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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ 9-СЫНЫПТЫҢ
«ДЕНЕ ИМПУЛЬСІ. ИМПУЛЬСТІҢ САҚТАЛУ ЗАҢЫ» ТАҚЫРЫБЫ 

БОЙЫНША САБАҚТЫ ЖОСПАРЛАУ

Күзенбаев Жасұлан Кәрімұлы
Алматы қаласы,Әуезов ауданы №72 жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі

2019-2020 оқу жылында еліміздің білім беру жүйесінде 4,9 және 10 сыныптар жаңартылған 
білім беру бағдарламасына көшті. Осы орайда назарларыңызға физика пәнінен 9 сыныптың 
«Сақталу заңдары» ұзақ мерзімді жоспары бөліміндегі тараудан «Дене импульсі. Импульстің 
сақталу заңы» тақырыбын ұсынамыз.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Сақталу заңдары

Күні: Мектеп: «№72 жалпы білім беретін мектеп» КММ
Сынып: 9 Мұғалімнің аты-жөні: Күзенбаев Жасұлан Кәрімұлы

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны :

Сабақтың 
тақырыбы

Дене импульсі. Импульстің сақталу заңы.

Сабақтың мақсаты:
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

9.2.3.1 – дене импульсі мен күш импульсін ажырату
9.2.3.2  –  импульстің  сақталу  заңын  тұжырымдау  және  есептер 
шығаруда қолдану;

Күтілетін нәтижелер 1. дене импульсі мен күш импульсін ажырата алады;
2. импульстің сақталу заңын тұжырымдайды  және есептер 
шығаруда қолдана алады.

Тілдік мақсаттар Оқытудың  тілдік  мақсаттары:  Дене  және  күш  импульсіне 
байланысты  тапсырмаларды  ауызша  немесе  жазбаша  нысанда 
бере алады;
Пәндік лексика және терминология: 
дене импульсі - body of impulse
күш импульсі - force of impulse
тұйық жүйе – isolated system
импульстің сақталу заңы – momentum conservation law
масса – weight
жылдамдық - speed
күш – force
уақыт – time 
Диалогқа/  жазуға  қажетті  сөз  тіркестері:  Дене  импульсі 
дегеніміз - _______________________________________.
Импульстің сақталу заңы: _____________________________
__________________________________тұжырымдалады.
Күш пен уақыттың көбейтіндісін ______________________
деп атаймыз.

Құндылықтарды 
баулу

Дене  және  күш  импульсін  күнделікті  өмірде,  техника 
салаларында  пайдалануға баулу.

Пәнаралық Математика – дене  және  күш  импульсінің  формуласын 
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байланыс қорытқанда және одан белгісіз шаманы тапқанда, сонымен қатар 
арифметикалық амалдармен шығара аламыз;  
Информатика пәнімен байланыс арқылы оқушылар импульске 
қатысты  ақпараттарды  ғаламтор  желісі  арқылы  жинайды  және 
сабақ  процесінде  өтілетін  материалдар  видео  нұсқаулықтардан 
беріледі.
Жаңа сабақтың терминдері ағылшын тілімен жүзеге асады.

Тақырып бойынша 
алдыңғы білім

Динамика бөлімін қайталау

                                                                      Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы
2 мин

  

6 мин

Сәлемдесу. Топқа бөліну. Сынып реттілігін 
қадағалау. 
Оқушыларды түгелдеу. Оқу құралдарын байқау. 

Тапсырма – 1. «Сыныпқа сәлемдеме»  Қазпочта 
арқылы келген сәлемдеменің (посылка) артындағы 
үй жұмысының сұрақтарына жауап береді

1. Дененің салмағы дегеніміз не?
2. Бірінші ғарыштық жылдамдық деп қандай 
жылдамдықты айтамыз және ол нешеге тең?
3. Бүкіләлемдік тартылыс заңы
4. Ньютонның бірінші заңын тұжырымдаңыз.
5. Ньютонның екінші заңы
6. Динамика бөлімі нені зерттейді?
7. Ньютонның үшінші заңы
8. Механикада күштің қандай түрлерін 
білесіз?
9. Екінші ғарыштық жылдамдық

«қозғалыс», 
«жылдамдық», 
«күш» деп үш 
топқа бөлінеді

Сабақтың 
ортасы
7 мин

10 мин

Жаңа сабақ: Дене импульсі. Импульстің сақталу  
заңы.

  Тапсырма – 2. «Кім жүйрік?»                      
 (тақырыпқа байланысты есептер шығару)

Оқулықтан  17-жаттығудың № 1,2,3 есептерін 
топта талқылап шығару.
1. 6 км/сағ жылдамдықпен жүгіріп келе 
жатқан массасы 60 кг адамның импульсі қандай?
2. 20 м/с жылдамдықпен түзу сызық бойымен 
қозғалып келе жатқан массасы 2 кг дене массасы 3 
кг денемен соқтығысады да, әрі қарай екеуі бірігіп 
ʋ жылдамдықпен қозғала бастайды. Сыртқы 
күштер әрекет етпейді деп есептеңдер. Денелердің 
соқтығысуға дейінгі, соқтығысудан кейінгі жалпы 

Слайд - 1

Д.Қазақбаева,
Ш.Насохова,
Н.Бекбасар.
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2 мин

6 мин

импульстерін және соқтығысудан кейінгі 
жылдамдығын анықтаңдар.
3. Массасы 50 кг бала 5 м/с жылдамдықпен 
жүгіріп келе жатып, 2 м/с жылдамдықпен келе 
жатқан массасы 100 кг арбаның үстіне қарғып 
мінді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен 
қозғалады?
Резерв есептері
1. Массасы 0,5 кг денеге 05 минут бойы 15 Н 
күш әсер етті. Дене импульсі неге тең?
2. Массасы 10 кг дене 20 Н күштің әсерінен 
жылдамдығын  2  м/с-қа  арттырса  күш  әсерінің 
уақыты неге тең?

Сергіту жаттығуы.
(W) «Мюнстерберг» әдісі.

Араласқан сөздердің арасынан толық сөздерді тап?
1.освосвосвпвпимпульсврврарчспсммкүшоаптьтб
иллдауапрвуақытрьббчччдвоврамассаараараоими
тмтттмтьмьммб
2.итмтмомьададасақталузаңылиимсмсстстшарла
ртмььбиююячячячжылдамдықтттиьибақиитұйық
жүйепррпполатмьмауаарнор

Тапсырма – 3.  «Бейне сұрақ»
(қойылған бейне сұрақтарға жауап беру арқылы 
жаңа сабақты бекітеміз)
1. 1.  Құрманбаева Гүлжан Алдабергенқызы – 
Тараз  мемлекеттік  педагогикалық  институты, 
физика  және  физиканы  оқыту  әдістемесі 
кафедрасының  оқытушысы,  педагогика 
ғылымдарының магистрі.
2. -  Күш пен дене импульсінің арасында 
қандай байланыс бар?
3.
4. 2.  Қазбекова Гулборина  Далеловна – 
Әуезов ауданы, №13 мектеп – гимназиясының 
жоғары санаттағы физика пәнінің мұғалімі.
3. Тұйық жүйе деп қандай қандай жүйені 
айтамыз?

«Физика» 9 
сынып (оқулық).
Алматы 2019ж

Н.Қажиева
Физика   (Есеп 
жинақ)
9-сынып 
оқушыларына 
арналған қосымша 
оқу құралы
АрманПВ 
баспасы,  2013ж, 
86 бет.

Слайд - 2

Видеокөрсетілім

Сабақтың 
соңы
3 мин

   

Кері байланыс  «Үш Қ» қағидасы
Сабақтан алған әсерлері мен түсінбеген жерлерін  
сабақтың басында келген «Казпочта» арқылы 
мұғалімге хат жазу.

ҚЫЗЫҚ ҚИЫН ҚҰНДЫ

5



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 02.06.2020 жыл | № F00070 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 мин

1 мин

Бағалау.
Бағалау картасына қарап, мұғалім қорытынды 
баға шығарады.
Үй тапсырмасы.  
§19,20 оқу, 70 бет.

Бағалау парағы

Оқулық
Есептер жинағы

Қосымша ақпарат     
Саралау – Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз?  Сіз  басқаларға 
қарағанда  қабілетті 
оқушыларға  қандай 
тапсырмалар бересіз?

Бағалау  –  Сіз 
оқушылардың
материалды игеру деңгейін 
қалай  тексеруді  жоспарлап 
отырсыз?
   

Денсаулық және
қауіпсіздік 
техникасын
сақтау

     

Сабақ бойынша
рефлексия
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге
назар аудару қажет?
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МЕКТЕП ФИЗИКА КУРСЫНЫҢ ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДА
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Күзенбаев Жасұлан Кәрімұлы
Алматы қаласы, №72 жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі

Қазіргі  заман  талабына  сай  адамдардың  мәлімет  алмасуына,  қарым-қатынасына 
ақпараттық  технологиялардың  кеңінен  қолданысқа  еніп,  қарқынды  дамып  келе  жатқан 
кезеңінде  ақпараттық  қоғамды  қалыптастыру  қажетті  шартқа  айналып  отыр.  Ақпараттық 
қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау 
қабілеттерін  дамыту,  ақпараттық технологияны пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру 
болып табылады.

Физика сабақтарында ақпараттық-технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 
1. оқушының өз бетімен жұмыс істеу қабілеті қалыптасады; 
2. аз уақытта көп білім алу мүмкіндігі бар; 
3. алған білімдерін компьютерлік тест тапсырмалары арқылы тексеру;
4. шығармашылық  есептерді  шығару  барысында  физикалық  құбылыстарды 

компьютерлік демонстрацияның көмегімен түсіндіру арқылы жүзеге асыру;
5. қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;  
6. қажетті ақпаратты тез, жылдам алу мүмкіндігі; 
7. қарапайым көзбен  көріп,  қолмен ұстап  сезіну  немесе  құлақпен  есту  мүмкіндіктері 

болмайтын  табиғаттың  таңғажайып  процестерімен  әртүрлі  физикалық  құбылыс 
нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі.

Физика  пәнін  оқытуда  ақпараттық-технологияларды  пайдаланудың  негізгі 
артықшылықтарына төмендегілерді жатқызуға болады: 
- білімге бір-бірінен алыс қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орындарында отырып қол 
жеткізе алады (интернет, қашықтан оқыту);
- олар оқушыларға тақырып шеңберіндегі физикалық құбылыстарды немесе белгілі бір уақыт 
аралығында айтылуға тиіс мәліметтер қорын ұлғайтады;
- оқыту жүйесін көп деңгейлі жетілдіру және оқу материалдарының сапасы артады; 
-  компьютер көмегімен оқушы өз бетінше және өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс 
жасай алады;
-  оқу  курсындағы  жаттығулар  мен  эксперименттік  тапсырмаларды  шапшаң,  әрі  нақты 
орындай алады.
Физика сабақтарында оқушыларды компьютерлік техникаға қатыстырудың тағы бір жолы – 
компьютердің көмегімен физикалық есептерді шығару.
Есептерді  шығару  көптеген  мақсаттарды  көздейді:  физикалық  құбылыстардың  мазмұнын 
түсінуге, ұғымдарды қалыптастыруға, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту және 
оларға  өз  білімдерін  іс  жүзінде  қолдана  білуге  үйрету,  оқушыларды  тәрбиелеу,  білімін, 
дағдылары мен іскерліктерін қадағалау және есепке алу.
Осы маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін есептің шартын терең түсіну қажет, оған жетудің 
тиімді жолдарының бірі – есеп шығаруда компьютерді пайдалану.  
Көп қайталап есептеу жүргізуге арналған программалық есепті Excel кестелік процессордың 
көмегімен шығарудың мысалын қарастырайық.  
№ 758 (ПРГ, программалық есеп) Радиусы  болатын дөңгелек пластиналардан тұратын жазық 
конденсатор  диэлектрик  өтімділігі   және  қалыңдығы   болатын  қабатпен  бөлінген. 
Конденсатор кернеуге  дейін зарядталған.  Табу керек:  1)   конденсатор сыйымдылығын;  2) 
пластиналардағы  зарядты; 3) электр өрісіндегі энергияны.  
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№
1 1 0,11 0,0098 27000
2 2,1 0,1 0,001 2400
3 6 0,089 0,0013 1600
4 7 0,124 0,00092 940
5 7 0,136 0,00081 430

Бер: , 

 

Excel кестелік процессордың көмегімен шығарылған есептің шешуі көрсетілген (1-кесте). 

Кесте 1 – есептің шешуі

№723. Сұйық диэлектриктегі  зарядтан  қашықтықтағы өрістің кернеулігі  .  Диэлектриктің 
диэлектрлік өтімділігі қандай?.  

Бер: Талдауы
Заттың диэлектрлік өтімділігі мына формуланың 
көмегімен анықталады: мұндағы  болғандықтан, 

Шешуі

Жауабы: 

Мысалы жоғарыда қарастырған есепті шығарып болғаннан кейін мәліметтер қоры терезесін 
пайдалану арқылы диэлектрлік өтімділік қандай затқа тән екенін анықтауға болады. Ол үшін 
алдын-ала дайындалған заттардың диэлектрлік өтімділігі кестесін және есептің берілгендері 
мен анықталған шама енгізілген кестелер арасында байланыс орнатамыз. 
Алдымен  Access  мәліметтер  қорын  басқару  жүйесінің  көмегімен  кесте  құрылады  (біздің 
мысалымызда «есеп» кестесі). 
Кестеге есептің шарты мен анықталған шама енгізіледі (1-сурет). 

1-сурет. Есептің шарты
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Алын-ала құрылған заттардың тығыздығы енгізілген кесте («диэлектрлік өтімділік» кестесі) 
пайдаланылады (2-сурет).

2-сурет. Заттардың диэлектрлік өтімділігі
Енді есептің шарты бойынша құрылған кесте мен заттардың диэлектрлік өтімділігі енгізілген 
кестелер арасындағы диэлектрлік өтімділік өрістері арқылы байланыс орнатылады (3-сурет).

3-сурет. Байланыс орнату

Кестелер арасында байланыс орнатылғаннан кейін сұраныс жасалады (4-сурет). 

4-сурет. Сұраныс орнату
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Соңғы нәтиже берілген сұраныс кестесі алынады (5-сурет).

5-сурет. Сұраныс нәтижесі

Алынған  кесте  бойынша  диэлектриктің  диэлектрлік  өтімділігі  парафинге  тән  екендігін 
анықтауға болады. 

Осындай  оқу,  тәрбиелік  және  кәсіби  бағыттағы  міндеттерді  шешуде  ақпараттық 
технологияның  мүмкіндіктерін  жан-жақты  қолдануда  оқушылардың  ақпараттық 
құзырлылықтарын қалыптастыру мәселесіне өз үлесін қосады. 

Сонымен  қорыта  айтсақ,  физикалық   есептерді  шығаруда  компьютерлік  технологияны 
қолдану  оқушылардың  пәнге  деген  қызығушылығын  арттырады.  Әрі  бір  есепті  әр  түрлі 
нұсқамен  шығару  оқушылардың  оқу  материалын  терең  де  берік  меңгеруіне  әсері  мол. 
Компьютерді пайдаланып шығарылған есептер арқылы қарастырылатын құбылысты, заңды, 
қағиданы оқушылар оңай түсенеді.  Компьютердің көмегімен физикалық есептерді шығару 
оқушылардың жұмысының өнімділігін арттыруға және физика есептерін жаңа мазмұнмен 
толықтыруға мүмкіндік береді.
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