
          

Quizlet  қолдану бойынша нұсқаулық  

Кез-келген адам Quizlet-ті басқа пайдаланушылар жасаған мазмұнды зерттеу 

немесе оқу модульдерін жасау үшін қолдана алады. Сондай-ақ, модульдерді 

достарыңызбен, сыныптастарыңызбен немесе оқушыларыңызбен бөлісе аласыз. 

 

Quizlet-те жұмысқа кірісу 

Quizlet – те жұмыс істеудің ең жақсы тәсілі-бұл басқа пайдаланушылар жасаған 

оқу модульдерін іздеу. Оқушылар мен мұғалімдер үнемі жаңа модульдер жасайды, 

сондықтан сіз өзіңізді қызықтыратын тақырып бойынша модульдерді таба аласыз.  

Іздеу үшін кез-келген Quizlet бетінің жоғарғы жағындағы үлкейту әйнегі 

белгішесін таңдаңыз. Содан кейін сізді қызықтыратын тақырыпты немесе сіз 

дайындалып жатқан емтиханның атын таңдап, нәтижелер тізімін көрсету үшін 

ЕНГІЗУ батырмасын  басыңыз. 

 

 
Іздеу нәтижелері бетінде әр модульдің алғашқы төрт терминін көресіз. Модульді 

толығымен көру үшін оның атын таңдап, модуль бетіне өтіңіз. Нәтижелерді сәйкестік 

немесе жасалған күні бойынша сұрыптау үшін Параметрлер мәзірін ашуға болады. 

 

 



Контентті құру 

Егер сіз нақты бір нәрсені үйреніп жатсаңыз немесе контентті сыныптастар 

немесе оқушылар тобымен бөліскіңіз келсе, басқа пайдаланушылар жасаған 

модульдермен жұмыс жасаудан гөрі модульдеріңізді жасаған дұрыс. Модульдерді 

жасау үшін алдымен тіркеліп, тіркелгі жасау керек.  

Сіз мәтінмен модульдер жасай аласыз, суреттер қоса аласыз (ақысыз есептік 

жазбалары бар пайдаланушылар галереядағы суреттерді қолдана алады, ал ақылы 

пайдаланушылар біздікін қолдана алады немесе өздері жүктей алады) немесе 

диаграммалармен модульдер жасай аласыз 

 

Мұғалімдерге арналған Quizlet 

Біздің анықтамалық орталықтың «мұғалімдерге арналған» бөлімінде Quizlet-ті 

оқушылармен бірге пайдаланғысы келетін оқытушылар үшін көптеген пайдалы 

ресурстар бар. Біз Quizlet-пен жұмыс істей бастаған және оқушыларға жұмысты тез 

және тиімді түрде орнатуды қажет ететін оқытушылар үшін арнайы құрылған 

мұғалімдерге арналған жұмысты бастау туралы қысқаша нұсқаулықтан бастауға 

кеңес береміз.  

Қай жерде болсаңыз да, Quizlet қолданыңыз 

Сіз Quizlet-ті қай жерде болсаңыз да, тегін iOS және Android қосымшаларымен 

пайдалана аласыз. Оларды қазір жүктеп алыңыз! 

Quizlet-те модульдерді қалай табуға болады 

Қажетті тақырыптар бойынша оқу модульдерін табу үшін кез-келген Quizlet 

бетінің жоғарғы жағындағы іздеу жолағынан артық жүрудің қажеті жоқ. Оқушылар 

мен мұғалімдер үнемі жаңа модульдер жасайды, сондықтан сіз өзіңізді қызықтыратын 

тақырып бойынша модульдерді таба аласыз. 

Жұмысқа кірісу 

Іздеуді бастау үшін кез-келген Quizlet бетінің жоғарғы жағындағы үлкейту әйнегі 

белгішесін таңдаңыз. 

 

Іздеу сұрауын енгізіп, Енгізу батырмасын басыңыз. 

Іздеу нәтижелері бетінде әдепкі параметрлерге сәйкес модульдер сіздің 

сұранысыңыз бойынша көрсетіледі, бірақ егер сіз диаграммалары бар модульдерді, 

белгілі бір курсты немесе пайдаланушыны іздесеңіз, сүзгілерді таңдай аласыз. 



             
 

Сонымен қатар, сүзгілерді суреттердің жасалған күні, сәйкестігі немесе болуы 

бойынша қолдануға болады. Ол үшін параметрлерді таңдау керек. Егер сіз 

мұғалімдерге арналған Quizlet-ті қолдансаңыз, нәтижелерді басқа мұғалімдер жасаған 

модульдерді көрсету үшін сүзгілей аласыз. 

 

Сізді қызықтыратын модульді тапқаннан кейін оның бетіне өтіп, оны зерттей 

бастаңыз. Егер сіз басқа Пайдаланушының модуліне контент қосқыңыз немесе оны 

есептік жазбаңызға сақтағыңыз келсе, оның көшірмесін жасай аласыз. 

 

 

Карточкаларды қолдану 

Карточка режимі Quizlet модульдерін карточка түрінде оқуға мүмкіндік береді.  

Карта режимінің белгішесін басқаннан кейін модульдің алғашқы анықтамасы 

көрсетіледі. Әдепкі бойынша анықтама бірінші болып көрсетіледі. Егер сіз оны 

өзгерткіңіз келсе, Параметр батырмасын басыңыз, содан кейін – терминнен 

бастаңыз. 

Келесі картаға өту үшін оның 

астындағы көрсеткілерді немесе 

пернетақтадағы көрсеткі пернелерін 

пайдаланыңыз. Жақсы болғаны, мұны 

қолмен жасаудың қажеті жоқ! 



 Егер сіз ойнату батырмасын бассаңыз, Quizlet барлық карточкаларды автоматты 

түрде ойнатады. Егер сіз араластыру батырмасын бассаңыз, карточкалар кездейсоқ 

пайда болады. "Араластыру" функциясын ойнатумен бір уақытта немесе онсыз 

қолдануға болады және керісінше. 

 

 
Пайдаланушылық баптаулар 

Оларды тиімдірек ету үшін карточкалармен жұмыс сеанстарын өзгертудің 

бірнеше жолы бар. Алдымен Параметрлер мәзірін ашыңыз. Алдымен терминдерді, 

анықтамаларды немесе екеуін бір уақытта көрсетуді таңдауға болады. Егер сіз белгілі 

бір терминдерді жұлдыздармен белгілесеңіз, сол мәзірде тек осы терминдерді 

зерттеуді таңдауға болады. 

 

 

 
 

Аудио параметрлерін реттеу үшін қосымша аудио параметрлерін көрсету 

сілтемесін нұқыңыз. Бұл мәзірде баяу ойнатылатын дыбысты таңдауға немесе оны 

толығымен өшіруге болады. Егер сіз дыбысты естімесеңіз, мүмкін, бұл Quizlet мәтінді 

сіз қолданатын бір немесе екі тілге түрлендіруді қолдамайды. Егер сіз оқыған 



тілдерде қол жетімді болса және сіздің терминіңіз немесе анықтамаңыз 300 таңбадан 

аспаса, Аудио ойнатылады. 

 

Карточка режимін аяқтау 

Карточка режимін аяқтау үшін модульдің барлық карталарынан өту керек.  

 

 
Оқушылар, егер сіздің мұғаліміңіз Quizlet-тегі сабақтарыңызды бақылау үшін 

сынып үлгерімін қолданса, үй тапсырмасын орындау кезінде жұмысты санау үшін 

модульді толығымен аяқтау керек. 

 

 

 

 


