын
және бағынбайтын формаларды қолдану
Тыңдалым 10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.5 әр түрлі оқу тақырыптарында қысқа сӛйлесудегі арнайы
ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін қолдаумен
түсіну;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді
қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
Айтылым
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қарапайым оқиғаларды және ӛткен жағдайларды мазмұндау
Оқылым
10.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қарапайым, қысқа мәтіндердегі ақпаратты және
егжей-тегжейді аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
10.3.9 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында қарапайым
қысқа мәтіндердегі дерек пен пікірдің айырмашылығын
анықтау
Жазылым
10.4.3 адамдарды, жерлер мен нысандарды шағын мәтін
деңгейінде сипаттай отырып қолдаумен нақты мәліметтерді
жазу;
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
10.4.6
кейбір
таныс жалпы тақырыптарда базалық
жалғаулықтарды
пайдалана
отырып,
қолдаумен
ұзақ
сӛйлемдерді жазу, сӛйлемдерді логикалық абзацқа біріктіру
Ағылшын
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану спектрінде many, much, a lot of, a few үстеу сӛздерін қолдану;
10.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
ауқымында артикльдерді қолдану;
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде жіктік, сілтеу есімдіктерін және some, any,
something, nothing, anything сандық есімдіктерін қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
структуру there is / are құрылымын қолдану;
10.5.14 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекен туралы айту үшін кӛмекші сӛздерді қолдану,
қозғалыс бағытын кӛрсету үшін to, into, out of, from, towards
кӛмекші сӛздерін қолдану
3-тоқсан

121

Бос уақыт

Спорт

Тыңдалым

10.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының қарапайым сұрақтарын
кӛмексіз түсіну;
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қолдаумен
қарапайым сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау
Айтылым
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде пікірін
сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.7 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
Оқылым
10.3.3 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау
Жазылым
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
10.4.5 базалық жалғаулықтарды пайдаланып сӛйлемдерді
қолдаумен байланыстыру;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сӛздерді
дұрыс жазу
Ағылшын
10.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану спектрінде жіктік, сілтеу есімдіктерін және some, any,
something, nothing, anything сандық есімдіктерін қолдану;
10.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарында [белгісіз шақта]
болған оқиғаны жеткізу үшін етістіктің қарапайым формаларын
қолдану;
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарына қатысты нақты
жоспарлар туралы әңгімелеуде болжау үшін келер шақтың will
және be going to формаларын қолдану;
10.5.14 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекен туралы айту үшін кӛмекші сӛздерді қолдану,
қозғалыс бағытын кӛрсету үшін to, into, out of, from, towards
кӛмекші сӛздерін қолдану;
10.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша to be
going to құрылымын пайдалану
Тыңдалым 10.1.1 сыныптағы бірізді нұсқауларды қолдаумен түсіну;
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қысқа
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
Айтылым
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде пікірін
сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.7 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
Оқылым
10.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің шектеулі ауқымындағы негізгі сәттерді
түсіну;
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10.3.3 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау
Жазылым
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
10.4.5 базалық жалғаулықтарды пайдаланып сӛйлемдерді
қолдаумен байланыстыру;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сӛздерді
дұрыс жазу
Ағылшын
10.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану ауқымында мезгіл мен мекенді сипаттайтын жалпы фразаларды
қоса алғанда тиісті саналатын және саналмайтын зат есімдерді
қолдану;
10.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
структуру there is / are құрылымын қолдану;
10.5.12 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
ережеге бағынатын және ережеге бағынбайтын үстеулерді,
үстеулердің жай және салыстырмалы формаларын, last week,
yesterday жиілік пен мезгіл үстеулерін қолдану;
10.5.14 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
және мекен туралы айту үшін кӛмекші сӛздерді қолдану,
қозғалыс бағытын кӛрсету үшін to, into, out of, from, towards
кӛмекші сӛздерін қолдану;
10.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы шағын
мәтіндерде сӛйлем бӛліктерін байлыныстыру үшін so, if, when,
where, before, after жалғаулықтарын қолдану
Қызығушылық Тыңдалым 10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қысқа
пен
кітап
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау;
оқимыз
10.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қолдаумен
қарапайым сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді
қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
Айтылым
10.2.5 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
ақпарат алмасудың бастапқы деңгейде қарым-қатынас жасау;
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қарапайым оқиғаларды және ӛткен жағдайларды мазмұндау
Оқылым
10.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қарапайым, қысқа мәтіндердегі ақпаратты және
егжей-тегжейді аздаған қолдаумен түсіну;
10.3.4 кӛркем және кӛркем емес әдебиеттердің шектеулі
ауқымындағы қысқа мәтіндерін қолдаумен оқу;
10.3.5 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қысқа мәтіндердің контекстінен мағынаны анықтау;
10.3.6 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі ауқымда
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
10.3.9 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында қарапайым
қысқа мәтіндердегі дерек пен пікірдің айырмашылығын
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анықтау
10.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында
қарапайым сӛйлемдер мен фразалардың жүйелі тізбегін абзац
түрінде қолдаумен жазу;
10.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу тақырыптарындағы
кейбір жазбаша жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану
Ағылшын
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану спектрінде many, much, a lot of, a few үстеу сӛздерін қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша тәуелдік
мағынадағы сын есімдерді қоса алғанда сын есімдерді қолдану;
салыстыру үшін қарапайым бір буынды және екі буынды сын
есімдерді (салыс тырмалы және күшейтпелі шырай) қолдану;
10.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының спектрінде
whose, how often, how long сұраулы сӛздерін қоса алғанда
сұрақтарды қолдану
4-тоқсан
Табиғат және Тыңдалым 10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
экология
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.5 әр түрлі оқу тақырыптарында қысқа сӛйлесудегі арнайы
ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін қолдаумен
түсіну;
10.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесуді
қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
Айтылым
10.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде пікірін
сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу;
10.2.7 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
Оқылым
10.3.5 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қысқа мәтіндердің контекстінен мағынаны анықтау;
10.3.8 мағынаны тексеру және түсінігін кеңейту үшін таныс
сандық немесе баспа ресурстарын қолдаумен қолдану
Жазылым

Жазылым

10.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында шағын мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету
және тексеру;
10.4.6 кейбір
таныс жалпы тақырыптарда базалық
жалғаулықтарды
пайдалана
отырып,
қолдаумен
ұзақ
сӛйлемдерді жазу, сӛйлемдерді логикалық абзацқа біріктіру;
10.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптарда шағын мәтін
деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін орынды
сауаттылықпен қолдану
Ағылшын
10.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
тілін қолдану спектрінде many, much, a lot of, a few үстеу сӛздерін қолдану;
10.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша тәуелдік
мағынадағы сын есімдерді қоса алғанда сын есімдерді қолдану;
салыстыру үшін қарапайым бір буынды және екі буынды сын
есімдерді (салыс тырмалы және күшейтпелі шырай) қолдану;
10.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
мүмкіндікті және рұқса беру қызметтерін кӛрсету үшін might
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Естеліктер

may, could модальді етістіктерін қолдану;
10.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптарына жай осы және
ӛткен шақтағы әрекеттерді сипаттау үшін when сӛзін қолдану
Тыңдалым 10.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының қарапайым сұрақтарын
кӛмексіз түсіну;
10.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді қолдаумен түсіну;
10.1.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында қысқа
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
Айтылым
10.2.2 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу үшін
қарапайым сұрақтар қою;
10.2.5 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
ақпарат алмасудың бастапқы деңгейде қарым-қатынас жасау;
10.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қарапайым оқиғаларды және ӛткен жағдайларды мазмұндау
Оқылым
10.3.3 шектеулі ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну;
10.3.7 шектеулі ауқымдағы әртүрлі жанрлар шеңберінде сӛз,
сӛйлем және мәтін деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
Жазылым
10.4.4 жеке ақпарат беру үшін қарапайым сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
10.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сӛздерді
дұрыс жазу
Ағылшын
10.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарына қатысты нақты
тілін қолдану жоспарлар туралы әңгімелеуде болжау үшін келер шақтың will
және be going to формаларын қолдану;
10.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарының
шеңберінде рәсімдерді, әдеттерді және жағдайларды сипаттау
үшін жай осы шақ және жай ӛткен шақ, ережеге бағынатын
және бағынбайтын формаларды қолдану;
10.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптары аясындағы шағын
мәтіндерде сӛйлем бӛліктерін байлыныстыру үшін so, if, when,
where, before, after жалғаулықтарын қолдану

2) 11-сынып:
Бӛлімдер

Бағыттар

Қазақстанға
қош
келдіңіздер!

Тыңдалым

Айтылым

Оқу мақсаттары. Білім алушы міндетті:
1-тоқсан
11.1.1 сыныптағы шексіз нұсқауларды қолдаумен түсіну;
11.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру үшін күрделірек
сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы
күрделірек сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді шектеулі қолдау кӛрсетуімен түсіну
11.2.1 кӛптеген жалпы тақырыптар аясында пікірталас
деңгейінде ӛзі және ӛзгелер туралы негізгі ақпаратты беру;
11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу
үшін қарапайым сұрақтар қою;
11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
пайымдау элементтерімен пікірін сӛйлем деңгейінде жеткізу
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Оқылым

Жазылым

Ағылшын
тілін
қолдану

Сауда жасау

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің негізгі сәттерді түсіну;
11.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қарапайым, қысқа мәтіндердегі ақпаратты және
егжей-тегжейді ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, шектеулі
ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну
11.4.1 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптарында шағын мәтін
деңгейіндегі жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету
және тексеру;
11.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында ӛткен
тәжірибесін немесе шынайы, ойдан шығарылған оқиғаларды,
әрекеттерді қолдаумен жазу;
11.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу тақырыптарындағы
әртүрлі жазбаша жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
мен мекенді сипаттайтын күрделі атаулы формаларды және
дерексіз зат есімдерді қолдану;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде аяқталмаған және белгісіз ӛткен шақты жеткізу
үшін қарапайым, созылыңқы, perfect формаларын қолдану;
11.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ӛсіп келе
жатқан ауқымында уәде беру, ұсыныс және болжам жасау
үшін келер шақтың will формасын қолдану;
11.5.11 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша it және there жалпы жақсыз құрылымдарын қолдану
11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы
күрделірек сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді шектеулі қолдау кӛрсетуімен түсіну;
11.1.8 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесуді қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
пайымдау элементтерімен пікірін сӛйлем деңгейінде жеткізу;
11.2.5 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
әңгімелесуде ӛзара қарым-қатынас жасау;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің негізгі сәттерді түсіну;
11.3.4 кӛркем және кӛркем емес әдебиеттердің шектеулі
ауқымындағы қысқа мәтіндерін ӛздігінен оқу;
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
11.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кейбір
жазбаша жанрларына негіздерді және мысалдарды келтіре
отырып, дәлелдерді қолдаумен қолдану;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында шағын
126

Ағылшын
тілін
қолдану

Музыка
және ӛнер

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Ағылшын
тілін
қолдану

мәтін деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін
орынды сауаттылықпен қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
мен мекенді сипаттайтын күрделі атаулы формаларды және
дерексіз зат есімдерді қолдану;
11.5.2 таныс, таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде more, little, few less, fewer, not as many, not as much
үстеу сӛздерін қолдану;
11.5.11 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша it және there жалпы жақсыз құрылымдарын қолдану;
11.5.13 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша модальды формаларды, оның ішінде mustn’t
(тыйым), need (қажеттілік), should (ұсыныс) сӛздерін қолдану
2-тоқсан
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесудегі
арнайы ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін
қолдаумен түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптарында қолдаумен
ұзақ сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау
11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу
үшін қарапайым сұрақтар қою;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде
жеткізу;
11.2.7 нақты жалпы тақырыптардың шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және мәтін
деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарына
қолдаумен жеке сезімі мен пікірі туралы жазу;
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу
11.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде алуан түрлі сын есімдерді, ережеге бағынатын
және ережеге бағынбайтын сын есімдерді салыстырмалы және
күшейтпелі шырайда қолдану;
11.5.11 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша it және there жалпы жақсыз құрылымдарын қолдану;
11.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде негізгі етістіктерді verb / verb + ing герундий
формасында қолдану
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11.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру үшін күрделірек
сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесудегі
арнайы ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін
қолдаумен түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
пайымдау элементтерімен пікірін сӛйлем деңгейінде жеткізу;
11.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге пайымдау элементтерімен күрделі сӛйлем
деңгейінде жауап беру;
11.2.5 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
әңгімелесуде ӛзара қарым-қатынас жасау
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
11.3.9 жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
қарапайым қысқа мәтіндердегі дерек пен пікірдің
айырмашылығын анықтау
11.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарына
қолдаумен жеке сезімі мен пікірі туралы жазу;
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу ;
11.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу тақырыптарындағы
әртүрлі жазбаша жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
мен мекенді сипаттайтын күрделі атаулы формаларды және
дерексіз зат есімдерді қолдану;
11.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ӛсіп келе
жатқан ауқымында уәде беру, ұсыныс және болжам жасау
үшін келер шақтың will формасын қолдану;
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде бұрын болған үзілген іс-әрекет және осы
созылыңқы және ӛткен созылыңқы формаларды ӛткенді
кӛрсету үшін қолдану
3-тоқсан
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесудегі
арнайы ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін
қолдаумен түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптарында қолдаумен
ұзақ сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау
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11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
пайымдау элементтерімен пікірін сӛйлем деңгейінде жеткізу;
11.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге пайымдау элементтерімен күрделі сӛйлем
деңгейінде жауап беру;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде жеткізу
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және мәтін
деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
11.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кейбір
жазбаша жанрларына негіздерді және мысалдарды келтіре
отырып, дәлелдерді қолдаумен қолдану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, логикалық абзацтарды
құра отырып, ұзақ сӛйлемдерді дұрыс жазу
11.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл
мен мекенді сипаттайтын күрделі атаулы формаларды және
дерексіз зат есімдерді қолдану;
11.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ӛсіп келе
жатқан ауқымында уәде беру, ұсыныс және болжам жасау
үшін келер шақтың will формасын қолдану;
11.5.9 ӛсіп келе жатқан таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша кӛптеген жай осы және ӛткен шақтардың белсенді
және кейбір пассивті формаларын дұрыс қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде
шағын
мәтіндерде
сӛйлем
бӛліктерін
байлыныстыру үшін so, if, when, where, before, after
жалғаулықтарын қолдану
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау;
11.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптарында қолдаумен
ұзақ сӛйлесудегі сӛйлеушінің(-лердің) ойын анықтау;
11.1.8 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесуді қоса алғанда, әңгімелерді қолдаумен түсіну
11.2.5 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
әңгімелесуде ӛзара қарым-қатынас жасау;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде
жеткізу;
11.2.7 нақты жалпы тақырыптардың шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану;
11.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде ұзақ
оқиғаларды және ӛткен жағдайларды мазмұндау
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11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және мәтін
деңгейінде тән қасиеттерді анықтау;
11.3.8 мағынаны тексеру және түсінігін кеңейту үшін таныс
сандық немесе баспа ресурстарын ӛздігінен қолдану
11.4.6 әр түрлі таныс жалпы тақырыптарда базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, қолдаумен сӛйлемдерді
логикалық абзацқа біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу тақырыптарындағы
әртүрлі жазбаша жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану;
11.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында шағын
мәтін деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда тыныс белгілерін
орынды сауаттылықпен қолдану
11.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде алуан түрлі сын есімдерді, ережеге бағынатын
және ережеге бағынбайтын сын есімдерді салыстырмалы және
күшейтпелі шырайда қолдану;
11.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
ауқымында әр түрлі үстеулерді, оның ішінде мӛлшерді
білдіретін too, not enough, quite, rather үстеулерін қолдану;
11.5.14 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әрекетті кім және қандай құралдарды қолданумен
орындағанын білдіру үшін мезгіл, мекен және бағытты
білдіретін кӛмекші сӛздердің алуан түрін, жалпы кӛмекші сӛз
тіркестерде зат есім мен сын есімнің алдында кӛмекші
сӛздерді қолдану
11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы
күрделірек сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді шектеулі қолдау кӛрсетуімен түсіну;
11.1.5 жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ сӛйлесудегі
арнайы ақпараттар мен егжей-тегжейлердің кӛп бӛлігін
қолдаумен түсіну
11.2.5 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
әңгімелесуде ӛзара қарым-қатынас жасау;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде
жеткізу;
11.2.7 нақты жалпы тақырыптардың шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
11.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым
қысқа мәтіндердің негізгі сәттерді түсіну;
11.3.4 кӛркем және кӛркем емес әдебиеттердің шектеулі
ауқымындағы қысқа мәтіндерін ӛздігінен оқу;
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
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11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және мәтін
деңгейінде тән қасиеттерді анықтау;
11.3.9 жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде
қарапайым қысқа мәтіндердегі дерек пен пікірдің
айырмашылығын анықтау
11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
11.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кейбір
жазбаша жанрларына негіздерді және мысалдарды келтіре
отырып, дәлелдерді қолдаумен қолдану;
11.4.6 әр түрлі таныс жалпы тақырыптарда базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, қолдаумен сӛйлемдерді
логикалық абзацқа біріктіру
11.5.2 таныс, таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде more, little, few less, fewer, not as many, not as much
үстеу сӛздерін қолдану;
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша all, other
сӛздерін қоса алғанда әр түрлі кӛрсеткіштерді қолдану;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында әр түрлі уақыт
формаларынан тұратын жалпы, арнайы, баламалы сұрақтарды
қолдану;
11.5.6 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
негізгі жіктік және сілтеу есімдіктерін, someone somebody,
everybody, no-one сандық есімдіктерін қолдану;
11.5.14 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әрекетті кім және қандай құралдарды қолданумен
орындағанын білдіру үшін мезгіл, мекен және бағытты
білдіретін кӛмекші сӛздердің алуан түрін, жалпы кӛмекші сӛз
тіркестерде зат есім мен сын есімнің алдында кӛмекші
сӛздерді қолдану
4-тоқсан
11.1.1 сыныптағы шексіз нұсқауларды қолдаумен түсіну;
11.1.2 жеке басына қатысты мәліметтер беру үшін күрделірек
сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы
күрделірек сұрақтарды қолдаумен түсіну
11.2.2 кӛптеген жалпы тақырыптар шеңберінде ақпарат алу
үшін қарапайым сұрақтар қою;
11.2.3 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
пайымдау элементтерімен пікірін сӛйлем деңгейінде жеткізу;
11.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге пайымдау элементтерімен күрделі сӛйлем
деңгейінде жауап беру
11.3.2 шектеулі ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде қарапайым, қысқа мәтіндердегі ақпаратты және
егжей-тегжейді ӛздігінен түсіну;
11.3.3 кейбір ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, шектеулі
ауқымдағы таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
дәлелдердің егжей-тегжейлерін түсіну;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау
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11.4.4 жеке ақпарат беру үшін ұзақ сӛйлемдердің жүйелі
тізбегін абзац түрінде қолдаумен жазу;
11.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кейбір
жазбаша жанрларына негіздерді және мысалдарды келтіре
отырып, дәлелдерді қолдаумен қолдану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, логикалық абзацтарды
құра отырып, ұзақ сӛйлемдерді дұрыс жазу
11.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша all, other
сӛздерін қоса алғанда әр түрлі кӛрсеткіштерді қолдану;
11.5.6 кӛптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша
негізгі жіктік және сілтеу есімдіктерін, someone somebody,
everybody, no-one сандық есімдіктерін қолдану;
11.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ӛсіп келе
жатқан ауқымында уәде беру, ұсыныс және болжам жасау
үшін келер шақтың will формасын қолдану;
11.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде
шағын
мәтіндерде
сӛйлем
бӛліктерін
байлыныстыру үшін so, if, when, where, before, after
жалғаулықтарын қолдану;
11.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде if бағыныңқы (нӛлдік бірінші, екінші шартты
сӛйлемдерде) сӛйлемдерді қолдану, where бағыныңқы
сӛйлемдерді қолдану, before / after бағыныңқы сӛйлемдерді
қолдану (ӛткен шақ мағынасында), нақты ақпаратты беру
үшін which, who, that, where анықтауыш қатыстық бағыныңқы
сӛйлемдерді қолдану
11.1.3 жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы
күрделірек сұрақтарды қолдаумен түсіну;
11.1.4 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ сӛйлесудегі
негізгі сәттерді шектеулі қолдау кӛрсетуімен түсіну;
11.1.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптарында ұзақ
сӛйлесудің контекстінен мағынаны қолдаумен анықтау
11.2.4 әр түрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
комментарийлерге пайымдау элементтерімен күрделі сӛйлем
деңгейінде жауап беру;
11.2.6 жұпта, топта және барлық сыныппен жұмыс жасаған
кезде ойын анық және нақты түрде сӛйлем деңгейінде
жеткізу;
11.2.7 нақты жалпы тақырыптардың шеңберінде арнайы
лексика мен синтаксисті қолдану
11.3.5 ұзақ мәтіндерді қоса алғанда, таныс жалпы және оқу
тақырыптары шеңберінде мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
11.3.6 кӛптеген жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде
қысқа мәтіндердегі автордың пікірін немесе кӛзқарасын
анықтау;
11.3.7 кӛптеген жанрлар шеңберінде сӛз, сӛйлем және мәтін
деңгейінде тән қасиеттерді анықтау
11.4.6 әр түрлі таныс жалпы тақырыптарда базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, қолдаумен сӛйлемдерді
логикалық абзацқа біріктіру;
11.4.7 таныс жалпы және бірқатар оқу тақырыптарындағы
әртүрлі жазбаша жанрларда сәйкес форматты шағын мәтін
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деңгейіне шамалы қолдаумен қолдану;
11.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында базалық
жалғаулықтарды пайдалана отырып, логикалық абзацтарды
құра отырып, ұзақ сӛйлемдерді дұрыс жазу
11.5.2 таныс, таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең
спектрінде more, little, few less, fewer, not as many, not as much
үстеу сӛздерін қолдану;
11.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында әр түрлі уақыт
формаларынан тұратын жалпы, арнайы, баламалы сұрақтарды
қолдану;
11.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі
спектрінде аяқталмаған және белгісіз ӛткен шақты жеткізу
үшін қарапайым, созылыңқы, perfect формаларын қолдану;
11.5.9 ӛсіп келе жатқан таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша кӛптеген жай осы және ӛткен шақтардың белсенді
және кейбір пассивті формаларын дұрыс қолдану;
11.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары
шеңберінде бұрын болған үзілген іс-әрекет және осы
созылыңқы және ӛткен созылыңқы формаларды ӛткенді
кӛрсету үшін қолдану;
11.5.14 әр түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары
бойынша әрекетті кім және қандай құралдарды қолданумен
орындағанын білдіру үшін мезгіл, мекен және бағытты
білдіретін кӛмекші сӛздердің алуан түрін, жалпы кӛмекші сӛз
тіркестерде зат есім мен сын есімнің алдында кӛмекші
сӛздерді қолдану
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Типовая учебная программа по предмету
«Английский язык» (второй язык)
Глава 1. Общие положения
3. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным
общеобязательным стандартом общего среднего образования, утвержденным
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан под №17669).
4. Отличительной особенностью учебной программы является то, что
особое внимание уделяется формированию предметных знаний и развитию
различных навыков. Система целей обучения основана на привитии
обучающимся следующих основных ценностей: казахстанский патриотизм и
гражданская ответственность, уважение, сотрудничество, труд и творчество,
открытость, образование в течение всей жизни. Знание английского языка
поможет учащимся понять:
1) как работает английский язык и правила при изучении языка;
2) как открыто и продуктивно поддержать обсуждение на широкий
спектр общих и учебных тем;
3) смысл и подробную информацию в дополнительных текстах, рассказах
и обсуждениях;
4) как использовать широкое разнообразие лексического материала по
отдельным темам при составлении аргумента.
Обучающиеся смогут:
1) извлекать смысл незнакомых слов в художественной литературе по
контексту;
2) говорить свободно и правильно, соблюдая правильное ударение,
интонацию и формальность;
3)
взаимодействовать
со
сверстниками,
делиться
своими
предположениями и мнениями, комментариями и ответами;
4) уверенно и с удовольствием читать большое число художественной и
научной литературы;
5) успешно общаться с носителями и не носителями английского языка.
3. Учебная программа по учебному предмету «Английский язык» (второй
язык) направлена на развитие языковых навыков и речевых умений
обучающихся с начальным уровнем владения языка А2 через:
1) выполнение различных заданий, благоприятствующих развитию
навыков анализа, оценивания и творческого мышления;
2) знакомство с широким разнообразием письменных и устных
источников информации;
3) стимулирующие и побуждающие темы.
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Глава 2. Организация содержания учебного предмета «Английский язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
4. Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету
«Английский язык» составляет:
1) в 10 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
2) в 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.
Объем учебной нагрузки по учебному предмету зависит от типового
учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении типовых
учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования
Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под №8170)
5. Содержание программы Английский язык.
10 класс:
1) Слушание: обучающийся понимает основную идею текста по темам
учебной программы; определяет факты и мнения, понимает детали в рамках
знакомой темы; формулирует вопросы, основанные на прослушанном
материале с целью получения дополнительной информации; отрабатывает
произношение специфических звуков и интонации; делает выводы из
прослушанного материала с помощью контекстных подсказок; определяет
специфичную информацию по знакомой теме, распознает несоответствия в
аргументах на знакомую тему;
2) Говорение: обучающийся передает основную идею текста на основе
логически организованных событий на знакомую тему; использует формальные
и неформальные стили речи; предугадывает содержание текста с помощью
заголовков, фотографий, ключевых слов, выдержек на знакомую тему; задает
простые вопросы для получения конкретной информации; взаимодействует с
обучающимися (в паре, в группе) для выполнения заданий; сравнивает и
противопоставляет тексты на знакомую тему; выражает мнение, предоставляя
аргументы;
3) Чтение: обучающийся понимает основную идею, а также детали текста
разнообразных стилей и жанров на общие и знакомые темы; использует
разнообразные источники информации (справочные материалы, словари,
интернет); распознает специфичную информацию из текстов разнообразных
стилей и жанров на знакомую тему; предугадывает содержание текста с
помощью заголовков, фотографий, ключевых слов, выдержек; оценивает
информацию из различных текстов. Определение отношения и мнения автора
текстов на разнообразные знакомые темы и темы из учебной программы.
Модели развития текстов (интервал между абзацами) на различные общие темы
и темы из учебной программы. Использование большого разнообразия
знакомых и незнакомых бумажных и цифровых информационных ресурсов для
уточнения смысла и углубленного понимания. Несоответствие аргументов в
текстах на различные общие темы и темы из учебной программы;
4) Письмо: обучающийся заполняет таблицы, диаграммы, схемы, анкеты,
135

формы; планирует, пишет, редактирует и вычитывает тексты на знакомую тему;
делает заметки по тексту в соответствии с коммуникативной задачей;
описывает и / или представляет события, связанные с прошлым, настоящим и
будущим, используя информацию из изученных тем; связывает и
согласовывает предложения и абзацы в тексте знакомой темы; правильно
использует пунктуацию в тексте на знакомую тему;
5) Использование английского языка: использование разнообразных
словосочетаний; разнообразных указателей множества для исчисляемых и
неисчисляемых существительных; составных прилагательных, структур
сравнительной степени прилагательных; разнообразие структур детерминантов;
разнообразие альтернативных, общих и специальных вопросов; относительные,
указательные, неопределенные, количественные местоимения, а также
структуры возвратных местоимений на различные общие знакомые темы и
темы из учебной программы; артиклей, формы to be going to; структуры there is
/ there are. Обучающийся свободно использует формы прошлого, настоящего и
будущего времени и широкий спектр форм модальных глаголов; разнообразие
предлогов и союзов на различные знакомые общие и учебные темы.
11-ый класс:
1) Слушание: понимание основной идеи, специфичной информации,
подробностей подразумеваемого смысла предложения и необъемного текста;
специфическую терминологию в рамках знакомой темы. Дополняет
предложение, определяет правдивую и ложную информацию по контексту;
спрашивает и отвечает на вопросы по прослушанному тексту в рамках
знакомой темы; отрабатывает навыки произношения специфических звуков и
интонации слов и предложений.
2) Говорение: обучающийся передает основную идею текста на основе
логически организованных событий на знакомую тему, использует формальные
и неформальные стили речи; предугадывает содержание текста с помощью
заголовков, фотографий, ключевых слов, выдержек на знакомую тему; задает
простые и сложные вопросы для получения конкретной информации;
взаимодействует с учениками (в паре, в группе) для выполнения заданий;
сравнивает и противопоставляет тексты на знакомую тему; выражает мнение,
предоставляя аргументы. Объяснение и обоснование собственной и чужой
точки зрения, оценивание и комментирование мнений других людей в рамках
содержания обсуждения; взаимодействие со сверстниками с целью развития
коммуникативных навыков. Употребление соответствующей специфичной
лексики и синтаксиса в рамках ряда знакомых общих и учебных тем;
3) Чтение: понимание основной идеи в контексте текстов, специфичной
информации и деталей в контексте текстов. Просмотровое чтение длинных
текстов в целях определения содержания текстов, заслуживающих детального
чтения на разнообразные темы из учебной программы. Чтение разнообразных
текстов художественной и научной литературы на знакомые темы из учебной
программы. Определение смысла в контексте текстов; определение отношения,
мнения или стиля автора. Выбор и оценка бумажных и цифровых
информационных ресурсов для уточнения смысла и углубленного понимания.
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Распознавание противоречий в текстах на сложные и общие темы из учебных
программ;
4) Письмо: планирование, письмо, редактирование и корректирование на
уровне текста на общие и учебные темы с использованием растущего ряда
лексического запаса, соответствующего теме и жанру и грамматически
правильно прописанного; писать с соблюдением грамматики на различные
общие и учебные темы с использованием стилей речи для достижения
соответствующей степени формальности в рамках письменных жанров на
общие и учебные темы. Построение логичных доводов с поддержкой с
приведением, при необходимости, примеров и причин для ряда письменных
жанров на знакомые общие и учебные темы. Связное письмо на уровне текста,
употребляя различные слова-связки на ряд знакомых общих и учебных тем.
Использование соответствующего плана на уровне текста на ряд общих и
учебных тем. Пунктуация в письменных работах на уровне текста на ряд общих
и учебных тем с высокой степенью точности;
5) Использование английского языка: использование различных форм
модальных глаголов (should, have to, may / might) для выражения определенных
функций; использование страдательного залога, сравнение времен английского
языка (present simple и present continuous, past simple и past continuous, present
perfect и past simple), условный тип предложений (нулевой, первый, второй),
фразовые глаголы, конструкция used to.
Это базовые знания, включенные в содержание программы, которые
охватывают то, что мы знаем по предмету и каким образом мы получим данные
знания. Содержание предмета представлено в виде направлений. Данные
направления, в свою очередь, подразделяются на субнаправления, которые
рассматриваются на уровне навыков или темы, знаний или понимания.
Субнаправления, выраженные как ожидаемые результаты по завершении
каждого класса, формируют систему целей обучения для предмета.
6. Цели обучения демонстрируют прогресс в рамках каждого отдельного
субнаправления, позволяющий учителям планировать учебную деятельность,
оценивать учебные достижения обучающихся, направлять обучающихся, какие
следующие шаги, они должны предпринять.
7. Направление 1: Слушание. Обучающийся понимает основную идею
аутентичных текстов различных жанров, обсуждений на знакомые и частично
незнакомые темы, распознает функционально значимые значения, включая
детали и конкретную информацию для заполнения форм, таблиц, схем,
понимает значение терминов и ключевых частей текстов на учебные и общие
темы, различает факт и мнение, распознает и сравнивает противоречия в
текстах среднего объема различных жанров и стилей на общие и учебные темы,
устанавливают значение незнакомых слов благодаря контексту.
8. Направление 2: Говорение. Обучающийся участвует в обсуждении,
ежедневно в ситуациях формального и неформального общения, корректно
формулирует высказывания, употребляя лексические и грамматические
ресурсы языка, выражает эмоциональное и оценочное отношение относительно
реальности,
употребляя
ранее
предложенную
стратегию
речевой
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коммуникации, анализирует и сравнивает тексты, приводя аргументы в
поддержку своей точки зрения и соответствующие причины, оценивает
события, мнения и проблемы, делает заключения и предлагает способы
решения данной проблемы.
9. Направление 3: Чтение. Обучающийся понимает основную идею
текстов художественной и научной литературы различных жанров и стилей,
использует ряд стратегий чтения, определяет время и причинно-следственные
связи событий и явлений, анализирует и сравнивает значения слов, употребляя
бумажные и цифровые ресурсы, критически оценивает содержание текстов
различных жанров и стилей.
14. Направление 4: Письмо. Обучающийся планирует и составляет
краткий обзор письменного текста, редактирует и корректирует тексты
различных жанров и стилей речи, соблюдает правила правописания и
грамматики, предоставляет аргументы в письменной форме на основе средств
массовой информации, пишет деловые письма и другие документы, пишет эссе
на ряд изученных тем.
15. Направление 5: Обучающийся самовыражается, используя хороший
лексический ряд и языковое разнообразие. Обучающийся развивает
способность употреблять разнообразие форм прошедшего, настоящего и
будущего времен, модальных глаголов, глаголов в действительном и
страдательном залоге, прямой и косвенной речи.
Глава 3. Система целей обучения учебного предмета «Английский язык»
(второй язык) для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления
16. Образовательные цели в программе сопровождаются кодами. Первое
число в составе кода означает класс, второе - номер направления, третье номер цели.
17. 1) Направление 1. Слушание:
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.1.1
понимать
с
поддержкой
последовательность команд в классе
10.1.2 понимать простые вопросы для
предоставления личной информации

11 класс
Низкий уровень A2
11.1.1
понимать
с
поддержкой
неограниченные команды в классе
11.1.2 понимать более сложные вопросы с
поддержкой для предоставления личной
информации
10.1.3 понимать без поддержки простые 11.1.3 понимать с поддержкой более сложные
вопросы на общие и учебные темы
вопросы по широкому кругу общих и
учебных тем
10.1.4 понимать с поддержкой основные 11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой
моменты в продолжительной беседе на основные моменты в продолжительной
общие и учебные темы
беседе на общие и учебные темы
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10.1.5 понимать с поддержкой большую
часть специфичной информации и деталей
в короткой беседе на разнообразные
учебные темы
10.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста короткой беседы на некоторые
общие и учебные темы
10.1.7 определить мнение говорящего (их) в простом разговоре с поддержкой на
некоторые общие и учебные темы
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
некоторые общие и учебные темы

11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в
продолжительной беседе на общие и учебные
темы
11.1.6 определить с поддержкой смысл из
контекста продолжительной беседы на
большинство общих и учебных тем
11.1.7 определить мнение говорящего (-их) в
продолжительном разговоре с поддержкой на
ограниченные общие и учебные темы
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в
том числе продолжительную беседу на
большинство общих и учебных тем

2) Направление 2. Говорение:
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.2.1 передавать основную информацию
о себе и других на уровне предложения на
некоторые общие темы
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить
информацию
в
рамках
некоторых общих тем
10.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения в рамках некоторых общих и
учебных тем
10.2.4 отвечать на уровне предложения на
комментарии в рамках различных общих и
учебных тем
10.2.5 взаимодействовать на начальном
уровне обмена информацией в рамках
различных общих и учебных тем
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на
уровне предложения во время парной,
групповой работы и работы всем классом
10.2.7 использовать специфичную лексику
и синтаксис в рамках ограниченного
диапазонa общих тем
10.2.8 пересказывать простые истории и
события в рамках некоторых общих и
учебных тем

11 класс
Низкий уровень A2
11.2.1 передавать основную информацию о
себе и других на уровне обсуждения на
большинство общих тем
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы
получить информацию в рамках большинства
общих тем
11.2.3 высказывать мнение на уровне
предложения с элементами рассуждения в
рамках различных общих и учебных тем
11.2.4 отвечать
на
уровне сложных
предложения с элементами рассуждения на
комментарии в рамках различных общих и
учебных тем
11.2.5
взаимодействовать
в
более
продолжительной беседе на большинство
общих и учебных тем
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой
работы и работы всем классом
11.2.7 использовать специфичную лексику и
синтаксис в рамках определенных общих и
учебных тем
11.2.8 пересказывать более длинные истории
и события в рамках некоторых общих и
учебных тем

3) Направление 3. Чтение:
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.3.1 понимать основные моменты в 11.3.1
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11 класс
Низкий уровень A2
понимать основные моменты

в

ограниченном
диапазоне
коротких,
простых текстах по общим и учебным
темам
10.3.2
понимать
с
незначительной
поддержкой информацию и детали в
коротких, простых текстах в рамках
ограниченного
диапазонa
общих
и
учебных тем
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках
ограниченного диапазонa знакомых общих
и учебных тем
10.3.4 читать с поддержкой ограниченный
диапазон
коротких
текстов
художественной и нехудожественной
литературы
10.3.5 определять смысл из контекста в
коротких текстах в рамках ограниченного
диапазонa знакомых общих и учебных тем
10.3.6 определять отношение или мнение
автора
в
коротких
текстах
на
ограниченный диапазон общих и учебных
тем
10.3.7 определять характерные свойства на
уровне слова, предложения и текста в
рамках ограниченного диапазонa разных
жанров
10.3.8
использовать
с
поддержкой
знакомые бумажные и цифровые ресурсы
для проверки значения и расширения
понимания
10.3.9 определять разницу между фактом и
мнением в коротких, простых текстах на
различные общие и учебные темы

коротких, простых текстах по общим и
учебным темам
11.3.2
понимать
самостоятельно
специфичную информацию и детали в
коротких, простых текстах в рамках
ограниченного диапазонa общих и учебных
тем
11.3.3 понимать детали аргумента в рамках
ограниченного диапазонa знакомых общих и
учебных тем, включая некоторые длинные
тексты
11.3.4 читать самостоятельно ограниченный
диапазон
коротких
простых
текстов
художественной
и
нехудожественной
литературы
11.3.5 определять смысл из контекста в
рамках знакомых общих и учебных тем,
включая длинные тексты
11.3.6 определять отношение или мнение
автора в коротких текстах в рамках
большинства общих и учебных тем
11.3.7 определять характерные свойства на
уровне слова, предложения и текста в рамках
большинства жанров
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые
бумажные и цифровые ресурсы для проверки
значения и расширения понимания
11.3.9 определять разницу между фактом и
мнением в коротких, простых текстах на
широкий спектр общих и учебных тем

4) Направление 4. Письмо:
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.4.1 планировать, писать, править и
вычитывать работы c поддержкой на
уровне необъемного текста на некоторые
общие и учебные темы
10.4.2
писать
с
поддержкой
последовательность
фраз,
простых
предложений в абзац на некоторые
знакомые общие и учебные темы
10.4.3 писать с поддержкой фактические
данные на уровне необъемного текста
описывая людей, места и объекты

11 класс
Низкий уровень A2
11.4.1 планировать, писать, править и
вычитывать работы с поддержкой на уровне
необъемного текста на различные общие и
учебные темы
11.4.2 писать с поддержкой о реальных,
вымышленных событиях, действиях или
опыте из прошлого на некоторые знакомые
общие и учебные темы
11.4.3 писать с поддержкой о личных
чувствах и мнениях на некоторые знакомые
общие и учебные темы
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10.4.4
писать
с
поддержкой
последовательность простых предложений
в абзац для передачи личной информации
10.4.5 связывать предложения при помощи
базовых слов связок с поддержкой

11.4.4
писать
с
поддержкой
последовательность длинных предложений в
абзаце для передачи личной информации
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы,
подкрепляя примерами и обоснованием, на
некоторые письменные жанры знакомых
общих и учебных тем
10.4.6 писать с поддержкой длинные 11.4.6 объединять предложения логически в
предложения, объединять предложения абзац с поддержкой, используя базовые слова
логически в абзац, используя базовые связки, на различные знакомые общие темы
слова связки, на некоторые знакомые
общие темы
10.4.7
использовать
с
некоторой 11.4.7 использовать с некоторой поддержкой
поддержкой соответствующий формат на соответствующий
формат
на
уровне
уровне необъѐмного текста некоторых необъѐмного
текста
для
различных
письменных жанров на знакомые общие и письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы
некоторые учебные темы
10.4.8
писать
правильно
часто 11.4.8
писать
правильно
длинные
используемые слова на некоторые общие предложения, применяя базовые слова
темы
связки, логически формируя абзацы, на
некоторые знакомые общие и учебные темы
10.4.9 использовать знаки препинания в 11.4.9 использовать знаки препинания в
письменных
работах
с
умеренной письменных
работах
с
умеренной
грамотностью на уровне необъѐмного грамотностью на уровне необъѐмного текста
текста на некоторые знакомые общие темы на некоторые знакомые общие и учебные
темы

5) Направление 5. Использование английского языка:
Обучающийся должен:
10 класс
Средний уровень А1
10.5.1 использовать соответствующие
исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные, в том числе общие
фразы, описывающие время и место, по
ограниченном диапазону знакомых общих
и учебных тем
10.5.2 использовать наречия: many, much,
a lot of, a few в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем

11 класс
Низкий уровень A2
11.5.1 использовать простые абстрактные
существительные и сложные именные формы,
описывающие место и время, по знакомым
общим и учебным темам
11.6.2 использовать наречия: more, little, few,
less, fewer, not as many, not as much в
расширенном спектре знакомых общих и
учебных тем
11.5.3 применять большое разнообразие
прилагательных
и
правильных
и
неправильных
прилагательных
в
сравнительной и превосходной степенях по
ограниченному спектру знакомых общих и
учебных тем

10.5.3 применять прилагательные, в том
числе притяжательные прилагательные,
при описании предметов на общие и
некоторые учебные темы; использовать
простые односложные и двусложные
прилагательные (в сравнительной и
превосходной степени) для сравнения
10.5.4
использовать
артикли
на 11.5.4 использовать различные указатели, в
ограниченный диапазон знакомых и том числе all, other по знакомым общим и
общих и учебных тем
учебным темам
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10.5.5 использовать вопросы, в том числе 11.5.5 использовать общие, специальные,
вопросы с whose, how often, how long, в альтернативные вопросы, которые включают
спектре знакомых общих и учебных тем
в себя разные временные формы, по
знакомым общим и учебным темам
10.5.6 использовать личные, указательные 11.5.6
использовать
личные
и
местоимения
и
количественные демонстративные
местоимения,
местоимения some, any, something, nothing, количественные
местоимения
someone
anything
в
ограниченном
спектре somebody, everybody, no one, по многим
знакомых общих и учебных тем
знакомым общим и учебным темам
10.5.7 использовать простые формы 11.5.7 использовать простые, длительные,
глаголов, чтобы выразить то, что совершенные формы, чтобы выразить
произошло [неопределенное время] на неопределенное и незаконченное прошлое в
знакомые общие и учебные темы
ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем
10.5.8 использовать формы будущего 11.5.8 использовать формы будущего времени
времени will для прогнозов и be going to will для предложений, обещаний и прогнозов
для
того,
чтобы
рассказать
об на растущий диапазон знакомых общих и
определенных планах на знакомые общие учебных тем
и учебные темы
10.5.9 использовать простое настоящее и 11.5.9 использовать надлежащим образом
простое
прошлое,
правильные
и увеличенное разнообразие настоящих и
неправильные формы для описания прошлых простых активных и некоторых
процедур, привычек и состояния по пассивных форм на растущий диапазон
ограниченному кругу знакомых общих и знакомых общих и учебных тем
учебных тем
10.5.10 использовать формы настоящего 11.5.10 использовать формы настоящего
продолжительного времени с настоящим и непрерывного
времени
и
прошлых
будущим значением по ограниченному непрерывных форм для фона и прерванного
кругу знакомых общих и учебных тем
прошлого действия по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем
10.5.11 использовать структуру there is / 11.5.11 использовать общие безличные
are на знакомые общие и учебные темы
структуры с: it, there по различным знакомым
общим и учебным темам
10.5.12 использовать правильные и 11.5.12
использовать
повышенное
неправильные
наречия,
простые
и разнообразие наречий, в том числе наречий
сравнительные формы наречия, наречия степени too, not enough, quite, rather на
частоты и наречия времени: last week, растущий диапазон привычных общих и
yesterday
по
ограниченному кругу учебных тем
знакомых общих и учебных тем
10.5.13 использовать модальные глаголы: 11.5.13 использовать модальные формы,
might, may, could, чтобы выразить включая mustn’t (prohibition), need (necessity),
возможность и разрешительную функцию should (for advice), по различным знакомым
на знакомые и общие учебные темы
общим и учебным темам
10.5.14 использовать предлоги времени и 11.5.14
использовать
повышенное
места, предлоги направления движения to, разнообразие предлогов времени, места и
into, out of, from, towards на знакомые и направления для обозначения агента и
общие учебные темы
инструмента, использовать предлоги перед
существительными и прилагательными в
общих предложных фразах на различные
знакомые общие и учебные темы
10.5.15 использовать оборот to be going to 11.5.15 использовать общие глаголы с
на знакомые общие и учебные темы
герундием verb / verb + ing в ограниченном
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спектре знакомых общих и учебных тем
11.5.16 использовать союзы so, if, when,
where, before, after для связи частей
предложений в небольших текстах в
расширенном спектре знакомых общих и
учебных тем
10.5.17 использовать when для описания 11.5.17 использовать придаточные if (в
простых настоящих и прошлых действий нулевых,
первых,
вторых
условных
на знакомые общие и учебные темы
предложениях), использовать придаточные с
where,
использовать
придаточные
с
before/after
(со
значением
прошлого),
использовать
определительные
относительные придаточные с which, who,
that, where для выражения подробной
информации
в
ограниченном
спектре
знакомых общих и учебных тем
10.5.16 использовать союзы so, if, when,
where, before, after для связи частей
предложений в небольших текстах на
знакомые и общие учебные темы

14. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с
Долгосрочным планом к Типовой учебной программе по учебному предмету
«Английский язык» (второй язык) для 10-11 классов общественногуманитарного направления уровня общего среднего образования.
15. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов
варьируется по усмотрению учителя.
Глава 4. Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы
учебного предмета «Английский язык» (второй язык) для 10-11 классов
общественно-гуманитарного направления
1) 10 класс:
Разделы
Знакомство

Направление
Слушание

Говорение

Цели обучения. Обучающийся должен:
1 четверть
10.1.1 понимать с поддержкой последовательность команд в
классе;
10.1.2 понимать простые вопросы для предоставления
личной информации;
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне предложения на некоторые общие темы;
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.4 отвечать на уровне предложения на комментарии в
рамках различных общих и учебных тем
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Чтение

Моя семья

10.3.1 понимать основные моменты в ограниченном
диапазоне коротких, простых текстах по общим и учебным
темам;
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой информацию
и детали в коротких, простых текстах в рамках
ограниченного диапазонa общих и учебных тем;
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках ограниченного
диапазонa знакомых общих и учебных тем
Письмо
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы c
поддержкой на уровне необъемного текста на некоторые
общие и учебные темы;
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
необъемного текста описывая людей, места и объекты;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых слов
связок с поддержкой
Использование 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
английского
неисчисляемые существительные, в том числе общие фразы,
языка
описывающие время и место, по ограниченном диапазону
знакомых общих и учебных тем;
10.5.4 использовать артикли на ограниченный диапазон
знакомых и общих учебных тем;
10.5.6 использовать личные, указательные местоимения и
количественные местоимения some, any, something, nothing,
anything в ограниченном спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.11 использовать структуру there is / are на знакомые
общие и учебные темы
Слушание
10.1.2 понимать простые вопросы для предоставления
личной информации;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
Говорение
10.2.1 передавать основную информацию о себе и других на
уровне предложения на некоторые общие темы;
10.2.4 отвечать на уровне предложения на комментарии в
рамках различных общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом
Чтение
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках ограниченного диапазонa знакомых общих и учебных
тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
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Письмо

Распорядок
дня

10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
необъемного текста описывая людей, места и объекты;
10.4.4 писать с поддержкой последовательность простых
предложений в абзац для передачи личной информации;
10.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне необъѐмного текста на
некоторые знакомые общие темы
Использование 10.5.2 использовать наречия: many, much, a lot of, a few в
английского
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
языка
10.5.7 использовать простые формы глаголов, чтобы
выразить то, что произошло [неопределенное время] на
знакомые общие и учебные темы;
10.5.11 использовать структуру there is / are на знакомые
общие и учебные темы
2 четверть
Слушание
10.1.1 понимать с поддержкой последовательность команд в
классе;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках ограниченного диапазонa общих тем;
10.2.8 пересказывать простые истории и события в рамках
некоторых общих и учебных тем
Чтение
10.3.1 понимать основные моменты в ограниченном
диапазоне коротких, простых текстах по общим и учебным
темам;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем;
10.3.7 определять характерные свойства на уровне слова,
предложения и текста в рамках ограниченного диапазонa
разных жанров
Письмо
10.4.2 писать с поддержкой последовательность фраз,
простых предложений в абзац на некоторые знакомые общие
и учебные темы;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использование 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
английского
неисчисляемые существительные, в том числе общие фразы,
языка
описывающие время и место, по ограниченном диапазону
знакомых общих и учебных тем;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с whose,
how often, how long, в спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.7 использовать простые формы глаголов, чтобы
выразить то, что произошло [неопределенное время] на
знакомые общие и учебные темы;
10.5.9 использовать простое настоящее и простое прошлое,
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Моя школа

Свободное
время

правильные и неправильные формы для описания процедур,
привычек и состояния по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем
Слушание
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в короткой беседе на разнообразные
учебные темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.8 пересказывать простые истории и события в рамках
некоторых общих и учебных тем
Чтение
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой информацию
и детали в коротких, простых текстах в рамках
ограниченного диапазонa общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
Письмо
10.4.3 писать с поддержкой фактические данные на уровне
необъемного текста описывая людей, места и объекты;
10.4.4 писать с поддержкой последовательность простых
предложений в абзац для передачи личной информации;
10.4.6 писать с поддержкой длинные предложения,
объединять предложения логически в абзац, используя
базовые слова связки, на некоторые знакомые общие темы
Использование 10.5.2 использовать наречия: many, much, a lot of, a few в
английского
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
языка
10.5.4 использовать артикли на ограниченный диапазон
знакомых и общих учебных тем;
10.5.6 использовать личные, указательные местоимения и
количественные местоимения some, any, something, nothing,
anything в ограниченном спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.11 использовать структуру there is / are на знакомые
общие и учебные темы;
10.5.14 использовать предлоги времени и места, предлоги
направления движения to, into, out of, from, towards на
знакомые и общие учебные темы
3 четверть
Слушание
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего (-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные темы

146

Говорение

Спорт

10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках ограниченного диапазонa общих тем
Чтение
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках ограниченного
диапазонa знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем
Письмо
10.4.4 писать с поддержкой последовательность простых
предложений в абзац для передачи личной информации;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых слов
связок с поддержкой;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использование 10.5.6 использовать личные, указательные местоимения и
английского
количественные местоимения some, any, something, nothing,
языка
anything в ограниченном спектре знакомых общих и учебных
тем;
10.5.7 использовать простые формы глаголов, чтобы
выразить то, что произошло [неопределенное время] на
знакомые общие и учебные темы;
10.5.8 использовать формы будущего времени will для
прогнозов и be going to для того, чтобы рассказать об
определенных планах на знакомые общие и учебные темы;
10.5.14 использовать предлоги времени и места, предлоги
направления движения to, into, out of, from, towards на
знакомые и общие учебные темы;
10.5.15 использовать оборот to be going to на знакомые
общие и учебные темы
Слушание
10.1.1 понимать с поддержкой последовательность команд в
классе;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
Говорение
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках ограниченного диапазонa общих тем
Чтение
10.3.1 понимать основные моменты в ограниченном
диапазоне коротких, простых текстах по общим и учебным
темам;
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках ограниченного
диапазонa знакомых общих и учебных тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем

147

Письмо

10.4.4 писать с поддержкой последовательность простых
предложений в абзац для передачи личной информации;
10.4.5 связывать предложения при помощи базовых слов
связок с поддержкой;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использование 10.5.1 использовать соответствующие исчисляемые и
английского
неисчисляемые существительные, в том числе общие фразы,
языка
описывающие время и место, по ограниченном диапазону
знакомых общих и учебных тем;
10.5.11 использовать структуру there is / are на знакомые
общие и учебные темы;
10.5.12 использовать правильные и неправильные наречия,
простые и сравнительные формы наречия, наречия частоты и
наречия времени: last week, yesterday по ограниченному
кругу знакомых общих и учебных тем;
10.5.14 использовать предлоги времени и места, предлоги
направления движения to, into, out of, from, towards на
знакомые и общие учебные темы;
10.5.16 использовать союзы so, if, when, where, before, after
для связи частей предложений в небольших текстах на
знакомые и общие учебные темы
Чтение
для Слушание
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
удовольствия
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы;
10.1.7 определить мнение говорящего (-их) в простом
разговоре с поддержкой на некоторые общие и учебные
темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение
10.2.5 взаимодействовать на начальном уровне обмена
информацией в рамках различных общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.8 пересказывать простые истории и события в рамках
некоторых общих и учебных тем
Чтение
10.3.2 понимать с незначительной поддержкой информацию
и детали в коротких, простых текстах в рамках
ограниченного диапазонa общих и учебных тем;
10.3.4 читать с поддержкой ограниченный диапазон коротких
текстов художественной и нехудожественной литературы;
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках ограниченного диапазонa знакомых общих и учебных
тем;
10.3.6 определять отношение или мнение автора в коротких
текстах на ограниченный диапазон общих и учебных тем;
10.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на различные общие и учебные
темы
Письмо
10.4.2 писать с поддержкой последовательность фраз,
простых предложений в абзац на некоторые знакомые общие
и учебные темы;
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Природа
экология

10.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне необъѐмного текста
некоторых письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы
Использование 10.5.2 использовать наречия: many, much, a lot of, a few в
английского
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
языка
10.5.3
применять
прилагательные,
в
том
числе
притяжательные прилагательные, при описании предметов
на общие и некоторые учебные темы, использовать простые
односложные
и
двусложные
прилагательные
(в
сравнительной и превосходной степени) для сравнения;
10.5.5 использовать вопросы, в том числе вопросы с whose,
how often, how long, в спектре знакомых общих и учебных
тем
4 четверть
и Слушание
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.5 понимать с поддержкой большую часть специфичной
информации и деталей в короткой беседе на разнообразные
учебные темы;
10.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на некоторые общие и учебные
темы
Говорение
10.2.3 высказывать мнение на уровне предложения в рамках
некоторых общих и учебных тем;
10.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне предложения
во время парной, групповой работы и работы всем классом;
10.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках ограниченного диапазонa общих тем
Чтение
10.3.5 определять смысл из контекста в коротких текстах в
рамках ограниченного диапазонa знакомых общих и учебных
тем;
10.3.8 использовать с поддержкой знакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения
понимания
Письмо
10.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы c
поддержкой на уровне необъемного текста на некоторые
общие и учебные темы;
10.4.6 писать с поддержкой длинные предложения,
объединять предложения логически в абзац, используя
базовые слова связки, на некоторые знакомые общие темы;
10.4.9 использовать знаки препинания в письменных работах
с умеренной грамотностью на уровне необъѐмного текста на
некоторые знакомые общие темы
Использование 10.5.2 использовать наречия: many, much, a lot of, a few в
английского
ограниченном спектре знакомых общих и учебных тем;
языка
10.5.3
применять
прилагательные,
в
том
числе
притяжательные прилагательные, при описании предметов
на общие и некоторые учебные темы, использовать простые
односложные
и
двусложные
прилагательные
(в
сравнительной и превосходной степени) для сравнения;
10.5.13 использовать модальные глаголы: might, may, could,
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чтобы выразить возможность и разрешительную функцию на
знакомые и общие учебные темы;
10.5.17 использовать придаточные if (в нулевых, первых,
вторых условных предложениях), использовать придаточные
с where, использовать придаточные с before/after (со
значением прошлого), использовать определительные
относительные придаточные с which, who, that, where для
выражения подробной информации в ограниченном спектре
знакомых общих и учебных тем
Воспоминания Слушание
10.1.3 понимать без поддержки простые вопросы на общие и
учебные темы;
10.1.4 понимать с поддержкой основные моменты в
продолжительной беседе на общие и учебные темы;
10.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
короткой беседы на некоторые общие и учебные темы
Говорение
10.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках некоторых общих тем;
10.2.5 взаимодействовать на начальном уровне обмена
информацией в рамках различных общих и учебных тем;
10.2.8 пересказывать простые истории и события в рамках
некоторых общих и учебных тем
Чтение
10.3.3 понимать детали аргумента в рамках ограниченного
диапазонa знакомых общих и учебных тем;
10.3.7 определять характерные свойства на уровне слова,
предложения и текста в рамках ограниченного диапазонa
разных жанров
Письмо
10.4.4 писать с поддержкой последовательность простых
предложений в абзац для передачи личной информации;
10.4.8 писать правильно часто используемые слова на
некоторые общие темы
Использование 10.5.8 использовать формы будущего времени will для
английского
прогнозов и be going to для того, чтобы рассказать об
языка
определенных планах на знакомые общие и учебные темы;
10.5.9 использовать простое настоящее и простое прошлое,
правильные и неправильные формы для описания процедур,
привычек и состояния по ограниченному кругу знакомых
общих и учебных тем;
10.5.16 использовать союзы so, if, when, where, before, after
для связи частей предложений в небольших текстах на
знакомые и общие учебные темы

2) 11 класс:
Разделы

Направление

Цели обучения. Обучающийся должен:
1 четверть
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Добро
Слушание
пожаловать в
Казахстан

11.1.1 понимать с поддержкой неограниченные команды в
классе;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой
для предоставления личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы
Говорение
11.2.1 передавать основную информацию о себе и других
на уровне обсуждения на большинство общих тем;
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем
Чтение
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.2
понимать
самостоятельно
специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в
рамках ограниченного диапазонa общих и учебных тем;
11.3.3
понимать
детали
аргумента
в
рамках
ограниченного диапазонa знакомых общих и учебных
тем, включая некоторые длинные тексты
Письмо
11.4.1 планировать, писать, править и вычитывать работы
с поддержкой на уровне необъемного текста на различные
общие и учебные темы;
11.4.2 писать с поддержкой о реальных, вымышленных
событиях, действиях или опыте из прошлого на
некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне необъѐмного текста
для различных письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы
Использовани 11.5.1 использовать абстрактные существительные и
е английского сложные именные формы, описывающие место и время,
языка
по знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать формы будущего времени will для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.7 использовать простые, длительные, совершенные
формы, чтобы выразить неопределенное и незаконченное
прошлое в ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем;
11.5.11 использовать общие безличные структуры с: it, there по
различным знакомым общим и учебным темам
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Покупки

Музыка
искусство

Слушание

11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и
учебных тем
Говорение
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.5 взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом
Чтение
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.4 читать самостоятельно ограниченный диапазон
коротких
простых
текстов
художественной
и
нехудожественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты
Письмо
11.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений в абзаце для передачи личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые письменные
жанры знакомых общих и учебных тем;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных
работах с умеренной грамотностью на уровне
необъѐмного текста на некоторые знакомые общие и
учебные темы
Использовани 11.5.1 использовать абстрактные существительные и
е английского сложные именные формы, описывающие место и время,
языка
по знакомым общим и учебным темам;
11.5.2 использовать наречия: more, little, few, less, fewer,
not as many, not as much в расширенном спектре знакомых
общих и учебных тем;
11.5.11 использовать общие безличные структуры с: it,
there по различным знакомым общим и учебным темам;
11.5.13 использовать модальные формы, включая mustn’t
(prohibition), need (necessity), should (for advice), по
различным знакомым общим и учебным темам
2 четверть
и Слушание
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в продолжительной
беседе на общие и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и
учебных тем;
11.1.7 определить мнение говорящего (-их) в
продолжительном
разговоре
с
поддержкой
на
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ограниченные общие и учебные темы
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках определенных общих и учебных тем
Чтение
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.7
определять
характерные
свойства
слова,
предложения и текста в рамках большинства жанров
Письмо
11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях
на некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений в абзаце для передачи личной информации
Использовани 11.5.3 применять большое разнообразие прилагательных
е английского и правильных и неправильных прилагательных в
языка
сравнительной
и
превосходной
степенях
по
ограниченному спектру знакомых общих и учебных тем;
11.5.11 использовать общие безличные структуры с: it, there по
Говорение

различным знакомым общим и учебным темам;

Праздники и Слушание
традиции

Говорение

Чтение

11.5.15 использовать общие глаголы с герундием verb /
verb + ing в ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой
для предоставления личной информации;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в продолжительной
беседе на общие и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и
учебных тем
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать на уровне сложных предложения с
элементами рассуждения на комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
11.2.5 взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на широкий спектр общих и
учебных тем
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Письмо

11.4.3 писать с поддержкой о личных чувствах и мнениях
на некоторые знакомые общие и учебные темы;
11.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений в абзаце для передачи личной информации;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне необъѐмного текста
для различных письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы
Использовани 11.5.1 использовать абстрактные существительные и
е английского сложные именные формы, описывающие место и время,
языка
по знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать формы будущего времени will для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.10 использовать формы настоящего, непрерывного
времени и прошлых непрерывных форм для фона и
прерванного прошлого действия по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем
3 четверть
Путешествие: Слушание
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
реальное
и
специфичной информации и деталей в продолжительной
виртуальное
беседе на общие и учебные темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и
учебных тем;
11.1.7 определить мнение говорящего (-их) в
продолжительном
разговоре
с
поддержкой
на
ограниченные общие и учебные темы
Говорение
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать на уровне сложных предложения с
элементами рассуждения на комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом
Чтение
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.7
определять
характерные
свойства
слова,
предложения и текста в рамках большинства жанров
Письмо
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые письменные
жанры знакомых общих и учебных тем;
11.4.8 писать правильно длинные предложения, применяя
базовые слова связки, логически формируя абзацы, на
некоторые знакомые общие и учебные темы
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Использовани 11.5.1 использовать абстрактные существительные и
е английского сложные именные формы, описывающие место и время,
языка
по знакомым общим и учебным темам;
11.5.8 использовать формы будущего времени will для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и прошлых простых активных и
некоторых пассивных форм на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.16 использовать союзы so, if, when, where, before,
after для связи частей предложений в небольших текстах в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем
Моя будущая Слушание
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
профессия
продолжительной беседы на большинство общих и
учебных тем;
11.1.7 определить мнение говорящего (-их) в
продолжительном
разговоре
с
поддержкой
на
ограниченные общие и учебные темы;
11.1.8 понимать с поддержкой рассказы, в том числе
продолжительную беседу на большинство общих и
учебных тем
Говорение
11.2.5 взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках определенных общих и учебных тем;
11.2.8 пересказывать более длинные истории и события в
рамках некоторых общих и учебных тем
Чтение
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.7
определять
характерные
свойства
слова,
предложения и текста в рамках большинства жанров;
11.3.8 использовать самостоятельно знакомые бумажные
и цифровые ресурсы для проверки значения и
расширения понимания
Письмо
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
поддержкой, используя базовые слова связки, на
различные знакомые общие темы;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне необъѐмного текста
для различных письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы;
11.4.9 использовать знаки препинания в письменных
работах с умеренной грамотностью на уровне
необъѐмного текста на некоторые знакомые общие и
учебные темы
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Использовани 11.5.3 применять большое разнообразие прилагательных
е английского и правильных и неправильных прилагательных в
языка
сравнительной
и
превосходной
степенях
по
ограниченному спектру знакомых общих и учебных тем;
11.5.12 использовать повышенное разнообразие наречий,
в том числе наречий степени too, not enough, quite, rather,
на растущий диапазон привычных общих и учебных тем;
11.5.14
использовать
повышенное
разнообразие
предлогов времени, места и направления для обозначения
агента и инструмента, использовать предлоги перед
существительными и прилагательными в общих
предложных фразах на различные знакомые общие и
учебные темы
Чтение
для Слушание
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
удовольствия
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.5 понимать с поддержкой большую часть
специфичной информации и деталей в продолжительной
беседе на общие и учебные темы
Говорение
11.2.5 взаимодействовать в более продолжительной
беседе на большинство общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках определенных общих и учебных тем
Чтение
11.3.1 понимать основные моменты в коротких, простых
текстах по общим и учебным темам;
11.3.4 читать самостоятельно ограниченный диапазон
коротких
простых
текстов
художественной
и
нехудожественной литературы;
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.7
определять
характерные
свойства
слова,
предложения и текста в рамках большинства жанров;
11.3.9 определять разницу между фактом и мнением в
коротких, простых текстах на широкий спектр общих и
учебных тем
Письмо
11.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений в абзаце для передачи личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые письменные
жанры знакомых общих и учебных тем;
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
поддержкой, используя базовые слова связки, на
различные знакомые общие темы
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Использовани 11.5.2 использовать наречия: more, little, few, less, fewer,
е английского not as many, not as much в расширенном спектре знакомых
языка
общих и учебных тем;
11.5.4 использовать различные указатели, в том числе all,
other по знакомым общим и учебным темам;
11.5.5 использовать общие, специальные, альтернативные
вопросы, которые включают в себя разные временные
формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.6 использовать личные и демонстративные
местоимения, количественные местоимения someone
somebody, everybody, no one, по многим знакомым общим
и учебным темам;
11.5.14
использовать
повышенное
разнообразие
предлогов времени, места и направления для обозначения
агента и инструмента, использовать предлоги перед
существительными и прилагательными в общих
предложных фразах на различные знакомые общие и
учебные темы
4 четверть
Экологическая Слушание
11.1.1 понимать с поддержкой неограниченные команды в
безопасность
классе;
11.1.2 понимать более сложные вопросы с поддержкой
для предоставления личной информации;
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
широкому кругу общих и учебных тем
Говорение
11.2.2 задавать простые вопросы, чтобы получить
информацию в рамках большинства общих тем;
11.2.3 высказывать мнение на уровне предложения с
элементами рассуждения в рамках различных общих и
учебных тем;
11.2.4 отвечать на уровне сложных предложения с
элементами рассуждения на комментарии в рамках
различных общих и учебных тем
Чтение
11.3.2
понимать
самостоятельно
специфичную
информацию и детали в коротких, простых текстах в
рамках ограниченного диапазонa общих и учебных тем;
11.3.3
понимать
детали
аргумента
в
рамках
ограниченного диапазонa знакомых общих и учебных
тем, включая некоторые длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем
Письмо
11.4.4 писать с поддержкой последовательность длинных
предложений в абзаце для передачи личной информации;
11.4.5 использовать с поддержкой аргументы, подкрепляя
примерами и обоснованием, на некоторые письменные
жанры знакомых общих и учебных тем;
11.4.8 писать правильно длинные предложения, применяя
базовые слова связки, логически формируя абзацы, на
некоторые знакомые общие и учебные темы
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Использовани 11.5.4 использовать различные указатели, в том числе all,
е английского other по знакомым общим и учебным темам;
языка
11.5.6 использовать личные и демонстративные
местоимения, количественные местоимения someone
somebody, everybody, no one, по многим знакомым общим
и учебным темам;
11.5.8 использовать формы будущего времени will для
предложений, обещаний и прогнозов на растущий
диапазон знакомых общих и учебных тем;
11.5.16 использовать союзы so, if, when, where, before,
after для связи частей предложений в небольших текстах в
расширенном спектре знакомых общих и учебных тем;
11.5.17 использовать придаточные if (в нулевых, первых,
вторых
условных
предложениях),
использовать
придаточные с where, использовать придаточные с
before/after (со значением прошлого), использовать
определительные
относительные
придаточные
с
which,who,that,where
для
выражения
подробной
информации в ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем
Транспорт
и Слушание
11.1.3 понимать с поддержкой более сложные вопросы по
коммуникации
широкому кругу общих и учебных тем;
11.1.4 понимать с ограниченной поддержкой основные
моменты в продолжительной беседе на общие и учебные
темы;
11.1.6 определить с поддержкой смысл из контекста
продолжительной беседы на большинство общих и
учебных тем
Говорение
11.2.4 отвечать на уровне сложных предложения с
элементами рассуждения на комментарии в рамках
различных общих и учебных тем;
11.2.6 излагать мысли четко и ясно на уровне
предложения во время парной, групповой работы и
работы всем классом;
11.2.7 использовать специфичную лексику и синтаксис в
рамках определенных общих и учебных тем
Чтение
11.3.5 определять смысл из контекста в рамках знакомых
общих и учебных тем, включая длинные тексты;
11.3.6 определять отношение или мнение автора в
коротких текстах в рамках большинства общих и учебных
тем;
11.3.7
определять
характерные
свойства
слова,
предложения и текста в рамках большинства жанров
Письмо
11.4.6 объединять предложения логически в абзац с
поддержкой, используя базовые слова связки, на
различные знакомые общие темы;
11.4.7
использовать
с
некоторой
поддержкой
соответствующий формат на уровне необъѐмного текста
для различных письменных жанров на знакомые общие и
некоторые учебные темы;
11.4.8 писать правильно длинные предложения, применяя
базовые слова связки, логически формируя абзацы, на
некоторые знакомые общие и учебные темы
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Использовани 11.5.2 использовать наречия: more, little, few, less, fewer,
е английского not as many, not as much в расширенном спектре знакомых
языка
общих и учебных тем;
11.5.5 использовать общие, специальные, альтернативные
вопросы, которые включают в себя разные временные
формы, по знакомым общим и учебным темам;
11.5.7 использовать простые, длительные, совершенные
формы, чтобы выразить неопределенное и незаконченное
прошлое в ограниченном спектре знакомых общих и
учебных тем;
11.5.9 использовать надлежащим образом увеличенное
разнообразие настоящих и прошлых простых активных и
некоторых пассивных форм на растущий диапазон
знакомых общих и учебных тем;
11.5.10 использовать формы настоящего, непрерывного
времени и прошлых непрерывных форм для фона и
прерванного прошлого действия по ограниченному кругу
знакомых общих и учебных тем;
11.5.14
использовать
повышенное
разнообразие
предлогов времени, места и направления для обозначения
агента и инструмента, использовать предлоги перед
существительными и прилагательными в общих
предложных фразах на различные знакомые общие и
учебные темы
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