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Шығарма жазуда ұсынылған сұрақтардың тек біреуіне жауап жазыңыз. Өз жауабыңызда үшінші 
бөлімдегі кем дегенде екі шығарманы пайдаланыңыз және оларды сұраққа жауап жазғанда бір-
бірін қарама-қарсы қоя отырып салыстырыңыз. Үшінші бөлімнің кем дегенде екі шығармасына 
негізделмеген жауап жоғары бағаланбайды.

Драмалық шығармалар

1. Кейіпкерлердің ішкі дүниесін ашып көрсету драмалық шығарманың негізі болып табылады. 
Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде екеуі негізінде кейіпкерлердің ішкі дүниесін 
айқындауда қолданылатын әртүрлі тәсілдерді талдап, салыстырыңыз.

2. Бір-біріне қарама-қайшы болып келетін өзімшілдік және жомарттық сияқты қасиеттер 
драматургтер тарапынан жиі қолданылады. Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде 
екеуінде драматургтер осы қозғаушы күштерді шығарма тақырыбын дамытуда қалай 
пайдаланғанын талдаңыз.

3. Театр ойындарында пайдаланылатын құрал-жабдық, сахналық мүлік және киім-кешектердің 
маңыздылығы неде? Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде екеуі негізінде аталмыш 
құралдардың қалай қолданылғанын салыстырыңыз.

Поэзия

4. Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде екеуін салыстыра отырып, өлеңнің атауы өлең 
мазмұнын қалай және қаншалықты терең жеткізетінін түсіндіріңіз.

5. «Өлеңнің ақырғы жолдары санаңызда мәңгілік орнығуы тиіс». Өзіңіз оқыған шығармалардың 
кем дегенде екеуі негізінде ақындар өлеңдерінің соңғы шумақтарын қаншалықты маңызды 
етіп құрастырғанын талдаңыз.

6. Антитеза құбылысы қалай қолданылады және ол арқылы қандай әсерге қол жеткізіледі? 
Жауабыңызды өзіңіз оқыған ақын шығармаларының кем дегенде екеуі негізінде дәлелдеңіз.
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Көркем проза

7. Авторлар өткенді шолу және/немесе алдын-ала болжау тәсілдерін жиі пайдаланады. Кем 
дегенде, өзіңіз оқыған екі автор шығармалары негізінде осы тәсілдердің біреуі немесе екеуі 
де қаншалықты тиімді қолданылғанын көрсетіңіз.

8. Авторлар кейде шығармасын мейлінше айқындап баяндаса, ал кейбірде баяндау оқырманды 
шатастырып, теріс бағытқа салу мақсатында пайдаланылады. Өзіңіз оқыған шығармалардың 
кем дегенде екеуінде жазушылардың баяндау тәсілдерін қалайша қолданғанын 
салыстырыңыз.

9. Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде екеуінде үстем болу мақсаты қалай 
айқындалғаны және оның шығарма желісіндегі орнын түсіндіріңіз.

Көркем әдебиетке жатпайтын проза

10. Өзіңіз оқыған шығармалардың кем дегенде екеуі негізінде жазушы өзі әңгімелеп отырған 
оқиғаның шындық екендігіне оқырманның көзін қалай жеткізетіндігін талдаңыз.

11. Көркем әдебиетке жатпайтын проза авторларының кем дегенде екеуі өз шығармаларында 
әзіл-оспақты оқырман назарын аудару үшін қалай пайдаланғанын салыстырыңыз.

12. Көркем әдебиетке жатпайтын проза авторларының көбі өз басынан өткен оқиғаларды немесе 
баяндап отырған ойларын сыни тұрғыдан түсіндіріп ұсынады. Өзіңіз оқыған шығармалардың 
кем дегенде екеуінде осы пікірдің қалай орын алатынын талдаңыз.
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