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Зат есімнің түрленуін қорытындылау. Л/т «Заңды және жеке тұлға» 
 

Жулдубаева Гулия Имашевна 

Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінің 

қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы 

 

Сабақтың мақсаты: 

білімділік – зат есімнің түрленуі туралы түсіндіру, 

оқушылардың ой - өрісін кеңейту, зат есім тақыры-

бынан алған білімдерін еске түсіру, зат есім тақы-

рыбы бойынша білімін жетілдіру. Оқушыларды өз 

құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыра білуге 

дайын болуы, айналасындағы адамдардың іс-әре-

кетінің заңға сәйкестігін қадағалау қабілетін қалы-

птастыру. 

дамытушылық – оқушыларды құқықты, заңды 

білуге, сыйлауға, құрметтеуге орындауға дағды-

ландыру. 

тәрбиелік – оқушыларды құқықтық саналыққа, 

қоғамға қарсы келген оғаш көріністерді заң арқылы 

шешуге, ата-заңға деген сүйіспеншілік сезімін 

қалыптастыру арқылы адамгершілігі мол, білімді, 

парасатты тұлға тәрбиелеу 

Сабақтың түрі: жүйелеу ж/е жалпылау сабағы, 

тәжірибелік. 

Сабақтың әдісі: түсіндіру, ой қозғау, деңгейлік тап-

сырмалар орындау, талдау. Көрнекілігі: ҚР Консти-

туциясы, Білім Заңы, плакат - сызбалар, кеспе 

қағаздар. 

Пәнаралық байланыс: әдебиет, орыс тілі, 

құқықтану. 

Әдістемелік және оқу әдебиеті: 

1. ҚР Тіл туралы Заңы 

2. ҚР конституциясы 

3.Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы: Қазақстан 

Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық 

сақтау министрлігі, Қазақстан даму 

институты, 1998 ж., 509 бет. 

4. А.Ысқақов, Қазіргі қазақ тілі, 1974 ж. 

ІІІ. Сабақтың өту барысы. 

І.Ұйымдастыру бөлімі. 

1.Сәлемдесу.Сабаққа даярлау. 

2.Бүгінгі сабақтың құрылымымен таныстыру. 

ІҮ.Үй тапсырмасын тексеру. 

Ой қозғау. 

1. Мемлекет деп нені айтамыз? 

2. Қоғамдық өмір аяларын атаңдар. 

3. Азаматтық құқық қандай қатынастарды ретт-

ейді? 

4. Меншіктің қандай түрлері бар? 

5. Сенат төрағасын кім тағайындайды? 

6. Судья сот төрелігін іске асыру кезінде кімге 

бағынады? 

7. «Жеті жарғы» заңдарын айтып беріңдер. 

Ү. Жаңа сабақ: Заңды және жеке тұлға. Зат есімнің 

түрленуін қорытындылау. 

Көптік жалғау 6 түрлі: - лар, - лер, - дар, - дер, - тар, 

- тер 

1. Сөзге (зат есімге) үндестік заңы бойынша осы-

лардың біреуі жалғанып, заттың көптігін білдіреді. 

Мысалы: оқушы - лар, үй - лер, қаз - дар, мектеп - 

тер т. б. 

2. Көптік жалғау өзі жалғанған сө заттың тек 

көптігін ғана емес, сонымен бірге сол зат көпке ор-

тақ екенін де білдіреді. 

Мысалы: Үйлеріңе қайтыңдар, қонақтар шайларын 

ішті. Зейнептер есік алдында тұр (Зейнептің көптігі 

емес, Зейнептің қасында бірнеше адам бар екендігі 

туралы ой жинақтау түрінде) 

1. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мәнерлеп оқып, 

мазмұнын айту. 

Заңды тұлға – заң бойынша азаматтық құқықтар 

мен міндеттердің субъектісі болып табылатын 

кәсіпорын‚ мекеме‚ ұйым‚ фирма, т.б. Ол өз атынан 

мүліктік және жеке беймүліктік құқықтар мен 

міндеттемелерді сатып ала алады‚ сотта‚ төрелік 

сотта (арбитражда) талапкер немесе жауапкер бола 

алады. Әрбір заңды тұлға заңда‚ әкімшілік актіде 

немесе өзінің жарғысында көзделген міндеттерді 

жүзеге асырады‚ сол тәртіппен реттелетін ішкі 

құрылымы болады‚ меншігінде, шаруашылық 

жүргізуінде немесе оралымды басқаруында оқшау 

мүлкі бар және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері 

бойынша жауап береді. Заңды тұлғаның фирмалық 

атауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ банктерде 

есеп айырысу шоттары, сондай-ақ мөрі болады. Ол 

дербес салық төлеуші ретінде әрекет етеді. Заңды 

тұлға мүлкінің құралуына қатысуына қарай оның 

құрылтайшыларында осы заңды тұлғаға қатысты 

міндеттемелік құқықтары не оның мүлкіне заттық 

құқықтары болады. Құрылтайшыларының мүліктік 

құқықтары жоқ заңды тұлғаға қоғамдық және діни 

ұйымдар (бірлестіктер), қайырымдылық және өзге-

дей қорлар, бірлестіктер (қауымдастықтар мен 

одақтар) жатады. Сондай-ақ, өз қызметінің негізгі 

мақсаты ретінде пайда алуды көздейтін коммерци-

ялық ұйымдар мен табыс алуды көздемейтін және 

алынған табысты құрылтайшылар арасында 

бөліспейтін коммерциялық емес ұйымдар да Заңды 

тұлғаға жатады. 

Жеке тұлға белгілі бір тәртіппен экономикалық 

қызметке қатысушы және толық құқықты қызмет 
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субъектісі ретінде әрекет етуші адам. Жеке тұлға өз 

атынан әрекет етеді және ұжымдық құрылым бо-

лып табылатын заңды тұлға сияқты фирма құруға 

мұқтаж емес. Сондай-ақ ол құқық қатынастарына 

қатысушы адамды (азаматты) білдіретін термин 

ретінде де қолданылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 

бойынша жеке тұлға – ҚР немесе басқа мемлекет-

тің азаматы, сондай-ақ азаматтығы жоқ адам. Яғни 

“жеке тұлға” ұғымы “азамат” деген ұғымға тең 

мағынада қолданылады. Азамат (жеке тұлға) – 

құқықтың жеке субъектісі, оның құқықтық қабілеті 

(құқыққа қабілеттілігі), яғни азаматтық міндет 

атқару қабілеті бар. 

2. Сөздікпен жұмыс. 

заңды тұлға - 

талапкер – 

азаматтық құқық - 

жауапкер - 

міндеттемелер – 

меншік - 

мүлік - 

құрылтайшы (-лар) - 

3. Орыс тіліне аударыңыз. 

Признаки юридического лица 

Юридическое лицо — это организация, которая 

имеет ряд признаков: 

ограничение функций: 

прошла государственную регистрацию 

имеет учредительные документы 

утвердила и зарегистрировала устав 

действует в правовом поле 

контроль за деятельностью: 

имеет юридический адрес 

ведёт бухгалтерский учёт 

подчиняется надзору (пожарный, ветеринарный и 

прочий) 

Материальные: 

организационное единство: 

внутренняя структура организации 

наличие органов управления 

наличие учредительных документов 

имущественная обособленность (обязательный 

учёт имущества на самостоятельном балансе либо 

по смете) 

самостоятельная гражданско-правовая ответствен-

ность (возможность обращения кредиторами взыс-

кания на имущество юридического лица, а не на его 

учредителей/участников) 

выступление в гражданском обороте и судебных 

органах от своего имени (фирменное наименова-

ние) 

VІ. Сабақты бекіту. Жаңа сабақты меңгерту тап-

сырмалары. 

1 - жаттығу. Мәтінді түсініп оқып, зат есімдерді 

тауып, оларға жалғанған жалғаулардың түрлерін 

ажыратыңдар. 

2. Деңгейлік тапсырмалар. Көптік жалғауын қабыл-

дайтын зат есім қатысқан бір сөйлем құра және 

оған морфологиялық талдау жаса. 

3. «Инсерт» стратегиясы. 

Білемін Білдім Білгім келеді 

   

   

   

   

VІІ. Сабақты қорытындылау. Семантикалық карта 

толтыру. 
№ Мысал-

дар 

Жалқы 

з.е. 

Жалпы 

з.е. 

де-

ректі 

де-

рексіз 

1 заңгер     

2 Сүлей-

мен 

Есқа-

раев 

    

3 тергеуші     

4 ма-

мандық 

    

5 шека-

рашы 

    

6 жаза     

7 қылмыс-

кер 

    

8 қылмыс     

9 Ата заң     

10 жарғы     

11 проку-

рор 

    

VІІІ. Оқушыларға сапалы баға қою. 

ІХ. Үй тапсырмасын беру. 

1. Көптік жалғауын қабылдайтын зат есімдерді 

қатыстырып, қазақтың салт - дәстүріне байланысты 

шағын шығарма жазу. 

2. 38 - жаттығу. 

Тапсырма. Мәтіннен көптеліп тұрған және көптел-

мейтін зат есімдерді тауып, себебін түсіндіру. 
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