
Математика   8 -сыныпқа арналған қысқа мерзім жоспары 

Аптасына  3 сағат, барлығы 102  сағат 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №1 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3   Квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4   Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Сабағымызды бастамас бұрын өткенді қайталап 

алайық. 

1. Оқушылардың сабаққа түгел қатысуын 

қадағалай отырып, 

жаңа сабақтың тақырыбы және мақсатымен 

таныстыру.  

2.Сұрақ-жауап әдісі арқылы оқушылармен пікір 

алмасу 

«Қайталау - білім данасы»(Қайталау сұрақтары): 

1. Теңдеу және оның түрлері. 

2. Сызықтық теңдеу дегеніміз не? 

3. Қысқаша көбейту формулалары 

 а) Екі өрнектің 

қосындысының(айырмасының) квадраты. 

ә) Екіөрнектің квадраттарының айырмасы. 

 

Жаттығулар 
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Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

Сабақ 

ортасы 

Топ спектрлерін таңдау 

Әр топқа тапсырмалар беру 

1. Квадрат теңдеу анықтамасы  

ax2+bx+c=0 

Топтарға тапсырма береміз: 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 
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2.  

Келтірілген квадрат теңдеу  

3. Толымсыз квадрат теңдеу  

4. Графиктік тәсілмен шешу.  

1. ах2+вх+с=0 түріндегі теңдеу квадрат теңдеу 

деп аталады. Мұндағы а, в, с-нақты сандар, а

0, ал х-айнымалы, а-бірінші коэффицент, 

в-екінші коэффицент, с бос мүше. Егер с 0, 

в 0 болса, онда ол теңдеу толық квадрат 

теңдеу деп аталады.  

 

х2-2х-1=0 

3x2-8x+5=0 

 

Егер толық квадрат теңдеудің бірінші коэффиценті 

1-ге тең (а=1) болса, онда ол келтірілген квадрат 

теңдеу деп аталады.  

х2+рх+q=0 

мұндағы p және q кез келген сандар 

х2+2х+3=0 x2-3x+5=0  

3.  

Толымсыз квадрат теңдеулер  

1.  

ах2+вх=0 (мұндағы с=0)  

2.  

ах2+c=0 (мұндағы в=0)  

3.  

ах2=0 (мұндағы в=0, с=0)  

1. ах2+вх=0  

х(ах+в)=0 

x1=0 ax+b=0 

x2=-   

2. ах2+c=0  

 

ах2=-с 

 

1.  

Теңдеулердің қайсысы квадрат теңдеу  

1.  

2,5х2-3х+7=0 3) 19x2+x4+1=0  

2.  

8-1,3x2=0 4) 5x2+x – 6,9=0  

2.  

Квадрат теңдеудің коэффицентін 

атаңдар:  

 

1) 8х2 +5х+10=0 2) 11х2 -3х -1=0 

3)- 0,6х2 +13х -20=0 4) х2 -4,5х -20=0 

 

бағаланады. 
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х2= -  

 

3. ах2=0 x=0  

 

4. Графиктік тәсілмен шешу.  

 

Сабақ 

соңы 

3 .Толымсыз квадрат теңдеуді шеш.  

1.  

9х2-4=0 2) 5x2-20=0 3) 0,64-y2=0  

 

4) z2-7=0 5) 4x2-2x=0 6) -3x-2x2=0 

7) z2-11=0 8) 3x2+5=0 

 

№ 119  

1.  

11х2-6х-27=8х2-6х  

2.  

26+5у-0,5у2=2,5у2+26  

3.  

-7х2+13х+9=-19-13х  

4.  

21z+11=11+17z-5z2  

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №2 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақты

ң басы 

Топтастыру»  арқылы жалыпы бүгінгі сабақты 

меңгерту іс-әрекетіне балайнысты сабақты талдау  

Әр топқа жаңа тақырып төңірегінде тапсырмалар татату, 

Әр топ  өз беттеріншге ақылдасып, нәтижесінде топтаса 

отырып ортақ жауап табады, сол арқылы тақырыптың 

мағанасын ашады  

   І-топ                     8x2+5x+10=0                       a, b, c-

коэффициенттерін теріп ата 

                                 X2-4.5x=0                            a, b, c-

коэффициенттерін теріп ата  

 

 

   ІІ-топ                   -0.6x2+13x-20=0                 

a, b, c-коэффициенттерін теріп ата 

20x-x2=0                              a, b, c-

коэффициенттерін теріп ата 

 

 ІІІ-топ                      11x2-3x-1=0                        

a, b, c-коэффициенттерін теріп ата 

-6x2-7=0                               a, b, c-

коэффициенттерін теріп ат  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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Сабақ 

ортасы 

 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

Ыстық орындық әдісі арқылы ортаға шығып айту . 

1 Квадрат тееңдеу 

2 Квадрат түбір  

Бекіту сұрақтары: 

1. Қандай теңдеу квадрат теңдеу деп аталады? 

2. Теңдеуді шешу дегеніміз не? 

3. Квадрат теңдеудің неше түбірі бар? 

4. Квадрат теңдеудегі а,в, с - сандары қалай аталады? 

5. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не? 

6. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? 

 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 



 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №3 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

(а) Оқушылардың назарын сабаққа 

аудару 

Ұйымдастыру бөлімі:Оқушылармен амандасу,түгендеу,3 

топқа бөлу. 

-    «Серпілген сауал «әдісі арқылы  үй тапсырмасын 

тексереді 

Теңдеулерді ax² + bx + c =0 түрінде жазады: 

1. (2х-1)(2х+1= х(2х + 3) 

ж:  2𝑥2 − 3х − 1 

2.  (3х+2) 2 = (х + 2)(х − 3) 

ж:  8𝑥2 + 13х + 10 = 0 

3. (х+1)(х+2)= (2х − 1)(х − 2) 

ж:  -𝑥2 + 8х = 0, 𝑥2 − 8х = 0 

4. 4𝑥2 − 2х(3х + 1) = 0 

5. (х+3)(3х-2) = (4х + 5)(2х − 3) 

ж:  5𝑥2 − 9х − 9 = 0 

6. 𝑥2 + (1 − х)(1 − 3х) = х 

ж: 4𝑥2 − 5х + 1 = 0 

Бағдаршам арқылы бағалайды 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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ж:  2𝑥2 + 2х + 5) = 0 

 

Сабақ 

ортасы 

1. Ой-толғау. 

3х+х2=0, -3х2+2х-5=0, 2х2-7=0, х2-9х=0, 5х2=0 түріндегі 

теңдеулер квадрат теңдеулер деп аталады. 

Анықтама. aх2+вх+с=0 (мұндағы х-айнымалы, а,в,с-

қандай да бір сандар,а≠0 ) түріндегі теңдеу квадрат теңдеу 

деп аталады. 

а,в,с-коэффициенттер, а-І, в-ІІ, с-бос мүше деп аталады. 

Егер aх2+вх+с=0 квадрат теңдеуінде в немесе с 

коэффициенттерінің бірі 0-ге тең болса, мұндай теңдеу 

толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. 

Х2-6х=0, 3х2=0, -4х2+12=0 

 

Толымсыз квадрат теңдеу үш түрде 

болады: 

1) aх2+с =0; с≠0 

2) aх2+вх=0; в≠0 

3) aх2=0  

х2+вх+с=0 түріндегі теңдеу, яғни а=1 

болса, келтірілген квадрат теңдеу деп 

аталады. 

Мұндай теңдеу квадрат екімүшені 

айыру тәсілімен шығарылады. 

. aх2+вх+с=0 квадрат теңдеудің түбірін 

табу формуласы: 

-b±√D  

 

1) егер D>0 болса, онда 

х1/2 = , мұндағы D=b2-4ac, 

2а  

D 

2) егер D=0, онда х= -----4а2 

3) егер D<0, теңдеудің түбірі жоқ 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

Ыстық орындық әдісі арқылы ортаға шығып айту . 

1 Квадрат тееңдеу 

2 Квадрат түбір  

Бекіту сұрақтары: 

1. Қандай теңдеу квадрат теңдеу деп аталады? 

2. Теңдеуді шешу дегеніміз не? 

3. Квадрат теңдеудің неше түбірі бар? 

4. Квадрат теңдеудегі а,в, с - сандары қалай аталады? 

5. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не? 

6. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? 

 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

http://melimde.com/sabati-tairibi-arama-arsi-sandar-btin-sandar-racional-sandar.html


Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №4 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

(а) Оқушылардың назарын сабаққа 

аудару 

Ұйымдастыру бөлімі:Оқушылармен 

амандасу,түгендеу,3 топқа бөлу. 

-    «Серпілген сауал «әдісі арқылы  үй тапсырмасын 

тексереді 

Теңдеулерді ax² + bx + c =0 түрінде жазады: 

6. (2х-1)(2х+1= х(2х + 3) 

ж:  2𝑥2 − 3х − 1 

7.  (3х+2) 2 = (х + 2)(х − 3) 

ж:  8𝑥2 + 13х + 10 = 0 

8. (х+1)(х+2)= (2х − 1)(х − 2) 

ж:  -𝑥2 + 8х = 0, 𝑥2 − 8х = 0 

9. 4𝑥2 − 2х(3х + 1) = 0 

ж:  2𝑥2 + 2х + 5) = 0 

 

10. (х+3)(3х-2) = (4х + 5)(2х − 3) 

ж:  5𝑥2 − 9х − 9 = 0 

6. 𝑥2 + (1 − х)(1 − 3х) = х 

ж: 4𝑥2 − 5х + 1 = 0 

Бағдаршам арқылы бағалайды 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

Сабақ 

ортасы 

2. Ой-толғау. 

3х+х2=0, -3х2+2х-5=0, 2х2-7=0, х2-9х=0, 5х2=0 

Толымсыз квадрат теңдеу үш түрде болады: 

1) aх2+с =0; с≠0 

Оқушылардың 

белсенділіген 
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түріндегі теңдеулер квадрат теңдеулер деп аталады. 

Анықтама. aх2+вх+с=0 (мұндағы х-айнымалы, а,в,с-

қандай да бір сандар,а≠0 ) түріндегі теңдеу квадрат 

теңдеу деп аталады. 

а,в,с-коэффициенттер, а-І, в-ІІ, с-бос мүше деп 

аталады. 

Егер aх2+вх+с=0 квадрат теңдеуінде в немесе с 

коэффициенттерінің бірі 0-ге тең болса, мұндай 

теңдеу толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. 

Х2-6х=0, 3х2=0, -4х2+12=0 

 

2) aх2+вх=0; в≠0 

3) aх2=0  

х2+вх+с=0 түріндегі теңдеу, яғни а=1 болса, 

келтірілген квадрат теңдеу деп аталады. 

Мұндай теңдеу квадрат екімүшені айыру 

тәсілімен шығарылады. 

. aх2+вх+с=0 квадрат теңдеудің түбірін табу 

формуласы: 

-b±√D  

 

1) егер D>0 болса, онда х1/2 = , 

мұндағы D=b2-4ac, 

2а  

D 

2) егер D=0, онда х= -----4а2 

3) егер D<0, теңдеудің түбірі жоқ 

 

байланысты 

бағаланады. 

Сабақ 

соңы 

Ыстық орындық әдісі арқылы ортаға шығып 

айту . 

1 Квадрат тееңдеу 

2 Квадрат түбір  

Бекіту сұрақтары: 

1. Қандай теңдеу квадрат теңдеу деп аталады? 

2. Теңдеуді шешу дегеніміз не? 

3. Квадрат теңдеудің неше түбірі бар? 

4. Квадрат теңдеудегі а,в, с - сандары қалай 

аталады? 

5. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не? 

6. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 
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Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №5 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Квадрат теңдеуді формула бойынша шешуде 

мыналарды қолданамыз:  

1. Дискриминантты есептеу және оны нөлмен 

салыстыру.  

2. егер дискриминант оң сан болса немесе нөлге 

тең болса, онда формуланы пайдаланамыз, ал 

дискриминант теріс сан болса, онда түбірі жоқ 

деп жазамыз.  

Квадрат теңдеу көмегімен математика, физика, 

техникада көптеген есептер шығарылады. 

 

1-топқа: 

1. Квадрат теңдеу деген не? 

2. Мысал келтір 

3. 02  вхах қандай теңдеу, шешу жолы 

2-топқа: 

1. Келтірілген квадрат теңдеу деген 

не? 

2. Мысал келтір. 

3. 02  сах қандай теңдеу, шешу 

жолы 

3-топқа:  

1. Толымсыз квадрат теңдеу деген 

не? 

2. Мысал келтір. 

3. 02 ах  қандай теңдеу, шешу 

жолы 

 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html
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Сабақ 

ортасы 

1. Тақтада тапсырмалар жазылады. Жауабын 

оқушылар шешеді. Сәйкестендіру тесті. 

6х2 -9 = 0 х=0 

х2 – 3х = 0 х=0, х=3 

4х2=0 
х=

6

3
 

 

Толымсыз квадрат теңдеулердің  

коэффиценттерін анықтау арқылы жалпы түрін 

жазып кестені толтыру         Кесте толтыру 

Теңдеу  а  в С  Жалпы түрі  

2х2+4х=0         

7х2-49=0     

6х2=0     
 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

Постермен жұмыс және қорғау. Берілген 

теңдеулердің шешу жолының алгоритмін құру: 

1. 5х2+7x=0, І топ  

2. 4x2-9=0, ІІ топ 

3. y2- 9=0, ІІІ топ 

 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №6 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Квадрат теңдеу анықтамасы.  

1. Квадрат теңдеу коэффициенттерін ата.  

2.  

ТОлымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не?  

3.  

Толымсыз квадрат теңдеуге әр түрлі мысалдар 

келтір.  

4.  

Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не?  

5.  

Квадрат теңдеудің түбірін табу формуласын 

жаз.  

6.  

Дискриминант қандай формуламен есептеледі?  

7.  

Квадрат теңдеуді шешу алгоритмін айт.  

Миға шабуыл әдісін пайдалану арқылы 

сұрақтар   

Сұрақ-жауап арқылы диалогқа түсіру 

Ой-толғау. 

 

1.     Теңдеу деген не?  

 

2.     сызықтық теңдеу деген не? 

 

3.     Мәндес теңдеулер дегенді қалай 

түсінесіңдер? 

 

4.     Арифметикалық квадрат түбірдің 

қасиеттері, оларды түрлендіру. 

 

1. Екі өрнектің қосындысының және 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


 айырымының квадраты. 

1. Нақты сан ,иррационал сан 

дегеніміз не? 

2. Квадрат түбірге анықтама бер. 

3. Арифметикалық  квадрат түбірдің 

қандай қасиеттерін білеміз? 

4. Көбейткішті түбір таңбасының 

ішіне енгізу ,мыс. 5√7=? 

5. Көбейткішті түбір таңбасының 

алдына шығару, мыс.√175=? 

6. Бөлшектің бөліміндегі 

иррационалдықтан құтылу дегеніз 

не? 

7. у=√х функциясы графигі және 

қасиеттері 

Екі өрнектің айырымы мен қосындысы 

квадратының формуласын жаз. 

Сабақ 

ортасы 

Постер  

1 топ  Квадрат теңдеу   

2 топ Квадрат тең түрлері 

3 топ  Венн диаграммасы 

Әр топқа тапсырма тартау арқылы тараудан не 

біліп не үйренгендерін қағаз бетіне түсіреді, 

постер арқылы қорғайды  

«Сәйкестендіру»  тақырыпқа қатысты 

жауаптарын сәйкестендіру 

арқылы сабақты талдау 

1-топ. Семантикалық карта толтыру. 

теңдеулер Толымсыз квадрат 

теңдеу 

Толық квадрат 

теңдеу 

Келтірілген квадрат 

теңдеу 

4х2+5=0             +   

2х2+3х-14=0                     +  

7х2=0     +   

5х2+4=0     +   

3х+5=0           -           -             - 

х2-4х+5=0        + 

14х2-5х-1=0        +  

81у2-18+1=0         +  

х2=0         +   
 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

2-топ.     «Сәйкестендіру тесті » орындау . 

1.  ах2=0                                                      (0;1
1

3
) 

2.  -3х2+4х=0                                        (-11;5) 

3.   ах2+вх =0                                       (1;2) 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



4.   5х2+25х=0                                            0 

5.   3х2=0                                                 0 

6.  х2+6х-55=0                                      (0;-
в

а
) 

7.  2х2-6х+4=0                                  ±√−
с

а
 

8.  ах2+с=0                                            (0;-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №7 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

«Кім жылдам»      арқылы қайталауға сыныптқа 

сұрақтар беру  

Сұрақ-жауап арқылы диалогқа түсіру 

1.      Қандай теңдеуді квадраттық теңдеу деп 

атайды?  

 

2. Қандай теңдеуді толымсыз квадраттық теңдеу деп 

атайды?  

 

3. Квадраттық теңдеудегі a, b, c сандары қалай 

аталады?  

 

4. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз не?  

 

5. Толымсыз квадраттық теңдеулердің неше түрі 

бар?  

Тақырыптың мағанасы мен идеясын талдау 

үшін әр топқа тапсырма беріледі, әр топ өз 

тапсырмасын орындаған соң екінші топқа 

ұсынады  

Берілген тапсырманы уақытылы орындау, 

сұрақтарға нақты жауап беру 

керек.Тапсырмаларын бір –біріне көрсету 

арқылы ой бөліседі, тақырыптың мағанасын 

аша отырып өзара топпен талалдайды 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


 

6. Келтірілген квадрат теңдеу түбірлерінің жалпы 

формуласын тұжырымдап айт?. 

 

 

Сабақ 

ортасы 

Оқушыларға жарыс  ретінді топпен сайыстыру 

мақсатында тапсырмалар беру 

Жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау мақсатында 

оқушыларға сұрақ арқылы өткен  тақырыпты еске  

түсіруге байланысты бірненше сұрақтар дайындау 

Оқушылардың мұндағы мақсаты берілген 

сұрақтарға жауап беріп, өз ой-пікірлерімен санаса 

білу 

Топпен жұмыс жасау 

Топпен жұмыс жасау 

I нұсқа  

 1. Квадрат теңдеудің жалпы түрін жаз:  

 ?+вх+с 0  

 2. D= -4?  

 3. Егер D 0, онда х-?  

 4. Толымсыз квадрат теңдеу:  

 +вх 0, ?; ?  

 5. а=3, в 2, с -1. Квадрат теңдеу құр.  

 6. Теңдеуді шеш: +3х-4 0  

 7. +рх+g=0, D ?  

 8. +вх+с 0, в 0. ? ?  

 9. Квадрат теңдеу нешеге бөлінеді?  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



 10. Теңдеудің шешімін тап: -2х+13 0  

 II нұсқа  

 1. Квадрат теңдеудің жалпы түрі:  +вх+? 0  

 2. D ? - 4ас  

 3. Егер D , х ?  

 4. Толымсыз квадрат теңдеу:  

 +с 0, х ?  

 5. а=2, в -4, с 5. Квадрат теңдеу құр.  

 6. Теңдеуді шеш: +17х+2 0  

 7. +вх+с=0, а D ?  

 8. +вх+с 0, с 0. ? ?  

 9. Толымсыз квадрат теңдеудің неше түрі 

бар?  

 10. Теңдеудің шешімін тап: -16х+4 0 

 

Сабақ 

соңы 

Кварат  теңдеудің  коэффициенттерін  

анықтаңдар: 

а)14у² – 5у – 1 = 0                                 а)16х² – 8х + 1 

= 0 

a = 14,  b = − 5, c = −1.                            a = 16, b = − 8, 

c = 1. 

 

б) 1 − 18у + 81у² = 0                              б)18 + 3у² – у = 

0 

а = 81, b = − 18, c = 1.                             a = 3, b = − 1, c 

= 18. 

Қателеспес үшін,  алдымен теңдеуді 

81у² −18у + 1 = 0                3у² − у + 18 = 0 

Осы түрге келтіріп аламыз. 

 

Рефлексия 

«Аяқталмаған  сөйлемдер» әдісі арқылы 

оқушылар сабақтағы іс-әрекеттеріне 

рефлексия жасайды. 

 

Мен бүгін білдім... . 

Менің бүгін қолымнан келді... . 

Мен келесі сабақта білгім келеді... 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №8 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.3 

квадрат теңдеулерді шешу; 

8.2.2.4 

Виет теоремасын қолдану; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

«Квадрат  теңдеу түбірлерінің  жалпы формуласы» (10 

мин) «ЖИГСО  әдісі» пайдаланамыз 

1 топ Квадрат теңдеу түрлері 

2 топ Квадрат теңдеудің қасиеттері 

3 топ Шешу жолдары 

Осы көрстелген жаңа тақырыпты оқушыларға қысқаша 

түсіндіру мақсатында осы көрсетілген әдіс бойынша жаңа 

материалдарға байланысты ресурстар беру, өз бетерінше 

дайындық жасату 

Топпен жұмыс  «Семантикалық 

карта» әдісі 

Тақырып беріп өзара пікір сайыс 

ұймдастыру 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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.  

Сабақ 

ортасы 

Оқушыларға жарыс  ретінді топпен сайыстыру 

мақсатында тапсырмалар беру 

Жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау мақсатында 

оқушыларға сұрақ арқылы өткен  тақырыпты еске  

түсіруге байланысты бірненше сұрақтар дайындау 

Оқушылардың мұндағы мақсаты берілген сұрақтарға 

жауап беріп, өз ой-пікірлерімен санаса білу 

Топпен жұмыс жасау 

Топпен жұмыс жасау 

I нұсқа  

 1. Квадрат теңдеудің жалпы түрін жаз:  

 ?+вх+с 0  

 2. D= -4?  

 3. Егер D 0, онда х-?  

 4. Толымсыз квадрат теңдеу:  

 +вх 0, ?; ?  

 5. а=3, в 2, с -1. Квадрат теңдеу құр.  

 6. Теңдеуді шеш: +3х-4 0  

 7. +рх+g=0, D ?  

 8. +вх+с 0, в 0. ? ?  

 9. Квадрат теңдеу нешеге бөлінеді?  

 10. Теңдеудің шешімін тап: -2х+13 0  

 II нұсқа  

 1. Квадрат теңдеудің жалпы түрі:  +вх+? 

0  

 2. D ? - 4ас  

 3. Егер D , х ?  

 4. Толымсыз квадрат теңдеу:  

 +с 0, х ?  

 5. а=2, в -4, с 5. Квадрат теңдеу құр.  

 6. Теңдеуді шеш: +17х+2 0  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



 7. +вх+с=0, а D ?  

 8. +вх+с 0, с 0. ? ?  

 9. Толымсыз квадрат теңдеудің неше 

түрі бар?  

 10. Теңдеудің шешімін тап: -16х+4 0 

 

Сабақ 

соңы 

Стикерлерді толтыру 

Оқушыларға стикер толтыруды ұсыну  
Рефлексия 

«Аяқталмаған  сөйлемдер» әдісі арқылы 

оқушылар сабақтағы іс-әрекеттеріне 

рефлексия жасайды. 

 

Мен бүгін білдім... . 

Менің бүгін қолымнан келді... . 

Мен келесі сабақта білгім келеді... 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №9 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

. Ұйымдастыру 

-сәлемдесу 

-түгелдеу 

- Психологиялық ахуал/2мин/ 

сабақты бастар алдында оқушыларға жағымды әсер туғызу 

 «Мен елімді сүйемін»тренингі 

Егер сіздің досыңыз болса, көршінің басын сипаңыз; 

Егер сіздің үйіңізде мысық болса, өз басыңызды сипаңыз; 

Егер сіз, иттерді жақсы көрсеңіз көршіңізді құшақтаңыз; 

Егер сіз құстарды жақсы көрсеңіз, қолыңызды созып, 

құстарша қанат қағыңыз. 

Егер сіз өз мектебіңізді жақсы көрсеңіз, аяғыңызды 

топырлатыңыз; 

Егер сіздер Отанымызды жақсы көрсеңіздер, 

алақандарыңызды соғыңыздар! 

"Айналмалы бекет" әдісі  Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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Рахмет.! 

-топқа бөлу 

 

Сабақ 

ортасы 

«Ой ашар» әдісі арқылы оқушыларға жылдам орындауға 

тапсырмалар беру 

Тапсырма 1 

«Қайсысы квадрат теңдеу болады?» оқушылар квадрат теңдеудің түрлерін ажыратады. 

Тапсырма 2 

«Мақалдың жалғасын тап!» оқушылар берілген мақалдың жалғасын тауып,астында жасырынған 

есепті шығарады. 

Тапсырама 3 

«Қатесін тап!»оқушылар берілген анықтамалардың ішінен қатесін іздеп табады. 

 

№136 Теңдеуді шешіңдер: 

1)  (3х-1)(х+2) ═20 

2)  (х-4)(4х-3)+3═0 

3)  (х-3)2+(х+4)2-(х-5)2 ═17х+24 

4)  (х+5)2+(х-2)2+(х-7)(х+7) ═11х+80 

 

 

"Ойлан,Бірік,Бөліс" әдісі бойынша 

тақырып бекітіледі. 

Әр топқа тапсырма беріледі. 

Тапсырмаларды оқушылар 

бірігіп,топтаса орындайды. Постерге 

тапсырмаларды орындап ,тақтаға  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



   Оқушылар оқулықтағы есептерді кезектесіп тақтаға орындайды 

 

№134 Теңдеуді шешіңдер: 

1)  2х(5х-7) ═2х2-5 

2)  (х+4)2 ═4х2+5 

3)  (х-5)2 ═3х2-х+14 

4)  9х(4х-1) ═3х-1 

№135 Теңдеуді шешіңдер: 

1)  1,3х+0,2═0,7х2 

2)  0,09-4х2 ═1,6х 

3)  9х2+2х -  
1

3
═0 

4)  0,1х2 -14═-0,4х 

шығып қорғайды. 

 

Сабақ 

соңы 

Қорытынды 

Бағалау 

            -оқушыларға бағалау парақшасы бойынша баға қою 

 

Кері байланыс 

         «Идеялар себеті» оқушылар 

сабақтан алған әсерлерін , идеяларын 

стикерлергежазып,себетке салады. 

 

 Нені білдім,нені үйрендім? 

 Нені толық түсінбедім? 

 Келесі 

сабақта не 

білгім 

келеді? 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №10 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Оқушылармен амандасу.Сыныпты түгендеу. Сабаққа 

дайындау, оқу құралдарын алу. 

 Ұйымдастыру 

 Оқушыларды топқа бөлу 

Оқушылар сыныпқа билетпен кіреді, әр билетте 

квадрат теңдеудің түрлеріне мысалдар  жазылған. Сол 

бойынша әрбір оқушы өз тобын табуы керек. 

ах2+вх+с=0    ах2+вх=0    ах2+с=0    ах2=0     

Өткенді қайталау 

. Оқушылар кв. теңдеу түбірлерін табудың екі 

"Айналмалы бекет" әдісі  

Ой қозғау: Кестедегі графаны толтырып, 

өткен  сабақ бойынша білімдерін 

тиянақтайды. 

Желкенді қайық» әдісі бойынша  суреттегі 

желкеннің   1-ші бөлігін жасыл, 

сары,қызыл түстердің бірімен бояйды. 

Жасыл-түсіндім,сары-аздап түсіндім, 

қызыл- түсінген жоқпын. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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формуласын есте сақтағандарын көрсетеді.  

Ассоциациялау – топтастыру әдісі 

ах2+вх+с=0    - квадрат теңдеу 

Д=в2-4ас  - дискриминант 

х1=
−в+√д

2а
-  бірінші түбір           

  х2=
−в−√д

2а
-  екінші  түбір 

Сабақ 

ортасы 

 

Теңдеу  а в с х1 х2 

х  2 –6х +8 = 0      

х  2  + 2х -3= 0      

х  2 – 5х + 6 = 0      

   Оқушылар оқулықтағы есептерді кезектесіп тақтаға орындайды 

 

№134 Теңдеуді шешіңдер: 

1)  2х(5х-7) ═2х2-5 

2)  (х+4)2 ═4х2+5 

3)  (х-5)2 ═3х2-х+14 

4)  9х(4х-1) ═3х-1 

№135 Теңдеуді шешіңдер: 

1)  1,3х+0,2═0,7х2 

2)  0,09-4х2 ═1,6х 

3)  9х2+2х -  
1

3
═0 

4)  0,1х2 -14═-0,4х 

шығып қорғайды. 

 

х2+рх+q=0   (1)   -   келтірілген квадрат 

теңдеу   (х +
р

2
)2 = (

р2

4
− 𝑞)        (2)     

х +
р

2
= ±√

р2

4
− 𝑞   немесе   х = −

р

2
+

√
р2

4
− 𝑞    (3)  - келтірілген квадрат 

теңдеу түбірлерінің  жалпы формуласы  

Виет теоремасы: Келтірілген квадрат 

теңдеудің түбірлерінің қосындысы 

қарама-қарсы таңбамен алынған екінші 

коэффициентке, ал көбейтінділері бос 

мүшеге тең.  

х1 және х2 квадрат теңдеудің түбірлері 

болсын, онда  

х1=
−в2+√в2−4ас

2а
     және      х2=

−в2−√в2−4ас

2а
 

олай болса  

   х1+х2=
−в2+√в2−4ас

2а
 +  

−в2−√в2−4ас

2а
 =

−2в

2а
=

−
в

а
 

х1*х2=
−в2+√в2−4ас

2а
 *  

−в2−√в2−4ас

2а
=

(−в)2−(в2−4ас)

4а2 =
4ас

4а2=
с

а
 

яғни х1+х2=-
в

а
   және   х1*х2=

с

а
 

Мысалы:5х 2- 48х - 20=0, х1+х2 =
 48

5
   және   

х1/*х2 =
−20

5
= −4 

ах2+вх+с=0    -нің екі жағын да а-ға бөлсек      

х2 +
в

а
х +

с

а
= 0 -келтірілген квадрат 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



теңдеуін аламыз.  

х2+рх+q=0   (1)   -   келтірілген 

квадрат теңдеу 

 

Сабақ 

соңы 

Мағынаны ашу: 

 

 

 

 

 

Ерекше тор көзден француз математигінің фамилиясын 

оқисыз. Ол тұлға бүгінгі сабағымыздың кейіпкері. Ол 

кім?  

Көлдеңенінен: 

1. Барлық қабырғалары тең төртбұрыш. 

2. Теңдеудің түбірлерінің бар, жоғын анықтайтын  

белгі қалай аталады? 

3. Құрамында айнымалысы бар теңдік? 

4. Бірінші коэффициенті 1- ге те теңдеу? 

 

Кері байланыс 

         «Идеялар себеті» оқушылар 

сабақтан алған әсерлерін , идеяларын 

стикерлергежазып,себетке салады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нені білдім,нені үйрендім? 

 Нені толық түсінбедім? 

 Келесі сабақта не 

білгім келеді? 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №11 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Үш топқа үш түрлі тапсырма беріледі, әр топ 

жауабын сәйкестендіріп табады. Алма кезек 

топ жұмыстарын  тексереді және бағалайды. 

 

"Айналмалы бекет" әдісі  

Ой қозғау: Кестедегі графаны толтырып, өткен  

сабақ бойынша білімдерін тиянақтайды. 

Желкенді қайық» әдісі бойынша  суреттегі 

желкеннің   1-ші бөлігін жасыл, сары,қызыл 

түстердің бірімен бояйды. Жасыл-

түсіндім,сары-аздап түсіндім, қызыл- түсінген 

жоқпын. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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Тапсырма: Берілген теңдеулерді шешпей-ақ 

түбірлерін анықта. 

Виет теоремасына кері теореманы тұжырымдау. 

Сабақ 

ортасы 

X2-5x+4=0 -1;-4 

X2+5x+4=0 -1;4 

X2-3x-4=0 1;4 

X2+3x-4=0 1;-4 

(тапсырманы ауызша орныдату) 

 

Оқулықпен жұмыс. 

Әр есептің жауабын таңдау. 

 А) х2 – 2х – 35 = 0                    1) х1= 1, х2= 

7 

 Ә) х2 + 4х + 3 = 0                      2)  х1= -11,    

х2= 1 

 Б) х2 – 8х + 7 = 0                       3)  х1= -1,   

х2= -3 

В) х2 + 10х – 11 = 0              4)  х1= -5,   х2= 

           Қорытынды . 

Виет теоремасы Кері теорема 

Егер  теңдеуінің 

х1 және х2сандары түбірі болса, 

онда х1+х2=-р, х1*х2=q болады. 

Қандай да бір сан берілсін. Олар: х1, 

х2, р, q болсын. 

Онда  теңдеуінің х1, 

х2 сандары түбірі болады. 
 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

Бағалау: Желкенді қайықтың 3-ші бөлігін  бояу 

арқылы оқуды бағалайды, сабаққа белсенді 

қатысқан оқушылар  бағаланады. Желкенді  

қызылмен және сарымен  бояған оқушыларға  

кері байланыс орнатып, қалыптастырушы бағалау 

жүргіземін. 

 

.Сабақ барысында өзгертулер енгіздіңіз бе? 

2.Жүргізген жұмыс түрлері қаншалықты тиімді 

болды? 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №12 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Барлық оқушыны ортаға шығарып шеңбер құрғызамын. 

  Сәлемдесемін. Сыныптағы оқушылардың келген-

келмегендерін түгелдеймін. 

Топқа бөлдіремін.  

Қалай отыратындықтарын түсіндіремін. 

Алтын ереже құрудың жолдарын айтып түсіндіремін. 

«Кім жылдам» 
Сұрақтарға жауап бер-дегендей,сыртында алатын ұпайы 

жазылған  нөмерлермен  сұрақтарға жауап береді. 

1.Квадрат теңдеудің анықтамасын айтып бер.  (3 ұпай) 

2.Толымсыз квадрат теңдеу деген не?            (3 ұпай) 

3.Қандай теңдеуді келтірілген квадрат теңдеу деп атайды?  

                                                                                     (3 ұпай) 

4.Квадрат теңдеудің қанша түбірі болуы мүмкін? (4 ұпай) 

5.Виет теоремасын айт.                                             (4 ұпай) 

"Айналмалы бекет" әдісі  

Ой қозғау: Кестедегі графаны 

толтырып, өткен  сабақ бойынша 

білімдерін тиянақтайды. 

Желкенді қайық» әдісі бойынша  

суреттегі желкеннің   1-ші бөлігін 

жасыл, сары,қызыл түстердің 

бірімен бояйды. Жасыл-

түсіндім,сары-аздап түсіндім, 

қызыл- түсінген жоқпын. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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6.Виет теоремасына кері теореманы айт.                (4 ұпай) 

7.Толымсыз квадрат теңдеудің әр түрінің  неше   түбірі бар?                          

 (5 ұпай) 

8.Бөлшек рационал теңдеуді  қалай шешетінін айтып бер. 

(5 ұпай)   

Ұпай саны анықталып,плакатка әр топтың ұпай саны 

жазылады.. 

Сабақ 

ортасы 

Кім  алғыр» әдісі 

Ойын барысында жазылған бірінші әріп жазылған соңы 

толық  ашу керек. 

 

1.Төбе «Тәуелсіздік». Төбесіндегі сөзді табу үшін, 

коэффициенттерден  біздің мемлекетіміздің  алғашқы күнің 

құрастыру. 

х2+6х+2=0,  a=1 b=6  c=2 

х2+9x+1=0,   a=1 b=9  c=1 

(Тәуелсіздік туралы кішкене мағлұмат беру). 

2. Төбе «Валюта».  

А) Қырғызстан Республикасының валютасы? (сом) 

Б) Украина халық валютасы? (гривны) 

В) 500 $ - ? теңге? () 

Біздің төбеміз қалай аталады? Қазақстан валютасы туралы 

не білеміз? 

(Валюта туралы кішкене мағлұмат беру). 

 

3. Төбе «Конституция».  Кроссворд «Конституция» 

шешу. 

(Конституция туралы кішкене мағлұмат беру). 

 

4. Төбе «Астана».Есептер шешу. Оренбург, Кзыл-Орда, 

Алма –Аты, Астана. Бұл қалаларды не біріктіреді.  

4х2-3х-1=0 (Оренбург) 

3х2+12х=0 (Кзыл-Орда) 

12х2=0 (Алма –Аты) 

(х+2)2+(х-3)2=13 (Астана) 

(Астана туралы кішкене мағлұмат беру). 

5. Төбе «ОБСЕ». Мына теңдеуді қарастырамыз, түбірін 

Топтық жұмы Тест 

«1. 12х2+3х=0 

a) 0 және -1/4   b) 0 және 1/4    c) 3 

және 4    d) -3 және -4    e) 3 және -4    

2. 7х2-9х+2=0 

a) 2/7 және 1   b) 1 және 1/4   c) 1 

және -2/7   d) -1 және -2/7    e) -1 

және 2/7    

3. (х+4)2=4х2+5 

a) -1 және 11/3    b) -1 және -11    c) 

11/3 және -2   d) 3 және -2   e) -11 

және 1    

4.   06
2

2  хх  

a)  -3 және 2       b) 2          c) -3          

d)  шешімі жоқ      e) -2 және 3       

5. 2х(5х-7)=2х2-5 

a) 1/2 және 5/4 b) -1/2 және -5/4 c) -

1/2 және 5/4 d) 1/2 және -5/4 e) 

түбірі жоқ 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



анықтаймыз: 

2х2-5х+3=0  

2-5+3=0 

ЖИГСО  әдісі» пайдаланамыз 

Тақырыбы:  

1 топ Квадрат  теңдеу түбірлерінің  жалпы формуласы 

 2топ Квадрат теңдеудің түбірлері 

3 топ Сәйкестіндіру 

Осы көрстелген жаңа тақырыпты оқушыларға 

қысқаша түсіндіру мақсатында осы көрсетілген әдіс 

бойынша жаңа материалдарға байланысты ресурстар 

беру, өз бетерінше дайындық жасату 

Сабақ 

соңы 

Бағалау: Желкенді қайықтың 3-ші бөлігін  бояу арқылы 

оқуды бағалайды, сабаққа белсенді қатысқан оқушылар  

бағаланады. Желкенді  қызылмен және сарымен  бояған 

оқушыларға  кері байланыс орнатып, қалыптастырушы 

бағалау жүргіземін. 

 

Өзін-өзі бағалау (2 мин) 

Бағдарша, бағалау парақшалары 

Бағалау парақшасы мен бағалау 

шкаласын тарату 

Рефлексия  

Чемодан   (маған қажет),  

Еттартқыш   (қайта 

қарастыру қажет), 

 

Қоқыс жәшігі  (маған қажет 

емес) 

 

Өз көңіл күйлерін  бейнелеген 

стикерге сабақтан алған әсерлері 

мен ұсыныстарын жазу 

тапсырылады. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №13 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Оқушылармен амандасу.Сыныпты түгендеу. 

Сабаққа 

дайындау, оқу құралдарын алу. 

 Ұйымдастыру 

 Оқушыларды топқа бөлу 

Оқушылар сыныпқа билетпен кіреді, әр 

билетте квадрат теңдеудің түрлеріне 

мысалдар  жазылған. Сол бойынша әрбір 

оқушы өз тобын табуы керек. 

ах2+вх+с=0    ах2+вх=0    ах2+с=0    ах2=0     

Өткенді қайталау 

. Оқушылар кв. теңдеу түбірлерін табудың 

екі формуласын есте сақтағандарын 

көрсетеді.  

Ассоциациялау – топтастыру әдісі 

 

Ой қозғау: Кестедегі графаны толтырып, өткен  

сабақ бойынша білімдерін тиянақтайды. 

Желкенді қайық» әдісі бойынша  суреттегі 

желкеннің   1-ші бөлігін жасыл, сары,қызыл 

түстердің бірімен бояйды. Жасыл-түсіндім,сары-

аздап түсіндім, қызыл- түсінген жоқпын. 

Теңдеу  а в с х1 х2 

х  2 –6х +8 = 0      

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


ах2+вх+с=0    - квадрат теңдеу 

Д=в2-4ас  - дискриминант 

х1=
−в+√д

2а
-  бірінші түбір           

  х2=
−в−√д

2а
-  екінші  түбір 

 

х  2  + 2х -3= 0      

х  2 – 5х + 6 = 0      

Сабақ 

ортасы 

Түбірлері бар бірнеше келтірілген квадрат 

теңдеудің түбірлерін, түбірлерінің 

қосындысы мен көбейтіндісінің мәндерін 

табыңдар және жауаптарын кестеге 

толтырыңдар. 

№291 

Теңдеулер Түбірлерінің 

қосындысы 

Түбірлерінің 

көбейтіндісі 

х2-37х+27=0 37 27 

x2-210х=0 210 0 

-y2+y=0 1 0 

x2+41x-

371=0 

-41 -371 

y2-19=0 0 19 
 

Тақырыпты ашып алу 

- Не байқадыңдар? 

      Бұл мысалдардан, келтірілген квадрат теңдеу 

түбірлерінің қосындысы қарсы таңбасымен алынған 

екінші коэффициентке, ал көбейтіндісі бос мүшеге 

тең екенін байқадық. 

 Бүгінгі сабағымызда квадрат теңдеулерді Виет 

теоремасы арқылы шығарып үйренеміз,  яғни 

сабағымыздың мақсаты Виет теоремасымен танысу. 

 

     Енді бұл қасиетті теорема ретінде тұжырымдап 

шығайық. 

Теорема : Келтірілген квадрат теңдеу 

түбірлерінің қосындысы қарсы таңбасымен 

алынған екінші коэффициентке, ал көбейтіндісі 

бос мүшеге тең болады:  
 

Бұл теореманы бірінші дәлелдеген француз 

математигі Француа Виет (1540-1603) 

болғандықтан, соның атымен аталады.  

Кейбір есептерді шешкенде Виет теоремасына кері 

теореманы қолданады. 

Теорема (кері теорема). Егер  21,,, xxqp                             

сандары үшін  qxxpхх  2121 ,                                          

шарттары орындалса, онда 21 xменx                         

сандары    02  qpxх                                                    

теңдеуінің түбірлері болады.  
 

«Ойлан-жұптас-бөліс» 

1-ші жеке жұмыс. 

2-ші жұптасады. 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

qxxpхх  2121 ;



3-ші топтасады. 

Тапсырмаларын бір-біріне түсіндіреді. (Бір оқушы 

шығып тақтаға талдап береді) 

шығармашылық деңгей. 

1) а)  2х ( 5х – 7) = 2х2 – 5                       ә)  ( х + 4) 
2= 4х2 + 5 

2) а)  5х2 + 4х – 1 = 0                               ә)  -23х2 – 

22х + 1 = 0 

 

    Жауабы: 1)  а)  х1=5/4,  х2=1/2              ә)    

х1=11/3,  х2=-1 

                2)  а)    х1=1/5,  х2=-1               ә)   х1=1/23,  

х2=- 

Квадрат теңдеудің түрлерін анықтау                 

 
Сабақ 

соңы 

Тапсырмалар орындалады. 

Теориялық есептер мен топтамаға 

байланысты есептер шығару 

Оқулықпен жұмыс  

 

№1 

Теңдеу x1 x2 

x2-5x+6=0   

x2+4x+3=0   

x2-16x+48=0   

x2-2x-3=0   

x2+3x-4=0   

Өзін-өзі бағалау (2 мин) 

Бағдарша, бағалау парақшалары 

Бағалау парақшасы мен бағалау шкаласын тарату 

Рефлексия  

Чемодан   (маған қажет),  

Еттартқыш   (қайта қарастыру қажет), 

 

Қоқыс жәшігі  (маған қажет емес) 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



x2+12x+27=0   

 

№2 

Түбірлері бойынша квадрат теңдеу 

құрыңдар: 

1) -7 және -2; 

2) -3,4 және 6; 

3) 4/3 және 2; 

4) 8 және – 3. 

 

Шарты: екі сан есім квадра теңдеудің 

түбірлері , осы сандарға байланысты мақал-

мәтелдер құрастыру керек. 

Жауаптары 

1. Бір тал кессең он тал ек. 

2. 7 рет өлшеп, бір рет кес. 

3. Жігіт 8 қырлы, 1 сырлы. 

4. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, 

төртеу түгел болса төбедегі келеді. 

1. Теңдеулердің түбірлерін табыңдар. 

а) х2 - 11х + 10 = 0,  

б) х2- 8х + 7 = 0,  

в) х2 - 9х - 8 = 0. 

2. х2 - 10х + с = 0 теңдеуінің бір түбірі х1=6. 

х1+ х2=10 және  х1 · х2=с. с-ны табыңдар 

Өз көңіл күйлерін  бейнелеген стикерге сабақтан 

алған әсерлері мен ұсыныстарын жазу тапсырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №14 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Оқушылар  топ бойынша квадрат теңдеу түбірлерінің 

формулалары     туралы  бір- біріне  сұрақ  қояды. 

1. Квадрат теңдеудің анықтамасын кім айтады? 

2. Қандай теңдеулер толымсыз квадрат теңдеулер деп 

аталады? 

3. Қандай теңдеулер келтірілген квадрат теңдеулер деп 

аталады? 

4. Квадрат теңдеулерді шешудің формуласы қалай 

жазылады? 

5. Дискриминантты табудың үш жағдайын айт 

Ауызша есептер  құрастырып, өзара  талдайды. 

1)𝑥2 + 2x + 1 = 0 

2) 2𝑥2 + 9x − 22 = 0 

3)5𝑥2 − 20𝑥 − 300 = 0 

4)𝑥2 + 2x = 0 

Квадрат теңдеуді шешіңдер: 

 

а) X2 +7x+12=0 б) X2 -2x- 35=0в) X2 -8x+ 

7=0 

 

г) X2 +2x-3=0 

Әрбір оқушы тапсырманы жеке- жеке 

орындайды, жауабы слайдта болады, 

әркімнің өзін бағалауына жағдай 

жасалады, оқушылар ұпайларын бағалау 

парағына енгізеді.  

 

2 деңгей тапсырмалары  
Квадрат теңдеуді шығармай түбірлерінің 

таңбасын анықтаңдар. 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


2)𝑥2 + 5 = 0 

3)𝑥2 = 300 мынатеңдеулердегі коэффициенттерді ата 

және квадрат теңдеудің түрін ата 

Жұптық тапсырма (үлестірмелі қағазда). 

Оқушылардың іс-әрекеті жұптасып 

шығарады, оқушылар бірін- бірі тексереді, 

бақылайды, бағалайды, оқушы өзінің 

жинаған ұпай сандарын баға ведомысына 

енгізеді. 

3 деңгей 

Кестенің бос тор көздерін 

толтырыңдар. 
 

Оқытудың ұйымдастыру тұрі жеке- 

жеке, тексеру  

 

интерактивтік тақтада 

 

 

Теңдеу 

 

p 

 

q 

 

x1 

 

x2 

 

X2 +px+6=0  

 

  

 

6 

 

-2 

 

  

 

X2 +px+6=0 

 

  

 

6 

 

3 

 

  

 

X2 +3x+q=0 

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

X2 +px+15=0 

 

  

 

15 

 

5 

 

  

 

X2 +px-8=0 

 

  

 

 

 

-2 

 

  4 

 

X2 -3x+q=0 

 

  

 

  

 

-1 

 

 

 

Сабақ 

ортасы 

2-тапсырма: Мақал-мәтелдер айтылады оның ішіндегі 

екі сан есім квадрат теңдеудің түбірлері болады, яғни 

теңдеу Виет теоремасымен шешіледі. Виет 

теоремасына кері теорема бойынша теңдеу құру керек. 

Әр теңдеуге үш ұпай беріледі. 

1. Білімді мыңды жығады, 

табыңдар. 

Адеңгейі бойынша оқушылар білуі тиіс: 

- квадрат теңдеудің анықтамасын; 

-  квадрат теңдеуге мысалдар келтіруді; 

 -квадрат теңдеудің түрлерін; 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



Білекті бірді жығады 

X1=1000  x2=1, 

Жауабы: 𝑥2 − 1001𝑥 + 1000 = 0 
2. Жеті рет өлшеп, бір рет кес. 

X1=7  x2=1  

Жауабы: 𝑥2 − 8𝑥 + 7 = 0 
3. Бір тал кессең, он тал ек 

X1=1  x2=10 

Жауабы: 𝑥2 − 11𝑥 + 10 = 0 
4. Жігіт бір сырлы, сегіз қырлы 

X1=1  x2=8 

Жауабы: 𝑥2 − 9𝑥 + 8 = 0 
5. Жеті жұрттың тілін біл, 

Жеті түрлі білім біл 

X1=7  x2=7 

Жауабы: 𝑥2 − 14𝑥 + 49 = 0 
6. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, 

Төртеу түгел болса төбедегі жетеді 

X1=6  x2=4 

Жауабы: 𝑥2 − 10𝑥 + 24 = 0 
 

3- тапсырма: 1. Теңдеулерді шешіп Виет 

теоремасы және кері теорема арқылы тексеріңдер: 

а)х2- 9х + 8 = 0, 

б) х2 + 12х + 20 = 0, 

в) х2 - 4х - 21 = 0. 

 2. х2 - 12х + с = 0 теңдеуінің бір түбірі х1=5. 

Х1 + х2=12 және х1 · х2=с. с-ны табыңдар. 

 3. х2 +рх + 15 = 0 теңдеуінің бір түбірі х1=3. 

 х1+ х2= -р және х1 · х2=15. р-ны 

 

Вдеңгейі бойынша оқушылар білуі тиіс: 

А деңгейінің білім және білік дағдыларын; 

 толымсыз квадрат теңдеуді шешуді білу; 

Сдеңгейі бойынша оқушылар білуі тиіс: 

 - А және B деңгейлерінің білім және білік дағдыларын; 

квадрат теңдеудің  барлық түрлерінқатыстыра отырып, 

есептер құрастыра білу дағдыларын; 
 

Сабақ 

соңы 

Шығамын десең биік шыңның басына, 

Адал досың – Біліміңді ал қасыңа. 

Зула, топ жар! Бәйгеге түс, бекем бол, 

Тула, толқы, тебірен бірақ тасыма! §20  

№520,521  

Қорытындылау. Әр топ мына сөйлемді 

жалғастыру керек: Рефлексия 

Мен таңғалдым ...............    

2. Мен ойланып қалдым..............   

3. Менде сұрақ бар............. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №15 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Квадрат үшмүше 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.1.1 

квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру; 

8.2.1.2 

үшмүшеден екімүшенің толық квадратын бөлу; 

8.2.1.3 

квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

 «Ұшқыр ойдан-ұтымды жауап»сұрақ-

жауап кезеңі: 
1. Төртінші дәрежелі теңдеуді шешу үшін не 

қолданамыз? 

Жауабы: Жаңа айнымалыны енгізу арқылы. 

2. Квадрат теңдеу дегеніміз не? 

Жауабы: ах2+bx+c=0 түрінде берілген теңдеу 

квадрат теңдеу деп аталады. 

3. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? 

Жауабы: b мен c нөлге тең болатын дербес 

жағдайлардағы квадрат теңдеу толымсыз квадрат 

теңдеу деп аталады. 

Толымсыз квадрат теңдеулер былай 

жазылады: 

1) ах2+bх=0 (мұндағы с=0); 

Сұраққа сыни тұрғыдан ойлана отырып жауап 

береді. 

Алдымен х2+px+q келтірілген квадрат 

үшмүшесін көбейткіштерге жіктейік. Бұдан 

былай х2+px+q=0 квадрат теңдеуінің түбірлерін 

х2+px+q квадрат үшмүшесінің түбірлері деп 

атаймыз. Бұл квадрат үшмүшенің түбірлері 

х2+px+q=0 теңдеуінің түбірлерімен бірдей 

болғандықтан, -(х1+x2)=p, х1·x2=q теңдіктері 

орындалады. Сонда 

х2+px+q=х2-(х1+x2)х+х1·x2=х2-х1х+х1x2=х(х-х1)-

х2(х-х1)=(х-х1)(х-х2)теңдігін аламыз. Сонымен, 

егер х1 және х2 сандары х2+px+q квадрат 

үшмүшесінің түбірлері болса, онда 

х2+px+q=(х-х1)(х-х2) теңдігі орындалады. 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


2) ах2+с=0 (мұндағы b=0); 

3) ах2=0 (мұндағы b=0, с=0). 

4. Квадрат теңдеудің түрлерін ата? 

Жауабы: Толымды квадрат теңдеу, толымсыз 

квадрат теңдеу, келтірілген квадрат теңдеу. 

5. Толымды квадрат теңдеу дегеніміз не? 

Жауабы: Егер (1) теңдеудегі b≠0 және c≠0 болса, 

онда ол толымды квадрат теңдеу деп аталады. 

Мысалы: х2-2x-1=0, 3х2-8x+5=0, 

2,1х2+102,3x+0,8=0. 

6. Квадрат үшмүше дегеніміз не? 

Жауабы: ах2+bx+c түрінде берілген теңдеу 

квадрат үшмүше деп аталады. 

 

Ал жалпы жағдайда, aх2+bx+c квадрат 

үшмүшесінің түбірлері aх2+bx+c=0 теңдеуінің 

немесе 02 
a

c
x

a

b
x теңдеуінің түбірлерімен 

бірдей болады. Егер оның түбірлері х1,x2 болса, 

онда жоғарыдағы көрсетілгендей 

  21

2 xxxx
a

c
x

a

b
x  теңдігі орындалады. 

Сондықтан 

  .21

22 xxxxa
a

c
x

a

b
xacbxax 








  

Сонымен, егер х1 және x2 сандары aх2+bx+c 

квадрат үшмүшесінің түбірлері болса, онда 

aх2+bx+c=а(х-х1)(х-х2) теңдігі орындалады. 

1-мысал. х2-6x+8 квадрат үшмүшесін 

көбейткіштерге жіктейік. Оның түбірлері: х1=2, 

х2=4 болғандықтан, х2-6x+8=(х-2)(х-4) теңдігін 

аламыз. 

2-мысал. 2х2-x-6 квадрат үшмүшесін 

көбейткіштерге жіктейік. Оның түбірлері: х1=-

1,5;х2=2болғандықтан, 2х2-x-6=2(х-(-1,5))(х-

2)=2(х+1,5) 

(х-2)=(2х+3)(х-2) теңдігі орындалады. 

 

Сабақ 

ортасы 

Есептер шығару: 

Деңгейлік тапсырмалар: 

А тобы: 

. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге 

жіктеуңдер: 1) х2-2x-48; 

Жауабы: х1=-6;х2=8 болады, көбейткіштерге 

жіктеу: х2-2x-48=(х+6)(х-8). 

2) х2+9x-22; 

Жауабы: х1=2;х2=-11болады, көбейткіштерге 

жіктеу: х2+9x-22=(х-2)(х+11). 

 

В тобы: 

. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге 

C тобы: 

Түбірлері бойынша теңдеулер құрастырып, 

оларды көпмүше түрінде жазыңдар. 1) -3;8; 

Жауабы:

     .83245

.
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Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



жіктеуңдер: 1) ах2-(а+с)x+с; 

Жауабы:ах2-(а+с)x+с=ах2-аx-xс+с=ах(x-1)-c(x-

1)=(ax-c)(x-1). 

2) 6х2+5mx+m2; 

Жауабы:6х2+5mx+m2=6х2+3mx+2mx+m2=3x(2x+m)

+m(2m+m)=(3x+m)(2x+m) 

 

 

Сабақ 

соңы 

Сөзжұмбақ шешу кезеңі. 

1. Квадрат теңдеудің неше түрі бар? (үш) 

2. ах2+bx+c=0 түріндегі квадрат теңдеудегі а-

қандай коэффициент деп аталады? (бірінші) 

3. b мен c нөлге тең болатын дербес жағдайлардағы 

квадрат теңдеу қалай аталады? (толымсыз) 

4. Егер рационал теңдеудің екі жақ бөлігінде де 

бүтін өрнектер жазылса, онда оны қандай теңдеу 

деп атаймыз? (бүтін) 

5. ах2+bx+c=0 түріндегі квадрат теңдеудегі b-

қандай коэффициент деп аталады? (екінші) 

6. Келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерінің 

қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші 

коэффициентке, ал көбейтінділері бос мүшеге тең. 

Бұл қай теорема? (Виет).








qxx

pxx

21

21  

 

Кері байланыс картасы

Оқушының аты – жөні _____________________

Меңгердім (тапсырма) _____________________

Меңгергім келеді (тапсырма) ________________

Өзіме ұпай                  А өте жақсы

Ә жақсы

Б орташа

В жаман

Біреуге түсіндіргім келеді           Иә             Жоқ

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №16 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

1. Амандасу, оқушылардың зейінін 

сабаққа шоғырландыру; 

Оқушыларды екі топқа бөлу үшін алдын 

ала үлестірмелі қағаздарға мына сандарды 

әзірлеп алып, таратамын. (4,25,36,49,100), 

(8,27,125,216,1000). Оқушыларды топқа 

бөлу:  Үлестірмеде берілген сандардың 

қандай заңдылықпен берілгенін өздері 

анықтап, екі топқа бөлінеді. Топ аттары: 

«Бірмүше», «Дәреже».  

Сабақтың  тақырыбы мен мақсатын айқындау үшін әр 

топтағы оқушыларға  төмендегі тапсырмаларды 

беремін. «Ой қозғау» 

1Бөлшекті қысқарту арқылы білімдерін 

жинақтау.  

І топ  

а2 – 3а +2  
а2 – 5а +6  

ІІІ топ  

5х2 – 9х - 2  
х2 – 3х + 2  

ІІ топ  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


в2 + 5в +6  

в2 + 6в +9  

№1. Үшмүшенің түбірлерін табыңдар. 

1) 12х2 – 4х − 5;                     12х2 – 4х − 5 = 0;              

D = 16 + 240 = 256 = 162 

х1 = 4 – 16  = − 1/2;            х2 = 4 + 16   =  5/6      

           24                                        24                                    

х1 = − 1/2;       х2 = 5/6 

12х2 – 4х − 5 = 12(х + 1/2)(х – 5/6) 

2) 4х2 – 64;                             4х2 – 64 = 0;             4х2 = 

64;                 х2 = 16;      

х1 = − 4;                      х2 = 4;                                      4х2 

– 64 = 4(х + 4)(х – 4) 

№2. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеңдер: 

1) 1) х2 – 16х + 60;                      х2 – 16х + 60 = 0;                     

х1 = 6;       х2 = 10 

х2 – 16х + 60 = (х – 6)(х – 10) 

2) х2 + 20х − 96;                           х2 + 20х − 96 = 0;                

х1 = − 24;       х2 = 4 

х2 + 20х − 96 = (х + 24)(х – 4)0 

Сабақ 

ортасы 

Квадрат үшмүше құрастыр 

 

  3а²-6а-4   ,  5х²-4-7х ,  2х²+4+х,  5х²-4-х ,  

2х²+4+7х,  

 

  7х2х² 

 

Х 5х² 

 

8,Егер түбірі белгілі болса, квадрат теңдеу 

құр:; 

 

 а) х 1= 1,  х 2= -2. 

 

Тексеру :   а) х2+х-2     б) х2+8х+15 б)  х 1= 

- 5, х 2= - 3.    в)х1= 9       х2= -11 

 

Жауаптары : 

   1)  х1=1, х2=3              2) х1=-3, х2=6 ,        3)   х1=-5,  

х2=2  

:  1) 15(х-0,3)(х+0,4)      2)   5(х+1)(х+0,6)    3)   2(х-

2)(х-0,5) 

Дескриптор: 

а) берілген суреттегі тіктөртбұрыштың бірінші, 

екінші, үшінші бөліктерінің ауданын есептейді; 

б) берілген суреттегі тіктөртбұрыштың жалпы 

ауданын дұрыс табады. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



Жауабы : в)   x2+2x -99 = 0 

   1) 3х²-5х-2      2)-5х²+2х-3     3)  -

16х²+6х+1 коэффициенттерін жазыңдар.p; 

деңгей. (  2 ұпай )    Түбірлерін табыңдар:     

1)  х²-4х+3&2)   5х²+8х+3    3)   2х²-5х+2  

 

Сабақ 

соңы 

Оқушылар өздерінің жұмысы мен 

сыныптастарының жұмысын тақырып 

критерийлері бойынша бағалайды. 

Рефлексия: Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады 

ма? 

Бүгінгі тақырып бойынша алған керекті 

ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар 

(жазыңыздар),  бүгіні сабақтағы керек емес 

болған, артық дүниені қоқыс жәшігіне 

салыңыздар (жазыңыздар). Ал бүгіні 

ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, 

толықтыруым керек дегендері болса, 

еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар)  

 

Ең соңында оқушыларда ненің сәтті 

шыққандығы және  әлі де нені жетілдіру 

керектігі жөнінде сындарлы кері байланыс 

беремін. 

Кері байланыс картасы

Оқушының аты – жөні _____________________

Меңгердім (тапсырма) _____________________

Меңгергім келеді (тапсырма) ________________

Өзіме ұпай                  А өте жақсы

Ә жақсы

Б орташа

В жаман

Біреуге түсіндіргім келеді           Иә             Жоқ

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №17 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

1. Амандасу, оқушылардың зейінін сабаққа 

шоғырландыру; 

Оқушыларды екі топқа бөлу үшін алдын ала 

үлестірмелі қағаздарға мына сандарды әзірлеп алып, 

таратамын. (4,25,36,49,100), (8,27,125,216,1000). 

Оқушыларды топқа бөлу:  Үлестірмеде берілген 

сандардың қандай заңдылықпен берілгенін өздері 

анықтап, екі топқа бөлінеді. Топ аттары: «Бірмүше», 

«Дәреже».  

Сабақтың  тақырыбы мен мақсатын 

айқындау үшін әр топтағы оқушыларға  

төмендегі тапсырмаларды беремін. «Ой 

қозғау» 

1Бөлшекті қысқарту арқылы білімдерін 

жинақтау.  

І топ  

а2 – 3а +2  
а2 – 5а +6  

ІІІ топ  

5х2 – 9х - 2  
х2 – 3х + 2  

ІІ топ  

в2 + 5в +6  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


в2 + 6в +9  

№1. Үшмүшенің түбірлерін табыңдар. 

1) 12х2 – 4х − 5;                     12х2 – 4х − 5 = 

0;              D = 16 + 240 = 256 = 162 

х1 = 4 – 16  = − 1/2;            х2 = 4 + 16   =  5/6      

           24                                        24                                    

х1 = − 1/2;       х2 = 5/6 

12х2 – 4х − 5 = 12(х + 1/2)(х – 5/6) 

2) 4х2 – 64;                             4х2 – 64 = 0;             

4х2 = 64;                 х2 = 16;      

х1 = − 4;                      х2 = 4;                                      

4х2 – 64 = 4(х + 4)(х – 4) 

 

№2. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге 

жіктеңдер: 

1) 1) х2 – 16х + 60;                      х2 – 16х + 60 

= 0;                     х1 = 6;       х2 = 10 

х2 – 16х + 60 = (х – 6)(х – 10) 

2) х2 + 20х − 96;                           х2 + 20х − 

96 = 0;                х1 = − 24;       х2 = 4 

х2 + 20х − 96 = (х + 24)(х – 4)0 

Сабақ 

ортасы 

Квадрат үшмүше құрастыр 

 

  3а²-6а-4   ,  5х²-4-7х ,  2х²+4+х,  5х²-4-х ,  2х²+4+7х,  

 

  7х2х² 

 

Х 5х² 

 

8,Егер түбірі белгілі болса, квадрат теңдеу құр:; 

 

 а) х 1= 1,  х 2= -2. 

 

Тексеру :   а) х2+х-2     б) х2+8х+15 б)  х 1= - 5, х 2= - 3.    

в)х1= 9       х2= -11 

 

Жауабы : в)   x2+2x -99 = 0 

Жауаптары : 

   1)  х1=1, х2=3              2) х1=-3, х2=6 ,        

3)   х1=-5,  х2=2  

:  1) 15(х-0,3)(х+0,4)      2)   5(х+1)(х+0,6)    

3)   2(х-2)(х-0,5) 

Дескриптор: 

а) берілген суреттегі тіктөртбұрыштың 

бірінші, екінші, үшінші бөліктерінің 

ауданын есептейді; 

б) берілген суреттегі тіктөртбұрыштың 

жалпы ауданын дұрыс табады. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



   1) 3х²-5х-2      2)-5х²+2х-3     3)  -16х²+6х+1 

коэффициенттерін жазыңдар.p; деңгей. (  2 ұпай )    

Түбірлерін табыңдар:     1)  х²-4х+3&2)   5х²+8х+3    3)   

2х²-5х+2  

 

Сабақ 

соңы 

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының 

жұмысын тақырып критерийлері бойынша бағалайды. 

Рефлексия: Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? 

Бүгінгі тақырып бойынша алған керекті 

ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар 

(жазыңыздар),  бүгіні сабақтағы керек емес болған, 

артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар 

(жазыңыздар). Ал бүгіні ақпараттың ішінде әлі оқуым 

керек, толықтыруым керек дегендері болса, 

еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар)  

 
Ең соңында оқушыларда ненің сәтті шыққандығы және  

әлі де нені жетілдіру керектігі жөнінде сындарлы кері 

байланыс беремін. 

Кері байланыс картасы

Оқушының аты – жөні _____________________

Меңгердім (тапсырма) _____________________

Меңгергім келеді (тапсырма) ________________

Өзіме ұпай                  А өте жақсы

Ә жақсы

Б орташа

В жаман

Біреуге түсіндіргім келеді           Иә             Жоқ

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №18 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


Сабақтың 

басы 

Сұрақ-жауап әдісі арқылы оқушылармен 

пікір алмасу 

(сөйлесу).  

.Ой қозғау.  

- 1.Қандай теңдеулерді  квадраттық теңдеулер 

деп атайды ? 

2.Теңдеуді шешу дегеніміз не? 

3.Квадрат теңдеулердің  неше түбірі бар? 

4.Квадрат теңдеулердегі а,в,с – сандары қалай 

аталады? 

5.Келтірілген квадрат теңдеулер дегеніміз не? 

6. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не? 

D˃0, D=0, D<0 болғанда, неше түрлері бар? 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

Сабақ 

ортасы 

Енді жаңа қасиеттерді бекітуге есептер 

шығарамыз. 

1) -5х2 + 4,4х + 0,6= 0                      3) (х+3) – 

13 (х+3)2 + 36 = 0 

2) х2 - 15х + 16  = 0                           4) (5х + 3)2 

= 5 (5 + х) 

 

Енді жаңа қасиеттерді бекітуге есептер шығарамыз. 

1) -5х2 + 4,4х + 0,6= 0                      3) (х+3) – 13 

(х+3)2 + 36 = 0 

2) х2 - 15х + 16  = 0                           4) (5х + 3)2 = 5 (5 

+ х) 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



Сабақ соңы Әр топтан бір-бір оқушыдан тақтада есеп 

шығару жолдарын көрсетеді.  

Тапсырмалар:  

1)а)Берілген коэффициенттері мен босмүшесі 

бойынша квадрат теңдеу құрастыру керек.  

б) Құрастырған толымсыз теңдеулерін шешу 

керек.Есептерін шығарып болған соң әр 

оқушы мұғалімнің берген дұрыс жауабы 

бойынша өз көршісінің есебін тексереді.  

1) а=2,в=5,с=-6 1) а=3,в=-4,с=7  

2) а=-12,в=-10,с=0,6 2) а=9,в=0,с=-81  

3) а=2,в=0,с=-50 3) а=-11,в=-17,с=-1,3  

4) а=1,в=-3,с=12 4) а=4,в=-20,с=0  

5) а=7,в=-14,с=0 5) а=1,в=-7,с=12  

І топқа: II топқа:  

1.2х2-50=0 (-5;5) 1.9x2-81=0 (-3;3)  

2.7x2-14x=0 (0;2) 2.4x2-20x=0 (0;5)  

2) «Ғажайыптар алаңы» ойыны  

 

Кері байланыс картасы

Оқушының аты – жөні _____________________

Меңгердім (тапсырма) _____________________

Меңгергім келеді (тапсырма) ________________

Өзіме ұпай                  А өте жақсы

Ә жақсы

Б орташа

В жаман

Біреуге түсіндіргім келеді           Иә             Жоқ

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №19 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Топтастыру стратегиясы. (квадрат теңдеудің түрлері) 

 

Толымсыз  Келтірілген 

 Келтірілмеген  

  

 

толымды       

  биквадрат  

 

 

Енді квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулерді  

шешу жолдарына  тоқталайық. 

Ондай теңдеулердің бірі ретінде биквадрат теңдеулерді 

қарастырамыз 

Сыни ойлауға берілетін тапсырмалар, өз 

пікірін негіздеп, дәлелдеуді талап етеді. 

Әр топ оө ойын помтер арқылы қорғау 

керек сол арқылы жаңа тақырыпқа қадам 

жасайды Осы мақсатта оқушыларға  

қосымша  өткен материалды толық 

меңгеру  мақсатында « Ойлан тап» 

ойынын» пайдаландым  

Мағынаны ашу:  

теория         ах4 + вх2 + с = 0, мұндағы 

а≠ 0 түрінде берілген теңдеу биквадрат 

теңдеу деп аталады. 

    Мысалы:  х4 + 8х2 − 9 = 0     теңдеуін 

шешейік              

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

Квадрат 

теңдеулер 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


 

 
х2 = у 

у2 + 8у − 9 = 0 
дискриминантын тауып, түбірлерін 

іздейміз;     

у = −9           у = 1 

шыққан түбірді х2 = уапарыпқоямыз,   

х2 = −9 теңдеуініңтүбірі болмайды 

х2 = 1 теңдеуіненх = −1  х
=   1 екітүбірі шығады 

Теңдеулерді шешудің мұндай әдісі жаңа 

айнымалы енгізу әдісі деп аталады.   

 Теңдеулерді шешудің жаңа айнымалы 

енгізу әдісінің алгоритмін  құру     

(оқушылармен біріге отырып)   

1. Теңдеудегі қандайда бір өрнекті 

жаңа айнымалы арқылы 

белгілейміз 

2. Берілген теңдеудегі өрнектің 

орнына жаңа айнымалыны енгізіп, 

жаңа айнымалыға байланысты 

квадрат теңдеу аламыз 

3. Шыққан квадрат теңдеуді 

шешеміз 

4. Алмастыру арқылы алғашқы 

айнымалының мәнін табамыз 

5. Табылған түбірлерге тексеру 

жүргізіп, берілген теңдеудің 

түбірлерін анықтаймыз 

 

Сабақ 

ортасы 

Жаңа білімді бекіту үшін есептер шығару (оқулықпен 

жұмыс) 

Теңдеуді шешіңдер.  

1) х⁴-13х²+36=0    2) х⁴-20х²+64=0 

1) х⁴-22х²-75=0    2) х⁴-14х²-32=0 

 Жаңа айнымалы еңгізу әдісін қолданып, теңдеуді 

шешіңдер. 

1. (х2 +4)2+(х2+4)-30=0  (х2+4) = у 

Д= в2-4ас  Д=12-4∙ 1∙ (-

30)=1+120=121>0    

2

111

12

1211

2,1







y  y1=5  

х2+4=y х2+4=5 х2=5-4 х2=1 

 х=±1  (-1;1) 

№3 (1, 2, 3) 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



    у2+у-30=0              а=1, в=1, с=-30      

 

6y4-5y2-6=0    y2=u 

6u2-5u-6=0   a=6,  b=-5 , 

 c=-6 

D=25-4·6·(-6)=25+144=169>0 

 

Сабақ 

соңы 

Сәйкестендіру тесті 

ах⁴+bх²+с=0    Келтірілмеген 

квадрат теңдеу 

-ах²+вх+с=0    Келтірілген квадрат 

теңдеу 

ах²+вх+с=0    Толымсыз квадрат 

теңдеу 

ах²+вх=0    Рационал теңдеулер 

х²+рх+q=0    Биквадрат теңдеу 

P(x)=Q(x)    Толымды квадрат 

теңдеу 

 

Венн 

диаграммасы 

 (толымды  квадрат теңдеу мен 

биквадрат теңдеудің ұқсастығы мен 

айырмашылығы). Балалар 

орындайды. 

+ 

++    

 

 

 

 

 

  

Сабақты қорытындылау 

 1)Жаңа айнымалыны енгізу әдісін 

қарастырудың қандай қажеті бар? 

2) Квадрат теңдеуге келтірілетін 

теңдеулердің түбірлеріне неліктен 

тексеру жүргізу керек?  

.Бағалау:  топ мүшелерінің сабаққа 

қатысу белсенділігіне байланысты  топ 

басшыларымен бірге  бағалау. 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

Екінші 

дәрежелі 

теңдеу 

Төртінші 

дәрежелі 

теңдеу 

Квадрат  

теңдеу 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №20 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 дейін санау 

арқылы  топқа бөлу 

Алтын ереже құру  қажеттігі туралы айту. 

Әр топқа бағалау парағын таратып беру. 

Фигуралармен бағалау әдісімен бағалау үшін 

фигуралар  таратып беру 

«Сандарды бейнеле» ойыны  

арқылы психологиялық ахуалды жақсарту 

Өткен тақырықа қатысты сұрақ- жауап 

Кім шапшаң әдісі бойынга сұрақ-жауап арқылы 

диалогқа түсіру 

ax2+bx+c=0 а≠0  

 b = 0 b = 0 b ≠ 0  

 c = 0 c ≠ 0 c = 0  

 ax2 = 0 ax2 + c = 0 ax2 + bx =0  

 1 түбір 2 түбір 2түбір  

Сыни ойлауға берілетін тапсырмалар, өз 

пікірін негіздеп, дәлелдеуді талап етеді. Әр топ 

оө ойын помтер арқылы қорғау керек сол 

арқылы жаңа тақырыпқа қадам жасайды Осы 

мақсатта оқушыларға  қосымша  өткен 

материалды толық меңгеру  мақсатында « 

Ойлан тап» ойынын» пайдаландым  

Мағынаны ашу:  

теория         ах4 + вх2 + с = 0, мұндағы а≠ 0 

түрінде берілген теңдеу биквадрат теңдеу деп 

аталады. 

    Мысалы:  х4 + 8х2 − 9 = 0     теңдеуін 

шешейік              

х2 = у 

у2 + 8у − 9 = 0 
дискриминантын тауып, түбірлерін іздейміз;     

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


x = 0 егер x(ax +b) = 0  

 -c / a> 0 x1 = 0 немесе x2 = -b / a  

 

Түбірі жоқ  

 егер  

 -с / а < 0  

 

x2+bx+c=0 a=1  

 D=b2-4ac  

 D>0 D=0 D<0  

 2 түбір 1 түбіртүбіржоқ 

х=-b/2a  

 

Виет теоремасы  

 x2+px+q=0  

 х1+х2=-p  

 х1*х2=q  

 

у = −9           у = 1 

шыққан түбірді х2 = уапарыпқоямыз,   х2 =
−9 теңдеуініңтүбірі болмайды 

х2 = 1 теңдеуіненх = −1  х
=   1 екітүбірі шығады 

Теңдеулерді шешудің мұндай әдісі жаңа 

айнымалы енгізу әдісі деп аталады.   

 Теңдеулерді шешудің жаңа айнымалы енгізу 

әдісінің алгоритмін  құру     (оқушылармен 

біріге отырып)   

6. Теңдеудегі қандайда бір өрнекті жаңа 

айнымалы арқылы белгілейміз 

7. Берілген теңдеудегі өрнектің орнына 

жаңа айнымалыны енгізіп, жаңа 

айнымалыға байланысты квадрат 

теңдеу аламыз 

8. Шыққан квадрат теңдеуді шешеміз 

9. Алмастыру арқылы алғашқы 

айнымалының мәнін табамыз 

10. Табылған түбірлерге тексеру жүргізіп, 

берілген теңдеудің түбірлерін 

анықтаймыз 

 

Сабақ 

ортасы 

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 дейін санау арқылы  топқа бөлу 

Алтын ереже құру  қажеттігі туралы айту. 

Әр топқа бағалау парағын таратып беру. 

Фигуралармен бағалау әдісімен бағалау үшін фигуралар  таратып беру 

«Сандарды бейнеле» ойыны  

арқылы психологиялық ахуалды жақсарту 

Өткен тақырықа қатысты сұрақ- жауап 

Кім шапшаң әдісі бойынга  

Үйге берілген тапсырманы сұрақ-жауап арқылы диалогқа түсіру 

ax2+bx+c=0 а≠0  

 b = 0 b = 0 b ≠ 0  

 c = 0 c ≠ 0 c = 0  

 ax2 = 0 ax2 + c = 0 ax2 + bx =0  

 1 түбір 2 түбір 2түбір  

 Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



x = 0 егер x(ax +b) = 0  

 -c / a> 0 x1 = 0 немесе x2 = -b / a  

Түбірі жоқ  

 егер  

 -с / а < 0  

x2+bx+c=0 a=1  

 D=b2-4ac  

 D>0 D=0 D<0  

 2 түбір 1 түбіртүбіржоқ 

х=-b/2a  

Виет теоремасы  

 x2+px+q=0  

 х1+х2=-p  

 х1*х2=q  

 (Қалған оқушылар теориялық білімдерін пайдаланып кроссворд шешеді )  

 Егер дұрыс сөздерді тапса онда француздың математигінің фамилиясы шығады.  

 1. ax2+bx+c=0 а≠0 теңдеу қалай аталады? /Квадрат/  

 2. ax4+bx2 +c=0 а≠0 теңдеу қалай аталады? /биквадрат/  

 3. Квадрат теңдеуде а, b, с калай аталады ? /коэффициент /  

 4. Квадрат теңдеудің түбірлерінің формуласындағы түбір астындағы өрнек /дискриминант/  

 к в а д р а т  

 б и к в а д р а т  

 к о э ф ф и ц и е н т  

 д и с к р и м и н а н т  

 Ізденіспен Виет теоремасын пайдаланып квадрат тендеудің түбірлерін іріктеу арқылы табындар / ауызша 

төмендегі есептерді шығару /  

 1. х2 +16х + 63 = 0 / - 9 : -7 /  

 2. х2 +2х – 48 = 0 / - 8: 6 / 

Формулалар галлереясы» әдісі арқылы бүгінгі   тақарыбын өздері талқылап, өздері қайталау масатында 

қосымша тапсырмалар таратылады  жаңа тақырыпқа қадам басу үшін 

Формулалар галлереясы: «Ойнасаң да, ойлап тап»   



 
Сендер квадрат теңдеу және оны шешу тәсілдерін білесіндер. Енді квадрат теңдеуге келтірілетін 

теңдеулерді шешу жолына тоқталайық.Ондай теңдеулердің бірі ретінде биквадрат теңдеулер 

қарастырылады. 

Жаңа тақырып:   Квадрат теңдеуге келтірілген теңдеулер 

1 деңгей 

1) 0158 24  xx  

2) 05615 24  xx  

3) 011016 24  yy  

2 деңгей 

1)     332232 222  axxx  

2)   04632 222  xxxx  

3)     0848198 222  tttt  

3 деңгей 

016171517 234  xxxx  

Квадрат теңдеуге келтіретін теңдеулерді жаңа айнымалы еңгізу әдісімен шешу үшін келесі алгоритмді 

қолданамыз: 

1) Теңдеуге қандай да бір өрнекті жаң айнымалы арқылы белгілейміз; 

2) Берілген теңдеудегі өрнектің орнына жаңа айнымалыны еңгізіп, жаңа айнымалыға байланысты 

квадрат теңдеу аламыз. 

3) Шыққан квадрат теңдеуді шешеміз. 



4) Алмастыру арқылы алғашқы айнымалының мәнін табамыз; 

5) Табылған теңдеулерге тексеру жүргізіп, берілген теңдеудің түбірлерін анықтаймыз. 

1-әдіс. Теңдеудің сол жақ бөлігін көбейткіштерге жіктеу 

2-әдіс. Толық квадратқа келтіру әдісі 

3-әдіс. Квадраттық теңдеулерді формула арқылы шешу 

4-әдіс. Виет теоремасын пайдаланып теңдеулерді шешу  

5-әдіс. Теңдеуді «асыра лақтыру» әдісімен шешу   

6-әдіс. Квадрат теңдеулердің коэффициенттерінің қасиеттерін қолдану 

7-әдіс. Квадрат теңдеуді циркуль және сызғыш көмегімен шешу     

8-әдіс. Квадрат теңдеуді номограмма көмегімен шешу 

9-әдіс. Квадрат теңдеулерді геометриялық әдіспен шешу 
1) ах4 +вх2+с= 0 теңдеу қалай аталады? 

2) Алгоритмін айт 

«Кім жылдам?» интерактивті тақтадан тапсырмалар беріледі. 

Оқулықпен жұмыс. 

1-топ №11)х4+13х2+36=0;  №190 3) х4-4х2-45=0 

2-топ №2 2)х4-34х2+225=0;   №190 2)х4-14х2-32=0 

3-топ №3  3)х4-20х2+64=0;   №190 1)х4+3х2-28=0 

 
 

Сабақ 

соңы 

Ойлан тап 

Есептер шығару  

 

Әр топ тапсырманы орындап тақтаға шығып 

көрсетедлі  

Қатені  тап" тақтамен  жұмыс. 

№ Тапсырмалар Дұрыс жауабы 

1 ах2 + вх + с =
0, а ≠ 0, Д > 0 

Теңдеудің екі түбірі бар 

2 ах2 + вх + с =
0, а ≠ 0, Д < 0 

Теңдеудің шешімі жоқ 

3 Келтірілгенквадратт

еңдеудіңжалпытүрі 
х2 + рх + 𝑞 = 0 

4 Квадрат теңдеудің 

түбірлерін табу 

формуласы 

х1/2 =
−в ± √в2 − 4ас

2а
 

5 aх2 + вх = 0, а≠ 0 

түріндегі теңдеу 

Толымсы квадрат теңдеу 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №21 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Сұрақ-жауап кезеңі  

."Білгенге  маржан"  берілген биквадрат  теңдеулерді  

шешіңдер. 

1.4n4-7n2+3=0; 

2.x4-4x2-45=0; 

3.t4-34t+225=0; 

 тапсырма (Интерактивті  тақтада  тапсырма  

орындалады) 

1-тапсырма 

х4 − 22х2 − 75 = 0, х2 = 𝑧 

𝑧2 − 22𝑧 − 75 = 0, 𝑧1 + 𝑧2 = 22, 𝑧1 ∗ 𝑧2 = −75, 𝑧1 =
25, 𝑧2 = −3 

𝑥2 = 25, 𝑥1 = 5,𝑥2 = −5, 𝑥2 ≠ −3 

Жауабы: 5;-5 

2-тапсырма 

Есептер шығару 

Тақырыпты оқып шығуға уақыт беру 

Математикалық диктант 

1) Теңдеуді шешіңдер: 01811 24  хх  

2)Түбірлері -5; 5; 7 ,- 7  болатын 

биквадрат теңдеуді құрыңдар. 

3. х4-25,16х2+4=0 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


1

27
𝑚4 +

26

27
𝑚2 − 1 = 0    /*27 

𝑚4 + 26𝑚2 − 27 = 0, 𝑚2 = 𝑧 

𝑧2 + 26𝑧 − 27 = 0, 𝑧1 = −27, 𝑧2 = 1  
𝑚2 ≠ −27, 𝑚2 = 1, 𝑚 = ±1 

Жауабы:±1 

3-тапсырма 

(2𝑥2 + 3)2 − 12(2𝑥2 + 3) + 11 = 06, (2𝑥2 + 3) = 𝑡 

𝑡2 − 12𝑡 + 11 = 0, 𝑡1 = 11, 𝑡2 = 1 

2𝑥2 + 3 = 𝑡1, 2𝑥2 + 3 = 11, 𝑥 = ±2 

2𝑥2 + 3 = 𝑡2, 2𝑥2 + 3 = 1, 𝑥2 ≠ −1 

Жауабы: ±2 

 

Сабақ 

ортасы 

Постермен жұмыс 

1 топ  Бірмүше туралы не білеміз 

2 топ  Көпмүше 

3  топ Венн диаграммасы 

Жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау арқылы өткен сабаққа арналған тапсырмалар төгірегіндне жұмыс 

жүргізу 

Ол үшір постер мен жұмыс жасату 

Сен маған- мен саған 

Әр  топ тақырыпқа қатысты сұрақтар дайындайды  

Топтарға жаңа тақырып бойынша  Сен маған мен саған   әдісімен конвертке салынған тапсырмалар тарату, 

тапсырма төңірегінде топпен жұмыс жүргізу 

Берілген тапсырманы уақытылы орындау, сұрақтарға нақты жауап беру 

Мына берілген өрнектерді ұқсас мүшелерді біріктіріп көпмүшенің дәрежесін анықта 

5а2в-5ав2-ав-2а2в+10ав2  

3а2в+5ав2-ав 

Бұл көпмүшенің дәрежесі 3-ке тең 

№3. 

-Көбейтудің үлестірімділік заңын қолдана отырып, берілген өрнектерді теңбе-тең түрлендіргендегі алынған 

өрнектердің сәйкестігін тап. 

Сәйкестік тест 

3(2ах+5у+7)                    5х2+15ху2 

 

2а(4х+у)                          6ах+15у+21 

 

5ху(х+3у)                        8ах+2ау 

Деңгейлік есептер шығару. 

 

№108                   

 

1)                 6х*(2х-1)-7х=12х2-6х-7х=12х2-

13х; 

 

2)                 2(5х-4у+1)-3(3х-3у-1) =10х-

8у+2-9х+9у+3=х-8у+5; 

 

3)                 а+в+с-(а-в-с) =а+в+с-

а+в+с=2в+2с; 

 

4)                 7(2а+5в)-5(3в-4а) =14а+35в-

15в+20а=34а+20в. 

 

№109   

(8х2+9у2+2ху-х)*(-5у) =  -40х2у-45у3-

10ху2+5ху 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



 

 №4. Ұжымдық жұмыс.   Проблемалық әдіс. 

-Бірмүшелерді көбейту алгоритмін жаса: 

-3а2в4с2*6а3в2сd=-18а5в6c3d 

 
 

Сабақ 

соңы 

Ойлан тап 

Есептер шығару  

 

Әр топ тапсырманы орындап тақтаға шығып 

көрсетедлі  

Сабақты қортындылау мақсатында 

мұғалім оқушылармен кері байланыс 

орнатады.Оқушылар сабақ барысында нені 

білгенін, қалай жұмыс істегенін ,не 

қызықты әрі жеңіл болғанын, не киындық 

туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 

алады 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №22 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Сыныпта психологиялық ахуал орнатады. 

Топқа бөлу 

Үй тапсырмасын сұрау. 

 «Қытайша диссерт» әдісі 

. Ой қозғау. 

а) «Графикалық тест» 

ә) «Сематикалық карта» 

Сәлемдесу тренингі: Қазір мен адам 

мүшелерін айтамын. Мен айтқан мүшемен 

бір бірімізбен амандасамыз. Қолмен, аяқпен, 

баспен, көзбен, арқамен. 

Оқушыларды есептер арқылы топқа бөлінеді. 

Оқушылар қытайша диссерт әдісімен үй 

тапсырмасын тексереді. 

3. Теңдеуді шешу. 

 

х(х – 5) = 0;х2 – 4х = 0х2 – 4 = 0;х2 + 4 = 0. 

 

№ Сұрақтар иә жоқ 

1 ах2 + вх + с = 0 теңдеуі. Квадрат теңдеу ма?   

2 Толымсыз квадрат теңдеу 4 түрі бар ма?   

3 3х2 − 6х = 0 толымсыз квадрат теңдеу ма?   

4 5х2 + 10 = 0  толымсыз квадрат теңдеуінің жалғыз түбірі бар 

ма? 

  

5 аменв − коэффициенттерма?   

6 с − босмүшема?   

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 

http://www.melimde.com/sabati-tairibi-kvadrat-tedeu-kvadrat-tedeudi-trleri.html


Ауызша жаттығулар 

1. Әріптің қандай мәнінде алгебралық 

өрнектің мағынасы болмайды.  (слайд 

 
 

Толымсыз квадрат 

теңдеудің түрлері. 
ах2 + вх = 0 

с = 0 
 

ах2 = 0 

в= 0; с = 0; 
ах2 + с = 0 

в = 0 

Шығарылу жолдары.    

 

Сабақ 

ортасы 
Негізгі кезең  

«Шешімдер ағашы» 

Миға шабуыл.Топқа тапсырма береді. «Домино» ойыны 

Шешімдер ағашының астындағы есептерді алып топта шығарады. Табылған жауаптарды шешімдер 

ағашынан іздеп табады. 

 

Әрбір топ тез арада ойланып,доминоныны құрастыруы керек 

Топтық жұмыс 

Біліміңді тексер. Сендер өз білімдерінді теория арқылы және шығармашылық түрде көрсете алдыңдар енді 

практикалық түрде, есептер шығара білуде өз білім деңгейлеріңді көрсетіп, дәлелдеңдер. 

Әр топқа берілген есептерді ақылдасып шығарып, шешуін талдап, бір-біріне түсіндіреді. 

Топтарға тапсырма беріледі, шешуін тақтаға шығып, әрбір оқушы түсіндіріп, қорғайды. 

1-топ.    

1)
x2

x−2
=

x

x−2
          2)

2y−1

y+7
=

3y+4

y−1
        

2-топ. 

1)
y2−6y

y−5
=

5

5−y
     2)

2y+3

2y−1
=

y−5

y+3
 

3-топ.      

1) 
1+3y

1−3y
=

5−2y

1+2y
     2)

2x2

x−2
=

6−7x

2−x
 

 

 

 
 

Деңгейлік есептер шығару. 

 

№108                   

 

1)                 6х*(2х-1)-7х=12х2-6х-7х=12х2-13х; 

 

2)                 2(5х-4у+1)-3(3х-3у-1) =10х-8у+2-

9х+9у+3=х-8у+5; 

 

3)                 а+в+с-(а-в-с) =а+в+с-а+в+с=2в+2с; 

 

4)                 7(2а+5в)-5(3в-4а) =14а+35в-

15в+20а=34а+20в. 

 

№109   

(8х2+9у2+2ху-х)*(-5у) =  -40х2у-45у3-10ху2+5ху 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

.Оқулықпен жұмыс  

Топтық жұмыс  

 І топ. Рационал теңдеудің шешу алгоритмі.  

 ІІ топ. Тақырыптағы 1-мысалды талдау және 

түсіндіру.  

Бекіту кезеңі. 

Оқушылардан рационал теңдеудің алгоритмдерін 

сұрау. 

1) теңдеуге кіретін бөлшектердің ортақ бөлімін 

табамыз; 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



 ІІІ топ.Тақырыптағы 2-мысалды шешу 

жолдаын талдау жән түсіндіру.  

 Осы тапсырмалар бойынша әр топ 

дайындалып, постер қорғайды. 

2) теңдеудің екі жақ бөлігін ортақ  бөлімге 

келтіреміз; 

3) алымдарын теңестіру арқылы бүтін рационал 

теңдеуді аламыз; 

4) шыққан теңдеуді шешеміз; 

5) шыққан түбірлердің ішінен бөгде түбірлерді 

алып тастаймыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №23 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Сыныпта психологиялық ахуал орнатады. 

Топқа бөлу 

«Қытайша диссерт» әдісі 

. Ой қозғау. 

а) «Графикалық тест» 

ә) «Сематикалық карта» 

Сәлемдесу тренингі: Қазір мен адам мүшелерін 

айтамын. Мен айтқан мүшемен бір бірімізбен 

амандасамыз. Қолмен, аяқпен, баспен, көзбен, 

арқамен. 

Оқушыларды есептер арқылы топқа бөлінеді. 

 

Оқушылар қытайша диссерт әдісімен үй 

тапсырмасын тексереді. 

Ауызша жаттығулар 

1. Әріптің қандай мәнінде алгебралық өрнектің 

мағынасы болмайды.  (слайд 

3. Теңдеуді шешу. 

 

х(х – 5) = 0;х2 – 4х = 0х2 – 4 = 0;х2 + 4 = 0. 

 

№ Сұрақтар иә жоқ 

1 ах2 + вх + с = 0 теңдеуі. Квадрат теңдеу ма?   

2 Толымсыз квадрат теңдеу 4 түрі бар ма?   

3 3х2 − 6х = 0 толымсыз квадрат теңдеу ма?   

4 5х2 + 10 = 0  толымсыз квадрат теңдеуінің жалғыз түбірі бар 

ма? 

  

5 аменв − коэффициенттерма?   

6 с − босмүшема?   

 

Толымсыз квадрат 

теңдеудің түрлері. 
ах2 + вх = 0 

с = 0 
 

ах2 = 0 

в= 0; с = 0; 
ах2 + с = 0 

в = 0 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

Презентация 
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Шығарылу жолдары.    
 

Сабақ 

ортасы 
Негізгі кезең  

«Шешімдер ағашы» 

Миға шабуыл.Топқа тапсырма береді. «Домино» ойыны 

Шешімдер ағашының астындағы есептерді алып топта шығарады. Табылған жауаптарды шешімдер 

ағашынан іздеп табады. 

 

Әрбір топ тез арада ойланып,доминоныны құрастыруы керек 

Топтық жұмыс 

Біліміңді тексер. Сендер өз білімдерінді теория арқылы және шығармашылық түрде көрсете алдыңдар енді 

практикалық түрде, есептер шығара білуде өз білім деңгейлеріңді көрсетіп, дәлелдеңдер. 

Әр топқа берілген есептерді ақылдасып шығарып, шешуін талдап, бір-біріне түсіндіреді. 

Топтарға тапсырма беріледі, шешуін тақтаға шығып, әрбір оқушы түсіндіріп, қорғайды. 

1-топ.    

1)
x2

x−2
=

x

x−2
          2)

2y−1

y+7
=

3y+4

y−1
        

2-топ. 

1)
y2−6y

y−5
=

5

5−y
     2)

2y+3

2y−1
=

y−5

y+3
 

3-топ.      

1) 
1+3y

1−3y
=

5−2y

1+2y
     2)

2x2

x−2
=

6−7x

2−x
 

 

 
 

Деңгейлік есептер шығару. 

 

№108                   

 

1)                 6х*(2х-1)-7х=12х2-6х-7х=12х2-13х; 

 

2)                 2(5х-4у+1)-3(3х-3у-1) =10х-8у+2-

9х+9у+3=х-8у+5; 

 

3)                 а+в+с-(а-в-с) =а+в+с-а+в+с=2в+2с; 

 

4)                 7(2а+5в)-5(3в-4а) =14а+35в-

15в+20а=34а+20в. 

 

№109   

(8х2+9у2+2ху-х)*(-5у) =  -40х2у-45у3-

10ху2+5ху 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

Сабақ 

соңы 

.Оқулықпен жұмыс  

Топтық жұмыс  

 І топ. Рационал теңдеудің шешу алгоритмі.  

 ІІ топ. Тақырыптағы 1-мысалды талдау және 

түсіндіру.  

 ІІІ топ.Тақырыптағы 2-мысалды шешу жолдаын 

талдау жән түсіндіру.  

 Осы тапсырмалар бойынша әр топ дайындалып, 

постер қорғайды. 

Бекіту кезеңі. 

Оқушылардан рационал теңдеудің 

алгоритмдерін сұрау. 

1) теңдеуге кіретін бөлшектердің ортақ 

бөлімін табамыз; 

2) теңдеудің екі жақ бөлігін ортақ  бөлімге 

келтіреміз; 

3) алымдарын теңестіру арқылы бүтін 

рационал теңдеуді аламыз; 

4) шыққан теңдеуді шешеміз; 

5) шыққан түбірлердің ішінен бөгде 

түбірлерді алып тастаймыз.  

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                №24 

Күні: Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы                         Мұғалімнің аты-жөні: Алиханов Ж. Ж 

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы  Теңдеулерді шешу 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.2.5 

|𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0;  𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0  
түріндегітеңдеулерді шешу; 

8.2.2.6 

бөлшек-рационал теңдеулерді шешу; 

8.2.2.7 

квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

квадрат теңдеудің анықтамасымен, толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарымен, 

келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасымен танысады.  

 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

Жаңа тақырыпқа байланысты  сыныпты сурет 

арқылы 3  топқа бөлу 

Оқушылардың мұндағы мақсаты суреттер 

арқылы өз жұптарын тауып, топ болып құралу 

Миға шабуыл арқылы 

Сұрақ жауапты пайдалану  

, Ауызша жаттығулар 

1. Әріптің қандай мәнінде алгебралық өрнектің 

мағынасы болмайды.   

 
2. Теңдеуді шешу.  

х2 – 4х = 0; 

х2 – 4 = 0; 

«Ептілер,жүйріктер,алғырлар» 

Өткен тақырыппен жаңа тақырып үшін  

Жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау 

мақсатында оқушыларға  арнайы тапсырмалар 

таратылады, өткен  тақырыпты еске  түсіруге 

байланысты бірненше тапсырмалар беру арқылы 

топтар арасында жарыс ұймдастарылады 

Оқушылардың мұндағы мақсаты берілген 

тапсырмаларды қатесіз топпен орындау,  

білімдерін тексеру. 

Топпен жұмыс жасау, жарыс арқылы сабаққа 

деген ынталары артады 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 
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х2 + 4 = 0. 

1. Еске түсіру. Мына теңдеулер қалай 

шешіледі. 

 
 

 

Сабақ 

ортасы 

Постер  

Тақырыбы:  

Рационал теңдеулер 

Әр топқа тапсырма тартау арқылы тараудан не біліп не үйренгендерін қағаз бетіне түсіреді, постер арқылы 

қорғайды 

Бөлшек-рационал теңдеуді шешу кезінде келесі алгоритм қолданылады: 

теңдеуге кіретін бөлшектердің ортақ бөлімін табамыз; 

теңдеудің екі жақ бөлігін ортақ  бөлімге келтіреміз; 

алымдарын теңестіру арқылы бүтін рационал теңдеуді аламыз; 

шыққан теңдеуді шешеміз; 

шыққан түбірлердің ішінен бөгде түбірлерді алып тастаймыз. 

 

Теңдеу шешуді қарастырайық: 

I  тәсіл . 

 
 

 

х2 – 3х + х  – 5 – х – 5 = 0 

 

Мұғалім ауызша тапсырмалар береді. 

1.Әріптің қандай мәнінде алгебралық өрнектің мағынасы болмайды: 
1

х
; 

1

х + 1
; 

5

х(х + 1)
; 

1

х2 − 1
 

2.Ауызша тапсырмалар: 
1

х
+

4х

5 − х
 

Оқушылар мұғалімнің тапсырмасын орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

01212 х

0172 х

052  хх 11х

5;0х

17х

8;0 х



х2 – 3х –10 = 0 

 

Д = 9 + 40 = 49 

 

х1 = 5     х2 = –2 

 

тексеру жүргізу арқылы шыққан мәндер теңдеудің  түбірлері  –2  және 5  болатынын анықтаймыз. (слайд 

№7). 

 

х = –2 х(х – 5) = –2(–2 – 5) ≠ 0; 

  х = 5 х(х – 5) = 5(5 – 5) = 0. 

 Тексеру жүргізсек, х = 5 саны берілген теңдеуді қанағаттандырмайтынын. 

 теңдеудің түбірі : х = –2 

 
 

Сабақ соңы Кім жүйрік ойыны    арқылы  сабақты  

жинақтайды 

Тақырып  бойынша білімдерін жинақтау үшін 

әр топқа  сұрақтар таратылады, сол  сұраққа 

жауап беріп тақырыпты жинақтайды 

Жеке жұмыс  

 Тест тапсырмаларын орындау.  

  

 Тест тапсырмаларының жауаптары:  

1) А 2)В 3)А 4)А 

. Мұғалім үлестірген сурет бөліктерін 

құрастырады, сипат-тайды. Сурет бөліктерін 

жылдам әрі тез құраған, дұрыс сипаттаған 

топ 

Жеңімпаз  атанады. 

 

Рефлексия    «Құпия хат»  әр түрлі фигуралар 

тізбегі оқушыларға  таратылады. 

 

 
1. Сабақта қандай бөлімді қарастырдық? 

2. Оқу мақсатына  жету үшін біз қандай іс –

әрекеттер  жасадық? 

3. Жұптық жұмыс түрінен алған әсеріңізбен 

бөліссеңіз? 

4. Қандай есептерді шығаруды үйрендіңдер? 

5. Жеке жұмыс қаншылықты қиын болды? 

 

Бағалау 

Жетістік критерийлері бойынша 

 

Оқушылардың 

белсенділіген 

байланысты 

бағаланады. 

 

 


