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ФИЗИКА САБАҒЫНДА БІЛІМ САПАСЫН 
АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы 
№ 164 жалпы білім беретін орта мектебінің физика пәнінің

мұғалімі  Бимурзаева Балымай Карибаевна

«Осы заманғы әлем жаһандану кезеңін – адамзаттың біртұтас ақпарат және  
коммуникациялар кеңістігінде жан - жақты бірігу, бүкіл планетаның біртұтас  

экономикалық рынокқа айналуы  дәуірін бастан кешуде»  (Н. Ә. Назарбаев)

Жалпы білім беру жүйесінің басты мақсаты -– қазіргі  қоғам талабына сай алынған терең 
білім,  білік,  дағдылар  мен  құзырлықтардың  негізінде  жеке  адамды қалыптастыруға  және 
кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау

1. Оқытудың жаңа технологияларын енгізу
2. Білім беруді ақпараттандыру
3. Халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу

     Технология – белгілі бір істегі адамның әдісі, шеберлігі. Осы шеберлік арқылы мұғалімнің 
өз  сабағын  оқушыға  жоғары  сатыда  жеткізуіне  мүмкіндік  береді.
Мұғалім  шығармашыл  жаңашылдыққа  жақын  өзіндік  қолтаңбасын  қосып  отыратын
өзгелердің үлгісін өз ісінде пайдалана отырып ізденіспен жұмыс жасайтын тұлға.

Менің де мұғалім ретінде алдыма қойған мақсатым – оқушыларға ұлттық педагогикалық 
тәрбие мен білім берумен қатар олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру.

Сабақ ғылыми негізде білім құмарлығын таныту өздігінен ізденіс жасауға баулу жазбаша 
жинақтап  баяндай  білу  өмірмен  байланысты  ұлттық  әдет  -  ғұрыпты  бойына  сіңіру 
оқушының  қызығуын  арттыру  оқушыларды  ойлануға  ойын  ауызша  жеткізуге
мәдениетті сөйлеуге үйрету.

ХХІ ғасыр ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 
төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр.

Олар:  компьютерлік  техниканы,  интернет,  компьютерлік  желі,  электрондық  және 
телекоммуникациялар  құралдарды,  электрондық  оқулықтарды  оқу  процесіне  тиімді 
пайдалану  арқылы  оқушылардың  білім  сапасын  көтеру  және  танымдық  белсенділігін 
қалыптастыру. Оқытудың компьютерлік технологиясы деп оқушының өз бетімен танымдық 
іс  -  әрекетін  дамытуға,  оқыту  мен  оқуды  басқаруға,  сондай  -  ақ  оқу  мен  практикалық 
есептерді  ойындық,  даму  -  машиналы  тұрғыдан  шешуге  бағытталған  әдіснамалық, 
психологиялық,  педагогикалық,  бағдарламалық  -  техникалық  және  ұйымдастыру 
құралдарының кешенін айтады.

«Еліме деген махаббат жұдырықтай жүрегімнің түкпірінде орналасқан. 
Өміріме нәр беретін сарқылмас бұлақ, мәңгі алауы өшпей жанып тұрған жалынды шырақ. 

Жалын жанып маздайды, келешекте от болып лаулайды. Оны Сібірден соққан жел де өшіре 
алмайды, көзімнен жас шығарған ызғарлы аязда қауқарсыз. 

Мен ХХІ ғасырда еліміз дамуының тізгінін ұстар ұландар мектеп партасынан шығарына 
сенемін. Бойында тектілігі бар ұрпағымыз Абылайдың саясаткерлігін, Қабанбайдың ерлігін, 
Жиреншенің шешендігін, Сырымның сыршылдығын, Абайдың, Шоқанның ұлылығын өнеге 
тұтып,  тәуелсіз  елдің  тектілігін  білімділікпен  алға  жетелер  деп  ойлаймын».  Осы  пікірге 
қосыла отырып, дарынды оқушыларды алға жетелей білейік дегім келеді.

* * * * * * * * * * * * * * *
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Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы: Қысым

Мектеп: № 164

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:Бимурзаева Б

Сынып: 7 Қатысқандар: 20 Қатыспағандар:

Сабақтың 
тақырыбы

Қатты денелердің қысымы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

7.3.1.2-қысымның физикалық мағынасын  түсіндіру және өзгерту 
әдістерін сипаттау.

Сабақтың мақсаты Барлық  оқушылар: қысымның физикалық мағынасын түсінеді
Көпшілігі: қысымды өзгерту әдістерін сипаттайды
Кейбірі: қысымның формуласын пайдаланып есептер шығарады

Бағалау критерийі -қысымның физикалық мағынасын түсінеді
-қысымды өзгерту әдістерін сипаттайды
-қысымның формуласын пайдаланып есептер шығарады

Тілдік мақсаттар Негізгі сөздер мен тіркестер (пәнге арналған сөздік және 
терминология): 
Қысым,  қысым күші, аудан, күш, Паскаль
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер
Қысым дегеніміз не?
Қысымдағы еселік және үлестік бірліктер...
Қатты денелердің қысымы неліктен күш пен ауданға тәуелді?

Құндылықтарға 
баулу

Ынтымақтастық ортада жұмыс жасата отырып, зайырлы 
қоғамның шығармашыл және жеке тұлғасын қалыптастыру

Пәнаралық 
байланыс

Математика, жаратылыстану

Алдыңғы білім Күш, аудан туралы білім қалыптасқан

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланға
н кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар
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Сабақтың 
басы

5 мин

1. Ұйымдастыру кезеңі
Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу 
«Шаттық шеңбері»
Қол алысып ,қане біз, 
Достасайық бәріміз.
Айтарым бар сендерге ,
Тез тұрыңдар шеңберге.
Қандай жақсы бір тұру,
Достарменен бір жүру,
Қандай жақсы дос болу.
2.Топқа бөлу  
 Бағдаршам түсі арқылы топқа бөлу 
(қызыл, сары, жасыл )

Стикерлер 

Сабақтың 
ортасы

30  мин

Үй тапсырмасы. 
Жеке жұмыс. Тест 
1. Пішіні мен көлемін сақтайтын дене?
А) қатты     б)  сұйық     с) газ
2. Көлемін сақтап, пішінін сақтамайтын дене?
А) қатты         б) сұйық        с) газ
3. Көлемін және пішінін  де сақтамайтын дене?
А) қатты        б) сұйық        с) газ
4. Химиялық элементтің қасиеттерін бойына сақтаған 
оның ең кіші бөлшегі.
А) атом                 б) молекула             с) зат
5. МКТ-ның неше қағидасы бар?
А) 1     б)2     с) 3
6. Заттың үш күйінің айырмашылығы неде?
А) молекулаларының өлшемдерінде, қозғалыс 
жылдамдығында    
б) молекулалардың қозғалыс 
жылдамдығында,орналасу ретінде             с) 
молекулалардың құрамында,орналасу ретінде
7.  Химиялық реакциялар кезінде заттың бөлінбейтін 
ең ұсақ бөлшегі
А) атом                 б) молекула             с) зат
8.  Бір зат молекуласының екінші зат молекуласының 
аралығына ену құбылысы
А) материя         б) диффузия     с) кристалл дене
9.  Молекулалары белгілі бір ретпен орналасатын дене
А) кристалл дене    б) аморф дене     с) кристалдық тор
10.   Молекулалары ретсіз орналасатын қатты денелер
А) кристалл дене    б) аморф дене     с) кристалдық тор
1.А   2.Б    3.С   4.Б   5.С   6.Б    7.А   8.Б   9.А   10.Б

ҚБ.Дайын жауап арқылы 
1-4 сұраққа  дұрыс жауап берсе "Талпын"
5-7 сұраққа дұрыс жауап берсе "Жақсы"

Үлестірме 
қағаздар
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8-10 сұраққа дұрыс жауап берсе "Жарайсың!"

Ой  қозғау.  Жаңа  сабақты  ашу  мақсатында 
сөзжұмбақ шешу
1. Сұйыққа тән қасиет
2. Пішіні мен көлемін сақтайтын дене
3. Пішінін оңай өзгертетін заттың қай күйі
4.  Молекулалар  мен  атомдар  үздіксіз  ретсіз 
.........болады
5. Дененің ең соңында бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі

а қ қ ы ш т ы қ
қ а т т ы д е н е

с ұ й ы қ
қ о з ғ а л ы с т а

а т о м

Топтық жұмыс. Постер қорғау
Қатты денелердегі қысым

ҚБ. «Бас бармақ» арқылы бағалау

Жұптық жұмыс. "Физикалық диктант"
1. Бос орынды толтырыңдар: 
_______________________________________________
________
_________________________________________қысым 
деп атайды.

2. Қысымды латынның ___________әрпімен 
белгілейді.

3.                                 Қысымды есептеу формуласы.

4. Қысымның негізгі өлшем бірлігі: _____________

5. Қысым бірліктері арасындағы байланысты 
жазыңдар:
1гПа       =_________Па
1кПа       =__________Па                     

Слайд 

Плакат, маркер

Үлестірме 
қағаздар
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1МПа     =__________Па                     

6.  0,02 м2  ауданға 100 Н күш әрекет етеді. Қысымды 
анықтаңдар.

Бағалау 
критерийлері

Дескриптор

Қысымның 
мағынасын толық 

түсінеді
1.Қысымның анықтамасын 
айтады
2.Қысымның белгіленуін біледі

3.Қысымның формуласын 
жазады
4.Қысымның өлшем бірлігін 
біледі
5.Қысымның бірліктер 
арасындағы байланысын жазады
6.Қысымның формуласын 
пайдаланып есептер шығарады

1-2 сұраққа дұрыс жауап берсе "Қосымша оқы"
1-4  сұраққа  дұрыс  жауап  берсе  "Бұдан  жақсы  істей 
аласың"
1-6 сұраққа дұрыс жауап берсе "Еңбегің көрініп тұр" 

Сабақтың 
соңы

5 мин

Кері байланыс
Сабақта  мен...  жұмыс 
істедім 
Сабақта  мен  өз 
жұмысыма ... болдым 
Сабақ мен үшін ... болды 
Сабақта мен... 

Менің  көңіл-күйім  .... 
болды 
Сабақ  материалы 
маған .... болды 

Белсенді/белсенді емес 
Риза/риза емес 

Ұзақ/қысқа 
Шаршадым/шаршаған 
жоқпын 
Жақсы/жаман 
Түсінікті/түсініксіз 

Үйге тапсырма:
Күнделікті енді ашайық,
Үй тапсырмасын жазайық.
Қысымнан алған білімді,
Ұмытпай есте сақтайық.
§23.Қатты денелердің қысымы. 4.1-жаттығу № 1есеп

Үлестірме 
қағаздар
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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

Топтық, жұптық және жеке 
жұмыстар арқылы оқушылар 
өзара қолдау, көмек көрсету 
жүзеге асырылады.
Оқушылардың білімдерін 
қорытындылауда 
қалыптастырушы бағалау 
түрлері бойынша жүргізіледі.

«Бас бармақ», Дайын 
жауап , бағалау 
критерийлері және 
дескрипторлар арқылы 
бағаланады

АКТ қолданамын

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді 
болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия 
жасау үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы 
өзіңіз маңызды деп санайтын сұрақтарға 
жауап беріңіз. 

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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ФИЗИКА ЖАЙЛЫ

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы 
№ 164 жалпы білім беретін орта мектебінің оқушысы  Мұстафа Нұрзада

Физика зерттейді екен табиғатты,
Құбылыстар, ток күші, жылдамдықты.
Санамызға кіріп-шығып сан формула,
Түсінбейде жатамыз сан бір жайтты.
Неше түрлі заңдар бар физикада,
Кулон менен Омды айтсақ қиын олда.
Физикаға жатпайды заңдар ғана,
Жатады амперметр, конвекцияда.
Мектепте бар физикадан зертханалар,
Мектепте бар бейімді оқушылар.
Оқушыдан білімін аямайтын,
Бар мектепте Балымайдай апайлар.

ФИЗИКА ПӘНІ ҚЫЗЫҚТЫ

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы 
№ 164 жалпы білім беретін орта мектебінің оқушысы Өмірбек Жанна

Күнделікті тұрмыста физика күші қажет-ақ,
Сағаттар да, телефон да, пульттің өзі жүрмеуі хақ.
Егер дағы батарейдің орны оң-терісі ауысса, 
Оқу керек физиканы ынта қойып қызыға.

Балымай апай түсіндіреді тақырыпты анықтап,
Материалды қайталаймыз бүкіл сынып пысықтап.
Формулалар қарапайым, жеңіл оқылып жазылар,
Сондықтан да болар есептерді тез есептеп 
шығарам.

Дамыған елу елдің қатарына енеміз деді Елбасы,
Еліміздің нығаюына физика саласы күші керемет.
Электр сәулесі жарқырап тұр жан-жақта,
Зауытымыз өнімдері беріліп тұр алыс жаһандарда.

Көк байрақты намыс туы желбіреп тұр аспанда,
Жасай берші Қазақстан – самғап құстай асқақта.
Мен қосамын үлесімді жақсы оқып, үлгеріп,
Оқулығы физиканың қолдан түспес еш уақытта.

Қазақстанда туғаныма қуанып мен шаттанам,
Оттан ыстық Отанымда алаңсыз өмір сүремін.
Тегін оқып, білім алу жағдайымыз жасалған,
Кабинеттер компьютермен жабдықталып 
жасалған.

Негізі бар ғылымның физикада,
Жалықпай оқып үйрен тек қана.
Білімнің кілтін ашты, көзін тауып,
Ньютон, Колмогоров, Ковалевская.

Бүгінде физика барлық жерде,
Құрылыста, техникада, өндірісте.
Сырларын бұл ғылымның үйреніңдер,
Жас достар зерделікпен меңгеріңдер.
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