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Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданы 

Тұғыл ауылы 
Т.Рысқұлов атындағы орта мектептің 

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Амренова Бақыт Ахметовна 

Ақпаратттық технологияны   пайдалану  арқылы
оқушылардың білім сапасын арттыру.
Бүгінгі  күні  оқытуды  ақпараттану  үрдісіне  ерекше
көңіл бөлінуде.
Оқыту  үрдісін  ақпараттандыру  –  қазіргі   қоғамды
ақпаратандыру үрдісінің бағыты болып табылады . Ал
барлық  арнайы  ақпараттық-техникалық  құралдарды
\эвм,аудио,бейнефильм/ қолданатын  технологияларды
тәжірибеде ақпараттық  технологиялар  деп атайды. 
Компьютер  білім  беруде   кеңінен  қолданыла
бастады.Заман  талабына  сай  қазіргі  уақытта  сабақ
үрдісіне   «оқытудың  жаңа  ақпараттық
технологияларын»   пайдалана  отырып,  жаңаша
мазмұнда сабақ жүргізуді бастап, жалғасын күнделікті
өмірден көрудеміз.
 Қазіргі  компьютерлер   мен   телекоммуникацияның
дамуына   байланысты  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері
көптеп шығуда. 
Оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиялары  –
ақпаратты  оқушыға  компьютер  арқылы әзірлеу  мен
тарату үрдісі болып саналады. 
Алдымен   жаңа  ақпараттық  технологияға  көшпей
тұрып,  оқу  -  тәрбие  үрдісіне   білім  беруді
ақпараттандыру   мүмкін  емес.  Білім  берудегі  жаңа
ақпараттық  технология   дегеніміз  –  оқу  мен  тәрбие
материалдарын үйретуге   арналған  есептеуіш техника
құралдарының   оқу  үрдісіндегі   рөлі  мен  орны,
мұғалімдер  мен  оқушыларды   еңбегін  жеңілдету,
оларды  пайдаланудың   түрі  мен   әдістері  туралы
ғылыми білімнің  жүйесі екені белгілі. 
Оқытудағы  жаңа ақпараттық технология  аса қажетті
педагогикалық   мәселелердің   шешімін  табуға,   ой
еңбегін  арттыруға,  оқу  үрдісін  тиімді   басқаруға
негізделген. 
Жаңа  ақпараттық  технологиялық   мүмкіндіктерін
пайдаланудың   педагогикалық   сәйкестігін  ескеріп,
оқыту үрдісіне еңгізу  сабақты ұйымдастырудың  және
оқыту әдістерінің өзгеруіне әкеледі.  Сондықтан  жаңа
ақпараттық  технологиялар   келесі  үш  нұсқа  түрінде
асырылады: 
-  «тереңдетілген»  технология  ретінде  /компьютерлік
оқытуды  жекелеген  тақырып немесе тарау бойынша
қолдану/;

-  негізгі  технология  ретінде  /  белгілі  бір  бөлімді
оқығанда  қолданылатын   технологиялардың   ең
маңызды  ретінде қолдану/;
- монотехнология ретінде  / барлық оқыту, оқытудың
басқару  үрдісі,  яғни,  диагностика,  мониторинг
компьютерді қолдануға негізделсе/.
Жаңа  ақпараттық  технологияларды   пайдаланудағы
негізгі мақсаттары:
1. ақпаратпен   жұмыс  жасау   іскерлігін
қалыптастыру, коммуникативтік  қабілетін дамыту;
2. «ақпараттық  қоғамның  »  жеке  тұлғасын
дайындау; 
3. берілетін оқу материалының  көлемін оқушы
меңгере алатын  деңгейге дейін өсіру;
4. зерттеу  іскерлігін,  тиімді  шешім  қабылдай
білу іскерлігін қалыптастыру. 
Компьютер арқылы жұмыс істегенде, оқу материалын
беру  мүмкіндігі  ердәуір  жеңілдеп,кеңейеді.  Түсті
графиканы, мультимедианы, бейнетехниканың  барлық
мүмкіндіктерін   пайдалану  оқушыға  ерекше
психологиялық әсер етеді.  Сонымен қатар, компьютер
оқу  мотивін   күшейтуге  мүмкіндігін  береді.
Компьютермен  жұмыс  жасай  отырып,  оқушы   кез-
келген  тапсырманы   аяғына  дейін  орындау  керек.
Себебі, оған қажетті  көмек көрсетіліп отырады. Егер
тиімді  оқытатын  жүйелер   пайдаланылса,  оған
тапсырманың   шешімі  де  түсіндіріліп,  тиімді   және
тиімсіз  жүрістер  талқыланады.   Қарастырылып
отырған  мәселенің  тәрбиелік  маңызын  аша  отырып,
өзінің   ақыл  –  ойын  пайдалануға,  кез-келген  сұрақ
қойып,  кез-келген  шешім  жолын  айтып,  нашар  баға
алудан   қорықпауға  мүмкіндіктер  беретін  компьютер
оқуға деген  дұрыс көзқарас қарастырылады. 
Оқушылар белсенді түрде оқу үрдісіне тартылады. 
Дәстүрлі  оқыту жүйесінің  жетпейтін  жағы –  барлық
оқушыларды   оқу  үрдісіне   белсенділік   танытуын
қамтамасыз  етпеуі.  Мысалы,  жаңа  материалды
түсіндіру кезінде  көптеген оқушылар  барлық  күш-
жігерін   жұмсап  жұмыс  жасамайды.  Себебі,
біреулеріне  жаңа материал түсініксіз, екіншісіне, бұл
кезде   басқа  нәрсе  ойлап  отырады,  т.б.Ал  егер  жаңа
берілетін  сабақ  ақпараттандырылған  технология
бойынша  берілсе,  оқушылардың  дақабылдауыәсерлі
болады.
Орындалатын тапсырмалардың  түрлері де көбейеді. 
Компьютер  оқу-үрдісінің,  басқарудың  икемділігін
қамтамасыз ете отырып,  оқушылардың  іс-әрекетінің
бақылаудың  сапасын өзгертеді. 
Компьютерді  мектепте,   білім  беру  үрдісінде,
пайдалану бірқатар   пәндердің   оқытылуын  жаңаша
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құруға мүмкіндік береді. 
Жалпы білім жүйесі  қоғамдық дамумен бірге дамып,
онымен  бірге   үнемі   өзгеріп  отырады.  Оқытудың
жаңа  технологияларын  таңдаған  мұғалім
оқушылардың  жалпы білігі жөнінде нені білуі керек?
Оқыту - жалпы табиғаты және оның ұйымдастырушы
ерекшелігі   жағынан алып қарағанда   күрделі  үрдіс.
Осы оқытумен   тығыз  байланыста  жүретін  маңызды
үрдістің   бірі-білік,  ол  оқушылардың   білімді  жеңіл
меңгеруін, сонымен қоса  оны өз бетінше  ала білуін
қамтамасыз ететін  оқу еңбегінің тәсілі. 
Оқу  білігінің  екі  түрі  бар  –  жалпы  оқу  білігі,  кез-
келген  пәнді оқытуда қажет болса, арнайы білік  жеке
пәнді  оқытуда  қажет.  Жалпы,  оқу  білігі  олар  –  оқу
ұйымдастушылық,  оқу-  интеллектуалдық,  оқу-
ақпараттық,  оқу-коммуникативтік  болып  төртке
бөлінеді.  Оқу ақпараттық білік.   Білімсіз   кез-келген
саланы меңгеру  білімді толықтыра  түсіретін  әр түрлі
ақпарат  көздерін  пайдалана  отырып,  тікелей
байланысты екені  дауыссыз. Бұл білікке жататындар:
- компьтерлік ақпарат көздерін пайдалана  білу; 
5. сөздік  энциклопедясы,  комментарийлермен
/түсіндірме/ жұмыс  жүргізе  отырып білу; 
6. картотека  құрастыра білу; 
7. баспа жалпыға  бірдей  ақпарат – техникалық
оқыту  құралдарын  пайдалана  білу; 
/үнтаспа теледидар компьютер т.б/
8. жоспар,  тезис,  конспект,  реферат,  аннотация
құра білу. 
Оқыту   әдістерін   жетілдіру  тікелей   білім  беру
жүйесіне  де  тұтастай   ақпарат   технологиясын
дамытуға  да үнемі  үлесін  қосты.  Жалпы педагогика
жеке   әдістемелер  және   компьютердің   түйісуінде
жаңа бағыт: оқытудың  ақпараттық   технологиялары
дүниеге   келді.   Оқыту   үрдісінде   компьютерді
қолдануға   негізделген    жеке  әдістемелер   оқу
мақсаттары  мен  жағдайларына  байланысты  қолдану
қажет.   Ақпараттық   технологияны   пайдаланудың
негізгі   артықшылығы  мынадай: 
1.  Оқушылардың   тақырып    шеңберінде   немесе
белгілі   бір  уақыт   аралығында   айтылуы  тиіс
.мәліметтер   көлемін  ұлғайтады. 
2.  Білімге   бір-бірімен   үлкен  ара   қашықтықта
орналасқан   әр  түрлі   оқу   орнында   отырып,  қол
жеткізуге болады. 
3.  Оқыту   жүйесінің    көп   деңгейлі   жетілдірілуі
олардың  сапасын  арттырады. 
4.  Компьютердің   көмегімен   оқушы    өз  бетінше,
сондай-ақ өзге   оқушылардың  топтасып бірге  жұмыс
істеуге  мүмкіндік  алады. 
«Компьютер  көрнекі  –  бейнелі   ойлауды»,
қозғалыстық   және  ауызша   қарым  –  қатынас
машықтарын,  мақсаты  әрекеттерді  және
әлеуметтенуді  дамыту   үшін  мүмкіндіктерін
түғызатыны   туралы   дәлелдер  бар  деп   көрсетті

Нокс Дж.
Компьютерді   қолдануда  және   оқытуда  екі   негізгі
бағыт бар: 
 Оқу   үрдісіндегі   жаттығуларды   арнайы
жасалған  ортада  орындау. 
 Оқытудың  басты  қыры- ойлау  үрдісінің  өзі. 
Компьютерді   оқыту   ісіне   пайдалану  оқытудың
мазмұны мен  тәсіліне   жан – жақты  ықпал  етеді.
Оқушылар   ақпараттық    технологиялар   негізінде
барлық   пәндерден  жаңа білімді өздігінен  меңгереді.
Ақпараттық  технологияларды  пайдалану, сондай – ақ
компьютер   оқыту   бағдарламаларын   құру   мен
қолдануды  білдіреді. 
Ол  бағдарламаларда   дәстүрлі    оқытудан  ерекше
педагогикалық – үйретушілік   логика  жүзеге асады,
мектептегі   сабақтар   жаңаша   ұйымдастырылып,
мұғалімнің  қызметі  мен рөлі өзгереді. 
Қазіргі   таңдағы   қазақ  тілі   пәнінің   мұғалімі
технологиялық  картадағы  икемділіктердің  иегері  ,
яғни – пәнге  деген   икемділігі  немесе  мұғалім пән
иесі, ұйымдастырушылық  икемділігі немесе  мұғалім
–  ұйымдастырушының икемділігі  немесе   мұғалім  –
зерттеуші  ,  құрамдастырушылық  икемділігі   немесе
мұғалім  –сценарист,  адаптациялық  /қалыптастыру/
икемділігі  немесе   мұғалім  –  режиссер,
коммуникативтік  /қарым-қатынастық/  білігі   немесе
мұғалім  –  тіл  партнері,  мотивациялық  /ынта/   білігі
немесе    мұғалім  –  эксперт  ,  ақпараттаушылық
икемділік немесе мұғалім – программист бола отырып,
оқушылардың   жалпы   біліктерін   қалыптастыру
негізінде   сабақтарын   компьютерлік  сынып  –
бөлмелерінде  жүйелі жүргізуі қажет, өйткені  мұндай
ақпараттық   технологияны   пайдалану  оқушының
білім  сапасын   арттыруымен   қоса,  сабаққа   деген
қызығушылығын  да арттыра  түседі.  Электрондық –
есептеуіш машинаға  оқыту  әдістемелік материалдар
кешенін  пәрменді    енгізе  отырып,  оны   оңтайлы
пайдалана білуі  керек. 
Тіл  үйренушіге   қазақ  тілінің   дыбыстық   жүйесін
оқыту   барысында   негізінен   үйренущілердің   ана
тілінде   жоқ  дыбыстарға   көп  көңіл    аударылады.
Қазақ   тілінің көп  дауысты  дыбыстар  жүйесінің  А,
О,  Е,  ден   басқа  Ө,  Ұ,  Ү,  Ы,  І,  Ә  дыбыстары  тіл
үйренушілер   үшін   таңбалануы   жағынан   бастап,
дыбысталуы жағынан  бастап  болсын  жат дыбыстар.
Сол  себепті   де  тіл  үйрету   кезінде  компьютерді
пайдалана отырып, осы дыбыстарды  дұрыс таңбалап,
дұрыс  айтуға   ерекше   көңіл    бөлінеді.  Үйрету
барысында дыбыстар жеке  лингвистикалық сипаттама
беріп   алу  артық   емес.   Мысалы,  Ә  -  дыбысы
дауысты,  жасау  орнына  қарай  жіңішке  /  тіл  алды/
дауыстың   қатысына   қарай   созылыңқы,   еріннің
қатысына  қарай  езулік – дегендей, сол  әріптің  өзіне
тән   өзіндік анықтамасы бар.
Компьютерге  қосалқы  аудиотехниканы  пайдалану
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қажет. Үйретілген  дыбыстың тіл жүйесіндегі  орнын
білуге  және   есте   сақтауға   бағытталған
жаттығулардың  оқушы   үшін   берері  көп.   Сол
жаттығуларды   программист   -оқытушы
компьютердің «жадында» енгізуі  қажет. 
Мысалы: Жаттығулар. 
-  оқушының   білетін   сандарын   бірден  онға  дейін
жуан – жіңішкелігіне қарай жазып шығу. 
1. Бес                 2.Бір 
алты                      екі
тоғыз                     үш          
сегіз                        төрт   т.б.     
- Шағын  мәтінді  жуан  сөздерді  бір бағанға , жіңішке
сөздерді  екінші  бағанға  тізіп жазып шығу. 
Монитордағы  мәтіннен жуан  сөздерді  компьютермен
теру, тапсырманы  орындау. 
Жаз  айында  шілдеде
Қатты ысиды  күн неге?
Ыстық  күнде  шөлдейміз
Шөл басуды жөн дейміз. 
Шалап, қатық, айран бар, 
Ішіп  алып  ойнаңдар. 
Жуан   сөздерді   бір  бағанға,  жіңішке   сөздерді  бір
бағанға орналастыру. 
Компьютердің   көмегімен   осындай   жаттығулар,
дыбыстармен   танысу  кезінде  ғана  емес  ,одан  да
күрделі   құрылымдарды  өткен   кезде   де   жалғаса
бермек.   Әсіресе,  жұрнақтар   мен   жалғауларды
өткенде   оқушылардың   жуан-жіңішкеге  бөлінетін
дауыстыларды  қалай   меңгергендігі   байқалды.
Компьютердің  –ақпараттаушы   құрал   ретінде
ерекшелігі  өткен  материалды  оның  «жадынан» іздеп
тауып, қайталап  жіберуге, салыстыруға болады. 
Қазақ  тілі   сабағында   көбірек  қолданылатын  ,  әрі
компьютермен жұмыс істеуді   нығайтатын  әрекет  –
жазбаша  жаттығу  жұмыстары. 
Мысалы:  «Жиырмасыншы   ғасыр  –  ақпараттық
компьютер ғасыры» атты жарыс  сабағы. 
Сабақтың  мақсаты:  1.  Компьютерлік   ақпараттық
материалдарды  түсіндіріп қалыптастыру  және  оны
күнделікті  өмірде  пайдалана  білуге үйрету. 
2.Оқушылардың   пәнге  қызығушылығын   арттыру,
өзара  көмек  көрсету , баулу. 
3.Сайысқа   қатыстыра   отырып,  ойлау  қабілетін
дамыту,  шығармашылық   жұмыс  істеуге  ,
тапсырмаларды тиянақты  орындауға үйрету. 
Сабақ   көрнекілігіне:  плакаттар,   кеспе  қағаздар  ,
тестер. 
Сабақ барысы: 1.Тест – 10 мин 
2. Сауалнамалық  сұрақ – 6 мин
 Озық жүйрік – 1  мин  
 Ойнайық та ойлайық – 5 мин 
 Оқушылардың шығармашылық  жұмысы – 5
мин 
 Діл «шешендік» - 3 мин 

Жарыс  сабақ   екі  топтан   тұрады:  Бірінші  топ  –
«Ақпараттар» тобы, екінші топ – «Компьютер» тобы. 
Әр кезеңнің  ережелері  мен сұрақтары  төмендегідей
құралады: 
5. Тест  сұрақтар - /қазақ тілі пәні бойынша/ 
6. Сауалнама сұрақ , екі топ басшылары  шығып,
қоржыннан асық алып, сол асықтағы  сұраққа  жауап
береді/  сұрақтар  хабар,  компьютер,  калькулятор,
төңірегінде болады./
7. «Ойнайық та ойлайық» -  бұл ойынның шарты
мынадай:  «Ақпарат»  тобының   екі   оқушы,
«Компьютер» тобының  екі оқушы  шығады. 
 Сонымен  төрт  оқушы  шығады.  Олар ойын  үстінде
балық  аулайды.   Әр балықтың артында   логикалық
сұрақ пен жұмбақ бар, соған  жауап береді. / сұрақтар
тіл  және  әдебиет  пәніне  байланысты,  жауаптарын
суретпен  көрсетеді, бейнесін  табады/. 
8. Оқушылардың   шығармашылық
жұмыстары.  /Бұл  кезеңде   оқушылар  өздерінің
баяндамаларын  оқып, суреттерін  көрсетеді/. 
9. Діл/шешендік/  1.  Жиырма  бесінші   ғасыр
оқушыларына  «компьютер» керек. 
2. Жиырма  бірінші  ғасырға «компьютер» керек емес.
Сабақ   қорытындысы  «Ақпарат»  тобы  мен
«Компьютер» тобының  қайсысы  жеңгенін  жинаған
ұпайы  санап,  қоррытынды  шығарады. 
Әдіскер   профессор  А.В.Текучев  «Тілді   оқытуда
жаттғуларды    қолданбай   білім  берілетін  болса,  ол
өмірден,  практикадан,  нақтылы  тілдік   материалдан
қол  үзген  құрғақ  теориялар болып шыққан болар еді»
дейді. 
Қазіргі  таңдағы   мұғалім  пән   иесі   ғана   болып
қалмай, әрі  режиссер, әрі специалист, әрі  зерттеуші
болып  табылуы  керек  десек те,  соның  ішінде  заман
талабына   сай   компьютерлік   сауаттылығына,  яғни
мұғалім  –  программист  дегенге   тоқталсақ   та  тіл
маманына  қатысы көп. 
Мысалы:  «Менің  отбасым» деген  тараудан  әр түрлі
материалдар кешенін  құрастыруға болады. 
 Отбасындағы  баланың  ролі. 
Мақсаты:  Баланың  іскерлігін,  әдемілікті   ажырата
білуге,  оның  ерекшелігін  анықтау. 
Сұрақтар:   -  Әке  –шешең   өзіңе   қанша  уақытын
бөледі?
9. Сен   бос   уақытынды  қалай  өткізіп,  немен
шұғылданасың?
10. Компьютер,  теледидармен   қанша   уақыт
айналысасың?
11. Компьтер көресің бе?
Санамақ./ойын/ Бір дегенім – АТАМ
Екі дегенім - ӘЖЕМ
Дайындайды көже 
ӘКЕМ болар  үшінші 
Соны  дұрыс түсінші 
Төртінші ШЕШЕ болады
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Үйіңе көңіл  толады
Жанұяның  тәуірі 
Бесінші мүше БАУЫРЫМ
Алтыншысы мына МЕН
Айтқаныма сен. 
Жаңылтпаш: Жанұяда көп жан ба. 
Көп жан бар  жер –ЖАНҰЯ
Сөздік:  СЕМЬЯ-  жанұя,  отбасы,  әке,  шеше,  бауыр,
қарындас. 
Дидактикалық  ойын:  «Менің  табиғатым»
Мақсаты:  Қажетті  сөздерді табу.  Сөздерге қатысты
тіркестерді  таба  білу. 
Ұсынылатын сөздер:  көл, өзен, теңіз, орман, су, тау. 
КӨЛ – үлкен, теңіз –терең, дала – кең, су-лай ... т.б
Жұмбақтар:  1.  Қар  ақырын  ериді,  2.  Қар   басады
қораны, 
                     Су алады жер  үйді.       Соғады суық
бораны. 
Дидактикалық  ойындар: «Үй артында кім бар?» 
Тілдік   оқытуда  компьютер  арқылы   жүргізілетін
жазба  жұмыстары арқылы  оқушылардың жазылым
әрекеттерін  қалыптастырады.   Демек,  қазақ  тілі
маманының  өз  пәнін оқытуда   жүйелі жүргізілетін
жазба  жұмыстары  оқушылардың   әрі   теориялық
білімін  тереңдетеді, әрі  шығармашылық  әрекеттерін
дамытудағы   негізгі   құралдардың   бірі   болып
табылады.   Қазіргі   мұғалімнің   негізгі   мақсаты
арнайы   әдіс  –  тәсілдер,  техникалық,  компьютерлік
құралдар   арқылы   тұлғаны  дамыту.  Сабаққа  жан-
жақты   жаңаша  әдіс-тәсіодерді  көптеп
пайдаланып,жаңа  технология  негізінде  қызықтыра
өткізсе,  оқушылардың сабаққа  деген  қызығушылығы
да,  білімге  деген құштарлығы да дамып,  белсенділік
танытулары  арта  түседі.  Білім  сапасын  арттыруда
мұғалімге керегі оқушының берген тапсырманы дұрыс
қабылдауы  .Түсіну  арқылы  оқушының  еркін  түрде
жұмыс жасауы.Мұғалім мен оқушы арасында белсенді
жұмыс  түрі  жүрсе,  оқушының  өзі  білімінің  сапасын
көтеруіне де өзі жағдай жасайды.

Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданы,Тұғыл ауылы 

Т.Рысқұлов атындағы орта мектептің 
Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі 

                            Амренова Бақыт Ахметовна
Сабақтың   тақырыбы:  Жай  сөйлемдерден   өткенді
қайталау. 
Сабақтың  мақсаты: 
1.Білімділік:  жай   сөйлемдердің   түрлерін   ажырата
білу;   оқушылардың  алған   білімдерін   пысықтау
жұмыстары  арқылы тексеру; 
2. Дамытушылық: топпен  жұмыс  түрін  жандандыру;
бала бойындағы  ойды  бүкпесіз  айта білу; 
3.  Тәрбиелік:  Оқушы белсенділігін;  қызығушылығын
жұмыс істеу қабілетін  арттыру; 

Сабақтың түрі: қайталау сабағы. 
Сабақтың   типі:   сұрақ  –  жауап,  әр  технологияның
элементтерін пайлану; 
Сабақтың  әдіс – тәссілдері: сұрақ  жауап; тест; талдау;
Сабақтың  өту барысы: 
1. Ұйымдастыру кезеңі: 
2. Үй тапсырмасын тексеру. 
3. «Ой қозғау» бағыты. 
«Қасиетті қазақ тілі.» тақырыбына арнап өзіндік төрт
шумақты  өлең  жолын  құрастырып  жіберу.Оқушы
ойының әр түрлілігіне қарамай, еркіндікберу.
 
Бүгінгі   сабағымызды   бастамас  бұрын   мына   бір
сұраққа  жауап берейік.
-Абай кім?
-Абайды  бүкіл әлемге  танытқан  кім?
-Қазақстан  үшін Әуезов кім?
Олай болса,  «Кімде-кім өзінің   ана  тілін  сыйламаса,
бағаламаса, оны  сауатты, мәдениетті адам деп санауға
болмайды» деген М.Әуезовтың  мына  бір  сөзін  арқау
етіп  топпен  жұмысымызды бастайық.
І.Сабақтың   тақырыбы.  Сабақтың   мақсатымен
таныстыру. 
1 – топ «Нұрлан»
2 – топ «Әйгерім»
3 – топ «Бахар»
І.Тапсырма Нені білеміз? «Жай сөйлемнің түрлері»
 - атты сөзжұмбақты  шешу. 
1. Жай сөйлем  құрылысына  қарай нешеге  бөлінеді?
2. Жақты сөйлем мен  жақсыз  сөйлем  дегеніміз  не?
3.  Толымды  және  толымсыз   сөйлемдер   деп  нені
айтамыз?

 «Топтастыру» әдісі:
I- топ   «Жай  сөйлемнің  құрылысына  қарай  бөлінуі»
ІІ  –  топ  «Толымды   және  толымсыз   сөйлемнің
айырмашылығын,  ұқсастығын»  «Венн»  диаграммасы
арқылы  көрсету. 
ІІІ – топ «Атаулы сөзге  толық сипаттама жасау»

1-Тапсырма. Карточкалармен жұмыс. 
1 – топ. Тіпті   ересек адамша  сөйлеп қапты (толық
талдау)
2  –  топ.Кім  айыпты  екеніне  әлі  көзім  жете  қойған
жоқ. (фразалық тіркес)
3 – топ. Көкшетау маңы. Көлшүмектің  маңы. 
2– Тапсырма.  «Талдау – табыс кілті» (Әр топтан бір
оқушы  шығып, тақтаға сөйлем талдайды).
1  –  топқа.  Жүйесін   тауып  айтылған   сөз   жүрекке
жетіп, жүйкені  босатады. (толымды, жақты, жай)
СӨЗ – бір буын, бітеу.
С- дауыссыз дыбыс, қатаң. 
Ө -дауысты, жыңышке, еріндік, ашық. 
З – дауысты, жіңішке, еріндік, ашық. 
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2 – топ. Ана  тілі -  мәдениеттің  алғы  шарты, дұрыс
сөйлеу  білу. (жақты, толымды, жайылма). 
ШАРТЫ – 2 буын ШАР –ТЫ,  ШАР – бітеу, ТЫ –ашық
Ш-дауыссыз, қатаң. 
А-дауысты, ашық, жуан, езулік. 
Р-дауыссыз , үнді. 
Т-дауыссыз, қатаң. 
Ы-дауысты, жуан, езулі, қысаң. 

3 –топ. Атаға  қарап ұл өсер
             Анаға  қарап  қыз өсер. (жақты, толымды, жай).
ӨСЕР – 2 буын Ө - СЕР, Ө -ашық, СЕР-бітеу. 
Ө -дауысты, жіңішке еріндік  ашық.
С – дауыссыз, қатаң
Е – дауысты, ашық, жіңішке езулік. 
Р – дауыссыз, үнді. 

IV – тапсырма «Кітаппен  жұмыс» (Ауызша)
88 – жаттығу. 
1 – топ. Мәтінді  оқу. Мазмұндау. (Оқушылық деңгей)
2 – топ.Әңгіме құра. (Алгоритмдік деңгей).
3  –  топ.  Бейнелі  сөз,   фразиологизмді  табу.
(Ізденімділік  деңгей)

V – Тапсырма. «Ой қозғау»
Арқауды (эпиграфты) еске  ала отырып, шағын әңгіме
жазу. 
1 – топ «Тіл – алып  күш»
2 – топ «Тіл – асыл қазына»
3 – топ «Ана тілім айбыным»

VІ – Тапсырма  «Суретпен жұмыс»
«Ойлан- ойлан ойландыр»(әр топ  өз топтастыру әдісі
бойынша   суретте   қорытындылай  ассоциация
жасайды).
VІІ.Үйге  тапсырма беру. 91- жаттығу. 2 абзац. 
VІІІ.Бағалау. 
                                   

ШҚО, Үржар ауданы, Қарабұлақ ауылы
«Қарабұлақ орта мектеп-бақша» КММ

Ағылшын  пән мұғалімі
 Камашева  Күлзаткан Каупековна

             
                 Test lesson.
the theme: "Health"
the Aim: The development of 
the pupils activity, the health problem,
educational
оb ject: 1 )Conclusiqn of 
lexis on theme health.
2) development of the pupils oral speech, skills and 
habits, ability to understand English.
supplementary
оbject: The formation of 
the pupils ideas about healthy life.

the Aids: proverbs, puzzles, 
The table, crossword, pictures, cards.

the type of the lesson:       conversation,
Literature: a)Text book 7 th 
form
b)Teacher's book
c)a magazine "English at school" The procedure of 
the lesson..
1) Organization moment":
2) Speech drill
3) Checking- up the home task.
a)Health farm b)Make a chart.
4) Let's begin today's lesson neigh
Brainstorming.     Hat"  'Tea    lamp'"   3'"
5)Consolidation work on previously material. 
A)Match the translation.
B)Find the names of six illnesses. 6) Croup work.   
A)Write when people do the following.
b)Complete the chart with an illness or symptom 
c)Match the work places with the job.
7 )To work on text book., to do the ex. 12p. 110 
8) Concluding stage: To protect your projects.
 1 )About eating to be healthy.
 2)Why people cough. 
3)Problems of eyesight and hearing. 
9) I о guess the crossword. 
10)Giving the home task:
1 )Plan a meal which you have taken every day. 
2)Draw a picture of your meal. 
3)To do ex.. 12 p. 110.

The plan of the lesson.
1)Organization moment . Greetings with class, mark 
the day and the date. 2)Speech drill. (Question 
answer work )
T:- Where do you usually go when you have taken ill
?
 P1- To the hospital; or doctor.
T:- About what have we learn at the previously 
lesson?
 P2: Health, problem; Health farm.
3)Checking -up the home task.
a) Karen's habits, (old and new ) Write a list of 
Karen's bad habits
-Before she went to Health farm
- after she went to Health farm
b) Describe Karen.
4)  Consolidation  work  on  previously  lesson.  Let's
begin our new lesson with
a) brainstorming.
- Who want to gest this rebus ?
- What is this ? House , tea, ball
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The theme of the lesson. "Health"
b) Match English words with their Kazakh 
translation .    
                   
1. Patient                  а) кеңес беру
2. Suggest                 b) сырқат адам
3. Surgery                  c) көмей
4. Swallow                d) хиругия  
5. Examine         e) тамақ ауру
6. Sore throat       f) тексеру
7. Cough           g) тіс ауру 
8. Toothache        h) жөтел
c) Find the names of six illnesses
1. О s i m n i a n                       a)   insomnia
2.A h г с e a e                           b) earache
3. G с о h u                             c)  cough
    4. H r t p e a t s o r                       d)  sore throat
    5. Н  e  а  с  d  a  h  e             e )  
headache
    6. T s m а с h e о                           f)stomach
 
b) answer: 1. b;   2. a ;  3. D;4с  5.f;   6.e;   7. h;  8.
g;
5) Group work tasks for each groups

I - group. Write when people do the following !
a) Go to the dentist

E.g. People go to the dentist when they have got a
toothache.

b) go to bed early and rest, (tidy)
c) call a doctor, (when they have high 
temperature)
d) take some aspirin. ( headache)
e) don1 t drink coffee or tea. (insomnia)
II - group. Complete the chart with an illness or a 
symptom.

Illnesses Symptoms
I have got a cold

Г ve go a temperature my
whole body
aches

Г ve twisted my ankle
It hurt when I swallow.

Ill -  group's  task  :  March  the  work  places  with
the job.
1. Hospital

a) shop assistant
2. Garage

b) actor

3. Shop
c) receptionist

4. School
d) librarian

5. Bank
e) mechanic

6. Hotel
f) nurse

7. Theatre
g) teacher

8. Library
h) clerk

1. f;    2.  e ;      3.a;    4.  g;     5.  c;    6.  h;     7.  b;
8. d;
6) 'Transformation exercises
a) A show "At the doctors"(dialogue) (knocked 
the door )
D:Come in please.
P:-Good morning doctor!
D:-Good morning my dear.
P:-what's the matter my dear?
D:-l have got a temperature?
D:-It me consult you, open your mouse please!
It's sore throat. You'll haw to stay of school for three
days.
P: What shall I do doctor?
1):  You  to  the  chemists  and  take  some  medicine,
drink  a  milk  with  honey.  Clear  for  you?  P:  Thank
you, good bye doctor!
b) Describe the pictures:
1-group. "At the hospital" for poor pupils give 
cards:
C) hospital    tablet temperature
Hotel        pill cough
Surgery    medicine    art
Clinic       chocolate    pain

2) Good foods, bad foods.
Fruits cake
Vegetables Cheese
Milk Kurt Iran
Eggs Fish chocolate biscuits meat
chips, crisps fried food cereal coffee tea
T: Now, get us work on lexis: what does it mean an 
English Дэриер; сыркат адам; медбике, 
дәрідәрмек, бас ауру, xic ауру, тамак ауру, 
ұйкысыздық etc.
Но do the ex. 12 p.l 10.
1 )Usually overwrite teenagers eat the wrong kind of
food. 2)They are often depressed about their weight.
3)They rarely eat fresh fruit and vegetables. 4)Do 
you sometimes eat the wrong kind of food. 
Concluding stage: to protect your own projects. 1
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)Eating to be healthy. 2)Why people cough. 3 
problems of eyesight and hearing. ach group a 
talking about the teenagers main problems using 
their materials. ( Before preparing ). as, booklet 
rebus, crossword etc. ^ To gees the crossword. K,
( preparing ) fO) Giving the home task.
a)Learn the whole words on Unit.
b)Say. How you may solve your health problems.
c)Write an essay.

   Астана қаласы            
 Жамбыл Жабаев атындағы 

№4 мектеп- гимназиясы 
 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Усабаева Айгүл Аюпжанқызы

Сабақтың тақырыбы:  Махамбет өмір сүрген 
қоғам
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:
Елдің елдігі үшін ерлікпен күрескен, өрлігімен де, 
ерлігімен де ұрпақ санасында жаңғырған Махамбеттің 
өмірі мен шығармашылығы туралы білімдерін кеңейту
Дамытушылық:
Оқушылардың алған ақпаратты тыңғылықты 
қабылдап, оны саралай білулеріне, сол арқылы өз 
тұжырымын қалыптастыруға, ізденімпаздық 
қасиеттерін дамытуға бағыттау.
Тәрбиелік:
Ақын өмірі мен шығармашылығын негізге ала отырып,
ұлттық сана, ұлттық намыс,ерлік рухты үлгі ету, 
елжандылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:білімді талдау, жинақтау 
жұмыстарына негізделген іздендіру сабағы
Сабақтың әдіс-тәсілі: Ой салу, ойланту, зерттеу, 
талдау, салыстыру, дәлелдеу,сұрақ-жауап, жинақтау
Сабақтың көрнекілігі: Махамбет суреті, қосымша 
мағлұматтар, интернет материалдары, кесте, жауап 
парағы
Күтілетін нәтиже:
-Махамбет Өтемісұлы жайында мәлімет алады.
- Туған елі, Отанына деген сүйіспеншіліктері артады, 
бабалардың ерлікті істерін   үлгі етеді.
-Өз беттерімен білім алуға, жан-жақты болуға 
талпыныс жасайды, тапсырмаларды өз бетімен 
орындауға дағдыланады.
-Шығармашылық жұмыспен айналысуға төселеді. 
Сабақтың барысы:
І Ұйымдастыру кезеңі
ІІ Үй тапсырмасын тексеру
Дулат Бабатайұлының  «Еспембет» дастаны(тест әдісі 
бойынша)
Жаңа сабақ
І. Хронологиялық кесте : «Жылдар сөйлейді»
  1723 жыл-«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама»  оқиғасы

 1783 жыл- Сырым Датұлы бастаған көтеріліс
 1837 жыл-Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-
азаттық  көтеріліс
 1914жыл-Бірінші дүниежүзілік соғыс
 1916 жыл-Ұлт-азаттық көтеріліс
 1917 жыл- Ақпан төңкерісі
 1941  жыл-Ұлы Отан соғысы
 1986 жыл-Желтоқсан оқиғасы
Сауал: Осы хронологиялық кестеде  бір оқиға 
айтылмай қалды. Қазақ халқының азаттығы жолында 
тарихта өз ізін қалдырған қандай оқиға?
Оқушылар:
1836-1838 жылдары болған Бөкей ордасы 
қазақтарының Исатай Тайманұлы мен Махамбет 
Өтемісұлы басқарған көтеріліс.
Мұғалім:
Бүгінгі сабағымыз кім жайында болмақ.
Оқушы: Махамбет Өтемісұлы жайында деп ойлаймыз.
ІІ.Тақырып қою
Мұғалім : Махамбет Өтемісұлының өміріне 
байланысты тақырыпты өздерің ойлап табыңыздар. Ең
үздік тақырып бүгінгі сабақтың тақырыбына 
айналады.(үш топтық балалары өз ұсыныстарын 
айтады.)
1.Өмірін ерлікпен өрнектеген ақын
2.Махамбет-ұлы тұлға
3. Тәуелсіздік үшін күрескен дауылпаз ақын

ІІІ. Білім алу. Өз бетімен білім алуға жетелеу
Тапсырмалар:1-топ : «Махамбет және тәрбие алған 
ортасы» (интернет арқылы)
                         2-топ:  «Көтерілістің шығу себептері» 
( баспасөз материалдары)
3-топ: «Исатай –басшы, мен-қосшы» кітап 
мағлұматтары арқылы білім алады.
ІV. Түсінік.
Алған білімдерін  түсінгендері  бойынша баяндайды.
Махамбеттің дүниеге келген уақытына назар 
аударыңдар? Барлық жерде бірдей ме? 
(Энциклопедияда-1803 жыл, оқулықта-1804)
V. Қолдану
1-топ.  Махамбеттің  өмірін саралай отырып «Жеті 
ата»  батырдың ерлік иесі болуына  ықпалы болды ма?
Қазақта «жеті ата» ұғымының ерекшелігі неде?
Махамбет Өтемісұлының шежіресін жасайды
                                Кіші жүз

                              Байұлы 12 ата
                                    Беріш

                              Нәдір

Өтеміс           Шыбынтай               Қобылай

 ---7 ---



 ------------------------------------------------------- ----«Республикалық 45minut.kz» газеті – 12 наурыз 2014 ж | № 09-10 (85-86)

10ұл                     4ұл                          3 ұл
2. Махамбет
2-топқа тапсырма:   Махамбет Исатай көтерілісінің 
басты себептерін  жинақтап жазу.
1. Жерді ру- руға бөліп беру болмады
2. Жер тегін берілмей сатып берілді.
3. Ру- тайпалар бөлініп, бөлшек- бөлшек болып 
кетті.
4. Бір жерден екінші жерге баруға билет тәртібі 
енгізілді.
5. Ағайындар өлген- тірілгеніне бара алмады.
6. Алым-салықтан түскен пайда ханның 
жағдайын ғана жақсартты.
7. Осындай қорлыққа шыдай алмаған Исатай 
мен Махамбет көтеріліске шықты.
8. Көтеріліс 3 жылға созылады.
3-топқа сауал: Махамбет өз өмірінде Исатайды асыл  
досы,   арқа сүйер ардақты бауыры, еліне, жеріне деген
жүрек үні бір  абзал азамат ретінде қабылдады.  Қазақ 
тарихында осындай ерлік істер жалғасын тапты ма?
Алаш ардақтылары жайында қысқаша мағлұмат 
келтіру(А.Байтұрсынов,Ә.Бөкейханов, М.Дулатов), 
Желтоқсан оқиғасы ерлердің ерлік істерінің куәсі 
болып саналады.
Достық, ерлік жайында мақал- мәтелмен  ой-пікірлерін
дәлелдеу
VІ. Талдау (анализ)
Кесте толтыру
1-топ

Ке
зе
ң

Жыл
дар

Негізгі 
оқиғалар

Оқиға ізімен 
туған өлеңдер

І 1803 Махамбет 
дүниеге келді

 «Жалған дүние», 
«Аспандағы боз 
торғай», 
«Арғымақтан 
туған қазанат», 
«Хан емессің»

1824-
1828

Жәңгір хан 
ордасында 
болды

«Жалған дүние», 
«Аспандағы боз 
торғай», 
«Арғымақтан  
туған қазанат», 
«Хан емессің»

1829 «Калмыков» 
қамалында 
тұтқында 
отырады

«Зынданда», «Әй, 
Исеке, Исеке»

1830 Түрмеден 
қашады

2-топ
Ке
зе

Жы
лдар

Негізгі оқиғалар Оқиға ізімен 
туған өлеңдер 

ң
ІІ 1833

-
1836

Көтеріліске 
дайындық

«Орай да борай 
қар жауса», «Туған
ұлдан не пайда», 
«атадан туған 
ардақты ер»

1836 
14 
көке
к

«Қиялымола» 
көтерілісі
«Тастөбедегі» 
шайқас

«Ереулі атқа ер 
салмай», «Соғыс», 
«Бағаналы терек»

3-топ
Ке
зе
ң

жыл
дар

Негізгі оқиғалар Оқиға ізімен 
туған өлеңдер

ІІІ 1838 
12 
шілд
е

Көтерілістің 
жеңіліс табуы

«Қызғыш құс», 
«Мұнар күн», 
«Ұлы арман», 
«Тарланым», 
«Арғымаққа оқ 
тиді»

1845
 20 
қаза
н

Дүниеден өтті

 Өлеңдерін жатқа айту
1-топ. «Менің атым Махамбет»
Әдебиет теориясы: Өлең  дегеніміз не?
2-топ. «Атадан туған ардақты ер»
Өлең  ұйқасы қандай?
3-топ. «Тайманның ұлы Исатай» ( сатылай кешенді 
талдау жасайды)
VІІ. Жинақтау (синтез)
1-топ. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді жинақтай 
келіп, Махамбет Өтемісұлын қандай азамат деп  
таныдыңдар? (кластер жасау)
2-топ
Махамбеттің патриоттығы, батырлығы, бүгінде көк 
туымыз желбіреген, бостандығымыз асқақтап  тұрған 
шақта еліміздің жастары үшін қандай үлгі бола алады?
(пікір қорғау,ойтолғау жазу)
3- топ
Махамбет өмірі мен шығармашылығымен таныса 
отырып, сіздер болашақ жастар алдағы уақытта қандай
ант қабылдар едіңдер?
VІІІ. Берілген білімді бекіту
ІХ.Үй тапсырмасы: Махамбет өлеңдерінен өзіңе 
ұнаған 3 өлеңін жаттау.
Х. Оқушыларды бағалау

 ---8 ---



 ------------------------------------------------------- ----«Республикалық 45minut.kz» газеті – 12 наурыз 2014 ж | № 09-10 (85-86)

Астана қаласы
Ж.Жабаев атындағы №4 мектеп-гимназиясы 
математика пәнінің мұғалімі Бәзікей Нұрғали

6 сынып 1-сабақ   

Сабақ
тақырыб

ы:

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу.

Жалпы
мақсат:

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 
тақырыбы бойынша алған білімдерін 
жинақтау, есептер шығару

Сілтеме: Екі айнымалысы бар сызықтық 
теңдеу.ppt

 Оқу 
нәтижесі

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді
талдай білу айнымалыны түрлендіре 
білу.

Түйінді 
идеялар:

екі айнымалысы бар сызықтық 
теңдеулердің жалпы түрдегі өрнегін 
жаза білу. Екі айнымалысы бар 
сызықтық теңдеулердің шешімдері 
болатын сандар жұбын жаза білу. Екі 
айнымалысы бар сызықтық 
теңдеулердің қасиеттерін білу.

Сабақта
қолданы

латын
материа

лдар:

Үлестірмелі материалдар,  
А4қағаздары, стикер,  интерактивтік  
тақта, флипчарт қағаздары

Оқыту
әдістері:

Жаңа
әдістер

АКТ
СТО

1. Диалог
2. Жеке жұмыс

3.Топтық жұмыс

Дерек
көздері:

Алдамұратова Т.А., Байшоланов Т.С. 
Математика 6-сыныпқа арналған 
оқулық
www.matematika.kz  сайтты 

Тапсырм
алар:

Мұғалімнің  іс- 
әрекеті

Оқушының іс-
әрекеті

1 Ұйымдастыру 
(топқа    
бөледі, топ 
жетекшісі 
сайланады) 
3мин.

Топқа бөлінеді, топ 
жетекшісі топтағы 
оқушыларды 
бақылайды

2 Сабаққа 
мақсат қоюды 
ұсынады 1 
мин.

Сабақтың мақсатын
бекітеді

3 Жаңа сабақ 
мағананы 
танытады  7 

Тыңдайды керек 
жерлерді жазып 
алады

мин.

4 Топтық 
тапсырма 
береді 17 
минут.

Тақырыпшалар 
бойынша 
мазмұндайды 7 
мин.
Кесте толтырады  
«Тізбектер» кестесі 
5 мин.
«Жылдар сөйлейді»
3 мин
Картамен жұмыс 2 
мин.

5 Бекіту  
сұрақтары 
тапсырма 
береді

Матрицалық 
схема. Топ болып  
жауап береді            
5 мин.

6  Үй 
тапсырмасы 
беріледі және 
баға қояды

 

Оқуға 
арналған
тапсырм
а:

 есептерді талдау.

Сбақтың түрі Жаңа білімді меңгерту сабағы

Сабақтың 
типі

Дәстүрлі 

Пәнаралық 
байланыс
Жаңа сабақ 1.Ұйымдастыру 

4. Мақсат қою
5. Жаңа материалды түсіндіру 
6.Жаңа материалды түсінгенін 
зерттеу кезеңі
7.Бекіту кезеңі
8. Үйге тапсырма беру, 
оқушылардың білімін бағалау
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Сабақ бойынша жазбалар: сабақ барысы мұғалім 
мен оқушы немен айналысады?
- Ұйымдастыру кезеңі:
     Сынып  оқушыларын  түгелдеу,  оқушылардың
назарын  сабаққа  аудару.  Сыныптың  оқушыларын
топтарға бөліп  отырғызу. 
- Жаңа сабақ:
- Қайталау сұрақтары:
- 1. Рационал сан деген не?
- 2.Таңбалары бірдей сандар көбейтілсе, 
көбейтінді қандай сан болады?
- 3.Таңбалары әр түрлі сандар көбейтілсе, 
көбейтінді қандай сан болады?
- 4.Егер 16 теріс санды көбейтсе, онда 
көбейтіндісі қандай сан болады?
- 5.Егер 25 теріс санды көбейтсе, 
көбейтінді қандай болады?
ттҚ Білу:аондық бөлшек деген не ек
е ІІІ. «Білімді мыңды жығады» - тұтынушылар
тарту
  Деңгейлік тапсырма
А Банк»
 1000  теңге:  х+у=5  теңдеуінен  у  айнымалысын  х
арқылы өрнектеп, теңдеудің кез-келген шешімін тап.
 3000 теңге: Сәкеннің 50 теңгелік және 100 теңгелік
монеталардан 400 теңге ақшасы бар. Сәкеннің неше
50 теңгелік, неше 100 теңгелік монетасы бар? 
 5000  теңге:  ах+3у=6  теңдеуінен  х=-3;  у=4
болғандағы а ның мәнін табыңдар
«Б Банк»
 теңге: х-у=10 теңдеуінен у айнымалысын х арқылы
өрнектеп, 
 теңдеудің кез-келген шешімін табыңдар.
 3000  теңге:  7-ге  еселік  және  13-ке  еселік  екі
санның қосындысы 61- 
 ге тең. 7-ге еселік санды табыңдар
 5000  теңге:  ах-2у=11  теңдеуінен  х=3;  у=-1
болғандағы а ның мәнін
 табыңдар
«В Банк»
теңге: х+у=-20  теңдеуінен  у  айнымалысын  х
арқылы 
 өрнектеп теңдеудің кез-келген шешімін табыңдар
теңге:  Жанар  7  теңгеден  қарындаш,  10  теңгеден
дәптер сатып 
 алып барлығы 111теңге ақша төледі.  Жанар неше
қарындаш, неше дәптер 
 сатып алды.

 5000  теңге: 3х-ву=7  теңдеуінен  х=3;  у=2
болғандағы в ның мәнін 
 табыңдар. 
Түсіну:
ІV. «Өнерді үйрен де жирен»
  Әрбір банк мүшесіміз
  Игі істе біз біргеміз - тәжірибе алмасу, топтық
жұмыс
 «Қарлы  кесек»  ойынының  2  нұсқасы (есептің
жауабы  бойынша  өз  жұмыстарын  тексеріп,  бір-
біріне түсіндіреді)
І нұсқа тапсырмалары.
1. 7х+2у=14 теңдеуінің шешімі (1; 3) сандар жұбы
бола ма?
2. Сызықтық теңдеулерді көрсет:

 А) 2х+5=у                    Ә) х+3=
у

2
                   Б)

2+х+у=0
3. Сызықтық теңдеудегі а,в,с сандары коэффициент
деп аталады.
4. у-ті х арқылы өрнекте 3х+2у=5
5.  8х-2у=16  теңдеуіндегі  х=1  болса,  у  неге  тең
болады?
 ІІ нұсқа тапсырмалары. 
1. 2х+7у=20 теңдеуінің шешімі (3; 2) сандар жұбы
бола ма?
2. Сызықтық теңдеулерді көрсет

 А) х+у = 
3

2
    Ә) 2х+

х

у
= 5               Б) 3х = 5-у

3. Сызықтық теңдеудегі х-абсцисса , у- ордината деп
аталады.
4. у-ті х арқылы өрнекте 2,5х+у = 4 
5. 3х+5у =  25 теңдеуіндегі у  =  2 болса, х неге тең
болады? 
ІІІ нұсқа тапсырмалары.
1) 5х+4у = 15 теңдеуінің шешімі (3; 0) сандар жұбы
бола ма?
2) Сызықтық теңдеулерді көрсет
 А) 5х+у = 3               Ә) 2ху+3у = 18               Б) 5х=
6-28у
3)  Теңдеудің  екі  жағын  да  нөлден  өзге  кез-келген
санға көбейтуге және 
 бөлуге болады.
4) у-ті х арқылы өрнекте 5х+у = 10                   5)
6х+5у  =  30  теңдеуіндегі  х=  5  болса  у  неге  тең
болады? 
Талдау:
V. «Ел ертеңі білімді ұрпақ» - жарнама (әр топ өз
банктерін  жарнамалап,  белгілі  бір  тақырыпқа  ой
толғап, таныстырады)
Пайымдау:
1) 202020 саны 6-ға қалдықсыз бөліне ме?
2) Латынның N әрпімен белгіленетін сандар
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жиыны? 3) Координатасы (1; -5) болатын нүкте 
қай ширекте орналасады? 4) Төртбұрыштың 
ішкі бұрыштарының қосындысы?

VІ.  Бағалап,  бекіту (бағалау оқушылардың жинаған
қорларына байланысты қойылады)
VІІ. Үйге тапсырма §46. №1430, №1439
Бағалау:
VІІІ.Жекелеген  оқушыларға  берілетін  қосымша
тапсырма:
 Оқушы 11 дәптер сатып алатын болса, онда оның 5
тиыны қалады. Егер 15
 дәптер сатып алу керек болса 7 тиын жетпейді. Сонда
оқушыда қанша тиын бар?  болады?
№4 Картамен жұмыс Ма кіту тапсырмасы
 №5 Матрицалық схема. Бекіту тапсырмасы
Бағалау: 
Бір дұрыс жауап 1 ұпайды құрайды 
11-12 ұпай жинаған оқушы «5» баға алады;
10-8 ұпай жинаған оқушы «4» баға алады;
7-6 ұпай жинаған оқушы «3» баға алады;

5-0 ұпай жинаған оқушы «2» бағаны алады

Сатыбаева Алия
№200 мектеп мұғалімі.

Қызылорда облысы
Арал ауданы 

Ашық сабақ:Ұстаз тәжірибесі.

Бунақденелілердің дамуы мен пайда-зияны.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:оқушыларға бунақденелілердің 
көптүрлілігі туралы білімін қалыптастыру. Олардың 
тіршілігі және дамуы туралы түсіндіру.
Дамытушылық:оқушылардың білімге құштарлығын 
арттырып,оны толық игеруін қамтамасыз ету.
Тәрбиелік:бунақденелілердің табиғаттағы маңызына 
тоқтала отырып,оларды қорғауға тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі:сұрақ-жауап,түсіндіру,топтық.
Сабақтың түрі:әңгіме,сұхбаттасу,кестелер,суретпен 
жұмыс жүргізу.
Типі:Біліктілік пен іскерлікті дамыту.
Көрнекілігі:Интерактивті 
тақта,сызбанұсқалар,бунақденелердің 
суреттері,слайдтар.
Пәнаралық байланыс:әдебиет,дүниетану.
Сабақтың барысы:
I.Ұйымдастыру.
а)Оқушылармен сәлемдесу;көңіл-күйлерін 
сұрау,сыныпты түгелдеу.
ә)Психологиялық дайындық жасау.
б)Мақсатпен таныстыру.
                                   II.Үй тапсырмасын сұрау.
Үй тапсырмасын лездемелік сұрақ қою арқылы 
қорытындылау.

1.Тип неліктен буынаяқтылар типі деп аталады?
2.Буынаяқтыларға қандай жәндіктер  жатады?
3.Буынаяқтылар типінің кластарын атаңдар?
4.Буынаяқтыларды қандай белгілері бойынша 
ажыратамыз?
5.Буынаяқтылар қалай көбейеді,қоректенеді?
6.Шаянтәріздестер класын ата.
7.Өрмекші тәрізділер класын ата.
8.Бунақденелілер класын ата.

Сабақ бөлімдері:
I.Жаңа сабақ.
II.Үй тапсырмасын сұрау.
III.Қызығушылықты ояту.
IV.Мағынаны ашу.
V.Мағынаны тану.
VI.Сызбанұсқамен жұмыс.
VII.Топпен жұмыс.
VIII.Термин сөздермен жұмыс.
IX.Сергіту сәті.
X.Қорытынды.
       III.Жаңа сабақ.
А.Қызығушылықты ояту.Стратегия «Ой қозғау»
    Сұрақ:1.Бунақденелер туралы не білеміз?
                2.Жәндіктердің барлығын бунақденелілер деп
атауға бола ма?
                3 Бунақденелілерге қандай жәндіктер 
жатады?
      Балалар алдымен жеке,жұпта,топта жұмыс жасап 
топтар арасында әр топ басшылары шығып қорғайды.
В.Мағынаны ашу.Стратегия «Өзара оқыту»
      Тақырып бойынша оқулықпен жұмыс 
жасайды.Мәтінмен іштей танысады.Не білетіндерін,не
белгілері келетіндерін,дәптерлеріне түртіп жасып 
алып,ойларын жинақтап,әр топтан бір оқушы шығып 
түсінгендерін ортада айтады.
С.Мағынаны тану кезеңі.Тірек-сызбамен жұмыс.
      Міне,балалар,бунақденелілердің класы 
буынаяқтылар типіне жататын көпжасушалы 
омыртқасыз жәндіктер класы.Бұлар-
ғаламшарымыздың кез келген түпкірінде таралған 
жануарлардың ең үлкен тобы.Бунақденелілер класы 
негізгі 2класс тармағына бөлінеді.
         

Бунақденелілер.
        Туа қанатсыздар.                                                     
Қанаттылар.                                                                       
             Бит                                                                        
Қоңыздар                                                                            
             Бүрге                                                                    
Көбелектер

             Қандала                                                                
Баларалар                                                                           
Масалар
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Негізгі ерекшелігі-денесі айқын 3бөліктен тұрды.
                                   
       

                          
                             Бас              көкірек            құрсақ

Бунақденелілер класында 35отряд бар.
Д. Кубизм стратегиясы.
 I Топ-Анықтаңыз.Бунақденелілер,бунақденелілердің 
пайдасы,маңызы туралы өз тұжырымдарын жасайды.
 II Топ-Зиянды бунақденелілер,паразит бунақденелілер
туралы әңгімелейді.
 III Топ-Салыстырыңыз.Оқулықтан 125-срет бойынша 
өрмекші тектестермен бунақденелілер дене 
құрылысын салыстырады.
IV Топ:Талдаңыз.Бунақденелілердің дамуы 
ерекшеліктеріне тоқталып,сызба нұсқа арқылы 
түсіндіру.
Сызбанұсқамен жұмыс.
1.Тура даму:жұмыртқа-имаго.  
2.Шала түрленіп даму:жұмыртқа-дернәсіл.
(дәуіт,шегіртке,бит,бұзаубас)
3.Толық  түрленіп даму:жұмыртқа-дернәсіл-қуыршақ-  
имаго(көбелек,қоңыз,маса,бүрге,құмырсқа).
«Терминология».
Имаго(латынша имаго-ересек жәндік) 
Хитин
Энтомология 
Гемолимфа 
нимфа 
терминдерін дәптерлеріне жазып алу.
Сергіту сәті:Бейнекөрініс. «Қазақстандағы 
омыртқасыздар әлемі» 
    «Мен туралы не білесің?» суретті жинақтамамен 
жұмыс.
Қорытынды: «Тапқыр әрі ұшқыр болсаңыз»
- Бунақденелілерді зерттейтін 
ғылым(энтомолгия)
- Қойдан қорқатын улы жәндік (қарақұрт)
- 1 секундта 500 рет қанат қағатын жәндік 
(маса)
- Ең жылдам ұшатын жәндік(инелік сағ 90 км)
- Ең биік секіретін жәндік (бүрге)
- Құлағы жылдам еститін жәндік (көбелек)

Үйге тапсырма:Бунақденелілердің дамуы мен 
пайда-зияны туралы хабарлама дайындап келу.

«Бунақденелілер» тақырыбында сөзжұмбақ 
құрастыру.  

Күнжамила  Дуйсмағанбетова
Ақтөбе  облысы 
Шалқар  ауданы

Бекежан  Сүлейменов  атындағы  
орта мектеп

Табиғатым  -  махаббатым
Сабақтың    мақсаты:  оқушыларды   жердің
қадірін  ,байлықты  бағалай  білуге ,   табиғатты  сүюге
және   қамқорлық  ,   жанашырлық   сезімге   баулу,
оқушылардың    табиғат     жөнінде  ой  –өрісін
кеңейту.Туған   жерге,Отанға   деген   сүйіспеншілігін
арттыру.  Туған   жер  табиғатын   қорғауға  ,
ұйымшылдыққа  , өзара  сыйластыққа  тәрбиелеу.  
Сабақтың   көрінекілігі  :  табиғат   тақырыбына
арналған  нақыл  сөздер,  интерактивті   тақта.Табиғат
туралы  ұлылар   толғайды:  
Ш.  Уәлиханов:  «Табиғаттың   өзінде   өзгеше   бір
сүйіспеншілік  , жанға  жайлы  бір  нәрсесі  бар.„
Ы. Жақаев: „  Мен  рахметті   алдымен  Жерге  айтар
едім,   өзімді   дүниеге   келтірген ,    маған   бақыт
әкелген  ,жомарт  төсінде  дән-  дариясын   тасытқан  о
қасиетті   Жер –Ана,  сенсің   менің  ардақтым !“
И.  Гете  :  „Табиғат   -барлық   жасампаздарды
жасаушы .“
     Табиғат  -  тіршілік  атаулының  құтты  қоныс –
мекені , тіршіліктің  түлеп   өсуіне  қажетті нәрі,  жер
бетіне   көрік   берген   сәні.   Табиғат  ,Жер  –  ана  ,
Атамекен  ,Туған   жер ,ауылым  деген   бір  –бірімен
тамырлас   әрі  тағдырлас .  Туған  жер  деген  сөзде
терең   ұғым  бар  ,   ол-   әрбір    адамның   жарық
дүниеге   шыр   етіп    келген   киелі   мекені.Туған
жердің  барлық  табиғи  қадір –қасиеті   ананың  ақ
сүтімен  тұла  бойыңа  тарайды.Табиғатсыз  өмір  жоқ.
Түптеп   келгенде   адамның   өзі   де   табиғаттың
туындысы .  Табиғаттың  көркін    ажарландыратын ,
жер  бетін  саялы  баққа  айналдыратын  байлық  көзі –
су .  „Судың да  сұрауы  бар “   дейді  халық.  Осы мол
суды   есепсіз  мөлшерден тыс  көп  жұмсау   судың
азаюына  әкеп   соғады.   Мысалы  ,   Арал   теңізіне
Сырдария   өзені   мол   су   әкеліп   қоректендіріп
отырады,   кейінгі   кезде   суды   көп   пайдаланудан
өзеннің   теңізге   апарар   суы   тартылып  ,   көлемі
кішірейді .Тартылған  су  астынан  тұз  шығып,  кеуіп
ауаны  ластауда .   Осы  лас  ауаның  зардабы  Шалқар
ауданының    халқына  да   тиіп   отыр.  Сондықтан
Шалқар   ауданы   Арал  экологиялық   апат  аймағына
жатқызылған. 
Қымбатты  ұстаздар,оқушылар!   „Табиғатым  –
махаббатым “ атты   ашық  тәрбие  сағатымызға   қош
келдіңіздер.  Тәрбие сағаты  топтар арасында  жарыс
түрінде өтпек .
Оқушыларды 3 топқа бөлу.
1-топ   „Қызғалдақ“
2-топ    „Ақбөкен “
3-топ   „Аққу “
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Жоспар
  1. Таныстыру ﴾ топ аты ,  ұраны ﴿ .
  2.Бәйге    ﴾сұрақ –жауап ﴿ .
  3.Мақал -  сөздің  мәйегі ﴾ мақалдың  жалғасын   табу
﴿.
  4.„Құлақтан  кіріп  бойды  алар“  ﴾ табиғат ,  туған
жер  тақырыбына  ән  айту ﴿ .
  5.„Орамал   тастау “    ойыны .
  6. „ Ой- толғау“  оқу
        Қорытынды
I бөлім   Таныстыру
- топ   „ Қызғалдақ  “
Гүл -  біздің  өмірімізге  қуаныш   сыйлайтын  әдемілік
әлемі.   Гүлдерді  мерекелерде,  туған  күн  тойларына
сыйлаймыз.   
ҰРАНЫ  :          Нәзік  гүлдер   әніміз 
                         Жайнап   өссін  бауымыз 
                         Гүлге  оранған    тауымыз 
                         Гүлдер  деген    жыр –аңыз            
2 –топ  „ Ақбөкен“
Киік  сөзінің  төркіні  татар   тілінен алынған.Татарлар
оларды  “сайға“   деп  атаған.Киік  қазіргі  уақытта   4
мемлекеттің   аумағында
Қазақстанда,Ресейде,Өзбекстанда,Моңғолия
жерлерінде  кездеседі.Әр халықтың  бұл аңға  берген
өз атауы бар.   Қазақтар -   ақбөкен ,киік,   өзбектер-
сайғақ,  түрікмендер-  кейик,   түріктер-бухэн   деп
атаған.
Ұраны:  Бөкеннен  сұлу аңды мен көрмедім,
             Өзге аңға  жануарды теңгермедім,
              Көздері  мөлдіреген  ақ бөкенді,
              Адамның баласынан кем  көрмедім       
3-  топ    “Аққу„   Құстар    -біздің   қанатты
достарымыз   .     Олар-   табиғат   сақшылары.
Халқымыз       қарлығаш,    аққу,    ұлар  сияқты
құстарды   жақсылықтың    жаршысы  ,  бақыттың
бастамасы, игіліктің иесі   деп   ұясын     бұзбауға ,
өздерін  өлтіруге   рұқсат  етпеген.
Ұраны:   Құс сұлуы аққу мен,
              Табиғат көркін сыйлаған.
               Мылтығын  кезеп  еш мерген,
               Атуға  көріп  қимаған.
I I бөлім  Бәйге    ﴾сұрақ-жауап бөлімі   ﴿       I топ 
1.    Қазақстанда  “Қызыл Кітап“ қай жылы шықты?
﴾1978﴿
2.   Әлемдегі  ең биік шың?﴾Эверест  Гималай тауында﴿
3. Адам қай құсты аң аулауға пайдаланады?     ﴾бүркіт﴿
4.  “Қызыл Кітапқа“ енген  жан-жануарды ата?     кіші
аққұтан,қызыл қасқыр, өзен кәмшаты﴿
5. Қазақтар найзағайды  басқаша қалай атайды?   ﴾жай﴿
II топ
1. Қазақстанда неше қорық бар?   ﴾9 қорық бар : Ақсу -
Жабағылы ,   Алматы  ,                                    Наурызым,
Қорғалжын, Марқакөл, Үстірт, Алтай, Алакөл﴿
2.Зілзала деген не?  ﴾жер сілкіну  

3.Дүние  жүзінде  неше  мұхит  бар?4  мұхит
бар:Тынық,Үнді,Атлант,Солтүстік
Мұзды мұхиты﴿
4 .Қандай құс хат тасушы  атанады?   ﴾көгершін﴿
5 .Тосын желді не деп атайды?   ﴾құйын﴿
III топ
1.Маңғыстау   облысында   орналасқан   қорық  қалай
аталады?   ﴾Үстірт﴿
2.Біздің  жердің  жайылымының   негізін   құрайтын
басты мал азығы﴾   жусан﴿
3.Дүние жүзінде  неше материк бар?     ﴾6 материк  
Еуразия, Африка, Австралия, 
Солтүстік Америка, Оңтүстік  Америка, Антарктида﴿
4.Судың  деңгейінен   көтерілуін  не  деп  атайды?
﴾тасқын﴿
5.Табиғат дегеніміз не?  ﴾Бізді қоршаған орта﴿
III   бөлім.     Мақал-сөздің   мәйегі  ﴾мақалдың
жалғасын табу﴿
I топ Таулы жер бұлақсыз болмас,
   Сулы жер...﴾құрақсыз болмас﴿
2.Аяз,әліңді біл...﴾құмырсқа жолыңды біл﴿
3.Ерді талап ұшырар ...﴾құсты  қанат ұшырар ﴿
4.Қаз келсе, жаз келер,
   Қарға келсе ...    ﴾қатқақ келер﴿
5.Тауына  қарай  тоғайы,
   Шошқасына қарай    ...﴾ торайы﴿
II топ
1. Сөз анасы-құлақ...   ﴾Су анасы – бұлақ  ﴿
2. Адам ұйымшыл... ﴾ мал үйіршіл ﴿
3.Тары жеген ...﴾ тарықпас ﴿
4.Диқан еккенін  жейді... ﴾Жылқы  тепкенін жейді﴿ 
5.Судың да ...  ﴾сұрауы  бар ﴿    
III топ
1.Көп жүрген жер- көл...    ﴾          Құм жүрген шөл ﴿ 
2.Алтын болмаса , зергер қор болар... )     Жер болмаса
диқан  қор болар ﴿         
3.Орманшы...﴾отынға  жарымайды﴿
4.Бабасы еккенді...﴾ баласы орады﴿
5.Үркерлі айдың.... ﴾ бәрі қыс ﴿
IV  бөлім.“  Құлақтан   кіріп   бойды  алар“﴾Табиғат,
туған жер тақырыбына ән айту﴿
    ән “Туған  жер”    
V бөлім. “Орамал  тастау “ ойыны 
1-топ    1-  сұрақ  .Қорқыт  атаның  қандай  өсиет
сөздерін білесіңдер?
2- топ1-сұрақ .  Егер сен   Қоршаған ортаны қорғау
министрі болсаң...
3- топ       1-сұрақ .    Егер сен  суретші болсаң...
VI бөлім .  Ой-толғау оқу
VIIбөлім.   Қорытындылау

 Табиғаттан  бабамыз  ала  берген  секілді,
Дархандықты қазаққа дала берген секілді- дей

отырып ,  бүгінгі тәрбие сағатымызды
аяқтаймыз.Көңіл қойып тыңдағандарыңызға

рахмет!
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А.Д.Уразбаева,  «№9 ОМГ» ММ-нің қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі

Сабақ: Қазақстан тарихы/үштілділік эксперименті 
бойынша/
Класс:  7 «А»
Сабақ тақырыбы: «Қасым хан тұсында  (1511 – 
1518 жж.)» 
Сабақ мақсаты: Қазақ мемлекетінің атын жер жүзіне
жеткізген  Қасым  ханның  тарихтағы  рөлін  анықтау;
«Қасым ханның қасқа жолы» заңының ішкі жағдайға
ықпалын көрсету; Қасым ханның аса маңызды тарихи
оқиғаларға қатысуын  айқындау;өткен тақырыптарды
қайталау;
оқушылардың  отансүйгіш,  өз  елінің  тарихын  мақтан
тұту   сезімдерін  көкейлеріне  баулау,  пәнге
қызығушылықтарын арттыру;
зейін,  жад,  ойлау,  мемлекеттік  тілде  сөйлеу,
тапқырлық, ізденімпаздық қабілеттерін дамыту 
Сабақ жабдығы: нтнрактивтік тақта, тарату парақтар

Сабақ жоспары:
І.Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау
ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру
ІҮ.  Жаңа  тақырыпты  меңгерту  (хабарламашылар
әңгімелері)
Ү.Оқулықпен жұмыс
ҮІ.Бекіту
ҮІІ. Кестені толтыру
ҮІІІ. Сөзжұмбақ
ІХ. Қорытындылау(Қасым хан қандай адам болған?- әр
оқушы өз сын есімін жазады )
Х.Бағалау
ХІ.Үй тапсырмасы

Сабақ барысы:
   І.Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың 
қатысымын түгендеу                                                       
1мин
(Сабаққа дайындалу, амандасу)
ІІ.  Сабақ  тақырыбы  мен  мақсатын  хабарлау
1-2 мин
 0 бет//// - Бүгін біз қазақ мемлекетінің ХҮІ- ХҮІІғғ.
дамыған, өрлеген, дәурлеген кезімен танысамыз. Қазақ
хандығының негізін қалаушы хан өмірі мен оның елге
жасаған қызметі туралы әңгімелесеміз.
ІІІ.  Үй  тапсырмасын  тексеру

5 мин
-а) мәтінді сұрау; 
-б) жеке таратпа парақтармен жұмыс (15 дана)
ІҮ. Жаңа тақырыпты меңгерту (хабарламашылар
әңгімелері)                  15мин
                          -Ұлы моғолдардың империясын
құрушы  Бабур  былай  деген  екен:  «Қазақ  халқының
бұрынғы – соңғы хан, сұлтандарының ішінде Қасым
хандай құдыретті әмірші болған емес. Оның 300 мың
әскері бар еді» деп жазған.

 - Қазір сөз хабарлаушыларға.
 1 бет////- Қасым хан – Айза
  -  Кімнің баласы? (Жәнібек хан мен Жаған -  бегім
Мұхаммед  Шайбани  інісі  Махмұдтың  шешесінің
сіңлісі)
 -Қашан туылған? (1445 - 1518)
  2 бет//// - Бұрындық хан әскерінде  – Даяна
 - Билікке қалай жетті?  (Бұрындық әскерін соғыста
басқарып,  көрші  елдерге  ақылдылығы  мен
шешендігін  көрсетіп,  ақыры  билікке  ие  болады,
Бұрындық  қызына  кетеді,  ал  Қасым  билікті  өз
қолына алады )
 3 бет///- Қауіпті көршісі  – Арслан
 - Қауіпті көршісі кім болған? (Мұхаммед Шайбани)
 - Кіммен достасады? (Моғолстан ханы сұлтан Саид,
Мәскеу кінәзі ІІІ Василиймен)
 4 бет//// - Заңы – Самғат
 - Ең  бірінші  конституциялық  заң  қалай  аталған?
(Қасым ханның қасқа жолы – мемлекетті басқару үшін,
ел ішіндегі жағдайды түзеу үшін)
 - Қасым хан қашан,  қайда қайтыс болған? (1518 ж.
Сарайшықта)
 5 бет//// -Қасым хан - Инга
- Қай елдерге шабуыл жасаған?
 6  бет////  -Қасым хан кезіндегі  қазақ мемлекетінің
аумағы – Самал
- Қазақ хандығының шекарасы қандай боған?
7 бет//// - Сыртқы саясаты – Арман
- Қасым тұсында халық саны неше болған? (1 млн.) 
Алғашқы  дипломатиялық  байланысты  кіммен
бастады?  (қазақтарды  -  Мәскеу  кінездігі  мен  Батыс
Еуропа да жаңа этникалық қауымдастығы ретінде)
8  бет////  -Қасымның   Сырдария  қалалары  үшін
күресі – Оля
-Қай елерен достасты? (маңғыт пен моңғолдар)
9 бет/// -Соңғы уақыты -Әліби
 - Қасым хан қашан өледі? Кейінгі өзгерістер қандай?
 10 бет //// - Қорыту - Алмат 
- Қандай ұлы істер жасаған?
11  бет////  -  Қасым  ханның қасқа  жолын талдау  –
Жарбол, Лилия
«ҚАСЫМ ХАННЫҢ ҚАСҚА ЖОЛЫ»
1)      Мүлік заңы (жер, мал - мүлік дауы)
2) Қылмыс заңы (кісі өлтіру, талау, шапқыншылық
жасау, ұрлық істеу)
3)  Әскери  заң  (аламан  міндеті,  қосын  жасақтау,
қара қазан, ердің құны, тұлпар ат)
4)  Елшілік  жоралар  (майталман  шешендік,
халықаралық қатынас, сыпайылық)
- Бұл заң жазба түрде сақталған ба?
 - Не туралы?
- Не үшін  құрастырылған? 
- Қандай рөл атқарған?
Ү.Оқулықпен жұмыс . 
Оқу. 10 мин
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- Халық санының өсуі неге бйланысты?
ҮІ. Кестені толтыру 5 мин

Тарихи
оқиғалар

Хрон
оло
гиял
ық
ауқы
мы

Қысқаша
сипаты

Қазақ
тарихындағы
маңызы

1)Қазақ
ерінің 
айтарлық
тай 
бөлігін
қол 
астына
қаратты

2)«Қасы
м
ханның
қасқа
жолы»
заңы

3) Қазақ 
хандығы 
сыртқы 
саясаттағ
ы 
беделін 
артырды

Шығыс
Солтүстікте
Жетісу,Шу,
Талас,
Қаратал,Іле
алабы,  Ұлытау
мен  Балқаш
өңірі,  батыста
Жайық  өзеніне
дейін жетті

Мәтіні болмаса 
да, Қазақ 
хандығында ел 
бұл заңды 
орындап, күш- 
қуаты артып, 
әлемге танымал
болды.

Саид ханға 
көмек беруден 
бас тартты. Сол
жылы Жетісуда 
Қасым ханның 
билігі күшейе 
бастады.
М. Ш. қаза 
болғандағы 
жағдайды 
пайдаланып, 
Қасым хан 
Сайрамды өзіне
қаратты.
Орта Азия 
хандықтарымен
, Еділ өзені 
бойындағы 
елдермен, 
Батыс Сібір 

Қазақ
хандығының
жері  кеңіді  –
барлық
Дешті
Қыпшақ.

Қасым хан 
ескі 
заңдарды 
алып тастап, 
сол кезге сай 
жаңа заң 
шығарған, 
сол бойынша
өз билігін 
құрған.

Қазақтар 
Қасым хан 
тұсында өз 
алдына 
тәуелсіз, 
дербес 
мемлекет 
есебінде 
Орта Азия, 
Шығыс 
Еуропаға 
танымал 
болды. Жер 
көлемі 
ұлғайды, 
халық саны 
өсті, хандық 
тартыс – 
талас 
біршама 

хандығымен  
Ресеймен сауда 
байланысы 
жасалды.

тоқтатылды, 
көрші 
елдермен 
дипломатиял
ық байланыс 
жасалды.

ХҮ – ХҮІ ғғ.
ХҮІ ғ.
1514 ж.
ХҮ – ХҮІ ғғ.
ҮІІІ. Сөзжұмбақ                         
(Қасым) 10 мин
9.
Жошы ұлысының негізгі жері қалай аталған?
10.
ХІІІ- ХҮІ ғғ.қай орда пайда болды?
11.
Әмір Темірді паналаған кім?
12.
Қасым хан қандай заңды жаңартты?
13.
Қай  қаланы  Шайбаниттер  таласып  жатқанда,
Қасым хан оны өзіне  қаратты?
14.
Шудағы Керей мен Жәнібек орналасқан жері қалай
аталған?
15.
Аңызда  үш  жүздің  пайда  болуы  қай  ханның
есімімен байланысты?
16.
Ханға адал жұмыс істеген адамдарға берілетін жер
қалай аталған?
17.
1371-1372  жж.  Әмір  Темір  Моғолстанға  жорық
жасағанда сол өзен жанында көп олжа түсті.  Бұл
қай өзен?
10.Ноғай  ордасының  негізгі  тұрғындары  кім
болған?

ІХ. Қорытындылау 2 мин
 Қасым хан кім?
 Қазақ мемлекетін қандай жетістіктерге 
жеткізді?
 Ол шығарған заң ішкі жағдайды қалай 
өзгертті?
 Сыртқы саясатта қандай бағыт ұстанды?
(Қасым хан қандай адам болған?-           әр оқушы өз
сын есімін жазады )
Х.Бағалау
ХІ.Үй тапсырмасы: мәтінді оқып, мазмұнын айту,
заң ережелерін дәптерге көшіріп жазу
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 
№42 ОРТА МЕКТЕБІ

Оразгалиева Гауhар Алпысқызы
дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Сыныбы:10

Күні: 25.10.2013ж

Тақырыбы: Ықшамдалған ережемен баскетбол ойыны

Сабақтың тақырыбы: Жауырынға тұру .Көпір жасау.

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың дене қасиетттерін 
нығайту.

Сабақтың міндеттері: 1. Сабақтың тақырыбын 
түсіндіру.

2. Қимыл - қозғалысын жетілдіру.

3. Икемділік қасиетін дамыту.

Сабақ өтетін орны: Спорт зал

Спорттық жабдықтар: Спорт киім, спорттық төсеніш, 
ысқырғыш т.б.

Сабақтың бөлімі Сабақтың мазмұны Уақыт мөлшері 
Ұйымдастыру және әдістемелік нұсқаулар

I.Кіріспе

бөлімі

Сапқа тұрғызу,түгендеу мәлімдеме беру, амандасу 
сабақтың тақырыбын түсіндіру. 

Саптық жаттығулар: а) оңға б) солға в) кері айнал 
бұрылу Жүру жаттығулары: а) қол жоғары,аяқ ұшымен
15 Сапқа сызық бойымеен тұру. 

Хабарлау, түсіндіру. Бұрылу

б)қол желкеде,өкшемен в)қол белде,табан 
іші,сыртымен г)қол алда жартылай отырып жүру. 
Жүгіру жаттығулары: 1. Тізені көтеріп 2. өкшені 
артқа сермеп 3. Қол белде , аяқты алға созып 4. Қол 
желкеде , аяқты артқа созып 5. Оң, сол аяқпен 6. Тез 
жүгіріспен 

Дем алу жаттығулары: 3 қатар сап түзу. Жалпы 
дамыту жаттығулары: 1) Б.қ. қол белде, а.а.и.к. басты 4
сан - оңға, 4 сан - солға айналдыру. 2) Б.қ қол белде , 
а.а.и.к. 1-басты алға , 2-артқа, 3- оңға , 4- солға иію. 3) 
Б.қ қол басы иықта а.а.и.к 4 сан- иықты алға , 4 -сан 
артқа айналдыру. 4) Б.қ оң қол жоғары, сол қол дене 
бойында,1-2 қолды артқа сермеу, 3-4 қол алмастыру. 5)
Б.қ қол басы желкеде, шынтақ ашылған. 1-2 оңға 
бұрылу, 1-2 оңға бұрылу, 3-4 солға бұрылу. 6) Б.қ оң 
қол жоғары, сол қол белде, 1-2 солға иілу, 3-4 қол 
алмастырып оңға иілу. 7) Б.қ.қол белде а.а.и.к. 1-оң 
аяққа, 2-алдыға,3-сол аяққа иілу, 4-Б.қ. 8) Б.қ. қол басы
құлыпта, 4- сан -оң аяқпен , 4- сан сол аяқпен, 3- сан 

қос аяқпен, 4- сан 360 айналу. Сапқа тұру. 
техникаларын дұрыс орындау. Аяқ ұшымен жүру тізені
бүкпеу. Жартылай отыру, денеі тіке ұстау. саппен 
жүгіру тізені жоғары көтеру, өкшені қолға тигізу, аяқ 
ұшын созу. Аяқты түсірмеу. Тыныс алу. Мойыннан 
толық айналдыру. Иықты дұрыс ұстау. Қолды 
шынтақтан бүкпеу. Кеудені тіке ұстау. Дұрыс иілу. 
Аяқты тізеден бүкпеу, қолды тигізу.

II.Негізгі

бөлімі

Гимнастика. Жауырынға тұру, көпір жасау тәсілдері. 1)
Жүрелеп отыру. 2) Артқа жата аяын жоғары көтеру. 3) 
Белден қолмен тірей , аяғын созу. 4) 5 сек аяқты тіке 
соза тұру 5) Артқа аунай жартылай шпагатқа отыру. 
Осы тапсырмаларды оқушыларға үйрету, қайталату, 
жетілдіру. 25 Отыру техникасын қарау. Аяқты тізеден 
бүгу. Аяқты тіке ұстау. Тіке айналу.

III.Қорытынды Сапқа тұрғызу. Тыныс алуын 5 Жақсы 
орындаған

бөлімі қалпына келтіру. Қателерді түзету. Оқушыларды
бағалау. Үйге тапсырма беру. Сабақты аяқтау, қоштасу. 
оқушыларды атап өту. Сабақты қортындылау.
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