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ҚҰРМЕТТІ 5-СЫНЫП ОҚУШЫСЫ!

Біз сенімен ғажайып жаратылыстану ғылымда рының 
қызықты да құпия құбылыстарын, қоршаған ортамыздың 
тылсым тіршілігін зерттеп, танып-білу үшін ғажайып 
саяхатқа аттанамыз. 

Жаратылыстану – табиғат құбылыстары мен олардың 
дамуының жалпы заңдарын танумен шұғылданатын 
ғылымдар жүйесі. Жер ғаламшары туралы оқи отырып, 
оның жұлдызды аспандағы орналасқан орнын білесің. 
Оның барлық қатты, сұйық, газ тәрізді және тіршілігі 
бар географиялық қабаттарының құрылысымен таныса 
отырып, бұлардың өзара бір-бірімен тығыз байланысты 
екеніне көзіңді жеткізесің. 

Сондай-ақ адам мен табиғаттың бір-бірімен ажырамас 
байланысын түсінесің. Танып-білу барысында табиғат 
құрамындағы бір бөлік өзгерсе, басқа бөліктері де өзгеріске 
ұшырайтынын ұғасың. Табиғатты қорғау әр адамның 
парызы екенін білесің! 

Табиғат туралы білім ұзақ уақыт бойы жинақталады, 
сараланады, жүйеленеді. Қаншама ғасыр бойы бұл білім 
ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, толықтырылып, жаңарып 
отырады. Жаратылыстану ілімін меңгеру саған жоғары 
сыныптарда физика, химия, биология және география 
пәндерін саналы түрде меңгеруге көмектеседі және 
осылардан алған біліміңді күнделікті өмірде шынайы 
мәселелерді шешуде қолдана аласың. 

СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!
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Ең алғашқы адамдар өздерін қоршаған орта жайлы білім-
дерін жинай бастады. Адамзаттың даму жағдайына қарай бұл 
білімдер көбейіп отырды. Адамдар қоршаған ортаның ең терең 
бөліктеріне кіруге талпынды. Уақыт өте келе жеке ғылымдар 
пайда болды және дамыды. Олардың бірі – табиғатты зерттеді, 
келесілері – экономиканы, үшіншілері – тарихты немесе мәде-
ниетті.

Уақыт өте келе ғылым – ой еңбегін дене еңбегінен бөлді. 
Дәл осы әлеуметтік даму факторының арқасында адамзат қыз-
метінің ерекше түрі – ғылыми таным қалыптаса бастады.

Ғылым – бұл кездейсоқ, бір-бірімен байланыспайтын білім-
дер жиынтығы емес. Керісінше, ол жүйелі ойластырылған 
білімдер мәні. Осыған орай, ғылыми білім – бұл жүйеге айнал-
дырылған білім. 

Ғылым – бұл қоршаған орта жайлы мәліметтер жинақтап, 
олардың жүйеленуі мен талдануын айқындайтын, соған 
қарай жоғарыда келтірілгендердің негізінде жаңа білімнің 
синтезі болып табылатын адамзат қызметінің бір түрі.

Ғылым – жазу пайда болған уақытта қалыптасты. Бұдан бес 
мың жыл бұрын қандай да бір ежелгі шумер оның көсемінің 
ежелгі еврей тайпасына шабуылдағанын, және оның қанша ірі 
қара малды алып кеткенін тасқа  қалап жазуының нәтижесін-
де, тарих пайда болды. Кейін ол үй жануарлары, жұлдыздар 
мен ай, арба мен кепе туралы маңызды деректерді көптеп қа-
лап жаза бастауынан соң; жаңа биология, астрономия, физика 
және сәулет, медицина және математика пайда болды. 

1
АДАМ ӨМІРІНДЕГІ ҒЫЛЫМНЫҢ 
МАҢЫЗЫ ҚАНДАЙ?

Ғылым
Ғылыми-техника-

лық революция
Ғылым 
түрлері

Ғылым 
міндеттері

Сабақтың мақсаты: ғылымның міндеттерін адамзаттың  
қызметі түрінде анықтау. 

Мақсатқа жету үшін білу қажет:
  ғылымның белгілері мен маңызды кезеңдерін;
  ғылымның маңызды міндеттерін адамзаттың қызметі 

түрінде айқындау.
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XVII ғасырдан кейін ғылымның қазіргі түрлерін айқындай 
бастады. Бұл уақытқа дейін, оларды қалай ғана атаған жоқ – 
қолөнер, жазу, тұрмыс, тіршілік және басқа да ғылым төңіре-
гіндегі терминдер. Ғылымның өздері де әртүрлі техника мен 
технология түрлері ретінде көрініс берді. Ғылым дамуының ең 
негізгі қозғалтқыш күші ғылыми және өндірістік революция 
болды. Мысалы, бу қозғалтқышының жасалуы XVIII ғасырда 
ғылымның дамуы мен ғылыми-техникалық революцияның 
пайда болуына әкелді.

Қосымша ақпарат көздерін, соның ішінде ғаламтор желісін 
пайдалана отырып, ғылыми-техникалық революцияның 
жетістіктер постерін құрастыр. Оны сынып алдында түсін дір. 
Ғылым түрлерінің төмендегідей түсініктерін оқы. Дәптеріңе 
ғылым түрлеріне берілген түсініктемелердің сенің көзқара-
сың бойынша дұрысын жаз. Неге олай ойлайтыныңды ашып 
түсіндір. Сыныптастарыңның ойын тыңда.
Ғылымның қазіргі таңдағы жіктелінуі ғылымның бар-
лығын үш түрге бөледі

Ғылым түрлері

жаратылыстану техникалық
қоғамдық және
гуманитарлық

Ұлы қазақ ғалымының есімін еске түсір. Қазақстан 
аумағын зерттеуде оның үлесі қандай?

1) Табиғат құбылыстары, нысандары мен үрдістер туралы 
ғылым (биология, география, астрономия, физика, химия, ма-
тематика, геология, т.б.). Олар көп жағдайда тәжірибенің жи-
нақталуы мен табиғат пен адам туралы білімге жауап береді. 

2) Адам, қоғам туралы ғылымдар (психология, филология, 
әлеуметтану, саясаттану, тарих, мәдениеттану, лингвистика, 
сонымен қоса қоғамтану және т.б.).
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3) Техника мен технологияның дамуына әсер ететін ғы-
лымдар, сонымен қоса жаратылыстану ғылымдары нәти же-
сінде жинақталған білімді тәжірибеде пайдалану (агрономия, 
информатика, механика, электротехника).

Алғашқы мәліметтерді жинақтаумен айналысатын 
ғалымдарды табиғат зерттеушілері деп атайды.

Сенің ойыңша, сен оқуға кірісейін деп жатқан пән, ғылым-
ның қай түріне жатады? Неліктен? Таңдалған ғылымның 
түріне жататындығы жайлы кемінде үш белгісін көрсет. 
Егер жауабын айту қиынға соғып жатса, осы кітаптың бет-
терін қара. 

Ғылымның негізгі міндеті – танымдық міндет. Ғылымның 
негізгі міндеті мен белгіленуі қоршаған ортаны тану мен түсін-
діруде. Ғылымның негізгі ерекшелігі құбылыстар мен процес 
тердің даму заңдылықтарын, зерттеліп жатқан құбылыстардың 
мәнін ашатынын айта кеткен жөн. «Не?» деген сұраққа жауап 
іздеуден басқа, «неліктен?» сұрағына жауап іздеумен айналы-
сады. 

Ғылым басқару міндетін атқарады. Қоғамдық өмірде көрініс 
береді. Ғылымның бұл міндеті XVII ғасырдан басталған. XX ға-
сырдың екінші жартысынан бастап, басқару – орталық міндет-
тің біріне айналды. 
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Берілген міндет неліктен орталықтық екенін ойлан. Осы пі-
кірді айғақтайтын немесе теріске шығаратын мысал келтір.
Ғылымның өндірістік-тәжірибелік міндеті. Еңбек құралы 
мен технологиясы ғылыми білімнің қолданылуының нәти-
жесі болып табылады. Өндірісті басқару ғылымның нәтиже-
сі болып келеді. 

Еңбек құралдары тізбегін ғылымның өндірістік-тәжірибелік 
міндетін айқындайтын кемінде үш еңбек құралдарымен то-
лықтыр. Осы тізбектегі еңбек құралдарының келесі дамуын 
болжа.

Ғылымның эвристикалық міндеті. Зерттелетін нысанның 
келешектегі жағдайын болжау мүмкіндігі.  

Тәжірибелік міндет – материалдық және әлеуметтік игілік 
болып табылады, сонымен қоса білімді тәжірибеде қолдану. 

1. Ғылымның адамзат қызметі ретіндегі мәні қандай? 
2. Табиғат жайлы ғылымдардың ортақ атауы қандай?
3. Табиғат жайлы саған белгілі ғылымдарды ата. 
4. Табиғат жайлы білімді неліктен әрбір адам білуі тиіс? 
5. Ғылым атауларын ғылым түрлері бойынша дәптерге 
жікте: механика, психология, география, құрылыс, тарих, 
мәдениеттану, биология, астрономия, химия, математика, 
геология, лингвистика.
6. Ғылым дамуының «оң» және «теріс»дәлелдерін жаз. 

Ғылым жайлы айтқан кезде, псевдоғылым» (немесе «жалған 
ғылым») термині жайлы айта кеткен дұрыс. 

Псевдоғылым – бұл ғылыми қызметті көрсететін, алайда ол 
болып табылмайтын қызмет түрі. Псевдоғылымның пайда бо-
луы:
–  ресми ғылыммен күрес;
–  ғылыми білімнің жетіспеушілігінің нәтижесінде адасу;
–  шығарма элементі. 
(Discovery «Мижұмбақ» бағдарламасын қарау).
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ҒЫЛЫМ
«+» ғылымның дамуы «–» ғылымның дамуы

7. Ұлы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон: «Басқаларды біл-
медім, алайда мен өзімді су жиегінде жүрген, бақалшықты 
тапқан бала ретінде сезінемін, ол кезде шындықтың алып 
мұхитының алдында шексіз, зерттеусіз тұрған шақта». Осы 
сөздерді қалай түсіндіресің?

Қосымша әдебиеттерді немесе ғаламтор желісін пайдала-
нып, табиғатты зерттеумен айналысатын ғылымдардың бірі 
жайлы қажет ақпаратты жинақта. Оның жетістіктерін адам 
қалай пайдаланатынын айтып бер. Сыныпта түсіндір. 

2003 жылы біздің Республикамызда  
10 000 теңгелік ақша бірлігі шығарылды, 
оның бетінде әйгілі шығыс ғалымы  Әбу 
Насыр әл-Фараби бейнеленген. Сонымен 
қатар, ол қазақстандық 1 теңге (1993) 
мен 5000 теңгеде (1998), және басқа да 
ақша белгілерінде бейнеленген. 

Қазақстанның әйгілі ғалымы Әбу-Насыр әл-Фараби жай-
лы қысқаша мәліметпен таныс. Оның өмірі мен қызметі 
жайында нақты ақпаратты тап. Сенің ойыңша неліктен 
оның бейнесі қазақстандық ақша бірліктерінде бейнелен-
ген? Оның жетістіктері туралы хабарлама жаз. Оны буклет 
ретінде әзірле. 
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ЗЕРТТЕУ СҰРАҒЫН ҚАЛАЙ ТҰЖЫРЫМДАУ 
ЖӘНЕ ЖОСПАРДЫ ҚАЛАЙ ҚҰРАСТЫРУ КЕРЕК? 

2

Пәннің мақсаты: 
 зерттеу сұрағын тұжырымдау және  болжау;
 зерттеу жоспарын құрастыру; 
 зерттеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелерін тұ- 

жырымдау. 
Мақсатқа жету үшін білу қажет:

 зерттеу мәселесі, зерттеу нысаны мен пәні қалай тұжы-
рымдалады;

 болжам мен зерттеу мақсатын қалай тұжырымдау және 
олардан жұмыс жоспарын құрастыру. Зерттеу кезеңдерінің не-
гізгісін есіңе түсір. Оларды дұрыс ретпен орналастыр. Егер сен 
ұмытып қалсаң, сөздік тізбек саған көмектеседі. 

Зерттеу 
мәселесі

Зерттеу 
пәні

Зерттеу 
нысаны

Зерттеу 
мақсаты

Болжам 
Зерттеу 

жоспары
ма
қс
ат
ны

сантұ
жырымжоспарнәтижеқұралдарме

рз
ім

Алдыңғы параграфтан түсінгеніңдей, 
кез келген ғылымның негізі қандай да 
бір зерттеудің түрі болып табылады.  Қа-
лайша зерттеуді жоғары дәрежеде өткізу 
керек? Нәтиже алу үшін қандай нобай-
мен жүру қажет? 

Кез келген зерттеу алдын ала жұмыс- 
ты жоспарлайды, оның мақсаты – зерттеу- 
дің жалпы кескінін, оның бағдарламасын, сонымен қоса әрбір 
кезеңнің шамамен орындалу мерзімін белгілеу. Зерттеу қыз-
метінің жеке кезеңін алып қарастырамыз. 

1-кезең – мәселені, пән мен зерттеу нысанын айқындау.

Өз сыныбыңды қаншалықты жақсы білесің? Сені және се- 
нің сыныптастарыңды не байланыстырады? Сыныбыңдағы 
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дырып жібереді. Өз қызығушылықтарымызды нақты, өзекті 
мәселе бойынша шектегеніміз жөн. 

Зерттеу мәселесін қалыптастыр. Оны дәптерге жазып ал. 
Енді пән мен зерттеу нысанын таңдай аласың ба? 

Зерттеу пәні – бұл нақты ерекшелік, ақиқат, құбылыс, 
зерт теу мәселелерін шешу үшін қажет зерттеу мен қа-
растыру.
Зерттеу нысаны – бұл зерттелетін нысан; зерттеу нысан-
дары ретінде адам, адамдар тобы, мекемелер, физикалық 
нысандар, психикалық ерекшеліктер және т.б. болуы мүм-
кін.

Ойланып, өзіңнің зерттеу нысаның мен пәніңді дәптерге 
жазып ал.  

Ақылға салынған және нақты тұжырымдалған мәселе, пән 
және зерттеу нысаны зерттеудің бірінші кезеңінде орындала-
тын жұмыстың көлемі мен бағытын анықтауға, зерттеу тақы-

сенің ерекшелігің неде? Саған оны білу қызықты ма? Осы 
сұрақтарды топтың ішінде талқыла. Өз болжамдарыңды 
құрастыр. Қатарластарыңның ойларын тыңда. Зерттеудің 
осы кезеңін мәселе деп санауға бола ма?  

Мәселе – бұл зерттелмеген немесе мардымсыз зерттелген 
ерекшеліктер, кезеңдер, ғылымға, сонымен қатар тәжіри-
беге де қызықты болатын құбылыстардың қандай да бір 
байланысы. Бұл сұраққа міндетті түрде нақты тәжірибелік 
және теориялық әрекетті жауап іздеу қажет. 

Зерттеудің мәселесін анықтау үдерісінде барлық сұрақтар- 
ға жауап іздеу, зерттеудің кең ауқымын қарастыруға деген қы-
зығушылық болады. Мұндай қателік зерттеу кезінде жігерді 
төмендетеді, зерттеудің сапасын нашарлатады, оны оңтайлан-

Сыныптастарымның қаншасы мен туған жылы дүниеге 
келген?
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рыбы бойынша қажет ақпаратты ерекшелеуге болатын ақпа-
рат көздерін таңдауға,  зерттеу кезінде қолданатын алдын ала 
тәсілдер жайлы ойлануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл 
зерттеуге кететін уақытты үнемдейді.

2-кезең – мәселе бойынша әдебиетті зерттеу, негізгі түсінік-
терді айқындау, жұмыстың нақты әрі соңғы тақырыбы.

Берілген кезеңнің негізгі мақсатын топ ішінде талқылап, 
анықта. Егер сенде қиыншылықтар туындап жатса, қосым-
шаны пайдалан. 

Зерттеу пәні – туған күні болып табылады. 
Зерттеу нысаны – сыныптастары.

Кезең мақсаты – ғылымға зерттелетін мәселе жайлы не бел-
гілі екенін, ал қайсысы аз зерттелген немесе мүлде зерттел-
мегенін анықтау. Бұл зерттеу мәселесінің спецификасын 
құрауы мүмкін.

Қойылған мәселе бойынша әдебиетті зерттей бастаған кезде 
сен әдебиет түсінігіндегі белгісіздік пен қарама-қайшылықтарға 
соқтығуың мүмкін. Мұндай жағдайда түрлі зерттеу нәтиже-
лерінде бірнеше рет бір түсініктер қолданылса, оларды салыс- 
тыру қиынға соғады. Мұндай жағдайды жою үшін берілген 
мәселе бойынша әдебиетті зерттеу қажет. Егер түсінік анықта-
масында бірегейлік болмаса, мүмкін болған көзқарастың бі- 
реуін қабылдауға және оны өз жұмысыңда міндетті түрде 
талқыға салуға тура келеді.

Бастауыш мектептердегі жаратылыстану сабағынан қан-
дай сұрақтар сенің зерттеу мақсатыңды тұжырымдауыңа 
көмектеседі?  

Сен зерттеп отырған мәселе бойынша қандай әдебиеттің 
саған қажет екенін ойлан. Егер қажет болса, ақпарат көз-
дерін іздеудің түрлі құралдарын пайдалан және зерттеу  
мәселесі бойынша қажет көздерді дәптеріңе жазып ал. 
Өзіңнің зерттеу тақырыбыңды нақты айқында. Оны дәп-
теріңе жаз.
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3-кезең – зерттеудің мақсатын, міндетін және болжамын 
тұжырымдау.  

Зерттеу мақсаты – бұл шешім, зерттеу мәселесінің зерт-
телген әдебиетпен қосқандағы сұрағын қамтиды. 

Болжам – бұл зерттелетін пәннің құрылымы туралы, зерт-
теліп отырған құбылыстар мен факторлардың байланысы 
жайлы логикалық анықталған болжам. Болжам зерттеу-
дің негізгі бағытын анықтайды. 

Бастауыш сыныптардағы жаратылыстану курсынан есіңе 
түсір. Қандай сұрақтар саған зерттеу мақсатын тұжырым- 
дауға көмектеседі?

Болжамды жоғары дәрежеде тұжырымдау үшін келесі нұс- 
қаулықтарды пайдалан: 

1. Зерттелетін жағдайды сипатта. Мысалы: нақты ақпарат 
болмайынша, менің сыныбымда неше оқушының мен туылған 
жылы туылғанын анықтау мүмкін емес. 

2. Қажет жағдайды жазып ал. Мысалы: мен дүниеге келген 
жылы туылған сыныптастардың санын анықтау. 

3. Шарт. Мысалы: сыныптастар арасында сауалнама жүргі-
зу немесе сынып журналындағы туылған жылдар бойынша ста-
тистикалық ақпаратты оқу. 

Болжамды тұжырымдауға келгенде, келесідей формуланы 
пайдалан: «Егер …, онда …», бұл мәселені шешуді сипаттайды. 
Мысалы: Егер менің сыныптастарымның арасында сауалнама 
жүргізсек немесе сынып журналындағы туылған жылдар бо- 
йынша статистикалық ақпаратты оқысақ, онда мен туылған 
жылы туылған сыныптастарымның санын білуге болады.

Өзіңнің зерттеу болжамыңды тұжырымдап, дәптеріңе жа-
зып ал. Оны өз сыныптастарыңмен талқыла. Олардың бол-
жамдарын тыңдап көр. 

Тексеріс нәтижесінде болжамды дәлелдейді немесе теріс ке 
шығарады. Болжамды тексеру – логикалық тұрғыдағы зертте-
мелерді тексеру.  

Зерттеу мәселелері мақсатты айқындайды және болжам-
ды тексеру қызметін атқарады. Көбіне мәселе – бұл зерттеу-
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дің нақты қадамы, олар берілген болжам ды дә лел дейді немесе 
теріске шығарады. 

Осылайша, сен өз зерттеуіңнің жоспарын құрдың, ол мына-
лар:

1. Зерттеу мәселесі;
2. Зерттеу пәні мен нысаны; 
3. Берілген мәселені шешудегі ақпарат көздерінің тізімі;
4. Зерттеу тақырыбы; 
5. Зерттеу мақсаттары; 
6. Зерттеу болжамы; 
7. Зерттеудің нақты қадамдары. 

1. Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты анықтау мақса-
тында сұхбаттасу сұрақтарын дайындау.

2. Кімнің қай кезде туғанын анықтау үшін сыныптастарым 
арасында сауалнама жүргізу.

3. Сыныптастарымның туған күндері туралы ақпаратты 
нақтылау үшін сынып журналын зерттеу.

4. Мен туған жылы дүниеге келген сыныптастарымның са-
нын есептеу. 

Биекенов Кеңес Үмбетжанұлы

Қазақстан Республикасы білім беру саласының 
құрметті қызметкері, әлеуметтану ғылымының 

докторы, академик

Оның әлеуметтану саласы бойынша қызметі жайлы ақпа-
ратты қарастыру. Жазбаша сипаттаманы дәптеріңе жаз.

Зерттеу барысында, оның бағытына қарай  техникалық 
қауіпсіздік шараларын нақты ұстану қажеттігін есіңде сақта! 

Саған сыныбыңда әлеуметтік сауалнама жүргізу қажет. 
Жұбыңмен сауалнаманы жүргізген кезде өзіңді қалай ұс-
тауыңды талқыла. Сауалнамаға жауап беруші сенімен 
сұхбаттасқанда өзін қолайлы сезіну үшін және ашық болуы 
үшін қандай ережелерді ұстану қажет? Сен нақты жауап 
алу үшін, сұрақтар қалай дайындалуы тиіс?
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Таңдалған тақырып бойынша сұрақтарды дайында және өз 
сыныптастарың арасында тікелей зерттеу жүргіз. Зерттеу 
нәтижелерін дәптерге жаз. Өзіңнің мәселең мен болжамыңа 
жүгінуді естен шығарма. Өзіңнің болжамыңның дәлелден-
гені немесе теріске шыққаны жайлы нәтиже шығар; зерт-
теу мәселесі шешілді ме (қандай тізбекте зерттеу жүргізу 
керектігін есіңе түсіру үшін параграфтың басына жүгін).

Әлеуметтік сауалнама – бұл зерттелетін нысан бойынша 
әлеуметтік ақпарат жинаудың алғашқы тәсілі, ол нақты 
адамдар тобына сұрақтармен жүгіну болып саналады. Әлеу- 
меттік сауалнаманы жүргізудің негізгі тәсілі сұхбат жүр-
гізуші мен респондент арасындағы әңгіменің сұрақ-жауап 
ретінде өтуі.
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Сабақтың мақсаты: 
 өлшем бірлігінде нысандардың параметрлерін анықтау;
 бақылау және өлшеу мәліметтерін белгілеу;
 зерттеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелерін 

тұжырымдау. 
Мақсатқа жету үшін білу қажет: 

  зерттеудің қандай әдістері барын білу; 
 ғылыми зерттеулерді жүргізгенде қандай жабдық қолда-

нылатынын;
- ғылыми зерттеуді қалай жүргізуді. 

ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУГЕ НЕ КӨМЕКТЕСЕДІ?
3

Зертханалық 
жабдық

Ұлғайтқыш 
жабдық

Өлшеуіш 
жабдық

эталон
зерттеу
әдістері

Өткен сабақта сен ғылыми зерттеудің бір түрі – әлеуметтік 
сауалнамамен таныстың. Әлеуметтік сауалнаманың қандай 
ғылым түріне жататынын ойлан. Неліктен? Сенің ойыңша, жиі 
әлеуметтік сауалнама жүргізуге не көмектеседі? Ғылыми зерт-
теу жүргізуге әлеуметтік сауалнама жүргізудің өзі жеткілікті 
ме? Неліктен? 

Бақылау жүргізу үшін ғалымдар әдетте арнайы аспаптар 
мен құралдарды пайдаланады. Оларды жабдықтар деп атайды. 
Жабдықтардың үш түрін ажыратады: өлшеуіш, ұлғайтқыш 
және зертханалық. 

Жабдықтардың келтірілген мысалдарын үш топ бойынша 
жікте. Неге ондай таңдау жасағаныңды түсіндір. Кестені 
дәптерде толтыр. Қиындық туған жағдайда көмекші сөзге 
жүгін.

Өлшеуіш 
жабдық

Ұлғайтқыш 
жабдық

Зертханалық 
жабдық
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Телескоп  Ұлғайтқыш 
әйнек

микроскоп 

Колба 

Түтік
ұстағыш

Термометр 

Өлшеуіш стақан Таразы  Сызғыш  Секундөлшер

Лазерлік техника, компьютерлер, спектрометр және басқа 
да жетілдірілген техникалардың пайда болғанынан бастап 
ғылыми зерттеулер үшін белгісіз табиғат құбылыстары мен ма-
териалдық нысандардың қасиеттері қолжетімді бола бастады, 
көзге көрінбейтін физикалық, химиялық жағдайлардың талда-
нуы мүмкін болды. 

Томограф химиялық құбылыстардың барысын бақылауға мүмкіндік бе-
реді. Адамның денесін зерттеу арқылы ауруды алғашқы даму кезеңінде 
анықтауға болады.

Зерттеуге арналған жабдықтар тобымен зерттеулердің қан-
дай түрлері жасалынатынын есіңе түсір. Осы зерттеулер кезін-
де қандай жабдық қолданылады? Постердегі бос бағанды то-
лықтыр.
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Келесі түсініктердің сипаттамасын есіңе түсіріп анықта: 
  – бақылау – тәжірибе
  – өлшеу – эталон

Бақылау

Зерттеу
түрлері

? ?

??

? ? ?

Кестеде ғылыми зерттеулер жүргізуге міндетті  нақты де-
нелердің эталондары мен өлшем бірліктері берілген. Жаб-
дықтың жанына жабдыққа тән өлшем бірлігін жазып, пос- 
терді толықтыр. 

Сипаты
Өлшеу 

эталоны
Өлшем бірлігі, оның белгілері

Өлшем Метр Миллиметр (мм)         Сантиметр (см)
Метр (м)           Километр (км)

Масса Килограмм Миллиграмм (мг)    Грамм (г)
Килограмм (кг)     Центнер (ц)
Тонна (т)

Көлем Текше метр Миллилитр (мл)
Текше сантиметр (см3)
Литр (л)

Уақыт Секунд Секунд (с)
Минут (мин)
Сағат (сағ)

Температура Градус Градус (0С)

Жан Анри Фабр (1823–1915) 

Өмірін жәндіктерді зерттеуге арнады. Маса, кө-
белек, қоңыз, араларды зерттеуге уақыты мен күшін  
аямаған ол, жәндіктер білгірлерінің арасында үздігі 
болды. Өзінің ашылуларын Фабр кітаптарда сипатта-
ды, және бүгінгі күні түрлі елдердің табиғат  әуесқой-
лары мен ғалымдары оның кітабын пайдаланады. 
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Сенің ойыңша, қандай зерттеуде жабдықтарды жиі пай-
далану нәтижесінде өлшем, масса, көлем, уақыт және тем-
пература анықталады? Көмекші сөз шие-
леніскен сөзде жасырылған.

Өткен сабақта айтылған ғылыми зерттеу жобасының құ- 
рылымын есіңе түсір. Ол үшін тізбекті орнына келтір:

 Зерттеу мәселесі → зерттеудің нысаны мен пәні → …→ зерт-
теу болжамы → зерттеу есебі.

4 кезең – зерттеу әдістерін таңдау. Нақты материалдарды 
жинақтау. 

Зерттеу әдістері – бұл зерттеушінің құралы. Олар зерттеу 
рәсімін нақты реттеуге, жеткілікті дәрежеде зерттеліп 
жатқан құбылыстарды белгілеуге, мақсатқа жету үшін 
жол ашуға көмек береді.

Зерттеу жетістігі түрлі әдістердің үйлесуі кезінде жоғары-
лайды, ол зерттеліп жатқан құбылысты түрлі жағынан ашуға 
мүмкіндік береді.  

САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС
Біз заттардың көлеңкесі болатынын білеміз. Оның ұзын-
дығы неге байланысты екенін анықтайық. 

Зерттеуді бастамас бұрын электрлі аспаптарды пайдалану-
дың техникалық қауіпсіздік ережелерін есіңе түсір! 

шелөу

1. Зерттеу мәселесін ерекшеле.
2. Зерттеудің пәні мен нысанын анықта. 
3. Мәселені шешу процесінде қандай ақпарат көздері саған 

көмектесетінін анықта. 
4. Зерттеу тақырыбын ата. 
5. Зерттеудің болжамы мен мақсатын қалыптастыр.
6. Зерттеу есебін таңда.
7. Зерттеу әдістерін анықта (өлшем, бақылау, тәжірибе).
8. Зерттеу жүргіз. Барлық қабылдаған мәліметтерді дәп-

теріңе анық белгілеп ал. Техникалық қауіпсіздік ережелерін 
есіңнен шығарма. 

Қажетті құралдар: Үстел шамы, ермексаз бөлігі мен қалам. 
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Тәжірибе барысы:

1. Өзекті шамнан біршама арақашықтықта қой және оның 
көлеңкесінің ұзындығын өлше. 

2. Өзекті шамға жақын қой. Өлшеуді қайтала. Көлеңке нің 
ұзындығы қалай өзгерді? 

3. Шамды жоға-
ры көтер. Өзек кө-
леңкесінің ұзынды-
ғы қалай өзгерді? 

4. Өзек көлеңкесі 
жоғалу үшін, шам 
ор нын қалай өзгерту 
керектігін ойлан.

Сен қолданған 
зерт теу әдісте рін 
атап көрсет. 

1. Зерттеудің қандай әдістерімен таныстың? 
2. Бақылау арқылы нені білуге болады? 
3. Тәжірибе мен бақылаудың айырмашылығы неде?
4. Табиғатты зерттеуде қандай өлшемдер қолданылады?
5. Төмендегідей шараларды орындау үшін зерттеудің қан-

дай әдістерін қолдану қажет: 
–  бөлме өсімдіктері жапырақтарын өлшеу үшін; 
–  түрлі жағдайларда өсетін бірдей өсімдіктердің айырма-

шылығын анықтау үшін.
6. Бастауыш мектепте Жаратылыстану пәнін оқығанда қол-

данған бақылаулардан мысал келтір.
7. Қандай мамандық ғалымдары бақылау кезінде телескоп-

ты қолданады? 
8. Арақашықтықты, уақытты, массаны өлшеу үшін қандай 

аспаптар қолданылады? 
9. Қандай ұлғайтқыш аспаптарды білесің? Олардың көме-

гімен нені зерттейді? 
10. Зертханалық жабдықтардың мысалын келтір. Оны қан-

дай мақсатта қолданады? 
11. Химик ғалымдар қандай аспаптарды қолданады? 
12. Ғылыми зерттеу жобасын ғылыми зерттеу кезеңімен то-

лықтырып, құрылымын ата.

1-өлшем. 
Өзектің шамнан арақашықтығы – ____ см.
Өзек көлеңкесінің ұзындығы – ____ см.

2-өлшем. 
Өзектің шамнан арақашықтығы – ____ см.
Өзек көлеңкесінің ұзындығы – ____ см.

3-өлшем. 
Өзектің шамнан арақашықтығы – ____ см.
Өзек көлеңкесінің ұзындығы –  ____ см.
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1. Кітап беттерін парақтап, бақылау мен тәжірибенің 1-2 
мысалын таңда. Дәптерге бір-бір мысалмен жазып ал.

Тәжірибе Бақылау

2. Оң қатардағы қандай өлшем бірліктер сол жақта келтіріл-
ген шамаға сәйкес келеді?

Ұзындық
Масса 
Температура
Уақыт
Жылдамдық

Цельсий градусы
метр/секунд
секунд
килограмм
метр 

3. Уақыт шкаласында зерттеу жабдықтарын ең ежелгісінен 
бастап, заманауи түрлеріне дейін ретімен орналастыр.

Үйіңде қандай өлшеуіш аспаптары бар екенін анықта. 
Сенің отбасыңның мүшелері олардың көмегімен қандай өл-

шемдерді жүргізетініне мәлімдеме дайында.
Температураның үш күннің ішінде түрлі уақыт тәулігінде 
өзгерісіне бақылау жаса. Кестені толтыр. 

Күн 7.00 14.00 21.00

1-күн

2-күн

3-күн

Бірінші компьютер 
КСРО Лебедев

Халықаралық
ғарыштық станция

Телескоп 
Zenith

КернейЕжелгі  
манускрипт

Шағын  
фотоаппарат
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Сабақтың мақсаты: 
 екінші реттік өлшеу кезінде орташа арифметикалық мән-

ді анықтау және  негізгі ойды айқындау.
Мақсатқа жету үшін білу қажет:

 ғылыми зерттеу процесі кезінде көпреттік өлшеу неге қа-
жет? 

 өлшеу нәтижесінде орташа арифметикалық мән қалай 
шығарылады? 

 зерттеу нәтижесін дұрыс талдауға мүмкіндік беретін 
ғылыми қызметтің қандай түрлері бар? 

ЗЕРТТЕУ КЕЗІНДЕ АЛЫНҒАН АҚПАРАТТЫ 
ҚАЛАЙ ДҰРЫС ТАЛДАУ ҚАЖЕТ? 

4

Алдыңғы сабақтарда танысқан ғылыми зерттеудің негізгі 
кезеңдерін есіңе түсір.

Ғылыми қызметтің қандай түрлерін сен үйде орындадың? Ол 
үшін қандай құралдар пайдаландың? Зерттеу нәтижелерін 
дәптеріңе жазып алу үшін қандай өлшем бірліктері саған 
қажет болды? Қызметтің қандай түрі саған қиындық туғыз- 
ды? Неліктен? Сенің әрекетің әртүрлілікпен ерекшеленді 
ме? Зерттеу қызметінің қандай түрі қайталанды? Сенің ой-
ыңша, бір түрлі өлшемдерді жүргізу неге қажет болды? 

Мына түсініктерге анықтама бер:
– графикалық үлгілеу;  – математикалық үлгілеу

Өзіңнің зерттеу мәселеңді ерекшеле. Зерттеудің пәні мен 
нысаны не болды? Өзіңнің зерттеуіңді қалай атар едің (зерттеу-

Зертханалық 
жабдық

Ұлғайтқыш 
жабдық

Өлшеуіш 
жабдық

эталон
зерттеу
әдістері
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Мына сұрақтарға жауап бер: 
1. Қай күні ең жоғарғы температура белгіленген? Ең төменгі 

температура ше? 
2. Қай күні ең ұзақ жылы уақыт бақыланған? Қай күні сен 

температураның ең қатты өзгерісін бай-
қадың?

Зерттеу нәтижесінде берілген сурет 
түрі саған ұсыныл ған сұрақтарға жауап 
беруіңе қалай көмектесті? 

дің аты қалай)? Үй зерттеуінің мақсаты мен болжамын анықта. 
Өзіңнің алдыңа қандай мақсат қойдың? Зерттеудің қанша ке-
зеңін өткіздің? 

5-кезең – зерттеу нәтижелерін өңдеу және оларды талдау 
Бұл кезеңде жиналған материалдарды ғылым саласында  

бар  әдістердің көмегімен өңдейді (статистикалық талдау, гра- 
фикалық, математикалық және басқа үлгілеу және т.б.). Алын- 
ған мәліметтерді топтап, кесте, график және диаграмма түрінде 
ұсынады. 

Үй жағдайы зерттеуіндегі әртүрлі тәулік уақытындағы ауа 
температурасы өзгерісіне жүгін. Келесі тапсырмаларды 
орында:

Графикалық диаграмма көмегімен келесідей мәліметтерді 
анықта: көк түспен – бірінші күндегі температура өзгері- 
сін, жасыл түспен – екінші күндегі температура өзгерісін, 
қызыл түспен – үшінші күндегі өзгерісті. 

С0

t, часНЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



25

Ғылыми графиканың (графикалық үлгілеу) жалпы мақса-
тын келесідей тұжырымдауға болады: көзге көрінбейтін және 
абстрактылы “көзге көрінетін” етіп жасау. Соңғы сөз тырнақ-
шаға алынған, себебі бұл “көрінушілік” барынша шартты. 

Келесі сұраққа жауапты жұбыңмен талқыла: Күн өткен са- 
йын температура қалай өзгерді? Жауапты нақты әрі дәлелді 
етіп беруге тырыс. Егер сен қиналсаң, «орташа арифметика-
лық мән» түсінігіне жүгін.

Орта арифметикалық мән (аrithmeticмean) – қандай да 
бір бақылау тобын сипаттайтын орташа мән; берілген қа-
тардағы сандарды қосып, келесі қатардағы сандарға бөлу 
арқылы шығарылады. 

СА = (a
1
+a

2
+…+a

n
)/n, 

мұндағы а – өлшем мәні, n – мән саны 

Үш күндік температура арасындағы айырмашылық қан-
дай? Бірінші және үшінші күндегі температураның өзгерісін 
анықта. Нәтиже шығар. 

Қорытынды нәтижеге сүйеніп болжам жаса: сенің есебіңді 
қосқанда бір апта кезіндегі температура қалай өзгереді және үш 
күн ішінде тенденция сақталған шарттағы температураның өз-
герісі. 

Ғылыми зерттеуде бір параметрдің көп реттік өлшемі сенің 
ойыңша не үшін жүргізіледі? Жауапты дәптеріңе жаз. 

Қазіргі ғылым жобалық графикалық үлгілеусіз өмір сүре 
алмайды. Ол жобалық іздестірудің оңтайлы процесін, жо-
балық түрленудің көрнекілігін, жобалық ойдың мазмұнға 
сәйкестігін  қамтамасыз етеді.

Мейлінше бір өнімді сурет артындағы композициялық ор-
талықты сақтай отырып түрлі сипаттама көрсеткен дұрыс.
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Математикалық үлгілеу — бұл қандай да бір құбылыстың 
немесе математика тіліндегі нақты әлемнің нысанының жуық 

Үлгілеумен қандай мамандықтың адамдары айналысатынын ойлан. Бұл 
болашағы бар мамандық па? Ғылыми үлгілеу үшін қандай білім және қа-
білет қажет?

сипаттамасы. Үлгілеудің негізгі мақсаты – берілген нысандар-
ды зерттеу және болашақ бақылау нәтижелерін болжау. 

Температура өзгерісі графикасының көмегімен жұмысты 
жалғастыр.

Қара түспен үш күн ішіндегі температура өзгерісінің орташа 
арифметикалық мәнін белгіле. Үзік қара түсті шегарамен 
келесі аптадағы температураның орташа өзгерісін болжа. 

1. Сен зерттеуіңнің мәліметтерін талдау үшін ғылыми зерт-
теудің қандай әдістерін қолдандың? 
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2. Сенің зерттеу пәніңді қандай зерттеу әдісі визуалды көр-
сетуге көмек береді? 

3. Математикалық үлгілеудің мәні неде? 
4. Ғылыми зерттеу процесінде неге бір көрсеткіштің бірне-

ше өлшемін жүргізу қажет? 

Компьютерлік техниканың пайда болуынан қазіргі күнге 
дейінгі дамуы жайлы қысқаша ақпарат жинақта. Компью-
терлік техника дамуының уақытша шкаласын құрастыр 
(негізгі кезеңдер). Графика көмегімен даму кезеңдерінің 
аралығындағы уақытша өзгерістерді көрсет. Графикалық 
үлгілеу арқылы компьютерлік техниканың болашағын қа-
лай елестетініңді көрсет. Аралық уақытты көрсет. 

Математикалық үлгілеу ма-
тематикамен қоса бірнеше 
жылдар бұрын пайда болған. 
Математикалық үлгілеудің 
дамуына ЭЕМ-нің пайда бо-
луы үлкен әсер етті. Есепте-
уіш машиналардың қолда-
нылуы аналитикалық зерт- 
теуге ұшырамаған тәжірибеде 
көптеген математикалық үл-
гілеуді талдауға және пайда-
лануға мүмкіндік берді. Ком-
пьютерде орындалған матема-
тикалық үлгілеу компьютер-
лік математикалық үлгілеу 
деп, ал мақсат бағытындағы 
жүргізілген компьютерлік үл- 
гілеу есептері есептеуіш тә- 
жірибесі деп аталады. 
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Суретте бейнелеген адам есімін анықта. Суретте бейнелен-
ген нысандар бұл адаммен қандай байланыста? Суретте бей-
неленген кез келген нысан жайында қызықты ақпаратты 
анықта. Тұсаукесер дайындап, оны сынып алдында көрсет. 
Тағы қандай нысандар бұл адаммен байланысуы мүмкін?
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ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫНЫ  
ҚАЛАЙ ДҰРЫС БЕЗЕНДІРУ КЕРЕК?

5

Сабақтың мақсаты: 
 зерттеу мақсаты бойынша қорытынды шығару. 

Мақсатқа жету үшін білу қажет: 
 қорытындыны қалай сауатты құрастыруды;
 жүргізілген зерттеудің қорытындысын дұрыс шығару 

үшін негіз ретінде не алынады.

ғылыми зерттеу 
кезеңдері

зерттеу 
қорытындылары

Күз мезгілі келуімен күндер суытады, қалада орталық  
жылу беретін жүйесі іске қосылғанша  көпқабат ты тұр-
ғын үй лерде, бөлмелерін жылыту үшін адамдар тоқты 
ж ылытқыштарын іске қосады. Жылытқыштар қай жер-
де тұратынын сен байқадың ба? Еденде ме немесе жоға-
ры бір жерде ме? Қалай ойлайсың: бөлмені жылыту үшін 
жылытқыш қай жерде тұрған тиімді?
Жоғарыда белгіленген сұрақтарды топта талдаңдар. Сендер 
бір пікірге келдіңдер ме? Шешуші сұраққа жауап беру үшін 
қарапайым тәжірибе жүргізуге болады. 

Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдерін сақтай отырып экспе-
римент жүргіз.

1. Зерттеу мәселесін, пәнін және нысанын анықта. Дәптер ге 
жаз.

Жылы ауа суық ауадан едәуір 
жеңіл болады, сондықтан олардың  
молекулалары, суық ауаға қара- 
ғанда жылдамырақ жылжиды. Та- 
биғаттағы қандай үдеріс туралы 
айтылады? Сызбадағы көк стрел-
ка нені білдіреді? Ал қызыл стрел-
ка нені? Бұл мәліметтер,  тәжірибе 
саған қандай көмек береді?
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2. Осы мәселені шешу үшін саған қандай білімдер қажет 
екенін анықтап ал. 
Қажет болса қолдағы бар ақпарат көздері арқылы  іздестір 
немесе жауабын осы параграфтан оқып тауып ал. Өзіңнің 
зерттеу тақырыбыңды құрастыр. Дәптерге жаз.

3. Зерттеу мақсатын, болжамын анықта. Егерде қалай 
құрастыруын ұмытып қалсаң, §2 оқып шық.

4. Тәжірибе жүргіз. Жүргізу үшін саған майшам мен сіріңке 
керек.

Топта отты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасын 
сақтау ережесін құрастырыңдар. Оны талдаңдар. Сурет-
тердің атауларын жазыңдар.

Тәжірибені жүргізу алдында бөлмені тексеріп, терезелерді 
жауып қойыңдар, жел болмау керек. 

Есіктің жоғарғы жағында от жалыны дәлізге қарай, ал еден 
жағында – бөлмеге қарайшалқиды.

Бөлмедегі ауа ешқашан тыныштықта тұрмайды. Жылыту-
дан ауа жеңілдеп, суынудан – ауырлайды. Жылынған жеңіл 
ауаны салқын ауа жоғарыға, төбеге қарай ығыстырады, ал те-
резе немесе суық қабырға тұсындағы салқын, ауыр ауа төмен, 
еденге қарай жылжиды.
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1. Майшамды жағыңдар.
2. Есікті сәл ғана жауып қойыңдар. 
3. Майшамды есіктің жоғарғы жағына апарыңдар. Бақы-

лап қараңдар – майшамның оты қай жаққа қарай шалқиды. 
Өздерің жүргізген тәжірибені дәптерге сурет ретінде салыңдар.   

4. Енді майшамды есіктің төменгі жағына апарыңдар, еден-
ге жақын. Оттың бағыты өзгерді ме? Тәжірибені дәптерге 
сурет ретінде салыңдар.

5. Зерттеу нәтижесін өңде. 

Келесі сұрақтарға жазбаша жауап бер. 

1. Майшамды есікке жақындатқанда от не істеді?
2. Есіктің жоғары жағында майшамның оты қай жаққа қа-

рай шалқиды, төменгі жағында – қай жаққа? 
3. Жылы және суық жел қасиетінің айырмашылығын біле 

тұра, неге жоғарыдағы үдеріс байқалды?
Егерде жауап бере алмасаң, жоғарыдағы тақырыпты оқып 

шық. 

6. Зерттеу тақырыбы бойынша қорытынды шығару.

Осы экспериментті жүргізу үшін 
не себеп болғанын есіңе түсір.  
Енді зерттеу басында қойылған 
сұ раққа жауап бере аласың ба? 
Оған қалай жауап бересің?  Қоры-
тынды шығару алдында экспери-
мент нәтижесі бойынша қорытынды құрастыру ережелеріне 
назар аудар. Өз пікіріңді топта дәлелдеп, талда. Топта жұ-
мыс істеу ережесін сақта. Өз шығарған қорытындыңды дәп-
терге жаз.
Жұмыстың соңғы кезеңі – қорытынды шығару. Бастапқы 

зерттеулердің жұмысында келесі кемшіліктерді байқауға 
болады: міндеттері бір мақсат болса, орындалатыны мүлдем 
бөлек, ал қорытындысы зерттеу нәтижесін көрсетпейді, түк 
сәйкес келмейді. Бірақ кемшілік онша байқалмайды, себебі 
бұл үш компонент бір-бірімен тақырып жағынан тығыз 
байланысты. 

Бөлме жылытқышын 
төменге суық, ауыр ауа 
жиналатын жерге қою 
керек.НЕ
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ауа шары аэростат

дирижабль

Қорытынды қойылған міндеттермен байланысты болу 
керек, нақты айтсақ, қорытынды қойылған міндеттерді 
орындай отырып қандай нәтижеге жеткенді көрсету ке-
рек. Сонымен, қорытындыны қойылған міндеттерден 
(шығару) құрастыру керек.

Қорытынды шығару келесі принциптерге негізделеді: 
– қорытындыда зерттеу міндеттеріне сәйкес маңызды мәлі- 

меттер болу керек;
– жұмыс барысында анықталған негізгі заңдылықтарды 

көрсету қажет.
Қорытынды шығарар кезінде, ол зерттеу нәтижесінде көр-

сетілген ғылыми ұстам болып табылатынын ескеру керек, оны 
дәлелдеу қажет емес, себебі ол туралы жоғарыда айтылып кетті.

1. Ғылыми зерттеудің барлық кезеңдерін бірінен соң бірін 
дұрыс атап бер.
2. Суреттер сенің зерттеуіңнің қорытындысымен қалай бай-

ланысты?
3. Ойланып жауап бер: сенің алған бүгінгі біліміңді қай 

бағытта қолдануға болады? 

Адамның ауада ұшып 
жүретін туындылары ту-
ралы ақпарат тауып ал. 

Аэростат пен дирижабльдің ай-
ырмашылығын анықта. Бұл 
ұшақтарды қандай мамандықтар 
қолданады? Оларды пайдалану-
дың жақсы және жаман жақта-
ры қандай? Жауабыңды дәлелде.
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Үлкендермен бірге жұмыстың барлық кезеңдерін ұстана 
отырып эксперимент жүргіз.  

Тәжірибенің нәтижесі бойынша тәжірибеге нақты сипатта-
ма беріп, қорытындылап, фотоесеп құрастыр.

Барлығымыз шомылғанды жақсы көреміз. Сенің үйін-
де ваннаның орнында бассейн болса, сен күні бойы суға түсер 
едің...егерде суы суып кетпесе. Су ұзақ уақыт жылы болу үшін 
келесі тәжірибені жасайық. Оны күн көзі мен ас тұзы арқылы 
жүргіземіз. 

Тұзды және тұщы су қалай жылиды? Бірдей ме? Қандай су 
жылуды ұзақ ұстап тұрады? Сен бұл сұрақтарға экспери-
мент жүргізгеннен кейін жауап бере аласың.  

Саған, бірдей екі қара түс ті пластик бөтелке, тұз, термометр 
керек.

1. Бөтелкеге 1/3 дейін су құй. Біреуіне тұз
салып еріт (тұзы көп болса жақсы).
2. Бөтелкені күннің көзіне қой.
3. 30 минуттан кейін екі ыдыстың температурасын өлше.  

Көрсеткішін дәптерге жаз.
4. Екі бөтелкені көлеңкеге немесе суықтау жерге қой.
5. Жарты сағаттан кейін екі ыдыстың температурасын 

өлше.
6. Эксперименттің нәтижесін талда. 
7. Қорытынды шығар.НЕ

 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



АДАМ. ЖЕР ШАРЫ. ҒАЛАМ

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



36

Сабақтың мақсаты: 
 микро- және макроәлемнің нысандарын ажырата білу 

және мысалдар келтіру.
Сабақтың мақсатына жету үшін келесіні білу қажет: 

    микро- және макроәлемнің өздеріне тән ерекшеліктерін;
 микро- және макроәлемнің нысандарын ерекше көр-

сеткіштері бойынша анықтай алу.

Венн диаграммасы

Айырма- 
шылығы

Не 
ортақ

6
МИКРО- ЖӘНЕ МАКРОӘЛЕМНІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ 
ЖӘНЕ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

әлем әлем вирустар бактериялар

Суретке қара. Нысандардың арасында қандай жал пы тұ-
тастық және айырмашылық бар? Өзі пікіріңді сы нып тас-
тарыңмен бөліс. Венн диаграммасы түрінде алынған ақ-
парат ты безендір.

Берілген нысанның біреуі микроәлемге, екіншісі – 
макроәлемге жатады. Диаграмманың атауын жаз.  

Микро- және макроәлемнің анықталған түсініктерін дәп-
терге жаз. Оқулықтан ақпаратты алып, өзіңді тексер. Қа-
рындашпен жұмыс жаса. Егерде сен дұрыс жауап берсең, 
мағыналы топтың үстіне «+» белгісін қой, ал қателессең, 
«–» қоясың.

Айырма- 
шылығыНЕ
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Микроәлем – материалдық әлемнің бір бөлігі. Оған 
кішігірім нысандар жатады: молекулалар, атомдар, қара-
пайым бөлшектер. Оларды арнайы микроскоп құралын-
сыз анықтау қиын, себебі олардың көлемі өте кішкентай:  
10-8 ден 10-16 см- ге дейін.

Микроәлем біздің макроәлемнің негізі 
болып табылады. Сонымен қатар ғылымда 
«микроәлемді» ажыратуға болады. Неме-
се оны басқаша наноәлем дейді.

Сонымен, бізді қоршаған заттар, сондай-ақ адамның денесі 
де біртұтас емес. Олардың бәрі «бөліктен» немесе молекулалар-
дан тұрады. Молекулалар өз кезегінде одан да кіші атомдарға 
бөлінеді. Атомдар тағы да майда бөлшектерге бөлінеді, оларды 
қарапайым бөлшектер деп атайды. 

атомдар

Кеңістіктегі шамасы мм, см және км

Кіші объектілер

адам 

микроскоп

Адам мөлшеріне сәйкес 

келеді

молекулаларМатериалдық әлемнің бөлшегі

жұлдыздар жүйесі-нен кіші

Қарапайым бөлшектер

Өлшемі 10-8-ден 10-16 см дейін

«Микроәлем» және «ма-
кроәлем» ұғымдары шатасып 
кеткен. Олардың бірсыпыра- 
сы жоғалды. Қалған сөздерді 
мағыналық топтарға бөліп, 
ұғым анықтамасын қалпына 
келтір. Бұл үшін саған Венн 
диаграммасы көмектеседі.

Келесі ұғымдардың 
анықтамасын тап:
– нанотехнология
– мегаәлем

Вирусологияның негізін қалаған Д.И. Иванов вирусты 
алғаш рет 1892 жылы ашты. Ойланып, «вирусология» 
ғылымына анықтама бер.

Макроәлем – бұл материалдық әлемнің  бір бөлігі. Оған 
молекулалардан  үлкен, бірақ жұлдыз жүйесінен кіші ны-
сандар жатады. Макроәлемнің негізгі нысаны – адам. Ма-
кроәлемнің көлемі адамның мөлшерімен бірдей және мм, 
см және км бірліктермен  өлшенеді. 
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1. Макроәлемге жататын нысандардың мысалын келтір. 
2. Микроәлемнің  нысандарын кішісінен бастап  бір қатарға 
қой: молекулалар, қарапайым бөлшектер, атом.
3. Нысандарды екі топқа бөл. Автокөлік, бифидобактерия, 
адам,  ағаш, атом, АИЖҚ – адамның иммунжетіспеушілік 
вирусы. Әр топқа жататын өз мысалыңды келтір. 

4. Топта келесі мәтінді талда.  Оған атау бер. 
Микро- және макроәлемді үй немесе біртұтас ғимарат ретін-

де елестетуге болады. Ғимарат біртұтас зат емес, себебі ол кір-
піштен құрастырған қабырғадан, ал қабырға – кірпіш пен це-
мент қоспасынан тұрады. Егерде кірпіш құлай бастаса, онда 
барлық құрылыс құлайды. 

Неге микро- және макроәлемді ғимаратпен салыстырады? 
Сен қандай салыстыру келтіре аласың?
«Әлем – бұл біртұтастылық»  тақырыбына эссе жаз. 

Микроорганизмдер әлеміне бактериялар мен вирустар жа-
тады. Қазіргі уақытта  бірнеше мыңдаған бактериялар түрі та-
былды, бірақ одан да көп деген болжау бар. Адамның қасында, 
адаммен және оның үйімен байланысты бактериялар бар. 

Адамның денсаулығына қандай пайдалы бактерияларды 
білесің? Неге үйді үнемі тазалап тұру керек? Сен білесің бе: 
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үйде қай жерде ең көп бактерия жиналады? Екі ой ұсын, 
неге солай ойлайтыныңды түсіндір.  Көмек сұрауыңа бола-
ды. Пайдалы емес бактериялармен күресуге көмектесетін 
үй гигиенасының ережесін анықта.  

https://www.youtube.com/watch?v=ihPTZn-dt9A сілтеме 
бойынша «Консерванттар және бактериялар әлемі» деген бей-
не-тәжірибені қара. Азық-түлікті қандай әдіспен ұзақ мерзім 
сақтауға болатыны туралы қорытынды шығар. 

«Тазалық – денсаулықтың негізі» тақырыбына төрт шұмақ 
өлең, ұран, үгіттеу сөздер немесе өз таңдауың бойынша тағы 
басқа нәрсе ойлап тап.  Жұмысыңды сыныпқа ұсын.   

Микроәлемнің бактерияларын денсаулыққа әсерін ти гіз- 
бей үйде өсіруге болады. Бәлкім сен «сүт саңырауқұ-
лағы», «шай саңырауқұлағы», «күріш саңырауқұлағы»  
деген түсініктерді естіген шы ғарсың. Бұл қандай саңы- 
рауқұлақтар? Үй иесі бактерияны неге өсіреді? Ата-анаңнан 
сұра, олар сондай бактерияларды қолданды ма? Мүмкін 
олар қазір қолданып жүрген шығар? Егерде солай болса, 
онда бактериялардың өсетінін бақыла, қасиеттері туралы 
біліп ал. Буклет жасап, сыныпқа ұсын.

Оқушы партасындағы бактериялар әжетханадағы бактерия-
лардан  400 есе көп.
Адам аузында бактерия саны планетадағы адам санынан да 
көп.
Орташа статистикалық адам организміндегі бактериялардың 
салмағы  1,8 кг  көп.
Ұялы телефондағы бактерия  әжетханадағы унитаздың тұт- 
қасындағы бактериялардан  18 есе көп.
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Бастауыш сыныптарда Жер шарының  
қалыптасуы туралы қандай теорияларды 
естідің немесе оқыдың, соны  есіңе түсір.  
Оларды екі үлкен:«Мифтер» «Гипотезалар 
және  теорияларға» қарсы топтарға бөлуге 
бола ма? Ойланып көрші: сабақтың мақсатында неге «дәлелдеу» 
немесе  «бекіту» деген сөздер жоқ?

Адам бұрыннан да өзін қоршаған әлемді, оның ішінде ең 
бірінші өз үйі – Жер шарын танып-білуге ұмтылған. Жер шары 
қалай пайда болды? Бұл сұрақ бірнеше мыңдаған адам әлемін 
қобалжытқан. Бізге Жердің қалай пайда болғаны туралы 
әртүрлі ұлттардың көптеген әңгімелері мен мифтері жеткен. 

«Жердің пайда болуы» мифология көзқарасынан.

Сабақтың мақсаты: 
 Жер шарының қалай пайда болғанын түсіндіру.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:
 Жер шарының пайда болуы туралы білім дер қалай 

дамыды;
 Жердің пайда болуы туралы қандай болжамдар бар.

7
ЖЕР ШАРЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ?

Үлкен жарылыс 
теориясы

Отто Юльевич 
Шмидт

Иммануил Кант

Келесі түсініктерге 
анықтама  тап:
– мифтер
– аңыздар

Жұмыс тобының ережесін есіңе түсір! Міндеттерді барлық 
топ мүшелері арасында бөлісуді ұмытпаңдар. 

Оқылған мәтін бойынша барлық шешуші сөздерден кластер 
жаса. Сыныптың алдында сөйле. Жердің пайда болуы тура-
лы адамдардың негізгі ойын ашып көрсет.

Ежелгіде, бірнеше мыңдаған жылдар бұрын адам Жер 
шарын Күннен және басқа жұлдыздардан да үлкен деп ойлаған. 
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Адамдарда ғимараттар, шіркеулер, пирамидалар салу тә-
жірибесі болған. Сол тәжірибелерін адамдар Жердің қалай 
пайда болғаны туралы ойымен салыстырған. Жерді де олар 
үлкен құрылыс деп ойлаған. Ал құрылысшылар кім? Бұл 
сұраққа жауап бере алмаған, себебі Египет пирамидаларын 
мыңдаған құлдар салған. Бірақ Жер шары пирамидалары да 
үлкен. Сол кезде адамның ой-санасында пілдер сияқты күшті, 
адамдар сияқты ақылды ертегілік тылсымдар пайда болды. 
Оларды адамдар Құдай деп атаған. Басында құдайлар жұ-
мыс істейтін, күшті болған. Олардың жұмыстары көп болған. 
Сондықтан Жер шары мен аспанды жасаған. Жерде өзендерді 
жүргізіп, арықтар қазған. Ормандар отырғызып, құстар мен 
аңдарды жайғастырған. Соңында адамды дүниеге келтірген. 
Құдайлар барлық адамдардың көңілінен шыққан.

Ежелгі суретшілердің Жер шары туралы көзқарастары 

Төрт мың жыл бұрын Ежелгі Вавилонның тұрғындары Жер 
шарын дөңесті шар ретінде елестеткен: Жер үстінде аспан мен 
су, Жер астында да аспан мен су. Оған таңғалатын ештеңе жоқ, 
себебі вавилондықтар екі үлкен өзен: Тигр мен Евфраттың 
арасында тұрған.   

Жұмысыңды «Славяндардың әлем туралы көзқарасы. Сла-
вян мифологиясы» тақырыпты бейнетаспасынан алған ақпа-
ратпен толықтыр. Бейнематериал көретін сілтеме: https://
www.youtube.com/watch?v=SPKJ8VDgfCA

Оқыған мәтінге көз жүгірт. Әлемнің пайда болуы идеясы-
ның авторын жаз 
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Мәдениетті грек халқының Жер туралы өз ойлары болды. 
Олар Жерді тандыр нан сияқты, жазықта жер, оның үстінде 
әдемі бағана аспан тұр  деді. Бұл ой да дұрыс, себебі гректер өз 
құрылыстарын бағаналармен әшекейлеген.  Тандыр нан сияқты 
Жерді – жан-жақтан «ұлы өзен»– мұхит қоршап тұрған. Себебі 
Грекия түбекте орналасқан. Ең биік Олимп тауына гректер 
өздерінің құдайларын тұрғызған.

Ежелгі үндістандықтар Жерді жазық, оны үлкен пілдер 
ұстап тұр, ал пілдер тасбақаның үстінде тұр. Ал тасбақа аспан 
ретінде қабылданатын және Жер кеңістігі сонымен бітетін 
үлкен жыланның үстінде орналасады деген. 

Жартышардың физикалық картасында  Тигр мен Евфрат өзендерін 
тауып ал. Өзендер арасындағы аумақты саяси картадағы аумақпен 
салыстыр. Сол жерде қазіргі кезде қандай мемлекет орналасқан?

Өлеңді оқып шық. Сұрақтарға жауап бер.

Өлеңде ғалымдардың кеңістіктегі Жердің орналасуы тура-
лы қандай ұстанымдары берілген?

Өзін дәлелдеу үшін аспаз қандай аллегорияны келтірген?
Кімдікі дұрыс болды? Егерде келіспесең, Жер шарының 

пайда болуы туралы теория мен гипотезаларды оқып шық. 

Тойда екі астроном жолығып қалды…
      М. В. Ломоносов

Тойда екі астроном жолығып қалды,
Екеуіара қатты айтыс басталды.  
Бірі: Жер Күнді айналып жүреді деді;
Бірі: Күн  ғаламшарларды бастап жүреді деді:
Бірі Коперник болғанда, Птолемей екіншісі.
Бұл дауға аспаз кеп төрелік жасады.
Қожайын сұрады: Жұлдыздар ағынын білмейсің, 
Сонда да сен қалай төрелік айтпақсың?»
Ол айтты: «Коперник несімен дұрыс екенін
Мен Күнге барып қайтсам ғана дәлелдер ем.
Ошақпен қазанды айналып ас пісірген 
Ақымақ аспазды кім көрген екен?»
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Ғалымдар туралы ақ-
парат жина. Қалай ой-
лайсың: олардың есім-
дері неге бүгінгі күн ге 
дейін жетті?

КоперникПтолемей

Жердің пайда болуы туралы гипотезалар
Әлемнің дамуында Жер ғаламшарының пайда болуы туралы 

көптеген пікірлер болды. Қазіргі кезде жалпы Әлемнің қалып-
тасуы туралы «Үлкен жарылыс теориясы» атты қабылданған 
теория бар.

Неміс философы Кант (1724—1804) Жер бөлшек-
терден тұратын, бір-бірімен тартылыс пен итеріс 
арқылы шеңбер бойынша жылжитын  тұманнан 
пайда болды деген гипотезаны ұсынған. Жердің  қа-
лыптасуына Күннің қатысы жоқ деген. 

Академик О. Ю. Шмидт Күн өзіне қатты бөлшек-
терді қосып алатынын, планеталардың (Жердің де) 
пайда болуын ғылыми дәлелдеген.  
Жиналған бөлшектерден өткенде тартылыс күш-
тер бөлшектерді өзіне қосып, Күннің маңында ай-
налған. Айналыс нәтижесінен қосындылар пайда 
болған,  ал олар топтасып, ғаламшарға айналған.

Француз математигі және астрономы Лаплас 
(1749—1827) Жер біртұтас тұманнан пайда болды 
деген гипотезасын ұсынған. Бірақ тұманның  жыл-
жуын түсіндірмеген.  Оның гипотезасы бойынша 
біздің ғаламшарымыз Күннің шашыраған бөлшегі 
(сақиналардың пайда болуы).
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Бұл теорияның мағынасы келісіде: миллиард жыл бұрын ға-
рыштық кеңістікте үлкен, жанып тұрған, температурасы мил-
лион градустан астам  шар болды. Бір уақытта шар жарылды, 
Әлемге оның бөліктері  мен материктер үлкен жылдамдықпен 
таралып кетті.

Шардың температурасы өте жоғары болғасын, оның 
кеңістікке тарап кеткен бөліктерінің энергиясы да жоғары бол-
ды.  Сондықтан жарылыстан кейін алғашқы кезінде олардың 
бірі-біріне тартылысы, байланысы болмаған

Бірақ миллион жылдан кейін бөлшектер суына бастағанда, 
бір-біріне тартылыс пен итеріс арқылы атомдар қалыптасты. 
Атомдардан болашақта қарапайым бөлшектер (гелий мен су-
тек), сосын одан да күрделі бөлшектер пайда болды. Уақыт өте 
бөлшектер көбірек суығанда үлкен шаңдар мен газдарға айнал-
ды. Гравитациялық тартылыс арқылы кішкентай бөлшектер 
үлкен бөлшектерге біресе қосылып, біресе шашырап, ғалам-
шардың жаңадан бөлшектеріне айналды. Солай жұлдыздар, га-
лактикалар және ғаламшарлар пайда болды.

Солай біздің ғаламшарымыз пайда болды. Оның ядросы қы-
сылып, көптеген жылу энергиясын шығарды. Соның себебінен 
жер құрамындағы тау жыныстары еріп, ядродан шыққан зат-
тармен жер қабатын құрады. 

Милллиард жыл өткен соң Жер суыды, Жер қабыршағы 
қатайып, ғаламшарымыздың сыртқы қабатын құрады, ал 
Жердің ішкі құрылысынан шыққан газдар жердің тарты-
лысымен Жер атмосферасын құрады. 

Газдардың жартысы Жер бетінде конденсация арқылы 
мұхиттарға айналды.

Сонымен, Жерде тіршіліктің пайда болуына барлық жағдай 
жасалды. Осы принцип бойынша Жерде тіршілік пайда болды.

– Жердің жасы 4,5 – 4,6 млрд жыл құрайды.
– Рим құдайларына арналған басқа планеталардың атаула-

ры бар, ал әр халықта Жер шары жеке аталады. 
– Жер ядросының температурасы Күннің температурасы-

на тең.
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Оқыған мәтіндегі түйінді сөздерді көрсетіп, логикалық тіз-
бек құрастыр. 

Әлемге саяхат жаса.
Қалай ойлайсың: неге тек Жер шарында тіршілік бар? 
Басқа ғаламшарларда тіршілік болуы мүмкін бе? Өз пі-
кіріңді айт. 

Қай адамның суреті жасырылып тұр? Бұл адам несімен бел-
гілі? Қысқаша мәтін дайында.

Бағанада түйінді сөз берілген. Төменде сұрақ 
берілген, оған жауап бер. Сөздің әр әрпіне сабақтың 
тақырыбына байланысты сөз немесе сөйлем  тап. 

Сөзді келесідей жаз: әр бағананың әрпі сөздің ор-
тасында болу керек. Бұл техника «Судағы шеңбер-
лер» деп аталады. 

Жер ғаламшарының пайда болуы теориясын 
түйінді сөзбен сипатта.
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Сабақтың мақсаты: 
 Жердің құрылысы мен құрамын атап беру;
  Жер сферасын және оның құрамын сипаттау.

Сабақтың мақсатына жету үшін келесіні білу қажет:
 Жердің ішкі құрылысы қандай;
 біздің ғаламшарымызды қандай қабаттар қоршап тұр.

8
ЖЕР ШАРЫ НЕДЕН ТҰРАДЫ? 

жер қыртысы атмосфера гидросфера биосфера

мантия литосфераядро

Астрономдар ғарышты зерттейді, ғаламшар және жұл-
дыздардың өте алыс орналасқанына қарамастан, олар ту ралы 
ақпарат алады. 

 Сонымен қатар, Әлеммен салыстырғанда Жер шарында 
көптеген құпиялар аз емес. Бүгінгі күндері де ғалымдар ғалам-
шардың ішкі құрылысын толық білмейді.  Жанартаудан аққан 
лаваны көріп, Жердің іші де қайнаған от деген ой келеді. Бірақ 
олай емес.

Қабаттың 
атауы

Қабаттың
құрамы

Қабаттың
қалыңдығы

Қабаттың
темпера- 
турасы

Қабаттың
ерекшелігі

Жер 
қыртысы

материкті 5-10 км 100 м тереңдеген 
сайын қабаттың 
температурасы  

30 көтеріледі
мұхитты

30-40 км, 80 км 
тауда

Мантия
жоғарғы 5-80 км ден 2900 

км тереңдікке 
қарай

83% Жер 
көлемінен, 67% 
Жер массасынантөменгі

Ядро
сыртқы 2200 км 3000-6000 км. 

тереңдікте 
орналасқанішкі 1300 км

Жердің ішкі құрылысы күрделі. Оның ортасында ядро орна-
ласқан. Сосын мантия қабаты, ол Жердің ең көп бөлігін құрай-
ды, ең соңғысы жердің қабаты.
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Белгілер бойынша өз сыныптасыңды бағала. Өзіңнің бағаңа 
сәйкес келетін деңгейді таңда.

Жоғары Сыныптастың әңгімесі жақсы. Берілген 
ақпараты логикалық дұрыс құрастырылған. Жер 
қабаттарының барлық сипаттамалары нақты 
берілген. Әңгімесі параграфта жоқ қосымша 
қызықты ақпаратпен толықтырылған. 

Орташа Берілген ақпарат жалпы дұрыс. Кейбір кемшіліктер 
кездеседі. Әңгімесі тура кесте бойынша құрасты-
рылған, қосымша ақпарат қолданбаған.

Төмен Сыныптастың әңгімесі қызық емес, себебі 
логикалық дұрыс құрастырылмаған, көп тоқтап 
сөйлейді. Көптеген қателер кездеседі, есептері дұрыс 
емес. Ақпарат толық берілмеген.  

«Жер құрылысы» кестесін және «Тереңдеген сайын темпе-
ратураның өзгеруі» диаграммасын оқы. «Қабаттың  темпе-
ратурасы» кестесінің бағанын  толтыр. Сұлбада әр қабаттың 
негізгі ерекшеліктерін анықта. Сыныптың алдында сөй-
леуге дайындал. Ойланып көр, әңгімеңді қандай қосымша 
ақпаратпен толықтыра аласың?

Жер қабатын жоғарыдан төменге дұрыс орналастыр.

а) ядро, мантия, жер қыртысы; 
б) жер қыртысы, мантия, ядро; 
в) мантия, ядро, жер қыртысы; 
г) мантия, жер қыртысы, ядро. 

«Тереңдеген сайын температураның өзгеруі»

тереңдік, км
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Көзіңе елестетші, сен – геолог мамансың.
Терең ұңғыманы мантияға дейін қай жерде бұрғылайсың – 
материкте ме немесе мұхитта ма? Жауабыңды дәлелде. 

Жер маңындағы сфера төрт тығыз байланысты геосфера-
ларға бөлінеді (осы сөздер қандай мағына беретінін біліп ал): 
литосфера, гидросфера, биосфера және атмосфера. Сөздер дің 
атауы грек сөздерінен алынған: лито – тас, атмо – ауа, гидро – 
су және био – тіршілік.

Бейнелік орайластыру – бұл мәтіндік ақпаратты осы 
ақпаратпен орайласатын символдар, 

суреттер арқылы бейнелеу.
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Литосфера – ғаламшардың қатты қабаты. Ол пайдалы қаз- 
балардан тұрады. 

Литосфера барлық жер бетінде таралған: Эверест шыңынан 
су астындағы  Мариан шұңғымасына дейін.

Гидросфера. Жердің су қабаты. Оған мұхиттар, теңіздер, 
өзендер, көлдер, тіпті ауаның ылғалдылығы кіреді. Жер 
шарындағы судың 97 пайызы мұхитқа келеді. Қалған үш 
пайызы – тұшы су; ¾ бөлігі қатты мұз түрінде болады.

Биосфераға барлық тірі организмдер кіреді.
Биосфераны құраушылар – бұл өсімдіктер, жануарлар 

және біржасушалы организмдер. Ғаламшардағы тіршіліктің 
көп бөлігі жер бетінен үш метр төмен жерде және 30 метр жер 
деңгейінен жоғары және теңіз бен мұхиттарда 200 м тереңдікте 
орналасқан.  

Атмосфера – бұл ғаламшарды қоршап тұратын ауа қабаты. 
Атмосфераның көп бөлігі жер бетіне жақын орналасқан және ең 
тығыз қабаты болып келеді. Ғаламшардың ауасы 79% пайызы 
азоттан және  21% пайыздан аз мөлшері оттегіден тұрады.

Литосфера

Гидросфера

Атмосфера

Биосфера

Жер шары сферасының сипаттамасымен таныс. Алынған ақпарат-
ты сызба түрінде көрсет.
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Оқулықтың мәтінін және Қазақстанның физикалық карта-
сын пайдаланып кестені толтыр:

Литосфераның құрамдас 
бөліктері

Гидросфераның құрамдас 
бөліктері

Жер қабатының атаулары және Жердің қасиеттері арасын-
дағы байланысты  анықта:

1) атмосфера  а) қатты қабат 
2) гидросфера  б) газ қабаты
3) литосфера   в) су қабаты 
4) биосфера   г) тіршілік қабаты

Барлық төрт сфера бір жерде орналасуы мүмкін. Мысалы, 
топырақта.

Осыны дәлелдейтін немесе жоққа шығаратын тәжірибе 
жүргіз. Қорытындыны дәптерге жаз. Отты қолданған кезде 
техникалық қауіпсіздік ережесін сақта. 

1. Өлшеуіш стақанға кішкене су құй. Су бетіне көтеріліп 
жатқан көпіршектерге қара. Олар қайдан пайда болды? Бұл 
тәжірибе қандай сфералардың байланысын көрсетеді?

2. Отқа кішігірім топырақ мөлшерін жылыт. Оның үстіне 
әйнек қой. Әйнектің үстінде не пайда бола бастады? Бұл тәжіри-
бе топырақтың ішінде қандай сфераның бар екенін дәлелдейді?

3. Топырақты әлі жылыта бер. Иіс пен түтіннің пайда бо-
луына назар аудар. Бұл топырақтағы  өсімдіктер мен жану-
арлардың қалдықтары жанып жатыр.                                        

Олар қандай сфераның көрсеткіштері?
4. Өлшеуіш стақанға топырақ сал. 

Әйнекті таяқшамен топырақты сумен 
араластыр. Топырақ стақанның түбіне 
тұнсын. Сосын қара: стақанның түбінде 
құм жиналды, ал оның үстінде саз жа-
тыр. Олар қандай сфераның құрамына 
кіреді?

5. Барлық сфералар арасындағы 
байланыс туралы қорытынды жаса.
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«Жер сфераларының байланыстары» кестесін толтыр.

атмосфера биосфера

Дүниежүзіндегі ең ірі көл – Қазақстан Республикасының 
Батыс аймағындағы Каспий теңізі. Өзінің көлеміне байла- 
нысты ол теңіз деп аталады. 
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Сабақтың мақсаты: 
 Жер шарында тіршілік қалай пайда болғанын сипаттау;
 тіршіліктің қалыптасу жағдайын анықтау.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:
 Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы қандай гипо-

тезалар бар;
 Жерде тіршілік етуді қалыптастыратын факторлар.

9
ЖЕРДЕГІ  ТІРШІЛІК  ҚАЛАЙ  ПАЙДА  БОЛДЫ?

эволюция 
гипотезасы  

Чарльз Дарвин
табиғи 

сұрыптама

Жерде тіршіліктің пайда болуы – ең құпия 
жұмбақтардың бірі. Мыңдаған жылдар бойы 
адамға Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы 
гипотезасы қызығушылық тудырды.

Эволюция гипотезасы. Бұл гипотезаны 
ұсын ған Дарвин. Оның ойы бойынша Жерде өмір табиғи сұ- 
 рып тама арқылы ең мықтысы өмір сүреді деген.

Басқа гипотеза бойынша, Жерде өмір ғарыштан пайда 
болды (панспермия гипотезасы). Оны 1865 жылы неміс ға лы мы 
Рихтер ұсынған. Оның гипотезасы бойынша жер сыртындағы 
тірі организмдер Жерге метеориттермен және ғарыштық 
шаңмен келген. 

Сонымен, Жерде өмір қалай қалыптасты?

Гипотеза - 
бұл болжау 

немесе ойлап 
табу

«Табиғи сұрыптама», «өмір сүру үшін күрес» түсініктерін қалай 
түсінесің? Бұл түсініктерді «ең мықтысы өмір сүреді» түсінігімен қалай 
байланыстырасың?

Чарльз Роберт Дарвин (1809 –1882),
табиғатты зерттеуші, саяхатшы
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Мәтіннен және лента уақытынан ақпаратты қос. Лентаны 
мәтіндегі ақпаратпен толықтыр.

Топта оқыған ақпаратты талда. Сұрақтарға жауап бер:
1. Жерде қандай кезеңде  алғашқы тірі организмдер пайда 

болды? Оны не дәлелдейді?
2. Неге планетада тіршілік ету түрі біртіндеп  күрделенді?
3. Адам қай дәуірде пайда болды?
4. Қалай ойлайсың: мәтінде Жердегі тіршіліктің қалыпта-

суының қандай гипотезасы сипатталады? 
5. Алғашқы адам қалай пайда болды?

Мәтінді уақыт лентасына сәйкес бөлікке бөл.

4,6 млрд. жыл бұрын жер қыртысы, Дүниежүзілік мұхитта 
алғашқы тірі организмдер қалыптасты. Архейде біздің пла-
нетамызда өмір сүруге және дамуға жақсы жағдай пайда бол-
ды. Жер шарында тіршілік 3,5 млрд. жыл бұрын қалыпта-
сты. Алғашқы тірі организмдердердің құрылысы қарапайым 
болды. Бірақ қоршаған ортаның жағдайына қалыптасқан ор-
ганизмдер табиғи сұрыптаудан өтті. Ол өмір сүруді күрделен-
дірді. Протерозой кезеңінің басында Дүниежүзілік мұхитта 
балдырлар және көпклеткалы организмдер: моллюскалар 
және құрттар өмір сүрді. Палеозой кезеңінде теңіз сулары 
жайылды, ал біртұтас континентті блок бірнеше бөлікке 
бөлініп, сосын қазіргі континенттерге айналды. Палеозой-
дың соңында көптеген өсімдіктер мен аңдар қырылды. Ме-
зозой дәуірінде флора мен фауна жаңартылған және әртүрлі 
түрлерге айналды. Кайнозой дәуірі Жердің дамуында негізгі 
кезеңі болды. 

Бұл қызық!

Бұл қызық!

Жерде өмірдің  қалыптасуы туралы көптеген кинолар 
мен кітаптар бар. Ұсынылған кітаптарды оқыңдар немесе 
киноларды  қараңдар: Р. Киплинг «Алғашқы хат қалай жа-
зылды». Феликс Кривин «Қырсық горизонт».
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Егер өткенге көз салсақ,  300 жыл бұрынғы бабаларымыз- 
ды – бидай себу мен үй салуды енді-енді үйрене бастаған 
адамдарды көреміз. Ал олардың бабалары (тағы 200 ұрпақты 
санасақ) алғашқы көшпенділер – үңгірде тұрып, аң терісін жа-
мылған, аулаған аңдарын отқа қақтап жеп отырған адамдарды 
көреміз.  Ал оларға дейінгі адамдар от жағуды да білмеген, аң 
аулайтын найза сияқты қарулары болмаған. Оларға киімнің 
де қажеті болмаған – денелерін қалың жүн басқан. Оларды өзі 
адам деуге бола ма? Түріне, қаңқа сүйегіне, басқа да белгілеріне 
қарағанда олар маймылға көбірек ұқсаған. Қазіргі адамдардың 
түп тегі осылар (ғылым тілінде Homo sapiens – саналы адам). 

Неге түп тегіміз одан әрі дамып, адамға айналды? Сірә, Жер 
климатының өзгеруі әсер еткен болар. Мыңдаған жылдар өт-
кенде Жердегі жылы ауа райы салқындай бастады.  Көп теген 
жануарлар мұн дай өзгеріске төзбей, қырылып қалды. Ал біздің 
бабаларымызға өмір салтын өзгертіп, жаңа жағдайға бейімде-
луге тура келді.  Суық кезде тамақ табу, баспана табу оңайға 
түспеді. Сондықтан олар тіршілігін жалғастырудың жолын із-
дестірді. 

«Сен – маған, мен – саған»
    ойыны

Сыныптастарыңа сұ рақ ойлап қой. 
Сұрақ келесі сөздерден басталу керек:

«Түсіндір, салыстыр, қалай ойлай-
сың, себептері қандай» және т.б. Сы-
ныптастарыңның сұрақтарына жауап 
бер. Кім көбірек жауап береді – сол ой-
ынның жеңімпазы. 

  «Маймылдан саналы адамға дейін» КИНОЖОБАСЫ  
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Негізгі ой.
Егерде уақытыңды дұрыс және қызық ұйымдастырсаң, дос- 

тарыңмен уақыт тез өтеді.
Сұрақ.
Достарыңмен бос уақытты қызықты өткізу  үшін қалай ұй-

ымдастыру керек? 
Шешім іздеу.
Сауалнама сұрақтарын құрастыр. Себебі сұрақтар арқылы 

сенің және  сыныптастарыңның арасында қандай ұқсас қы-
зығушылық бар екенін білесің (компьютерге байланысты сұ- 
рақты қойма). Достарыңмен және үлкендердің көмегімен бірге 
ұйымдастырылатын ойындар (үстел үстіндегі), жарыстар, қы-
зығушылық іс-шараларды  мысалға келтір.

Қазіргі адам – ірі қаланың тұрғыны  немесе компанияның 
қызметкері. Ол қазіргі технологияны қолданып, басқа ел-
дердің адамдарымен ғаламтор арқылы хабарласады, плане-
таның түкпір-түкпірі туралы ақпаратты бар. Әрбір кезеңнің  
өз жақсылығы мен жамандығы бар. Баяғыда адамдарда 
электр шамы болмаса да, табиғатқа зиян етпей,  таза пла-
нетада өмір сүрген. Одан кейінгі кездері олар өмір бойы сол 
ауылдан ешқайда шықпай, бір отбасы ретінде бір-бірімен 
қарым-қатынаста болып өмір сүрген, ал қазір біз көп уақы-
тымызда қасымыздағы адамдарды байқамай, виртуалды 
өмірде өткізіп жатырмыз.

Мәтінге қатысты лентаны кадрмен толықтыр. Әрбір кадрге 
атау бер. 

Кадрде адамның дамуына әсер еткен 
жағдайларды көрсет. 

Жоба
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1. Сыныптастар арасында сауалнама жүргіз, көпшілігі қан-
дай іс-шараларды таңдағанын анықта. Ең көп таңдалған іс-ша-
раға тоқтал. 

2. Іс-шараны өткізу сценарийін жазу үшін  шығармашылық 
топ ұйымдастыр. Үлкендерді көмекке шақыр. Топтың әрбір мү-
шесіне тапсырманы бөліп бер.  

3. Іс-шараны қай жерде, қашан, қалай өткізу туралы алдын- 
ала сынып жетекшісімен келісіп ал. Керекті заттарды дайында. 
Іс-шараны өткіз.  Оны бейнематериал етіп немесе суретке түсіру-
ге ұмытпа.

4. Іс-шара өткізілетін бөлмені тазала. 
5. Өткізілген іс-шара бойынша  сыныптастар арасында қай-

тадан сұрақнама өткіз.
6. Мейрамның фотоколлажын немесе слайд-шоуын жаса 

және мектепте сынып сағатында көрсет.
7. Сыныптастарыңа басқа іс-шараны бірге ұйымдастыруға 

ұсыныс жаса. 
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Бас – талдайтын сұрақ немесе тақырып.
Жоғарғы сүйектері – тақырыптың негізгі түсініктері.
Төменгі сүйектері –пайда болған себептерді немесе сұлбада көр-

сетілген түсініктерді  дәлелдейтін  фактілер.
Құйрығы – қойылған сұраққа жауап, қорытынды, нәтижелеу.

Тақырыптың негізгі түсініктері
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Жазбалар нақты және 
қысқа болу керек
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«Балық қаңқасы» сызбасын толтыр
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Сабақтың мақсаты: 
 «план» және «шартты белгілер» ұғымдарына түсінік 

беру; 
 шартты белгілерді қолдана отырып аумақтың жоспарын 

оқу.
Мақсатқа жету үшін білу қажет:

 фотосурет, аэрофотосурет және аумақтың жоспарының 
ерекшеліктерін;

 шартты белгілер мен олардың мағынасын. 

«КАРТАНЫ ОҚУ» ДЕГЕН НЕНІ БІЛДІРЕДІ? 
10

аумақтың 
планы

шартты 
белгілер

аэрофото-
сурет фотосурет

глобус
карта 

легендасы

Саған берілген маршрут бойынша өз сыныбыңмен ұзақ 
жолдық маршрут жоспарлау қажет. Сен қай жерден жүріс 
маршруты жайлы ақпарат ала аласың? Топ ішінде талқы-
ла. Жоспарланып отырған саяхаттың алғашқы ақпаратын 
іздеу көздері туралы өз нұсқаларыңды ұсыныңдар. 

1

2

3

Суретке қара. Олардың ұқсастықтары мен ерекшеліктерін 
анықта. Жауабын Венн диаграммасы түрінде ұсын. Өз жұмы-
сыңды сынып алдында қорға. 
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Адамда бүкіл Жер беті мен оның жеке аумақтары бей-
несінің болуы өте маңызды. Бұл табиғатты зерттеу және ша- 
руашылықты жүргізу үшін қажет. Жерді қалай бейнелеуге бо-
лады? Өзің білетіндей, оның үлгісін – глобусты жасауға болады. 

Жазықтық бетінде Жерді қалай бейнелеуге болады? Жер 
бетінің жеке аумақтарын жазықтықта 
бірнеше тәсілмен көрсетуге болады: фо-
тосуретте, аэрофотосуретте, аумақтың 
жоспарында, картада.

Жердің бетінен жасалған фотосуретте, аумағы бойынша тек 
кішкене жер телімін көрсетуге болады. Фотосурет аумақ жайлы 
түсінік береді, алайда оның бетінде жақын нысандар алыстағы 
нысандарды жауып тұрады. Сонымен қоса, аумақтың жалпы 
алғандағы пішіні мен өлшемі көрінбейді. 

Жер бетінде орналасқан нысандар (жазықтар, орман-
дар, өзендер, ауылдар, жолдар және т.б.) жоғарыдан, мыса-
лы, ұшақтан түсіргенде анық көрінеді. Аумақтың мұндай 
түсірілімі аэрофотосурет деп аталады. Ол жердегі нысандар ау-
мақтың бейнесіне сәйкес келеді. Жер бетінің бейнесі бір мезетте 
аумақтың жоспарын ұсынады. 

Аумақтың планы – бұл жер бетінің кішкене жер телімін 
бейнелейтін қағаз бетіндегі сызба. Барлық нысандар шарт-
ты белгілермен көрсетілген. 
Аэрофотосуретте көрінбеген нысандар да көрсетіледі. 
Планда қаланың, ауылдың, теміржол станцияларының, 
өзендердің және т.б. атын білуге болады. 

Глобус – бұл 
Жердің үлгісі

Картография ұғымы-
ның анықтамасын тап.

Аумақ жоспарда көрсетіледі: 
- жазықтық бетінде; 
- бұрмаланусыз, кішірейтілген түрде; 
- шартты белгілердің көмегімен.

60
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Олар нысандарға ұқсас әрі көп. Пландағы әрбір нысанға 
нақты түс сәйкес келеді: ормандар, бақшалар жасыл түспен 
көрсетілген, өзендер, көлдер, батпақтар – көк түспен.
Шартты белгілердің мағынасы карта легендасында көр-
сетілген. 

Легенда – берілген картада қолданылған барлық шартты 
белгілерді көрсететін сурет. 

Легенда планды және картаны оқуға, яғни, олардың мазмұ-
нын түсінуге көмек береді. Шартты белгілердің және ле-
генданың көмегімен аумақтағы нысандарға түсінік беруге, 
олардың пішінін, көлемін, кейбір ерекшеліктерін, геогра-
фиялық орнын анықтауға болады. 

1. Аумақтың планы деп нені айтамыз? 

2. Аэрофотосуреттің аумақ планынан ерекшелігі неде? 

3. “Жерді жазықтықта қалай бейнелеуге болады?” атты па-
раграфтың үзіндісін оқып,  оның негізінде үзіндінің толық 
планын құрастыр. 

Аумақтың планымен жұмыс жасау үшін, оны яғни, шартты 
белгілерін оқи білген жөн. 

Шартты белгілер – бұл план мен карталарда түрлі нысан-
дарды белгілейтін нышандар. 

Өзіңді тексер!
Венн диаграммасына қайта оралып, әрбір шеңберді тиісті 

сипаттамасы бойынша жаз. Диаграмманы толықтыр. Жұпқа 
бөлініп, нәтижені талқыла. 

Осы шартты белгілер нені бейнелеуі мүмкін? Сәйкес түсініктермен 
толықтыр. Саған қажет болса, көмекші сөздерді  пайдалан. 
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Географиялық зерттеу

Аумақтың планында бейнеленген су нысандарының көр-
сетілу тәсілдеріне зерттеу жұмыстарын жүргіз.

Жеке тұрған ағаш, қылқанды орман, аралас орман, жапырақты орман, 
бұта, жайылым, батпақ, құмдар, бұлақ, жар, өзен, көл, құдық, ағаш 
көпір, жемісті бақ, қара жолдар, елді мекен. 

Жәрдемші

1. Өзеннің қандай белгімен көрсетілгенін анықта.
2. Өзен ағысының бағыты қалай көрсетілген? Оның аты қандай 

түспен жазылған? 
3. Батпақтың қандай белгімен бейнеленгенін анықта? 
4. Бұлақ пен құдықтың шартты белгілерін жаз. 

Теміржол және темірбетон 
көпір

Қылқанжапырақты орман

Су деңгейі көрсетілген 
көл мен батпақ            Ағаш пен құдық                 Бұталы шалғындық                                 Өзен       Жеміс бағы

Қаражол

Жыра, жылға, бастау

Тасжол және ағаш көпір

Елді мекен
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Табыс шыңына

«Мәтінді шифрла». Төмендегі мәтінде қарамен берілген 
сөздерді шартты белгілермен ауыстыр.
Өзендегі айлақтан біз ағаш көпірге дейін жайылым арқылы 

бардық. Одан өтіп, теміржол бойындағы тасжолдың бойымен 
жүрдік. Жақын арада аралас орман басталды. Электр желілері-
не шығып, біз орман жолына бұрылдық. Ұзақ жол жүруге тура 
келді. Ақыры орман аяқталып, біз көлге келіп жеттік. Кейбір 
жағалаулар батпақты болды. Таяу арада біз орманшының үйі-
не – бағытымыздың мақсатына жеттік.

Бүгінгі сабақта мен ... 
Мен игердім ... 
Мен мақтай аламын ... 
Мен жеткіліксіз ... 
Мен тырыстым ... 

Сабақтағы өз қызметіңе баға бер. Сөйлемдерді аяқта. 
Әділ бол.

Дәптерде шартты белгілермен шифрланған хат жаз.
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11
АУМАҚТЫҢ ТҮСІРУ ПЛАНЫН ҚАЛАЙ 
ЖАСАУҒА БОЛАДЫ? 

Сабақтың мақсаты: 
 аумақтық түсіруді бір тәсіл бойынша жүргізу (көзөл-

шемдік, полярлық, маршруттық).
Мақсатқа жету үшін білу қажет: 

 аумақтың түсіру планын жасаудың қандай түрлері барын 
анықтау қажет. 

маршруттық 
түсіру 

көзөлшемдік 
түсіру 

полярлық 
түсіру

Біздің елімізде ірі құрылыс кең етек алған. Жаңа зауыттар 
және фабрикалар, сәнді үйлер, мықты электржүйелері, ка-
налдар, темір және тасжолдар және т.б. салынуда. Осы және 
басқа да жұмыстарды жасау барысында жер бетінің өлшемін 
анықтап, аумақтың топографиялық планын жасайды. Мұн-
дай планды кейде жеке мақсаттар үшін де жасай білген дұрыс. 
Мысалы, құрылысшыда, үй құрылысына кіріспес бұрын, ау-
мақтың планы болуы тиіс, ол жерді дұрыс пайдалануға мүмкін-
дік береді. Планды құрып болғаннан соң, аумақтағы бақшаны 
дұрыс әрі жақсырақ ұйымдастыруға болады.

Жердің бетімен байланысты шаруашылықтық және 
ғылыми сұрақтарды шешу кезінде келесідей мәселелер 
туындайды:  

— екі пункт арасындағы қашықтық қандай; 
— бір нүкте берілген келесі нүктеден қаншалықты жоға-

ры;  
— аумақтағы кейбір жер телімдерінің аумағы қанша; 
Осы сұрақтармен айналысатын ғылым атауы геодезия 

деп аталады. 

Карта мен планды оқи білу аса пайдалы. Алайда кішкене 
болса да өз планыңды құрастыру әлдеқайда қызықтырақ. Ау-
мақ бойынша планды құру жұмыстарын түсіру деп атайды.
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аумақ планының түсіру  түрлері

көзөлшемдік маршруттық полярлық

Көзөлшемдік – арақашықтық шамалап көзбен анықта-
латын түсірістің ең қарапайым түрі. Мұндай түсіру кезінде 
арақашықтық қадаммен өлшенеді. Қадамның орташа ұзын-
дығын анықтау үшін рулетканы пайдаланады. Кейін одан 
өтіп, қадамдарды санайды. Одан соң қадамның ұзындығын 
анықталған арақашықтықты қадам санына бөлу арқылы 
анықтайды. Көзөлшемдік түсіруді бір нүкте арқылы немесе 
берілген маршрут бойынша жылжу арқылы анықтайды. 

Бақылаушы түсіру кезінде үнемі полюстің бір нүктесін-
де тұратын түсіру түрін полярлық түсіру деп атайды. Полюс 
нүктесінен орналасқан нысандарды белгілеп, оларға дейінгі 
арақашықтықты қадаммен анықтайды. 

Берілген аумақ планы түсірулеріне атау бер. Қандай түр жеткіліксіз 
болып тұр? Оны көрсет. 

Ерекшелігі неде?

18-ғасырға дейінгі «сызбалар» қандай да бір математи-
калық негізсіз және қазіргі карталарға ұқсамайтын, әлдебір 
елдердің жеке бөліктер картасы секілді еді. Бірінші Петр ең 
бірінші ғылыми тұрғыда қызыққан тұлға болды. Ол 1696 
жылы Дон өзені бойында өзі түсіру жүргізді. 
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Маршруттық түсіру – ұзындыққа созылған, планды құру-
да өте ыңғайлы түсіру түрі. Оны жол бойындағы түсіру кезінде 
пайдалануға болады. Маршрут бойынша планды құрушыны қа-
дамдар бөліп тұрады. Маршруттың әрбір бұрылысында аялда-
ма жасалынады. Әрбір аялдамада оның орнын планда белгілеу 
қажет. Маршрут бойынша жол бойының екі жағында орна-
ласқан нысандардың барлығын да шартты белгілермен көрсе-
ту қажет.  Бедер сипатының өзгерісін, өсімдік жамылғысының 
ерекшеліктерін, табиғаттың жеке нысандарын және адамдар-
дың шаруашылықтық қызметтерін сипаттауға болады.

Ерекшелігі неде?
 «Салыстыру сызығы» кестесін толтырып, мына сұраққа жа-
уап бер: бір жерде аумақтың түсіру планының түрлі тәсіл-
дерін қолдансақ, нәтиже қалай болады?  

Полярлық түсіру Салыстыру сызығы
Маршруттық 

түсіру

Түсіру қай жерден 
жасалынады?

Аумақ нысандары қалай 
белгіленеді?

Картограф бол!
Ойланып, шартты белгілерді және маршруттық түсіруді 
пайдаланып аумақ планын жаса. Оны өзіңнің шартты бел-
гілеріңмен толықтыр.

Шалғын арқылы  соқпақ жолмен жүріңіз. Көпірден өтіп 
бұтаға жетіңіз, өзен бойымен жүріп, жыраға жақындаңыз.

66
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Дайындық жұмысы

Қадамның орташа ұзындығын 
өлшеу.

Асфальтқа санақ нүктесін бел-
гіле.

1. 10 қадам жасап, соңғы нүктені 
белгіле.

2. Жүріп өткен аралықты өлше.
3. Алынған нәтижелерді қосып, 

3-ке бөл.
4. Қадамдар санына бөл.
5. Процедураны 3 рет қайтала.
6. Сен өзіңнің қадамыңның орта-

ша ұзындығының мәнін таптың.

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІҢ ПЛАНЫН ТҮСІРУДІ ҚАЛАЙ 
ЖАСАУ КЕРЕК? (САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС)

12

Сабақтың мақсаты: 
 пландарды безендіру ережелеріне сәйкес жергілікті 

жердің қарапайым пландарын құрастыру 
Мақсатқа жету үшін білу қажет:

 көзөлшемдік түсіру әдісімен план түсірудің жұмыс алго-
ритмін.

Көзөлшемдік түсіру әдісімен жергілікті жер учаскесінің 
планын құрастыр.
Қажетті заттар:
- 40х30 см өлшеміндегі, үстіңгі сол жақ бұрышында «С» әрпі 

үстінде тұратындай етіп Тұсбағдар бекітілген шерелі планшет;
- А4 пішімді тығыз ақ парақ;
- қарапайым  қарындаш;
- үшқырлы (визирлі) сызғыш;
- өшіргіш;
- сантиметрлік лента.

1. Тұсбағдар бекітілген планшет пен ақ парақ дайында; (а)
2. Жергілікті жерде полюс нүктесін таңдап, оны планшетте 

белгіле. Планшетті бағыттап, ондағы тілмен солтүстік-оңтүстік 
бағытын белгіле. (а)
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3. Планда бейнеленетін, полюс нүктелерінің айналасындағы 
нысанды жергілікті жерде таңда.

4. Планшетті айналдырмай, үшқырлы (визирлі) сызғышпен 
таңдалған нысандарға бағыттар белгілеп ал. Бағыттар сәулесін 
сыз. (б)

5. Қадаммен нысандарға дейінгі арақашықтықты анық-
та. Арақашықтыққа байланысты планның масштабын таң-
да. Бағыттар сәулесі бойынша масштабқа арақашықтарды                 
қой. (в)

6. Нысандарды шартты белгілермен белгіле. Планның тақы-
рыбын жаз. (г)

Осы жергілікті жердің планын алдын ала масштаб таңдай 
отырып, көзөлшемдік түсіріс әдісімен құрастырып көр. 
 
Сен өзіңнің жергілікті жеріңнің пландарының арасындағы 
айырмашылықты байқадың ба?
Қорытынды жаса.
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Сабақтың мақсаты: 
 дүние бөліктері мен материктерді оқыту мен меңгерудің 

тарихын сипаттау;
Мақсатқа жету үшін білу қажет:

 қазіргі заманғы әлем картасының қалыптасуына кім үлес 
қосты?

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КАРТАНЫ КІМ 
ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ?

13

Финикийлік-
тер 

Марко 
Поло

Афанасий 
Никитин

Бартоломеу 
Диаш

Геродот
Васко  

да Гама
Викингтер

Христофор 
Колумб

Фернан  
Магеллан

Джемс 
Кук

Ф. Ф. Беллинсгаузен  
мен М. П. Лазарев

Географиялық ашулардың тарихы – бұл тек әуесқой және 
батыл зерттеушілердің ерлігі ғана емес. Бұл соғыстар тарихы-
ның, теңіз қарақшыларының тонаушылығының, әлем халқы-
ның  кедейленуі мен құлға айналуының көрінісі. 

Қазіргі заман картасының қалыптасу тарихының зерттеушісі бол.
Параграф мәтінін игер. Ашулардың уақытша лентасын толтыр.

б. з. д. IV

Алғашқы
адамдар
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Ежелгі гректерге белгілі әлем

Шағын зерттеу жүргіз.
Сурет пен Әлемнің қазіргі заманғы географиялық картасын 

салыстыр.  Кестені толтыр. 

Сен алғашқы қауымдық адамдар туралы көп біле бермей-
сің.  Сен тіпті олардың біреуін де атымен атай алмайсың. Бірақ 
нақты белгілі нәрсе - олардың саяхаттағаны. Норвегиялық 
Тур Хейердал мұны дәлелдеген. Ол өзінің жолдастарымен бір-
ге Тынық мұхитына салмен саяхатқа аттанды.  Көп кешікпей 
сал қирай бастады: ағаштарды бекітіп тұрған арқандар сула-

Тапсырма Сенің жауабың

Ежелгі гректерге белгілі материктерді 
анықта

Сол кезде белгілі таулар мен жазықтар-
дың атауын жаз

Өзендерді, көлдерді, аралдарды тап  

Тур Хейердал (1914–2002)
ертедегі адамдардың қарапайым салдың көмегімен 
Тынық мұхитын кесіп өте алғандығын дәлелдеді. 

Ойлан. Тур Хейердал қандай зерттеу түрін қолданды?
Зерттеу нысаны және пәні кім (не) болды?

Зерттеу шегарасы

Белгісіз жерлер
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нып, салдан ажырап, жұлына 
бастады. Қуанышқа орай, бәрі 
сәттілікпен аяқталды. Батыл 
саяхатшылардың жолында 
арал кездесіп, оларды құмды 
жағалауға алып келді. Саяхат 
аяқталмай қалса да, қарапа- 
йым салдың көмегімен мұхит-
та саяхаттаудың мүмкін екен-
дігі дәлелденді. 

Жерорта теңізінің шығыс 
жағалауында финикийліктер 
өмір сүрді. Өздерінің мықты 
қайықтарымен олар Жерорта 
теңізі арқылы түрлі елдерден Финикийліктердің Африканы 

айналып жүзуі

саудагерлер тауарларын тасыды. Мысыр перғауыны Нехо II 
(б.з.д.VI) Ливияның үлкен ел болып табылатындығы жөнінде 
білу туралы оларға тапсырма берді. Ертеде Ливия атауымен 
Африканы атаған болатын. Желкенді кемелермен Қызыл теңіз-
ге шығып, финикийліктер оңтүстікке қарай жүзді. Финикий-
лік теңізшілерге Африканы айналып өту үшін үш жылға жуық 
уақыт кетті. Саяхат Африканың өте үлкен екенін және барлық 
жағынан сумен қоршалып жатқандығын дәлелдеді. 

Қалай ойлайсың, неге саяхат осыншама көп уақытты алған? 
Дәлелдер келтір.

Грекияда б.з.д. V ғасырда ұлы ғалым Геродот өмір сүрді. Бұл 
ғалымды көптеген ғылымдардың негізін салушы деп есептей-
ді. Ол халықтардың тарихы мен өмірін сипаттаған аса көрнекті  
саяхатшы болған. Геродот көптеген жерлерде болған.  Мысырда 
саяхаттай жүріп ол Ніл өзенінің бағытымен жоғары көтерілген, 
тіпті дана мысыр абыздарына бейтаныс жерлерді зерттеген.  

Геродот –  географияның негізін салушы.

Картада Геродоттың саяхаттарын бақыла. 
Қазіргі қай елдердің аумағымен 

саяхаттаған?

ЛИВИЯ
(АФРИКА)
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Х ғасырда Еуропаның солтүстігінде, Скандинавия түбе-
гінде, өздерін викингтер, яғни «теңіз адамдары» деп атаған 
адамдар өмір сүрген. Олар теңіз қарақшылары еді.  Викингтер 
бүкіл Еуропа жағалауын қорқынышта ұстаған. Олар туралы 
тіпті Африкада да білген. Викингтер алғашында Скандинавия 
түбегінің барлық жағалауларына қоныстанып, сосын Исландия 
аралына жетті.  Оларға дейін бұл аралда ешкім қоныстанбаған 
еді. Кейінірек викингтер Исландияның батысында орналасқан 

үлкен аралды ашып, игере бастады. Олар оны 
Гренландия деп атады.  

1271 жылы  бай қала Венециядан  Поло 
тегіндегі саудагерлер жолға шықты. Олар-
мен бірге Марко Поло есімді бала да бар еді. 
Олар Қытайға аттанды. Қытайға дейінгі жол 
үш жарым жылды алды. Қытайға келген соң 
Маркоға Қытай императорының жанында 
хатшы қызметі ұсынылды. Хан сарайында 
Марко Поло 15 жыл өмір сүрді. Марко им-
ператорға қызмет ете жүріп Қытайдың көп-

 Марко Поло саяхаты

теген жерлерінде болып, өте маңызды және қызықты мәлімет-
тер жинақтады. Үйіне қайту мүмкіндігі саяхатшыға тек 1325 
жылы ғана туды. 

Викингтің суретін сал. Оның мінезін, киген киімін қалай елесте-
теніңді бейнеле. Қандай климаттық жағдайда өмір сүргенін білу 
үшін картаға жүгін. 

Марко Поло
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 Марко Поло саяхаты

1466 жылы жас сауда-
гер Афанасий Никитин үш 
жылға созылған Үндістанға 
саяхатын жасады.  Ол елдің 
табиғатын, өмір салтын, мә-
дениетін, салт-дәстүрлерін, 
мемлекеттік құрылысының 
ерекшеліктерін зерттеді. Өзі- 
нің саяхаттан алған әсері ту-
ралы «Үш теңізге саяхат» 
атты кітабында баяндады.  

Бартоломеу Диаш

XV ғасырдың ортасы мен XVII ғасыр-
дың ортасына дейінгі уақытты Ұлы гео-
графиялық ашулар дәуірі деп атайды. Дәл 
осы уақыт аралығында еуропалықтар құр-
лықтың барлық қыр-сырларын зерттеп, 
Жердің шар тәрізді екендігін және әлемдік 
мұхиттың біртұтастығын дәлелдеді. 

Ең алғаш болып Африканы айналып 
шығып, Үнді мұхитына жол тапқан еуро-
палық-португалдық теңізші Бартоломеу 

Карта бойынша Афанасий Никитин қандай үш теңізді кесіп өткенін 
анықта.  

Диаш болып табылады.  1487 жылы оның кемелері Африка-
ның оңтүстік жағалауын айналып өтті, алайда артқа қайтуға 
мәжбүр болды. Бартоломеу Диаш Үндістанға теңіз жолын іздеп 
Африканы оңтүстігінен айналып өткен алғашқы еуропалық.  

Еуропадан Үндістанға теңіз жолын ашу мәртебесі порту-
гал адмиралы Васко да Гамаға бұйырды.  1498 жылы олар 
басқарған кемелер Қайырымды Үміт мүйісін айналып өтіп, 
өздерінің жолдарын Африканың теңіз жағалаулары арқылы 
жалғастырды. Оның кемелері еш кедергісіз Үндістанның батыс 
жағалауына дейін жетті. Осы бағыт төрт жүзжылдық бойы Еу-
ропа мен Шығыс елдері арасындағы басты теңіз жолы қызметін 
атқарды.   

Испан королінің бұйрығымен, Үндістанға ең қысқа теңіз 
жолын іздеу үшін Христофор Колумбтың басқаруымен төрт 
кеме ұйымдастырылды. 

Азия
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Географиялық зерттеу

Христофор Колумбтың саяхаттарына географиялық сипаттама 
бер.

- Қай елден және қай қаладан кемелер жүзіп шыққанын анықта.
- Экспедициялар кесіп өткен мұхитты ата 
- Картадан экспедициялар жеткен аралдарды тап.  
- Саяси картаны пайдаланып, Колумб аумағынан жүзіп өткен 

қазіргі кездегі елдерді анықта. 

1492 жылдың 3 тамызында Колумб Канар аралдарын ба-
ғытқа алып теңіз экспедициясына аттанды.  1492 жылдың  12 
қазанында ол Сан-Сальвадор деп атаған Багам аралдары тобы-
ның жағалауына тоқтады.  Осы күн еуропалықтардың Амери-
каны ашқан күні болып есептеледі. Өзін Үндістанды аштым 
деп санаған Колумб, жергілікті халықты үндістер деп атады. 
Өз өмірінің соңына дейін ол жаңа континентті ашқанын білмей 
кетті. Бұл кейіннен Америго Веспуччидің экспедициясы нәти-
жесінде белгілі болды. Дәл соның құрметіне, Колумбтың ашқан 
жерлерін «Америго жері» деп атай бастады, осыдан келіп  Аме-
рика сөзі шықты.

Фернан Магеллан – алғаш Жерді айна-
лып саяхат жасаған испан теңізшісі. 1519 
жылы Магелланның экспедициясы бес ке-
мемен жолға шықты. Американың оңтүстік 
шетін айналып өтіп, Магеллан жаңа бұғазды 
(атауын атластан тап) және аралдарды ашады 
да, оларға Отты Жер деген атау береді. Келесі 
4 айда кемелер белгісіз мұхитты кесіп өтеді.  
Жүзу кезінде мұхитта бірде-бір дауыл атаулы 

Фернан Магеллан
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болмағандықтан, мұхитты Тынық деп атайды. Үлкен шығын-
дарға ұшырай отырып экспедиция Филиппин аралдарына  
дейін жетеді. Осында Магеллан жергілікті адамдармен қақты-
ғыс кезінде қаза болады. Тек қана «Виктория» кемесі экспеди-
цияның 265 адамынан қалған 18 адаммен үйлеріне оралады. 

1642 жылы  голландық Абель Тасман оңтүстік материк  – 
Терра аустралистің бар екенін  оның тек қана солтүстік жаға-
лауын жүзіп өтіп дәлелдеді. Ұзақ уақыт бойы бұл ашылуды 
құпияда ұстап отыру голландықтардың қолынан келді. Құпия- 
ны ағылшын теңізшісі Джеймс Кук ашты. Бірінші экспеди-
циясында Кук Үлкен Тосқауыл рифін табады, Аустралияның 
шығыс жағалауларын зерттейді. Екінші экспедициясы бары-
сында ол оңтүстікке жылжуға тырысады, бірақ ол өз жолында 
тек қалың тұман мен мұздарды ғана кезіктіреді. Осыған қара-
мастан картаға бірқатар аралдар тобы енгізілді. Үшінші экс-
педицияда Гавай аралдары ашылды және сипатталды, Аляска 
жағалауы зерттелді.

Фернан Магеллан ашқан жаңалықтарды ата. 
Оларды картадан көрсет. 

Географиялық зерттеулер

Джеймс Кук экспедицияларының географиялық мәнін бағала. 
Кук экспедициясының маршруттарындағы  кездескен ірі арал-

дардың атауларын көрсет және карталарын салыстыр.
– Дж. Кук атауымен аталған географиялық нысанды тап.
– Дж. Кук қандай материкті ашуға жақындап келгенін анықта. 
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Зерттеу жобасы 

«Қазақстан аумағын зерттеу» тақырыбында тұсаукесер құрастыру.
Мақсаты: тақырып бойынша мәліметтерді тұсаукесер формасында 

көрсету.
Құрал-жабдықтар мен материалдар: оқулық, атлас, жеке компью-

тер, ғаламторға қолжетімділік, Microsoft Power Point бағдарламасы.
Тапсырмалар: түрлі ақпараттар көзін пайдалана отырып, бір қазақ 

саяхатшысы туралы мәліметтерге талдау жасау.  Ұсынылған алго-
ритмді қолданып тұсаукесер құрастыру. Сөз сөйлеудің жоспарын жа-
сап, тұсаукесерді қорғап шығу. 

Жұмыс барысы:

Қазақ саяхатшыларының бірі туралы мәліметтерді таңда. Ол үшін 
қосымша әдебиеттер мен ғаламтор қорына сүйен.  

Жұмыс істеген ақпарат көздерін атап көрсет. 
Берілген алгоритм бойынша ақпаратты жүйелеп презентация 

жаса.:
1-cлайд. Эпиграф (кіріспе).
Тұсаукесер тақырыбы. Оқушының аты-жөні.
2-слайд. Зерттеушінің портреті. Қысқаша өмірбаяндық мәліметтер. 
3-слайд. Маңызды экспедициялары. Экспедициялардың мақсатта-

ры.
Экспедицияларды кімдер ұйымдастырды? Экспедициялардың қа-

тысушылары.
4-слайд. Экспедиция маршруттарының картасы (сызбасы) .
5-7 слайдтар. Экспедицияға сипаттама. Экспедицияны бейнелей-

тін фотосуреттер, суреттер.  
8-слайд. Экспедиция нәтижелері. Зерттеушінің қосқан үлесі.
9-слайд. Қазіргі картадағы зерттеуші есімі.
10-слайд. Ақпараттық қорлар тізімі.

1819-1921 жылдары орыс теңізшілері Ф. Ф. Беллинсгау-
зен мен М. П. Лазарев ғылыми нәтижелері бойынша баға жет-
пес  Антарктидаға экспедицияларын жасады. 1820 жылдың 28 
қаңтарында жолды бөгеп тұрған  мұз қабатына кезігеді.  Бұл 
оңтүстік материктің мұздары еді. 1820 жылдың  28 қаңтары 
күні Жердің  соңғы, алтыншы бөлігі -  Антарктиданың ашылуы 
болып тарихта қалды. 
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«Су шеңберлері» сыни ойлау

 «Су шеңберлері» техникасы

Нұсқаулық

Қатарда кілт сөз жазылған. Төменгі жағында жауап бе-
руге тиіс сұрақ берілген. Қатардағы әрбір әріпке сабақтың 
тақырыбына байланысты сөз, сөз тіркесі немесе сөйлем 
табу керек. 

Географиялық экспедиция не үшін жасалады?

А
Ш
Ы
Л
У
Л
А
Р

Саяхатшының есімі мен оның саяхатындағы оқиғаны бай-
ланыстыр. 

1 Викингтер А Қытай

2 Афанасий Никитин Б Орталық Америка

3 Васко да Гама В Үндістан

4 Марко Поло Г Тынық мұхиты

5 Христофор Колумб Д Гренландия

6 Фернан Магеллан Е
Үндістанның батыс жағалауына 
жетті

7
Ф. Ф. Беллинсгаузен мен  
М. П. Лазарев

Ж Австралия 

8 Джеймс Кук З Антарктида

Жауаптарды кестеге жаз.

Сұрақ жоспары

Мәтінге сұрақ формасында жазылады; мәтіннің әрбір үзін-
дісіне бір сұрақ сәйкес келеді. Сұрақ жоспарын құрастыру 
кезінде мүмкіндігінше сұраулы сөйлемдер қолдану керек.

Оқыған параграф бойынша сұрақ жоспарын құрастыр.
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Сабақтың мақсаты: 
 дүние бөліктері мен материктерді оқыту мен меңгерудің 

тарихын сипаттау;
 мұхиттарды оқытудың тарихын сипаттау;

Мақсатқа жету үшін білу қажет:
 қазіргі заманғы әлем картасының қалыптасуына кім үлес 

қосты?

14
ҚАЗІРГІ КАРТАНЫ КІМ ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ?

Витус 
Беринг

Ұлы Жібек 
жолы

Жак-  
Ив Кусто

Николай  
Пржевальский

Александр 
Гумбольдт

Давид  
Ливингстон

Петр Семёнов- 
Тян-Шанский

XVIII ғасырдың басына қарай құрлықтың көрінісі жалпы-
лай алғанда белгілі болды.  Бірақ материктердің ішкі бөлік-
терінің табиғаты туралы адамдар тек қана аңыздардан ғана 
білетін еді. Адам аяғы баспаған жерлер өздерінің ұлы өзендері 
және көлдерімен, шығуы қиын тауларымен, ормандары және 
шөлдерімен өздерінің ашылуларын күтіп жатты.  Бұл пара-
графта не туралы сөз болатыны туралы ойланып көр. Кілт сөз-
дермен өз ойыңды дәптерге жаз. 

Карта бойынша XVI ғасырдан бастап XVII ғасырдың ортасына дейін 
адамдар қоныстанған аумақтарды қарастыр.  

Викингтер заманынан бері солтүстік елдерінің өнім бермей-
тін жерлері өз тұрғындарына құнарлы жерлерді іздеудің жол-
дарын қарастыруға итермелеген. XVI ғасырдың соңынан  XVII 
ғасырдың ортасына дейін жиһанкездер өте үлкен арақашық-
тықты жүріп өткен. Олар бүкіл Азияны Обь өзенінен Тынық 
мұхитына дейін кесіп өткен. Сансыз орыс жиһанкездері мен 
теңізшілері шығысқа жылжи отырып, өздерінің жолдарын 
«сызба»-карталарға түсіріп, өздері көрген жерлерін сипаттап 
жазып отырған. 1701 жылы осы мәліметтер негізінде  «Сібірдің 
сызба кітабы» құрастырылды.
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Витус  
Беринг

Сібірді нағыз зерттеу экспедициясы алғаш І Петрдің бас- 
тамасы бойынша ұйымдастырылды. Оны дат офицері Витус 
Беринг басқарды. Экспедиция алдына  мынадай тапсырмалар 
жүктелді: Ресей империясының, әсіресе оның солтүстік және 
шығыс аудандары үшін нақты географиялық карталарын 
құрастыру, елдің табиғи қорлары, халық құрамы және шаруа- 
шылығы туралы мәлімет жинау. 1728 жылы Витус Берингтің 
экспедициясы Охот теңізінен Чукоткаға дейін  жетіп, қазіргі 
кезде Беринг деп аталатын бұғазды сипаттады. Командор Витус 
Берингтің атын өшпестей етіп қалдырған екінші экспедиция 
болды, ол кезде Американың солтүстік-батыс бөлігі – Аляскаға 
жол ашылған болатын. Бұл экспедиция тарихта Ұлы Солтүстік 
экспедициясы деген атпен қалды. Ол шамамен 10 жылға созыл-
ды,  оған Тынық және Солтүстік мұзды мұхиттарының жаға- 
лауларын зерттеген бірнеше отряд қатысты. 

Жерде Амазонка ормандары ең қолжетпейтін орын деп са-
налады. Алайда дәл осы ауданды неміс зерттеушісі Александр 
Гумбольдт өз өмірінің басты саяхаты деп таңдаған.   Оңтүстік 
Американың табиғатын зерттеуге қосқан зор үлесі үшін оны 
«екінші Колумб» деп атаған. 

Тағы бір көрнекті саяхатшы – ағылшын Давид Ливингстон. 
Ол 30 жылдан астам уақытын Оңтүстік Африкада өткізген.  Бұл 
уақыт аралығында ол құрлықты батысынан шығысына дейін, 
Калахари шөлі мен Замбези өзенінің көп бөлігін басып өтті. 

Сыныптастарыңмен мәтіннің мына бөлігін талқыла. Суық солтүстік 
жерлерді зерттеудің қажеттілігі жайлы өз ойыңды айқында. Витус 
Беринг құрметіне аталған бұғазды картадан ізде.

Александр  
Гумбольдт

Давид  
Ливингстон
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Түрлі ақпарат деректерін пайдаланып, Амазонка ормандары қол 
жетпейтін қиын жер екеніне дәлелдер тап.

Николай 
Пржевальский

Петр Семёнов- 
Тян-Шанский

Осы Африка өзенінде  Давид Ливингстон 
әлемдегі ірі сарқырама лардың бірі – Вик-
тория сарқырамасын аш ты. Ол Ньяса және 
Танганьика көлдерін көріп, соңғысының 
Африканың ең ұзын өзені Нілмен байла-
нысы жоқ екенін дәлелдеді. 

Ұлы орыс саяхатшысы Николай Ми-
хайлович Пржевальский өз өмірін Орта 
Азияны зерттеуге арнады. Ол осы ай-
мақтың таулары мен шөлдері арқылы 
35 000 километрдей жүріп өткен. Өз сая-
хаттары кезінде Пржевальский кейіннен 
өзінің атымен аталған аласа бойлы жа-
байы жылқыны, жабайы түйені сипатта-
ды,  бай зоологиялық және ботаникалық 
коллекциялар жинады. 

Еуразияның ішкі аудандарын, соның 
ішінде Қазақстанды зерттеген атақты сая-
хатшы Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шан-
ский. Өз тегінің екінші бөлігін ол Тянь-
Шань тау жүйесіне жасаған көпжылдық 
саяхатына байланысты алған. 

Ұлы Жібек жолы мыңдаған шақы-
рымдарға созылып, өз жолында керуендерді аптап шөлдер-
мен де, көркем  шұраттармен де  және тау шатқалдарымен де 
алып өтті. Жол бойында қалалар мен бүтін өркениеттер пайда 
болып, көркейді және қирап жатты. Жібек жолының бойын-
да орын тепкен көне қалалар талай жойқын соғыстарды, өрт-
ті, аштықтар мен індеттерді басынан өткерді.  Ғасырлар бойы 
түрлі тілде сөйлейтін Шығыс базарлары шулап жатты, шаң-
ды керуен жолдары арқылы саудагерлер еуропалықтарға сату 

Дәптерге «Орталық Азия және Қазақстанның зерттелуі» кестесін 
толтыр. Қазақ ғалымы Шоқан Уәлихановтың саяхаттары жайлы 
ақпаратпен кестені толықтыр.
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Географиялық атласты пайда-
ланып, Давид Ливингстон ашып, 
зерттеген нысандарды тап. Оларды 
кескін картаға белгіле.

Кескін картамен жұмыс жасау ережесі

– Тапсырма  оқулық материалдарын, атлас карта және басқа 
қосымша ақпарат көздерін пайдаланып орындалады.

– Жұмысқа кірісер алдында мұғалім тапсырмаларын орын-
дау үшін жақсы ұшталған жай және түсті қарындаштарды да-
ярлап ал.

– Кескін картада бейнеленген аумақ сызығын кәдімгі гео-
графиялық картамен салыстыр.

– Нысан белгілері бір-бірін жауып қалып, кедергі жасамас 
үшін қандай тәртіппен орындау қажеттігін ойластыр.

– Кескін картаға атауы сыймайтын географиялық нысан-
дарды масштабтан тыс белгілермен (цифрмен, әріппен) бел-
гілеп, олардың атауын шартты белгілерде беруге болады.

– Географиялық нысандар мәтіні мен атауы анық оқылуы 
тиіс. Өзен, тау, қала атауларын анық, нақты етіп жаз.

– Тек ұсынылған тапсырмаларды ғана орында. Кескін кар-
таға «артық ақпарат» түсіруден сақ бол.  Мұндай артық ақпа-

рат үшін дұрыс орындалған 
жұмысыңа қойылатын баға 
төмендетілуі мүмкін.

– Берілген тапсырма-
лардың орындалу сапасын 
бағалау кезінде мұғалім 
тапсырманы орындаудың 
дұрыстығы мен нақтылығы-
на ғана емес, мұқият орын-
далуын да есепке алады. 
Лас орындалған жұмыс ең-
бегіңнің төмен бағалануына 
себеп болуы мүмкін.
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1

2

Қытай
Қырғызстан
Қазақстан
Тәжікстан
Өзбекстан
Түркмения
Иран
Әзірбайжан
Грузия 

үшін қымбат жібектер мен бағалы тастарды, дәмдеуіштер мен 
бояуыштарды, алтын мен күмісті, экзотикалық құстар мен жа-
нуарларды тасыды. 

Ұлы Жібек жолы – Шығыс пен Батысты жалғастырған, 
көптеген бірегей қалалар мен тарихи ескерткіштердің, дәстүр-
лердің, тіпті мемлекеттердің пайда болуына себепкер болған 
орасан зор сауда бағыты. 

Берілген карталарда біздің еліміздің аумағынан өткен Ұлы 
Жібек жолының бұрынғы (1) және қазіргі кездегі (2) бағы-
ты бейнеленген. Осы карталарды салыстыр. Жолдар арасын-
дағы ортақ белгілер мен айырмашылықтарды тап. Оның бой-

Материктердің ішкі аудандарын зерттеуге қандай факторлар әсер 
еткенін есіңе түсір. Ұлы Жібек жолы туралы не айта аласың?

Карта бойынша қандай елдердің Ұлы Жібек жолына қатысы бар 
екенін анықта. Егер қиындық туындаса, көмекші құралға жүгін. 

Мартөк

Қарабұтақ
Қарабұтақ

Арал

Байқоңыр

Қызылорда

Қордай
Сарыөзек Қорғас

Шымкент

Алматы
Тараз

Қ а з а қ с т а н
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ында қандай ірі қалалар 
болған? Олар қазіргі кезде 
сақталған ба? Неліктен, қа-
лай ойлайсың?

Өзіңді болашаққа тап 
болдым деп елестет. Ұлы 
Жібек жолының қан-
дай бағыттарын көрдің? 

Неге олар осы бағыттар бойынша өтеді? Бұл біздің республи-
камыздың дамуына қалай әсер етеді? Ұлы Жібек жолының 
болашақтағы бағыттарын бейнеле. 

Қазіргі кездегі ғылыми кемелерді 
адамдарға су астында демалуға 
көмектесетін суасты құралдары –
батискафсыз,  тереңдікті өлшеуге 
арналған –эхолокаторсыз елестету 
мүмкін емес. 

Теңіз кеңістігін игере келе, адамдар ұзақ уақыт бойы әлі де 
болса теңіз түбі туралы ештеңе білген жоқ.  Мұхит түбін XIX 
ғасырда ғана игере бастады.

XX ғасырда мұхит түбіне жасалған арнайы зерттеулер нәти-
жесінде ірі тау жоталары, көптеген суасты жанартаулары, 
ыстық ойпаттар ашылды. Мұхиттағы жа-
нартаулар саны құрлықтағыдан көп болып 
шықты.   

1960 жылы Жак Пикар мен Дон Уолш 
атты зерттеушілер арнайы батискафпен 
әлемдегі ең терең Мариан шұңғымасының 
түбіне, 11 022 метр тереңдікке түсті. Тіпті 
ең терең ойпаттардың түбінде де өмір бар 
болып шықты. Француз мұхиттанушысы 
Жак-Ив Кусто су астында жүзуге мүмкіндік 
беретін акваланг ойлап тапты.

Неліктен Дүниежүзілік мұхит XIX ғасырда ғана игеріле бастағаны 
туралы өз ойыңды баянда. Оны топта талқыла. Дәптерге жаз.

Жак-Ив Кусто
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Нұсқаулық
Эссе – белгілі бір тақырыпқа байланыс- 

ты ойлар мен тәжірибелер, әсерлер бейнеле-
нетін шағын жазба шығарма.  

Эссені берілген тақырып бойынша өз 
бағытыңды айқын әрі нақты анықтаудан 
баста: «Мен айтылған оймен келісемін», 
«Мен бұл қорытындыға қосыла алмаймын» 
және т.б.

1. Эссе тақырыбына айналған ой туралы өз 
түсінігіңді қалыптастыр. Қойылған мәселе-
ге қатысты өз ойыңды айт. Өмірлік тәжіри-
бедегі мысалдар мен фактілерді қолданып, 
дәлелдер жаса. Мынадай сөйлемдерді қол-
дануға болады: «Біріншіден…», «Қарасты- 
ратынымыз…» және т.б.

2. Бекіту сөйлемінде эссенің қорытынды-
сы жасалады. Берілген мәселеге қайта ора-
лу жүзеге асады. Бірақ ол нәтижелік есеп 
ретінде беріледі. Мына сөз тіркестерін қол-
дан: «Сонымен…», «Осылайша…», «Қоры-
тындылай келе…» және т.б.

Ойлау пәні:
Келесі ғасырда география 
қандай мәселелерді 
шешетін болады?

– Ең алғашқы навигациялық аспап– астролябия – б.з.д 150 
жылдары ойлап табылды. 

Теңіз түбінің ең алғашқы картасы «Челленджер»жүзіп өт-
кеннен кейін, 1872-1876 жылдары пайда болды;

– Ең ұзын географиялық атау– Бангкок, тай тілінде былай 
дыбысталады. Крунг-тхеп маха накорн, амарнраттана ко-
синдра, махиндрайюдхья, махадилок поп нопаратанарадж-
ханимахасатхан, аморнпиманаватарнсатит, сакалтутийя-
виспнукарнпрасит. Аудармасы  «періштелер қаласы» деген 
мағынаны білдіреді.

1. ХХ ғасырда Дүниежүзілік мұхитты зерттеу кезінде қан-
дай маңызды ашулар жасалды? 

2. Қалай ойлайсың, Жак-Ив Кустоның  аквалангты ойлап 
табуына не себеп болды?

Қалай ойлайсың, тұрақты  тұрғыны жоқ және адамдар ша-
руашылық жүргізбейтін жерлерді зерттеу не үшін керек? 
Мысалы, Антарктиданы немесе Африка мен Орталық Азия- 
ның шөлдерін. 

Қазақстан Республикасы-
ның География институ-
тыhttps://ingeo.kz/
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Шағын зерттеу жүргіз.

1. Өз сыныптастарыңның қандай ұлт 
екендерін сұрап біл.

2. Барлық сыныптастарыңды ұлттары 
бойынша топтарға бөл.

3. Қандай ұлттың балалары сенің сы-
ныбыңда басым? Қай ұлттың саны ең аз? 

4. Дөңгелек диаграмма құрастыр: 
«Менің сыныбымның ұлттық құрамы».

5. Барлық сыныптастарыңды түрі бо- 
йынша  2 топқа бөл.  «Салыстыру сызығы» атты кестені әр топ-
тың сипаттамалық ерекшеліктеріне мән бере отырып толтыр.

Түрі ақшыл 
сыныптастар

Салыстыру сызығы
Түрі қараторы
 сыныптастар

Басым шаш түсі

Басым көз түсі

Басым көз қиығы

Сабақтың мақсаты: 
 әлем халқының нәсілдік құрамы мен негізгі нәсілдер 

және нәсіларалық топтардың таралу аймақтарын  анықтау;
 нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларын түсіндіру;
 нәсілдердің теңдігін дәлелдеу.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:
 Жер шарында нәсілдердің айырмашылықтары неде және 

ол неге байланысты.

Диаграмма
«Менің сыныбымның 

ұлттық құрамы»

НЕГЕ АДАМДАР ӘРТҮРЛІ?
15

нәсіл

Николай  
Миклухо-Маклай

нәсілдер 
теңдігі

нәсілдер 
белгілері

Біріккен Ұлттар 
Ұйымы

Қазақстан Халықтар 
Ассамблеясы
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6. Адамдар түрлерінің ерекшеліктері туралы қорытынды 
жаса. Түрлі материктер мен елдердегі адамдар бір-бірінен түр-
лері арқылы ерекшеленеді. Жер шарында өмір сүретін барлық 
адамдар Жер шары тұрғындары деп аталады.

Нәсіл – бұл ортақ, тұқым қуалайтын сыртқы белгілері ұқ-
сас адамдар тобы.

Жорж Бюффон

Ұсынылған нәсілдер картасы мен әлемнің физикалық кар-
тасын салыстыр және әрбір нәсіл өкілдерінің таралу басым-
дылығын түсіндір.  

еуропалық моңғолоидтық

экваторлық

нәсілдер

еуропалық 
нәсіл

экваторлық
нәсіл

моңғолоидтық 
нәсілНәсіл – бұл ортақ, 

тұқым қуалайтын 
сыртқы белгілері 

ұқсас адамдар тобы.
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Неге нәсілдер картасында Қазақстан аумағы «негізгі нәсіл-
дер арасындағы аралық тип» ретінде боялғаны туралы ойлан. 

Бұл қандай тарихи оқиғалармен байланысты болуы мүмкін?

Түрі-түсі

Бетінің пішіні

Мұрнының 
пішіні

Шашының түсі

Шаш құрылымы

Көзінің  түсі

Көзінің қиығы

      

Осы айырмашылықтар немен байланысты? Нақты жауап  болу үшін  
нәсілдер картасын жылулық белдемдері картасымен салыстыр.

Мынандай үндіс аңызы бар. Құдайлар адамдар мүсінін бат-
пақтан жасап, оларды пеште күйдірген. Осыдан кейін олар қы-
зыл қоңыр түске айналған, бұл үндістер еді. Бірақ бір жолы олар 
әңгімелесіп отырып, оларды уақытылы оттан алуды ұмытып ке-
теді, сөйтіп мүсіндер қарайып күйіп, осылайша қара терілі афри-
калықтар пайда болады. Содан кейін  құдайлар өз жұмыстарын 
қайта бұзып алуға, мүсіндерді күйдіріп алуға  қорқып, асығады. 
Бұдан келіп жағымсыз ашық күлгін түсті еуропалықтар шығады.

Бұл қызық!

«Нәсілшілдік» деген не, сен қалай түсінесің? 
Нәсілшілдік негізінде түрлі нәсіл адамдарының теңсіздігін 

айтады. Нәсілшілдер өздерінің зияткерлік және физикалық да-
муы бойынша басқаларынан басым нәсілдер бар деп санайды. 
Осылайша, американдықтар өздерінің бүкіл тарихында үндіс- 
тер мен қара нәсілділерді төменгі даму сатысына қойып, оларды 
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құлдар мен «екінші сұрыпты» адамдар дәрежесінде ұстаған. Өт-
кен ғасырдың екінші жартысында ғана бұл жағдай өзгере баста-
ды. Түрлі нәсіл өкілдері организмдерінің кейбір белгілерімен 
ерекшеленгенімен, айырмашылықтары маңызды емес. Барлық 
адам нәсілдері тең.  Бұны ғалымдар баяғыда дәлелдеген. Сол ға-
лымдардың бірі Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Ол өз өмірін Тынық мұхитының аралдарында тұратын ха-
лықтарды зерттеуге арнаған. Әсіресе оның Жаңа Гвинеяға сая-
хаты, сонда екі жарым жыл Жаңа Гвинеяның солтүстік-шығыс 
жағалауында тұрғаны, папуастардың сенімі мен сүйіспен-
шілігіне ие болғаны белгілі. Өзінің антропологиялық және эт-
нографиялық зерттеулерінің нәтижелеріне сүйене отырып, 
Миклухо-Маклай адамзат нәсілдер түрлерінің бірлігі мен 
біртұтастығы туралы идеяны қолданды.  Ол папуастар, Мұхит-

«Нәсілдік», «жоғары нәсіл» терминдері  қалыптасуына құқылы 
ма?» тақырыбына шағын шығарма жаз.

тық аралдар мен Оңтүстік-Шығыс Азияның басқа да халықта- 
ры өз дамуында тек бірқатар тарихи себептерге байланысты ға- 
на қалып қойғанын дәлелдеді. Ал өз қабілеттері бойынша олар 
еуропалықтардан төмен емес. Аралдық тұрғындардың өмір-
лерін зерттей келе, Миклухо-Маклай  бұл халықтардың ойлау 
дамуы бойынша Жердің кез келген басқа халықтарының дең-
гейінде  қабілетті екендігі туралы қорытындыға келді. 
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Біріккен Ұлттар Ұйымы – фашизм- 
нің құлауы жағдайында, екінші дүние- 
жүзілік соғыс біткен уақытта құрылған 
әмбебап халықаралық ұйым. Бұл ұйым-
ның қызметіне өте көп бағыттар кіреді. 
БҰҰ-ның қаулысы келісімшартқа отырған 
кезде мүше елдермен келісілген көптеген 
мақсаттар мен принциптерді қарастырады.  
Осындай мақсаттардың бірі – халықтар ара-
сындағы достық қатынасты, теңдік және 
халықтардың өзін-өзі анықтау  принцип-
терін сыйлау негізінде дамыту, сондай-ақ 
жалпы бейбітшілікті бекіту үшін түрлі ша-
ралар қолдану. 

Қазақстан Республикасы Біріккен 
Ұлттар Ұйымына толық құқықты мүше 
ретінде 1992 жылдың 2 наурызында, ең 
алғашқы посткеңестік мемлекет болып 
енді. Келісімге қол қойған кезінде Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің көпұлтты мемлекетіне барлық 
азаматтарына теңдік пен өз тағдырын шешуіне кепілдік берді. 

Қазақстанның Халықтар Ассамблеясы – Қазақстан Респу-
бликасының Президенті жанындағы кеңесші орган, бұл орган-

Келесі түсініктердің 
анықтамаларын 
тап:

- антропологиялық 
зерттеулер

- этнографиялық 
зерттеулер

- папуастар

Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай 

Басқа да дерек көздерінен М. Миклухо-Маклайдың Жаңа Гвинея 
және басқа да аралдарда болғаны жайлы көбірек біл. Ғалымның 
зерттеулерінің мәні қандай?

ның қызметі мемлекеттік ұлттық саясатты 
жасау мен жүзеге асыруға жағдай жасау.  
Бұл ұйым Н.Назарбаевтың бастамасымен 
1995 жылдың 1 наурызында құрылған. 2016 
жылдан бері бұл күн — Ризашылық күні 
ретінде тойланады.Ұйымның бірінші белгіленген мақсаты: 
нәсілі, ұлты, тілі, діні, әлеу-
меттік дәрежесіне қарамастан 
республика азаматтарының 
құқықтары мен еркіндікте- 
рінің теңдігі;

Біріккен Ұлттар Ұйымы жайлы  
жан-жақты ақпараттарды мына 
сілтеме бойынша білуге болады: 
http://www.un.org/кен Ұлттар 

ұйымы жайлы  жанжақты ақпарат-
тарды мына сілтеме бойынша білуге 
болады: http://www.un.org/: http://www.
un.org/
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Ассамблеяның қызметі ұлтаралық қарым-қатынас мәселе-
лерін қарқынды  шешетін ел ретінде Қазақстан Республика-
сының халықаралық беделінің жоғарылауына себеп болады. 
Ассамблеяның үлесі ең жоғары дәрежеде бағаланды. БҰҰ-ның 
Бас хатшысы бізге келген іссапарында, Қазақстанды ұлтара-
лық келісімнің, тұрақты дамудың 
мысалы ретінде басқа елдерге үлгі 
атады. Қазақстан халқына Қа-
зақстанға келген, Рим Папасы II 
Иоанн Павел де жоғары баға берді.

«Синквейн»сөзі француз тілінен шыққан, бес жол деген мағынаны 
білдіреді. Осылайша синквейн –  5 жолдан тұратын өлең:
Бірінші жол. 1 сөз – түсінік немесе тақырып (зат есім).
Екінші жол. 2 сөз – осы түсініктің сипаттамасы (сын есім).
Үшінші жол. 3 сөз – іс әрекеттер (етістіктер).
Төртінші жол. Тақырыпқа қатыстылығын білдіретін фраза немесе 
сөйлем (афоризм)
Бесінші жол. 1 сөз – тақырыптың мәнін қайталайтын синоним.

Александр 
Сергеевич 
Пушкин

Сәлеметсің бе, бесінші сынып оқушысы!

Мен сендердің жаратылыстанудан «нәсілдер» та-
қырыбын оқитындарыңды естіп, бір сұрақ қойғым  
келеді. Өзім туралы: Мәскеу қаласында тудым. 

Ата-анам: Надежда Осиповна мен Сергей Львович. 
Арғы атам Абрам Петрович Ганнибал (шоқынғанға 
дейін Ибрагим) қан жағынан негр. 7 жасында түрік-
тер тұтқынға алып, Эфиопиядан Стамбулға алып 
кеткен. Сол жерде оны орыс елшісі сатып алып,  
І Петр патшаға сыйлаған.

Соған қарамастан, мен – орыспын. Әлем мені ұлы 
орыс ақыны деп санайды. 

Дегенмен, менің шашым бұйра әрі қара, терім сары, 
мұрным да еуропалық емес.

Мен кіммен сонда? 

Қосымша ақпараттарды қолда-
на отырып, Қазақстанның 
халықтар Ассамблеясының бас- 
қа да мақсаттарын белгіле. 
Оның негізгі идеясы неде?
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СИНКВЕЙН  НӘСІЛДЕР

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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МЕНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІМ
1-тарау. «Ғылымдар әлемі», «Адам. Жер шары. Ғалам» та-
раулары бойынша жалпы тапсырмалар. 

1-тапсырма. «Бірізділік». Зерттеу кезеңдерін дұрыс реті 
бойынша орналастыр. 

1 Мәселелер бойынша әдебиеттерді оқу, негізгі түсініктерді 
талқылау, жұмыстың соңғы тақырыбы. 

2 Зерттеу қорытындысын өңдеу және түсіндіру. 

3 Зерттеу нысанын, пәнін, мәселесін анықтау. 

4 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды 
жинақтау. 

5 Зерттеу болжамдары мен тапсырма мақсатын тиянақтау. 

6 Зерттеу қорытындысын таңдау. Деректі мәліметтерді 
жинақтау. 

2-тапсырма. «Дұрыс-бұрыс». Төменде берілген ұсыныстың 
дұрыс, бұрыстығына көз жеткіз. Егер ұсыныс дұрыс бол-
са «٧» белгісін, дұрыс болмаған жағдайда «х» белгісін қой.  
Егер ұсыныс дұрыс емес болса, дұрыс емес сөзді ұсыныс 
дұрыс болатындай етіп ауыстыр.
Мысалы: х Микроәлем – адам, атом, бастауыш бөліктер 

кіретін материалдық әлем бөлігі. 
1. ___ Жер ғаламшары үлкен отты шардың жарылуы нәти-

жесінде бөліктердің бір-біріне соқтығысуынан пайда болды. __
____________________________________________________

2. ___ жердің ішкі құрылысы екі қабаттан тұрады: мантия 
және ядро. ___________________________________________

3. ___ Атмосфера – өзен, теңіз, мұхит, көл және ауа ылғал-
дылығы кіретін Жердің су қабығы. _____________________

4. ___ Жергілікті жердің планы – жер бетінің аз бөлігін 
қамтитын, кішірейтілген түрде шартты белгілермен көрсетілген 
қағазға түсірілген сызба. ______________________________

5. ___ Жергілікті жердің полярлық түсіру – полюстің бір 
нүктесінен түсірілген түсіру. ___________________________

16
«ҒЫЛЫМДАР ӘЛЕМІ», «АДАМ. ЖЕР ШАРЫ. ҒАЛАМ» 
ТАРАУЛАРЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ТАПСЫРМАЛАР 
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3-тапсырма. «Көптеген таңдау». Жауаптың бір немесе бір-
неше дұрыс нұсқасын таңда.

1. Макроорганизмдер әлеміне мына нысандар жата-
ды:__________

А) молекула  В) адам  Д) өсімдік
Б) атом   Г) бөлік

2. Африканың шеткі нүктесі арқылы Үндістанға теңіз жо-
лын іздеген саяхатшылар есімі: __________

А) Афанасий Никитин
Б) БартоломеуДиаш
В) Васко да Гама
Г) Христофор Колумб
Д) Фернан Магеллан
 
3. Бұл ғалымдар бар өмірін Орталық Азия және Қазақстан 

аумағын зерттеуге арнады: __________

А) Николай Пржевальский
Б) Александр Гумбольдт
В) Пётр Семёнов-Тян-Шанский
Г) Шоқан Уәлиханов
Д) Витус Беринг
 
4. Моңғолоидтық нәсілдің белгілері: __________

А) ірі, жалпақ бет 
Б) жұмсақ, ашық түсті шаш
В) терісінің түсі қара
Г) ашық көзді
Д) жалпақ мұрын
 
5. Адамдардың бостандығы мен теңсіздік құқығын зерттей-

тін ұйым: __________

 А) Солтүстік Атлант келісім ұйымы 
Б) Шанхай Ынтымақтастық ұйымы
В) Біріккен Ұлттар Ұйымы
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Г) Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы
Д) Қазақстан Халықтарының Ассамблеясы  

4-тапсырма.«Айырмашылықты анықта». Жоспар мен су-
ретті сал. Олардың айырмашылығын түсіндір.

5-тапсырма. Адамдардың бостандығы мен теңсіздік 
құқығын зерттейтін ұйымдардың төсбелгілерін дұрыс 
анықта. Ұлттар мен халықтардың теңсіздігін белгілейтін 
қандай төсбелгіні елестетесің? Суретін сал. 

 

6-тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, берілген тапсырмалар-
ды орында.
1. Мазмұнға атау бер. 
2. Мазмұнды абзацтарға бөліп, жоспар құр. 
3. Берілген мазмұн бойынша сұрақтар құрастыр. 
4. Мазмұнның жалғасын ұсын.

Қазақ халқы өзінің сан ғасырлық тарихында көптеген  
ауыртпалықтар мен жоқшылықтарды басынан кешірді. Қазақ 
халқы жаппай аштық пен қуғын-сүргіннен зиян шекті. ХІХ ға-
сырдан бастап патша үкіметі Ресейдің ішкі губернияларынан 
орыс шаруаларын жаппай Қазақстанға көшірді. ХІХ ғасырдың 
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70-80-жылдары Кытайдан Жетісуға ұйғыр мен дүнгендердің ірі 
топтары қоныс аударды. Мыңдаған адамның Ұлы Отан соғы-
сы кезінде Қазақстанға көшіп келуінің салдарынан халықтың 
құрамы өзгерді. Осылайша, Қазақстан көпұлтты мемлекетке 
айналды, яғни көп мөлшерлі этносты мемлекетке айналды. Қа-
зақ даласының шексіз жазықтары түрлі ұлттарды бір шаңы- 
рақ астында біріктіреді. Қазақстан Республикасы аумағында  
17 миллионға жуық адам тұрады. Олардың барлығы да ерте  
замандардан қазіргі күнге дейін татулық пен бейбітшілік-
те өмір сүріп келеді. Тарихи жағдайлардан кейін Қазақстан  
130-дан астам ұлт өкілдеріне туған ұясы болып қалды. Кей- 
біреулері мұнда өз еркімен келді, ал кейбіреулерін мәжбүрлеп 
әкелді. Біздің елдің тарихы мыңдаған келімсектердің аман қалу 
үміті болмаған кездерін, аштықты, күйзелісті және амалсыз-
дық сезімдерін есінде сақтайды. Алайда боранды далада олар-
ды жылытып, тамақтандырған, соңғы бір тілім нанын бөліскен  
риясыз қазақ халқы болды. Бүгінгі күні түрлі этнос өкілдері  
Қазақстанды өздерінің Отаны санайды әрі басқа ұлт өкілдерімен 
тығыз қарым-қатынаста өмір сүріп, олардың әдет-ғұрыптары 
мен дәстүрлерін құрметтейді. Мемлекет 500-ден аса ұлттық-мә-
дени бірлестіктерді қолдау жолында аз күш салып жатқан жоқ. 
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Органикалық 
көміртек атомдарының 

тізбегі немесе сақинасы бар

Органикалық 
емес қалғандары

Қарапайым бір 
элемент

Күрделі 
түрлі элементтер
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Сабақтың мақсаты: 
  сұйық пен газдағы бөлшектердің таралуын түсіндіру.

Мақсатқа жету үшін білу қажет: 
 «диффузия» үдерісі деген не?
  сұйық пен газда диффузия қалай жүреді?

Заттың күйі

? ? газтәріздес

17
НЕЛІКТЕН БІЗ ИІСТЕРДІ ҚАШЫҚТЫҚТАН СЕЗЕМІЗ?

дене зат диффузия

Адамды қоршап тұрған әлем әртүрлі. Біз айналамыздағы 
көріп тұрғанның барлығы дерлік денелер деп аталады. Өсім- 
дік, жануар, адам да – денелер.   

Денелер – бұл біздің айналамыздағы әртүрлі заттар. 

Бізді қоршап тұрған, табиғаттың жанды және жанды емес 
денелері заттардан тұрады. Темір, әйнек, тұз, су, полиэтилен, 
бұл – заттар. Олардың саны өте көп. Бүгінгі таңда 7 миллионға 
жуық түрлі заттар белгілі және әр жыл сайын ғалымдар жаңа, 
беймәлім түрлерін шығарады.

Зат – физикалық денелердің құрамы болып табылады.

Заттардың қандай жағдайда болатынын есіңе түсір. Кестені 
толтыр. Бірнеше рет сен барлық күйде бақылаған заттардың 
мысалын келтір.
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Кез келген заттың бөлшегі, газ, сұйықтық немесе қатты 
дене болсын, әрдайым бейберекет қозғалыста болады. Әрі бөл-
шектері қаншалықты тез қозғалса, соншалықты заттың темпе-
ратурасы жоғары болады.

Бұл болжамның дұрыстылығын құбылыстар қатары дәлел-
дейді. Солардың бірі – диффузия.

Диффузия – бір зат бөлігінің өздігінен екінші зат бөлігіне 
енуі. 

Тәжірибе жүргіз.

Проблемалық сұрақ: шай батырылғаннан кейін суда қандай 
процесс жүреді?

Болжам жаса: Егер ..., онда ... .

Тәжірибе барысы

Саған қажет: екі шай қалташасы, екі су толтырылған шыны 
стақан: бірі – ыстық, екіншісі – суық. 

1. Бір уақытта суық және ыстық су құйылған стақанға шай-
ды батыр.  

2. Екі стақанда да қандай үдеріс жүріп жатқанын бақыла. 
1 минут белгілеп, стақандардағы судың түсі қалай өзгергенін 
анықта. Суретін сал. 

Ыстық су Суық  су

Ыстық суды 
пайдаланар кезіндегі 

техникалық 
қауіпсіздік  

ережелерін есіңнен 
шығарма! 

3. Параграф мәтініне және тәжірибе нәтижесіне сүйеніп 
сұрақтарға жауап бер: 

– Неліктен стақандардағы судың түсі өзгерді? Бұл үдерістің 
аты қалай аталады? 

– Қай стақанда судың түсі қатты әрі тез өзгерді?                                    
Неліктен? 
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4. Диффузияның жылдамдығы температураға қалай бағы-
нышты, қорытынды шығар: «Температура жоғары болған  
сайын диффузия ... жүреді».

Диффузияның негізгі кезеңдерін дұрыс анықта. 

Тәжірибе көрсеткендей, диффузия жоғары температурада 
тезірек жүреді. Диффузия газдарда да, сұйықтықта да және 
қатты денелерде де жүреді. Газдар сұйықтыққа қарағанда, ал 
сұйықтық қатты денелерге қарағанда әлдеқайда тез араласады. 

Жапондық мақал: «Көгөніс дүкені-
не маңдайша жазудың қажеті жоқ». 
Мақалдың мағынасын сен қалай түсі-
несің? Диффузия үдерісі көзқара-
сынан түсіндіріп бер. 

Тәжірибе жүргіз.
Проблемалық сұрақ:
Диффузия үдерісі газдарда қанша-

лықты тез жүреді? 
Болжам жаса: Егер…, онда….
Саған қажет: ауасергіткіш, секундөлшер, бір парақ қағаз, 

қалам. 

Тәжірибе барысы

Нұсқаулық: сыныптағы барлық оқушылар иісті сезген уа- 
қытта қолдарын көтеруі тиіс. 

Сыныптың барлық есік, терезесі жабық екендігін тексер. 
1. Бірнеше рет ауасергіткішті өзіңнің алдыңа қарай сеп. 
2. Бірінші және соңғы қатарда отырған сыныптастарың-

ның қай уақытта қол көтергендігін есепте.
Сұрақтарға жауап бер:
Есік-терезесі толық жабылған, өтпежел болмайтын сынып-

тағы ауасергіткіштің таралуын немен түсіндіруге болады? 

Тұтанғыш химиялық зат-
тарды қолдану кезіндегі 
техникалық қауіпсіздік  
ережелерін ұмытпа!
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1. Сұйықтықта және газда диффузия үрдісінің жүру жыл-
дамдығын салыстыр. Қорытынды жаса.

2. Келесі жағдайды жазбаша түрде түсіндір: 
Суретте – үш стақан. Оларға 2 кесек шақпақ қант салынып, 

бірдей көлемде бірақ әртүрлі температурадағы су құйылды. 
Қай стақанда температура ең жоғары, қайсысында ең төмен 

болады? Бейнеленген суреттің жа- 
уапты табуға қалай көмектескенді-
гін түсіндір. 

1. Қандай құбылыстарды диф-
фузия деп атайды? Мысал келтір. 
2. Өзіңнің мектебіңе ойша саяхат жаса. Мектептің қандай 

кабинеттерінде диффузия үрдісі анық байқалады? Бұл немен 
байланысты?

3. Қоршаған ортадағы диффузияға мысал келтіріңдер.
4. Дене молекулаларының қозғалыс жылдамдығы мен тем-

пературасы арасында қандай байланыс бар? 
5. Мына сурет пен диффузия құбылысы арасында қандай 

ортақ белгілер бар? 

Келесі мәліметті топта талқылаңдар. Талқылау нәтижесін 
дәптерге түсіріңдер. 

А) Кейбір жәндіктерді өсімдік гүлінің иісі еліктіреді. Бұл 
жерде қандай құбылыс орын алады? 

Б) Қауіптілік жағдайында теңіз құрты суға сия тәрізді сұй-
ықтық бөледі. Бірақ біраз уақыттан соң теңіз құрты маңындағы 
су мөлдір болады.  Неліктен?
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Зерттеуші жоба
«Браундық қозғалыс» тақырыбы бойынша тұсаукесер құрастыру.
Мақсаты: берілген тақырып бойынша тұсаукесер түрінде ақпарат ұсыну. 
Құралдар мен мәліметтер: оқулық, атлас, дербес компьютер, интернетке 

қолжетімділік,  Microsoft Power Point бағдарламасы.
Тапсырма: ақпараттың әртүрлі көздерін қолдана отырып, әйгілі бір ағыл-

шын ғалымы жөнінде мәліметтерді талдау және талқылау. Ұсынылған ал-
горитм бойынша тұсаукесер құрастыру. Сөз сөйлеу жоспарын құрастырып, 
тұсаукесерді қорғау. 

Жұмыс реті
1. Мәліметті тап. Бұл үшін қосымша мәліметтер мен интернет ресурста-

рын қолдан. 
2. Жұмыс жасаған ақпарат көздерін қайта қарап шық. 
3. Ұсынылған алгоритм бойынша табылған мәліметтерді жүйелеп, тұсау-

кесер құрастыр. 
1 слайд. Эпиграф (алғы сөз). Тұсаукесер тақырыбы. Қатысушының аты-жөні. 
2 слайд. Зерттеуші портреті. Қысқаша өмірбаяндық мәлімет. 
3 слайд. Зерттеушінің жаңалық ашудағы бақылауы.
4 слайд. Жүргізілген тәжірибе. Тәжірибе қорытындысы бойынша фото- 

суреттер мен суреттер.
5 слайд. Тәжірибе қорытындысы.
6 слайд. Ақпарат ресурстарының тізімі. 

Диффузия үрдісін тағы қалай қолдануға болатындығын ой-
лан. Бұл тақырып қандай жаңа тақырыптар ашуға итерме-
лейді? Қиялдан. Болашақта осы үрдісті қолдану жөніндегі 
ойларыңмен бөліс. 

Талаптар
Дескрипторлар

Жоғарғы 
деңгей

Ортаңғы 
деңгей

Төменгі 
деңгей

Сабақтың жаңа 
анықтамасы

Барлық анықтама-
лар есімде қалды 
және оларды қай-

талай аламын 

Жалпы барлық 
анықтамалар есімде 
қалды. Оны қайта-
лау үшін кішкене 
көмектесу керек. 

Біреудің көмегін-
сіз сабақтың жаңа 

анықтамасын 
қайталай 

алмаймын.

Тәжірибе нәти-
жесі бойынша 

қорытынды

Жүргізілген 
тәжірибелер бой-
ынша өздігімнен 

қорытынды жасай 
алдым 

Жолдасымның 
көмектесуі арқылы 
тәжірибе нәтижесі 
бойынша қорытын-

ды жасай алдым 

Жүргізілген 
тәжірибе бойынша 
қорытындыны тек 
сыныптасымның 

көмегімен ғана жа-
сай аламын. 

Стандартты емес 
жағдайда білімді 

қолдану

Қоршаған орта-
дағы диффузия 
үрдісі бойынша 

өзіндік мысалдар 
келтіріп, оны 

түсіндіре алдым 

Ұсынылған мысал-
дар арқылы диффу-

зия үрдісін түсіндіре 
аламын.

Келтірілген мы-
салдар бойынша 

диффузия үрдісін 
түсіндіруге қинала-

мын. 

Сабақ қорытындысы бойынша өз әрекетіңді бағала.
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Бізді қоршаған заттар қатты, сұйық немесе газ түрінде бо-
лады.

Әлемде газ күйінде азот, оттегі және көмірқышқыл газы 
болады. Жер атмосферасы осы газдар қоспасынан тұрады. Сон-
дай-ақ ауаның құрамына бу кіреді. Қалыпты жағдайда сұйық 
күйде, мысалы, сынап, спирт, өсімдік майы, керосин бар. Жер 
бетіндегі ең қажет сұйықтық – су. Сусыз жер бетінде адам үшін 
өмір сүру мүмкін емес. Бізді қоршаған нысандар көбінесе қатты 
заттардан тұрады.

Бір зат қатты, сұйық немесе газ түрінде болуы мүмкін. Бұл 
жағдай заттың агрегаттық жағдайы деп аталады. 

Мұз, су және бу – бір, су затының үш агрегаттық күйінде 
болуы. 

Демек, мұз, су және су буының молекулаларының бір-бірі-
нен айырмашылығы жоқ. Олай болса, онда осы үш жағдай мо-
лекулаларымен емес, сол молекулалардың орналасуы және 
жылжуымен ажыратылады.

Газ, сұйық және қатты заттың молекулары калай орна-
ласқан және қалай қозғалады?

ЗАТТАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ЖАҒДАЙЫНДА БӨЛШЕКТЕРДІҢ 
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛАДЫ?

18

Сабақтың мақсаты: 
 бөлшектер теориясы бойынша заттардың қатты, сұйық 

және газды құрлымын түсіндіру.
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 заттардың әртүрлі жағдайында бөлшектердің қозғалыс- 
тары қалай пайда болады.

заттың 
көлемі

заттың 
пішіні 

заттың агрегат-
тық жағдайы

заттың бөлшек-
терінің қозғалысы

Заттардың агрегаттық жағдайының зерттеушісі бол. 
Параграфтың мәтінін оқы. Тәжірибе жүргіз. Кестені толтыр.
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Агрегаттық күйдегі заттар

газтәріздес сұйық қатты

көлемі сақталады

пішіні сақталады

Молекулалар 
орналасуы

Молекулалар 
бір-бірінен біршама 

қашықтықта 
орналасқан

Молекулалар 
арасындағы 

тартылыс 
күші өте зор

Молекулалар ара-
сындағы тартылыс 

күші
өте зор

Жұмбақ-тапсырма. 
Бір жағдайда зат пішінін және көлемін сақтайды, екінші 

түрінде – көлемін, ал үшінші түрінде не пішінін, не көлемін 
сақтамайды. Әр жағдайды атап бер. Заттардың әртүрлі жағда- 
йына мысал келтір. Олардың пішіндері туралы не айтуға бола-
ды? Көлемі туралы?

САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС
Заттардың әр түрде болуын бақылау

Саған келесі заттар қажет: мұз, мұздың асты-
на қоятын зат, стақан, сынауық, сынауықты 
ұстағыш, спирт.

1. Мұзды орнынан стақанға сал. Оның пішіні 
өзгерді ме? Көлемі өзгерді ме?

Мұз, тұз, гауһартас сияқты қатты заттардың 
бөлшектері (молекулалар немесе атомдар) ар-
найы қатармен орналасқан.

Қатты заттардағы молекулалар арасындағы 
арақашықтық өте аз. Мұндай қашықтықта мо-
лекулалар арасындағы тартылыс та өте үлкен.
Осы заттардың бөлшектері  қозғалыста болса да, 
қозғалыс нақты нүктелердің маңындағы ауытқу-
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лар болып табылады. Бөлшектер сол нүкте-
лерден алыс кете алмайды, сондықтан қатты 
зат өзінің пішіні мен көлемін сақтайды. 

2. Мұзды сынауыққа салып, отқа ұстап 
еріт. Пайда болған суды стақанға құй. Су-
дың пішіні өзгерді ме? Көлемі? Қорытынды 
жаса. Кестені толтыр.

Сұйық заттардың қасиеттері молекулала-
рының арасындағы қашықтықпен анықта-
лады: сұйық заттарда молекулалар тығыз 
орналасқаны соншама, тіпті екі молекула 
арасындағы қашықтық бір молекуланың 
мөлшерінен аз. Мұндай қашықтықта молекулалардың тар-
тылысы өте жоғары. Сондықтан сұйық заттардың молекулала-
ры үлкен қашықтыққа кетпейді де, сұйық өз көлемін сақтайды. 
Алайда сұйықтың  молекулалар тартылысы сұйықтың көлемін 
сақтап қалатындай соншалықты үлкен емес. Бұл жағдайда  
ауыр күштің әсерінен сұйықтар шынының пішінінде болады. 
Оларды  шашыратып, басқа шыныға құюға да болады. 

Сұйықты қысып, біз молекулаларды жақындатамыз, оның 
әсерінен олар   бір-біріне тойтарыс береді. Сондықтан сұйықты 
қысу өте қиын жұмыс.

3. Суды стақаннан сынауыққа қайтадан 
құй, сосын оның суы азайғанша отқа қыз- 
дыр. Судың бір бөлігі қайда «жоғалып» 
кетті?

Дәптерде қорытынды жаса. Сұрақтарға жауап бер. Түрлі агрегат-
тық жағдайда болған бір заттың көлемі мен пішіні әртүрлі болуы 
мүмкін бе?

Газды, көлемі бірнеше есе азайғанша қысуға болады.  Де-
мек, газ молекуларының арасындағы қашықтық молекулалар 
көлемінен де үлкен болғаны. Орта есеппен, молекулалар ара-
сындағы қашықтық молекулалар көлемінен оншақты есе үл-
кен. Мұндай қашықтықта молекулалар бір-біріне өте нашар 
тартылады. Осы себепті газдардың жеке пішіні мен тұрақты 
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көлемі жоқ. Мысалы, газбен 
жарты бөтелке немесе стақан-
ды толтыру мүмкін емес, се-
бебі барлық бағыттар бойын-
ша қозғалатын және бір-біріне 
тартылмайтын газ молекула-
лары шыныны тез толтырады.

Менің ойымша…. 
Тәжірибе нәтижелері негізі-
нен….
Мен былай ойлаймын …
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

1. Зат қандай агрегаттық жағдайда болуы мүмкін? Мысал 
келтір.
2. Саған белгілі газдардың, сұйықтардың, қатты заттардың  
қасиеттерін атап бер.

Топта заттардың физикалық қасиеттері  жағдайын талда:

1. Бір күні Әлібек абайсыздан сүтті еденге төгіп алды. Оған 
анасы ұрысты. Әлібекке анасы не үшін ұрысты?

2. Бір күні Серік шоколадты достарынан жасырып қалта-
сында тығып,  бөлме жылытқышының қасына отырып теледи-
дар көрді. Ол теледидар көріп болғаннан кейін шоколад жеуге 
жарамды бола ма?

Сыныптастар үшін қарастырылған тақырыптар бойынша үш 
сұрақтан тұратын тест құрастыр. Сұрақтар нақты, біркелкі болсын. 
Әрбір сұраққа үш нұсқа жауабын ұсын. 

Тест «Заттардың түрлі 
күйінде бөлшектердің 

өзара әрекеттестігі»
______________________
______________________
_____________________
______________________
______________________
_____________________
______________________
_____________________
_____________________
_____________________

3. Егерде жынды бөтелкеден боса-
тып жіберсе, оның көлемі заттардың 
физикалық қасиеттеріне сәйкес келе 
ме?

4. Оқушы ауа шарын үрлеп, жіппен 
байлап қойды. Содан кейін ол қолымен 
шарды қысты. Шардың көлемі өзгерді 
ме? Неге?  Шардың  көлемі ұлғайды 
ма немесе кішірейді ме? Оқушы қо-
лын алғанда шардың көлемі өзгере ме?  
Шар өзінің бұрынғы қалпына келе ме?
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ӘРТҮРЛІ ЗАТТАРДЫҢ ҚАНДАЙ ҚАСИЕТТЕРІ БОЛАДЫ?
19

аққыштық
созымдылық иілгіштік

заттардың 
қасиеттерітығыздық

жылу- 
өткізгіштік

электр өткіз-
гіштік

Сабақтың мақсаты: 
 Заттардың қасиетін талдау: аққыштық, тығыздық,  

жылу-электр өткізгіштік, иілгіштігі.
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 әртүрлі заттар қандай қасиеттерге ие болуы мүмкін;
 адам өз жұмысында заттардың әртүрлі қасиетін қалай 

қолданады.

Кез келген зат тек өзіне тән қасиеттерге ие, ол қасиеттер 
басқа заттар мен элементтерге байланысты емес. 

Заттардың қасиеттері деп басқа заттардан ерекшеленетін 
немесе өзара ұқсастықтарын айтамыз. Заттарды сипаттай-
тын қасиеттер физикалық және химиялық деп бөлінеді.

Сен заттардың көптеген қасиеттерімен: түсі, дәмі, иісі, агре-
гаттық күйімен таныстың. Бірақ  адамның өмірі үшін маңызды  
заттардың басқа да қасиеттері бар.

Заттардың физикалық қасиеттері

аг
ре

га
тт

ы
 ж

ағ
да

й

тү
сі

дә
м

і

иі
сі

те
м

пе
ра

ту
ра

сы

су
да

 е
рі

гі
ш

ті
гі

ик
ем

ді
лі

к

эл
ек

тр
өт

кі
зг

іш
ті

гі

ж
ы

лу
өт

кі
зг

іш
ті

гі

қа
йн

ау
 т

ем
пе

ра
ту

ра
сы

со
зы

м
ды

лы
қ

иі
лг

іш
ті

к

ба
сқ

а 
да

  қ
ас

ие
тт

ер
і

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



108

Еру – бұл заттың кристалдық қатты күйінен сұйық күйге, 
яғни заттың басқа агрегаттық күйге өтуі.

2-тәжірибе. Ыдысты суға толтыр және кішкентай қағазға 
инені қой, одан кейін оны суға жібер. Қағаз суға батқаннан  
кейін инеге не болады, ол суға батты ма? Қалай ойлайсың, 
иненің салмағы үлкен бе? Ал көлемі? Бұл екі нәрсені салмақпен 
және су көлемімен салыстыр. Қандай заңдылықты байқадың?

1-тәжірибе. Майшамды жақ. Оттың маңында нені байқа-
дың?

Парафин төмен қарай аққанда не болады? Қандай қасиетін 
байқадың? Қалай ойлайсың, металл пластинаны майшаммен 
қалай ерітуге болады? Қорытынды жаса.

Заттардың кейбір физикалық қасиеттерін қарастыр.  Олардың қа-
сиеттерін анықта.

Үшкір заттарды қол-
данғанда техникалық 
қауіпсіздік ережесін 

сақта!

Шырпыны пайдаланғанда 
техникалық қауіпсіздік 
ережелерін есте сақта!

Парафинді жаққан 
кезде                   парафин
                                  .
Парафин ерігенде, 
ол___________________. 
Заттардың бақыланатын 
қасиеттері ___________.
Әрбір зат ерігіштік  
қасиетке ие ____________

Қағаз ылғалданған-
нан кейін суға ба-
тып кетті де, ине 
______________
_________________.

Заттардың бақыла-
натын қасиеттері 
________
_________________.
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Тығыздық – дененің массасы мен оның көлеміне тең  фи- 
зикалық көрсеткіш.

Адамдар заттардың қасиет-
терін өз мақсаттарында тиімді 
қолданады. Үлгі ретінде теңіз 
өнеркәсібін алуға болады. Сен 
кемені ауыр және судан тығыз 
металдан құрастыратынын бі- 
лесің. Бірақ кеме неге батпай-
ды? Заттың осы қасиетін адам-
ның пайдалануына мысал кел-
тір. 

Икемділік – бұл металдың ұрылу әсерінен жаңа пішінге ие 
болуы.

Қандай затты балғамен ұрып тегістеуге болады? Бұл неге 
байланысты? Қандай қорытынды шығаруға болады?

3-тәжірибе. Алю-
минийден жасалған 
сымды тұғырға қойып, 
балғамен ұр. Не байқа-
дың?

Сымды балғамен ұрған-
да  _______________
болды.
Заттардың бақыла-
натын қасиеттері: 
___________.
Әр затқа ____________ 
қасиет тән.

Зерттеу жүргіз

Өзіңе сұрақ қой: заттардың қаси-
еттерін сенің елдімекеніңді безендір-
генде қалай пайдаланады?

Өз қалаңда (ауылыңда) балқы-
тылған заттар жайлы ақпарат жина. 
Олар қандай қызмет атқарады? Фо-
тоесеп құрастырып, оны сыныптаста-
рыңа ұсын. 
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4-тәжірибе. 
Стақанға ыстық су құй. 

Оған салқын қасықты сал. 
1 минуттан кейін қасықты 
шығар. Не байқадың? Бұл 
тәжірибе арқылы заттың 
қандай қасиеті дәлелде-
неді?

Жылуөткізгіштік – материалдық заттың аз қыздырылған 
бөліктеріне заттың ыстық бөліктерінен энергияны беру қа-
білеті.

Төменде берілген нысандардың  бір бөлігі жылуды жақсы 
өткізеді, ал екіншісі нашар. Қайсысы қайсы екенін ойлан. 
Тағы қандай заттар жылуды жақсы өткізеді, ал қайсысы 
өткізбейді? Заттардың бұл қасиетін адам қалай қолданады? 
Өз мысалдарыңды келтір.

Қасықты ыстық 
судан шығарғанда, 
оның   температурасы 
____________________.
Заттардың бақыланатын 
қасиеттері: ___________.

5-тәжірибе.
Бақылау жүргіз. Кезекпен спирт, 

тұз және қант ерітінділеріне электрод-
тарды жібереміз. Не бақылаймыз?

Электродтарды 
тұз ерітіндісіне 
салған кезде, шам  
_________________.
Бұл құбылыс 
тұздың  _________
дәлелдейді.
Заттың бұл қасиеті  
__________деп
аталады.

Электрөткізгіштік – заттың электр тогын өткізу 
қабілеті.
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Қалай ойлайсың: жоға-
рыдағы суретте көрсетілген-
дер қандай қасиеттерге ие? 
Адамдар қандай мамандықтар-
да бұл заттарды жиі қолда-
нады? Резеңкеден жасалған 
құралдарды не үшін қолдана-
ды?

Электр құралдарын пай-
даланудағы техникалық 
қауіпсіздік шараларының 
ережелері._________ _____
_______________________
_______________________
______________________.

Ойланып, электр құралдарын қолданғандағы қауіпсіздік 
ережесін құр. Оларды жаз.

6-тәжірибе.
Ермексаздың кішкене 

бөлігін ал және оны қыс.
Не байқадың? Енді өшір-
гішті ал және оны да қыс.
Оған не болды? Қазір сен 
орындаған қасиет қалай 
аталады?

Ермексазды илегенде 
оның алғашқы пішіні  
_________________.
Заттың бұл қасиеті  
___________аталады.

Өшіргішті 
қысқанда  ол 
________________.
Заттың бұл қасиеті  
_______ аталады.

Иілгіштік – механикалық күштің әсерімен иілу 
қасиеті.

Серпімділік – қатты материалдардың өзгеруден кейін 
бастапқы пішініне келуі.

7-тәжірибе. 
Бір стаканды бос күй-

інде ал, екіншісін сумен 
толтыр. Су бір стақаннан  
екіншісіне құйылады. Сен 
судың тағы бір қасиетін 
байқадың. Бұл қандай қа-
сиет?

Стақанды қисайтқанда  
__________________.
Заттың бұл қасиеті  
                                              
аталады.

Аққыштық – аз уақыттың ішінде күштің әсерімен піші-
нін өзгерту қасиеті.
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Тәжірибе жаса. Тәжірибе нәтижесін дәптерге толтыр.

Керек құралдар мен заттар: стақан, тамшуыр, су, өсімдік 
майы, сүт.

1. Судың таму санын анықта. Осы тәжірибені басқа сұ- 
йықтықпен жалғастыр.

Сұйықтық Тамшы саны

Су

Сүт

Өсімдік майы

Тамшы саны бірдей болды ма? Ойлан, неге олай болды? 
Нәтижені дәптерге жаз.

«Өсу ағашы» өзін-өзі бағалау

Осы сабақ қорытындысы бо- 
йынша өзіңе ерекше ұнаған адам-
ды боя. 

Осы сабақта білімнің шыңына 
жеткеніңді байқасаң, ағаштың 
басындағы адамдай боя. 

Тақырып бойынша бірнеше 
сұрақтарың болса, алға ұмтылған 
адамды боя. 

Егер сен аталған материалды 
игермесең, жердегі адамды боя. 

Өзіңнің жұмысың бойынша 
талдау жаса. 

Білім шыңына жету үшін үйде 
саған нені қайталау  қажет? 

Бүгін менде күрделі сұрақтар  болды. Мен оған жауап 
бере алмадым.________________  __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________
Ол үшін үйде маған ___________________________.
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ӘРТҮРЛІ ЗАТТАР ҚАНДАЙ ҚАСИЕТТЕРГЕ ИЕ? 
(САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС)

20

Сабақтың мақсаты: Әртүрлі заттардың қасиеттерін жазу.
Тәжірибені орындау үшін саған қажетті заттар:
–  су
– ас тұзы 
– алюминий пластинка

Тапсырмаларды оқы және алгоритм бойынша орында. 
Кестеге тәжірибе нәтижелерін жаз.

Зат

Физикалық 
қасиеті

Су Ас тұзы Алюминий

Заттың 
мысалы

Түсі

Иісі 

Агрегаттық күйі 
(дағдылы жағдай-

дағы)

Балқыту t-сы

Қайнау t-сы

Жылтырлығы

Аққыштық 

Суда
ерігіштігі

1. Ұсынылған заттардың иісін анықта. Бақылау нәтиже-
лерін кестеге жаз.

2. Зерттеуге ұсынылған заттардың  иісін бақыла. Олардың 
иісі бар ма?

3. Ұсынылған  әрбір заттың  агрегаттық күйін анықта.
4-5. Қосымша материал көздерін пайдалана отырып ұсы-

нылған заттардың балқыту температурасын және қайнау тем-
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пературасын айқында. Сен қалай ойлайсың, осы тәжірибені 
сынып жағдайында неге жүзеге асыра алмаймыз? Жауабыңды 
жаз.

__________________________________________________

6. Аталған заттардың жылтырлығы бар-жоғын анықта.
7. Тәжірибеге ұсынылған заттарда аққыштық қасиет бар 

ма? (Есіңе сақта! Сұйық заттар аққыштыққа ие болады.)
8. Судағы ерігіштікті тексеретін тәжірибе жүргіз. Тәжіри-

бені жасау үшін саған қандай  қосымша құралдар қажет? Әрбір 
затты басқа екінші заттардан айыра білу үшін қандай қасиет 
(қасиеттер) болуы керек?

__________________________________________________

Екі (үш) заттарға тән бірдей тән қасиеттерді атап көрсет.
__________________________________________________

Қорытынды:______________________________________

Тапсырманы орында.
1. Сәйкестікті айқында:
Зат  Физикалық дене
1) алтын  а) термометр
2) сынап  ә) сақина
3) қағаз  б) көрме
4) шыны  в) дәптер
2. Берілген сөз және сөз тіркесі ішінен заттарға жататын-

дарды таңда. Астын сызып қой:  үстел,  мыс, мұз,  пластмасса  
шөлмек,  спирт, газет, су буы, күміс шынжыр.

3. Сіздің үйіңіздегі қандай заттарды  иісі бойынша анықта-
уға болады?

__________________________________________________
4. Этикеткісі жоқ сауыттарда әтір (иісмай),  өсімдік майы,  

ас тұзы, темір кесегі,  мәрмәр бар.  Әрбір затты қандай қасиет-
тері бойынша анықтауға болады?

__________________________________________________
Заттардың физикалық қасиеттерін ескере отырып түсіндір, 

не үшін  бұрағыш және тістеуіктердің сабы  пластмассадан жа-
салады?

__________________________________________________
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Қоршаған орта үнемі өзгеріп отырады: су буланады, мұздар 
ериді, күн шуағын шашады, таулар бұзылады, найзағай 
жарқылдайды. Мұндай өзгерістерді құбылыстар деп атайды.

Құбылыс – бұл заттарда болатын өзгерістер.

Адамның күнделікті өмірі де құбылыстарға толы, мысалы, 
автокөліктің жүруі, музыканың естілуі, үтіктің қызуы. 
Айналаңа қарап, сен басқа да көптеген құбылыстардың 
мысалын келтіре аласың.

Барлық жанды табиғи заттарда, яғни организмдерде 
бола тын құбылыстарды биологиялық құбылыстар деп 
атайды.

ТАБИҒАТТЫҢ ҚАНДАЙ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ БАР?
21

Сабақтың мақсаты: 
  физикалық және химиялық құбылыстарды ажырата білу.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:
 химиялық және физикалық құбылыстардың айыр ма-

шылығы неде екенін білу керек.

заттың агрегаттық 
күйі

зат бөлшектерінің 
қозғалуы

заттың 
пішіні

заттың 
көлемі

Табиғи құбылыстар

биологиялық физикалық химиялық

Эксперимент жүргіз.
Физикалық және химиялық құбылыстар арасындағы айыр-
машылықты анықта. 

Оларға тұқымның өсуі, гүлденуі, жапырақтардың түсуі, 
жануарлардың қысқы ұйқысы, құстардың ұшуы жатады. 
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Саған қағаз және сіріңке керек болады. 

1-тәжірибе. 
Тәжірибені суретке 

қарап анықта. Бұл фи-
зикалық құбылысты тү-
сіндір. 

Аққала қандай зат-
тар дан жасалған?

Температура режімі өзгергеннен кейін оған не болды? 
Заттың қасиеті өзгерді ме? 
Заттың бір жағдайдан басқа жағдайға ауысуы кезінде өз 

қасиетін өзгертпейтіндей, өз тәжірибеңді ойлап тап.  

2-тәжірибе.
1. Қағазды бүктеп, отқа төзімді 

бетке қой.
2. Қағазды жағып, оның толық 

жанып кетуін күт.
3. Жанып болғасын қағаз қалай 

өзгерді? Заттың қасиеті өзгерді ме? 

Тәжірибе нәтижесі бойынша кестені толтыр. 

Заттың қасиеті тәжірибе жүр-
гізгеннен кейін өзгерді ме? 

Құбылыс түрі

1-тәжірибе

2-тәжірибе

  

Физикалық құбылыстар – бұл жағдайда жаңа заттар пайда 
болмай, бірақ зат пен дененің көлемі, пішіні, орналасуы, 
агрегаттық жағдайы өзгереді.

Мәтінді оқы. Физикалық құбылыстардың қанша түрге бөлінетінін 
анықта. Сызбаны толтыр. Бұл құбылыстың қайда қолданылатыны-
на мысал келтір.
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Физикалық құбылыстың белгілеріне заттардың пішіні, 
көлемі, орналасу орны және агрегаттық күйінің өзгеруі жатады. 
Заттың жылынуы мен салқындатылуымен байланысты 
құбылысты жылу құбылысы деп атайды. Жылыту кезінде 
дененің ұзындығы мен көлемі ұлғаяды, ал салқындату кезінде 
азаяды. Бұл құбылысты құрылыста және өндірістік салада 
ескеру қажет. 

Механикалық құбылыстардың мысалы ретінде заттар 
пішіндерінің өзгеруі, мысалы, серіппенің серпілуі мен жиналуы 
жатады.  

Жарық құбылыстары жарық сәулесіне байланысты. Таби- 
ғатта таңғажайып жарық құбылыстары бар, мысалы, кем-
пірқосақ. Ол жаңбыр тамшыларында жарықтың болуынан 
пайда болады.

Бұл физикалық құбылыстың бірнеше ғана мысалы. 
Құбылыстардың негізгі белгісі – заттардың сақталуы. 

Физикалық құбылыстар

? ? ?

Кемпірқосақтың пайда болуы  
физикалық құбылыстың мысалы. 

Үңгірлердің пайда болуы химия- 
лық құбылыстың мысалы. 
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Химиялық құбылыс – бұл құбылыс кезінде бір заттан  
екінші заттың пайда болуы.

Химиялық құбылыстар басқаша химиялық ауысу немесе 
химиялық реакция деп аталады. Мұндай реакциялардың 
нәтижесінде ерекше жаңа заттар пайда болады. 

Кейбір химиялық құбылыстар өте баяу өтеді, оларды біз 
байқамаймыз, себебі миллиардтаған жылдарға созылады.
Мысалы, әктас су мен көмірқышқыл газдарының әрекетінен 
бұзылып, басқа жаңа затқа айналады. Оларды  ағынды су 
шаяды. Осылайша тауларда үңгір пайда болады.

Химиялық 
құбылыстар

Физикалық 
құбылыстар

21

4 5

3

6

Суреттерді екі топқа бөл: 
1 – физикалық құбылыстардың 
мысалы, 2 – химиялық құбылыс- 
тардың мысалы. Неліктен екенін 
түсіндір.

Өте тез өтетін реакция да бар (жану, атылу). Мысалы, 
автокөліктің қозғалтқышындағы жанармай тез жанып кетеді. 
Жану кезінде көп жылу мен жарық бөлінеді. Химиялық 
құбылыстар өте кең ауқымда қолданылады. Олардың көме-
гімен адамдар металдар өндіреді, жеке тазалық заттары, 
материалдар, дәрілер, түрлі тағамдар дайындайды.

Табиғат құбылыстарын үйде, мектепте, қала сыртында 
және ауылда бақылауға болады. Бақылаудың ғылыми әдісі 
алынған нәтижелерді нақты жоспар бойынша  сипаттауды 
қарастырады.

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



119

Қандай да бір табиғи құбылысты бақылап, оны жоспар 
бойынша сипатта:

1. Құбылыстың болған уақыты (күні, жылы, мезгілі). 
2. Құбылыстың болған орны.
3. Құбылыста әрекет еткен табиғи денелер.
4. Заттардың өлшемі, пішіні, орналасу орны, түсіндегі өз- 

герістер.
5. Құбылыс кезінде заттардың өзгеруі. 

Дәптерге ұсынған құбылыс мысалымен (құбырдың тот басуы, те-
резе әйнегінің сынуы, автомобиль қозғалтқышында жанармай жа-
нуы, қайықтың жүзуі) кестені толтыр

Химиялық 
құбылыстар

Биологиялық
құбылыстар

Физикалық 
құбылыстар

Сен бақылаған құбылыстарды қандай топқа жатқызуға 
болады? Қорытынды жаса. Жоспарға сәйкес бақылау нә-
тижелеріне тұсаукесер дайында. Оны қаншалықты жақсы 
безендіруге болатынын отбасыңмен ақылдас. 

1. Табиғаттың қандай құбылыстары саған таныс? 
2. Физикалық құбылыстардың химиялық құбылыстардан 

айырмашылығы неде?
3. Мақал-мәтелдерде қандай құбылыс жайлы айтылған: 
• Су тама берсе, тасты да теседі.
• Көсеу оттан қорықпайды..
• Алып емен бармақтай дәннен өседі.
4. Күнделікті өмірде сен қандай химиялық және физика-

лық құбылыстармен кездесесің? 

Дәптерге ұсынған құбылыс мыса-
лымен (құбырдың тот басуы, 
тере зе әйнегінің сынуы, автомо-
биль қозғалтқышында жанармай 
жануы, қайықтың жүзуі) кестені 
толтыр.
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Белгілер Жауап

Химиялық құбылысқа сүттің ашуы жатады. иә жоқ

Жанартау атқылауы химиялық реакциялармен 
жүреді.

иә жоқ

Физикалық құбылысқа көмірдің жануы жата-
ды. 

иә жоқ

 «Иә-жоқ» ойыны

Әрбір тұжырымдар жанына егер сен келіссең, «иә» деген, ал келіс- 
пейтін болсаң, «жоқ» деген жауапты белгіле.

«Адамдар» сабақтағы
өзінің жетістігін бағалау

Егер тақырыпты игерсең,  адам-
ды толық боя, жартылай болса, 
адамның жартысын боя, нашар 
игерсең, тек аяғын боя.

Өз жұмысыңа талдау жаса. 
Болашақта үлкен жетістіктерге 

жету үшін үйде нені қайталау ке-
рек...

Бүгін қиын сұрақтар болды, оған мен жауап бере алма-
дым________________  __________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Үйде маған қажет _______________________________
_____________________________________________
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ТАЗА ЗАТ ПЕН ҚОСПАНЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ 
НЕДЕ?

22

Сабақтың мақсаты: 
 таза заттарды қоспалардан ажырата білу.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:  
 таза заттар мен қоспалардың айырмашылығын, оларға 

мысал келтіруді.

таза зат
адам әрекетімен 

пайда болған қоспақоспа
табиғи 
қоспа

Ойлан, тәтті шай құрамында  қандай заттар бар? 
Оны таза зат деп атауға бола ма?

 
Бір заттың бөлшегінен құралған және тұрақты физикалық 
қасиетпен сипатталатын зат таза зат деп аталады .

Саф алтын таза табиғи зат 
болып табылады 

Кез келген таза зат нақты қаси-
еттерге ие болады. Мысалы, тек қана 
таза су 100°С температурада қайнайды 
және  0°С температурада қатады. Егер 
оған тұзды ерітсе, онда қайнау тем-
пературасы 100°С-дан көтеріледі, ал 
қату температурасы төмендейді. Сон-
дықтан да көктайғақ кезінде жаяу-
жолға ас тұзын себеді. Таза бор — ақ 
түсті зат, дәмі және иісі де жоқ, өзіне 

ылғалды сіңіреді, суда аз ериді, ұнтаққа жеңіл айналады. 
Қандай жолмен алынған болса да қандай да бір таза заттың 

қасиеттері бірдей. Таза заттарды көбінесе арнайы зертханалар-
да олардың қасиеттерін зерттеу үшін алады. 

Заттың қайдан алынғаны және табиғатта қай жерде кезде-
суіне қарамастан таза заттың құрамы тұрақты болады. 

Табиғатта және күнделікті өмірде заттар таза түрінде мүл-
дем кездеспейді.
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Көптеген жағдайда  адамдар заттардың қоспасын қолданады.
Мысал ретінде құбырдағы суға тәжірибе жасау арқылы көз 

жеткізуге болады. 

Тәжірибе.
Саған керек заттар: кран суы, спирт шам, шыны, там-
шуыр, тұтқыш.
1. Шыныға судың бірнеше тамшысын 
тамыз және осы шыныны спирт отымен 
қыздыр. 
2. Су буланып кеткенше шыныны 
спирт шам үстінде ұстап тұр. 
3. Шыны бетіндегі судың әсерінен бол-
ған ақшыл жолақтарға назар аудар. Се-
нің болжамың бойынша қалайша судан 
ақ жолақтар қалды? Қорытынды жаса.
4. Дәптерге қорытындыны жаз.
Тәжірибе үшін алынған суда ерітілген 
заттың аз мөлшері бар. Табиғатта, тех-
никада, тұрмыста екі немесе үш заттың 
қоспасы бар.

Қоспа – өзара араласқан екі және одан да көп заттар. 
Қоспаның қатты, сұйық, газтәрізді түрлері бар.

Қазақстан алтынның 
барлау қоры бойынша 
дүниежүзінде 10-орын-
да және ТМД бойынша 
3-орында. Алтын шыға-
рудан  (13,4 т) – дүние- 
жүзінде 25-орын  және  
ТМД бойынша 4-орын. 
Алтынның кен орындары 
Қазақстанның барлық 
өңірлерінде кездеседі, 
алтын қоры бойынша  
Шығыс, Солтүстік және 
Орталық Қазақстан алда 
келеді.

Бұл қызық!
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Ауа, табиғи газ, мұнай, сүт, теңіз суы, гранит, тау жыны-
стары, жеміс шырыны – табиғи қоспа. Көбінесе біздің айна-
ламызда, адам әрекетімен дайындалған қоспалар кездеседі. 
Бір қоспаны дайындау үшін бір немесе бірнеше зат болуы 
қажет.

САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС

Азық-түлік өнімдерінің 
құрамын оқу

1. Өзің жейтін йогурт және 
чипстің этикеткасын мұқият 
қара. Аталған өнім қандай зат-
тардан тұратынын айқында. 
Оларды дәптеріңе жаз.

2. Екі бағаннан тұратын кес- 
тені құрастыр: біріншісіне – 
өзің таңдаған өнімнің құра-
мындағы саған белгілі заттарды 
жаз, екіншісіне – өзіңе белгісіз 
барлық заттарды жаз.

3. «Маған белгісіз заттар» бағанындағы мәліметтер не 
жайлы жазылғанын ғаламтор құралдарын пайдалана отырып 
анықта. Тамаққа таза затты немесе қоспаны пайдаландың ба, 
қорытынды жаса. Ол сенің денсаулығың үшін  пайдалы ма? 
Неліктен?

Ұсынылған қоспалардың құрамдас заттарын анықта.
 

= + + +

= + + +

Күнделікті тұрмыста әркез қоспаларды кездестіреміз. Мы-
салы, тәтті шоколад қоспаға жатады. Оның құрамдас бөлікте- 
рі  – какао, сүт  және қант. Таблетка да дәрілік заттардың қоспа-
сы. Көптеген қоспалар адамдарға және қоршаған ортаға зиян.

 Қаймақ пен пияз дәмі бар ирек 
қытырлақ картоп  

Құрамы: картоп, пальма майы,«қай-
мақ пен пияз» иісті қосымша: мальто-
декстрин, тұз, хош иіс пен дәмді кү- 
шейткіштер (Е 621, Е 627, Е 631), қыш- 
қылдық реттеуіштер (сүт қышқылы, 
алма қышқылы), қойыртпақтану мен 
бұзылуға қарсы қосымша (Е 551), ұн-
тақталған кептірілген пияз, қант, құрғақ 
пахта, құрғақ сүтсірне, гидролизденген 
өсімдік ақуызы (соя), петрушка, сарым-
сақ ұнтағы, табиғи дәмдеуіш заттар, күн-
бағыс майы.

СҮТ ӨНІМІ, СОЯ ӨНІМІ БАР. АЗ МӨЛШЕРДЕ 

БИДАЙ БОЛУЫ МҮМКІН.

Қолдануға дайын.
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Машинаны жууда сумен 
бірге арнайы жуу қоспа-

лары қолданылады. Үйде үл-
кендер көлік жуу кезінде осы 
арнайы қоспаның қайда кетіп 
жатқанын білмейтін жағдай-
лар да кездеседі. Үлкендерге 
көлікті ағаштар мен бұталар-
дан алшақ жерде жууға кеңес 
бер, ал қоспа дайындау кезін-
де жууға арналған суды шек-
тен тыс қолданбау керек.  Егер 
қоспа мен суды екі есе аралас- 

Нанотехнологтар бүкіл әлемде ғылыми-техникалық про-
цестің дамуына күшті серпін болу керек. Қазірден-ақ ға-
лымдар серпінді технологиялар ойлап табуда, ал өнер-
кәсіпшілер қазірге дейін қасиеті белгісіз материалдар ойлап 
табуда. Қазіргі заманғы наноматериалдар дайындауда көп-
теген нанобөліктердің заттарын бастапқы қоспаға келтіру, 
жасалған бұйымдардың қасиетін өзгертуге бейім. Мысалы, 
ғалым Кшиштоф Матузевский және оның (АҚШ) Питсбург-
тегі Карнеги-Меллон университетіндегі және  Жапониядағы 
Кюсю университетіндегі әріптестері қайта қалпына келу қа-
сиетіне ие жаңа материалдар жасап шығарды. Мұнда көлік 
құралдарына арналған жарылу және жырылу кезінде бояу-
сыз және жөндеусіз қайта бастапқы қалпына келетін бояу 
жайлы айтылып отыр. Қазақстандық ғалымдар жаралар мен 
тыртықтарды емдеуге арналған жасанды тері жасап шығару-
да.

Мәтінді оқы. Топта оны талқыла. Сен қалай ойлайсың, аталған 
мәтіннің сабақтың тақырыбына қатысы бар ма? Мәтінге тақырып 
ойла. Оны бөлімдерге бөл. Мәтінге сұрақ-жоспар құрастыр. 

Көлікті рұқсатсыз жерлерде  жуу 
табиғатқа зиян келтіреді.

тырса, оның қауіптілігін 6-8 есе төмендетуге болатынын есіңде 
сақта. Көлік жуу кезіндегі зиянды заттарды пайдалану, топы-
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рақтың ластануынан қорғау жайлы эмблема ойлап тап және 
оны көпшілікке ұсын. Мысалы, оны көліктерді жиі рұқсатсыз 
жуатын жерлерге іліп қой. Орындалған жұмыс жайлы фото- 
есеп құрастыр.  Оны сыныптастарыңа ұсын.

1. Қандай заттар табиғатта таза күйінде кездеседі?
2. Сүтті таза заттар қатарына жатқызуға  бола ма? Неліктен?
3. Ауаның құрамдас бөліктерін атап бер. 
4. Таза заттың қоспадан айырмашылығы неде?
5. Қатты және сұйық қоспаларға мысал келтір.
6. Шай дайындайтын шәйнекке сүзгіш қолданады. Не үшін? 

Алған білімдеріңді пайдалана отырып осыны түсіндір. 
7. Адамдар күделікті өмірде  таза заттарды емес, қоспалар-

ды кездестіреді? Неге байланысты?

1. Өзіңе белгілі қатты, сұйық, газтәрізді қоспаларға  2-3 мы-
сал келтіріп, дәптеріңе жаз.
2. Тізбектегі «артық сөзді» тап: а) су – сахароза –  жемістен 

жасалған тәтті сусын; ә) сүт – газдалған су – оттек. Өз таңда-
уыңды түсіндір.

3. Ұсынылған тізімнен алдымен табиғи қоспаларды, сосын 
адам әрекетінен  пайда болған қоспаларды таңда және дәптерге 
жаз: ауа, мұнай, қызанақ  шырыны, өзен суы, соус, бетон, мюс-
ли, шоколад, сүт, топырақ.

4. Қоспа қатарындағы «артық» сөзді тап: 
а) ауа, түтін, оттегі, тұман; 
ә) мұнай, спирт, су, ацетон;
б) құм, қант, темір кені, цемент.

Шағын топтарда талқылаңдар, сенің отбасыңда күнделікті 
өмірде  қандай заттар мен қоспаларды пайдаланады? 

 «Адамдардың күнделікті өмірде  қолданатын  заттары мен 
қоспалары» атты тақырыптағы  жобаны орында. Соның ішінде  
сенің  отбасың және өзің қандай түрін қолданасың? Сенің от-
басың және өзің олардың ішіндегі қандай түрін және  не үшін 
пайдаланасың?

 Осы заттар немесе қоспа жайлы анықтама бер. 
Қоспаларды пайдаланудағы барлық пайдалы және кері 

әсері жайлы ашып көрсет. Жобаның орындалу нәтижелерін 
қызықты және нақты түрінде ұсын. 
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«Су шеңберлері» техникасы

Нұсқаулық

Бағанада негізгі сөздер жазылған. Төменде жауап беру тиіс сұрақ 
берілген. Бағанадағы әрбір әріпке сабақ тақырыбына сай келетін 

бір сөз, сөйлем немесе сөз тіркесін тап. Оны бағананың әрбір жолы 
ол сөздің ішінде болатындай етіп жаз.

Т Е Х Н О Л О Г И Я

Болашақтағы қоспалардың қолданылуын қалай 
болжайсың? 

«Адамдар» өзін-өзі бағалау

Егер тақырыпты игерсең, адам-
ды толық боя, жартылай болса, 
адамның жартысын боя, нашар 

игерсең, тек аяғын боя.

Өз жұмысыңа талдау жаса. Бола-
шақта үлкен жетістіктерге жету 
үшін үйде нені қайталау керек...

  Бүгін менде қиын сұрақтар туды, мен  оларға жауап 
бере алмадым_________  _________________________
______________________________________________
Үйде маған қажет _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Заттардың бөліктері көрінбейтін (тіпті микроскоппен де)  
қоспаларды біркелкі қоспалар деп атайды. 

Күнделікті өмірде сені қоршаған біркелкі қоспаларға мысал 
келтір.

Көзбен (немесе микроскоппен) көрінетін заттардың бөлік-
тері бар қоспаны біркелкі емес қоспалар деп атайды.

ҚОСПАНЫ ҚАЛАЙ БӨЛУ КЕРЕК?
23

Сабақтың мақсаты: 
 қоспалардың түрін сипаттау және олардың бөліну тәсілін 

ұсыну.
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 қоспалардың қандай түрлері бар;
 қоспаларды құрамбөліктерге қалай бөлуге болады.

таза зат 
 адам қолымен 
жасалған қоспақоспа

табиғи 
қоспа

1. Ойлан, екі затты қосса қандай қоспа шығады. Суретке сал.
2. Венн диаграммасы көмегімен  қоспалардың жалпы және ерекше 

қасиеттерін анықта.
3. Осы қоспаралды біркелкі қоспалар деп атауға болама?                

Неліктен?

Венн диаграммасы

Ортақ
нәрсе

+ =

+ =

Айырма-
шылығы

Айырма-
шылығыНЕ
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Су мен қанттың қоспасы 
ұзақ уақыт өзгеріссіз тұруы 
мүмкін. Табиғи қоспа ретін-
дегі сүт бірнеше күннен ке- 
йін жылы жерде құрамбө- 
ліктерге бөліне бастайды.
Оның жоғарғы жағына май 
жиналады, астында ақуызды молекулалар мен сұйықтық пайда 
болады. Жеке қаймақ, май, сүзбе алу үшін қоспаны бөлу керек. 

Қоспаны бөлу – құрамбөліктерін жеке шығару. 
Кеңінен таралған қоспаларды бөлу тәсіл-

дерінің бірі– бұл тұндыру, сүзу, суын шыға-
ру.

Қоспаларды бөлудің ең қарапайым тә-
сілі – тұндыру. Ол қоспа құрамбөліктерінің 
тығыздылығы ерекшеліктеріне негізделеді.

Тұндырудың мысалы ретінде тұнып 
тұрған ашық апельсин шырынын  келтіруге 
болады. Жаңадан сығылған шырында апель-
синнің жұмсақ бөлшектері болады. Егер оны 
тұндырып  қойса, біршама уақыттан кейін 
жұмсақ бөлшектері түбіне түседі, себебі су- 
ға қарағанда олардың тығыздылығы өте жоғары. Стақанның 
жоғарғы жағында шырын мөлдір болады. Енді тазартылған 
шырынды басқа ыдысқа құйып алуға болады.

Осылайша, су мен майды бөлуге болады. Бұл жағдайда 
майдың тығыздығы аз болғандықтан, ол судың үстінде тұрады. 

Тұндыру – қоспалар бөлінуінің бір тәсілі. Тұндыру кезін-
де қоспалардың құрамбөліктерібөлшектенеді сондықтан 
оларды бөлу оңайға түседі.

Қоспалар бөлінуінің келесі тәсілі – бұл елеу және сүзу. Олар 
қоспа бөлшектерінің әртүрлі көлемде болуына негізделеді. 

Сен анаңның ұнды елеуішпен елегенін көрген шығарсың. 
Ұнның майда бөлшектері елеуіштен өтіп кетеді, ал ірілері өт-
пей қалып қояды. 

Қоспалар

? ?

Жаңадан сығылған 
шырында қатты 
бөлшектердің бар 
екені көрініп тұр. 
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  Елеу – әртүрлі көлемдегі қатты бөлшектер қоспасын бөлу.

Егер қоспаның бір бөлігі сұйық болса? Онда елеуіштің ор-
нына сүзгіш қолданылады. Сүзгіш – бұл тығыз емес тесік мате-
риалдар. Ол сұйықты өткізеді, бірақ одан қоспаның қатты бөл-
шектері өтпейді.  Ондай қасиетке қағаз, мата, құм, мақта ие.

Сүзу үшін қосымша құралдар қажет – қарапайым құйғы,  
сүзгіш, әйнекті таяқша. 

Тұндыру

Тұндыру

Егер қызанақ шырынын және сүтті  біршама тұндырып қойса,  
олар құрамбөліктерге бөлініп кетеді. Сол құрамбөліктерді атап  
бер.  Неге солай болды? Түсіндір. Жауабын жаз.

Сүзгішті сүзбелі қағаздан дайын-
дау.

Әр адам жасай алатын үйде суды тазарту 
Адам денсаулығында таза судың маңыздылығы бәріміз-

ге мәлім. Егер біз күнде таза су ішіп отыратын болсақ, онда 
көптеген аурулардың  алдын алуға болар еді. Сонымен қатар 
судың сапасы дайындаған тамақтың дәміне де әсер етеді. 
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Сүзу – қоспаны сүзгіш арқылы өткізген кезде құрамбөлік-
тердің бір бөлшегін ұстап қалатын қоспаны бөлу тәсілі.

Тәжірибе. «Су мен құмның қоспасын бөлу» 

Саған қажет заттар: су мен құмның 
қоспасы, штатив, құйғы, сүзгішқағаз, 
өлшеуіш стақан, әйнекті таяқша.

1. Штативке құйғыны бекіт, сүзгі 
жаса.

2. Суреттегідей, құйғының шетіне 
әйнекті таяқшаны қойып, су мен құм-
ның қоспасын сүзгішке құй.

3. Құты мен сүзгі құйылған суға наза 
аудар. Не байқағаныңды жаз. Қорытын-
ды жаса.

Табиғатта көптеген қоспалар бар, кіші көлемді бөлшек-
терінің қосылғаны соншама, оларды   тұндырса да, сүзгіштен 
өткізсе де,  бөлінбейді.  Мысалы, су мен тұз қоспасы сүзгіштен 
толық өтеді, бірақ бірде-бір құрамбөліктері сүзгі де қалмайды. 
Бұл қоспаны қалай бөлуге болады?  

Суды үй жағдайында тазарту тәсілі

мұздату тұндыру қайнату

белсендірілген көмір ас тұзын қосу

Бұл жағдайда бөлудің басқа тәсілін қолданады – буландыру 
(суын шығару).

Буландыру — қоспаның суық бөлігін қыздыру арқылы 
шығару.

Буландыру тәсілімен ас тұзын тазарту бейнеэкспериментті қара. 
Жоспар ретінде тәжірибенің негізгі кезеңдерін жазып, қорытынды 
жаса. https://www.youtube.com/watch?v=Tqf10RnIyqQ
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Қоспаны бөлудің басқа да тәсілдері бар. Мы-
салы, заттың магнитке тартылысы. Қоспаны 
бөлудің бұл тәсілін, егер бір зат магнитке тар-
тылса, екіншісі тартылмаса, қолдануға бола- 
ды. Бұл заттарды магниттеу арқылы бөлу тәсілі 
деп аталады.  

Темірдің магниттеу қасиеті бар, ал күкіртте 
ондай қасиет жоқ. Егер осы заттардың қоспа-
сына магнит жақындатса, онда қоспа бөлінеді 
(жұқа қағазбен жасауға болады), темір бөлшектері магнитке 
жабысып қалады, оны сосын тазартуға болады. 

1. Қоспаларды бөлудің қандай тәсілдерін білесің?
2. Буландыру арқылы қандай қоспаны бөлуге болады:
а) құм және темір үгіндісі, ә) су және ас содасы?
3. Қандай қоспаны тұндыру арқылы бөлуге болады: 
а) жанармай және су, ә) қант және су?
4. Сөйлемді толықтыр: Тұндыру арқылы бөліну ... ерек-

шеліктеріне негізделген». «Қоспалардың ... арқылы бөлінуі 
бөлшектер көлемінің әртүрлілігіне негізделген».

1. Жағдайды топта талқылаңдар және мәселені шешу жо-
лын табыңдар.
Асқар әйнек ыдыста құм, саз және ағаштың ұнтағынан 

қоспа жасады. Оны Әселге анықтап беруді ұсынды: ыдыстағы 
таза зат па немесе қоспа ма? Әсел міндетін қалай атқарды? Ол 
не істеді? Қалай?

2. Топта тәжірибені талқылап, пікірлеріңді айтыңдар.
Ыдысқа май мен спиртті құйды. Оны жақсылап араластыр- 

ды. Өсімдік майының тығыздығы – 0,92 кг/л, ал спирттікі – 
0,79 кг/л. Қоспа тұнды.  Біршама уақыттан кейін не болды:

– өсімдік майы спирттің астында қалды;
– өсімдік майы спирттің үстіне шықты?
Жауабыңды дәлелде.
 

Сонымен қатар қоспаны бөлу үшін, барлық заттардың әртүрлі тем-
пературада қату мүмкіндігін пайдалану қажет. Бұл әдіс мұздату  
деп аталады. 
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Сабақтағы өзіңді бағалау парағы

№
п\п

Бағалау 
белгілері

Баға 

Жұмыстың 
нәтижесі ой-

дағыдай болып 
шықты

Жұмыстың 
нәтижесі ой-

дағыдай болып 
шықпады

Жасалмады 
(неге)

1 Теориялық 
материалды 
игеру

   

2  Тәжірибе жүр-
гізу және қоры-
тынды жасау

   

3  Топта жұмыс 
істеу

   

Топтағы өз 
үлесіңді баға-
ла. Топтағы 
өз үлесіңді 
белгілеп қой. 
Сызғышпен 
керекті орынды 
белгіле.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Ғылыми мәтінді оқып шық және талқыла. 

Зәйтүн майы екі құрамбөліктің қосындысы. Оны бөлу үшін 
зәйтүн майымен бөтелкені тоңазытқышқа қоямыз. Бірінің қату 
температурасы – 60⁰С, ал екіншісінікі  +100⁰С. Тоңазытқыштағы 
ауаның температурасы 0⁰С-ден +4⁰С дейін.Сонымен, температура- 
сы +10⁰С құрамбөлік қатады. Бөтелкенің жартысы су, жартысы 
мұзға айналғанын көруге болады. Тек суды құйып алу керек.

– Мәтінге ат қой.
– Неліктен тоңазытқышта температурасы +10⁰С су қатады, 

түсіндір. 
– Егер зәйтүн майын температурасы 10⁰С тоңазытқыштың  

камерасына қойса, оны құрамбөліктерге бөлуге бола ма?
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ҚОСПАНЫ ҚАЛАЙ БӨЛУ КЕРЕК? 
САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫС

24

Сабақтың мақсаты: қоспалардың түрін сипаттау және олар-
ды бөлудің тәсілдерін ұсыну.

Қоспаларды бөлу 

Жұмыстың мақсаты: Қоспалар мен таза заттар жайлы 
білімдерін бекіту; қоспаларды бөлуді қолданбалы сипатта жү-
зеге асыру.

Саған қажет: құйғы, сүзгіш қағаз, өлшеуіш ыдыс, химия- 
лық стақандар, қатты сусымалы заттарға арналған қасық, су, 
құм, ағаш үгіндісі, магнит.

Сен дағдыланасың: заттардың қоспаларын дайындауға жә- 
не бөлуге. 

1-тәжірибе. Құм мен ағаш үгінділерінің  қоспасы берілген. 
Оларды бөліп ажырат. 

Олардың бөлінуі үшін құм және ағаштың қандай қасиет-
терін қолданасың?

2-тәжірибе. Темір үгінділері  мен құм берілген. Осы қоспа-
дан темірді ажыратып бөліп ал. 

3-тәжірибе. Су мен өзен құмының қоспасы берілген. Құм- 
нан суды бөліп ал.

 Жүргізілген тәжірибе қорытындысы бойынша кестені тол-
тыр, тәжірибелердің суретін сал. Қорытынды жаз.

Қоспа Бөлу тәсілі  Бөлу әдісінің атауы

1-тәжірибе 

2-тәжірибе 

3-тәжірибе 

1. Тәжірибені жүргізу үшін  қоспаның қандай  түрлері ұсы-
нылды?

2. Қоспалардың құрамбөліктерінің қандай қасиеттері таң- 
далған бөлу әдістерін қолдануға мүмкіндік берді?

3. Бөлудің басқа да әдістерін қолдануға бола ма? 
4. Қандай қолданбалы машықтарды игердің?
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25
ЕРІТІНДІЛЕР НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

Сен әрқашанда ерітінділермен жұмыс істейсің. Ерітінділер-
де міндетті түрде екі бөлік бар: еріткіш – сұйықтық (су, спирт) 
және ерігіш зат.

Сабақтың мақсаты:
  анықталған құрам бойынша ерітінді дайындау.

Мақсатқа жету үшін мыналарды білу қажет:
 ерітінділерде көбінесе қандай заттар кездеседі;
 әртүрлі заттардан ерітінділерді қалай жасауға болады. 

ерітілген 
зат

ерітінді еріткіш  жүзінді

Суретте көрсетілген ерітіндіге қара. Осы ерітінділерді не бірік-
тіреді? Ұсынылған ерітінділерде қандай ортақ заттар бар? 

Жер бетіндегі кең таралған 
еріткіш – су. Су көптеген сұйық, 
қатты және газтәріздес заттар-
дың еріткіші болып табылады. 
Заттарды суда ерітудің нәтиже-

сінде ерітінділер пайда болады.

Ерітінді – кем дегенде екі құрамбөліктен тұратын құрамы 
өзгермелі жүйелер.
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=

Сұйық  
+

  қатты 
зат   зат

Сұйық  
+

  сұйық 
зат   зат

Сұйық  
+

  газтәріздес  
зат   зат

Сұлбаға қара. Анықта, 
ерітінді қандай құрам-
бөліктерден тұрады?
Барлық ерітінді түр-
леріне мысал келтір.
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Үйіңде ата-анаң немесе өзің жасаған ерітіндіге мысал келтір. Кез 
келген ерітіндінің негізгі  құрам бөлігі не болып табылады?

Тәжірибе: «Сабынды көпіршіктер»

Саған қажетті заттар: өлшеуіш стақан, ерітінді үшін  
сұйықтық, жылы су, ыдыс жууға арналған зат, құмшекер (гли-
церин), түбі кесілген пластик бөтелке, ұялы телефон немесе фо-
тоаппарат.

1. 25 мл ыдыс жууға арналған зат пен 
100 мл судан ерітінді дайында. 

2. Ерітіндінің барлық затын мұқият 
араластыр.

3. Ерітінді дайын. 
4. Пластик бөтелке арқылы 10 сабын-

ды көпіршікті шығарып, суретке түсір. 
5. Дайын болған ерітіндіге 0,5 шайқасық қант немесе 1 шай- 

қасық глицеринді қос. Ерітіндіні біртектес болғанға дейін ара-
ластыр. 

6.  10 сабынды көпіршік үрлеп шығар. Оларды суретке түсір. 
7.  Суреттерді салыстыр. Сұрақтарға жауап бер. Қай ерітін-

діде сабынды көпіршіктер үлкен көлемді болды? Қай ерітіндіде 
сабынды көпіршіктер көпке дейін жарылмады?  Қай ерітіндіде 
көпіршіктер тез үрленді? 

8. Қорытынды жаса. Ерітінді құрамы мыналарға: ... тәуелді.
Кейбір заттарды (глицерин, керосин)  сумен араластырған-
да ерітінді емес, жүзінді деп аталатын  бұлыңғыр қоспа пай-
да болады.

Ерітінді тек қатты және сұйық заттардың араласуынан 
ғана пайда болмайды. Кейбір сұйықтықтар да ерітінді түзе 
алады.  Мысалы, ацетон және су – екі бір-бірінде еритін сұ- 
йықтық, оларды араластырған кезде араласу шекарасы көрін-
бейді. Ал бензин және су ерітінді түзбейді, себебі бір-бірінде 
ерімейді. Газтәріздес заттар да сұйықтықта еруі мүмкін. Мы-
салы, сендер білесіңдер, балықтар оттегімен демалады, ал ол 
өз кезегінде суда ериді. Су мен оттегінің арасында бөлуші ше-
гара жоқ. 

Бұл қызық!
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Жүзінді – сұйық заттың ішінде қатты заттар түйіршік-
теніп біркелкі орналасқан қоспа.

Өзендердің, көлдердің, суқоймалардың суында адам өмірі-
не қауіпті көптеген қоспалар болады. Бұлар адамдардың іс-әре-
кетінің нәтижесінде пайда болған және жануарлардан қалған, 
сонымен қатар оларды тазалайтын  ауру тудырушы микроор-
ганизмдерден пайда болады.        

Сен қалай ойлайсың, барлық қоспалардан тазартылған суда көпір-
шіктер сапасы өзгере ме? Не үшін?

Бұл мәтіннің сабақ тақырыбымен қандай байланысы барын ойлан. 
Қосымша ақпарат деректерін пайдаланып, елімізде суды пайдала-
нуға байланысты ақпараттарды тап. Өз шешіміңді ұсын. Постер 
түрінде безендір.

Ауылшаруашылығы – суды ең көп  тұтынатын сала. 1 т би-
дай өсіру үшін 1,5 мың  т су; 1 т күріш –шамамен 7 мың т; ал  
1 т мақта алу үшін 10 мың т су қажет. Ғалымдардың есепте-
уінше, тәуліктік адамның қажеттілігін өтеу үшін 6 м3 су ке-
рек. 

Қазақстан тұрғындарының басым бөлігі әлі де толыққанды сапалы 
сумен қамтамасыз етілмеген. Тұрғындарды орталықтандырылған 
ашық суқоймаларынан қамтамасыз ету санитарлық-химиялық көр-
сеткіштері 2009 жылмен салыстырғанда сапасы төмендеген. Ресми 
статистика бойынша, ең жоғарғы ластану көрсеткіші Қызылорда 
облысында - 95,8 пайыз, Батыс Қазақстан облысында - 22,4, Ақмола 
облысында – 16,9, Оңтүстік Қазақстан облысында – 8,5 пайыз. «2050 
жылға Қазақстан сумен қамтамасыз ету мәселесін түбегейлі шешуі 
қажет. Үкіметке ұзақ мерзімді мемлекеттік су мәселесіне қатысты  
бағдарлама әзірлеуді тапсырамын, соның нәтижесінде бірінші ке-
зеңі  ретінде 2020 жылға халықтың ауызсу мәселесін шешу, ал екін-
шісінде 2040 жылға – суару мәселесін шешу» –«Қазақстан-2050: 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолда-
уында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай жариялаған 
болатын.
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Салыстыру жолдары

Су ерітін-
ділері

Салыстыру жолдары Жүзінді

Ерітіндінің агрегаттық күйі

Ерігіш заттардың агрегаттық күйі 

 Ерігіш заттардың құрамындағы 
еритін бөліктердің көлемі

Ерігіш заттарды бөлу әдістері 

Ерігіш заттардың көзге көрінбейтін бөліктері 
көріне ме? 

Біркелкілік

«Жеңіл және күрделі сұрақтар»
Тақырып бойынша 3 «жеңіл» және 2 «күрделі» сұрақ құрас- 

тырып, оларды сыныптастастарыңа ұсын.

«Жеңіл» сұрақтар «Күрделі» сұрақтар

Бір жауапты сөзді та-
лап ететін сұрақтар.
Кім?
Не?
Қашан?
Қалай аталады...? 
Болды ма...?

Ойлануды, қосымша білімді талдауды  қажет  
ететін сұрақтар.
Үш анықтама бер, неге ... ? 
Неге... екенін түсіндір? 
Неге... олай деп ойлайсың? 
Неге... олай деп есептейсің? 
Айырмашылығы неде ...?
Не болатынын болжамдап көр ... .
Егер ... болса, не болады? 
Мүмкін ... ? 
Болуы мүмкін бе ... ? 
Сен келісесің бе ... ?
Дұрыс па ... ?

«Су шеңберлері» әдісі

Нұсқаулық

Негізгі сөздер берілген. Төменде сұрақ берілген, сол сұраққа жа-
уап беру керек. Бағананың әрбір әрпіне сөз немесе сөз тіркесін, не 
сабақ тақырыбына қатысты сөйлемді тап.  Оларды әрбір қатардағы 
сөйлемнің құрамында бағандағы әріп болатындай етіп жаз. 

Сен болашақта қандай қоспа болады деп ойлайсың?

Е Р І Т І Н Д І
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26
ЕРІТІНДІ  ҚҰРАМЫНДАҒЫ  ЗАТТАРДЫҢ  МАССАЛЫҚ 
ҮЛЕСІН  ҚАЛАЙ  АНЫҚТАЙМЫЗ?

еріген 
зат

ерітінді еріткіш
заттардың мас-

салық үлесі 

Сабақтың мақсаты: 
 еріген заттың массалық үлесін есептеу. 

Мақсатқа жету үшін білу қажет:
 ерітінді құрамындағы әрбір заттың массалық үлесін 

қалай есептеу. 

Сен өзіңе мынадай сұ рақ қойып 
көрдің бе: шайға қант қосқан кезде оның 
салмағы өзгере ме? Заттар ерітіндіге 
айналған кезде масса өзгере ме? Бұларды 
сыныптастарыңмен талқыға сал. Өз 
көзқарасыңды дәлелдеуге тырыс.

Ерітінді құрамындағы әрбір заттың мас-
салық үлесін анықтау.

Саған қажетті нәрселер: өлшегіш стақан, су, ас тұзы, 
электронды таразы.

Сенің білуге тиіс нәрсе: зат суда еріген кезде оның массасы 
өзгере ме.

1-тапсырма. Өлшеуіш стақанға су құйып, электронды 
таразыға тарт. Мәнін дәптерге жазып қой.

2-тапсырма. Ас тұзын өлше. Мәнін дәптерге жазып қой.
3-тапсырма. Тұзды суға ерітіп, ерітіндіні өлше.
4-тапсырма. Сұрақтарға жауап бер: 
– Ерітіндінің салмағы өзгерді ме? Қалайша?
– Қандай заңдылықты шығара аласың? 
– Заттың суда еріген кезіндегі оның массасы туралы қандай 

қорытынды шығаруға болады? Қорытынды жаз. 
Сенің қандай ерітінді алғың келетінін білу үшін, алдын ала 

еріткіш пен ерігіш затты өлшеп алу қажет.
Кофе мен қант еріген су ерітіндісін дайындаймыз. Бұл үшін 

5 гр кофе, 10 гр қант және 100 су қажет. Суды өлшемеуге де 
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болады. Оны жай ғана өлшеуіш 100 мл стақанға құюға болады. 
1 л су массасы 1 кг тең. 

Барлығын араластырып, ерітіндіні аламыз. Оның массасы 
қандай? Оны қайта өлшеу керек пе? Әрине, жоқ! Ерітінді 
құрамындағы заттардың массаларын қосып,  оның толық 
массасын аламыз: 5 гр + 10 гр + 100 гр = 115 гр.

Алынған ерітіндіні сипаттау үшін, оның құрамындағы 
заттардың массасын көрсету қажет. 

Ерітіндіде қанша зат бар екенін білу үшін оның массалық 
үлесін анықтау қажет: 

 Массалық үлес дегеніміз ерітіндідегі заттардың ара-
қатынасы. 

Массалық үлес (%)=
зат массасы 

100%
ерітінді массасы

Бөтелкенің қағазына назар аудар. Ол жерде 
ерітіндідегі сірке қышқылының (еріген зат-
тың) пайыздық үлесі көрсетілген. Бұл нені 
білдіреді? Ерітінді сипаттамасында берілген 
«%» белгісі нені білдіреді?

Ойлан, заттың массалық үлесін есептеу не үшін қажет?
Бұл білімнің өмірде қажеттілігі бар ма? 

Ерітіндінің пайыздық концентрациясы 100 мл-де құрғақ 
заттың қанша мөлшері ерітілгенін көрсетеді. Мысалы: сірке 
қышқылы 70% – 100 мл суда 70 гр қышқылды еріткен. Бұл 
ерітіндіде ненің еріткіш, ненің ерігіш зат екенін анықта.

1. Құлпынай тосабын 
дайын дау үшін қант шәр-
баты қажет. Бұл үшін 1,5 

кг қантты 1 суға ерітеді. Бұл 
шәрбат құрамындағы қанттың 
массалық үлесі қаншаға тең? Су 
тығыздығы 1 г/мл-ге тең екенін 
ескер. 

2. Санжар бір стақан шай-
ға 2 қасық қант, ал Маржан 1,5 

Тапсырманы рәсімдеу ережелері-
не назар аудар!

Берілген: Шешуі:

Жауабы:
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қасық қант салды. Әрбір стақандағы қанттың массалық үлесі 
қандай? Стақандағы судың массасы 250 гр, қанттың массасы 1 
шайқасықта – 5 гр-ға тең. 

3. Жарақатты дезинфекциялау үшін йод 
тұнбасын пайдаланады. Оның ішінде спирт 
құрамында йодтың 10%-дық ерітіндісі бар. 20 
гр йод тұнбасында йодтың қанша массасы бар 
екенін есепте. 

4. Қияр тұздау үшін ас тұзының массалық 
2% болатын ерітінді қажет болады. Осындай 3 кг 
ерітінді жасау үшін, тұздың және судың қанша 
массасын алу керек екенін есепте. 

Өзіңе белгілі болған табиғи ерітінділер мен адам қолымен 
жасалынған ерітінділерді атап шық. 
Төмендегілердің қайсысы дұрыс: 
– ерітіндінің массасы еріткіш пен ерігіш заттың мас-

сасынан көп;
–  ерітіндінің массасы еріткіш пен ерігіш заттың массалары 

жиынтығына тең. 

1. Теңіз суы буға айналған кезде адам үшін өте маңызды екі 
затты алуға болады. Оларды ата. 
2. Қолданбалы әрекетті түсіндір. Тұзды қалай тазалайды?
Табиғаттан алынатын тұз әдетте лас болады. Оны тазалау 

әдісін түсіну үшін тәжірибе жүргіземіз. 
Бір асқасық тұзды құмға араластырамыз. Ал енді тұзды 

тазалап, қоспаны бөлеміз. Бұл үшін: 
– тұзға 1 стақан ыстық су құямыз (оны күйіп қалмау үшін 

байқап істейміз);
– тұзды араластырып, толықтай ерітеміз;
– ерітіндіні құмнан тазартамыз;
– таза болған ерітіндіні отқа қойып, буландырамыз.
Бұл әрекеттердің нәтижесінде тұз аппақ болады. 
Қоспаны айырудың қандай әдісін қолдандық?
3. Мәтінді оқып, оған атау беріңдер.
Тұзды теңіз суынан алады. Сорғы станциялары наурыз 

бен қыркүйек аралығында теңіз суын тоғандар арқылы сорып  
алады. Күн сәулесі, жылу, жел әсерінен тұщы су буланады. 
Буланғаннан соң қалған тұзды шелектермен жабдықталған  
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көліктер жинап алады.  
Жиналған тұз  20 м қадаларға 
құяды, олар үлкен ақ 
төбешіктерді еске түсіреді. 

Теңіз суынан тұзды бу-
ландырып алу әрқашанда 
адамға пайдалы бола бер-
мейді.  Адамдардың табиғат 
ресурстарын  тұрақсыз пай-
далануының айқын мыса-
лы ретінде және су табиғат 
кешенінің жойылуы мыса-
лына Арал теңізінің жойылуы жатады. Жер бетінде бұл су 
көзінің құрғауы әсерінен теңізге жақын тұратын адамдарға 
үлкен проблема болған көптеген тұздар пайда болды. Арал 
теңізінің тұзы ғалымдардың зерттеуі бойынша Антарктида 
мұзтауынан да табылған.
Әртүрлі қосымша мәліметтерді қолданып біл:
– Арал теңізінің тайыздануына не себеп болды?
– Неге пайда болған тұз табиғатқа және адамға зиянды 

әсерін тигізеді?

Су нысандарын адамдардың жөнсіз қолданудан қорғау 
эмблемасын ойлап тап және жаса. Оны сынып алдында 
таныстыр.

Адамның су ресурстарын тиімсіз 
пайдалануы Қазақстандағы ірі 
су көзі – Арал теңізінің құрғап 

қалуына әкеліп соқтырды.
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Д
ұ

р
ы

с 
ү

л
ес

 с
а

л
м

а
ғы

 б
а

р
 

ер
іт

ін
д

іл
ер

 д
а

й
ы

н
д

а
у:

 қ
а

ж
ет

-
ті

л
ік

 п
е,

 қ
ы

ң
ы

р
л

ы
қ

 п
а

?

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



142

27
БЕРІЛГЕН КОНЦЕНТРАЦИЯМЕН ЕРІТІНДІНІ ҚАЛАЙ 
ДАЙЫНДАЙДЫ?

Сабақтың мақсаты: 
 заттарды өлшеп үйрену; берілген концентрациямен тұз 

қоспасын дайындау.

Обрати внимание  
на правило оформления задачи!

Дано: Решение:

Ответ:

Әйнекті ыдыспен 
жұмыс істегенде  

техникалық қауіп-
сіздік ережесін есіңде 

сақта!

Саған қажет: химиялық стақан, әйнекті таяқша, өлшеуіш 
цилиндр,  таразы, ас тұзы, су.

2.4. Химиялық стақанда тұзды суға еріт. Оны әйнекті таяқ-
шамен араластыр.

3. Шыққан қоспаға 150 г су қос.
3.1. Бұл жағдайда қоспаның концентрациясы қалай өзге-

ретінін есепте (еріген заттардың масса бөлігі).

Есіңе түсір!
1. Қоспа деген не?
2. Еріген заттардың масса 

бөлігін қалай есептеу керек?
3. Қоспаларды пайдалана-

тын салаларды атап бер.

Жұмыстың тапсырмасын 
мұқият оқып, біртіндеп дұ-
рыс орында. Жұмыстың 
нә ти жесін дәптерге жаз.

1. 150 г  3% тұзының ері- 
тіндісін дайындау үшін қанша 
су мөл шерін және қанша ас тұ-
зының массасын алу керекті-
гін есепте.

2. 1-тапсырма бойынша 
қос па дайында.

2.1. Таразыны теңдестір.
2.2. Есептеп тұзды өлшеп 

ал.
2.3. Өлшекпен (мензурка) 

су көлемін есептеп ал.
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3.2. Дәптерге керекті есептерді жаз, жұмыс бойынша қоры-
тынды жаса. 

Сұрақтарға жауап бер:
1. Қоспадағы еріген заттардың масса бөлігі нені көрсетеді?
2. Заттардың масса бөлігі қандай бірлікте өлшенеді?
3. Берілген концентрациямен сен күнделікті қай жерде кез-

десесің? 
4. Қалай ойлайсың: неге емдік препараттардың ерітінді- 

лерінде заттардың арақатынасы қатаң сақталуы тиіс?

Өзін-өзі бағалау «Жетістік баспалдағы»

«Ерітінділер» тақырыбын өту  бойынша саған сәйкес келетін 
адамды таңда. 

Егерде сен білімнің шыңына жетсең, онда баспалдақтың жоға-
рысындағы адамды таңда. Егерде сенде кейбір сұрақтар туындаса, 
онда баспалдақтың ортасындағы адамды таңда. Егерде сен тақы-
рыпты ұқпасаң, онда астыңғы баспалдақтағы адамды боя. Өзіңнін 
жұмысыңа талдау жаса. Баспалдақтың жоғарысына жету үшін 
саған үйде нені қайталау керек?

Қиындықтар  
сезінемін

Тақырыпты 
түсіндім, бірақ 
әлі көмек керек

Жаңа білім алдым, оны 
тәжірибеде қолдануға 
үйрендімНЕ
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еріген 
зат

ерітінді еріткіш
заттың масса-

лық үлесі 

28
КЕЙБІР ЗАТТАР НЕ ҮШІН ЕРІМЕЙДІ?

Сабақтың мақсаты: 
 заттарды ерігіштік, металдар және бейметалдар бойын-

ша жіктеу
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 ерігіштік бойынша заттар қалай жіктеледі;
 заттың ерігіштігі және массалық үлес арасындағы айыр-

машылығы неде.

Ерігіштік немесе ерігіштік коэффициенті – 100 г еріткіште 
қанша заттар еритінін көрсетеді. 

Есіңе түсір: шай ішкен кезде қант стақан түбінде қалып қойған кез-
дер болды ма? Сен қалай ойлайсың,  бұл не себепті?

Техника қауіпсіздігі 
ережесін ұмытпа!

№1 сынауық  – тотияйын ерімеді, №2 сынауық – тотияйын еріді – 
көк түсті ерітінді шықты.

1-тәжірибе. 
Тапсырма: еріткіштер табиға-
тының заттың еру үрдісіне 
әсерін бақылау.
Орындалу тәртібі:
1. Тотияйын (мыс купоросы)   

бар сы науыққа 5 мл спирт (№1) 
және 5 мл су құй (№2), заттың сапа-
лы еруі үшін жақсылап сілкіле.

2.Ұсынылған еріткіш тердің 
қайсысы тотияйынды жақсы ері-
теді?

3. Еріткіш табиғатының еру 
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Есіңе түсір, қандай еріткіштерді білесің? Заттарды олардың барлығы 
бірдей еріте ме?

үдерісіне әсері және әртүрлі еріткіштерде заттардың еру қа-
білеті жайлы қорытынды жаса.

2-тәжірибе.
Тапсырма: заттың еруіне температураның әсерін бақылау.
Орындалу тәртібі:
1.  Екі сынауыққа 2-3 г қант сал,  әрбір сынауыққа 1/4 мөл-

шерде су құй.
2. Техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып №1 сынауықты 

қыздыр.
3. Ұсынылған қай №1 немесе №2 сынауықтағы еру үдерісі 

жылдам жүреді?
4. Заттың еруіне температураның әсері туралы қорытынды 

жаса.

Қатты заттардың еруі судағы температура жоғарылаған 
кезде ...

Есіңде сақта! 

Еру және еріген заттың массалық үлесі деген бір түсінік тер 
емес. Заттардың еруі зат массасының нақты температурасы мен 
100 г еріткіште еру қасиетін көрсетеді.

Заттардың еруі – заттың максималды массасы, оны беріл-
ген температурамен 100 г еріткіште ерітуге болады. 

1. Су мөлшері бірдей екі құты дайында.
2. Бірінші құтыға десерт қасығымен қант сал. Нені  байқа-

дың?
3. Екінші құтыға сондай 4 қасық қант сал. Бұл жерде қант 

қалай ериді?
4. Қорытынды жаса.

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



146

Нақты температурада зат әрі қарай ерімейтін ерітінді 
қаныққан деп аталады.

Нақты температурада еритін заттың қаныққан ерітін- 
дісіне қарағанда аз болуы қанықпаған ерітінді деп  
аталады.

Бірінші қасық тез еріп кетеді. Бұл қанықпаған ерітінді, 
оған қантты қоса беруге болады.  Бірақ заттың еру қасиетінде 
де шектеу бар. Әр қасық қант қосқан сайын еру процесі қиын-
дай береді, сондықтан қантты ұзақ араластыру керек. Бір кезде 
қасық қоюланған қантты сиропты әрең араластырады. Ерітінді 
әбден қантпен қанады, ол затты енді еріте алмайды, қанттың 
кейбір бөлігі  құтының түбінде қалады.

Өлі теңізінің  тұздығы 33,7%. Ол дүниежүзіндегі ең тұзды 
теңіз.

Тұздың өте жоғары концентрациясында адамдар тек су 
бетінде батпай  жүзіп жүреді.

Өлі теңіз суының тұздылығы мұхит суына қарағанда 8,6 
есе көп. Мұндай суда тіршілік болмайды.  

Бірінші құтыдағы ерітінді қандай ерітінді тобына жатады? Нелік-
тен? Ал екінші құтыдағы? Дәлелде.
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Артық (көп) қаныққан ерітінді деп қаныққан ерітіндіге 
қарағанда нақты температурада заттың еріген түрінің көп 
болуын айтады.

Қалай ойлайсың: егер қаныққан ерітіндіні суытса, ерітілген зат не 
болады? Жауап берерде заттың ерілуіне температураның әсері тура-
лы қорытындыны пайдалан.

1. Еру деген не?
2. Еру қандай факторларға байланысты?
3. Ерілу деген не?
4. Ерітінділер ерілуі бойынша қалай жіктеледі?
5. Өлі теңіз суы қандай ерітіндінің түріне жатады? Жауа-

быңды дәлелде.
6.  Зерттеу тақырыбы бойынша кем дегенде 3 «жіңішке» 

және 2 «жуан» сұрақтар құрастыр және жаз. Оны сыныптаста-
рыңа қой.

«Жіңішке» сұрақтар «Жуан» сұрақтар

Бір жауапты талап ететін сұрақтар.
Кім?
Не?
Қашан?
Қалай алуға болады?
Болды ма?

Ойлауды талап ететін, қосымша 
білімді қажет ететін, талдай білетін 
сұрақтар.
3 түсіндірме беріңіз, неге...?
Түсіндіріңіз, неге...?
Неге сіз ойлайсыз...?
Неге сіз солай  санайсыз...?
Айырмашылығы неде...?
Қалай жорамалдайсыз,   егер... не 
болар еді?
Не болады, егер ...?
Мүмкін ...?
Болады  ...?
Солай болар ма еді  ...?
Сіз келісесіз  бе...?
Шын ба ...?

Мәтінді оқы.  Бөлімдерге бөл. Мәтіннің әрбір бөлігіне атау бер.
Осы мәтіндегі қандай ақпарат саған пайдалы болды?
Айтылғанды  оқы:
Уа, Раббым, кейбіреулер адамдардың 70%  судан тұратынын ұмы-
тып кетуіне жол берме.
Осы мәтін мен айтылғандар сені қандай ойларға жетелейді?
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Жапон ғалымы Массаро Эмотоның бар-
лық жұмысы әлемді таңғалдырды. Ол су 
мен зерттеу жұмыстарын жасап, судың 
құпияны есте сақтау жөніндегі құбылысты 
ашты. Массаро Эмото  судың өзгеру тәсілін 
тауып, оның мұздатылған кристалды түрін 
мықты электронды микроскоппен сурет-
ке түсірді.  Доктор Эмото айтқанындай, 
барлық нәрсе дірілге ие және жазылған 

сөздердің де өз кезегінде дірілі болады. «Егер мен шеңбер сыз-
сам, шеңбердің дірілі пайда болады. Айқыш суреті – айқыш су-
ретінің дірілін пайда қылады. Егер мен L O V E  деп жазсам, бұл 
сөз махаббат дірілін құрастырады. Су осы дірілмен кіріктіріл-
ген. Әдемі сөздер көркем, анық дірілді иеленеді. Керісінше,  жа-
ман сөздер көріксіз, байланбаған теңселіс топтарды жүргізеді. 
Эмото тәжірибе жүргізді,  екі жазбаларды бір су бөтелкесіне 
сыйғызды. Бірінде «рахмет», екіншісінде «сен кереңсің». Су 
әдемі дірілдейтін кристалдарды қалыптастырды. «Рахмет» сөзі 
«Сен кереңсің» сөзінен озды. Осылайша жылы сөздер қатыгез 
сөздерден басым тұрады. Адамның тілдік қатынасы – жасанды 
емес, ол жаратылысты, табиғи қалыптасу.

 «Рахмет» сөзінің ғажаптығы тақырыбында эссе жаз.

«Рахмет» – ғажайып сөз
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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МЕТАЛЛ МЕН БЕЙМЕТАЛДЫҢ 
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?

29

Сабақтың мақсаты: 
 заттарды ерігіштігіне байланысты бөлу, металл және бей-

метал
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 металл мен бейметалл қасиеттерінің  айырмашылығы.

Металдар – басты құрастырғыш материалдар, біздің өркени-
етімізді металдық заттарсыз елестету мүмкін емес. Жер бетінде 
металл жоқ екендігін бір минутқа елестетші. Өркениеттің қан-
дай жетістіктері болмас еді?

Біздің өмірімізде металдар барлық жерде кездеседі.  Ежел-
гі адамдар металдың ерекше қасиетін: оларды ерітуге және 
әртүрлі қалыпқа келтіруге болатынын байқаған. XVIII ғасырда  
17 металл белгілі болған. Қазіргі кезде белгілі металдардың 
саны 92-ге жетті.

металл қаттылық

металл жыл-
тырлығыбейметалл иілгіштік

электрөткіз-
гіштік

Айналаңа қара. Металдан жасалған 5 затты тап та, жазып ал. Оның 
металл екенін қандай қасиеттеріне байланысты ажыраттың?

М. В. Ломоносов металды «соғуға бола-
тын жақсы зат» деп айқындаған. 

Металдар – иілгіштігімен, сынғыш-
тығымен, ерігіштігімен ерекшеле-
нетін қатты зат. Металдың жылулық, 
жылуөткізгіштік және электрөткіз-
гіштік қасиеті бар.

М. В. Ломоносов
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Металға сондай-ақ сынап та жатады. 
Металға мысал ретінде кең таралған, біздің қолымыздағы 

алюминий жатады. Ал бейметалдардан біз көбінесе көміртегіні 
қолданамыз, ол графиттің құрамында кездеседі.

Металдар мен бейметалдар айырмашылығын анықта. Олардың ұқ-
састығы неде? Сыныптастарыңмен өз ойыңмен бөліс. «Ойлар се-
бетін» толтыр.

Металдың басты қасиеттерін белгіле және түсіндір.
Сынап неге ерекше металл? Сынапты қайда кездестірдің? Ол тура-
лы не айта аласың?

Металдар Салыстыру сызығы Бейметалдар

иілгіштік

қаттылық

электрөткізгіштік

металдық жылтырлық

1-тәжірибе. Саған келесі заттар қажет: алюминий сымы 
немесе пластинка, графит (қарапайым қарындаштың өзегі).

1. Балғамен алюминий сымды бірнеше рет ұр.
2. Сымға не болды?
3. Графитпен де осылай жаса. Не болды?
4. Ойланып көр, металға қандай қасиет тән және бейметалл 

үшін тән емес? Бұл қасиет  шаруашылыққа қайда қолданыла-
ды? «Салыстыру сызығы» кестесін толтыр.

Ең иілгіш және бағалы металл – алтын болып табылады. Бір 
грам алтыннан ұзындығы екі километр сымды кере алады.

Зерттеулер жүргіз. Метал мен бейметалдардың ұқсастығы         мен 
айырмашылығын анықта. «Салыстыру сызығы» кестесін толтыр.
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Сынаптан басқа барлық металдар – қатты. Сынап өзінің қа-
лыпты жағдайында – сұйық, жалтыраған сұр-ақ металл. Ме-
талдан ерекшелігі, бейметалдар қатты, сонымен қатар сұйық 
және газ тәріздес болады. Бейметалдарға, мысалы, гелий жа-
тады, ол ауаға қарағанда жеңілдеу зат болып табылады. Еске 
түсір, гелийді  қайда кездестірдің?

Бұл қызық!

2-тәжірибе. Алюминий сым мен графитті қолыңа ал да, 
оларды екеуін де саусақтарыңмен қатты қыс.

Сен қалай ойлайсың, адамдар электрлік кабельдерді дайындағанда 
алтын немесе күмісті неге қолданбайды? Металдардың  «электрөт-
кізгіштік?» қасиеті қайда жүзеге асырылады?

Металдардың негізгі сипаттамасының бірі – электрөткіз-
гіштік. Электрөткізгіштік – бұл заттардың электр тогын өткізу 
қабілеті. Өткізу қабілеті жоғары металдарды тоқ өткізу үшін 
қолданады. Электр тогын жақсы өткізетін металдар: күміс, 
мыс, алтын, алюминий. Келтірілген тізімде олар электрөткіз-
гіштік қабілетінің төмендеуіне қарай орналасқан. Көпшілік 
бейметалдар, тек графит  және кремнийден басқасы, электр то-
гын өткізбейді. 

3-тәжірибе. Алюминий  пластинаны айнаға апар. Алюми-
нийді күн түсуін қайтарады деп айтуға бола ма? Неліктен? 
Тәжірибе металдың қандай қасиетін дәлелдейді?

Сен не байқадың? Қай нысан 
өзгеріссіз қалды? Графитке не 
болды? Графитті қатты металл деп 
айтуға бола ма? Металл және бей-
металдардың қаттылығы бойын-
ша қорытынды жаса. Кестені тол-
тыр.
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Көпшілік бейметалдарда 
ме талдық жылтырлығы бол-
майды. Дегенмен, олардың 
ара сында графит және крис-
талды йод металдық жылтыр 
қасиетке ие.

графит алюминий

Бейметалдар – бұл металдардың  физикалық қасиеттері 
жоқ химиялық элементтер.

А. С. Пушкиннің «Қанжар» атты өлеңінде металдың қандай 
қасиеті туралы сөз болады:

Лемнос құдайы сені соққан...

Төмендегі өлең жолдарында металдың қандай қасиеті тура-
лы сөз болады:

Тозақ отындай, құдайдың найзағайындай  
Қанжар жүзі жауыздың көзін қарықтырды,  
Тойды ұмытып, ол қан тілеп жалақтайды...  

1. Өлеңнен металдардың негізгі қасиеттерін бөліп көрсет. 
Оқып болған соң сұрақтарға жауап бер.  

Иә! Тұтас дәуірді жайдан-жай,
Металл атымен атамаған.
Сиқыршы әрі еліктіргіш
Оған басқа не тең келер.
Металға ғажап жарқыл бере алар
Тетігі оның қызықтырар.
Металл бетіне жарық жұтылып,
Электрондарға айналама,
Сәулелену толқыны бізге  

Мәтінді оқы. Металдар мен бейметалдарда қандай қасиеттер бар, 
соны анықта. «Салыстыру сызығы»кестесін толтыр.
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Электрондар толқынын жібере алар,
Оларды біз жарқыл деп қабылдаймыз.  

Металдың бейметалдан түрі бөлек.
Сынап, мыс, күмістің жарқылы бар.
Металды ұрып өзгерте алмайсың.
Табиғат металды иілгіш еткен
Неше миллион жыл өтсе де
Алтынға тең келер ештеңе жоқ.  
Бір-ақ грамм алтын кесегін
Үйіңе дейін созарсың байқап.
Металдың электрөткізгіштігі
Түн түнегін жарық етер.
Жасанды Күн мен жасанды Ай,
Мыс сыммен жүгірген ток сондай.  
Металл бойымен әр үйге
Жылу да жеткізе алады, 
Ол не деп аталады?  

1. Қай дәуір металдың құрметіне аталды?
2. Металда қандай байланыс түрі бар?
3. Қандай физикалық қасиеттер металдық байланыстар ту-
дырады?
4. Ең иілгіш металл қайсысы?
5. Қай метал түрі электр қуатын жақсы өткізеді?
6. Автор металдың қандай қасиеттері туралы айтты?

Қосымша мәліметтерді пайдалана отырып адам өміріндегі 
айнаның пайда болуы  және оларды жетілдіру жайлы тәсіл-
дерін әзірлеп, хабарлама дайында.

«Иә-жоқ» ойыны

Әрбір өзің келісетін пікірге «иә» жауабын таңда, ал егерде сен 
онымен келіспеген жағдайда, яғни пікір дұрыс болмаса, «жоқ» жа-
уабын таңда.

Пікір Жауап

Иілгіштік металдың қасиеті Иә Жоқ

Барлық бейметалдар қатты заттар Иә Жоқ
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Сабақтағы үлгерімін 
өзін-өзі бағалау 

«Адам»

Егерде сабақ тақырыбын меңгер-
сең, адамды толық боя; егер жарты-
лай меңгерсең, адамның жартысын,  
нашар – тек қана аяғын боя.

Өз жұмысыңа талдау жүргіз. 
Саған үйде нені қайталау керек 
және де болашақта үлкен жетістік-
ке жету үшін не қажет.

Пікір Жауап

Металдық жылтыры барлық  бейметалдарға тән Иә Жоқ.

Сынап бейметалға жатады Иә Жоқ

Алюминийде металдық жылтырлық жоқ Иә Жоқ

  Бүгін менде қиын сұрақтар туды, мен  оларға жауап 
бере алмадым_________  _________________________
______________________________________________
Үйде маған қажет _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ЖАСАНДЫ ЗАТТАР НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?
30

Сабақтың мақсаты:
 Табиғатта кездесетін кейбір заттардың жасалу жолын 

және жасанды жолмен алынған заттарға мысал келтіру.
Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:

 кейбір табиғи және жасанды талшықты неден алады.

синтетикалық 
талшық

табиғи 
талшық

Қазіргі таңда адамзатқа табиғатта кездеспейтін материал-
дар жиі қажет болады. Адамдар алдын ала берілген  қасиеттері 
бар материалды жасауға үйренді. 

Айналаңа қара. Жасанды және табиғи заттардан жасалған денені 
тап, жаз. Өзіңнің мектеп киіміңнің үлгісіне назар аудар!

Металдар мен ағаштар үшін жақсы алмастырғыштар – пласт-
массаның бірнеше түрі. Әртүрлі пластмассалар тығыз қасиетке 
ие, әрі тотқа ұшырамайды, жеңіл болады. Қымбат материал-
дарды арзан материалдармен алмастырады. Бірақ олар арзан 

Американың жаулаушылары Американың аннексиясы ке-

зінде аборигендер ойнаған шарларға таңданған. Шарлар кере-
мет әсерлi түрде жерден атқып тұрды немесе арнаулы стадион-
ның қабырғасынан ойыншының қолына тікелей ұшты. Колумб 
командасы оған қатты таң қалды. Баскетбол матчын көретін  
21 ғасыр халқын осы ғажайыппен таңғалдыру өте қиын. Алайда 
өзіңді секіргіш артиллериялық ядроны бақылаушы ортағасыр-
лық конкистадордың орнына қойып көрші. Оның үстіне доп- 
тың бейнесі зеңбiрек өзегiмен бірдей өлшемдi. Қызыл терiлілер 
допты Гевея ағашының қоюланған шырынынан жасады. Бұл 
шырынды қазір латекс деп атайды. Спорттық снаряд массасы 
4-6 кг-дай болған.
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болса да, сапасы жағынан көрсеткіштері бойынша жиі жоғары 
болады.  Жарықты өткізетін қатты қыш әйнектің орнына қол-
данылуы мүмкін. 

Көп қолданылатын ғарыш кемелерін қызып кетуден 
ыстыққа төзімді керамикалық тақтайша қорғайды. Тақтай-
шалар бетіндегі температура- 1200⁰С, ал астында - 180⁰С-н кем 
емес. Егер ғарышкердің скафандры қазіргі заманауи  қауіпті 
ауасыз кеңістікке шыдайтын жасанды материалдардан жасал-
маса, ашық ғарыш айлағына шыға ала ма?

Қазіргі уақытта біз өмірімізді әртүрлі қаптамаларсыз елес 
алмаймыз.

Назар аударшы: сенің екінші ауысымдағы немесе спорттық 
аяқкиімің қандай пакетте сақталады? Оқулығың қандай қап-
пен қапталған? Олар адам шығарған полимерлер, жасанды зат-
тардан жасалған. Целлюлоза, каучук, крахмал секілді табиғи 
полимерлер бар, оларды адам мұнай өнімдері мен табиғи газ-
дың өңделуінен алады.

Химиялық талшықты полимерден, олардың түрлі қасиет-
теріне қарай алады.

Ойланып, жауап бер, неге табиғи орауыш қағаздарды жасанды 
материалдармен ауыстырып жатыр? Бұл пайдалы ма, зиянды ма?

Киімнің этикеткасына көңіл аудар. Әр киімнің табиғи және жа-
санды талшықтардың пайыздық көрсеткіштігін анықта. Қалай 
ойлайсың: қандай киімге қандай этикетка сәйкес келеді? Не үшін 
матаға жасанды талшықтарды қосады? Мата сапасына жасанды 
талшықтардың қосындысы қалай әсер етеді? Мектеп киім үлгісін-
дегі матаның құрамын анықта.
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Неаполь маңындағы Ит үңгірі жайлы естігенбіз. Үңгір ит  
сүйектеріне толы. Адам үңгірге емін-еркін кіріп-шыға алады. 
Алайды төрт аяқты досымызғы қатерлі. Үңгірде ұзағырақ бол-
са, шықпай қалуы мүмкін.  XX ғасыр адамдары арасында үңгір-
де итті тұншықтырып өлтіретін жын бар деген қауесет тараған.  
Ол шындыққа жақын еді. Шынында да иттер тұншығып өлетін, 
бірақ жындар емес, табиғи  аномалия әсерінен.

Бүгінде Ит үңгірі жерден 80 см биіктікте жинақталатын 
көмірқышқыл газын бөлетіні белгілі болған.  Адамның басы 
ауа қабатында болса, иттің басы қауіпті газ қабатында болады. 
Бірақ жануар бірден өлмейді. Алдымен қимылы әлсіреп, есінен 
танады, егер жылдам алып шықпаса, ит жан тапсырады.

Жағымсыз атағымен бұл үңгір туристер арасында атақты. 
Алайда көпшілігі үңгір газы иттерге ғана емес, өздеріне де қа-
уіпті екенін біле бермейді. Мысалы, бәтеңкесінің бауын байла-
уға немесе жақсылап суретке түсірмек болып еңкейсе болды. 
Денсаулығы әлсіз адамдар осы қылығынан кейін өмірімен қош 
айтысуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерге жалғыз-жарым бар-
мауға кеңес береміз.

Синтетикалық талшық – синтетикалық талшықтан алын-
ған химиялық талшық. Бастапқы материалдардың құра-
мын өзгерту арқылы синтетикалық полимердің құрылы-
мы мен қасиетін өзгертіп, талшық алуымызға болады.

Табиғи полимерді өңдеу арқылы алынған жасанды талшық 
(вискозды, ацетатты, т.б.). Синтезделген полимерден алынған 
талшықтар – синтетикалық (капрон, лавсан, нейлон, т.б.). 
Сонымен қатар мақта, зығыр, жүн, жібек секілді табиғи тал-
шықтар бар. Табиғи талшықтарды қалай алады?
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Табиғи талшық – бұл өсімдік (мақта, зығыр, жүн), жану-
ар (табиғи жібек) немесе минералдан (асбестті талшық) 
алынған талшық.

Тәжірибе
Табиғи және химиялық талшықтарды ажырату.
Қажетті құралдар: бірнеше жіп, іскек, балауыз шам, қайшы.
Отпен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін есіңде сақта!
1. 3-4 см-дей жіп кесіп ал.
2. Пинцет немесе қысқашпен жіпті шырақ 

отына ұстап, қайтадан тартып ал.
3. Байқап көр: жіп жана бере ме немесе сөніп 

қалды ма.
4. Жіп жанып біткесін:
а) жіптің жанған бөлігі қандай күйде екен;
ә) жіп жанған кезде қандай иіс пайда болды;
5. Кесте арқылы талшықтың түрін анықта:

Талшық түрі Жану сипаты Иіс Қалдық 

Табиғи Мақта 
(кедір-бұ-

дыр лы)

Толығымен 
жанды

Күйген 
қағаз

Сары реңкті
бозғыл күл

Жүн 
(жұмсақ)

Баяу 
жанды

Үйтілген 
шаш

Iсiнген шарлар

Жібек 
(тегіс, 

жарқыл)

Баяу 
жанды

Үйтілген 
шаш

Iсiнген шарлар

Жасанды Вискозды
(тегіс, 

жарқыл)

Толығымен 
жанды

Күйген 
қағаз

Сарғылт 
реңкті бозғыл 

күл

Ацетатты 
жібек 
(тегіс, 

жарқыл)

Жанады 
және 

балқиды

Иісі жоқ Ақ күл

Синтетика-
лық

Капрон, 
нейлон

Балқып, 
ағады

Жағымсыз Қызыл
қоңыр, қара 

массаЛавсан Нашар жана-
ды, баяу жа-

нады

Иісі жоқ
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1. Табиғи талшық неден жасалады?
2. Табиғи және жасанды талшықтың айырмашылығы неде?
3. Қандай мақсатпен заманауи ғылым жаңа синтетикалық 

талшық шығаруда?

Үйде шағын талдау жаса. Сені қоршайтын үйдің нысанда-
рын зертте. 1-бағанға табиғи талшықтан жасалған нысан-
дарды, 2-бағанға жасанды талшықтан, 3-бағанға құрамын-
да табиғи және жасанды талшық та кездесетін нысандарды  
жаз. Сенің қоршаған ортаңда қандай талшықтың түрі ба- 
сым екені туралы қорытынды шығар. Талшықтың сол түрі 
неге басым екенін түсіндір.
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Сабақтың мақсаты:
 зертханалық жағдайларда заттардың бөлінуін түсіндіру.

Мақсатқа жету үшін келесіні білу қажет:
 зертханалық жағдайда  ғылыми зерттеулерді жүргізу  не 

үшін қажет.

31
КЕЙБІР ЗАТТАРДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА 
ҚАЛАЙ АЛАДЫ? 

синтетикалық 
талшық

табиғи 
талшық

Есіңе түсір, адамның  әлемдік деңгейдегі ғылым саласындағы зерт-
теулері мен жетістіктері қандай апаттарға әкелді? Олардың алдын 
алу мүмкін болды ма? Егер мүмкін болса, қалай?

Өкінішке орай, адам өміріне ғылыми жетістіктерді пайда-
лану мүмкіншілігінің жақсы жағымен қатар, кері әсер ететін 
күші де бар. 

Ғылыми жетістіктер жаңа қауіпті әскери құралдарын жа-
сауға да пайдаланылуы мүмкін. Оларды қолдану Жер бетіндегі 
тіршілікті жоюға қаупі бар. Замануи күрделі техниканың апа-
ты, өндірістің дұрыс ретсіз пайдаланбауы табиғатқа едәуір әсер 
етеді.

Бұдан қалай құтылуға болады? Қазіргі замануи ғылым мен 
ғалымдар ғылыми зерттеулер мен жаңалықтар зертханалық 
жағдайда нақты зерттелгенін талап етеді.

Себебі зертханалық жағдайда барлық жаңадан табылған 
заттарды тексеріп, олардың болашақта қоршаған ортаға және 
адам өміріне тигізетін әсері туралы болжам жасауға болады.  

Бізді қоршаған көптеген құралдар, механизмдер, нысан-
дар зертханалық зерттеуден өткен. Соның нәтижесінде адам өз  
өмірі мен денсаулығына қауіпті құбылыстарды басқара алды.  

Зертханалық жағдайда зерттелетін нысан арнайы жағдайда 
болады. Онда ғалымдарға нысандарға әсер ететін әртүрлі фак-
торларды, нысандардың жағдайын зерттейтін мүмкіншілік бар.
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Ғаламдағы ең тұрақты нысанның бірі  – бұл от.  Жыл сайын 
Қазақстанда 18 мың от өрт болады, оның 14 мыңы (немесе 78 
пайызы) ауылшаруашылығына тиесілі (дала өрттерімен қоса).  
Бүгінгі күндері ғалымдар өрт сөндірудің нақты жолын тапты, 
қажетті құралдары мен техникалары бар. Өртті ғалымдар зерт-
ханалық жағдайда нақты зерттеген. Егер отты көмірсутекті ор-
таға салса, оның сөнетіні дәлелденді. 

1986 жылы 26 сәуірде Чернобыльдегі АЭС апаты төрт ядролық 
реактордың біреуінің жарылуынан болды. Жергілікті тұрғын-
дар қауіпсіз жерлерге көшірілді. Апаттан кейін радиоактивті 
ластанулар Ресейдің Брянск және Калуга облыстарына және 
Украина аумағына әсерін тигізді. Апат салдарын жоюға түрлі 
аймақтардан шамамен 600 мың адам (әскери қызметкерлер, за-
пастағы және қарапайым қатардағы азаматтар) жұмылдырыл-
ды. Соның ішінде 31 мың адам Қазақстаннан болды.

Сен қалай ойлайсың, не үшін ғалымдар от пен өртке үлкен көңіл 
бөледі?  От неден қайтады?  Оттың қасиеттері жайлы ғалымдардың 
ілімі негізінде  қандай құрылғылар құрастырылды?
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Үй жағдайында өрт сөндіру мүмкіншіліктерін үйрен. Өз еркің мен өрт-
сөндіргіш жаса. http://www.rutvet.ru/in-kak-sdelat-ognetushitel-svoimi-
rukami-iz-plastikovoi-ili-steklyannoy-butyiki-8252.html

Тәжірибе. 
Зертханалық жағдайда затты бөліп шығару.
Реактивтермен жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік 

ережелерін есіңе түсір!
1. Өлшеуіш стақанға бір қасық ас 

содасын сал.
2. Мұқият түрде шыны түбіне 2-3 

қасық сірке қышқылын қос (3%).
3. Жүріп жатқан реакцияны қа-

дағала.
Өзара әрекеттесу нәтижесінде сода мен сірке қышқылы ауа-

дан ауыр көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Ғалымдардың 
зерттеуі бойынша осындай ортада өрт сөнеді.

4. Жанып тұрған сіріңкені стақанның ішіне сал. Отқа не бо-
лып жатқанына қара.

5. Қорытынды  жаса. Ойлан, өрт сөндіру қасиетін іс жүзінде 
қайда қолданады? Оттың сөніп жатқан кезінде көмірқышқыл 
газының бөлініп жатқанын қалай тексердің?

Сонымен қатар замануи ғылым зертханалық тәжірибелер-
дің жаңа түрлерін өткізуге көшті. Компьютерлік технология-
лардың дамуына байланысты виртуалды зертхана немесе зерт- 
теулер қарапайым зертханадан компьютерлі зертханаларға 
көшіру мүмкіндігі туралы мәселелер көтерілді. Әрине, барын-
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 «Судағы шеңберлер» техникасы

Нұсқаулық

Түйінсөз берілген. Төменде сұрақ берілген, сол сұраққа жауап 
беру керек. Бағананың әрбір әрпіне сөз немесе сөз тіркесін, не сабақ 
тақырыбына қатысты сөйлемді тап. Оларды әрбір қатардағы сөй-
лемнің құрамында бағандағы әріп болатындай етіп жаз.  

Ғ Ы Л Ы М

Заманауи ғылымда зертханалық зерттеулердің қандай маңызы 
бар? 

ша компьютерлік зерттеуге 
көшу мүмкін емес, себебі, эко-
логиялық қауіпсіз, сондай-ақ 
қоршаған орта жағдайы бо- 
йынша зерттеу нәтижелерін 
шығару кезінде ғалымдар дың 
жауапкершілігі өте жоғары 
деңгейде болу қажет. Зерттеу 
мәселесінің ерекшелігіне байланысты виртуалды зертхана-
ларға көшуі әлі де қарастырылуда.

1. Неліктен заманауи ғылымды зертханалық зерттеулерсіз 
жүргізу мүмкін емес?

2. Зертханалық зерттеулер жүргізудің қандай жолдарын  
«оң»және «теріс»  бағалайсың?

3. Зертханалық жағдайда жасалған қандай ғылыми жаңа-
лықтарды білесің?

4. Қалай ойлайсың, ғылыми зерттеулерді зертханалық 
жағдайда жүргізген дұрыс па? Неге?

Әдебиеттерді немесе ғаламторды пайдалану арқылы замана-
уи зертханалық зерттеулер жайлы қызықты ақпараттар жи-
нақта. Біреуіне сипаттама бер. Зерттеулер қандай нәтиже-
лер беретініне болжам жаса (жағымды немесе жағымсыз). 
Сыныпта талқыла.
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МЕНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІМ

1-тапсырма. Анықтамаларға түсініктеме бер:
Дене –____________________________________________
Зат – ____________________________________________

2-тапсырма. Өзен құмы және ас тұзы берілген. Қоспаны әр-
келкі заттарға бөл. Бөлінген қоспаға сенің істейтін жұмыс рет-
тілігің қандай болады?

Жауап: ___________________________________________
Сен неге осы реттілікті таңдадың? Түсіндір. 

32
«ЗАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР» 
БӨЛІМІ БОЙЫНША ЖАЛПЫЛАМА ТАПСЫРМАЛАР

3-тапсырма. Төменде беріл-
ген суреттердің ішінде қай-
сысында сұйық зат берілгенін 
анықта. Өзіңнің таңдауыңды 
бөлшектердің теориясын қол-
дана отырып түсіндір. а)           б)          в)

Жауап:________________
4-тапсырма. Майраның туған кү-

ніне шар сыйлады. Бірақ ол шарды 
өте қатты үрлеген, сондықтан шар 
күн астында ұзақ жүргендіктен жа-
рылып қалды. Бөлшектердің теория-
сын қолдана отырып неге солай болға-
нын түсіндір.

Жауап: _________________
5-тапсырма.  
Сұлбалық суреттерде әртүрлі заттар берілген. Элемент-

тердің бөлшектері әртүрлі түстермен берілген. Таза зат қай су-
ретте әріптік түсінігімен берілгенін анықта және санап көрсет.

Жауап: ______________

  а)            б)              в)                г)            д)
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6-тапсырма. Әртүрлі қоспаны ажырату үшін қоспаның 
құрамдас бөліктерінің физикалық ерекшеліктері қолданы-
лады. Төмендегі суретте қолданылған қоспаны ажырату үшін 
қолданылған тәсілді анықта:

Жауап:  а) – ______________        б) – _____________
         в) – ______________        г) – _____________

7-тапсырма. Суретте заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі 
берілген.

    а)                  б)               в)                   г)

Анықтаңдар
Заттардың агрегаттық күйі А – ___________________
Заттардың агрегаттық күйі Б – ___________________
Заттардың агрегаттық күйі В –___________________

Заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі үдерісін ата. 
1-үдеріс – _________________________________ 
2-үдеріс  – _________________________________
3-үдеріс  – _________________________________ 
4-үдеріс  – _________________________________ .

  а)                 б)                 в)
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ГЛОССАРИЙ

А
Ай – атмосфералық тіршілігі жоқ, 

жақпар-жақпар шар тәрізді 
дене, Жердің табиғи серігі. 

Айдың тууы – Айдың көк аспанда 
көрінбей қалатын кезі. 

Ай фазасы – Айдың көрінетін 
бөлігінің әртүрлі пішіні. Ай 
түрінің өзгеруі оның Жерге 
және өзіне жарық түсіретін 
Күнге қатысты әртүрлі қа-
лыпта орналасуынан болады. 

Азот – Жер ғаламшарында кең 
тараған түссіз және иіссіз газ. 
Жануды қолдамайтын, ты-
ныс алуға жарамсыз газ. 

Арамтамақтық – біреуі екін-
шісінің қорегінің қалдығымен 
қоректенетін организмдер 
арасындағы қарым-қатынас. 

Арал – айналасы сумен қор-
шалған құрлықтың бір бөлігі. 

Атмосфера – Жер ғаламшарын 
қоршап тұрған газ қабаты. 

Атмосфералық жауын-шашын – 
жер бетіне сұйық немесе  
қиыршық түрінде бұлттан 
және ауадан суынып түсетін 
ылғал. Олар: жаңбыр, қар, 
шық, тұман, қырау, бұршақ 
т.б. 

Атмосфералық құбылыстар – ат-
мосферада күйін өзгертетін 
түрлі үдерістер. Оларды ас-
папсыз көзбен-ақ байқауға 
болады (жаңбыр, қар, қырау, 
кемпірқосақ т.б.). 

Ауылшаруашылық өсімдіктері 
– өнеркәсіпте шикізат өндіру 
үшін, малға жем ретінде, 
азық-түлік үшін өсірілетін 
мәдени өсімдіктер. 

Ашытқы – әртүрлі кластағы бір 
жасушалы саңырауқұлақтар-

дың құрама тобы. Нан пісіру-
де, медицинада кеңінен қол-
данылады. 

Б
Бактерия – ең ұсақ бір немесе 

бірнесе жасушалы микроор-
ганизмдер. Олар суда, ауада, 
қарда, ыстық су көздерінде, 
жануар мен өсімдік дене-
лерінде, сондай-ақ организм 
ішінде тіршілік етеді. 

Бақылау – бақылаушының 
жоспарлы түрде бір құбылыс- 
тарды қабылдауы, оның нәти-
желерін мақсатты түрде тір-
кеп жазуы. 

Биогеоценоз – эко жүйедегі түр-
лердің және олардың арақаты-
настарының үздіксіз бір мез-
гілде өзгеру және бір түрдің 
түсіп қалып, бұрын болмаған 
екінші басқа бір түрлердің 
пайда болу құбылыстары. 

Бөген – суды пайдалану үшін жа-
салған жасанды суқоймасы. 

Бөлме өсімдіктері – пәтер-үй-
лердің ішінде өсірілетін 
өсімдіктер, көбінесе көгал-
дандыру және әдемілік үшін 
өсіріледі. 

Булану – заттың сұйық күйден 
газ тәрізді күйге ауысуы. 

Бірлестік – жеке аумақта бірлесіп 
өсетін өсімдіктер мен саңы- 
рауқұлақтар, бірлесіп тіріші- 
лік ететін жануарлар мен  
микроорганизмдер. 

Г
Галактика – ғаламды құрайтын, 

өлшемдері өте үлкен жұл-
дыздар жүйелері. 
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Галактикалық жыл – Күн жү-
йесінің Галактика орталығын 
бір рет айналып шыққан 
уақыт. 

Географиялық координаттар – 
картадағы жер бетіндегі ны-
сандардың орналасу орны. 

Гидросфера – жердің су қаба-
ты. Ол Дүниежүзілік мұхит, 
жерүсті және жерасты сулары 
деп бөлінеді. 

Глобус – жер шарының немесе 
басқа да аспан денелерінің 
беткі қабаты бейнеленген шар 
тәрізді үлгісі. 

Гравитациялық күштер – бел-
гілі бір қашықтықтағы дене-
лердің бір-біріне өзара тар-
тылысы. 

Ғ
Ғаламның гелиоцентрлік әлем 

моделі – ғалымдардың пікірі 
бойынша Күн – айналасында 
Жер және басқа да ғаламшар-
лар айналып жүрген орталық 
аспан денесі. 

Ғаламшарлар – өздігінен жарық 
шығармайтын, күн сәулесін 
шағылдандыратын аспан де-
нелері. 

Д
Дарақ – жеке организм. 
Дәрілік өсімдіктер – бөліктерінен 

дәрі алынатын шикізаттар, 
шипалы өсімдіктер. Медици-
нада және мал дәрігерлігінде 
емдеу және аурудың алдын 
алу мақсатында қолданыла-
тын өсімдіктер. 

Дене тепе-теңдігі – бұл денелердің 
кеңістіктегі орнықты орны. 

Диффузия – бір заттың екінші 
затқа өзара өтіп таралуы. 

Дыбыстық құбылыстар – таралу, 
жаңғыру, басылу, кедергілер-
ден айналып өту және әртүр-
лі дыбыстардың бір-бірімен 
өзара әрекеттері сияқты үде-
рістер. 

Е
Ерітінділер – бұлар араласқан 

сұйық немесе сонда еріген түр-
лі (қатты, сұйық, газ тәрізді) 
заттардың қосындысы. 

Ж
Жазық – беті тегіс немесе сәл 

толқынды болып келетін 
жердің үлкен алапты алып 
жатқан рельеф формасы. 
Құрлықтағы және мұхит пен 
теңіз түбіндегі әртүрлі биік-
тіктер мен тереңдіктерде кез-
деседі. 

Жанды және жансыз табиғат де-
нелері – бізді қоршаған жан-
ды және жансыз табиғат дене-
лері мен заттары. 

Жаратылыстану – табиғатта бо-
латын үдерістерді зерттейтін 
(оның пайда болуы, ұйым-
дастыру, іс-әрекет заңдары) 
пән. 

Жарқыл – алыстағы күннің күр-
кіреуі кезінде көкжиектен ке-
неттен жарқ ететін жарық. 

Жарық құбылыстары – жа-
рықтың сәуле шығаруына 
байланысты табиғи құбылыс. 

Жел – көлбеу бағыттағы ауа 
қозғалысы. 

Жемтік – жыртқыш шабуыл жа-
сайтын дарақ. 

Жердің жасы – Жердің ғалам-
шар ретінде түзілген сәтінен 
басталғаннан бергі уақыт. 
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Жердің мөлшері – бұл Жердің 
салмағы мен радиусын, эк-
ватордың ұзындығын т.б. 
анықтайтын шамалар. 

Жердің қозғалыстары – Жердің 
ғарыш кеңістігінде орнын өз-
гертуі. Жердің басты қозға-
лыстары: Күнді айнала қозға-
луы. Ғылымда Жердің 10 түр-
лі қозғалатыны белгілі. 

Жер қыртысы – Жердің қатты 
беткі қабаты. 

Жер білігі – Жердің орталығы 
арқылы өтіп, солтүстік пен 
оңтүстік полюстерді қосатын 
түзу болжал сызық. 

Жерасты сулары – жер қыртысы-
ның тау жыныстарының ара-
сындағы сулар. 

Жылу құбылыстары – физика-
лық денелердің қызуы және 
сууы кезінде жүретін физика-
лық құбылыс. 

Жыртқыш – қорек үшін үнемі 
басқа жануарларға шабуыл 
жасайтын жеке организм. 

Жұлдыздар – Күн тәрізді үл-
кен, жарқыраған газ шарлар. 
Жұлдыздар өте көп шамада 
энергия бөлгендіктен жарқы-
рап тұрады. 

З
 Зат – химиялық және физикалық 

қасиеттері бар барлық агре-
гаттық күйдегі денелер (газ, 
сұйықтық, кристалдар т.б.). 

Зертханалық жұмыс – түрлі 
ғылыми деректер тексерілетін 
жұмыс түрі және табиғатты 
зерттеу әдісі.

Зоология – жануарлар орга-
низмдерінің құрылысын, 
жеке дамуын, жүйеленімін, 
Жер бетінде таралуын, басқа 
организмдермен қарым-қа-
тынасын, тіршілік орта-
сымен байланысын анықтай-

тын және тарихи даму заң-
дылықтарын зерттейтін 
ғылым. 

И
Инертті газдар (гелий, неон, ар-

гон, криптон, ксенон, радон) 
– химиялық белсенділігі өте 
төмен, ешқандай өзара әре-
кеттерге түспейді, химиялық 
заттарға айналмайтын газдар. 

К
Карта – Жер бетінің математика-

лық заңдарды пайдалана оты-
рып, шартты белгілер арқылы 
жасалған кішірейтілген бей-
несі (үлгісі). 

Кендерді қорғау – пайдалы қаз-
баларды тиімді пайдалану 
туралы ережелер жиынтығы 
және іс-шаралар өткізу жоба-
лары.

Комета – Күн жүйесінің кіші де-
несі; аспанда оқта-текте тұ-
манданған нысан түрінде бай-
қалып, жұлдыздарға қатысты 
орын ауыстыратын аспан де-
несі. 

Конденсация – газ тәріздес зат-
тардың сұйық күйге ауысу 
күйі. 

Көл – тікелей теңізбен қосыл-
маған құрлықтар өңіріндегі 
суға толы дербес ойыс тар. 

Көмір қышқыл газы – атмосфе-
ра құрамындағы түссіз газ 
(0,03%).

Күн – Жерге жақын орналасқан 
жұлдыз.

Күн жүйесі – орталық жұлдызы – 
Күнді айнала қозғалатын 8 үл-
кен ғаламшардан, ғаламшар 
серіктерінен, астероид, коме-
та және толып жатқан мете-
орлық денелерден құралған 
ғарыштық денелер жүйесі. 
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Күннің күркіреуі – найзағай ой-
наған кезде сатыр-сұтыр етіп 
шығатын күрсіл. 

Қ
Қорық – заңмен қорғалатын бел-

гілі бір аумақ. Қорық ішін-
де түрлері жойылып бара 
жатқан өсімдіктерді жұлуға, 
жануарларды ау лауға рұқсат 
етілмейді. 

Қоршаған орта – адам мен тірі ор-
ганизмдердің табиғи ортасы. 

Қоспалар – екі немесе одан көп 
химиялық қосылыстардың 
ерітіндісі. 

Қызыл кітап – халықаралық та-
биғат қорғау одағының «Қы-
зыл кітабы» – халықаралық 
дәрежедегі құжат. Қызыл 
кітапқа сирек кездесетін, 
жылдан-жылға азайып не 
жойылып бара жатқан, сон-
дықтан да айрықша қорғауды 
қажет ететін жануарлар мен 
өсімдіктердің түрлері тірке-
леді.

Л
Литосфера – Жердің қыртысы 

мен мантияның жоғарғы бөлі-
гін қамтитын қатты қабат. 

М
Магмалық тау жыныстары – маг-

ма немесе жанартаулық атқы-
лаулардан жер бетіне төгілген 
лаваның суынуынан және 
кристалдануынан (түйіршік-
тенуінен) пайда болған тау 
жыныстары. 

Магниттік құбылыстар – физи-
калық денелердің қасиеттері-
не байланысты пайда болған 
құбылыс (магниттің темір 

заттарды тартуы, компас тіл-
дерінің солтүсікке бұрылуы).

 Мантия – жер қыртысынан 
төмен, ядродан жоғары ор-
наласқан Жердің бір бөлігі  
(геосфера). Мантияның құра-
мы минерал заттарға бай. 

Материк – теңіз-мұхиттармен 
ұласқан, адамдар қоныс-
танған, жануарлар мен 
өсімдіктер әлемдері бар құр-
лықтың үлкен бөлігі.

Метаморфтық тау жыныстары – 
түрлі химиялық үде рістердің 
нәтижесінде (мысалы, қы-
сым мен температура) пайда 
болған тау жыныстары (мәр-
мәр, кварц, гнейс, тақтатас). 

Метеор – ғарыштық денелердің 
бөлшектерінен аспанда бай-
қалатын жарық құбылысы. 

Метеорит – Жерге құлаған ға-
рыштық денелердің қал-
дықтары. Салмағы грамның 
бірнеше үлесінен ондаған тон-
наға дейін жетеді. 

Механикалық қозғалыс – де-
ненің немесе дене бөлшек-
терінің уақыт өтуіне қарай 
бір-бірімен салыстырғандағы 
орнының өзгеруі. 

Микромицеттер – саңырау құлақ-
тар мен микроскоппен ғана 
көруге болатын түрлі саңы- 
рауқұлақ тәрізді организмдер. 

Минерал – химиялық құрамы 
және физикалық қасиеттері 
бір текті табиғи дене. Ол жер 
бетіндегі немесе жердің (ға-
рыш денелерінің) қойнауын-
дағы физикалық, химиялық 
үдерістерге байланысты пай-
да болып, тау жыныстарын, 
кентастар мен метеориттерді 
т.б. құрайды. 
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Мұхит – материктермен шектел-
ген орасан зор су нысаны. 

Н
Найзағай – бұлттар не бұлт 

пен жер арасында болатын  
электрлік ұшқынды разряд-
тар, атмосфералық құбылыс. 
Найзағай ойнаған кезде күн 
күркірейді. 

О
Озон экраны – Күннің артық уль-

тра-күлгін сәулелерін жібер-
мей ұстап тұратын стратосфе-
раның 12 км-ден 50-км биік-
тіктегі бөлігі. 

Оттегі – ауаның құрамына кіретін 
түссіз газ, Жерде ең көп та-
раған химиялық элемент, тірі 
жасушалардың бәрінде бола-
тын органикалық зат. 

Ө
Өзен – бұл жер бетінде белгілі бір 

арнамен ағатын табиғи ағын-
ды су. 

Өлшеу – арнайы құралдардың 
көмегімен екі немесе одан көп 
шамаларды салыстыруда қол-
данылатын әдіс. Шама бірлі-
гінің эталоны – өлшем бірлік-
тері.

П
Пайдалы қазбалар – адам пайда-

ланатын тау жыныстары, ми-
нералдар. 

Паразит – екінші организмді 
тұратын ортасы және қорегі 
ретінде пайдаланатын орга-
низм. 

«Пәтерші» – бұл кейбір ор-
ганизмдердің басқа орга-
низмдерді пана немесе баспа-
на ретінде пайдалануы. 

Параллельдер – Жер бетіндегі эк-
ваторға қатар сызылған шарт-
ты сызықтар. 

Плазма – заттың төртінші қаси-
еті, газ заңдарына бағынады 
және газ тәрізді күйде бола-
ды. 

С
Саңырауқұлақ – өсімдіктер мен 

жануарлардың белгілері бар 
организмдер. Олардың жапы-
рақтары, жемістері, тұқымда-
ры болмайды және гүлдемей-
ді. Олар өсімдіктер сияқты 
қозғалмайды, кейбір өсімдік-
тер тәрізді споралары арқылы 
көбейеді. Бірақ оларда жану-
арлардың организмінде кез-
десетін заттар бар. 

Сейсмикалық әдіс – жер қыр-
тысынан шығатын дауыс 
толқындарын үздіксіз жазу. 

Серпімділік күші – деформация- 
ланған дененің ұзаруына 
пропорционал және дефор-
мация салдарынан дене тү-
йіршіктерінің орын ауыс-
тыруына қарама-қарсы ба-
ғытталған күш.

Симбиоз – екі организмнің өзара 
қарым-қатынасы. 

 Стратосфера – 11 км-ден 50 км 
биіктікте орналасқан атмос-
фера қабаты. 

Суару каналы – егістіктерді суа-
руға арналған су толы жасан-
ды арна. 

Суқоймаларын қорғау – табиғи 
суқоймаларының тазалығын 
қорғау жөніндегі іс-шаралар 
жүйесі. 

Суды тазалау – суқоймаларының 
табиғи күйлерін қалпына 
келтіруге арналған іс-шара-
лар жүйесі. 

Судың үстіңгі қабаты – жер 
бетінде ағатын немесе жи-
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налатын су. Олар: өзен, көл, 
батпақ т.б. 

Т
Табиғат құбылыстары – табиғат-

та болатын үдерістер. 
Табиғаттағы су айналымы – Жер 

ғаламшарындағы гидросфера 
мен атмосфераның арасын-
дағы судың үздіксіз жабық 
айналымы. 

Табиғатты қорғау – кешенді түр-
де сақтау бойынша қоршаған 
ортаның табиғи қорларын 
тиімді түрде қолданып және 
оны қалпына келтіру. 

Табиғи ескерткіштер – ерекше та-
биғи нысаны бар, қорғалатын 
аумақ.

Табиғи серік – ғарыштық 
кеңістікте бір нысанды бел-
гілі бір жолмен (орбитамен) 
айналып жүрген нысан (мыса-
лы, ғаламшар), аспан денесі. 

Табиғат – бұл адам қолымен жа-
салған заттардан басқа қор-
шаған орта: жан-жануарлар 
мен өсімдіктер, Жер мен 
Ай, Күн мен алыстағы жұл-
дыздар.

Табиғи зат – физикалық үдеріс 
және химиялық реакциялар 
барысында пайда болған хи-
миялық элемент немесе қо-
сылыс.

Табиғи дене – табиғат жасаған де-
нелер. 

Табиғи құбылыс – табиғатта 
жүріп жатқан үдерістер. 
Олар: жел, жаңбыр, су басу, 
найзағай т.б. 

Табиғи және жасанды бірлестік-
тер – белгілі бір аймақтағы 
бір-біріне және қоршаған 
ортаға әсер ететін, тіршілік 
жағдайларына бейімделген 
өсімдік, жануар, микроорга-
низмдердің бірігуі. 

Табиғи қорлар – адам тіршілігіне 
қажетті табиғи нысандар мен 
құбылыстар. 

Табиғатты қорғау заңдары – та-
биғи қорларды және табиғат-
ты қорғау туралы заңдардың 
жиынтығы. 

Тоған – демалу, балық өсіру, су-
ару үшін жасалған жасанды 
суқоймасы. 

 Тартылыс күші – Жердегі бар-
лық денелер мен заттарды 
ұстап тұрған күш. 

Тау – жер бетінен жоғары да кө-
теріңкі өркештене тізбек-
теліп, созылып жатқан биік-
тік. 

Тау жыныстары – бірнеше мине-
ралдардан тұратын табиғи де-
нелер. 

Тропосфера – зерттелген атмос-
фераның төменгі қабаты. 

Тұщы су – 1 л суда 1%-дан да аз 
тұзы бар су. 

Тұзды су – құрамында еріген тұз 
бар су. 

Түр – биологилық немесе эколо-
гиялық популяциялар түзетін 
дарақтар жиынтығы. Да-
рақтар табиғи жағдайда бір-
бірімен будандасуға қабілет-
ті, морфофизиологиялық 
белгілері ұқсас және жалпы 
тұтас немесе жартылай тара-
лу аймағын мекендейді.

Тірі организмдер – дамитын, 
өсетін, көбейетін, қозғала-
тын, қоршаған ортаға бейім-
деле алатын, басқа заттар 
және энергиямен айырбас жа-
сай алатын тірі жан иелері. 

Ұ
Ұлттық саябақ – елімізде қорғала-

тын ландшафтылардың жаңа 
түрі. Мұның қорықтардан 
айырмашылығы – туристер 
мен тынығушылардың кіріп 
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көруіне рұқсат етіледі. Бірақ 
олардан табиғатты қорғау 
ретін сақтау талап етіледі. 

Ү
Үйкеліс күші – дененің тіреу 

бетімен сырғанаған кезінде 
әсер ететін күш.

Ф
Физикалық және химиялық құ-

былыстар – дененің сырт қы 
және ішкі өзгерістерін қамта-
масыз ететін табиғи құбылыс- 
тар. 

Физикалық дене – бұл салмағы, 
көлемі және пішімі бар зат. 

Фитонцидтер – ауруға шал-
дықтыратын бактерияларды 
өлтіретін ерекше заттар. 

Фотосинтез – неорганикалық зат-
тардан күн сәулесінің көме-
гімен органикалық заттардың 
түзілу үдерісі. 

Х
Химиялық реакция – бір неме-

се бірнеше заттардың бір-
бірімен араласып, жаңа зат-
тың пайда болуы. 

Э
Эльма оты – атмосферадағы 

электр өрісінің жоғары болған 
кезде биік заттардың ұшар ба-
сында (мұнара, кеменің діңге-
гі, жалғыз ағаш, жартастар-
дың үшкір басы т.б.) жарқыл 
сияқты от ұшқындары. 

Электр өсімдіктер – электр тоғы-
ның қатысымен өсімдіктерді 
өсіру әдісі. 

Электрмагнитті күштер – осы 
күштер арқылы адам қолай-
лы көлік түрін – жүрдек по- 
йыздарды ойлап тапты.

Я
Ядро – ішкі және сыртқы деп 

бөлінетін, металдардан тұра-
тын, температурасы жоғары 
Жердің орталық бөлігі, ішкі 
өзегі. 
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