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Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы
«№ 164 ЖББОМ» КММ. Тарих пәнінің мұғалімі
Иршатова Молдир Алмаханбетовна
Сабақ тақырыбы:
Қазақстан
аумағын
моңғолдардың
жаулап алуы
Сынып 7 Қатысқан оқушылар саны:
Сабақтың
мақсаты
Жетістік
критерийлері
Бағалау
критерийі

Тілдік
мақсаттар

Ойлау
дағдыларын
ың деңгейі
Алдыңғы
білім
Ресурстар
Әдіс тәсілдер

Мектеп: №164 жалпы орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: М.Иршатова
Күні:16.01.2019жыл
Қатыспаған оқушылар саны:

7.2.2.3.Көшпелілердің әскери өнері жетістіктерін талдау
7.3.1.6.Х – XIII ғғ. мемлекеттерді білу және картаны қолдану
арқылы саяси үдерістерді түсіндіру
1. Моңғолдар мемлекеттік деңгейге қалайша жеткендігін
біледі;
2. Әскери жетістіктерін біледі;
3. Карта бойынша саяси үдерістерді түсінеді;
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта
берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды. Жазба
жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық
жұмысты бірлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды.
Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен жұмыс
жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: Оқулықтан
тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып
бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
1. «Яса» заңдар жинағы арқылы моңғол мемлекетінің
идеологиясы, басқару жүйесі, әлеуметтік құрылымын талдайды
(оқылым дағдысы);
2. Кешіктен -Шыңғысханның жеке басын қорғайтын жасауыл
3. Құрылтай – моңғол империясының жоғары басқару органы
Диалог пен жазуға пайдалы сөздер тізбегі:
Әскер, әлеуметтік, саяси жағдай, қосылу, ақсүйек, заң, әскери
жүйе, біріктіру.
Білу,түсіну,қолдану
Моңғол мемлекетінің құрылуы,қоғамдық құрылысы
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар
Мозайка ,серпілген сауал,кім жылдам?,ой қозғау,
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Сабақтың
ортасы
20 минут

8 минут

Сабақтың
соңы
Бекіту,
бағалау
4 минут

4) Мәтінмен жұмыс: 5 минут+ 3 минут плактпен жұмыс
1-топ:Шапқыншылық қарсаңындағы Қазақстан аумағы
2-топ:Моңғолдардың Қазақстан аумағын жаулап алуының
басталуы.
3-топ:Ұлыстардың құрылуы.
«Жариялау» әдісі -8 минут (Әрбір топ берілген тақырыпшалар
бойынша өз позициясын жариялау керек. Бұл үшін топ ішінен бір
оқушы берілген уақыт ішінде (2-3 минут) басқа топтарға сөйлеп,
жеткізеді.)
Топтардың өзара бағалауы: Бағдаршам,светафор,смайликтер
арқылы бағаланады.
Кеңейтілген тапсырма: Картамен жұмыс
І-топМоңғолдардың Қазақстан аумағын жаулап алуын картаға
түсіреді
ІІ-топ:Қазақстан аумағындағы ұлыстарды картаға түсіреді
ІІІ-топ:Моңғолдар шапқыншылығына дейінгі Қазақстан
аумағындағы мемлекеттік бірлестіктерді көрсетеді
Дескриптор:
Карта бойынша саяси үдерістерді түсіндірді,нақты дәлелмен
қорғады
Саяси үдерістерді картада анықтай алады
Картамен жұмыста қиындықтар болды
Ашық тест тапсырмалары
1.Моңғол ақсүйектерінің құрылтайы ................жылы көктемде
болып,онда Темучинді барлық моңғолдардың әміршісі деп
жариялады.
2.Шыңғысханның нақыл сөздерінен,әскери және азаматтық
заңдардан "..............." құралды.
3.Моңғолдар басып алған жерлерде ұзақ уақыт үстемдік ету
себептерінің бірі ................қысымшылық жасамады.
4.Қазақстан аумағы.............. үлкен ұлдарының ұлыстары құрамына
енді.Ертістен батыста................дейінгі жер........... ұлысы үлесіне
енді.
5.Оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстан және бүкіл орта
азия ......... ұлысына ,Жетісудың шығыс бөлігі........... ұлысына өтті.
Жабық тест тапсырмалары.
1.Әскери іс-қимылдары нәтежиесінде Темучин
керейіттерді,наймандар мен меркіттерді талқандаған мерзім:
А)1218-1223жж
В)1203-1204жж С)1220-1225жж
2.Шыңғысханның Қазақстан мен орта Азияға жорыққа шығуына
сылтау болған оқиға А)Отырар опаты В)Жошы ханның өлімі
С) Суяб опаты
3.Моңғолдарда қабырға бұзатын тас және от лақтырғыш
қарулардың пайда болуына себеп болған және бағынған ел
А)Қытай В)Үндістан С)Қарахан
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Кері
байланыс
1 минут

«Білім теңізіне кеме жіберіңіз»
Тақырыпты жақсы меңгердім деген оқушылар кемелерін теңізге
орналастырады,өзіне сенімсіздер жағаның шетінде қалады
Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту –
Бағалау.
Пәнаралық байланыс
Оқушыларға көбірек қолдау
Оқушылардың
Қауіпсіздік ережелері
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? білімін қалай
АКТ-ны қолдану
Қабілеті жоғары оқушыларға
тексересіз?
Құндылықтармен
қандай міндеттер қоюды
байланыс
жоспарлайсыз?
(тәрбие элементі)
Талқылау үрдісі кезінде барлық
Бағалау критерийлері бойынша бағалау;
оқушылардың бірегей қатысуын
Сәйкестендіру тестінің нәтежиесінде
қадағалаймын.
бағалау
Дәйекті дәлелдерге ғана негізделген
қорытындыға жетудің мағынасының
мәні, сыныптағы қабілеті төмен
оқушы дәлелдерге негізделе отырып
кем дегенде өзін ойын білдіре алады,
ал қабілеті жоғары оқушы тәуелсіз,
негізгі жауап береді.
Сабақ бойынша рефлексия
1.Моңғолдар мемлекеттік деңгейге қалайша
Сабақ мақсаты/оқу мақсаты
жеткендігін біледі;
қаншалықты жүзеге асты?
2. Әскери жетістіктерін біледі;
Бүгін оқушылар нені үйренді?
3. Карта бойынша саяси үдерістерді
Өз уақытымды ұтымды пайдалана түсінеді;
алдым ба?
Тапсырмаларды оқушылардың жас
Жоспарыма қандай өзгерістер
ерекшеліктеріне сәйкес орындадым деп
енгіздім және неліктен?
есептеймін.Сабақтың уақыты, кезеңдері
сақталады деп санаймын.Тапсырмалар
уақыт өлшемімен жасалған.
Сабақ жоспарында ауытқу болады деп
ойлаймын. Сабақтың өткізілу барысында
айқындаймын.
Қорытынды Бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуда да,оқуда да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды(оқытуда да, оқуда да)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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ЖАҢАҚОРҒАН - МЕНІҢ АТАМЕКЕНІМ
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,
Құттықожа ауылы «№ 164 ЖББОМ» КММ.
9 сынып оқушысы Рашид Арын
Жаңақорған менің атамекенім,
Сенің мәңгі атыңды атап өтемін.
Менің арманым сені одан да көркейту,
Мен бірақ сол арманыма жетемін.
Жаңақорғанға ешқандай жер жетпейді,
Алып жатыр Сырдария беткейді.
Адамдары бауырмашыл болған соң,
Оларға еш халық жетпейді.
Жаңақорған ұлылардың ұлысы,
Бабалардың берекелі қонысы.
Жер жаннаты - Жаңақорған деп білем,
Жер байлығы елімнің бақ - ырысы.
ҚҰТТЫҚОЖА АУЫЛЫМ - ҰЛЫ ДАЛА
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,
Құттықожа ауылы «№ 164 ЖББОМ» КММ.
9 сынып оқушысы Тынысбек
Ұшып қонып жүргенде гүлден-гүлге
Құттықожа дамып келет күннен-нүнге.
Қаратаудың иесі біз боламыз,
Кадімгі теңеліп жүрген күн мен түнге.
Келсеңші Құттықожа ауылға,
Шыдаған ол талай-талай дауылға.
Құламастай берік қамал тұрғызған,
Құттықожа сақабаның алдына

Құттықожа халқы үнемі құшақ жайған,
Төрт түлікті асырап, мал баптаған.
Әркімде құмарланса әр нарсеге
Өлеңдерін паш етіп тілмен жайған.

Құттықожа елімді мен мақтайын,
Өлеңімді соған қарай баптайын.
Бұл жерде небір ақын шықпасада,
Осы өлеңді ауылыма мен арнайын.

Құтты қожа ауылым -Ұлы дала,
Сол даладан шығады ұлы дана.
Өркендеп, көркейсе ауылымыз,
Болашақта болады үлкен қала.
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