
Күні: 
Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Мұғалім:  

Сабақтың тақырыбы:  Қысқаша көбейту формулалары 

Сынып:7  Сабаққа қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу бағдарла-

масына сілтеме) 

7.2.1.11 ( )( )2233 babababa +=   қысқаша көбейту формуласын біледі және қолданады 

Сабақтың мақсаты:  
- кубтардың қосындысы формуласынбілу; 

- есеп шығаруда қолдану. 
Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 
Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Амандасу. Психологиялық ахуал тудыру. 

«Шапалақ» техникасы бойынша оқушылар жұпқа, 

үш-үштен, төрт-төрттен бөлінеді. Соңында төрт 

шапалақ бойынша топқа бөліп отырғызу. 

   

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

Ой қозғау. Алдымен сыныпты екі топқа 

бөлеміз, кейін осы екі топқа сәйкесінше 

тапсырмалар беріледі: 

Берілген көпмүшелікті көпмүшелікке көбейтіңіз: 

1-топ: (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) = 

2-топ: (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) = 

- Алынған өрнекті қалай тұжырымдауға 

болады? 

Осыдан кейін мұғалім тақырыпты шығады, кейін 

оқушылармен мақсатты анықтайды. 

Тақырыпты ашу 

Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен 

айырымының формулалары: 

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 

мұндағы 

(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) және (𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 

үшмүшесін айырманың (қосындысының) 

Brayn Gym.  

What is the next number in sequence below? 

Сандар тізбегіндегі келесі сан қандай? 

• 142.857 

• 285.714 

• 428.571 

• 714.285 

• ???.??? 

Answer: 857142 

 

These are the same digits being reshuffled as a 

result of multiplying 142857*1 through 6  

 
3-жаттығу 

Бос орындарды толтырыңыз. 

1) 𝑥3 − 𝑦6 = (_____________)(𝑥2 + 𝑥𝑦2 + 𝑦4); 

2) 𝑎3 − 125 = (𝑎 − 5)(___________________); 

  



толымсыз квадраты деп атайды. Бұл айырманың 

(қосындының) толық квадратынан тек орта 

коэффициенті арқылы ерекшеленеді (2 сандық 

коэффициенті жоқ). 

 

Формуланы оқушыларға ауызша 

тұжырымдату: 

- Екі өрнектің кубтарының қосындысы - осы екі 

өрнектің қосындысын олардың айырымының 

толымсыз квадратына көбейткенге тең болады. 

- Екі өрнектің кубтарының айырмасы - осы екі 

өрнектің айырмасын олардың қосындысының 

толымсыз квадратына көбейткенге тең болады. 

3) 
27

64
𝑚3 − 0,008𝑛12 = (

3

4
𝑚 −

0,2𝑛4) (___________________). 

 

4-жаттығу 

Тең өрнектерді бір-бірімен байланыстырыңыз. 

8𝑎3 − 27;      8𝑎3 + 27;      16𝑥3 − 1;      64𝑥3

+ 1;      8𝑎3 − 27; 
𝑚3

8
− 𝑛3;      (

𝑚

2
)

3

− 𝑛9;      64𝑥3 − 1;     
𝑚3

2
− 𝑛3. 

 

1) (2𝑎 − 3)(4𝑎2 + 6𝑎 + 9) = 

2) (4𝑥 − 1)(16𝑥2 + 4𝑥 + 1) = 

3) (
𝑚

2
− 𝑛3) (

1

4
𝑚2 +

𝑚𝑛3

2
+ 𝑛6) = 

 

15  минут 

 

 

 

 

Осы этапта оқушыларға жеке жұмыс үшін 

карточкалар таратылады. Оны орындап болған соң 

көрсетілген сілтеме бойынша bilimland.kz 

сайтынан тапсырмаларды тексереді. Тексеріп 

болғаннан кейін бағалау критерилері бойынша 

жұптасып бір-бірін бағалап шығады.  

 

Бағалау критерийлері: 

- Кубтардың қосындысының формуласын біледі; 

- Кубтардың айырмасының формуласын біледі; 

- Есеп шығаруда дұрыс қолданады. 

1-жаттығу 

Көбейткіштерге жіктеңіз.  

2𝑥𝑦2;     0,09𝑥2;     2𝑦𝑧3;      2𝑥;     (0,3𝑥)3;      
1

2
;      0,3𝑥;     

1

16
; 

4𝑦2𝑧6;      
1

4
;      2𝑥𝑦𝑧3.  

1) 0.027𝑥3 + 1 =. . . +1 = (… + 1)(… −. . . +1); 

2) 𝑥3 + 8𝑦3𝑧9 = (𝑥+. . . )(𝑥2−. . . +. . . ); 

3) 8𝑥3 + 𝑦6 = (… + 𝑦2)(4𝑥2−. . . +𝑦4); 

4) 𝑥9 +
1

64
= (𝑥3+. . . )(𝑥6−. . . 𝑥3+. . . ). 

2-жаттығу 

Көпмүшелерді көбейтуді орындаңыз. 

1) (𝑥2 + 𝑦)(𝑥4 − 𝑥2𝑦 + 𝑦2) = 

2) (2𝑎 +
𝑏

3
) (4𝑎2 −

2

3
𝑎𝑏 +

𝑏2

9
) = 

 

  



Жеке жұмыс 

10 минут 
Сабақтың басында оқушылар топқа бөлінген. Осы 

топтарға тарсия таратпа қағаздары беріледі. 

Оқушылардың мақсаты берілген есеп пен оның 

шешімін сәйкестендіре отырып төмендегідей 

үшбұрыш алу. 

 

Кері байланыс: 

- Тапсырманы орындауда қандай қиындықтар 

болды? 

- Қандай білімдеріңізді қолдандыңыздар. 

 

  

Соңы 

5  минут 
Сабақты қорытындылау. Рефлексия. 

«БББ» кестесін толтыру. 

 

Білгем Білдім Білгім келеді 

   

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Күні: Мұғалім:  

Сабақтың тақырыбы:  Кубтардың қосындысы және айырмасы (бекіту сабағы) 

Сынып:7  Сабаққа қатысқандар саны: Сынып:7  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

7.2.1.11 ( )( )2233 babababa +=   қысқаша көбейту формуласын біледі және қолданады 

Сабақтың мақсаты:  - кубтардың қосындысы мен айырмасы формуласын есеп шығаруда қолдану. 
Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Амандасу. Психологиялық ахуал тудыру. 

Оқушыларға сергіту сәті ретінде және білімдерін 

жаңғырту үшін «Адамды тап» техникасы 

ұсынылады. Кесте бойынша ұсынылған 

формулаларды білетін оқушыларды іздеп, есімін сол 

формула тұсына жазуы қажет. Сосын мұғалім сол 

оқушылардан сұрайды. 

 

- Қандай қиындықтар болды? 

- Қандай формулаларды қолдандыңдар? 

 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎
+ 𝑏) = 

𝑎3 + 𝑏3 = 4𝑎2 − 4𝑎
+ 1 = 

(𝑎 − 𝑏)2 = 

23 + с3 = 𝑑3 − 64 = 𝑎2 − 4 = 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Сыныпты топқа бөлу. Сыныпта топқа бөлу үшін 

ұсынылатын әдіс: формулаларды сәйкестендіру 

арқылы топқа бөлінеді. 

 

 «Домино» ойыны. Әр топқа таратпа қағаздары 

беріледі. Оқушылардың мақсаты есептің шарты мен 

жауабын сәйкестендіре отырып мәреге жету. 

Соңында мұғалім әр топты бағалау критерийлері 

бойынша бағалап шығады. 

 

 

1 топ 2 топ 3 топ 

(𝒂 + 𝒃)𝟐 
 

𝒂𝟑 + 𝒃𝟑 

 

𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 

 

= 𝒂𝟐

+ 𝟐𝒂𝒃
+ 𝒃𝟐 

 

= (𝒂
+ 𝒃)(𝒂𝟐

− 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐) 

= (𝒂
− 𝒃)(𝒂
+ 𝒃) 

(𝒂 − 𝒃)𝟐 
 

𝒂𝟑 − 𝒃𝟑 

 

𝟒 − 𝒄𝟐 

 

  



№ Б 1 балл 0 балл 

1 Есептерді шығару 

барысында ҚКФ дұрыс 

қолданады 

  

2 Домино дұрыс 

құрылған 

  

Барлығы  
 

 

= 𝒂𝟐

− 𝟐𝒂𝒃
+ 𝒃𝟐 

= (𝒂
− 𝒃)(𝒂𝟐

+ 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐) 

= (𝟐
− 𝒄)(𝟐
+ 𝒄) 

15  минут 

 

 

 

 

Берілген есептерде тақ номерлерін орындайды.  

Шығарып болған соң оқушылар дәптерлерін 

алмасып, тақтадағы жауаппен салыстыра отырып 

бір-бірін тексереді.  

 

 

Бағалау критерийлері: 

- Есептерді шығару барысында ҚКФ қолданады; 

- Түрлендірулерді дұрыс орындайды; 

-Дұрыс жауапқа келеді. 

 

 

Бағалау критерийлері: 

- Есептерді шығару барысында ҚКФ қолданады; 

- Түрлендірулерді дұрыс орындайды; 

-Дұрыс жауапқа келеді. 

 

  

Жеке жұмыс 

10 минут 
Қабілеті жоғары оқушылар үшін қосымша тапсырма: 

Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңыз:  

1. 2𝑎3 + 9 − (𝑎 + 1)(𝑎2 − 𝑎 + 1), 𝑎 = 0.5; 
 

Теңдеуді шешіңіз: 

2. 6(𝑥 + 1)2 + 2(𝑥 − 1)(𝑥2 + 𝑥 + 1) − 2(𝑥 + 1)3 = 26; 
 

Өрнекті ықшамдаңыз: 

3. (𝑎2 − 3)3 − (𝑎 − 2)(𝑎2 + 4)(𝑎 + 2); 
 

Есептеңіз: 

4. 
773−693

702−622 −
773+413

1252−49
−

1

2
; 

224. Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар: 

( )( ),1192)1 23 ++−−+ aaaa  мұндағы  ;5,0=a  

( )( ) ( )( ),93322)2 2 ++−−−+ xxxxxx  мұндағы  

;
4

1
=x

 

( ) ( )( ) ( ) ,142213)3
322

+−+−++− bbbbb  мұндағы  

;
3

1
−=b

 

( ) ( )( ) ( )( ),1131141)4 23
++−+−+−− aaaaaaa  

  



 мұндағы  .2−=a  

 

225. Теңдеуді шешіңдер: 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) .4212412132)3

;522151535)2

;261211216)1

223

32

322

=+−+++−+

=−++−−−

=+−++−++

xxxxxx

xxxxx

xxxxx

 
 

227. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер: 

( ) ( )

( ) ( ) ;2)2

;2)1

33

33

mnmnm

yyxyx

−−++

−−−+
 

 

Соңы 

5  минут 
Сабақты қорытындылау. Рефлексия: 

СИНКВЕЙН: 

➢ Бірінші жолда - бір сөзбен тақырыптың аты 

(әдетте зат есімі) 

➢ Екінші жолда – екі сөзбен тақырыпқа 

сипаттама (екі сын есім)  

➢ Үшінші жолда – үш сөзбен осы тақырыптағы 

әрекеттерге сипаттама  

➢ Төртінші жолда – төрт сөзбен тақырыпқа 

қатысты сөз тіркесі (фраза) 

➢ Соңғы жолда – тақырыпты ашатын бір 

синоним сөз  

   

 

 

 

 

 

 

 

Күні: Мұғалімніңаты-жөні: 



Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Квадраттар айырмасының формуласы (бекіту сабағы) Сабақ тақырыбы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

7.2.1.10 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), (𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏2 қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану; 

7.1.2.14  

тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану 

Сабақ мақсаттары - қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту формулаларын қолдану. 
Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
 Амандасу. Қолайлы психологиялық 

ахуалды жасау үшін және үш топқа бөлу 

үшін «Молекула және атом» ойыны 

өткізіледі. 

Мұғалім осы ойында  

оқушыларға кабинетте хаос ретінде қозғалу және оның белгі бойынша 
(қоңырау, шапалақ)  2,3 немесе 4 оқушыдан   топтарға бөлінуге 
ұсынады 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Пифагор есебі 

«Бірден басқа әр тақ сан квадраттардың 

айырмасы болып саналады» 

Шешімі: 

(n+1)2-n2=(n+1-n)(n+1+n)=2n+1-      бұл тақ сан 

Егер, кім осы тапсырманы тез орындалса, Диофант есебін 

орындай берсін 

Қосындысы 20, ал көбейтіндісі 96 болатын екі санды табыңдар 

  

15  минут 

 

 

 

 

Мұғалім оқушыларға тақтаға назар 

аударыңдар дейді.  

Оқушылар Bilimlandсайттынан видеоны 

көріп, сабақтың тақырыбын анықтайды 

және сабақтың мақсатын ашады. 

Одан кейін BilimLand сайттынан 2 – 3 

жаттығуларды орындайды 

 

  



Жеке жұмыс 

10 минут 
Домино ойыны 

Оқушыларға өз білімдерді бекіту үшін 

домино ойыны ұсынылады .  

Бағалау критерийлері: 

• Қысқаша көбейту формулаларын 

қолдана алады 

• Есептеулерде қысқаша көбейту 

формалаларын қолдана алады 

• Дәлелдеуді жүргізе алады. 

Оқушылар жұпта келесі тапсырмаларды орындайды(кілт арқылы 

тексеріс): 

№352,360,372,373,379 
 

 

  

Соңы 

5  минут 
Бағалау критерийлері: 

• Қысқаша көбейту формулаларын 

қолдана алады 

• Есептеулерде қысқаша көбейту 

формалаларын қолдана алады 

• Дәлелдеуді жүргізе алады. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы 

Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты (бекіту 
сабағы)  

Сабақ 
тақырыбы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  
(оқу бағдарламасына сілтеме) 

7.2.1.19 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), (𝑎 ± 𝑏)2 түріндегі көбейтінділерді тіктөртбұрыштардың аудандары  түрінде өрнектеп түсіндіреді; 

7.2.1.17   
қысқаша көбейту формулаларын 𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), 
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
біледі және қолданады; 

Сабақтың мақсаты (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты формулаларын өздігінен дәлелдеу білігін мен 
дағдыларын қалыптастыру, формулаларды дұрыс оқу білу және олардың компоненттерін атау. 
Алынған формулаларды геометриялық интерпритациясын қарастыруда және өрнектерді түрлендіруге қолдану 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Ұйымдастыру . 

Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, зейінін 

жинақтап, сабаққа ынтасын аудару  

2. «Ой қозғау» (ауызша) 

 

Мақсаты: Өткен материалды қайталау 
Сипаттамасы: жаппай сұрақ қою  
Оқушын: сұрақтар қою 
Оқушы: сұрақтарға жауап беру  
Бағалау: мақтау  
 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

2 топқа бөлу.Оқушыларға екі өрнектің қосындысы мен 
айырмасының квадраты(3𝑥 + 𝑛)2 = 9𝑥2 + 6𝑥𝑛 + 𝑛2, 
(5𝑦 − 𝑚)2 = 25𝑦2 − 10𝑦𝑚 + 𝑚2фрагметтері  беріледі.           
(Фрагменттердің саны оқушылар санына байланысты) 

Мұғалім таратпа материал таратады 

Оқушылар тапсырманы орындайды. Бір теңдікті жинаған 
оқушылар бір топқа бірігеді.  

Топта оқушылар қайталауға арналған есептерді 
орындайды: 

Тексеріс сыныппен іске асады. Барлық топтардың 

жұмыстары ауызша тексеріледі. Әрбір топ өз 

1. Өрнекті ықшамдаңдар:  
а) ( 4а + 7)²; 
б) (6х – 5у)²; 
в) (у² -х³)². 
2.  Теңдік орындалатындай * орнына өрнектерді 
қойыңдар 

      а)  (6а
5

 + * ) = * + * + 25х²; 

      б) ( 10 х
5

 + * )² = * + * + 36 х
4

у
6

; 

      в) ( * - 8а
4

)² = 81 а
6

в² - * + *. 

3. Қысқаша көбейту формуласы арқылы 
есептеңдер: 21², 31², 85². 

  



жауаптарын кезек-кезек айтып, басқа топтар 

жауаптарды тексеріп талқылайды. 

 

 

15  минут 

 

 

 

 

Жұптық жұмыс. 
Оқушылар өз жұптарын тауып бөлінеді. 
Мақсаты: 
Практикалық маңызы бар тапсырмаларды орындау 
арқылы оқушылар (𝑎 ± 𝑏)2 қысқаша көбейту формуласын 
өздігінен геометриялық тұрғыдан қорытып шығарады 
Сапаттамасы: Оқушылар тапсырмаларды топтың ішінде 
ақылдасып орындайды  
Мұғалім:  Мұғалім бағыттауыш сұрақтары арқылы 
оқушыларды  бағыттап отырады 
Оқушы: жұппен жұмыс жасап, тапсырманы орындайды.   
 
 

1)2) 
 
 
Жауаптары. 

 

 
 
Презентация бойынша қосымша есептер орындалады. 
 

 
Келесі сызбаларды қолданып, екі өрнектің 
қосындысы мен айырмасының квадрат 
формулаларын қорытып шығарыңдар. Сызбаларды 
салып, формулалардың қорытындысын дәптерге 
жазыңдар. 
 

 

  



Кері байланыс: 
− Екі өрнектің қосындысының және 

айырмасының формуласының геометриялық 
қорытындысы қиындық туғызды ма?  
− Қандай?  
− Қосымша талқылауды қажет ететін сұрақтар 

бар ма? 
Жеке жұмыс 

10 минут 
Жаңа алған білімдерін тексеру. Әр оқушы өздігінен 
тапсырманы орындайды.  

 

№1 көпмүше түрінде жазыңдар 
А) (5 + 𝑥)2 
B) (1 − 3𝑥)2 
C) (3𝑎 + 7𝑏)2 
D) (𝑥2 + 4)2 
№2 Өрнекті ықшамдаңдар 

A) (𝑚 + 4)2 − 4(𝑚 + 1)2 

B) (𝑎 + 1)2 + 3(𝑎 − 1)2 − 5(𝑎 − 1)(𝑎 + 1) 

 
№3Теңдеуді шешіңдер:  

A) (3𝑥 + 1)2 − (3𝑥 − 1)2 = 11𝑥 + 1.2 
 

  

Соңы 

5  минут 
Оқушыларға кішігірім сауалнаманы толтыруға беру 

1. мен сабақ барысында 
жұмыс жасадым 
2. мен өз жұмысыммен  
3. сабақ мен үшін 
4. Сабақ барысында мен  
5. Менің көңіл күйім 
6. Сабақ материалы мен 
үшін 

Белсенді  / белсенді емес 
        риза  / риза емес 
        қысқа / ұзын 
        шаршамадым / 
шаршадым 
        жақсы болды / жаман 
болды 
        түсінікті / түсініксіз 
        пайдалы/ пайдасыз 
       қызықты  / қызықты емес 

 
 

   

 

 

 

 

 



 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы 

Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты (жаңа 
тақырып) 

Сабақ 
тақырыбы 

Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары  
(оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

7.2.1.17   
қысқаша көбейту формулаларын 𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), 
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
біледі және қолданады; 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  
Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
1.Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, 

зейінін жинақтап, сабаққа ынтасын 

аудару.  
Бағалау: мақтау  

2.«Ой қозғау» (ауызша) 
- Бірмүше және көпмүше дегеніміз не? 
- Бірмүшені көпмүшеге қалай көбейтеміз? 
- Көпмүшені көпмүшеге қалай көбейтеміз? 
Мақсаты: Өткен материалды қайталау 
Сипаттамасы: жаппай сұрақ қою  
Оқытушы: сұрақтар қою 
Оқушы: сұрақтарға жауап беру  

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Braingym:  𝟐𝟎𝟏𝟐 ? 

Ауызша есептеңдер! 

Қиындық туғызды ма? 

Ауызша есептеу үшін бізге квадратқа 

шығару формуласы қажет болады.  

Оқушылар сабақтың тақырыбы мен мақсатын айқындайды.  
- Орындалған тапсырма бойынша бүгін біз нені зерттеумен 

айналысамыз ? 

  

15  минут 

 

 

 

 

Жаңа тақырыпты меңгеру 
Мақсаты: 
Қосынды мен айырманың квадратын 
оқушылар өздігінен практикалық маңызы бар 
тапсырмаларды орындау арқылы қорытып 
шығарады 

Бейнебаян көру 
Берілген видеоның орнына қысқаша көбейту формулалардың 
қолдануын көрсететін кез келген видеоны қолдануға болады 
немесе қысқаша көбейту формулалардың қолданудың бірнеше 
мысалдарын тақтаға жазып көрсетуге болады 
http://bilimland.kz/ru/home#lesson=10023 

  

http://bilimland.kz/ru/home#lesson=10023


Жеке жұмыс 

10 минут 
Сипаттамасы: 
Әрбір оқушыға тапсырмалары бар таратпа 
қағаздар таратылады. Оқушылар жұппен 
кестені толтырады. Оқушылар жақшаны 
көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесі 
бойынша орындайды.  
Мұғалім: 
Оқушыларды бағыттаушы сұрақтар қою 
арқылы бағыттайды 
Оқушы: жұпта тапсырманы орындайды 
 
Бірінші және төртінші бағандағы жауаптарды 
салыстырыңдар? Қандай қорытындыға 
келдіңдер?  
- алынған нәтижелерде не ортақ болды? 
(нәтижесі болып үшмүше шықты) 
- Үшмүшенің бірінші, екінші, үшінші мүшесі нені 
білдіреді? (біріншісі-бірнші айнымалының 
квадраты, екіншісі-екі еселенген бірінші мен 
екіншінің көбейтіндісі, үшіншісі-екінші 
айнымалының квадраты)      

Кестені толтырыңдар:                                                                                                    
Берілгені Көбейтінді түрінде 

жазыңдар 
Көбейтуді 

орыңдаңдар 
Алынған нәтижені 

жазыңдар 
 

( )2
ba +     

( )2
yx +     

( )2
3+z     

 
 

  

Соңы 

5  минут 
 
Кері байланыс: 

 

Екі өрнектің қосындысының формуласын қолдану 

қиындық туғызды ма?  

− Қандай?  

- Қосымша талқылауды қажет ететін сұрақтар бар ма?  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Күні: Мұғалімніңаты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Квадраттар айырмасының формуласы  

(жаңа материалды меңгеру сабағы) 

Сабақ тақырыбы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

7.2.1.10 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), (𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏2 қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану; 

7.1.2.14  

тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану; 

Сабақ мақсаттары - қысқаша көбейту формулаларын біледі және қолданады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту формулаларын қолданады; 
Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Амандасу. Психологиялық ахуал 

«Қошемет сөздер» 

 

Амандасу. Психологиялық ахуал 
«Қошемет сөздер» 

Оқушылар шеңбер жасап  қол ұстасып тұрады. 

Көршінің көзіне қарап ол туралы жақсы сөз айту керек. 

Содан кейін ол басқа оқушыға қошеметсөздерді 

айтады. 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Мұғалім оқушылардан тақтаға назар аударуды 

сұрайды. Тақтада бірінші слайдта анаграмма 

көрсетеді. Оқушылар анаграммадан керекті сөз 

тіркесін тауып сабақтың тақырыбын атайды. Одан 

кейін сабақтың мақсатын анықтайды. 

(оқушылар 1-2 саналып жұпқа бөлінеді) 

Оқушылар қасында отырған көршілермен келесі 

тапсырмаларды орындайды. (кілт арқылы өзара 

тексеріс).      

1.Тиімді тәсілмен есептеңіздер 
1) 22 4555 −  

2) 22 3664 −  

3) 

22

3

1
2

3

2
3 








−








 

4) 

22

9

4
4

9

5
7 








−








 

2.    Теңдеулерді шешіңіздер 

 

5) 092 =−х  

  



6) 0121 2 =− х  

7) 096,1 2 =− у  

8) 082 3 =− yy  

9) ( )( )( )22 yxyxyx ++−  

10) 
0

4

7
7 35 =− yy

 
 

3. Көбейтінді түрінде жазыңыздар. 

 
Кері байланыс: 

Квадраттардың айырмасының формуласын 

қолдану қиындық туғызды ма? 

− Қандай? 

- Қосымша талқылауды қажет ететін сұрақтар бар 

ма? 

 
15  минут 

 

 

 

 

Мұғалім балаларды топқа бөлу үшін келесі 

карточкалардыұсынады. Оқушылар 

карточкалардан  жаңа терминдермен танысады 

(Мысалы, 1 топ: Multiply – умножить – көбейту; 2 

топ: polynomial – многочлен – көпмүше және т.б.) 

English Русский Қазақ 

multiply умножить көбейту 

polynomial многочлен көпмүше 

bracket скобка жақша 

factor множитель көбейткіш 

Тез орындаған оқушыларға арналған 

тапсырмалар: 

Тиімді тәсілмен шығарыңдар: 

а) 
910

1372 − 1232
;      б) 

2742 − 342

960
;   

 в) 
532 − 272

792 − 512
;   г) 

14400

3242 − 362
 

  



еxpression Выражение Өрнек 
 

Жеке жұмыс 

10 минут 
Оқушылар өз топта келесі тепе-теңдігін 

дәлелдейді: 

Тепе-теңдігін дәлелдеңдер: 

(a + b)(a − b) = a2 − b2 

Одан кейін әр топ басқа топтарға өз шешімін 

көрсетеді 

-1-ші жол – бір сөз, тақырыптың аты, көп кездерде 

кездесетін зат есім; 

— 2-ші жол – екі сөз, сын есімдер 

— 3-ші жол – үш сөз, етістік; 

— 4-ші жол – төрт сөзден құрастыратын сөйлем 

— 5-ші жол – синоним. 

  

Соңы 

5  минут 
Оқушыларға өз шешімдерін тексеру үшін 

«Bilimland» сайтынан видеоны қарауға 

ұсынылады 

Кері байланыс: 

Шешімі дұрыс па? 

Шешімі дұрыс емес болса, не істеу керек? 

Көпмүше түріне келтіріңдер: 

1) 







+








− bаbа

2

1

3

1

2

1

3

1
 

2) ( )( )baba 5,02,05,02,0 +−  

3) ( )( )2222 baba +−  

4) ( )( )baba 5454 −−−  

5) ( )( )( )5255 2 −++ mmm  

Өрнекті ықшамдаңдар: 

( ) ( )22
yxyx −−+  

  

 

 

 

 

 

 

 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 7  Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару Сабақ тақырыбы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

7.2.1.14. Алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару арқылы көбейткіштерге жіктей алады  (2a2b +
10ab2 − 14a2b2, a(b + c) + 10(b + c), (a − b)2 + 3(b − а)). 



Сабақ мақсаттары -өрнектің құрамындағы қосылғыштардың құрамындағы ортақ көбейткішті таба алады 

-қосылғыштарды көбейткіштер түрінде жаза алады 

-ортақ көбейткішті жақша сыртына шығара алады 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
1-сабақ. Мұғалім тапсырма береді 

Мұғалім: тапсырмалардың жауаптарын сұрайды, 

көмекші сұрақтар береді 

Нәтижені бағалау: тек ауызша марапатталады, не 

ескерту беріледі 

1.Мақсаты: алдыңғы өтілген тақырып бойынша 

тапсырманы қаншалықты орындай алатынын тексеру. 

2. Мазмұны: өтілген тақырып бойынша тапсырманы 

жұмыс дәптерінен қара 

3. Әдісі: оқушылар берілген шаблон бойынша өзінің 

жұмысын өзі тексереді 

4. Формасы: жеке жұмыс 

5. Құралы: оқулық, жұмыс дәптері 

6. Оқушының іс-әрекеті: дұрыс орындалған 

тапсырмаға + таңбасын қояды 

7. Мұғалімнің іс-әрекеті: нәтижені кестеге жазады, 

(оқушылардың тапсырманы орындау деңгейі көрінеді) 

8. Нәтижені бағалау: қабілеті мен еңбегіне сәйкес 

бағаланады 

в) 1. Мақсаты: жаңа тақырыпты меңгеруге қажет 

өтілген материалдардан қайталау тапсырмаларын 

қаншалықты орындап келгендігін тексеру 

2. Мазмұны: карточкаларда; 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Жаңа тақырыпты талқылау. 

а) 1.Мақсаты: жаңа тақырыпты өз бетінше меңгеріп 

көруге мүмкіндік туғызу 

2. Мазмұны: тақтадағы тапсырма: 

4. Формасы: жұптық жұмыс 

5. Құралы: жұмыс дәптері 

6. Оқушы: барлық оқушы қатысады, қабілетіне қарай 

әрқайсысы жұп жұмысына үлес қосады . 

б) 1.Мақсаты: мұғалімнің көмегімен жаңа тақырып 

тапсырмаларын талқылап, ережені оқушының өзі 

қорытып шығаратындай мүмкіндік туғызу 

І.4х𝟓у𝟐-2х𝟑у𝟐+6х𝟐     көпмүшесін көбейткіштерге 

жіктеу керек 

1.4, -2 және 6 коэффициенттерінің ЕҮОБ-і 2-ге тең 

2.х айнымалысы сәйкесінше 5, 3 және 2 дәрежесінде 

көпмүшенің құрамындағы бірмүшелердің 

1.Мақсаты:Ұйымдастыру сәтін өткізу. 

Берілген бірмүшелердің ортақ көбейткіштерін 

анықтаңыз: 1)9а𝒃𝟑 және 3ab;  2)12x𝒚𝟐 және 15xy; 3) 

-10𝒂𝟐𝒃𝟐  және 20a𝒃𝟑;  4) 3a(x-y) және 2(𝒙 − 𝒚)𝟐;  

 5) 6m(4n-7m)  және 2p(7m-4n). 

3. Әдісі: сұрақ-жауап 

4. Ұйымдастыру формасы: жеке орындайды (Ж) 

5. Оқушы: сұрақтарға жауап береді, жауаптарын 

түсіндіреді, орындап келген тапсырмаларды талдайды , 

салыстырады. 
 

  



барлығында бар, ең кішідәрежесі 2-ге тең 

3.у айнымалысы қосылғыштардың бәрінің 

құрамында болмағандықтан, оны жақша сыртына 

шығара алмаймыз 

Қорытынды: жақшаның сыртына 2х𝟐 өрнегі  

шығады 

4х𝟓у𝟐-2х𝟑у𝟐+6х𝟐= 2х𝟐(𝟐х𝟑у𝟐 −ху𝟐 + 𝟑) 

ІІ. 3х(х+у) +х+у көпмүшесін көбейткіштерге жіктеу 

керек. 

Қойылатын сұрақтар: 

-Берілген көпмүшені көбейткіштерге жіктеу үшін 

бірінші әдісті қолдана аламыз ба? 

(Қолдана алмаймыз. Себебі жақшаны ашып 

түрлендіретін болсақ, алынған көпмүшенің 

қосылғыштарының ортақ көбейткішін анықтау 

мүмкін болмайды.) 

Көпмүшені 3х(х+у) +х+у=3х(х+у) +(х+у) түріне 

келтіре аламыз. Көпмүшенің құрамындағы 

қосылғыштарға ортақ көбейткіш бірмүше емес 

(х+у) екімүшесі болады. Демек  

2. Мазмұны: оқулықта, презентацияда 

3. Әдісі: диалог 

4. Формасы: фронтальды 

5. Оқушы: мұғалімнің басшылығымен жаңа тақырып 

мазмұнын меңгеруге берілген тапсырмаларды 

талдайды 

8. Тапсырмаларды орындау барысында  оқушылар 

ауызша марапатталады немесе ескерту алады 

Есептер шығару 

в) 1.Мақсаты: меңгерген теориялық білімдерін 

қарапайым мысалдармен бекіту 

2. Мазмұны: оқулықта №217, 218, 224, 235 

3. Әдісі: есептер шешу 

4. Формасы: жеке тақтада 

6. Оқушы: көпмүшені көбейткіштерге жіктеу әдісін 

қолданып есептер шығарады 

7. Мұғалім:  қосымша сұрақтар беру арқылы 

оқушыға бағыт береді 

8. Нәтиже: ауызша марапатталады 

15  минут 

 

 

1. Мазмұны: оқулықта 

2. Әдісі: есептер шығару. 

3. Формасы: жеке жұмыс 

Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеңіздер: 

І топқа     1) ax+ay+az; 2) 12𝒙𝟐𝒚-18x𝒚𝟐-30xy;  

ІІ топқа    1) –ax-bx-cx; 2) 3x+6xy+9𝒙𝟐;  

  



 

 
Тапсырмалар оқушыларға үйден аяқтап келуге 

беріледі.  
ІІІ топқа  1)𝒙𝟒+𝒙𝟑-𝒙𝟐; 2)8𝒙𝟓𝒚𝟖-24𝒙𝟑𝒚𝟓-2𝒙𝟐𝒚𝟐 

3. Әдісі: диалог, пікірлесу) 1.Мақсаты: алдыңғы 

өтілген тақырып бойынша үй тапсырмасын 

қаншалықты орындап келгендігін тексеру. 

2. Мазмұны: өтілген тақырып бойынша тапсырманы 

оқулықтан қара 

І деңгей 219, 220 

ІІ деңгей 225, 226 

ІІІ деңгей 239, 240 

3. Әдісі: оқушылар бір-бірінің жұмысын  тексереді 

4. Формасы: жұптық жұмыс 

5. Құралы: оқулық, жұмыс дәптері 

6. Оқушының іс-әрекеті: дұрыс орындалған 

тапсырмаға + таңбасын қояды 

7. Мұғалімнің іс-әрекеті: нәтижені кестеге жазады, 

(оқушылардың тапсырманы орындау деңгейі көрінеді) 

8. Нәтижені бағалау: қабілеті мен еңбегіне 

Жеке жұмыс 

10 минут 
 Кері байланыс (оқушыларға деңгейлік тапсырмалар 

орындату)(1) 

І деңгей 219, 220 

ІІ деңгей 225, 226 

ІІІ деңгей 239, 240 

1. Мақсаты: алған білімдерін қолдану 

  

Соңы 

5  минут 
Есептер шығару 

в) 1.Мақсаты: меңгерген теориялық білімдерін 

есептер шығаруда қолдану 

2. Мазмұны: оқулықта №654, 656, 657; №28.15, 28.16, 

28.23  

3. Әдісі: есептер шешу 

4. Формасы: жеке тақтада 

6. Оқушы: көпмүшені көбейткіштерге жіктеу әдісін 

қолданып есептер шығарады 

7. Мұғалім:  қосымша сұрақтар беру арқылы 

оқушыға бағыт береді 

8. Нәтиже: ауызша марапатталады 

   

 

 

 

 



 

 

 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 7  

Сабақ тақырыбы:Қысқаша 

көбейту формулаларының 

көмегімен өрнектерді 

түрлендіру 

Қатысқандар саны:  

Сабақтың түрі:  Бекіту сабағы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  

7.2.1.15Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 

Сабақ мақсаттары Қысқаша көбейту формулалары арқылыкөпмүшені көбейткіштерге жіктеуді жалпылау және жүйелеу. 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Амандасу  

Оқушыларды сабаққа дайындығын тексеру. 

Сыныптағы жағымды психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Топқа бөлу. 

Үш түсті стикерде келесі тілектер жазылған: 

1) Мақсатыңа жетуіңді; 

2) Сәттілік; 

3) Жақсылық; 

4) Көтеріңкі көңіл-күй; 

5) Әр істе көшбасшы болуыңды; 

6) Білім шыңына жетуіңді; 

7) Биік белестерді бағындыруыңды; 

8) Әрқашан жеңімпаз болуыңды; 

9) Әрқашан алда болуыңды тілеймін. 

Оқушылар ортада шеңберде тұрып, бір-біріне осы 

тілектерді тілеп, стикердің түсі бойынша топқа 

бөлінеді. 

  

 

Негізгі бөлім 
Өткен білімді еске түсіру үшін Блум түймедағы Көбейткіштерге жіктеңіз:   



Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

әдісін қолдануға болады.  

Онда төменгідей сұрақтарды ұсынуға болады. 

1) Көпмүшені көбейткіштерге жіктеуді қалай 

түсінесіз? 

Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу – көпмүшені 

екі немесе бірнеше көпмүшелердің көбейтіндісі 

түріне келтіру 

2) Көпмүшені көбейткіштерге жіктеудің қандай 

түрлерін білесіз? 

(Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару, 

қысқаша көбейту формулаларын пайдалану, 

топтау тәсілі) 

3) Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу не үшін 

қажет? 

Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу дағдысы 

өрнектерді түрлендіруде, алгебралық бөлшектерді 

қысқартуда, теңдеу мен теңсіздіктерді шешуде 

қажет. 

4) Көбейткіштерге жіктеңіз: 𝑥2(𝑥 − 3) −
2𝑥(𝑥 − 3) + 𝑥 − 3 

(𝑥 − 3)(𝑥 − 1)2 

5) Көбейткіштерге жіктеуге есеп ойдан 

құрастырыңыз. 

6) Топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктеу тәсілін 

сипаттаңыз. 

Топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктеу 

алгоритмі: 

1. Көпмүшенің ортақ көбейткіштері бар 

мүшелерін бірыңғай топтарға бөлу; 

2. Әр топтағы мүшелердің бірмүше түріндегі 

ортақ көбейткішін жақша сыртына шығару; 

3. Әр топтағы мүшелердің бірмүше түріндегі 

ортақ көбейткішін жақша сыртына шығару; 

𝑎)  𝑥3 − 2𝑦2 + 2𝑦 − 1  𝑐) 8𝑏3 + 6𝑏2 + 3𝑏 + 1 

𝑏) 𝑥3 − 𝑦3 − 5𝑥(𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2)                   𝑑) 𝑎3

− 4𝑎2 + 20𝑎 − 125 

4. Көбейтінді түрінде жазыңыз: 

𝑎) 𝑥3 + 𝑦3 + 2𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 2𝑦2                 𝑑) 𝑎4 + 𝑎𝑏3

− 𝑎3𝑏 − 𝑏4 

𝑏) 𝑎3 − 𝑏3 + 3𝑎2 + 3𝑎𝑏 + 3𝑏2                  𝑒) 𝑥4

+ 𝑥3𝑦 − 𝑥𝑦3 − 𝑦4 

5. Көбейткіштерге жіктеңіз: 

𝑎) (𝑎 + 4)2 − (𝑏 + 2)2                                 𝑑) (13𝑚
− 9)2 − (8𝑚 − 7)2 

𝑏) (𝑚 + 10)2 − (𝑛 − 12)2𝑒) (2𝑐 + 1)3 − 64 

c)(3𝑥 + 1)2 − (4𝑥 + 3)2                             𝑓) (3𝑥 +
2𝑦)3 + 729𝑦3 
 

15  минут 

 

 

 

 

Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңіз: 

 

Тақырыпқа шығу 

Мақсатты анықтау 

𝑥2 − 4𝑦2 − 5𝑥 + 10𝑦 

𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥𝑦 − 64 

𝑥3 + 𝑦3 + 2𝑥𝑦(𝑥 + 𝑦) 
 

  



Жеке жұмыс 

10 минут 
Топпен жұмыс 

Әр топқа көбейткіштерге жіктеуге арналған 

өрнектер беріледі. Әр топ қысқаша көбейту 

формулаларын қолданып, көбейткіштерге 

жіктейді. Содан соң басқа топтарға өз 

жұмыстарын таныстырады. 

1-топ. Көбейткіштерге жіктеңіз: 𝑥2 − 4𝑦2 − 5𝑥 +
10𝑦 

2-топ. Көбейткіштерге жіктеңіз:𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥𝑦 −
64 

3-топ. Көбейткіштерге жіктеңіз:𝑥3 + 𝑦3 +
2𝑥𝑦(𝑥 + 𝑦) 

1.Көбейткіштерге жіктеңіз: 

𝑎)𝑎2 − 𝑏2 + 2(𝑎 + 𝑏)2                                𝑐) 2(𝑥
− 𝑦)2 + 3𝑥2 − 3𝑦2 

𝑏)𝑏2 − 𝑐2 − 10(𝑏 − 𝑐)2                              𝑑) 5𝑎2 − 5
− 4(𝑎 + 1)2 

 

2.Өрнектерді көбейтінді түрінде жазыңыз: 

𝑎)𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 − 25                                 𝑑) 𝑏2 − 𝑎2

− 12𝑎 − 36 

𝑏)36 − 𝑏2 − 𝑐2 + 2𝑏𝑐                                 𝑒) 81𝑎2

+ 6𝑏𝑐 − 9𝑏2 − 𝑐2 

𝑐)49 − 2𝑎𝑥 − 𝑎2 − 𝑥2                                 𝑓) 𝑏2𝑐2

− 4𝑏𝑐 − 𝑏2 − 𝑐2 + 1   
 

  

Соңы 

5  минут 
 

Жұптар бірін-бірі бағалау критерийлері арқылы 

тексереді 

Бағалау критерийлері: 

Екі өрнектің квадраттарының айырмасының 

формуласын дұрыс қолдана алады; 

Екі өрнектің кубтарының 

қосындысыныңформуласын дұрыс қолдана 

алады; 

Екі өрнектің кубтарының 

айырмасыныңформуласын дұрыс қолдана алады; 

Топтау тәсілін дұрыс қолдана алды; 

Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарады; 

Өрнектерді көбейткіштерге дұрыс жіктейді 

   

 

 

 

 

 

 

 



Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы 

Қысқаша көбейту формулалары(бекіту сабағы) Сабақ 
Тақырыбы 

Сабақ 
мақсаттары 

Қосынды мен айырманың кубын біледі; 
(𝑎 ± 𝑏)3 = 𝑎3 ± 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 ± 𝑏3 қысқаша көбейту формуласын өрнектерді ықшамдау кезінде қолдана алу 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары  
(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

Оқушылар: 

7.2.1.18  

(a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3формулаларын біледі және қолданады 

 

 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Ұйымдастыру . 
Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, зейінін жинақтап, 

сабаққа ынтасын аудару 

   

 

Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

Оқушылар жұпта жұмыс істейді 
«Нанамын-нанбаймын» стратегиясы 
Рефлексия этапа: 

− Тапсырманы орындау барысында қиындықтар туды 

ма? 

− Қандай? 

− Тапсырманы орындау үшін қандай білім қажет? 

 

Сұрақ Дұрыс 
+ 

Дұрыс 
емес - 

1. қосындысының кубы формуласы 
келесі екеніне нанасыңдар ма - 
(а+b)3=а3-3аb+3аb²-b3? 

- 

2. Екі өрнектің қосындысының кубы 
бірінші өрнектің кубына, плюс бірінші 
өрнектің квадраты мен екінші 
өрнектің үш еселенген көбейтіндісіне, 
плюс бірінші өрнек пен екінші өрнектің 
квадраттарының үш еселенген 
көбейтіндісіне, плюс екінші өрнектің 
кубына тең екеніне нансыңдар ма? 

+ 

3. Келесі теңдік дұрыс екенініне 
нанасыңдар 

+ 

  



 

ма?(y3+2z)3=y9+6y6z+12y3z2+8z3 

4. Келесі теңдік дұрыс екенініне 
нанасыңдар ма?(a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3 

+ 

5.  
Екі өрнектің айырмасының кубы бірінші 
өрнектің кубына, плюс бірінші өрнектің 
квадраты мен екінші өрнектің үш 
еселенген көбейтіндісіне, плюс бірінші 
өрнек пен екінші өрнектің 
квадраттарының үш еселенген 
көбейтіндісіне, плюс екінші өрнектің 
кубына тең екеніне нансыңдар ма? 

- 

15  минут 

 

 

 

 

Тақтада талдау жасау 
«Ребус» стратегиясы. 

Оқушылар жұптарына кесілген ребустардың бөліктері беріледі. 
Ребустың бөліктерін жинап, оны шешу керек. Осылай сабақтың 
тақырыбына шығады. Оқушылар алынған нәтижені салыстырады.  

 
Жауабы: Қосындының кубы 

 
Жауабы: Айырманың кубы 
 

  

Жеке 

жұмыс 

10 минут 

 
Оқушылар сабақтың тақырыбы мен мақсатын 
айқындайды.  

- Орындалған тапсырма мен көрген бейнебаян 
бойынша бүгін біз нені зерттеумен айналысамыз 
? 

«Кім жылдам?» стратегиясы 
Оқушылар ватмандағы тапсырманы орындайды. Қай топ 
барлығынан жылдам орындайды, соларға тәтті сыйлық беріледі.  
Тапсырма. Жалғастыр... 
1. (5x – m)(5x+m) =  
2. x2 – 9y2 =  

  



Презентация. 3. (2x – 3)2 = 
4. (3n + 2p)2 = 
5. (5a + 2b)3 =  
6. (2m – 3n)3 = 
7. 8y3 + 27 =  
8. 64 – 8a3 =  
9. (x + 4)(x2 – 4x + 16) =  
10. (2 – 3k)(4 + 6k + 9k2) = 

Жетістік критерийлер: 

− Қысқаша көбейту формулалары дұрыс қолданған 

− Түрлендірулер дұрыс жүргізілген 

− Өрнекті көбейткіштерге жіктеу дұрыс орындалған 

− Барлық тапсырмалар дұрыс орындалған 
 

Соңы 

5  минут 
 
Кері байланыс: 

− Тапсырманыорындаубарысындақиындықтартудыма?  

− Қайтапсырмақиындықтуғызды? неге?  

   

 

 

 

 

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы 

Қысқаша көбейту формулалары : қосынды мен айырманың 
кубы  (жаңа материалды меңгеру ) 

Сабақ 
тақырыбы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  
(оқу бағдарламасына сілтеме) 

Оқушылар: 

 

7.2.1.18қысқаша көбейту формулаларын a3±b3 = (a ± b)(a2 ∓ ab + b2), 
(a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3біледі және қолданады; 

 



 

Сабақ мақсаттары Оқушыларды 
- «қосынды мен айырманың кубы» формуласымен таныстыру; 
-(𝑎 ± 𝑏)3 = 𝑎3 ± 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 ± 𝑏3 қысқаша көбейту формуласын өрнектерді ықшамдау кезінде қолдануды үйрету. 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Ұйымдастыру . 

Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, зейінін 

жинақтап, сабаққа ынтасын аудару 

 «Уақыт капсуласы» стратегиясы. Мұғалім әр 

оқушыға бір парақ қағазға тілектер жазып, киндер 

қорапшаларына салып қояды. Әр оқушы өзіне 

түскен  тілекті сынып алдында оқиды.  

   

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

 «Сәйкестендір» стратегиясы.  
Сол жақтағы өрнектерге оң жақтағы бағандағы сәйкес 
өрнекті сәйкестендіру:  

 

Жауаптары: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Кілт бойынша өз өзін тексеру. 

Кілт: 14, 25, 37, 49, 58, 61, 76, 83, 92. 
Кезеңді қорытындылау: 

− Тапсырманы орындау барысында 

қиындықтар туды ма? 

− Қандай? 

− Барлық жұптарды таптыңыз ба? Қай жұп 

Сізге жаңа болып көрінді? 

− Сіз қалай ойлайсыз, бұл формула ма? 

 

 

1 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2 1 𝑥2 − 𝑦2 

2 𝑥3 − 𝑦3 2 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

3 (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑥𝑦
+ 𝑦2) 

3 𝑦 − 𝑥 

4 𝑦2 − 𝑥2 4 (𝑥 − 𝑦)2 

5 𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 4𝑦2 5 (𝑥 − 𝑦)(𝑥2 + 𝑥𝑦
+ 𝑦2) 

6 (𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) 6 (𝑥 + 𝑦)3 

7 (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 + 2𝑥𝑦
+ 𝑦2) 

7 𝑥3 + 𝑦3 

8 −(𝑥 − 𝑦) 8 (𝑥 − 2𝑦)2 

9 (𝑥 + 𝑦)2 9 (𝑦 − 𝑥)(𝑦 + 𝑥) 

  

15  минут 

 

 

 

 

(𝒙 + 𝒚)𝟑және(𝒙 + 𝒚)(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚𝟐) 

Мұғалім:  
Кейбір жағдайларда көпмүшелерді көбейту кезінде 
қысқаша көбейту формулаларын пайдалануға болады.  
Мұғалім:  

7-6-шы жұп теңдік құра 
ма? 
Оны қысқаша көбейту 
формуласы деп атауға 
бола  ма? Неге? 

 

  



Қосындының квадраты мен квадраттардың 
айырмасының формулаларын білу арқасында 
қосынды мен айырманың кубын шығарып алуға 
болады.  
Осы түрлендірулер жоғарыда орындалды.  
 
 

Топтық  жұмыс.  «Парталар  бойынша көршілер» 
стратегиясы. Партаның номерлері (1-2), (3-4), (5-6) 
т.с.с арқылы  4 оқушыдан тұратын топ құралады.  
 

Жеке жұмыс 

10 минут 
 

Кубтың көлемін есептеу формуласын бірігіп 
шығарады. 
Текшенің көлемі жайлы бейнебаянды көру. 
Диалогты оқыту. 
Өздігінен «айырманың кубы» формуласын 
дәлелдеңдер және ауызша қорытындылаңдар.  
-Екі өрнектің қосындысының кубы бірінші өрнектің 
кубына, плюс бірінші өрнектің квадраты мен екінші 
өрнектің үш еселенген көбейтіндісіне, плюс бірінші 
өрнек пен екінші өрнектің квадраттарының үш 
еселенген көбейтіндісіне, плюс екінші өрнектің 
кубына тең. 
-Екі өрнектің айырмасының кубы бірінші өрнектің 
кубына, минус бірінші өрнектің квадраты мен екінші 
өрнектің үш еселенген көбейтіндісіне, плюс бірінші 
өрнек пен екінші өрнектің квадратының үш 
еселенген көбейтіндісіне, минус екінші өрнектің 
кубына тең. 
Топтық жұмыстың қорғауы. 
Тақырыпты тереңдету 
Оқушылар Паскаль үшбұрышымен танысады.  
Оны зерттегесін, кубтың қосындысы мен 
айырмасының коэффициенттеріне шығады.  
Бейнебаян көреді (ссылкны қараңыз). 
 

  
 

Теориялық материалды жаттау. (a ± b)3 = a3 ±
3a2b + 3ab2 ± b3 формуласын қорытып 

шығаруды білу.  

Карточка  
1.Көпмүше түрінде көрсетіңдер: 
a) (8x3–4y2)3 
в) (0,2x5+0,5y2)3 
2. Көпмүшені екі өрнектің кубы түрінде көрсетіңдер: 
а) x3+6x2y+12xy2+8y3 
в) 0,125z9+0,15z6k4+0,06z3k8+0,008k12 

Оқушылар сабақтың тақырыбы мен мақсатын 
айқындайды.  

- Орындалған тапсырма мен көрген 

бейнебаян бойынша бүгін біз нені 

зерттеумен айналысамыз ? 

Презентация. 

  



Соңы 

5  минут 
Кері байланыс: 

Оқушылар келесі сөйлемдерді толықтырады: 

- Бүгін мен білдім... 

- Маған қызықты болды... 

- Маған қиын болды... 

- Мен тапсырманы орындадым... 

- Енді мен істей аламын... 

- Сабақ маған менің өмірім үшін берді...? 

− Бүгін мен білдім... 

− Маған қызықты болды... 

− Маған қиын болды... 

− Мен тапсырманы орындадым... 

− Енді мен істей аламын... 

− Сабақ маған менің өмірім үшін берді...? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні :  

Сынып : 7 Қатысқандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулаларын көпмүшелерді 

көбейткіштерге жіктеуде қолдану  

Сабақтың тақырыбы: 

Сабақтың түрі: Жаңа тақырыпты меңгеру  

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  

Оқушылар: 

7.2.1.14 

алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу; 



Сабақтың мақсаттары  • Қысқаша көбейту формулаларын білу 
• қысқаша көбейту формулаларын көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеуде қолдану. 
- Көпмүшені көбейткіштерге жіктей алу 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Ұйымдастыру моменті. Амандасу. 

Психологиялық ахуал туғызу 

Сұрақтарға жауап беру: 

1. Берілген тапсырманы орындау барысында 

кандай білімдер қажет болды? 

2. Осы есепті шығару барысында қандай 

қиыншылықтар туды? 

3. Сіздердің ойыңызшабүгінгі сабақтың 

тақырыбы қандай ? 

   

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Бүгінгі сабақтың тақырыбы: «Қысқаша көбейту 
формулаларын көпмүшелерді көбейткіштерге 
жіктеуге қолдану». Бүгінгі сабақта біз  «ортақ 
көбейткіш», «топтастыру әдісі» ұғымдарын еске 
түсіреміз.   
Осы тақырып одан арғы алгебраны меңгеруде өте 
маңызды: қысқаша көбейту формулаларын қолдану 
көптеген есептерді тиімді шығаруда көп септігін 
тигізеді. 

- welcome students, creating a positive climate 
 
Оқушыларға интербелсенді тақтада сыныппен бірге 
талқылауға арналған есеп беріледі, талқылаудан кейін 
сыныптастарының айтуымен оқушылардың біреуі бос 
орынды толтырады. 
Қабырғасының ұзындығы а + в болатын шаршы мен а +
в және а болатын тіктөртбұрыш берілген, екі фигура 
аудандарының айырмасын білдіретін өрнекті табыңыз.  
 
Кілт арқылы бір-бірін тексеру 
 

 

  



15  минут 

 

 

 

 

 
Бағалау критерийлері: 

✓ Қысқаша көбейту формулаларын біледі 

✓ Белгісіз мүшелерді дұрыс анықтайды 

 

 

  

Жеке жұмыс 

10 минут 
Мұғалім есеп бойынша саралауды ескере 

отырып жұпқа бөлінеді: оқушылар бір-біріне 

көмектесу үшін әр жұпта үлгерім деңгейі әртүрлі 

оқушыларды отырғызу. Оқушыларға ағылшын 

тілінде түсіндірілген жұмыс парақтары 

(Worksheets). Алдымен оқушылар терминология 

мен сөзтіркестерін аударуға тырысады, одан 

кейін осы терминологияны пайдалана отырып, 

материалды қарастырып, соңында берілген 

есептерді шығарады.  

 

Кейін жұптар сағат тілі бағытымен парақтарды 

алмасып, жауаптары бойынша тексереді.  

−  

Бос орындарды толтырыңыз 

(5а+*) 2 =*+*+81b2 

(*-2у) 2 =9х4-*+*  

(*-10а)(*+*)=9с2-* 

27a3-*=(*-4b)(*+12ab+16b2) 

(*+*)3=8+*+6х2+* 

(*-*)3=*-225х2у+*-27у3 

 

Оқушылар дәптерлермен ауысып, берілген жауаптар 

бойынша тексереді. 

(5а+9b) 2 =25a2+90ab+81b2 

(3x 2 -2у) 2 =9х4-12x 2 y+4y 2 

(3c-10а)(3c+10a)=9с2-100a 2 

27a3-4b=(3a-4b)(9a 2 +12ab+16b2) 

(2+x)3=8+12x+6х2+x 3 

(5x-3y)3=135x 3 -225х2у+135xy 2 -27у3 
 

  

Соңы 

5  минут 
Кезеңнің рефлексиясы: 

− Не шықты? 

− Не шықпады? 

− Жұмыс барысында нені ескермедік?  

− Неге? 

− Осы нәтижені қалай жақсартуға 

болады? 

Түзету (қажеттілік болса 

   

 

Күні:  Мұғалімнің аты – жөні :  

Сынып : 7 Қатысқандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулаларын көпмүшелерді 

көбейткіштерге жіктеуде қолдану 

Сабақтың тақырыбы: 



Сабақтың түрі: Білімдерін бекіту және біліктері мен дағдыларын қалыптастыру сабағы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  

Оқушылар: 

7.2.1.14 

алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу; 

Сабақтың мақсаттары  • Қысқаша көбейту формулаларын білу 
• қысқаша көбейту формулаларын көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеуде қолдану. 

- Көпмүшенікөбейткіштерге жіктей алу 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Ұйымдастыру кезеңі. Амандасу. Психологиялық 

ахуал туғызу. 

- welcome students, creating a positive climate 
 
 
Өрнектердің қосындысы әрбір бағанда, әрбір жолда, 
әрбір диагональда үшбұрышта жазылған  «магиялық»  
өрнекке тең болғандай бос орындарды толтырыңыз. 
Жауаптар 

 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Видеоны тамашалау. 

 
 

 

  



Сұрақтарға жауап беру: 
1. Осы видео не туралы? 

2. Қандай тәсілмен қысқарту жасалды? 

3. Осыны біздің тақырыппен қалай 

байланыстыруға болады? 
Бүгінгі сабақтың тақырыбы: «Қысқаша көбейту 
формулаларын көпмүшелерді көбейткіштерге 
жіктеуге қолдану». 

15  минут 

 

 

 

 

Көбейткіштерге жіктеңдер: 

1) 14𝑦2 + 7𝑦 − 30𝑦 − 15 

2) 22 + 11𝑥 − 2𝑥2 − 𝑥3 

3) 8𝑥4𝑦5 − 16𝑥5𝑦4 

4) 𝑐(𝑎 − 3𝑏) − 𝑐2(3𝑏 − 𝑎) 
 

Бағалау критерийлері: 
Ұқсас қосылғыштарды дұрыс тапты  
Ортақ көбейткішті жақша сыртына дұрыс шығарды  
 
Жауаптар: 

1) (7𝑦 − 15)(2𝑦 + 1) 

2) (2 + 𝑥)(11 − 𝑥2) 

3) 8𝑥4𝑦4(𝑦 − 2𝑥) 
4) 𝑐(𝑎 − 3𝑏)(1 + 𝑐) 

 

Осы кезеңнің рефлексиясы: 

Не шықты? 

Не шықпады? 

Жұмыс барысында нені ескермедік?  

Неге? 

Осы нәтижені қалай жақсартуға болады? 

Түзету(қажеттілік болса). 

   

Жеке жұмыс 

10 минут 
Топтарға (3 топ) біріктіру ҚКФ бойынша  

 
(𝑎 + 𝑏)2 𝑎2 + 2𝑎𝑏 +𝑏2 

𝑎2 − 𝑏2 (𝑎 + 𝑏) (𝑎 − 𝑏) 

𝑎3 − 𝑏3 (𝑎 − 𝑏) 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 

 

Карточка 1 

( )

( )

( )

0   )

)5(4   )

)1(3   )

)(   )

г

хсв

ухб

уxbаа

−−

−−

+−

 

Карточка 2 

  



«Карусель» стратегиясы:оқушылар тапсырманы 

карточкалар арқылы орындайды, келесі сағат 

тілінің бағыты бойынша алмасады, барлық үш 

топ барлық карточкаларды шығарып біткен соң, 

слайдпен жауаптарды тексереді.  

 
Карточка 1 
Жақша сыртына ортақ көбейткішті шығарыңыз: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )схррхг

схсв

хухб

bауbаха

−+−

−+−

−−−

−+−

   )

445   )

33   )

   )

 

Карточка 2 
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңіз: 

асхасхв

хуухб

bуbхауаха

22   )

1472   )

   )

+−−

+++

−+−

 

Карточка 3 
Көпмүше түрінде жазыңыз: 

( ) ( )

( ) ( )222

222

3  )        648  )

2  )             3  )

ухугхухб

bавbааа

−−−−

−−+
 

( ) ( )2
44  ) ааад −+−  

 
Бағалау критерийлері: 

✓ Ұқсас қосылғыштарды дұрыс анықталды  

✓ Ортақ көбейткішті жақша сыртына дұрыс 

шығарды  

✓ Ортақ биномды жақша сыртына дұрыс 

шығарды  

✓ ҚКФ арқылы көпмүшеге түрлендіре 

алады. 

 

Жауаптар: 
 
Дифференциация (уақытынан бұрын аяқтаған 
оқушыларға арналған ): 

a)c)(x-(2   )

7)y)(x(2   )

y)-b)(x(a   )

+

++

+

в

б

а

 

Карточка 3 

( )

( ) ( )222

222

3  )        648  )

2  )             610  )

ухугхухб

bавbabаа

−−−−

−+−
 

( ) ( )2
44  ) ааад −+−  

 



1. Теңдеуді шешіңіз: 

( ) ;2
4

8265,0
2

=







−+−

x
xx  

2. Өрнекті қысқартыңыз 

( ) ( ) ( )( )116141
22

−+−+−− xxxx  

3. Амалды Орындаңыз: 

( ) ( )( ) 22222 5:22 xxxxx −++  

4. Рационалді тәсілмен есептеңіз:  ;2,308,29   

 
Жауаптар: 

1. -1,6 

2. −9𝑥2 − 10𝑥 + 3 

3. 𝑥2 + 1 

4. 899,96 
Соңы 

5  минут 
 
➢ Whatnewconceptsdidyoulearn in this lesson? 
➢ What concepts are still confusing, or difficult, for 

you? 
What is a concept you feel better about after 
this lesson? 

 

  

 

 

 

 

Күні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Мәтін есептерді шығару 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына 7.5.3.1 

есеп шарты бойынша математикалық модель құру; 



сілтеме) 

Сабақ мақсаттары Мәтінді есептердің шарттарын математикалық тілге аудару; 

Қолданбалы есептерді шығару  (жылдамдық, жұмыс және т.б.) және есеп 

мәтініндегі шарттардың нәтижелерін түсіндіру білу; 
Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Оқушыларды үш топқа бөлу мақсатында оқушыларға карточкалар 

таратылады. Оқушылар таңдап, алады және сурет бойынша  анықтап, 

«Графикалық модель», «Материалды модель», «Таңбалы модель» 

деген топтарға бөлінеді. 
Графикалық модельдер 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Материалдык модельдер 

 

 
 

 

 

 

Таңбалық модельдер 

 

 

 

 

 

 

Амандасу  

Психологиялық ахуал: ортаға қол созып, бір-біріне тілек айтады. 

   



Коллаборативті ортаны қалыптастыру. 

Brain gym (5 мин): 

(оқушылар стандарты емес тапсырманы шығару арқылы, жоғары 

деңгейдегі ойлау қабілеттерін дамытады) 

Үш тілдікті жүзіге асыру мақсатында есепті екі тілде талдайды. 

 Диофант 

 Мало что известно о жизни одного греческого математика из 

Александрии, которого называют родоначальником алгебры. 

Предполагается, что он жил в 3-м веке нашей эры. По 

рассказам, на его надгробии была высечена следующая 

эпитафия: 

«Детство Диофанта 1/6 жизни заняло; 1/12 жизни Диофант 

бороду растил; ещё 1/7 жизни Диофанта прошла до того, как он 

женился. Через 5 лет после свадьбы у Диофанта родился сын, 

который прожил только половину лет, что прожил его отец. А 

через 4 года после смерти сына умер Диофант». 

Сколько лет прожил Диофант?  

 Diophantus –  

 We know little about this Greek mathematician from Alexandria, 

called the father of algebra, except that he lived around 3rd century 

A.D. Thanks to an admirer of his, who described his life by means 

of an algebraic riddle, we know at least something about his life. 

Diophantus's youth lasted 1/6 of his life. He had his first beard in the 

next 1/12 of his life. At the end of the following 1/7 of his life 

Diophantus got married. Five years from then his son was born. His 

son lived exactly 1/2 of Diophantus's life. Diophantus died 4 years 

after the death of his son. 

How long did Diophantus live? 

Жауабы: 

 Следующее уравнение отображает все периоды жизни 

Диофанта:  

1/6x + 1/12x + 1/7x + 5 + 1/2x + 4 = x;  

Диофант прожил 84 года (x=84)  

 

 

Тақырыпқа шығу және тілдік мақсатын жүзіге асыру мақсатында 

CLIL-дің техникасы қолданылады. Оқушылар терминдер  арқылы, 

тақырыпты анықтайды және академикалық тілді дамытады. 



 
Сабақтың мақсатын қою (сабақтың мақсатын айқын қою керек),  

Оқушылар жетістік критерийлерді құрастырады. 

Үш етістікті қолданып, критерийлерді құрастырыңыз:  

Есептеу,  

Тұжырымдау,  

Түсіндіріп беру,  

Талқылау,  

Көрсету,  

Ажырату,  

Қорытындылау. 

Оқушыларға өзінің құрастырған критерийлерді берілген критериймен 

салыстырады. 

Математикалық 

модель ұғымды 

біледі; 

Математикалық 

модельдеудің үш 

кезеңін анықтай 

алады және есептің 

шарты бойынша 

алгебралық 

өрнектерді және 

формулаларды 

құрастыра алады

Математикалық 

модельдеудің үш 

кезеңі арқылы 

моделдерді 

құрастыру;

мәтінді есептердің 

математикалық 

моделін құрайды;  

Мәселелік есептерді 

талдайды және 

зерттейді; 

Модель формасына

тән жасырын

ақпаратты табады.

Модельдің 

адекваттылығын 

тексереді; Модельдік

анализді

экспериментпен

растайды.  
Топтық жұмыс 

Сабақтың өзектілігі: 

«Миға шабуыл» сын тұрғысынан ойлау стратегиясы арқылы сабаққа 

назар аудару. (1.Тақырып бойынша білгендерін анықтайды; 2. 

Идеяларын ортаға салады;3.Болған білімдерін активизациялау.) 

Мәселелік жағдай 



(Оқушыларға мәселе жағдай туғызу. Оқушылар жұпта, 

сосын топтаталқылайды.) 

 

Мәселелік жағдай: практикалық есепті талдап, есепті үш кезеңге 

бөліңіз. Үш кезеңге сипаттама беріңіз. 

Супермаркетке келушілерге кезексіз қызмет көрсету үшін, қажетті 

және жеткілікті кассаның саны қанша болу керек?  

Шешуі: 

  Есепті шешу үшін келесі сипаттамаларды еңгіземіз: k –

кассалардың қажет ететің саны;  

 b–кассадағы бір сатып алушыға қызмет көрсету уақыты; 

 T- дүкеннің жұмыс уақыты; 

 N- супермаркетте бір күндегі сатып алушылардың саны. 

 Бір күндегі кассадан өтетін сатып алушылардың саны –T/b. 

Сондықтан кассалардың саның k-ға тең болса, онда (T/b)·k=N 

болу керек. Осы тепе-теңдік мәселенің математикалық моделі 

болып келеді. (T/b)·k=N тепе-теңдіктен алғашқы кассалардың 

саның табамыз: k=(N/T)·b. Супермаркетте кассаларда кезектегі 

сатып алушылар тұмағандай болу үшін, кассалардың саны болу 

керек k≥(N/T)·b. 

Осы есеп және оның шешуі математикалық модель деп айтуға 

бола ма? Жауапты негіздеңіз. 

 

Жұптық жұмыс 

Оқушылар модель ұғымын ашу үшін «Сluster»(«cluster» ағылшын 

сөзінен алынған байлам деген ұғымды білдіреді) құрастырыды. 

Құрастыру ережесі:  



 

Бір-бірін тексереді. 

Бір-біріне кері байланыс берді. 

Оқушыларға модель деген ұғымды ашу. 

Ненің моделін?

автомобиль Жер Кристалдық тор Кеме Үй

түпнұсқаларТупнұсқаларсыз модельдер болмайды!!

• объекттер (ұшақ, үй, атом ядросы, галактика) 

• процестер (Климаттың өзгеруі, экономиканың 

дамуы)

• табиғат құбылыстары (жер сілкінісі, цунами)

Тупнұсқалар:

Модель деген не?

 
Оқушылармен талқылау ұйымдастыру және сұраққа жауап беру: 

Модельдер не үшін керек?  

Тупнұсқамен байланысты есепті шығару керек, бірақ:  

Тупнұсқа бола алмайды  

- Ежелгі Мысыр;  

Тупнұсқаны зерттеуге қауіпті немесе қымбат  

- Ядролық реакторларды зерттеу;  

-  жаңа Ғарышкер  скафандрың  дайындау;  

- Жаңа ұшақты немесе кемені құрастырып, шығару;  

Тупнұсқаны зерттеуге қиынға түседі  

- Күн жүйесі, галактика (тым үлкен өлшемдер);  

- атом, нейтрон (тым кіші өлшемдер);  

- іштен жанатын қозғалтқыштың процестері (тым 



жылдам);  

- Геологиялық құбылыстар (тым баяу):  

Тек кейбір қасиеттер керек болғанда  

- Ұшақтың фюзеляждың бояуын зерттеу.  

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсатында 

«Шатастырылған логикалық тізбектер» стратегиясы 

қолданылады. Оқушыларға реті аусқан анықтаманың сөздері 

берілген. Оқушылар анықтаманы дұрыс құрады. 

Анықтама.Математикалық модель (Математическая модель; 

matemathicalsimulation) — объектінің қызметі мен құрылымын 

сипаттайтын математикалық тәуелділіктер жүйесі, яғни 

математикалық формулалар мен тендеулер арқылы 

өрнектелетін объектілердің математикалық сипаттамалары. 

Слайд арқылы бір-бірін тексереді. 

 

Оқушылар Математикалық модельдеудің кезеңдеріне мақсаттарды 

құрастырады. 

КЕЗЕҢ МАҚСАТ 

Модель құру  
 

Модельге анализ  
 

Модельдің қолданылуы  
 

Оқушылар берілген мақсаттармен салыстырады және қортынды 

жасайды. 

КЕЗЕҢ МАҚСАТ 

Модель құру  Процесстің математикалық 

сипаттамасы  

http://tarbie.org/load/elek/baiandama/syn_t_r_ysynan_ojlaudy_damytu_tekhnologijasy/84-1-0-1566


Модельге 

анализ  
Модель формасына тән жасырын 

ақпаратты табу. 
Модельдің адекваттылығын тексеру. 

Модельдік анализді экспериментпен 

растау 

Модельдің 

қолданылуы  
Процесс туралы информацияны 

жетілдіру үшін модельдің алынған 

математикалық модель туралы 

қорытынды жасау. 

 

 

 

 

Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

Көзге гимнастика     

15  минут 

 

 

 

 

«Плакаттар»  стратегиясы. (Оқушылар шешуін флипчарттарға  

жазады.  Плакаттарды бөлмедегі әртүрлі жерде ілінеді, топтарға 

түсіндіреді. Топтар жасыл маркермен «Бұл жұмыста не жақсы 

жасалды?»,  

«Маған  ұнады......»деген сұрақтарға жауаптарын плакттарға жазады.) 

 

1 топ 
1. Математикалық модельдеудің үш кезеңің қолданып, есепті 

шешіңіз.  
Берілген  жұп сан  мен  3 еселенген  келесі  жұп санның  

қосындысы 32 ден кем.  Осы шартты  қанағаттандыратын  ең 

үлкен  жұп санды  табыңдар. 

2. Берілген 1-сурет бойынша өрнекті құрастырыңыз, мұндағы  сары 

түсті фигуралар қосуды білдіреді: 

Алгебралық карталардың мысалы: 

   



 

 
1-сурет 

Жауабы: (𝒙 + 𝟐)(𝒙 + 𝟑) = 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑𝒙 + 𝟔 = 𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 + 𝟔. 

 

2 топ 
1. Математикалық модельдеудің үш кезеңің қолданып, есепті 

шешіңіз.  
Моторлы  қайық  өзен ағысымен   40  мин, ағысқа  қарсы  1 

сағат  жүзіп,   осы уақытта  барлығы  37  км  жол жүрді.  Егер  

өзен ағысының  жылдамдығы  1,5   км/сағ  болса,  онда  

қайықтың   тынық   судағы   жылдамдығы  қандай?  
2. Берілген 2-сурет бойынша өрнекті құрастырыңыз, мұндағы  қызыл 

түсті фигуралар азайтуды білдіреді: 

Алгебралық карталардың мысалы: 

 
 



 
2-сурет 

Жауабы: (𝒙 − 𝟏)(𝒙 + 𝟒) = 

𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟏𝒙 − 𝟒 = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟒. 

 

3 топ 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңің қолданып, есепті 

шешіңіз.  

Луговой  мен Шу  аудандарының  арасы  110 км. Луговойдан  

14 км/сағ  жылдамдықпен  велосипедші  шықса,  оған қарама-

қарсы  бағытта Шудан  мотоциклші шықты. Олар бір-бірімен 

2,5 сағаттан  кем уақыт өткенде  кездесуі үшін мотоциклшінің  

жүру жылдамдығын бағалаңдар.  
2. Берілген 3-сурет бойынша өрнекті құрастырыңыз, мұндағы  сары 

түсті фигуралар қосуды білдіреді: 

Алгебралық карталардың мысалы: 

 

 
 

 

3-сурет 

Жауабы: (𝒙 + 𝟐)(𝒙 + 𝟒) = 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 



+𝟒𝒙 + 𝟖 = 𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟖. 

 

 

Критерийлер: 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңін дұрыс анықтады және 

есептің шарты бойынша алгебралық өрнектерді және формулаларды 

дұрыс құрастырды;; 

2. Мәтінді есептердің математикалық моделін дұрыс құрады; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

 

Кері байланыс: 

Неге қол жетті? 

Тапсырмалардың қай бөлігінде сенімді болдыңыз? 

Нені жетілдіру керек? 

 
Жеке 

жұмыс 

10 минут 

 
 

 

  

Соңы 

5  минут 
Рефлексия 

мен сабақты қалай игердім 

Бүгін мен сабақта мынаны игердім: 

Мен сабақтың бұл бөлігіне сенімдімін: 

Бұл бүгін мен үшін сабақтың ең қиын бөлігі болды: 

Бұл қиын болды, себебі: 

Топтық жұмыс кезінде (өзінізді бағалаңыз): 

Мен мұқият тыңдадым 0 1 2 3 4 5 

Мен біреуді маған түсіндіруді сұрадым 0 1 2 3 4 5 

Мен неліктен келіспейтіндігімді түсіндірдім 0 1 2 3 4 5 

Мен неліктен келісетіндігімді түсіндірдім 0 1 2 3 4 5 

Мен өз дәлелдерімді келтірдім 0 1 2 3 4 5 

 

   

 



 

 

 

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді 

түрлендіру 

 

Сабақ тақырыбы 

Сабақтың түрі Бекіту сабағы 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

7.1.2.14 тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану; 

Сабақ мақсаттары қысқаша көбейту формулаларын қолданып, санды өрнектердің мәндерін табуда тиімді тәсілді қолдана алу 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру: 

«Толық квадрат» ойыны 

Өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында, оқушылар 

топқа бөлініп, белгілі бір уақыт аралығында қағазға 

сандардың квадратын жазады. Ең көп дұрыс жазған топ 

жеңеді.  

Күтілетін нәтиже: оқушылар қосындының және 

айырманың квадратын тиімді санау үшін қолдана 

алатынын тексеру.  

 

Тақырыпқа шығу мақсатында оқушылар келесі сұрақтарға 

жауап береді:  

   



a) 3003 + 3033 саны 3-ке бөліне ме? 

b) 3013 + 3023 саны 3-ке бөліне ме? 

c) 100002 − 1 саны 3-ке бөліне ме? 
 

Оқушылар а) пунктегі тапсырмадағы әрбір қосылғыш 

3-ке бөлінетінін көреді. Бірақ б) пункті оларға 

қиындық туғызады. Кейбір оқушылар кубтардың 

қосындысын көбейткіштерге жіктеу керектігін түсінуі 

мүмкін. с) пункті үшін квадраттардың айырмасын 

қолданып, дәлелдеуге болатынын түсінеді. 
Оқушылар сабақ мақсатын өздері қорытып шығарады 

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

Квадраттардың айырмасы  

Кейбір есептеулерді тиімді орындау үшін квадраттардың 

айырмасы формуласын қолдануға болады: 

301 ∙ 299 = (300 + 1)(300 − 1) = 3002 − 12 = 90000 − 1

= 89999 

Күтілетін нәтиже: оқушылар кейбір жағдайларда 

кадраттардың айырмасы формуласын қолдану тиімдірек 

екенін түсінеді. 

 

«Атом және Молекула» әдісі бойынша оқушылар 

жұптарға бөлінеді: оқушылар сыныпта бейберекет 

қозғалады да, мұғалім оларды тоқтатып, олар екі-екіден 

тұра қалады.  

 

Оқушылар жұпта келесі өрнектердің мәнін квадраттардың 

айырмасы формуласын қолданып, табады: 

 

a) (20 − 3)(20 + 3) b) (10 +
1

2
) (10 −

1

2
) 

c) 102 ∙ 98 d) 8,6 ∙ 7,4 

e) 4
3

4
∙ 5

1

4
 f) 2,7 ∙ 3,3 

 

Оқушылар жұпта келесі өрнектердің бөлінгіштігін 

көрсетеді: 

a) 293 + 463 өрнегі 25-ке еселі 

b) 1143 − 333 өрнегі 81-ге еселі 

c) 123 + 133 өрнегі 157-ге еселі 

d) 313 − 193 өрнегі 1911-ге еселі 

 

Оқушылар жұпта келесі өрнектердің мәнін квадраттардың 

айырмасы формуласын қолданып, табады: 

 

a) (20 − 3)(20 + 3) b) (10 +
1

2
) (10 −

1

2
) 

c) 102 ∙ 98 d) 8,6 ∙ 7,4 

e) 4
3

4
∙ 5

1

4
 f) 2,7 ∙ 3,3 

 

  



Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал 

есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша 

көбейту формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 
- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

 

Күтілетін нәтиже: оқушылар квадраттардың айырмасы 

формуласының қолданысын практика жүзінде меңгереді. 

 

Кубтардың айырмасы мен қосындысы 

Қысқаша көбейту формулаларын сонымен қатар, 

бөлінгішті дәлелдеу үшін қолдануға болады: 

213 + 793 қосындысы екі нөлмен аяқталатынын 

көрсетейік. 

213 + 793 = (21 + 79)(212 − 21 ∙ 79 + 792)

= 100 ∙ (212 − 21 ∙ 79 + 792) 

Өрнектің мәні 100-ге бөлінеді, демек ол екі нөлмен 

аяқталады. 

 

Оқушылар жұпта келесі өрнектердің бөлінгіштігін 

көрсетеді: 

a) 293 + 463 өрнегі 25-ке еселі 

b) 1143 − 333 өрнегі 81-ге еселі 

c) 123 + 133 өрнегі 157-ге еселі 

d) 313 − 193 өрнегі 1911-ге еселі 

 

Күтілетін нәтиже: оқушылар кубтардың айрмасы мен 

қосындысы формулаларының қолданысын практика 

жүзінде меңгереді. 



 

Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал 

есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша 

көбейту формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 
- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

 

15  минут 

 

 

 

 

Тақырыпты меңгеру мақсатында оқушылар жеке келесі 

тапсырмаларды орындайды: 

 
 

А деңгейі 

1. Есептеңдер: 
a) 352 − 252 b) 299 ∙ 301 

c) 
39,52−3,52

57,52−14,52 d) 
3,33+6,73

3,32−3,3∙6,7+6,72 

2. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 21 см және 19 
см, ал квадраттың қабырғасы 20 см. 
Төртбұрыштардың аудандарын қысқаша 
көбейту формулаларын қолданып 
салыстырыңдар.  

3. Өрнектің мәнін табыңдар 

a) 
183−73

182+18∙7+72= 

b) 
7833+5173

(783−517)2+783∙517
= 

c) 
2,53−4,43

1,9
+ 2,52 + 4,42 = 

 

  

Жеке жұмыс 

10 минут 
Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал 

есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша 

көбейту формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 
- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

- тік төртбұрыштың және квадраттың ауданын табатын 

формуланы біледі; 

В деңгейі 

1. Есептеңдер: 
a) 772 − 232 b) 

592−112

372−332. 

c) 
2,53−0,43

2,5−0,4
− 2,52 −

−0,42 

d) 
1,63−0,6253

1,6−0,625
− −1,62 −

0,6252 

2. Тік төртбұрыштың қабырғалары 𝑥 − 1см және 

𝑥 + 1см, ал квадрат қабырғасы 𝑥см. Берілген 
төртбұрыштардың аудандарын қысқаша 
көбейту формулаларын пайдаланып 
салыстырыңдар. 

  



- екі өрнекті салыстыра алады; 

 

3. Өрнектің мәнін табыңдар 

a) 
773−693

702−622 −
773+413

1252−49
−

1

2
= 

b) 
5673−5663

(567+566)2−567∙566
= 

c) 
1

3
∙ (0,873 + 2,133) + 3 ∙ 0,87 ∙ 2,13 = 

 

Соңы 

5  минут 
Оқушылар рефлексия жүргізеді: 

- нені білдім, нені үйрендім 

- нені толық түсінбедім  

- немен жұмысты жалғастыру қажет 

 

 

Есептеңдер: 

a) 199 ∙ 201 = 

b) 1352 − 352 = 

c) 
17,52−9,52

131,52−3,52 = 

d) 
522−372

572−322 +
392−362

452−302 

e) 
412−172

372−212 −
392−272

452−212 
 

  

 

 

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру 

 

Сабақ тақырыбы 

Сабақтың түрі Жаңа білім беру 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

7.1.2.14  тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану; 

Сабақ мақсаттары қысқаша көбейту формулаларын қолданып, санды өрнектердің мәндерін табуда тиімді тәсілді қолдана алу 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 



Басы 

5  минут 
Жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру: 

 

Бір-біріне тек қана дауысты әріптен басталатын комплимент айтыңдар. 

Мысалы: Сен бүгін Әдемісін. Сен бүгін Ажарлысын...... 

Тақырыпқа шығу мақсатында және өткен материалды ескеру түсіру үшін 

оқушыларға жекелей келесі тапсырма ұсынылады. 

 

Күтілетін нәтиже: оқушылар қысқаша көбейту формулаларын еске 

түсіреді; 

Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын есептеуде қолдана алады; 
Проблемалық сұрақ: Қысқаша көбейту формулаларын үлкен сандарды 

квадраттауда немесе кубтауда қолдануға бола ма?  

Оқушылар сабақ мақсатын өздері қорытып шығарады 

Тақырыпты ашу кезеңінде сын тұрғысынан  ойлау  дағдыларын дамыту 

мақсатында INSERT   техникасын қолданамын. 

Оқушылар жұпта тақырыпты ашады, білімдерін тақырып бойынша 

жүйелейді.INSERT әдісінің қолдану кезендері:  

Оқушылар «Қысқаша көбейту формулаларын тиімді санау үшін қолданысы» 

тақырыбы бойынша келесі сұрақтарға жауап береді:  

• I – interactive Мен нені бұрын білдім? 

• N – nothing Мен нені білмедім? 

• S – system Мен нені білдім? 

• E – effective Бұл қаншалықты тиімді? 

• R – reading Маған тағы қандай ақпарат қажет? 

• T – thinking Мен не туралы әлі ойлау керекпін? 

Есептеп, қысқаша көбейту формулалармен 

сәйкестендіріңдер 

(2𝑎 − 𝑏)(2𝑎 + 𝑏) = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2)
= 𝑎3 − 𝑏3 

(𝑎 + 2𝑏)2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2)
= 𝑎3 + 𝑏3 

(3𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎 − 𝑏)3 = 𝑎3 − 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2

− 𝑏3 

(𝑎 − 4𝑏)(𝑎2 + 4𝑎𝑏
+ 16𝑏2)
= 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

(2𝑎 + 𝑏)(4𝑎2 − 2𝑎𝑏
+ 𝑏2) = 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

(3𝑎 − 2𝑏)3 = (𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2

+ 𝑏3 

(2𝑎 + 5𝑏)3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
 

  



Күтілетін нәтиже: Нәтежесінде оқушылар осы тақырып бойынша 

өзіне жоспар құрастырады. 
 

 

Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

Қосындының және айырманың квадраты 

Осы формулалардың негізінде кейбір математикалық фокустар байқауға 

болады. Мысалы айтқанда, олардың көмегімен ойша 1-ге, 2-ге, 8-ге, 9-ға 

аяқталатын сандардың квадратын табуға болады 

812 = (80 + 1)2 = 802 + 2 ∙ 80 ∙ 1 + 12 = 6400 + 160 + 1 = 6561 

892 = (90 − 1)2 = 902 − 2 ∙ 90 ∙ 1 + 12 = 8100 − 180 + 1 = 7921 

622 = (60 + 2)2 = 602 + 2 ∙ 60 ∙ 2 + 22 = 3600 + 240 + 4 = 3844 

582 = (60 − 2)2 = 602 − 2 ∙ 60 ∙ 2 + 22 = 3600 − 240 + 4 = 3364 

Топта ауызша келесі сандардың квадратын табыңдар және жауаптарын 

калькулятормен тексеріңдер. 

 

(𝑎 ± 𝑏)2 формуласын пайдаланып есептеңдер. 

1) 792 = 2) 382 = 3) 592 = 4) 682 = 

5) 212 = 6) 322 = 7) 612 = 8) 922 = 

9) 472 + 2 ∙ 47 ∙ 53 + 532 = 

10) 782 − 2 ∙ 78 ∙ 38 + 382 = 

 

Күтілетін нәтиже: оқушылар қысқаша көбейту формулалардың 

қолданысының тиімділігін ауызша есептеуде көреді. Өздерінің ауызша 

есептеу дағдыларын жетілдіреді. 

Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту 

формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 

Қосындының немесе айырманың квадраты 

формуласын қолданып, есептеңдер: 

1) 15,2 ∙ 14,8 = 

2) 4,01 ∙ 3,99 = 

3) 1572 + 2 ∙ 157 ∙ 43 + 432 = 

4) 1732 − 2 ∙ 173 ∙ 73 + 732 = 

5) 
592+2∙59∙41+412

592−412 = 

6) 
872−2∙87∙67+672

872−672 = 

7) 2432 − 486 ∙ 153 + 1532 = 

8) 
7282+1456+1

7302−1460+1
= 

Келесі өрнекті бірмен салыстырыңдар: 

792 + 852

(79 + 85)2
 

  



- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

Оқушылар жұпта алған білімді бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды 

орындайды: 

a)  
Күтілетін нәтиже: оқушылар қосындының және айырманың квадратын 

табу формулалардың қолданысын практика жүзінде меңгереді. 

Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту 

формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 
- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

15  минут 

 

 

 

 

Оқушылар топта 5-ке аяқталатын сандардың квадратын табудың тиімді 

жолдарын іздейді және нәтижесінде әрбір өзінің ережесін ойлап табу қажет 

Мысалы: 

652 = (60 + 5)2 = 602 + 2 ∙ 60 ∙ 5 + 52 = 60(60 + 10) + 25 = 60 ∙ 70 + 25
= 4200 + 25 = 4225 

Оқушылардың жауабы: 5-тің алдында тұрған санды онымен тізбектес 

болатын санмен көбейтіп, нәтиженің соңына 25 цифрларын қою керек. 

Мысалы: 652 үшін 6 ∙ 7 = 42 , кейін осы нәтиженің соңына 25 цифрларын 

қоя саламыз: 4225 

 

Оқушылар жекелей 5-ке аяқталатын барлық екі 

таңбалы сандардың квадратын табады 

 

152 = 

 

452 = 

 

752 = 

 

252 = 

 

552 = 

 

852 = 

 

352 =  
 

652 =  952 =  

 

  

Жеке 

жұмыс 

10 минут 

Бағалау критерийлері:  

- қысқаша көбейту формулаларын рационал есептеуде қолдана алады; 

- алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту 

формулаларын қолданады; 

-өрнекті талдап, тиімді шешу жолын таңдай алады: 
- жауаптардың дұрыстығын калькулятормен тексереді 

   



Соңы 

5  минут 
Оқушылар рефлексия жүргізеді: 

- нені білдім, нені үйрендім? 

- нені толық түсінбедім? 

- немен жұмысты жалғастыру қажет? 

 

Қосындының немесе айырманың квадраты 

формуласын қолданып, есептеңдер: 

a) 
72

132−112 = 

b) 
922−482

272−172 = 

c) 2,1 ∙ 1,9 = 
d) 19,8 ∙ 20,2 = 

e) 1432 − 1422 = 

f) (7
5

9
)

2
− (4

4

9
)

2
 

g) 
5,22−4,82

1,12−2∙1,1+1
 

 

Келесі өрнекті бірмен салыстырыңдар: 

1942 + 1032

(194 − 103)2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулалары арқылы өрнектерді түрлендіру 

Cабақтың түрі Жаңа сабақ 

Оқу мақсаттары 7.2.1.14 алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары 

арқылы көбейткіштерге жіктеу; 

7.2.1.15 қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық 

өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 

7.1.2.14 тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын 

қолдану; 

Оқу мақсаттары 

Сабақ мақсаты Қысқаша көбейту формулаларын тиімді есептеу үшін қолдана алу;  

Қысқаша көбейту формулаларын алгебралық өрнектерді көбейткіштерге жіктеу үшін қолдану; 

Қысқаша көбейту формулалары көмегімен алгебралық өрнектерді түрлендіре алу 

Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулалары арқылы өрнектерді түрлендіру 

Cабақтың түрі Жаңа сабақ 

Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
1. Білімдерін өзектеу: 

Қысқаша көбейту формулаларының атаулары 

жазылған кубиктерді лақтыру. Жұптық жұмыс: 

бір оқушы ҚКФ тақтада жазады, екіншісі 

сөздік тұжырымдамасын атайды.  

2. САБАҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ТАҚЫРЫБЫН 

АЙҚЫНДАУ. 

Қалай ойлайсыңдар, ҚКФ не үшін қажет? 

Өрнекті ықшамдаңыздар: 6а + (4а – 3)2 

А) 16а2 +30а + 9 В) 16а2 -30 а + 9 
Б) 16а2 - 18а + 9 Г) 16а2 18а + 9 

1. Өрнекті ықшамдау үшін қандай әрекеттер және 

қай ретте орындағандарыңызды түсіңдіріңіздер?  

2. «ықшамдау» сөзін қандай сөзбен алмастыруға 

болады? 

- оқушылармен бірлесіп сабақ тақырыбын анықтау; 

Күн мен тақырыпты дәптерлеріңізге жазыңыздар. 

   



- оқушылармен бірлесіп сабақ мақсатын айқындау;  

- оқушылармен бірлесіп бағалау критерийлерін 

айқындау.  

Сабақтың мақсаты мен бағалау критерийлерін тақтада 

жазу 

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

10 минут 

 

 

3. ЖАҢА ТАҚЫРЫПТЫ МЕҢГЕРУ. 

Тапсырма 1: Дәптердегі жұмыс (әр тапсырманы 

бір оқушы тақтада, комментарий жасап 

орындайды) 

 

Оқушылардың жұмыстарын мұғалім тексереді 

.А. Өрнекті ықшамдаңыздар. 

а) (x + 7)2 – 10 (x + 4);  

б) 5b2 – (a – 2b)2;  

в) (a + 3c)2 – (b + 3c) (b – 3c); 

г) (x + 3)2 – (x – 3)2. 

 

 
 
 

  

15  минут 

 

 

 

 

Жауаптары: 1)А;   2)В;    3)С;   4)А;   5)В Тапсырма 2: 

Көбейткіштерге жіктеңіздер: (әр тапсырманы бір 

оқушы тақтада, комментарий жасап орындайды) 

a) 5b2 – (a – 2b)2;  

b) (x + 3)2 – (x – 3)2. 

 

Тапсырма 3: (әр тапсырманы бір оқушы тақтада, 

комментарий жасап орындайды) 

Есептеңіздер: 

a) 992 

b) 39*41 

c) 592-412 

d) 512 

  



Тапсырма 4: 

 

a) (у-2)(у+3)-(у-1)2 

b) 4(а+5)2-(4а2+40а) 

 

Жеке жұмыс 

10 минут 
Өрнектерді ықшамдаңыздар (қосымша тапсырма, 

мұғалімге тапсырылады) 

 

1. Есептеңіздер:1012 

A. 10201 

B. 10200 

C. 9801 

D. 1201    

2. Есептеңіздер:99*101 

A. 10001 

B. 9999 

C. 10999 

D. 1001 

3. Көбейтінді түріне келтіріңіздер: 

(4p-3)2-9p2 

A. (4p-3-9p2)(4p-3+9p2) 

B. (3-p)(7p-3) 

C. (p-3)(7p-3) 

D. (-5p-3)(5p-3) 

4. Өрнекті түрлендіріңіздер: 

(3х – 2)(3х + 2) – (1 + х)(х – 1) 

A. 8х2 – 3     

B.  8х2 + 3  

C. 9х2 – 3    

D.  8х2 – 5 

5. Теңдеуді шешіңіздер: (х – 5)2 = 5х2 – (2х – 1)(2х + 

1) 

A. −
5

12
 

B. 2,4 

C. -2,4 

D. 
5

12
 

Өзін-өзі тексеру 
 

  



Соңы 

5  минут 
Неліктен қиын болды? 

Сабақта не жаңалық болды? 

Сабақтан күткен нәтиже алдыңдар ма? 

Бүгінгі сабақтан не алдыңдар? 

Сабақ не туралы ойландырды? 

Бес тапсырмадан тұратын, жауап нұсқалары бар тест 

құрастыру. Тапсырмаларды оқулықтан немесе 

интернет желісінен алуға болады.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 



Сабақ тақырыбы: Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру 

Сабақ түрі Қайталау 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары  

7.2.1.15Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 

Сабақ мақсаттары Оқушылар алгебралық өрнектерді ықшамдауда қысқаша көбейту формулаларын қолданып үйренеді 

 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Амандасу  

 

   

 

Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

«Қатені тап» тапсырмасында оқушылар екі өрнектің 

қосындысы мен айырмасының квадраты және екі 

өрнектің қосындысы мен айырмасының кубы 

формулаларын қайталап, естеріне түсіреді. 

1. (−9𝑎 + 4𝑏)2 = −81𝑎2 − 72𝑎𝑏 + 16𝑏2 

2. (−0,5𝑥 − 60𝑦)2 = −0,25𝑥2 + 60𝑥𝑦 − 3600𝑦2 

3. (𝑥3 + 3𝑦)2 = 𝑥5 + 6𝑥3𝑦 + 3𝑦2 

4. (2𝑥 + 3)3 = 8𝑥3 + 18𝑥2 + 54𝑥 + 27 

5.(5𝑥 − 2𝑦)3 = 125𝑥3 − 30𝑥2𝑦 + 30𝑥𝑦2 + 8𝑦3 

 

Кері байланыс:  

Оқушылар бірін бірі тексереді. 

 

Формулаларды қайталау. 
 

Мұғалім жетелеушісұрақтар қою арқылы оқушылар 

тақырыпты анықтайды. 

Тапсырмада нені орындадыңыздар ? (Қысқаша көбейту 

Барлық қателерді таба алдыңыздар ма? 

1. (−9𝑎 + 4𝑏)2 = 𝟖𝟏𝒂𝟐 − 72𝑎𝑏 + 16𝑏2 

2. (−0,5𝑥 − 60𝑦)2 = 𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝟐 + 60𝑥𝑦 + 𝟑𝟔𝟎𝟎𝒚𝟐 

3. (𝑥3 + 3𝑦)2 = 𝒙𝟔 + 6𝑥3𝑦 + 𝟗𝒚𝟐 

4. (2𝑥 + 3)3 = 8𝑥3 + 𝟑𝟔𝒙𝟐 + 54𝑥 + 27 

5. (5𝑥 − 2𝑦)3 = 125𝑥3 − 𝟏𝟓𝟎𝒙𝟐𝒚 + 𝟔𝟎𝒙𝒚𝟐 − 8𝑦3 
 

  



формулалары арқылы өрнектерді түрлендіру) 

Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы?  

(Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық 

өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау) 

Осы сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыпқа шығып, 

сабақтың мақсатын анықтайды. 

 

Тақырыпқа шығу, мақсатты анықтау 

15  минут 

 

 

 

 

Екі өрнектің квадратының айырмасы және екі өрнектің 
кубтарының қосындысы мен айырмасы формулаларын 
қайталап, естеріне түсіру үшін төменгі тапсырманы 
орындатуға болады. Осы тапсырманы орындағаннан 
кейін сәйкестендіріп, оқушылар Семиотикағылымы 
туралы қысқаша ақпаратпен танысады.Пәнаралық 
байланысты жүзеге асыру үшін осы тапсырманы 
таңдадым. 

 

Тапсырма. 

а) Көбейтінділерді көпмүшелерге түрлендіріңіз және 

табылған жауапқа сәйкес келетін әріптерді жазыңыз. 

𝐸) (4𝑥 − 1)(16𝑥2

+ 4𝑥 + 1)
= ____________ 

𝐴) (2 − 𝑥)(𝑥 + 2)
= _______________________ 

𝑀) (2𝑥 + 1)(1 − 2𝑥)
= ____________________ 

𝑇) (2𝑥 + 3)(4𝑥2 − 6𝑥
+ 9) = ______________ 

𝐶) (2𝑥 + 3𝑦)(3𝑦
− 2𝑥)
= __________________ 

𝐾) (𝑥2 − 2)(2 + 𝑥2)
= _____________________ 

𝑂) (3𝑥2

− 0,2𝑦2)(0,2𝑦2

+ 3𝑥2) = _________ 

И) (
2

3
𝑥3 +

1

2
𝑦) (0,5𝑦

−
2

3
𝑥3) = __________ 

 

 

9𝑦2 − 4𝑥2  

64𝑥3 − 1  

1 − 4𝑥2  

0,25𝑦2 −
4

9
𝑥2 

 

9𝑥4 − 0,04𝑦4  

8𝑥3 + 27  

1

4
𝑦2 −

4

9
𝑥6 

 

𝑥4 − 4  

4 − 𝑥2  
 

b) Бос орындарды толтырыңыз: 

Алынған сөз  «__________________» – таңбалар 

жүйесін зерттейтін ғылым 

саласы.«__________________» сөзі грек тілінен 

  



алынған, белгі, таңба деген мағынаны білдіреді.   Бізге 

математикада қолданылатын символдар мен таңбалар 

белгілі. Мысалы, + таңбасы  ___________ деген 

мағынаны білдіреді, % белгісі «___________» сөзін, ал 

∈ белгісі «___________» сөзін алмастырады. 

Таңбалар мен символдарды қолдану қысқаша жазуға 

мүмкіндік береді.  

Осыған ұқсас, басқа ғылымдардың да өзінің шартты 

белгілері бар. Мысалы, «__________________» ғылым 

саласын қазіргі таңда – лингвистикада, математикада, 

әдебиетте, сәулет өнерінде, көркем суретте, пәтерді 

жобалауда пайдаланады. 

 Жауабы: Семиотика 

Жеке 

жұмыс 

10 минут 

1-тапсырма.Теңдік орындалатындай * орнына 

бірмүшелер қойыңыз. 

a) (6𝑎5 +∗)2 =∗ + ∗ +25𝑥2                   𝑏)(8𝑞4𝑡3 −∗)2 =∗
− ∗ +0,16𝑡4 

𝑐) (∗ + ∗)2 =∗ +70b3c + 49c2             d)(∗ −15𝑎)(∗ + ∗) =
4𝑐2 −∗ 

2-тапсырма.Өрнектің мәнін табыңыз: 

𝑎) 125 − (5 − 3𝑥)(25 + 15𝑥 + 9𝑥2)мұндағы𝑥 = −
4

3
 

𝑏)25 − (2 − 3𝑎)(4 + 6𝑎 + 9𝑎2) мұндағы 𝑎 = −
1

3
 

3-тапсырма.Бос орындарды 3𝑎 − 𝑏 өрнегіне көбейткенде 

сопақшаларда жазылған нәтиже шығатындай 

өрнектермен толтырыңыз. 

Әр оқушының тақырыпты қалай меңгергенін тексеру 

үшін төменгі тапсырма ұсынылды. Бұл тапсырма 

«Жасырын дифференциация» әдісімен құрастырылды.  

Әр оқушы кез келген бағандағы немесе жолдағы 

немесе диагональда орналасқан 3 есепті таңдап 

шешеді. Шаршының ортасында орналасқан есепті 

міндетті түрде шығару керек. 

Санды өрнектің 

мәнін табыңз: 

(2 − 1)(2 + 1)(22

+ 1) ∙ 
(24   + 1)(28   
+  1) −  216 

Өрнекті 

стандартты түрдегі 

көпмүше түрінде 

жазыңыз: 

(3𝑥2 + 4)2

+ (3𝑥2 − 4)2

− 2(3𝑥2  +  4)(3𝑥2

− 4) 

Тиімді тәсілмен 

есептеңіз: 

(
973 − 533

44
+ 97

∙ 53): 

(152,52 − 27,52) 

Теңдеуді шешіңіз: 

𝑥2 + 32𝑥 + 256
= 0 

Тиімді тәсілмен 

есептеңіз:312 

533 − 263өрнегі 25-

ке қалдықсыз 

бөлінетіндігін 

дәлелдеңіз. 

Стандартты 

түрдегі көпмүше 

түрінде жазыңыз: 

−6(5𝑚 − 𝑛)2 

Теңдеуді шешіңіз: 
(3𝑥 + 2)(3𝑥 − 2)
− 32 = 

9(𝑥 − 2)2 

Өрнекті ықшамдап, 

мәнін табыңыз: 

(𝑎 + 3)2 − (𝑎
− 2)(𝑎 + 2) 

мұндағы, 𝑎 = −3,5 
 

  



 
4-тапсырма. 

Өрнекті тиімді тәсілмен есептеп, төменгі 

тұжырымдардың қайсысы ақиқат, қайсысы жалған 

екендігін анықтаңыз: 

1432 − 672 

a) жұп 

b) 5-ке еселі 

c) 3-ке еселі 

d) 38 санына қалдықсыз бөлінеді 

e) 210-ға бөлгенде нәтижесі 75-ке тең. 

Әр жұп дәптерімен алмасып, интербелсенді тақтадағы 

дайын жауаптар бойынша бірін-бірі тексереді. 

 

Бағалау критерийлері: 

Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, 

жұлдызшаның орнына қойылатын  бірмүшелерді дұрыс 

анықтаған; 

Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді 

дұрыс ықшамдаған; 

Өрнектің мәнін дұрыс анықтаған 

Көбетйткіштерге жіктеу тәсілдерін қолданып,белгісіз 

көбейткішті  

дұрыс анықтаған; 

Өрнектің мәнін тиімді тәсілмен есептеген; 

Тұжырымдардың ақиқат, жалғандығын дұрыс 



анықтаған. 

 

Соңы 

5  минут 
Кері байланыс (3 минут): 

«Бес саусақ» әдісі арқылы 

 

1. Маған ұнағаны  

2. Маған қиындық тудырған  

3. Мен үшін маңызды ақпарат 

4. Білгім келеді 

5. Ұсынысым 

Өрнектерді ықшамдаңыз 

a)(1 − 2𝑥)(4𝑥2 + 2𝑥 + 1) + 8𝑥3 

b)(2 − 𝑥)(2 + 𝑥)(𝑥 − 1) + 𝑥2(𝑥 − 1) 

𝑐) (𝑥 − 5)2 − 4(𝑥 + 5)2 

  

 

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы: Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық 
өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау (білімді бекіту) 

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

Оқушы: 
7.2.1.15 Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 

Сабақ мақсаты -қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді үйрену 
Сабақ барысы 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 
Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Орг. момент. Амандасу.  
 

Жағымды   психалогиялық  ахуал тудыру (түйсіну 
байланыс) «Тілек айту шеңбері» стратегиясы. 
Оқушылар бәріне С басталтаын сөзіне тілек айтады. 

  

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты ашу 

«Ирек» (бірін-бірі оқыту) сын тұрғысынан ойлау 
стратегиясы (ауысып отыратын топтық жұмыс) 

Бағалау критерийлері: 

А  
1. Көбейткіштерге жіктеңдер 
а) 4(𝑚 − 𝑛)2 + 4𝑚(𝑚 − 𝑛) = 

  



10 минут 

 

 

-қысқаша көбейту формуларынды біледі; 

-қысқаша көбейту формулалары арқылы 

алгебралық өрнектердітепе-тең түрлендірулерді 

біледі. 

Кері байланыс: 

Осы тапсырмада қайсысы сіздерге қызық болды? 

Осы тапсырмада қайсысы сіздерге қиындық 

туғызды? 

Қиындық неде болды? 

б) 5𝑥(𝑥 − 𝑦) − 2(𝑦 − 𝑥)2 = 
в) 8(𝑝 + 𝑟) + 4𝑟(𝑝 − 𝑟)2 = 
В  
2. Елестетіп көріңізші түрінде көпмүшені білдіріңіз 
а)4𝑥2 − (2𝑥 + 1)(1 − 2𝑥) = 
б) (7 − 3𝑎)(3𝑎 + 7) + 10𝑎2 = 
в) 3𝑚2 + (4𝑚 − 3𝑝)(4𝑚 + 3𝑝) = 
г) (2𝑎 + 5𝑏)(5𝑏 − 2𝑎) − 20𝑏2 = 
С 
3. Тендеулерді шешіңіз 
а)(𝑥 + 1)2 − (2𝑥 − 1)2 = 0 
б) (4𝑥 + 3)2 − (3𝑥 − 1)2 = 0 
в) (2 − 𝑥)2 − 4(3𝑥 + 1)2 = 0 
г) (5 − 2𝑥)2 − 9(𝑥 + 1)2 = 0 
4.n-нің кез келген бүтін мәндерінде: 
а) (2𝑛 + 1)2 − 1 саны 8-ге 
б) 𝑛3 − 𝑛 саны 6-ға бөлінетінін дәлелдеңдер. 
 

15  минут 

 

 

 

 

«Жасырын дифференциация» техникасын 

қолдану. Әр оқушы өзіне тапсырма таңдайды. 

Тапсырмаларды таңдау шарттары: әр оқушы өзіне 

3 тапсырма таңдайды, есептер диагональ арқылы 

немесе вертикаль арқылы немесе горизонталь 

арқылы болу керек.  

Диагональ  –жоғары деңгей тапсырмалар  

Горизонталь – орта деңгей тапсырмалар 

Вертикаль –  төмен деңгей тапсырмалар 

 

Бағалау критерийлері: 

-қысқаша көбейту формуларынды біледі; 

-қысқаша көбейту формулалары арқылы 

алгебралық өрнектердітепе-тең түрлендірулерді 

біледі. 

Кері байланыс: 

Осы тапсырмада қайсысы сіздерге қызық болды? 

Осы тапсырмада қайсысы сіздерге қиындық 

туғызды? 

Қиындық неде болды? 

 

2𝑧5𝑞2

− 4𝑧3𝑞
+ 6𝑧2𝑞3 

5𝑥2(3𝑥 − 8)
+ 10𝑥(3𝑥
− 8)2 

18𝑎2

+ 27𝑎𝑏
+ 14𝑎𝑐
+ 21𝑏𝑐 

 

15𝑥3𝑦2

+ 10𝑥2𝑦
− 20𝑥2𝑦3 

195𝑐6𝑝5

− 91𝑐5𝑝6

+ 221𝑐3𝑝10 

4с(с − 1)
− 3(с − 1)2 

16𝑎𝑏2

+ 5𝑏2𝑐
+ 10𝑐3

+ 32𝑎𝑐2 

8𝑚(𝑚 − 3)
− 3(𝑚 − 3)2 

𝑎(2𝑎
− 𝑏)(𝑎 + 𝑏)
− 3𝑎(𝑎
+ 𝑏)2 

  



Жеке жұмыс 

10 минут 
Бағалау критерийлері: 

-қысқаша көбейту формуларынды біледі; 

-қысқаша көбейту формулалары арқылы 

алгебралық өрнектердітепе-тең түрлендірулерді 

біледі. 

Тапсырма 1. Ортақ көбейткіштіжақшаның сыртына 
шығарыңыз.   
а) 𝑥𝑦3 + 5𝑥2𝑦2 − 3𝑥2𝑦 
б) 8𝑥3𝑦3 + 88𝑥2𝑦3 − 16𝑥3𝑦4 
в) 12𝑎2𝑏4 − 36𝑎2𝑏 + 44𝑎𝑏𝑐 
г) 42𝑎4𝑏 − 48𝑎3𝑏2 − 78𝑎2𝑏3 
Тапсырма 2.Көпмүшелерді топтау тәсілмен 
көбейткіштерге жіктеңіз: 
а) (𝑎 + 2)3 − 4𝑎(𝑎 + 2) 
б) (𝑎 − 4)3 + 8𝑎(𝑎 − 4) 
в) 5𝑥2(3𝑥 − 8) + 10𝑥(3𝑥 − 8)2 
г) 6𝑑2(2𝑑 − 5)2 − 12𝑑2(2𝑑 − 5)(𝑑 + 5) 
Тапсырма 3.Тендеуді шешіңіз 
𝑥(𝑥 + 2)(𝑥 − 2) − 𝑥(𝑥2 − 8) = 16 
 

  

Соңы 

5  минут 
Рефлексия: 

 

 Не білдім? 
 Не білгем келеді? 
 Қандай жұмыста ескеріледі емес? 
 Немен жұмыс жасау керек? 

Homework 
Көбейткіштерге жіктеңдер 

1) 2𝑎(𝑐 − 𝑑)3 + 3𝑏(𝑐 − 𝑑)2 

2) 8𝑎3𝑏5 + 16𝑎4𝑏4 − 32𝑎5𝑏3 

3) 25𝑥2 − (𝑥 + 𝑦)2 

4) 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥2 − 𝑏𝑥 − 𝑎𝑥 + 𝑐𝑥2 − 𝑐𝑥 

𝑎4 + 𝑎3 + 𝑎 + 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Күні:  Мұғалім аты-жөні:  



Сынып: 7 Қатысқандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулалары  Сабақтың тақырыбы: 

Сабақтың түрі Білімдерін жүйелеу және жалпылау сабағы 

Оқу мақсаттары 7.1.2.14  

тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану; 

7.2.1.15 

Қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 

Сабақ мақсаты Оқушы: 
Қысқаша көбейту формулаларын тиімді есептеу үшін және бөлінгіштікті дәлелдеу үшін қолдана алады;  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Басы 

5  минут 
Сабақтың мақсаттарын бірлесіп анықтау 

Мұғалім сынып үшін тапсырмалар дайындайды 

. 

Тапсырма 1: Есептеңіздер: 872 − 174 ∙ 67 + 672. 

Түрткі сұрақтар арқылы мұғалім оқушыларды өрнекті 

екі өрнектің айырмасы формуласын тануға жетелейді  

872 − 2 ∙ 87 ∙ 67 + 672 = (87 − 67)2 = 202 = 400 

Және қысқаша көбейту формулалары есептеулерді 

жеңілдететініне көздерін жеткізеді. 

 

Тапсырма 2: Натурал санды 5-ке бөлгенде 1 қалдық, ал 

басқа санды 5-ке бөлгенде 2 қалдық береді. Осы 

сандардың квадраттарының қосындысы 5-ке 

бөлінетінін дәлелдеңіздер. 

 

Бұл тапсырманы санды 5-ке бөлгенде 1 қалдық қалады 

деген өрнектің қалай жазылатынынан бастау 

қажет 5𝑛 + 1. Содан соң шарты бойынша алгебралық 

  



өрнек құру қажет (5𝑛 + 1)2 + (5𝑘 + 2)2. Алгебралық 

өрнекті қысқаша көбейту формулалары арқылы 

түрлендіруді оқушылар өздері де орындай алады, 

содан соң мұғалім «5-ке еселік өрнек дегеніміз нені 

білдіреді?» деген сұрақ қояды. Оқушылар өрнекті 5 

саны мен көпмүшенің көбейтінлісі түрінде жазу керек 

деген қорытынды жасауы тиіс: 

5 ∙ (5𝑛2 + 2𝑛 + 5𝑘2 + 4𝑘 + 1) 

5 ∙ (5𝑛2 + 2𝑛 + 5𝑘2 + 4𝑘 + 1) ⋮ 5. 

Содан соң мұғалім қысқаша көбейту формулалары 

қолданылатын жағдайларды жалпылауды ұсынады 

және сабақ мақсатын тұжырымдауды сұрайды. 

(мұғалім мақсатты сауатты тұжырымдауға көмектесе 

алады). Сонымен қатар оқушылар қысқаша көбейту 

формулаларын білу қажеттілігін түсінуі керек 

 

Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

Қысқаша көбейту формулаларын қайталауға 

арналған өздік жұмысы (4 вариант) 

Жауаптары: 

Вариант 5.1 Вариант 5.2 

1 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦
+ 𝑦2 

1 = 𝑘2 + 2𝑘𝑚 + 𝑚2 

2 = 𝑥3 − 𝑦3 2 - 

3 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦
+ 𝑦2 

3 = 𝑘3 + 3𝑘2𝑚
+ 3𝑘𝑚2 + 𝑚3 

4 - 4 = 𝑘2 + 𝑚2 + 𝑧2

+ 2𝑘𝑚
+ 2𝑘𝑧
+ 2𝑚𝑧 

5 = (𝑦 − 𝑥)(𝑦
+ 𝑥) 

5 = (𝑚 − 𝑘)(𝑚 + 𝑘) 

6 - 6 = −𝑘2 − 2𝑘𝑚 − 𝑚2 

7 - 7 - 

8 - 8 = (𝑘 − 𝑚)3 

9 = −(𝑥 − 𝑦)2 9 = (𝑘 + 𝑚)(𝑘2 − 𝑘𝑚
+ 𝑚2) 

 

Вариант 5.1 

1 (𝑥 + 𝑦)2 = 

2 (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2)(𝑥 − 𝑦) = 

3 (−𝑥 − 𝑦)2 = 

4 𝑥2 + 𝑦2 = 

5 𝑦2 − 𝑥2 = 

6 𝑥2 − 𝑥𝑦 − 𝑦2 = 

7 𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 

8 (𝑥 − 𝑦)(𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2) = 

9 −𝑥2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦2 = 

10 −(𝑥 + 𝑦)2 = 

11 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 

12 𝑥3 − 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦3 − 𝑦3 = 

13 (−𝑦 + 𝑥)2 = 

14 (𝑥 − 𝑦)(𝑥2 + 𝑥𝑦 − 𝑦2) = 

15 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 2𝑥𝑦 + 2𝑥𝑧 + 2𝑦𝑧 = 

 

Вариант 5.2 

  



10 = −𝑥2 − 2𝑥𝑦
− 𝑦2 

10 = (𝑘 − 𝑚)(𝑘 + 𝑚) 

11 - 11 = (𝑘 − 𝑚)2 

12 = (𝑥 − 𝑦)3 12 - 

13 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦
+ 𝑦2 

13 = −𝑘2 + 2𝑘𝑚 − 𝑚2 

14 - 14 - 

15 = (𝑦 + 𝑥 + 𝑧)2 15 = 𝑘3 − 𝑚3 

 

Вариант 5.3 Вариант 5.4 

1 = 𝑘2 + 𝑚2 + 𝑧2

+ 2𝑘𝑚
+ 2𝑘𝑧
+ 2𝑚𝑧 

1 = −(𝑥 − 𝑦)2 

2 = 𝑚2 − 2𝑘𝑚 + 𝑘2 2 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥2

+ 𝑥𝑦 + 𝑦2) 

3 - 3 = 𝑥3 + 𝑦3 

4 = 𝑚2 − 𝑘2 4 - 

5 = 𝑘3 + 𝑚3 5 - 

6 - 6 = −𝑥2 − 2𝑥𝑦
− 𝑦2 

7 = 𝑘2 − 𝑚2 7 - 

8 = 𝑘3 − 3𝑘2𝑚 + 3𝑘𝑚2

− 𝑚3 

8 - 

9 = (𝑘 + 𝑚)2 9 - 

10 - 10 = −(𝑥 − 𝑦)2 

11 = (𝑘 + 𝑚)3 11 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

12 - 12 - 

13 - 13 - 

14 = −(𝑘 + 𝑚)2 14 = (𝑦 − 𝑥)(𝑦
+ 𝑥) 

15 - 15 - 
 

1 (−𝑘 − 𝑚)2 = 

2 (𝑘 − 𝑚)(𝑘2 + 𝑘𝑚 − 𝑚2) = 

3 (𝑘 + 𝑚)3 = 

4 (𝑘 + 𝑚 + 𝑧)2 = 

5 𝑚2 − 𝑘2 = 

6 −(𝑘 + 𝑚)2 = 

7 𝑘2 + 𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

8 𝑘3 − 3𝑘2𝑚 + 3𝑘𝑚2 − 𝑚3 = 

9 𝑘3 + 𝑚3 = 

10 𝑘2 − 𝑚2 = 

11 𝑘2 − 2𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

12 𝑘2 + 𝑚2 = 

13 −(𝑘 − 𝑚)2 = 

14 𝑘2 − 𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

15 (𝑘2 + 𝑘𝑚 + 𝑚2)(𝑘 − 𝑚) = 

 

Вариант 5.3 

1 (𝑘 + 𝑚 + 𝑧)2 = 

2 (−𝑚 + 𝑘)2 = 

3 𝑘2 + 𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

4 (𝑘 + 𝑚)(𝑚 − 𝑘) = 

5 (𝑘2 − 𝑘𝑚 + 𝑚2)(𝑘 + 𝑚) = 

6 𝑘3 − 3𝑘2𝑚 − 3𝑘𝑚2 − 𝑚3 = 

7 (𝑘 − 𝑚)(𝑘 + 𝑚) = 

8 (𝑘 − 𝑚)3 = 

9 𝑘2 + 2𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

10 𝑘2 − 2𝑘𝑚 − 𝑚2 = 

11 𝑘3 + 3𝑘2𝑚 + 3𝑘𝑚2 + 𝑚3 = 

12 𝑘2 − 𝑘𝑚 + 𝑚2 = 

13 𝑘2 + 𝑚2 + 𝑧2 = 

14 −𝑘2 − 2𝑘𝑚 − 𝑚2 = 

15 (𝑘 + 𝑚)(𝑘2 + 𝑘𝑚 + 𝑚2) = 

 

Вариант 5.4 

1 −𝑥2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦2 = 



2 −(𝑥 − 𝑦)2 = 

3 (𝑦2 − 𝑦𝑥 + 𝑦2)(𝑥 + 𝑦) = 

4 (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2) = 

5 𝑥3 − 3𝑥2𝑦 − 3𝑥𝑦2 − 𝑦3 = 

6 −(𝑦 + 𝑥)2 = 

7 𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 

8 (𝑦 − 𝑥)(𝑥2 + 𝑦2) = 

9 𝑥2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦2 = 

10 𝑥3 − 𝑦3 = 

11 (−𝑥 + 𝑦)2 = 

12 𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 𝑦2 = 

13 (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑦2) = 

14 𝑦2 − 𝑥2 = 

15 (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2)(𝑥 + 𝑦) = 
 

15  минут 

 

 

 

 

Дайын жауаптар бойынша бірін-бірі тексеру. 

Егер формула жоқ болса немесе қате жазылса, 

оқушылар минус белгісін қояды.  

 

Шешімі: 

1 топ 

1. 
382−172

472−361
=

382−172

472−192
=

(38−17)(38+17)

(47−19)(47+19)
=

21∙55

66∙28
=

5

8
 

2. 𝑛3 + (𝑛 + 1)3 + (𝑛 + 2)3 өрнегін құрамыз, 

түрлендіргеннен кейін және 3 санын жақша 

сыртына шығарғаннан кейін  

3 ∙ (𝑛3 + 3𝑛2 + 5𝑛 + 3), қорытынды: Тізбектеп 

орналасқан үш бүтін сандардың кубтарының 

қосындысы 3-ке еселі.  

 

2 топ 

1. 
713+493

120
− 71 ∙ 49 =

(71+49)(712−71∙49+492)

120
− 71 ∙

1 топ 2 топ 

1. Есептеңіздер: 
382−172

472−361
. 

2. Тізбектеп орналасқан үш 

бүтін сандардың 

кубтарының қосындысы 3-

ке еселі болатынын 

дәлелдеңіздер. 

1. Есептеңіздер: 

713 + 493

120
− 71 ∙ 49 

2. Тізбектелген екі 

натурал санның 

көбейтіндісі 

келесі екі 

тізбектелген 

сандардың 

көбейтіндісінен 

38-ге кем. Осы 

сандарды 

табыңыздар.  

3 топ 4топ 

1. Есептеңіздер: 
532+222−472−162

652−130∙59+592 . 

2. Кез келген натурал n үшін 

𝑛4 + 3𝑛3 − 𝑛2 − 3𝑛 өрнегі 

6-ға еселі болатынын 

дәлелдеңіздер. 

1. Есептеңіздер: 

(
973 + 833

180

− 97 ∙ 83) : (352

− 282) 

2. Натурал санды 

  



49 = 

=
120 ∙ (712 − 71 ∙ 49 + 492)

120
− 71 ∙ 49

= 712 − 71 ∙ 49 + 492 − 71 ∙ 49 = 

= 712 − 2 ∙ 71 ∙ 49 + 492 = (71 − 49)2 = 222 = 484 

2. Теңдеу құрамыз (𝑛 + 2)(𝑛 + 3) − 𝑛(𝑛 + 1) = 38, 

шығарғаннан кейін n=8, ендеше бұл сандар 8, 9, 10 

және 11. 

 

3 топ 

1. 
532+222−472−162

652−130∙59+592
=

(532−472)+(222−162)

652−2∙65∙59+592
= 

=
(53 − 47)(53 + 47) + (22 − 16)(22 + 16)

(65 − 59)2

=
6 ∙ 100 + 6 ∙ 38

62
= 

=
138

6
= 23 

2. Өрнектітүрлендіреміз𝑛4 + 3𝑛3 − 𝑛2 − 3𝑛 = 

= 𝑛3 ∙ (𝑛 + 3) − 𝑛 ∙ (𝑛 + 3) = 𝑛(𝑛 + 3)(𝑛2 − 1) = 

= 𝑛(𝑛 + 3)(𝑛 + 1)(𝑛 − 1), көбейткіштерді өсу 

ретімен орналастырамыз (𝑛 − 1)𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 3), 

бірінші үш көбейткіш тізбектеп орналасқан үш сан, 

ендеше олардың кем дегенде біреуі 2-ге, біреуі 3-ке 

еселі, қорытынды: бұл көбейтінді 6-ға бөлінеді.  

 

4 топ  

5-ке бөлгенде 4 

қалдық қалады. 

Осы санның 

кубы мен 

квадратының 

қосындысы 5-ке 

бөлінетінін 

дәлелдеңіздер. 

 
 



(
973 + 833

180
− 97 ∙ 83) : (352 − 282)

= (
(97 + 83)(972 − 97 ∙ 83 + 832)

180

− 97 ∙ 83): (35 − 28)(35 + 28)

=

180∙(972−97∙83+832)

180
− 97 ∙ 83

7 ∙ 63

=
972 − 97 ∙ 83 + 832 − 97 ∙ 83

7 ∙ 63

=
972 − 2 ∙ 97 ∙ 83 + 832

7 ∙ 63
=

(97 − 83)2

7 ∙ 63

==
142

7 ∙ 63
=

4

9
 

 

 
Жеке 

жұмыс 

10 минут 

Сергіту сәті. Оқушылар көзге арналған жаттығу 

жасайды. 

Топтарда/жұптарда жұмыс 

Барлық сынып тексеру үшін флипчарттарда немесе 

тақтада орындалады. Топтарға бөлуді мұғалім өз 

қалауы немесе оқушылардың қалауы бойынша жасай 

алады. Карточкалардағы тапсырмалар қиындығы өсу 

ретімен орналасқан. Шешімдері бойынша презентация 

кезінде сынып шешу жолы бойынша кез келген 

сұрақтар қоя алады.  

 

2. Өрнек құрамыз(5𝑛 + 4)3 + (5𝑛 + 4)2, 

түрлендіргеннен кейін 5 ∙ (𝑛 + 1)(5𝑛 + 4)2, ендеше  

осы санның кубы мен квадратының қосындысы 5-ке 

бөлінеді. 

  



Соңы 

5  минут 
Рефлексия 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Күні:  

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 

Сабақ тақырыбы Мәтін есептерді шығару 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме) 

7.5.3.1 

есеп шарты бойынша математикалық модель құру; 

Сабақ мақсаттары Мәтінді есептердің шарттарын математикалық тілге аудару; 

Қолданбалы есептерді шығару  (жылдамдық, жұмыс және т.б.) және есеп мәтініндегі шарттардың нәтижелерін түсіндіру білу; 
Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті 

Оқушының әрекеті 



Басы 

5  минут 
Оқушыларды үш топқа бөлу мақсатында 

оқушыларға кеспе қағаздар таратылады. Оқушылар 

таңдап, алады.Есептің мазмұнына қарай 

математикалық модельді (формуланы) 

анықтап,«𝑺 = 𝒗 ∙ 𝒕», «𝑨 = 𝒑 ∙ 𝒕», «𝑺 = 𝒂 ∙ 𝒃» деген 

топтарға бөлінеді(Үш тілдікті дамыту мақсатында, 

есептер орыс тілінде беріледі). 

𝑺 = 𝒗 ∙ 𝒕 

Турист өзен 

ағысымен 90 км-ді 

қайықпен жүзді де, 

қалған 10 км-ді 

жаяу жүріп өтті. 

Оның жаяу жүріп 

өткен  уақыты 

қайықпен жүзуге 

кеткен уақытынан 4 

сағ-қа кем еді. Егер 

турист қайықпен 

жүзіп өткен 

уақытындай жаяу 

жүрсе, ал жаяу 

жүріп өткен 

уақытындай 

қайықпен жүзсе, 

онда олардың 

жүрген жолдары 

біріне-бірі тең 

болар еді. Турист 

қанша уақыт жаяу 

және қанша уақыт 

қайықпен жүзіп 

өтті? 

Реактивті 

самолет 0,5 

сағатта винтті 

самолеттің 1 

сағатта жүрген 

жолынан 200 км 

артық жүрген. 

Егер реактивті 

самолеттің 

жылдамдығы 

винтті 

самолеттің  

жылдамдығынан 

3 есе артық 

болса,  

әрқайсысының 

жылдамдығын 

табыңдар. 

Жедел пойыз 

семафор алдында 

16 минут 

тоқтатылған. 

Кестеден шығып 

қалмау үшін, ол 

келесі 192 км 

аралықты 

жоспарланғаннан 

10 км/сағ артық 

жылдамдықпен 

жүрген. 

Пойыздың кесте 

бойынша 

жылдамдығын 

табыңдар. 

 

 

 

𝐴 = 𝑝 ∙ 𝑡. 

 



Үш кран бассейнді 

4,5 сағатта 

толтырады. Егер 

бірінші кран 7 

сағат, ал екінші 

және үшінші кран 2 

сағат ашық 

тұрғанда бассейн 

толса, бассейнді 

толтыру үшін 

бірінші кранға 

қанша уақыт керек? 

 Жұмысты Асан 

9 күнде, ал 

Досан 12 күнде 

бітіреді. Бұл 

жұмысты олар 

бірлесіп 3 күн 

жұмыс істеген 

соң Асан кетіп 

қалды. Қалған 

жұмысты Досан 

неше күнде 

бітіреді? 

Бір жұмысшы 

өзінің нормасын 6 

сағатта, екіншісі 5 

сағатта, үшіншісі 

4 сағатта 

орындайды.Олар 

белгілі бір уақыт 

бірге істеп 750 

деталь 

дайындады. 

Әрқайсысы қанша 

деталь әзірледі? 

 

𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏 

Пәтерде ендері 

бірдей екі бөлме 

жасау жобалануда. 

Бірінші бөлменің 

ұзындығы енінен 

1,5 есе артық, 

екінші бөлмені 

ұзындығы 7,2м. 

Егер пәтердің 

ауданы 

56,7м2 болса, онда 

бөлмелердің енін 

табыңдар. 

Тіктөртбұрышты

ң ені 

ұзындығынан 3 

см кем. Егер 

тіктөртбұрышты

ң ауданы 130 

см2 болса, онда 

оның ені 

қандай? 

Екі тік төртбұрыш 

берілген. Бірінші 

тік төртбұрыштың 

ені 7см, ал екінші 

тік төртбұрыштың 

ені 13см. Екеуінің 

аудандарының 

қосындысы 

146см. Бірінші тік 

төртбұрыштың ені 

3 есе арттырылды, 

ал екінші тік 

өртбұрыштың ені 

5см қысқартылды. 

Сонда екі тік 

төртбұрыштың 

аудандарының 

қосындысы 

алғашқыдан 44см 

артық болды. Тік 

төртбұрыштардың 

әрқайсысының 

ұзындығын 

табыңдар. 

Берілген 

суретке 

сәйкес 

теңдеу 

құрып, оны 

шешіңіз: 

 

 
 

 



Амандасу  

Психологиялық ахуал: ортаға қол созып, бір-біріне 

тілек айтады. Коллаборативті ортаны 

қалыптастыру. 

Сабақтың өзектілігі (4 мин): 
Алгебралық модельлеу сериясынан «Алгоритмдер 
әлемді қалай өзгертеді?»https://twig-
bilim.kz/film/how-algorithms-change-the-world-6044/ 

«Алгоритмдер әлемді қалай өзгертеді?»   

фильмнің демонстрациясы Twig-bilim.kz 

сайтынан  

Көрген бейнефильм бойынша сұрақтарға жауап 

беріңдер: 

Не? Кім? Қайда? Қашан? Неге? Не үшін? 

            

 

 

 

 

Brain gym (5 мин): 

 

(оқушылар стандарты емес тапсырманы шығару 

арқылы, жоғары деңгейдегі ойлау қабілеттерін 

дамытады) 

Үш тілдік мақсатында есепті екі тілде талдайды. 

Математикалық модельдеудің үш кезеңін 

қолданып, есептерді шешіңіз.  

Папирус Ахмеса  

В 1858 году Шотландский коллекционер 

Генри Райнд приобрел древнеегипетский 

папирус подписанный именем "Ахмес". 

Этот свиток папируса, шириной 33 см и 

длинной 5,25 метров, является копией ещё 

более древнего математического 



руководства, относящегося ко времени 

фараона Аменемхета III. Вот одна задача из 

этого древнейшего из математических 

сборников: 

Сто мер зерна надо поделить между пятью 

работниками так, чтобы второй получил 

настолько больше, чем первый, насколько 

третий больше, чем второй, и на столько же, 

насколько четвёртый больше, чем третий, и 

на столько же, насколько пятый больше, чем 

четвёртый. Сколько мер зерна должен 

получить каждый, если первый и второй 

работники вместе получат зерна в семь раз 

меньше, чем остальные три работника? 

Аhmes's papyrus -  

About 1650 B. C., Egyptian scribe Ahmes, 

made a transcript of even more ancient 

mathematical scriptures dating to the reign of 

the Pharaoh Amenemhat III. In 1858 Scottish 

antiquarian, Henry Rhind came into possession 

of Ahmes's papyrus. The papyrus is a scroll 33 

cm wide and about 5.25 m long filled with math 

riddles. One of the problems is as follows: 

 100 measures of corn must be divided among 5 

workers, so that the second worker gets as 

many measures more than the first worker, as 

the third gets more than the second, as the 

fourth gets more than the third, and as the fifth 

gets more than the fourth. The first two workers 

shall get seven times less measures of corn than 

the three others. 

 How many measures of corn shall each worker 

get?  

Жауабы: 

Ahmes's Papyrus - solution 

2 equations give a clear answer to the given question: 

5w + 10d = 100 

7*(2w + d) = 3w + 9d 



Where w is amount of corn for the first worker, d is the 

difference (amount of corn) between two consecutive 

workers. So this is the solution: 

1st worker = 10/6 measures of corn; 

2nd worker = 65/6 measures of corn; 

3rd worker = 120/6 (20) measures of corn; 

4th worker = 175/6 measures of corn; 

5th worker = 230/6 measures of corn. 

Критерийлер: 

1. Мәтінді есептердің математикалық моделін 

дұрыс құрды; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

 

Сабақтың мақсатын қою (сабақтың мақсатын 

айқын қою керек),  

Оқушылар жетістік критерийлерді құрастырады. 

Үш етістікті қолданып, критерийлерді 

құрастырыңыз:  

Есептеу,  

Тұжырымдау,  

Түсіндіріп беру,  

Талқылау,  

Көрсету,  

Ажырату,  

Қорытындылау. 

Оқушыларға өзінің құрастырған критерийлерді 

берілген критериймен салыстырады. 



Математикалық 

модель ұғымды 

біледі; 

Математикалық 

модельдеудің үш 

кезеңін анықтай 

алады және есептің 

шарты бойынша 

алгебралық 

өрнектерді және 

формулаларды 

құрастыра алады

Математикалық 

модельдеудің үш 

кезеңі арқылы 

моделдерді 

құрастыру;

мәтінді есептердің 

математикалық 

моделін құрайды;  

Мәселелік есептерді 

талдайды және 

зерттейді; 

Модель формасына

тән жасырын

ақпаратты табады.

Модельдің 

адекваттылығын 

тексереді; Модельдік

анализді

экспериментпен

растайды.  
 

Топтық жұмыс 

Сабақтың өзектілігі: 

«Миға шабуыл» сын тұрғысынан ойлау 

стратегиясы арқылы сабаққа назар аудару. 

(1.Тақырып бойынша білгендерін анықтайды; 2. 

Идеяларын ортаға салады;3.Болған білімдерін 

активизациялау.) 

Activity 

 (Оқушыларға мәселе жағдай туғызу. Оқушылар 

жұпта, содан кейін топта талқылайды.) 

Мультфильмді талдаңыз «В стране невыученных 

уроков».  

https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc 

 

 
Неге оқушы құрастырған математикалық модель 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc


қате болып шықты? 

Оқушы математикалық модельдіңқай кезеңін 

орындамай, қателесті?  

«Мультфильмдің  кейіпкерінің орнында болсаңыз сіз 

не істер едіңіз?» 

Қорытынды: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Негізгі бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

Көзге гимнастика   



 

15  минут 

 

 

 

 

«Плакаттар»  стратегиясы. (Оқушылар шешуін 

флипчарттарға  жазады.  Плакаттарды бөлмедегі 

әртүрлі жерде ілінеді, топтарға түсіндіреді. Топтар 

жасыл маркермен «Бұл жұмыста не жақсы 

жасалды?»,  

«Маған  ұнады......»деген сұрақтарға жауаптарын 

плакттарға жазады.) 

Математикалық модельдеудің үш кезеңің қолданып, 

есепті шешіңіз.  

Тапсырма 1. Write an equation for each of the 

following: 
a) Peter is buying some outdoor furniture for his 

patio. Tables cost $40 each and chairs cost 
$25 each. Peter buys10 items of furniture at a 
total cost of$280. (Let the number of tables 
purchased be t.) 

b)  Pencils cost 40 pence each and erasers cost 
70 
pe
nc
e 
ea
ch
. If 
I 
pu
rc
ha
se 
thr
ee 
fe
wer erasers than pencils, the total cost will 
be£3:40. (Let the variable p represent the 
number of pencils purchased.) 

c) A group of friends went to a cafe for tea and 
coffee. Tea costs€2:50andcoffeecosts€3:60. 
Thenumberofpeople who ordered coffee was 

 



twice the number who ordered tea, and the 
total bill was€29:10. (Let the number of people 
who ordered tea be t.) 

Критерийлер: 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңін дұрыс 

анықтады және есептің шарты бойынша 

алгебралық өрнектерді және формулаларды дұрыс 

құрастырды; 

2. Мәтінді есептердің математикалық моделін 

дұрыс құрады; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

Күрделендіру дифференциация принціпін жүзіге 

асыру мақсатыңда 

күрделендірген тапсырманы орындау. 

(Тапсырмаларды оқушыларға өздігінен 

таңдауға мүмкіндік беріледі немесе мұғалім 

дифференциацияны өзі өткізеді) 

Тапсырма 1.  

Әл-Хорезми Орта Азияның ұлы математигі, әрі 

астрономы, жиырма жасында ғылым қуып Бағдатқа 

келіп, сол жерде өмірінің көп уақытын сол жерде 

өткізген. Хорезмидің атын әлемге әйгілеген еңбегі 

екі кітап болып шыққан математикалық еңбегі: 

«Үнді есебі бойынша қосу мен азайту» («Kитaб aл-

жaм 'а бил хисаб aл-Хинди») мен «Әл-Жебр мен әл-

Мұқабала есебі жөніндегі кысқаша кітап» («Aл-

Maкaлa фи хисаб aл-жaбр вa aл-Mұқaбалa»). 

Квадрат теңдеулерді толық квадрат айыру арқылы 

бірінші болып, шешкен және алғашқы рет нөл –

саның қолданған.  

x2 + 10x = 39 теңдеуді Әл-Хорезми осылай шешкен: 

екі жағына (10/2)2 

қосып, x2 + 10x + 25 = 39 + 25 (x + 5)2 = 64 x + 5 = 

±8.  

x1 = 3, x2 = −13 түбірлерді тапқан. Әл-Хорезми 



геометриялық түрде теңдеудің шешуін көрсеткен. 

 
Осы модельдерді квадратқа толықтырып, 

квадраттың ауданың өрнектеңіз: 

 
Тапсырма 2.  

Дизайнер хочет по краям окнавида шебеке 

сделать рамку из 

простого стекла. Найдите ширинурамки, если 

размеры окна 

шебеке 2 м и 4 м, площадьрамки из простого 

стекла 7м2. 



 
Критерийлер: 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңін дұрыс 

анықтады және есептің шарты бойынша 

алгебралық өрнектерді және формулаларды дұрыс 

құрастырды; 

2. Мәтінді есептердің математикалық моделін 

дұрыс құрады; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

Жаппай жұмыс 

«6W»  стратегиясы. 

Мысалды талдаңыз(What?  why? Who? When? 

Where? How?  

сұраққа жауап беру және талдау): 

Cans of sardines come in two sizes. Small cans cost$2 each 

and large cans cost$3 each. 

If15 cans of sardines are bought for a total of$38, how many 

small cans were purchased? 

Тексеру, шешуін талдау: 



 

Жұптық жұмыс 

Математикалық модельдеудің үш кезеңің қолданып, 

есептерді шешіңіз. 

Тапсырма 2. When one quarter of a number is 

subtracted from one third of the number, the result is7. 

Find the number. 

Тапсырма 3. Roses cost$5 each and geraniums cost$3 

each. Michelle bought4 more geraniums than roses, 

and in total she spent$52. How many roses did she 

buy? 

Тапсырма 4. Nick has40 coins in his collection, all of 

which are either5-cent or10-cent coins. If the total 

value of his coins is$3:15, how many of each coin type 

does he have? 

Тапсырма5.  A store sells batteries in packets of6 

or10. In stock they have25 packets which contain a 

total of 186 batteries. How many of each packet size 

are in stock? 

Критерийлер: 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңін дұрыс 

анықтады және есептің шарты бойынша 

алгебралық өрнектерді және формулаларды дұрыс 

құрастырды; 



2. Мәтінді есептердің математикалық моделін 

дұрыс құрады; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

Кері байланыс: 

Неге қол жетті? 

Тапсырмалардың қай бөлігінде сенімді болдыңыз? 

Нені жетілдіру керек? 

 
Жеке жұмыс 

10 минут 
«Ирек» стратегиясы  (микрооқыту) ауысып отыратын 

топтық жұмыс. 

Практикалық жұмыс 

(Тапсырмаларды оқушыларға өздігінен 

таңдауға мүмкіндік беріледі немесе мұғалім 

дифференциацияны өзі өткізеді) 

А тобы  

Тапсырма 1. 
a) Футбол 

алаңының 
ұзындығы 
(12х+6) м, ал ені 
(6х+3) м. 

b) Футбол 
алаңының 
периметрін табу 
өрнегін 
құрыңыз. 

c) х=7 деп алып алаңның периметрін табыңыз. 

Жауабы: 270 м. 

Тапсырма 2. 

a) )2(33 −+ xх  өрнегіне мәтіндік есеп 

құрастыр. 
b) Тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе 

үлкен. Егер оның енін 4 метрге ұзартып, ал 
ұзындығын 5 м қысқартсақ, онда тік 
төртбұрыштың ауданы 15 м2-ге артады. Тік 

 



төртбұрыштың өлшемдерін табыңдар. 

Жауабы:5 м, 15 м. 

В тобы  

Тапсырма 3. 

Төмендегі фигураның ауданын табудың екі түрлі 

өрнегін құрастыр және осы екі өрнектің теңбе-тең 

екендігін дәлелде. 

 

С тобы  

Тапсырма 4. 

Суреттегі ABCDEF  фигурасы екі тік 

төртбұрыштан құрылған. 

AF=x; FE=(3x-6); CD=(x-1); BC=2,  өлщемдері  

сантиметрмен берілген. 

 

 
  



Фигураның ауданы 36 cм2. 

 

(b) 3x2 – 8x – 16 = 0 болатынын көрсетіңіз. 

(c)3x2 – 8x – 16 = 0 көбейткіштерге жіктеу 

арқылы шешіңіз. 

(d) AB ұзындығын табыңыз. 

Критерийлер: 

1. Математикалық модельдеудің үш кезеңін дұрыс 

анықтады және есептің шарты бойынша 

алгебралық өрнектерді және формулаларды дұрыс 

құрастырды; 

2. Мәтінді есептердің математикалық моделін 

дұрыс құрады; 

3. Математикалық модельді дұрыс түрлендіреді; 

3. Жауап дұрыс табылған; 

4. Модельдің адекваттылығы дұрыс тексерілді. 

Кері байланыс: 

Неге қол жетті? 

Тапсырмалардың қай бөлігінде сенімді болдыңыз? 

Нені жетілдіру керек? 

 

Соңы 

5  минут 
 

Рефлексия 

мен сабақты қалай игердім 

Бүгін мен сабақта мынаны игердім: 

Мен сабақтың бұл бөлігіне сенімдімін: 

Бұл бүгін мен үшін сабақтың ең қиын бөлігі болды: 

Бұл қиын болды, себебі: 

Топтық жұмыс кезінде (өзінізді бағалаңыз): 

Мен мұқият тыңдадым 0 1 2 3 4 5 

Мен біреуді маған түсіндіруді сұрадым 0 1 2 3 4 5 

Мен неліктен келіспейтіндігімді түсіндірдім 0 1 2 3 

4 5 

Мен неліктен келісетіндігімді түсіндірдім 0 1 2 3 4 

5 

Мен өз дәлелдерімді келтірдім 0 1 2 3 4 5 

 

 


