
Қытай тілі бастаушыларға 

«Қытай тілі бастаушыларға» 
курсының бағдарламасымен таныс болыңыз:

1–2 сабақ: Алғашқы кездесу
Лексика: танысу, сыпайы сөз орамдары, қо-
наққа шақыру.
Грамматика: етістік жəне сапалық баяндау-
ышы бар сөйлемдер, 1–5 сан есімдері.

3–4 сабақ: Қытайда қонақта
Лексика: сыпайылық орамдары (жалғасы), 
жанұя, жасы, қызығушылығы, тұратын үйіне 
сипататтама.
Грамматика: есім баяндауышы бар сөйлем, 
50–100 сан есімдері, le модальдық шылауы, 
есептік сөздер.

5–6 сабақ: Күн тəртібі
Лексика: күнделікті сабақтар, оқу, жұмыс, 
сағатты көрсету.
Грамматика: шырай толықтауышы, салыс-
тырмалы жəне таңдаулы шырай.

7–8 сабақ: Қала
Лексика: қалада қозғалу; жолды; қала 
көлігін, қаланың назар аударарлық орын-
дарындарын қалай таба алуға болатыны 
жөнінде сұрақ қою.
Грамматика: мекен пысықтауыш, жай моди-
фикаторлар, дəйекті түрде байланысты сөй-
лемдер.

9–10 сабақ: Сатып алу
Лексика: ақша айырбастау, базардан, 
дүкеннен жəне сауда орнынан зат сатып алу, 
саудаласа алу, баға қою.
Грамматика: мүмкіндіктің қосымша мү-
шесі, есеп сөздер (жалғасы), іс-əрекеттің 
аяқталуы, есептік сөздерді еселеу.

11–12 сабақ: Баспана
Лексика: баспананы жалға алу, көшу, жиһаз 
қою, жаңа ықшам аудандағы дəстүрлі қытай 
үйі мен пəтері.
Грамматика: bă, zhe бар сөйлем, тəуелдеу 
мағынасындағы анықтауыш.

13–14 сабақ: Бос уақыт
Лексика: хобби, мəдениет, теледидар, ермек.
Грамматика: шырай толықтауышы (жал-
ғасы), салалас құрмалас сөйлем, етістіктің 
еселенуі.

15–16 сабақ: Пекинге бару
Лексика: əуежолы, қонақ үй, пекиндегі назар 
аударарлық жерлерді қарап шығу.
Грамматика: күрделі модификаторлар, іс-
əрекеттің аяқталмауы, шартты сөйлем.

17–18 сабақ: Туған күн
Лексика: мерекелік тағам дайындау, туған 
күнді атап өтуге байланысты қытай салты, 
сыйлықтар, қытай жұлдыз жорамалы.
Грамматика: шешім толықтауышы, yi... jiu... 
құрылысы .

19–20 сабақ: Қытай мейрамханасында
Лексика: тағамдарға тапсырыс беру, тағам-
ның атауы, Қыта өңірлерінің тағамдары, ас 
алу мен шай ішу салты. 
Грамматика: модификаторлар (жалғасы), 
салыстыру, guo шылауы бар сөйлем.

21–22 сабақ: 
Қытайдың жоғарғы оқу орнында
Лексика: əндер, сабақ беру əдісі, студенттердің 
күнделікті өмірі, студенттер қалашығы, 
оқушы жастардың мəселелері.
Грамматика: модификаторлар (жалғасы), зат 
есімінің еселенуі, бастауышы жоқ телескоптық 
сөйлемдер, хабарлы сөйлем.

23–24 сабақ: Поштада
Лексика: пошта қызметін пайдалану, пошта-
лық байланыс, байланыс саласындағы жетіс-
тіктер.
Грамматика: модификаторлар (жалғасы), yi 
құрылысы + етістік.
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25–26 сабақ: Қытайда саяхаттау
Лексика: саяхатқа дайындық, автобуспен 
жəне поезбен бару, назар аударарлық жер-
лерді қарап шығу, ұлт өкілдері.
Грамматика: телескоптық құрылыс, болым-
сыз сөйлемдердегі le шылауы, 100 -ден жоғары 
сан есімдер, еселенген жəне бөлшек сан 
есімдер.

27–28 сабақ: Жұмыс жəне мансап
Лексика: жұмыс жөнінде сөйлесу, жұмыс 
басты, кəсіби өсу жоспары, жұмыс берушімен 
əңгімелесу.
Грамматика: lian... ye... құрылысы, мүм-
кіндіктің толықтауыш мүшесі (жалғасы), shi...
de құрылысы.

29–30 сабақ: Дін
Лексика: будда ғибадатханасына бару, қытай-
лық мұсылмандар жəне олардың салттары, 
халықтың ғұрпы жəне олармен байланысты 
дəстүр.
Грамматика: салалас құрмалас сөйлем (жал-
ғасы), сөйлемнің басында келетін толықтауыш.

31–32 сабақ: Қытай тойы
Лексика: қарым-қатынас орнату, аттастыру 
жəне некеге тұру, той əдет-ғұрпы, жас отау 
иелерінің мəселелері.
Грамматика: бағыныңқы құрмалас сөйлем, 
yao...le құрылысы.

33–34 сабақ: Ауа райы жəне климат
Лексика: ауа райы, жыл мезгілдері, Қытай 
өңірлерінің климаты, апат.
Грамматика: салыстыру (жалғасы).

35–36 сабақ: Дəрігерге бару 
Лексика: аурулар, дəрігер кеңесі, дəріхана, 
дəстүрлі қытай медицинасы, бүгінгі медицина 
жетістіктері, денсаулық сақтаудың қытайша 
жүйесі .
Грамматика: фраза түріндегі баяндауышы 
бар сөйлем.

37–38 сабақ: Қытай Жаңа Жылы
Лексика: мейрамға дайындалу, жаңа жылдық 
дəстүр, ата-баба дəстүрі, дəстүрлі қытай 
мерекесі.
Грамматика: бағыныңқы құрмалас сөйлем 
(жалғасы).

39–40 сабақ: Қытай əдебиеті мен өнері
Лексика: поэзия, сурет өнері, пекин операсы, 
саябақ сəулеті.
Грамматика: стильдеудің кейбір құралдары.


