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Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетіне келіп түскен жаңа 

кітаптар. 
Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен 

толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана ұжымы 

сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы толық 

мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-тапсырыс 

бере алады. 

Жаңа кітаптар саны: 10 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

 

Выставка новых книг, поступивших на факультет довузовского 

образования. 

Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми 

книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг. 

Читатели могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн, 

не выходя из дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт. 

Количество новых поступлений: 10 

Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь. 

Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите 

здесь. 

 

Exhibition of new books received at the faculty of pre-university education. 

Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We 

bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed 

information about new books online from the comfort of their home and order 

these books online through our website. 

Number of new books: 10 

Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed click 

here. 

Click here to see other editions of the library fund. 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
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Айтбаева Б. М.  

Қазақ тілі : оқу құралы / Б. М. Айтбаева, Г. 

Х. Абдрахманова ; ҚР Білім және ғылым 

м-гі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - 2-бас. - 

Қарағанды : «Medet Group», 2019. - 151 б. 

 

Оқу құралында барлық мамандықтарға 

арналған оқу сабақтарының жоспары, 

лексикалық тақырыптарды оқыту үлгілері, 

тесттік сұрақтар, сұхбаттар, құжат үлгілері, 

мәтіндер, қосымша иатериалдар мен 

грамматикалық сызбанұсқалар берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жеменей, Ислам.  

Қазақ тілі грамматикасына кіріспе : оқу 

құралы : ауған тілді азаматтарға арн. / И. 

Жеменей, Я. Рашид ; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 210, 

[1] б. 

 

Қазақ тілінің білімгерлеріне және қазақ тілін 

үйренуші талапкерлер мен Қазақстан-

Ауғанстан арасында суда және бизнес 

саласындағы кәсіпкерлерге арналады. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Искаков, Бахтияр Абуталипович.  

Сборник тестов и задач по физике : 

сборник / Б. А. Искаков, Д. А. Искакова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2019. - 99 с. 

 

Сборник содержит тесты и задачи по физике 

на примере заданий ЕНТ и Республиканской 

олимпиады «аль-Фараби». 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Кестелі биология  : оқу құралы / [құраст. 

А. Е. Үсенбекова]. - Алматы : Қазақ ун-ті. – 

2019. 2-бөлім : Жануартану. - 84 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Наралиеа, Рахила Тұрсынқызы.  

Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың 

инновациялық әдістемесі : оқу құралы / Р. 

Т. Наралиеа ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 113, [1] б. 

 
Тіл үйренушілердің қазақша ауызекі сөйлеу 

тілін қалыптастырды, олардың сөздік қорын 

дамытуды және тіл мәдениетін меңгертуді 

мақсатетеді. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Наралиева, Рахила Турсыновна.  

Оқу сауаттылығы : ЖОО-ға дейінгі білім 

беру факультетінің тыңдаушыларына арн. 

оқу құралы / Р. Т. Наралиева, М. Ш. 

Тойғанбекова, Б. М. Сұлтанова ; әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 135, [1] б.   

 

Оқу сауттылығы бойынша тілдік бағдар 

берілген. Тыңдаушыларға ана тілін жетік 

деңгейде қалыптастыру, олардың сөздік 

қорын дамыту және тіл мәдениетін игеруге 

бағытталған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сынып жетекшілер, сіздер үшін : 

әдістемелік-көмекші құрал / [құраст. Ф. Қ. 

Берікболова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 

- 76 б.   

 

Әдістемелік көмекші құрал сынып 

жетекшілер үшін жазылған. Жеке тұлғаны 

тәрбиелеу, тәрбие сағатын өткізу жолдары 

көрсетіліп, мектеп мекемелері, ойын өткізу 

әдістері мен пікірсайыс тәсіліберілген. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Усенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / А. Е. Усенбекова 

; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті. - 2019. 1-бөлім : Жаңа 

форматтағы тест сұрақтары мен 

жауаптары. - 235 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Үсенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2019. 2-

бөлім : Жаңа форматтағы тест сұрақтары 

мен жауаптары. - 405 б. 

 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Усенбекова, Айнагуль Ермекбаевна. 

Биология : тест жинағы / А. Е. Усенбекова. 

- Алматы : Қазақ ун-ті. - 2019. 3-бөлім : 

Жаңа форматтағы тест сұрақтары мен 

жауаптары. - 242 б.)   
 

Биология пәні бойынша өтілген 

тақырыптарды пысықтап, алған білімін 

нығайтатын көмекші құрал. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book

