
                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері 

 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 
мақсаты 

9.1.1.1 бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын меңгеру; 
9.1.2.1 градусты радианға және радианды градусқа айналдыру ; 

9.1.1.2  бірлік шеңбердің бойында 0; 
𝜋

2
; 𝜋; 

3𝜋

2
 ; 2𝜋 сандарын  белгілеу; 

Сабақтың мақсаты:  Радиандық бұрыш анықтамасын тұжырымдайды; 

 Градусты радианға және радианды градусқа  өрнектейді; 

 Бұрыштың граустық және радиандық өлшемдерінің арасындағы қатынастарды есептер шығару барысында 
қолданады; 

 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Миға 

шабуыл. «Ой 

қозғау» әдісі. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Сонымен біз шеңбер ұзыныдығына сәйкес толық 
бұрыштың 1/360 бөлігін планиметрияда 1 градустық 

өлшем деп атағанбыз.Бұрышты өлшеудің бірлігі 

ретінде 10 алынатынын білеміз. 
Қалай ойлайсыңдар бұрышты тағы да қандай өлшем 

бірлікпен өлшеуге болады?  

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. Дұрыс 

мағынада жауап беруге бағыттау мақсатында 

кейбір оқушыларға қосымша ашық сұрақтар, ал 
кейбір көмек қажет ететін оқушыларға қосымша 

жетелеуші сұрақтар қойылады. 

 

Жаңа сабақ 

 

Бүгінгі сабағымның тақырыбы: Бұрыш пен 

доғаның градустық өлшемдері 

  

Саралау: Қажеттілігіне қарай тапсырмалар беремін. 

 

Жаңа сабақты толықтырып мысалдар келтіремін; 

1-мысал. 67030/-ты радианмен өрнектейік. 
Жауабы: 67030/ = 3 π/8рад 

 

2-мысал. 3 π/5 пен 1,5 радианды градусқа 
айналдырайық. 

Жауабы: 3 π/8рад=1080   1,5=85057/ 

 

Сұрақтар: 

.1.Бұрыш дегеніміз не?  
Бұрыштың өлшем бірлігі? 

2.Шеңбер және оның 

элементтері? 
Шеңбердің радиусы? 

3.Шеңбердің центрлік бұрышы 

деген не? 
Ширек таңбаларын 

анықтаңдар?  

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 
танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен байланысын 
көрсетеді және сабақтың 

тақырыбы мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік береді.  

 

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 
талқылап бір- біріне түсіндіріп 

әр топ қорғайды: 

Ітоп:«Бұрыш» ( Бұрыштардың  
оң және теріс бағыттарын 

түсіндіреді) 

ІІ топ: «Радиан» ( Радиан 
анықтамасын, формуласын 

көрсетеді) 

ІІІтоп:«Градус» ( Градусты 
радианға айналдыру 

формуласы көрсетеді) 

 

 
Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 

 

ДК экраны 

 
Сұрақтар 

топтамасы. 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 
 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

«Топтық әңгіме» әдісі 
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Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 
көрсету. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 
келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 
ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды. Талқылау 
нәтижесінде өзара бір келісімге 

келіп кестені толтырады. 

 

 

-Градусты 

радианға,радианды 
градусқа 

айналдырады; 1-балл 

-Ширегін 
анықтайды; 1-балл 

 

Бағалау:  
Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 

 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

А.Әбілқасымова, 

В.Корчевский, 

З.Жұмағұлова 

Алматы 

«Мектеп» 2013 

Кесте 

     

 



                                                                       
  
Жеке жұмыс. 

8 мин. 

4.4 есеп 

400,1500 ,3150,10000,-200,-1200,-3000-қа тең 

бұрыштарды радиан арқылы өрнекте 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма бойынша 
есепті орындайды 

-Градусты 
радианға,радианды 

градусқа айналдыру 

формуласын 

тұжырымдайды 

1-балл 

-жауабын жазады 
1-балл 

 

Әрбір дұрыс жауапка 
1 балл қойылады 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Жеке жұмыс 
жұмыс. 

5 мин. 

 
Жазылым. 

. Кестені толтыр. 
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Қай 
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к 

        

 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен мысалын 

жазу арқылы бір-бірінен айырмашылығын 
ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 
Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Тапсырма» 

тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма 
бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 
жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 
толтырады. 

 

 

-Градусты 

радианға,радианды 
градусқа 

айналдырады; 

1-балл 
-Ширегін 

анықтайды; 1-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 

 

. 
. ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

Кесте 

 

 
 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

3 мин. 

 

«Төрт сөйлем» әдісін пайдаланып сабақ бойынша 
түсінгеніңді жаз. 

Оқушылар өздерінің тақырып 

бойынша оқып, зерделегенін 
төрт сөйлем арқылы 

тұжырымдайды. 

 
Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 
білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 
саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 

Төрт сөйлем әдісі 
бойынша берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 
Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 
белсенділігіне қарай  

«Мадақтау сөздері» 

әдісі арқылы бірін-
бірі бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, Жақсы!, 
Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 
«Атамұра» 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 

                                                                Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  
Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні: 

 
 

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері 

 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 
мақсаты 

9.1.1.1 бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын меңгеру; 
9.1.2.1 градусты радианға және радианды градусқа айналдыру ; 

9.1.1.2  бірлік шеңбердің бойында 0; 
𝜋

2
; 𝜋; 

3𝜋

2
 ; 2𝜋 сандарын  белгілеу; 

Сабақтың мақсаты:  Радиандық бұрыш анықтамасын тұжырымдайды; 
 Градусты радианға және радианды градусқа өрнектейді; 

 Бұрыштың граустық және радиандық өлшемдерінің арасындағы қатынастарды есептер шығару барысында 

қолданады; 

 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы
қты ояту. 

Ұжымдық 
жұмыс. 

6 мин. 

 

Ұйымдастыру: 

-Оқушылармен амандасу, сынып оқушыларын 

түгелдеу.  
Логикалық есеп- 

12 сиыр 4 күнде жемнің 0,6 бөлігін жеп қойды. 
Қалған жем 8 күнге жетүі үшін неше сиырды сатып 

жіьнру керек ? 

Топқа бөлу: 
Оқушылар бұрыш, радиан, градус деген сөздер 

жазылған түрлі түсті қима қағаздар таңдау арқылы 

топтарға бөлініп отырады; 
 Ітоп:«Бұрыш», 

ІІ топ:«Радиан»,  

ІІІтоп:«Градус»  
Топтар топ ережесін сақтайды , өз қалаулары 

бойынша топ ішінен топ басшы сайлайды,топ 

басшы топ мүшелерінің сабаққа белсенді қатысуын 

қадағалайды. 

 

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 
айтып,жақсы көңіл күй 

сыйлайды. 
Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 

тыңдау дағдыларын дамытуға 
бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 

арқылы оқыту жағдайларын 
теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 
жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 

оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  
белсенділік танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 
«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 

Талпын!»  

 

 

Түрлі түсті қима 

қағаздар 

 

. 

Ұжымдық 
жұмыс. 

 

3 мин. 

 

“Бір минут” 

әдісі 

 

 

 
 

 

 

4 мин 

. 

“Бір минут” әдісі арқылы өткен тақырыпты еске 
түсу.(Әр топтағы оқушылар тақырып бойынша 

кезегімен бір минут тоқтаусыз, қатесіз сөйлейді) 

 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. Дұрыс 

мағынада жауап беруге бағыттау мақсатында 
кейбір оқушыларға қосымша ашық сұрақтар, ал 

кейбір көмек қажет ететін оқушыларға қосымша 

жетелеуші сұрақтар қойылады 
 

Топтардың аттарына сәйкес,қайталауға арналған 

тапсырмалар беріледі. 

 

 

 

Оқушылар сұрактарға жауап 

береді 

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 
танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен байланысын 
көрсетеді және сабақтың 

тақырыбы мен мақсатын 
анықтауға мүмкіндік береді.  

 

Оқушылар дәптерге 

жапсырылған тапсырмаларды 

орындайды 

 

-1-ші сұраққа жауап 
береді. 1-балл 

-2-ші сұраққа жауап 

береді.1-балл 
-3-ші сұраққа жауап 

береді.1-балл 

Бағалау 
Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 

 
Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 
мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 
қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  
ынталандыру.   

 

 

ДК экраны 

 
Сұрақтар 

топтамасы. 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
  
Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

«Топтық әңгіме» әдісі 

4.10 есеп 

Дұрыс n бұрыштың бұрыштарын радиан 

арқылы өрнектендер 

 

 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

n 3 4 5 6 9 18  

α       

       

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 

келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 
ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, 

топтықталдау жасайды. 
Талқылау нәтижесінде өзара 

бір келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

 

-Градусты 

радианға,радианды 

градусқа 

айналдырады; 1-балл 

- бұрыштарын 
радиан арқылы 

өрнектейді 1-балл 

 Бағалау: 

Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 

  

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Кесте 

 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

4.7 есеп 

Доғаны  керетін центрлік бұрыштың шамасы  
3𝜋

2
  

, шеңбердің радиусы 8. Осы доғаның ұзындығын 

табыңдар .  

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 
қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 
Берілген тапсырма бойынша 

есепті орындайды 

 

 

-Формуланы жазады 

1-балл 
-Доғаның ұзындығын 

табады 1-балл 
 

Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 
 

 
ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 
Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 
Жазылым. 

Градуспен берілген бұру бұрышының радиандық 

өлшемін табыңдар 

a)180 ,270,300,450,600,   
b)11000,14400,33300,73800. 

Мақсаты: Градуспен берілген бұру бұрышының 

радиандық өлшемін табуды үйренеді 
Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Тапсырма» 

тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 
білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 
келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

-Градусты 

радианға,радианды 
градусқа 

айналдырады; 1-балл 

- радиандық өлшемін 
табады; 1-балл 

-жауабын жазады 

1-балл 

 Бағалау: 

Әрбір дұрыс жауапка 

1 балл қойылады 
 

. 

. ДК экраны 

қосымша 

 

 
 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

7 мин. 

 

 
 

«Төрт сөйлем» әдісін пайдаланып сабақ бойынша 

түсінгеніңді жаз. 

Оқушылар өздерінің тақырып 

бойынша оқып, зерделегенін 
төрт сөйлем арқылы 

тұжырымдайды. 

 
Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 
білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 
саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 

Төрт сөйлем әдісі 
бойынша берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 
Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 
белсенділігіне қарай  

«Мадақтау сөздері» 

әдісі арқылы бірін-
бірі бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, Жақсы!, 
Талпын!,. 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 
«Атамұра» 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Бұрыш синусының, 

косинусының, тангенсінің жіне котангенсінің мәндері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.1 Тригонометриялық функциялардың анықтамаларын білу 

Сабақтың мақсаты:  -тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің   

белгіленуін біледі 

-координаталар жазықтығындағы нүктенің абсцисса мен ординаталарын ажыратады. 

- координаталар жазықтығындағы нүктенің абсцисса мен ординаталарын ажыратуға есептер 

шығарады 

 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

Ұйымдастыру: 
оқушылармен сәлемдесу, сыныптағы 

қажеттілікті түгелдеу, топтық және жұптық 

жұмыс кезінде техника қауіпсіздігін  

ескертемін. Жәнеде бүгінгі сабақтың 

мақсатын қысқаша айтып өтемін. 

Оқушыларды топка бөлу  

синусы, косинусы, тангенсі және котангенс 

 

 

қайталау сұрақтары.  

 Толық бұрыш жалпы түрде қалай 

жазылады? 

 Градустық өлшемде берілген 

бұрышты радиандық өлшемге 

ауыстыруға бола ма? 

 Радиандық өлшемде берілген 

бұрышты градустық өлшемге 

ауыстыруға бола ма? 
 

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге 

тіле»! әдісі арқылы бір-

біріне тілек айтып,жақсы 

көңіл күй сыйлайды. 

«кілтті сөздер»әдісі 

бойынша 4-топқа 

арналған (синусы, 

косинусы, тангенсі және 

котангенс)  кеспе 

парақтарын таңдап алады. 

Парақта жазылған 

тақырыптарға сәйкес 

оқушылар топқа бөлінеді. 

 

 

дұрыс орындаған 

оқушылар жылдам 

тұрады. 

 

 

 

 Ауызша сұрақ-жауапка 

жауап береді 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 

Талпын!»  

Оқушылар 

дәптерлеріне әр 

есептің тұсына (-;+) 

арқылы өзін-өзі 

бағалайды. 

 

Түрлі түсті 

кеспе қағаздар 

 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 
-Тригонометриялық функцияларды енгізу 

үшін сан түзуінен басқа жаңа математикалық 

үлгі—санды шеңбер қажет. 

 

                                В                       ііі 

 

                                              

                                        

 

Сабақтың мақсатын оқушылармен бірге 

ашуда әр топқа координаталық жазықтыққа  

шеңбер салып, оның абсциссасын, 

ординатасын, радиусын, ширектерін табуға 

тапсырма беремін. Жәнеде әр оқушы 

Сұрақтар: 

 

 

әр топ координаталық 

жазықтыққа  шеңбер 

салып, оның абсциссасын, 

ординатасын, радиусын, 

ширектерін табады 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және сабақтың 

тақырыбы мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді.  

 

-шеңбер салады  

1-балл 

- абсциссасын 

табады. 1-балл 

- ординатасын 

табады 1-балл 

- радиусын табады 

1-балл 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

      



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8мин 

жұптасып санды шеңберге(тақтадағы кестеге 

сүйене отырып) бұрыш пен радиандық мәнін 

қойып, қай ширекте екенін жұптық жұмыс 

жасайды. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

Жаңа сабақты түсіндіру 

В нүктесінің ординатасының ОВ радиусқа 

қатынасы 𝜶 бұрышының синусы деп аталады. 

В нүктесінің абсциссасының ОВ радиусқа 

қатынасы 𝜶 бұрышының косинусы  деп 

аталады. 

В нүктесінің ординатасының абсциссаға 

қатынасы 𝜶 бұрышының тангенсі  деп 

аталады. 

В нүктесінің абсциссасының ординатаға 

қатынасы 𝜶 бұрышының котангенсі  деп 

аталады.  

 

  𝐬𝐢𝐧 𝜶 =
у

к
,    𝐜𝐨𝐬 𝜶 =

𝒙

𝑹
 ,    𝐭𝐠𝜶 =  

𝒚

𝒙
,   𝐜𝐭𝐠𝜶 =  

𝒙

𝒚
  

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар оқулықтан 

жаңа сабақты оқып, топ 

ішінде талқылап бір- 

біріне түсіндіріп 

қорғайды: 

 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

 

 

 

 

 

слайд 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

 «Сағат тілі » әдісі Тапсырма:  4.20 

1)0; 2) 
𝜋

2
  санының синусы мен косинусын 

табыңдар 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

 

Түсінбеген 

тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 

келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

                                                                                                                             
 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

4.25 есеп 

   sin2 𝛼 + cos2 𝛼 =1 теңдігін 

қолданып,төмендегі өрнектерді ықшамдаңдар: 

sin2 𝛼 -1;          sin4 𝛼 + 2 sin2 𝛼  cos2 𝛼+cos4 𝛼 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті 

орындайды 

 

-  sin2 𝛼 + cos2 𝛼 =1 

теңдігін қолданады, 

1-балл 

-өрнектерді 

ықшамдайды, 

1-балл 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

Жазылым. 

. Кестені толтыр. 

 

𝛼 

 

300 

 

450 

 

 

600 

 

 

900 

3

0

0
0 

sin 𝛼      

cos 𝛼      

(жатқа білу керек 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, 

жуптык талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады.Берілген 

сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы 

бір-бірінен 

айырмашылығын 

ажыратады. 

 

- формуланы 

тұжырымдайды; 

1-балл 

-мәнін табады 

1-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

Кесте 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін төрт сөйлем 

арқылы тұжырымдайды. 

 

Мақсаты: Өз ойын 

айтып, сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

 

Төрт сөйлем әдісі 

бойынша берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  
Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

3 мин. 

«Төрт сөйлем» әдісін пайдаланып сабақ 

бойынша түсінгеніңді жаз. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың 

«Қорытынды» тәсілі 

көрініс табады. 

белсенділігіне қарай  

«Мадақтау сөздері» 

әдісі арқылы бірін-

бірі бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, Жақсы!, 

Талпын!,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен»  РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Бұрыш синусының, 

косинусының, тангенсінің жіне котангенсінің мәндері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.1 Тригонометриялық функциялардың анықтамаларын білу; 

9.2.4.2  Бірлік шеңбердегі нүктелердің координаталары  мен тригонометриялық  функциялардың  

өзара байланысын білу; 

Сабақтың мақсаты:  -тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің   

белгіленуін біледі 

-координаталар жазықтығындағы нүктенің абсцисса мен ординаталарын ажыратады. 

- координаталар жазықтығындағы нүктенің абсцисса мен ординаталарын ажыратуға есептер 

шығарады 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

Ұйымдастыру: 

оқушылармен сәлемдесу, сыныптағы қажеттілікті 
түгелдеу, топтық және жұптық жұмыс кезінде 

техника қауіпсіздігін  ескертемін. Жәнеде бүгінгі 

сабақтың мақсатын қысқаша айтып өтемін.   
Логикалық есеп- 

Бестен екі бөлігінің бестен екі бөлігі бестен екіге 

тең болатын санды табыңыз. 
Ж:2,5 

Оқушыларды топқа бөлу 

Сараптаудың «жіктеу» тәсілін пайдаланып, 
сыныпқа үш түсті тілек жазылған жетон тарата 

отырып,сыныпқа жағымды ахуал тудыра отырып, 
топқа бөлемін.  

 

 

 Логикалық есепті теңдеу  

 құрып шығарады. 

Сараптаудың «жіктеу» 

тәсілін пайдаланып, 

сыныпқа үш түсті тілек 

жазылған жетон тандай 

отырып топқа бөлінеді.  

 
 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды  

«Мадақтау сөз» әдісі 

арқылы бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! Талпын» 

Түрлі түсті 

жетондар 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өткен  сабақты қайталау 
  300=1800 : 6                 450==1800 : 4 

   600=1800 : 3                 900 =1800 : 2 

1800 = Пи   деп ескерип, радиандық      

өлшемге ауыстырудың оңай жолы  

Немесе, пропорция заңымен 

ауыстыруға болады 

№ 4.4                      № 4.5 

       қайталау сұрақтары.  

Толық бұрыш жалпы 

түрде қалай жазылады? 

Градустық өлшемде 

берілген бұрышты 

радиандық өлшемге 

ауыстыруға бола ма? 

Радиандық өлшемде 

берілген бұрышты 

градустық өлшемге 

ауыстыруға бола ма? 

 

Оқушылар 

дәптерлеріне әр 

есептің тұсына (-;+) 

арқылы өзін-өзі 

бағалайды. 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

 
  9-сынып 

оқулығы 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

      № 4.5           № 4.6          № 4,9 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

Геометрия элементтерін және пропорция 

заңын қолдану тиімді 

«Сағат тілі » әдісі 

бойынша оқушылар 

орындаған жұмыстарын 

келесі топпен алмасады. 

Түсінбеген 

тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп,  талдау жасайды. 

 

                                                                                                                     
Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

10 мин. 

4.36 есеп –қайталау есептері 

Квадрат теңсіздікті шешіңдер 

1)x2-4x+3<0 

2)2x2-5x+3≥0 

3)4x2+x+1≤0 

4)3x2-x-1>0 
Тиімділігі: Оқылым мен жазылым дағдысы 

 

Берілген тапсырма 

бойынша теңсіздікті 

орындайды 

Виет теоремасын,квадрат 

теңсіздіктің шешүінің 

график тәсілдерін еске 

түсіреді  

 

 

-  теңсіздікті 

орындайды  

-жауабын жазады 

4-балл 

 

Әрбір дұрыс 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

Жеке 

жұмыс. 

10 мин. 

 

 

              № 4.21 

  «Керемет сандар» арқылы  немесе әр есепті 

тригонометриялық негізгі тепе-теңдік арқылы 

шығаруға болады 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Тапсырма» тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, 

жуптык талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

  

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 

. ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Төрт сөйлем» әдісін пайдаланып сабақ 

бойынша түсінгеніңді жаз. 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін төрт сөйлем 

арқылы тұжырымдайды. 

 

Мақсаты: Өз ойын 

айтып, сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың 

«Қорытынды» тәсілі 

көрініс табады. 

 

Төрт сөйлем әдісі 

бойынша берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне қарай  

«Мадақтау сөздері» 

әдісі арқылы бірін-

бірі бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, Жақсы!, 

Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
                                                                               Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың қасиеттері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.5 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  анықталу облысы мен мәндер 

жиынын табу; 

9.2.4.6 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), 

периодтылығын ,  бірсарындылығын және таңба тұрақтылық аралықтарын  түсіндіру; 
 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

 

«Ой қозғау» 

әдісі.  

 

 

6 мин. 

 

Ұйымдастыру: 
оқушылармен сәлемдесу, сыныптағы қажеттілікті 

түгелдеу, топтық және жұптық жұмыс кезінде 

техника қауіпсіздігін  ескертемін. Жәнеде бүгінгі 

сабақтың мақсатын қысқаша айтып өтемін.  

«Ой қозғау» әдісі.  

     Шайтан көлден хан сарайының арасы тай 

шаптырым жер, ал Тазша лашығы ат шаптырым 

жерде орналасқан. Өлшемей айт, Шайтан көлмен 

лашық арасы неше шақырым болады? 

Сыныпты  «Термин сөздер» тәсілі арқылы  3 
топқа топтастырамын.  

  

Шаттық шеңберін құрып 
«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 
сыйлайды. 

 

Шешімі: 
Ат шаптырым - 20 км 

Тай шаптырым -15 км                 

1 шақырым -1 км 
А - Шайтан көл 

В - Тазша баланың лашығы  
С - Хан сарайы  

Х-ізделінді шақырым 

а2+b2=c2  Пифагор теоремасын 
пайдаланып табамыз 

АВ2=AС2+BC2     

АВ=√625=25 
Жауабы: 25 шақырым 

  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

Түрлі түсті 

кеспе 

қағаздар 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу;   
Ширату сұрақтары: Әр топ  өткен тақырыптарға 

байланысты  құрастырылған мозайкадағы  

сұрақтарға жауап береді. 
                   

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

 

Анықтау облысымен мәндер жиыны 

тригонометриялық функциялардың графиктерінен 

нақты көруге болады 

Синус,косинус үздіксіз функциялар, ал 

Тангенс,котангенс узіліс нүктелері бар 

функциялар. 

 

 

 

Сұрақтар: 

1-ші топқа: Синус дегеніміз 

не?Синус функциясының 0-

90 градус аралығындағы 

мәндерін атап беріңіз? 

2-ші топқа:Косинус 

дегеніміз не?Косинус 

функциясының 0-90 градус 

аралығындағы мәндерін 

атап беріңіз? 

3-ші топқа:Тангенс 

дегеніміз не?Тангенс 

функциясының 0-90 градус 

аралығындағы мәндерін 

атап беріңіз? 

 

-суракка жауап 

береді 

 Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

10 мин 

Жаңа сабақты түсіндіру: Жаңа сабақта «Жаңа 

мұғалім» әдісін қолданамын.. 

«Синус» тобы тригонометриялық функциялардың 

таңбаларын оқып келеді.  

«Косинус» тобы тригонометриялық 

функциялардың периодтылығын оқып келеді. 

«Тангенс» тобы тригонометриялық 

функциялардың жұптылығы мен тақтылығымен 

танысады. 

Тригонометриялық функциялардың қасиеттері- 

-периодтылық 

-жұптылық, тақтылық 

-таңбалары. 

 

 

Оқушылар жаңа сабақты  

оқып  және оны оқушылар 

бағыты бойынша келесі 

топтарға түсіндіреді 

«Екеуі үйде, үшеуі 

қонақта» әдісімен бір - 

біріне «қонаққа» барады. 

Пікір алмасып, ой бөліседі.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

  

 

 

 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық.  

Шыныбеко

в А.Н. 

.Алматы : 

Атамұра,  

   2019 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

 «Сағат тілі » әдісі бойынша оқушылар 

орындаған жұмыстарын келесі топпен алмасады. 

Оқулықтан- 

№ 4.38    № 4.39   № 4.43   

  

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

                                                                                                                             
 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

  

. 

 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 
 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

-  ширектерді 

ажырата алады 

-жауабын жазады 

5-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

Жазылым. 

 

. тапсырма 
  № 4.45     № 4.46  

   

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Тапсырма» тәсілі көрініс табады. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жуптык талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

  

 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

. 

. 

 

. ДК 

экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

Кесте 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

Ой толғаныс. 

 

 

 

3 мин. 

 «Пікір алмасу» (Showdown). Әрбір топ 

тақырыпқа қатысты 5 сұрақ немесе есеп 

дайындайды. Әрбір сұрақты немесе есепті 

стикердің бірінші жағына, ал жауабын екінші 

жағына жазып, келесі топпен стикерлерін 

ауыстырады. Топ басшысы стикердегі сұрақтар 

немесе есепді оқиды (көрсетеді), топ мүшелері 

жауаптарын жазып дайындайды. Көшбасшы белгі 

бергенде, барлығы өз жауабын ашады және 

жауаптарды талқылап, дұрыс жауаппен 

салыстырады. 

 

Рефлекция: «Уақытпен ойла» әдісі 

Мұғалім сөз айтады. 

(функция, синус,косинус) 

 

 

 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың  «Пікір алмасу» 

(Showdown).  тәсілі көрініс 

табады 

1 минут аралығында оқушылар 

сол сөзге. Уақыт аяқталған соң 

іштерінен оқиды. Сдан кейін 

мына сұрақтарға жауап береді: 

Неге мен осы сөздер мен 

сандарды жаздым? 

Осыны жазғанда не ойладым? 

Жазғандарым мен үшін 

қаншалықты қажет? 

 «Жұлдызша»  

тақтада топтың 
атауының тұсына 

жұлдызшалар 

қойылады. Ол 
тақтада көрініп, сол 

арқылы оқушылар 

өздерінің сабақта 
қаншалықты сабақты 

орындап отырғанын 

анық біле алады. Топ 
басшы топ ішінде 

жұлдызшамен 
бағалайды. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың қасиеттері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.6 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), 

периодтылығын ,  бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын  түсіндіру; 
Сабақтың мақсаты: 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын біледі; 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын тапсырмалар орындауда қолданады; 

 Сабақтың барысы 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

 

 

 

6 мин. 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен 

сәлемдесу, оқушыларды  түгелдеу, сынып 

тазалығына көңіл бөлу. 

Логикалық есеп- 

Егер сүттің  8 % -ы қаймақ, ал қаймақтың 25 % -ы 

Май болса, сүттің неше % -ы ? 

2. Топқа бөлу:   
Оқушыларды танымдылық деңгейіне қарай түрлі-

түсті кеспе қағаздары  арқылы топқа бөлемін. 

I топ   

II топ    

III топ  

Әр топ бір-біріне жақсы тілектер айтады. 

 

 

 

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге 

тіле»! әдісі арқылы бір-

біріне тілек айтып,жақсы 

көңіл күй сыйлайды. 

 

Логикалық есепті 

шығарады. 

 

  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

Түрлі 

түсті 

кеспе 

қағаздар 
 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

«Сұрақ-жауап» әдісі арқылы сабақтың мақсатын 

ашамын  

-Кез келген функциялардың графиктерінен жұп-

тақтылықты қалай ажыратуға болады? 

-Функциялардың периоды деп нені айтады? 

-Таңба тұрақтылық және бірсарындылық деп нені 

айтады? Мысалдар келтіріңдер. 

–Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру  

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

Оқулықтың 129 беттегі үзінді- 

 

 

Окушылар сұрактарга 

жауап береді. 

 «Екеуі үйде, үшеуі 

қонақта» әдісімен бір - 

біріне «қонаққа» барады. 

Пікір алмасып, ой бөліседі.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3-

басылымы. 

– Алматы : 

Атамұра, 

2019 

 

 

 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

   Постер қорғау 

 «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі  

   №4.39       №4.40 –өрнектердің таңбаларын, 

бұрыштардың қай ширекте аяқталатынын табу. 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Топ оқушыларының электронды оқулықтағы 

мысалдарды дұрыс түсініп талдауларын бақылап, 

ерекше білімді қажет ететін оқушыларға бағыт-

бағдар беремін. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп,  талдау жасайды.  

 

Дескриптор:                                                                                                                             
-шеңбер салады 

-нүктелерін 

белгілейді 

-жуық мәндерді 

табады 

-айналымды 

табады 

4-балл 

Бағалау. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

постер 

 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

10 мин. 

 

 
 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

Тригонометриялық 

функциялардың әртурлі 

ширектердегі таңбаларын 

бейнелей алады. 

 

-  ширектерді 

ажырата алады 

-жауабын жазады 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жеке  

жұмыс. 

7 мин. 

 

Жазылым. 

. тапсырма 

       № 4.46          № 4.48 

Тригонометриялық функциялардың берілген 

бұрыштардың мәндерін кестеден алу керек                

  

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың  

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, талдау 

жасайды.  

«Тапсырма» тәсілі 

көрініс табады. 
 

 

-формуланы 

тұжырымдайды, 

біледі; 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

. 

 

. ДК 

экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

7 мин. 

  Сабақты бекіту. 

«Өрмекші торы» әдісі арқылы кері байланыс алу. 

Жіпті лақтыру арқылы әр топ кезекпен бір-біріне 

сұрақтар қояды. 

 

Кері байланыс. «Екі жұлдыз, бір тілек»  арқылы 

кері байланыс аламын, 

 

  

1.Маған бүгін не ұнады. 

2. Маған бүгін не ұнамады. 

3.Менің күдіктерім. 

4. Менің тілектерім 

 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

. 

Бағалау:  

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 



                                                                       
  
  Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың қасиеттері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.6 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), 

периодтылығын ,  бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын  түсіндіру; 
Сабақтың мақсаты: 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын біледі; 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын тапсырмалар орындауда қолданады; 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

 

 

 

8 мин. 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен 

сәлемдесу, оқушыларды  түгелдеу, сынып 

тазалығына көңіл бөлу. 

2. Топқа бөлу:   
Оқушыларды танымдылық деңгейіне қарай 

түрлі-түсті кеспе қағаздары  арқылы топқа 

бөлемін. 

I топ   

II топ    

III топ  

Әр топ бір-біріне жақсы тілектер айтады 

 

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 

сыйлайды. 

 

 

 

 

 

  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

Түрлі түсті 

кеспе 

қағаздар 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

«Сұрақ-жауап» әдісі арқылы сабақтың 

мақсатын ашамын  

-Функциялардың жұп-тақтылығы? 

-тригонометриялық формулаларды жаз 

-Функция дегеніміз не? 

–Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру  

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

 

 

Окушылар сұрактарга 

жауап береді. 

 «Екеуі үйде, үшеуі 

қонақта» әдісімен бір - біріне 

«қонаққа» барады. Пікір 

алмасып, ой бөліседі.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3-

басылымы. 

– Алматы : 

Атамұра, 

2019 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

Кеспе қағаздағы тапсырмаларды орындайды 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Топ оқушыларының электронды оқулықтағы 

мысалдарды дұрыс түсініп талдауларын 

бақылап, ерекше білімді қажет ететін 

оқушыларға бағыт-бағдар беремін. 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  

өз ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды.  

 

                                                                              

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 Мұғалім 

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын! 

 

 

 

 

9-сынып 

оқулығы. 

Кеспе 

қағаздар 

 

Жеке 

жұмыс. 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

Берілген тапсырма бойынша 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

есепті жеке орындайды  Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

7 мин. 

 

Жазылым. 

 

 
  

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Тапсырма» тәсілі көрініс табады. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, талдау жасайды.  

 

-формуланы 

тұжырымдайды, 

біледі; 

-- ширектерді 

ажырата алады 

-жауабын жазады 

3-балл 

  Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

 

  Сабақты бекіту. 

«Өрмекші торы» әдісі арқылы кері байланыс 

алу. 

Жіпті лақтыру арқылы әр топ кезекпен бір-

біріне сұрақтар қояды. 

 

Кері байланыс. «Екі жұлдыз, бір тілек»  

арқылы кері байланыс аламын, 

 

 

 1.Маған бүгін не ұнады. 

2. Маған бүгін не ұнамады. 

3.Менің күдіктерім. 

4. Менің тілектерім 

Оқушылар өздерінің тақырып 

бойынша оқып, зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

 

 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың қасиеттері 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.5 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  анықталу облысы мен мәндер 

жиынын табу; 

9.2.4.6 

бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), 

периодтылығын ,  бірсарындылығын және таңба тұрақтылық аралықтарын  түсіндіру; 
Сабақтың мақсаты: 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын біледі; 

-тригонометриялық функциялардың  жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын ,  

бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын тапсырмалар орындауда қолданады; 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

 

«Ой қозғау» 

әдісі.  

 

 

6 мин. 

 

Ұйымдастыру: 
оқушылармен сәлемдесу, сыныптағы қажеттілікті 

түгелдеу, топтық және жұптық жұмыс кезінде 

техника қауіпсіздігін  ескертемін. Жәнеде бүгінгі 

сабақтың мақсатын қысқаша айтып өтемін.  

«Ой қозғау» әдісі.  

     Шайтан көлден хан сарайының арасы тай 

шаптырым жер, ал Тазша лашығы ат шаптырым 

жерде орналасқан. Өлшемей айт, Шайтан көлмен 

лашық арасы неше шақырым болады? 

Сыныпты  «Термин сөздер» тәсілі арқылы  3 
топқа топтастырамын.  

Шаттық шеңберін құрып 
«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 
сыйлайды. 

 

Шешімі: 
Ат шаптырым - 20 км 

Тай шаптырым -15 км                 

1 шақырым -1 км 
А - Шайтан көл 

В - Тазша баланың лашығы  

С - Хан сарайы  
Х-ізделінді шақырым 

а2+b2=c2  Пифагор теоремасын 

пайдаланып табамыз 
АВ2=AС2+BC2     

АВ=√625=25 

Жауабы: 25 шақырым. 

 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

Оқушылар 

дәптерлеріне әр 

есептің тұсына (-

;+) арқылы өзін-өзі 

бағалайды. 

 

Түрлі түсті 

кеспе 

қағаздар 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширату сұрақтары: Әр топ  өткен тақырыптарға 

байланысты  құрастырылған мозайкадағы  

сұрақтарға жауап береді.               

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

«Синус» тобы тригонометриялық функциялардың 

таңбаларын оқып келеді.  

«Косинус» тобы тригонометриялық 

функциялардың периодтылығын оқып келеді. 

«Тангенс» тобы тригонометриялық 

функциялардың жұптылығы мен тақтылығымен 

танысады. 

 

Сұрақтар: 

Синус дегеніміз не?Синус 

функциясының 0-90 градус 

аралығындағы мәндерін 

атап беріңіз? 

:Косинус дегеніміз 

не?Косинус функциясының 

0-90 градус аралығындағы 

мәндерін атап беріңіз? 

:Тангенс дегеніміз 

не?Тангенс функциясының 

0-90 градус аралығындағы 

мәндерін атап беріңіз? 

 

Сұрақтарға жауап береді 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

8мин 

 

Кеспе қағаздағы тапсырмалар таратылады 

 

 

«Екеуі үйде, үшеуі 

қонақта» әдісімен бір - 

біріне «қонаққа» барады. 

Пікір алмасып, ой бөліседі.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

  

 

 

 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3-

басылымы. 

– Алматы : 

Атамұра, 

2019 

Кеспе 

қағаздар 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

 «Сағат тілі » әдісі бойынша оқушылар 

орындаған жұмыстарын келесі топпен алмасады. 

 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп картаны 

толтырады. 

 

                                                                                                                             
-ширектерін 

табады 

-тақ, жұптылыгын 

табады 

-периодын табады 

3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Семантикал

ык карта 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 
 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

Тақ, жұптылығын табады 

Жауабын жазады 

 

-тақ, жұптылыгын 

табады 

-жауабын жазады 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жұптық 

жұмыс. 

5 мин. 

 

Жазылым.  
   

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың«Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жуптык талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

     Тақ,жұптылығын табады 

Дескриптор:  

-тақ, жұптылыгын 

табады 

-жауабын жазады 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

 «Пікір алмасу» (Showdown). Әрбір топ 

тақырыпқа қатысты 5 сұрақ немесе есеп 

дайындайды. Әрбір сұрақты немесе есепті 

стикердің бірінші жағына, ал жауабын екінші 

жағына жазып, келесі топпен стикерлерін 

ауыстырады. Топ басшысы стикердегі сұрақтар 

немесе есепді оқиды (көрсетеді), топ мүшелері 

жауаптарын жазып дайындайды. Көшбасшы белгі 

бергенде, барлығы өз жауабын ашады және 

жауаптарды талқылап, дұрыс жауаппен 

салыстырады. 

 

Рефлекция: «Уақытпен ойла» әдісі 

Мұғалім сөз айтады. 

(функция, синус,косинус) 

 

 

 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың  «Пікір алмасу» 

(Showdown).  тәсілі көрініс 

табады 

1 минут аралығында оқушылар 

сол сөзге. Уақыт аяқталған соң 

іштерінен оқиды. Сдан кейін 

мына сұрақтарға жауап береді: 

Неге мен осы сөздер мен 

сандарды жаздым? 

Осыны жазғанда не ойладым? 

Жазғандарым мен үшін 

қаншалықты қажет? 

Дескриптор: 
-сұрактарға жауап 

береді 

-есептерді шығарады 

Бағалау: 

«Жұлдызша»  

тақтада топтың 

атауының тұсына 

жұлдызшалар 

қойылады. Ол 

тақтада көрініп, сол 

арқылы оқушылар 

өздерінің сабақта 

қаншалықты сабақты 

орындап отырғанын 

анық біле алады. Топ 

басшы топ ішінде 

жұлдызшамен 

бағалайды. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 
Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

 

Миға 

шабуыл. «Ой 

қозғау» әдісі. 

 

Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу, сыныпта 

жағымды атмосфера қалыптастыру 

 Оқушыларды төртке дейін санау арқылы төрт  

топқа бөлу. 

 

 «Жалғасын тап» әдісі арқылы оқушылар 

формулаларды еске түсіріп жазады. 

sin(𝛼 + 𝛽) = 

sin(𝛼 − 𝛽) = 

cos(𝛼 + 𝛽) = 

cos(𝛼 − 𝛽) = 

𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽) = 

𝑡𝑔(𝛼 − 𝛽) = 

𝑐𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽) = 

𝑐𝑡𝑔(𝛼 − 𝛽) = 

- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын                  

анықтау: екі бұрыштың қосындысының 

тригонометриялық формулаларындағы 

бұрыштар өзара тең болса , онда бұл 

формулалар қандай түрге келеді? 
 

Шаттық шеңберін құрып 
«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 
сыйлайды. 

Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 
тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 
арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-
біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 
оятады. 

«Көршіңді тексер» 
әдісімен бір бірінің 

тапсырмаларын тексереді  

және бағалайды. 
 

 

  

Мұғалім 
ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік танытқан 
оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 
бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 
Талпын!»  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 
 

Ұжымдық 

жұмыс. 
 

5 мин. 

 

«Джигсо» 

әдісі 
 

 

 

Жаңа тақырыпты меңгеру. 

«Джигсо» әдісі арқылы  тапсырма және 

сұрактар беремін. Қосу формулаларын 

қолданып қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығарыңдар. 

1.    sin2α 

2.    𝑐𝑜𝑠2𝛼 

3.     𝑡𝑔2𝛼 

4.    𝑐𝑡𝑔2𝛼 

Мұғалім тарапынан бақылау, бағыт беру. 
 Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

Оқушылар сұрактарға жауап 

береді 
Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  
Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады 
𝑠𝑖𝑛2𝛼 = 2𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼
= 2𝑐𝑜𝑠2𝛼
− 1
= 1
− 2𝑠𝑖𝑛2𝛼 

𝑡𝑔2𝛼 =
2𝑡𝑔𝛼

1 − 𝑡𝑔2𝛼
 

 
.  

   Өз ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 
талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 
«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

 

 
ДК экраны 

 

Сұрақтар 
топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 
 

 

 

 



                                                                       
  
Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

Мысал 1. 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
3

5  
 , 00 < 𝛼 < 900 

болса, онда 

       1.       sin2α 

       2.    cos2α 

    tg2α 

   ctg2α-ның мәнін табыңдар. 
 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды.  

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Кесте 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

Мысал 2.  𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8 және 

𝜋 < 𝛼 <
3𝜋

2
 

болса, онда 

1.    𝑐𝑡𝑔
𝛼

2
 

2.   𝑡𝑔
𝛼

2
 

3.    𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 

4.    𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
 –ні табыңдар. 

 

. Қабілетті оқушыларға қосымша тапсырма 

беремін, көмек қажет ететін оқушыларға кеспе 

қағазда тапсырма беремін. 
 

 

Берілген тапсырма бойынша  
-негізгі тригонометриялық 

тепе-теңдікті тұжырымдайды; 

-тригонометриялық 

функциялардың қасиеттерін 

тұжырымдайды; 

-қажетті тригонометриялық 
функцияның мәнін анықтайды; 

-жарты бұрыштың формуласын 

қолданады. 
 

  

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 

Жазылым. 

Мысал 3 

.Өрнекті ықшамдаңдар. 

1)𝑐𝑜𝑠42𝑥 − 𝑠𝑖𝑛42𝑥 

2) 1 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 

3) 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 1 

4)  𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠4𝑥 − 0,75 
 

 

 Оқушылардың деңгейіне  байланысты 

деңгейлік тапсырмалар беремін. 
 
 

«Ойлан-жұптас-
бөліс» әдісі 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

-қысқаша көбейту 

формулаларын 

тұжырымдайды; 

-негізгі 

тригонометриялық 

тепе-теңдіктерді 

тұжырымдайды; 

-қос бұрыштың 

формулаларын 

қолданады. 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 
. ДК экраны 

қосымша 

 

 

 
Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

7 мин. 

 

Сабақты қорытындылау.Тест . 

№1.Бөлшекті қысқартыңдар.
𝑠𝑖𝑛1000

𝑐𝑜𝑠500  

A)sin50 B)cos50 C)2sin50 D)2cos50 E)tg100 
№2.Есептеңдер. 2sin22,5cos22,5 

A)1 B)
√2

2
   𝐶)

√3

2
    𝐷) − 1    𝐸)0 

№3.Егер 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
1

9
, 0 < 𝛼 <

90, болса , онда 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
  

мәнін табыңдар. 

𝑨) − 𝟏  𝑩)
1

3
   𝐶)

2

3
  𝐷) 0  𝐸)3 

№4.Өрнектің мәнін табыңдар. 
2𝑡𝑔22,50

1 − 𝑡𝑔222,50 

A)-1  B) 0  C) 2  D)√3  E) 1 
 
 

Оқушылар тестті 

орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі .Есептейді 

-мәнін табады 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Өзін-өзі 

бағалайды (дұрыс 

жауаптарын 

слайдта 

көрсетемін)  
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалары 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                       
  

 Сөйлемді толықтыр. 

бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, 

....көзімді жеткіздім. 

мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

сабақтан соң маған........келді. 

бүгін маған..........сәті түсті. 

......қиындық тудырды. 

менің түсінгенім..... 

енді мен......аламын. 
 

 
 

 

 

 

 

Оқушылар стикерлерге өз 

есімдерін жазып тақтада 

салынған баспалдақтардың 

біріне жабыстырады 

 
 

 

Стикерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 
Ұжымдық 

жұмыс. 

10 мин. 

 

 

 

 

Миға 

шабуыл. «Ой 

қозғау» әдісі. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  
-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  (1,2,3,4)сан 

жазып , соны таңдау арқылы топқа бөлу. 

 
Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 

сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен жауабы 
қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 
Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 
 

 «Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 
әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 

сыйлайды. 
Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 

тыңдау дағдыларын дамытуға 
бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 

арқылы оқыту жағдайларын 
теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 
жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 

оятады. 

 

  

Мұғалім 
ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік танытқан 
оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 
бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 
Талпын!»  

 

 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 
формулалар 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

 ДЖИГСО 
әдісі 
 

 

  

 Өрнекті ықшамдаңдар   

Белсенді әдіс  

1) ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 
 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

  

Әр топ өз номеріне сәйкес 
есептер шығарады 

Ерте шығарып қойған 

оқушылар қажеттілікті талап 

ететін оқушыларға түсіндіреді. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 
келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 
ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды.  

 

 

1.Негізгі 

тригонометриялық 
тепе теңдіктердің 

есепке сәйкес 

формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 

ықшамдайды. 4-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
 

 
 

ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

слайд 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 
 

Саралау. Қабілетті оқушыларға қосымша 

тапсырма беремін, көмек қажет ететін 

оқушыларға кеспе қағазда тапсырма беремін. 
 

 

Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

  

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 
оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

 



                                                                       
  
Жеке  жұмыс. 

10 мин. 

 

 

 

1)ctga+sina/1+cosa=1/sina 
2)1-2sinacosa/sina-cosa=sina-cosa 
3)1-sin2x/1-cos2x=1/tg2x 
4)ctgx/ctgx+tgx=cos2x 
 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 

«Ойлан-жұптас-
бөліс» әдісі 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

1.Теңдікті 
түрлендіреді. 
2. Теңбе-
теңдікті дәлелдей
ді. 
2-балл 
Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 
 

. 
. ДК экраны 

қосымша 

 
 

 

Сабақтың 
соңы. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақты қорытындылау.Тест . 

№1.Бөлшекті қысқартыңдар.
𝑠𝑖𝑛1000

𝑐𝑜𝑠500
 

A)sin50 B)cos50 C)2sin50 D)2cos50 E)tg100 
№2.Есептеңдер. 2sin22,5cos22,5 

A)1 B)
√2

2
   𝐶)

√3

2
    𝐷) − 1    𝐸)0 

№3.Егер 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
1

9
, 0 < 𝛼 < 90, болса , онда 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
  

мәнін табыңдар. 

𝑨) − 𝟏  𝑩)
1

3
   𝐶)

2

3
  𝐷) 0  𝐸)3 

Сөйлемді толықтыр. 

бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 
мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

сабақтан соң маған........келді. 

бүгін маған..........сәті түсті. 
......қиындық тудырды. 

менің түсінгенім..... 

Оқушылар тестті 

орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 

Оқушылар стикерлерге өз 

пікірлерін жазады 

 

-тестті орындайды 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалары 

 
 

 

 Стикелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

 

«Ой қозғау» 

әдісі.  

 

 

6 мин. 

 

Ұйымдастыру: 
оқушылармен сәлемдесу, сыныптағы қажеттілікті 

түгелдеу, топтық және жұптық жұмыс кезінде 

техника қауіпсіздігін  ескертемін. Жәнеде бүгінгі 

сабақтың мақсатын қысқаша айтып өтемін.  

«Ой қозғау» әдісі.  

     Шайтан көлден хан сарайының арасы тай 

шаптырым жер, ал Тазша лашығы ат шаптырым 

жерде орналасқан. Өлшемей айт, Шайтан көлмен 

лашық арасы неше шақырым болады? 

Сыныпты  «Термин сөздер» тәсілі арқылы  3 
топқа топтастырамын.  

  

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 
әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 

сыйлайды. 

 

Шешімі: 

Ат шаптырым - 20 км 
Тай шаптырым -15 км                 

1 шақырым -1 км 

А - Шайтан көл 
В - Тазша баланың лашығы  

С - Хан сарайы  

Х-ізделінді шақырым 
а2+b2=c2  Пифагор теоремасын 

пайдаланып табамыз 

АВ2=AС2+BC2     
АВ=√625=25 

Жауабы: 25 шақырым.  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

Оқушылар 

дәптерлеріне әр 

есептің тұсына (-

;+) арқылы өзін-өзі 

бағалайды. 

 

Түрлі түсті 

кеспе 

қағаздар 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширату сұрақтары: Әр топ  өткен тақырыптарға 

байланысты  құрастырылған мозайкадағы  

сұрақтарға жауап береді.               

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

«Синус» тобы тригонометриялық функциялардың 

таңбаларын оқып келеді.  

«Косинус» тобы тригонометриялық 

функциялардың периодтылығын оқып келеді. 

«Тангенс» тобы тригонометриялық 

функциялардың жұптылығы мен тақтылығымен 

танысады. 

 

Сұрақтар: 

1-ші топқа: Синус дегеніміз 

не?Синус функциясының 0-

90 градус аралығындағы 

мәндерін атап беріңіз? 

2-ші топқа:Косинус 

дегеніміз не?Косинус 

функциясының 0-90 градус 

аралығындағы мәндерін 

атап беріңіз? 

3-ші топқа:Тангенс 

дегеніміз не?Тангенс 

функциясының 0-90 градус 

аралығындағы мәндерін 

атап беріңіз? 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

8мин 

 

Қайталауға. Таңбалардың маңызы зор,есептерде 

қолдануға болады. 

 

 

Оқушылар жаңа сабақты   

келесі топтарға түсіндіреді 

«Екеуі үйде, үшеуі 

қонақта» әдісімен бір - 

біріне «қонаққа» барады. 

Пікір алмасып, ой бөліседі.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

  

 

 

 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3-

басылымы. 

– Алматы : 

Атамұра, 

2013. – 192 

бет. 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

 «Сағат тілі » әдісі бойынша оқушылар 

орындаған жұмыстарын келесі топпен алмасады. 

 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» тәсілі 

көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп картаны 

толтырады. 

                                                                        
Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 
 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

-ширектерін 

табады 

-жауабын жазады 

2-балл 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жеке  

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

 
   

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың«Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жуптык талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

. 

 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

 «Пікір алмасу» (Showdown). Әрбір топ 

тақырыпқа қатысты 5 сұрақ немесе есеп 

дайындайды. Әрбір сұрақты немесе есепті 

стикердің бірінші жағына, ал жауабын екінші 

жағына жазып, келесі топпен стикерлерін 

ауыстырады. Топ басшысы стикердегі сұрақтар 

немесе есепді оқиды (көрсетеді), топ мүшелері 

жауаптарын жазып дайындайды. Көшбасшы белгі 

бергенде, барлығы өз жауабын ашады және 

жауаптарды талқылап, дұрыс жауаппен 

салыстырады 

Мұғалім сөз айтады. 

(функция, синус,косинус) 

 

Неге мен осы сөздерді жаздым? 

Жазғанда не ойладым? 

Олар қаншалықты қажет? 

 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың  «Пікір алмасу» 

(Showdown).  тәсілі көрініс 

табады 

 

 

 

Оқушылар өз ойларын 

стикерге жазады 

 

«Жұлдызша»  

тақтада топтың 
атауының тұсына 

жұлдызшалар 

қойылады. Ол 
тақтада көрініп, сол 

арқылы оқушылар 

өздерінің сабақта 
қаншалықты сабақты 

орындап отырғанын 

анық біле алады.  

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын білу; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығару; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолдану. 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

«Джигсо» 

әдісі 
 

 

 

Жаңа тақырыпты меңгеру. 

«Джигсо» әдісі арқылы  тапсырма және 

сұрактар беремін. Қосу формулаларын 

қолданып қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығарыңдар. 

1.    sin2α 

2.    𝑐𝑜𝑠2𝛼 

3.     𝑡𝑔2𝛼 

4.    𝑐𝑡𝑔2𝛼 

Мұғалім тарапынан бақылау, бағыт беру. 
 Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог және 

қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

Оқушылар сұрактарға жауап 

береді 

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 
танымдық дағдысы артады 

𝑠𝑖𝑛2𝛼 = 2𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼
= 2𝑐𝑜𝑠2𝛼
− 1
= 1
− 2𝑠𝑖𝑛2𝛼 

𝑡𝑔2𝛼 =
2𝑡𝑔𝛼

1 − 𝑡𝑔2𝛼
 

𝑐𝑡𝑔
𝛼

2
=

𝑐𝑡𝑔2𝛼 − 1

2𝑐𝑡𝑔𝛼
 

.  

 

Дескриптор: 

-1-ші сұраққа жауап 
береді. 

-2-ші сұраққа жауап 

береді. 
-3-ші сұраққа жауап 

береді. 

3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

ДК экраны 
 

Сұрақтар 

топтамасы. 
 

Оқулық 9-

сынып. 
 

 

 
 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Топтық 
жұмыс. 

 

 

  

 

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 
келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 
ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды. Талқылау 
нәтижесінде өзара бір келісімге 

келіп кестені толтырады. 

 

-жылдамдығын 

табады 

-дәлелдейді 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

 

 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

  
Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

 
 

  
-негізгі 

тригонометриялық 

тепе-теңдікті 
тұжырымдайды; 

-тригонометриялық 

функциялардың 
қасиеттерін 

тұжырымдайды; 

-қажетті 
тригонометриялық 

 
 

ДК экраны 

 
 

 

9-сынып 
оқулығы. 

 

 



                                                                       
  

 
Саралау. Қабілетті оқушыларға қосымша 

тапсырма беремін, көмек қажет ететін 

оқушыларға кеспе қағазда тапсырма беремін. 
 

 

функцияның мәнін 
анықтайды; 3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

Жұптық 

жұмыс. 

7 мин. 

 

Жазылым. 

 
 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 

«Ойлан-жұптас-
бөліс» әдісі 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп,  талдау 

жасайды.  

 

-шеңбер сазады; 

-нүктелерін 

белгілейді; 

-қос бұрыштың 

формулаларын 

қолданадып,жуық 

мәндерін табады; 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

. ДК экраны 

Қосымша 

 

 

 
Сабақтың 

соңы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

7 мин. 

 

Сабақты қорытындылау.Тест . 

№1.Бөлшекті қысқартыңдар.
𝑠𝑖𝑛1000

𝑐𝑜𝑠500
 

A)sin50 B)cos50 C)2sin50 D)2cos50 E)tg100 
№2.Есептеңдер. 2sin22,5cos22,5 

A)1 B)
√2

2
   𝐶)

√3

2
    𝐷) − 1    𝐸)0 

№3.Егер 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
1

9
, 0 < 𝛼 <

90, болса , онда 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
  

мәнін табыңдар. 

𝑨) − 𝟏  𝑩)
1

3
   𝐶)

2

3
  𝐷) 0  𝐸)3 

Сөйлемді толықтыр. 
бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, 
....көзімді жеткіздім. 
мен өзімді.....үшін мақтар едім. 
сабақтан соң маған........келді. 
бүгін маған..........сәті түсті. 
......қиындық тудырды. 
менің түсінгенім..... 
енді мен......аламын. 
 

Оқушылар тестті 

орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 

 

 

Оқушылар өз пікірлерін 

стикерге жазады 

 

- Бөлшекті 
қысқартады 
-есептейді 
-мәнән табады 

Бағалау. Өзін-өзі 
бағалайды (дұрыс 
жауаптарын 
слайдта 
көрсетемін) -, + 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалары 

 

 

 

 

 

 Стикерлер 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
       Бекітемін:                Божанова Г.А.  

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

 

 

 

8 мин. 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен 

сәлемдесу, оқушыларды  түгелдеу, сынып 

тазалығына көңіл бөлу. 

2. Топқа бөлу:   
Оқушыларды танымдылық деңгейіне қарай 

түрлі-түсті кеспе қағаздары  арқылы топқа 

бөлемін. 

I топ   

II топ    

III топ  

Әр топ бір-біріне жақсы тілектер айтады..  

 

 

Шаттық шеңберін құрып 

«Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй сыйл 

 

  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

Түрлі түсті 

кеспе 

қағаздар 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

–Оқушыларды оқу мақсатымен 

таныстыру  

дұрыс формуланы анықтаңдар

? 
 

 

1. tgα= 
 

5. cos(-α)= - 

cosα  

 

2. tgα ctgα = 1 

 

6. sin²α + 

cos²α=1 

 

3. 1 + ctg²α= 
 

7. sin²α + cos²α 

= - 1  

 

4. tg²α + 1 = 

 

8. ctg²α = - 

 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады.  

 

Окушылар жауап береді. 

 

 
 

 

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 Сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

 

 

 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептің 

9-

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3-

басылымы. 

– Алматы : 

Атамұра, 

2013 

 

 

 



                                                                       
  
Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

   Постер қорғау 

 «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі  

 

Саралау:   
Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай  топта 

оқушылар бір-біріне қолдау көрсетеді. 

Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Топ оқушыларының электронды 

оқулықтағы мысалдарды дұрыс түсініп 

талдауларын бақылап, ерекше білімді қажет 

ететін оқушыларға бағыт-бағдар беремін. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Берілген тапсырма бойынша  

өз ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, талдау 

жасайды.  

                                                                            
Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

 

постер 

 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 

№ 4.46  .   

 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі 

көрініс табады. 

 

Берілген тапсырма бойынша 

есепті орындайды 

 

Шешуі: 

1) I  

2) I, II, III,  IV   

3) I 
 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

Жазылым. 

1) Жұлдызшаның орнында қандай функция 

тұр? 

**** + **** = 1 

2)Қандай тригонометриялық функцияларды 

жұп функциялар қайсысын тақ функциялар 

деп атаймыз ? 

3)Көбейтіндісі бірге тең функциялар 

4)tg𝛂 мен ctg𝛂 4-нші ширекте қандай 

мәндер қабылдайды? 

5)sin функциясының ширектердегі таңба 

белгісі? 

6)сos функциясының ширектердегі таңба 

белгісі? 

7)tg𝛂 функциясының ширектердегі таңба 

белгісі? 

8)ctg𝛂 функциясының ширектердегі таңба 

белгісі? 

  

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан 

ойлау дағдысы мен жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Тапсырма» тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма бойынша  

өз ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, жуптык 

талдау жасайды.  

 Жауап: (Sin2x + Cos2x = 1) 

Жауап:Жұп функция- 

косинус,ал тақ функциялар 

:синус, тангенс, котангенс 

Жауап: 1 

Жауабы: (-) теріс 

Жауап: І,ІІ ширекте оң 

таңбалы, ІІІ, ІҮ ширектерде 

теріс таңбалы. 

Жауап: І,ҮІ ширекте оң 

таңбалы, ІІ, ІІІ ширектерде 

теріс таңбалы. 

Жауап: І,ІІІ ширекте оң 

таңбалы, ІІ, ІҮ ширектерде 

теріс таңбалы. 

Жауап: І,ІІІ ширекте оң 

таңбалы, ІІ, ІҮ ширектерде 

теріс таңбалы. 
 

 

Топ ішіндегі 

жұптар басқа 

жұптарды «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

. 

 

. ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 



                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы. 

 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

  Сабақты бекіту. Сұрак-жауап 

«Өрмекші торы» әдісі арқылы кері байланыс 

алу. 

Жіпті лақтыру арқылы әр топ кезекпен бір-

біріне сұрақтар қояды 

 

  

 

 

1.Маған бүгін не ұнады. 

2. Маған бүгін не ұнамады. 

3.Менің күдіктерім. 

4. Менің тілектерім. 

Оқушылар өздерінің тақырып 

бойынша оқып, зерделегенін 

тұжырымдайды,сұракка 

жауап береді, 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Оқушылар өз пікірлерін 

стикерге жазады 

Дескриптор: 
-сұрактарға жауап 

береді 

-есептерді шығарады 

Бағалау:  

«Жарайсың!» 
деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.  

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеко

в 

«Атамұра» 

2019 

 

 

 

Стикерлер 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 
Ұжымдық 

жұмыс. 

10 мин. 

 

 

Миға 

шабуыл. 

 «Ой қозғау» 

әдісі. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  

(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы топқа 

бөлу. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 

сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 

жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

 

 «Өзіңе тілегенді,өзгеге 

тіле»! әдісі арқылы бір-

біріне тілек айтып,жақсы 

көңіл күй сыйлайды. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

 
  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

формулалар 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

Сәйкестендіру 

әдісі  

 
Жеке жұмыс. 

 

 

  

 Сәйкестендір: 

  бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт 

арқылы қосып көрсетіңдер: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 
көрсету. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 
келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 
ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды.  

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
 

 
 

ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

слайд 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 
 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті жеке 

орындайды 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

0cos/0sin   еж  

0cos/0sin   еж  

/0sin ж е tg >0 

ctg >0 ж/е sin  <0 

Cos  <0 ж/е  tg  <0 

І ширек 

ІІ ширек 

ІІІ ширек 

ІV ширек 



                                                                       
  

 
Саралау. Қабілетті оқушыларға қосымша 

тапсырма беремін, көмек қажет ететін 

оқушыларға кеспе қағазда тапсырма беремін. 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 
 

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен кейін 
топпен талқылайды)  

 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

. ДК экраны 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

Сабақтың 

соңы. 

 
 

 
 

 

Ой толғаныс. 
Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақты қорытындылау.Тест . 

№1. 800 бұрыш қай ширекке тиісті 

А) I    B)II        C)III          D)IV 

№2  200°-ты радианмен өрнектеңдер 

А)  
7𝜋

9
                     B)

10𝜋

9
       C) 200π                 

D)2π 

Сөйлемді толықтыр. 

бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, 

....көзімді жеткіздім. 

мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

сабақтан соң маған........келді. 

бүгін маған..........сәті түсті. 

......қиындық тудырды. 

менің түсінгенім..... 

Оқушылар тестті 

орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Оқушылар өз ойларын 

стикерге жазады 

 

-ширекті табады 

-радианмен 

өрнектейді 

-мәнін табады 

2-балл 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалары 
 

 
 

 

 
Стикерлер 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы
қты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

 

 

Миға 

шабуыл. «Ой 

қозғау» әдісі. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу, 

Мен таңдаймын әдісі   
арқылы топқа бөлу. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен жауабы 

қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 
Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 
1+ctg2a=… 

 

 

 «Өзіңе тілегенді,өзгеге тіле»! 

әдісі арқылы бір-біріне тілек 

айтып,жақсы көңіл күй 
сыйлайды. 

Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 
тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 
арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-
біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 
оятады. 

 

  

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  
белсенділік танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 
әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 
Өте жақсы! 

Талпын!»  

 

Смайликтермен 
бағалау  
 

 

Оқулық 9-

сынып. 
 

формулалар 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

Сәйкестендіру 
әдісі  

 
 

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 Сәйкестендір: 

  бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт 

арқылы қосып көрсетіңдер: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 
Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  
біріне түсіндіреді. Топтар 

келесі топтың тапсырмасын 

алмасып тексереді. 
Берілген тапсырма бойынша  өз 

ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 
талдау жасайды.  

 

 

1.ширекті 
 анықтайды. 

2. сәйкестендіреді 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 
 

ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

Слайд 

 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

  
Саралау. Қабілетті оқушыларға қосымша 

тапсырма беремін, көмек қажет ететін 

оқушыларға кеспе қағазда тапсырма беремін. 

 
Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

  

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 
Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

 

0cos/0sin   еж  

0cos/0sin   еж  

/0sin ж е tg >0 

ctg >0 ж/е sin  <0 

Cos  <0 ж/е  tg  <0 

І ширек 

ІІ ширек 

ІІІ ширек 

ІV ширек 



                                                                       
  
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

Ойлан-
Жұптас-
Бөліс   

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен кейін 
топпен талқылайды)  

 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

Ең кіші оң периодын 

табады 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 
. ДК экраны 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 2019 

 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ой толғаныс. 
Рефлексия 

 

 

7 мин. 

Сабақты қорытындылау.Тест . 

№1. cosα =
4

5
 (0<α<

𝜋

2
) болса, онда  - tg2 - ны 

есептеңдер. 

А) 4

8

          B) 4
2

         C)0     D)1 

№2  200°-ты радианмен өрнектеңдер 

А)  
7𝜋

9
                     B)

10𝜋

9
       C) 200π                 D)2π 

№3  Өрнекті ықшамдаңдар 

  2sincos)cos(sin
22  

 А)  22 coscossin2sin    

B)0        C)  cossin4         D) 2 
Сөйлемді толықтыр. 

бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, ....көзімді 
жеткіздім. 

мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

сабақтан соң маған........келді. 

Оқушылар тестті 

орындайды 

 

1)A 

2)В 

3)С 

Ширекті табады 

Радианмен өрнектейді 

 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 

-ширекті табады 

-радианмен 

өрнектейді 

-мәнін табады 

 

 
«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағаланады 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.3  

бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық 

формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын біледі; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығарады; 

Жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады. 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы
қты ояту. 

 

 
Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. Ұйымдастыру кезеңі 

Сыныппен амандасып, оқушылардың сабаққа 

қатысын, сынып тазалығын қадағалаймын.          

«Мен сіздерге сенемін» психологиялық 

тренингін жүргіземін. 

 Оқушылардың қызығушылығы мен зейінін 

шоғырландырамын. 

 

Топқа бөлу 

«Мен таңдаймын» стратегиясы бойынша 

топқа бөлемін. 
Мұғалім капитандарды атайды.(3 адам)  

  

Осы әдіс арқылы бір-біріне 

тілек айтып,жақсы көңіл 

күй сыйлайды. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Ал капитандар қалған топ 

мүшелерін таңдап алады 

 
 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  
 

 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

формулалар 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

 

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 «Айналмалы бекет» әдісі  

 

   
ршгррошгршгр 

  

 

Саралау: қабілеті жоғары оқушылар, 

ерекше білім беру қажеттіліктері  бар 

оқушыларға көмек көрсетіп, бірлесіп жұмыс 

жасайды. 
 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды.  

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 
 

ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

 

Слайд 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 пагнпагнпгнп 

Саралау. Қабілетті оқушыларға қосымша 

тапсырма беремін, көмек қажет ететін 

оқушыларға кеспе қағазда тапсырма беремін. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті жеке 

орындайды 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

Ойлан-
Жұптас-
Бөліс   

Ойлан.Жұптас.Бөліс   

Градустық өлшемдері 300, 450,600, 900 болатын   

 Доғаның бұрыштық өлшемін радиандық 

өлшеммен көрсетіңіз 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп,  талдау 

жасайды.  

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 
. ДК экраны 

 

 
Сабақтың 

соңы. 

 

«Сөздер 

банкасы» 

әдісі 
 

Ой толғаныс. 
Рефлексия 

 

 

7 мин. 

 Сабақты қорытындылау. 

Экрандағы сұрақтарға жауап. 

Формулаларды қайталау. 

Сөйлемді толықтыр. 

 

Бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, 

....көзімді жеткіздім. 

мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

сабақтан соң маған........келді. 

бүгін маған..........сәті түсті. 

 Ауызша пікір айтады. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Бағалау. Өзін-өзі 
бағалайды (дұрыс 
жауаптарын 
слайдта 
көрсетемін) -, + 
Мұғалім ауызша 

мақтау, мадақтау 

арқылы бағалайды. 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.4 Келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

 

Сабақтың мақсаты  Келтіру формулаларын  біледі; 

 Келтіру формулаларын  қорытады; 

Келтіру формулаларын есептер шешуде   қолданады. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 
Ұжымдық 

жұмыс. 

3 мин. 

 

 

«Шабадан, 

еттартқыш,

қоқыс 

жәшігі» 

әдісі 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу. 

Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. 

Саралаудың «жіктеу» тәсілін 

пайдаланып,сыныпқа градус жазылған қима-

қағаз тарата отырып,сыныпты топқа бөлемін. 

 

   

 «Шабадан,еттартқыш,қоқыс жәшігі» 

әдісі: оқушыларға  сұрақтар қою арқылы 

өтілген тақырыпты қайталаймын.-

Тригонометриялық функциялардың 

негізгі қасиеттерін атап көрсет?-Синус 

,косинус,тангенс, котангенс 

функциялардың таңбалары қандай?-Не 

үшін синус функция тақ функция 

болады?-Период деген не? 

Мақсат: оқушыны алған білімін саралай 

білуге дағдыландыру.  
 

«Менің жүрегімде не?» 

тәсілді қолдау арқылы мен 

оларға жүрек нысанды 

турлі-түсті қима-қағаз 

таңдайды.  
Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 
тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 
арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-
біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 
оятады. 

.  

 

Мұғалім ұйымдастыру 

кезеңінде  белсенділік 

танытқан оқушыларды 

«Мадақтау сөз» әдісі 

арқылы бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 
Өте жақсы! Талпын!»  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 

қима-қағаз 

 

Градус 

жазылған 
қима-қағаз 

 

 

 

 
Ұжымдық 

жұмыс. 

 

8 мин. 

 

 

 

Жаңа тақырыпты меңгеру. 

4.Проблемалық ой тастай отырып, жаңа тақырыпты 

ашу мақсатында әр топқа  тапсырма беремін. 
Тригонометриялық функциялардың қасиеттерын 

пайдаланып функциялардың мәндерің есепте; 

1-топ.  𝑠𝑖𝑛6600 = 

            𝑐𝑜𝑠6600 = 

              𝑡𝑔6600= 

            𝑐𝑡𝑔6600 = 

2-топ            sin (−3900  )= 

             cos (−3900)= 

              𝑡𝑔(−3900)= 

                𝑐𝑡𝑔(−3900)= 

 3- топ     𝑠𝑖𝑛3000= 

             𝑐𝑜𝑠3000= 

             𝑡𝑔3000= 

             𝑐𝑡𝑔3000= 

Саралау:Оқушылар алған білімдерін пайдалана 
өтырып жаңа тақырыпты ашуға тыісті есептер 

шығарады,қателерге түзету енгізіп көмектесемін  

 

Жаңа тақырыпты меңгеру 

Оқушылар  жауап береді 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 
ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады 
 

 

 

 

 

 
Ол үшін bilimland.kz сайтынан 
видео көрсетіледі. 

Мақсаты:оқушыларға келтіру 

формулалары  туралы түсінік 
беру және оларды қолдануды 

уйрету. 

 

. Видео көру арқылы 

оқушылар қолдарындағы 

дәптерлеріне формулаларды 

«түртіп қойып»  тақырыпты 

топпен талқылайды. 
  

 

-функциялардинг 

қасиеттерын 
пайдаланады 

-функциялардың 

периодтылығын 
анықтыйды 

-функциялардың 
ширектерде таңбасыны 

табады 

-синус,косинус, 
тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 
 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

ДК экраны 
 

Сұрақтар 

топтамасы. 
 

Оқулық 9-
сынып. 

 

 
 

 

https://bili

mland.kz/k

k/subject/ 

 

 

https://bilimland.kz/kk/subject/
https://bilimland.kz/kk/subject/
https://bilimland.kz/kk/subject/


                                                                       
  

 
 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

Тапсырма: Кестені толдырындар 

 

 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

 

-келтіру 

формулаларын 

сәйкестендіреді;  

-дұрыстығын 

тексеред 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Кесте 

 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 

«Ойлан, 

топтан, 

бөліс» 

үштік әдісі   

 

«Ойлан, топтан, бөліс» үштік әдісі  арқылы 3 

топқа оқулықтан әр түрлі  есептер беремін, 

Берілгені:  
𝒔𝒊𝒏(𝟐

𝝅+ 𝜶)= 
cos(2π −𝛼)= 
sin1.6 𝜋= 
2-топ №405(3,4),406(1) 
ctg(3600 − 𝛼)= 

   cos (2
3𝜋− 𝛼)=          

.cos 0.7𝜋= 
Саралау:Оқулықтан әр турлі есептер беріп- 

қызыл,сары түс көтерген  балаларға көмек 

беремін.   
 

 
Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

 

3-топ №405(5,7),406(4) 
sin(2π + 𝛼)= 

𝑡𝑔(2
3𝜋− 𝛼)= 

𝑡𝑔(−5
9𝜋) = 

 

  
-Тригонометриялық 

функцияның қай 

ширекте екендігін 
анықтайды 

-Келтіру формулалар 

кестесін пайдаланып 
мәндерін жазады 

2-балл 

    Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 
ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 
 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 

«Конвертте

гі сұрақ» 

тәсілі 
 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 
Тапсырма; 

𝐜𝐭𝐠 𝜶 =
𝟏𝟎

𝟏𝟏
  деп алып,𝒄𝒕𝒈(𝟐

𝟑𝝅+ 𝜶) ның мәнін 

табыңдар. 

 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 
 

 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 

 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

Дескриптор: 

-Келтіру 

формулаларын 

қолдайды 

-Келтіру 

формулалар кестесін 

пайдаланады 

-Өрнектің мәнін 

табады. 3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

. 
 

 

 
 

 

 ДК экраны 

қосымша 

 

 
 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рефлексия 

 

 

7 мин. 

« Қара жәшік ішіндегі жұмыс» әдісін қолдаймын   

Жәшік ішінде тест тапсырмасы болады.                                                      

   1.         𝑠𝑖𝑛3200= 

a)𝑠𝑖𝑛400   б)−𝑠𝑖𝑛400   с)𝑐𝑜𝑠500        д)жауабы өзге 

    2.        𝑡𝑔(−2250)= 

a)√3     б) 1         с ) -1       д )-
1

√3
  

     3.         𝑐𝑡𝑔(−6
7𝜋) 

a)√3       б  )
1

√3
                    с  ) −

1

√3
             д  )−√3 

 

Рефлексия;”Ресторан” әдісі.Әр топқа ватман  

таратамын 
-Маған ұнады....... 

-Мен бүл туралы көп нәрсе ....... 

-Маған көп үнады... 
-Мен сіңірдім.... 

-Мен түсіндым.... 

-Өтінемін, қосыңыз... 

Оқушылар тестті орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 
сабақты бекіту, қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 
білуге дағдыланады.  

Саралау: Оқушылырдың 

тақырып бойынша түсінгенін 
пайымдау мақсатында “Тест” 

әдісін қолданып шапшаңдыққа 

және топта қарқынмен жұмыс 
істеуге дағдылантырамын  

 

Дескриптор: 

--функциялардың 
ширектерде таңбасыны 

табады 

-синус,косинус, 
тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 

 

Бағалау: Оқушы өзін-

өзі бағалайды, түзету 
жүргіземін, смайликтер 

таратамын 

 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

 
 

Тест 

тапсырмалары 
 

 

смайликтер 



                                                                       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
 Бекітемін:                Божанова Г.А.                                                  

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.4 Келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

 

Сабақтың мақсаты  Келтіру формулаларын  біледі; 

 Келтіру формулаларын  қорытады; 

Келтіру формулаларын есептер шешуде   қолданады. 

 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 
Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

«Шабадан, 

еттартқыш,

қоқыс 

жәшігі» 

әдісі 

1. Ұйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу. 

Оқушылардың сабаққа дайындығын 

тексеру. 

Саралаудың «жіктеу» тәсілін 

пайдаланып,сыныпқа градус жазылған 

қима-қағаз тарата отырып,сыныпты топқа 

бөлемін. 

«Менің жүрегімде не?» тәсілді қолдау 

арқылы мен оларға жүрек нысанды турлі-

түсті қима-қағаз таратамын.  

     

2.  «Шабадан,еттартқыш,қоқыс 

жәшігі» әдісі: оқушыларға  сұрақтар қою 

арқылы өтілген тақырыпты қайталаймын.-

Тригонометриялық функциялардың негізгі 

қасиеттерін атап көрсет?-Синус 

,косинус,тангенс, котангенс функциялардың 

таңбалары қандай?-Не үшін синус функция 

тақ функция болады?-Период деген не? 

Мақсат: оқушыны алған білімін саралай 

білуге дағдыландыру.  
 

«Менің жүрегімде не?» 

тәсілді қолдау арқылы мен 

оларға жүрек нысанды турлі-

түсті қима-қағаз таңдайды.  

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ 

барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

«Мен саған, сен маған» 

әдісі арқылы интербелсенді 

тақтадағы дұрыс жауаппен 

оқушылар бірін –бірі 

тексереді.  

 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 

Талпын!»  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

қима-қағаз 

 

Градус 

жазылған 

қима-қағаз 

 

 
 

 

Ұжымдық 
жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

Өткен  тақырыпты кайталау 
Мақсаты: Жылдам әрі функционалды түрде сыни 
ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының танымдық дағдысы 

артады 
 

 

Оқушылар формуланы есеп 
шыгаруда пайдаланады 

Келтіру формулалары – кез 

келген бұрыштың 

тригонометриялық мәнін 

сүйір бұрыштың 

тригонометриялық мәні 

арқылы өрнектейтін 

формулалар 

-Бастапқы функцияның 

берілген ширектегі таңбасын 

анықтайды 

  - Функцияның аты өзгеріп 

өзгермейтінін анықтайды 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

ДК экраны 

 

Формула 

жазылган 

плакаттар 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
  
 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

Төмендегі 

өрнектерді сүйір 

бұрышына 

келтіріңіз: 
А)cos100

b)  ctg 200 ctg 270  

70  tg 70       

с) sin 300

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 
көрсету. 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді.  
 

 

Дескриптор 

-келтіру 

формулаларын 

сәйкестендіреді;  

-дұрыстығын 

тексереді 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Кесте 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 

«Ойлан, 

топтан, 

бөліс» 

үштік әдісі   

 

«Ойлан, топтан, бөліс» үштік әдісі   

3sin 90 2 cos 60 tg 45  

өрнегінің мәнін табыңыз. 

 
Саралау:Оқулықтан әр турлі есептер 

беріп- қызыл,сары түс көтерген  балаларға 

көмек беремін.   
 

 

Берілген тапсырма бойынша 
есепті жеке орындайды 

 

3sin 90 2cos 60  
tg 45  3 1  2  
1  3 

Жауабы: 3 
 

 

 

-Келтіру формулалар 
кестесін пайдаланып 

мәндерін жазады 

-Есепты шығарады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 

«Конвертте

гі сұрақ» 

тәсілі 
 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 

Егер   30 болса, онда sin 2  

cos 2өрнегінің мәнін табыңыз 
 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 
 

 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 

 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, талдау жасайды.  

 

-формулалар кестесін 

пайдаланады 

-Өрнектің мәнін табады 

. 

Бағалау:  
«Жарайсың, 

алғырсың, 

тапқырсың, 

талаптан» мақтау 

сөздері арқылы  

бағалап отырамын. 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 
. 

 

 
 

 

 

 ДК экраны 

қосымша 

 
 

 
Сабақтың 

соңы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

« Қара жәшік ішіндегі жұмыс» әдісін 
қолдаймын   Жәшік ішінде тест тапсырмасы 

болады.                                                      

   1.         𝑠𝑖𝑛3200= 

a)𝑠𝑖𝑛400   б)−𝑠𝑖𝑛400   с)𝑐𝑜𝑠500        д)жауабы өзге 

    2.        𝑡𝑔(−2250)= 

a)√3     б) 1         с ) -1       д )-
1

√3
  

     3.         𝑐𝑡𝑔(−6
7𝜋) 

a)√3       б  )
1

√3
                    с  ) −

1

√3
             д  )−√3 

 
Рефлексия;”Ресторан” әдісі.Әр топқа ватман  

таратамын 

-Маған ұнады,тағы барма......... 
-Мен бүл туралы көп нәрсе ....... 

-Маған көп үнады... 

-Мен сіңірдім.... 
-Мен түсіндым.... 

-Өтінемін, қосыңыз... 

Оқушылар тестті орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Оқушылырдың 

тақырып бойынша түсінгенін 

пайымдау мақсатында “Тест” 

әдісін қолданып 

шапшаңдыққа және топта 

қарқынмен жұмыс істеуге 

дағдылантырамын  
 

 

--функциялардың 

ширектерде 

таңбасыны табады 

-синус,косинус, 

тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 

 

Бағалау: Оқушы 

өзін-өзі бағалайды, 

түзету жүргіземін, 

смайликтер 

таратамын 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

Тест 

тапсырмалар

ы 

 

 

смайликтер 

 

    

 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.4 Келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

 

Сабақтың мақсаты  Келтіру формулаларын  біледі; 

 Келтіру формулаларын  қорытады; 

Келтіру формулаларын есептер шешуде   қолданады. 

 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы
қты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

 

 

«Шабадан, 

еттартқыш,

қоқыс 

жәшігі» 

әдісі 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу. 

Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. 

Саралаудың «жіктеу» тәсілін 

пайдаланып,сыныпқа градус жазылған қима-

қағаз тарата отырып,сыныпты топқа бөлемін. 

«Менің жүрегімде не?» тәсілді қолдау 

арқылы мен оларға жүрек нысанды турлі-

түсті қима-қағаз таратамын.  

    

 «Шабадан,еттартқыш,қоқыс жәшігі» 

әдісі: оқушыларға  сұрақтар қою арқылы 

өтілген тақырыпты қайталаймын.-

Тригонометриялық функциялардың 

негізгі қасиеттерін атап көрсет?-Синус 

,косинус,тангенс, котангенс 

функциялардың таңбалары қандай?-Не 

үшін синус функция тақ функция 

болады?-Период деген не? 

Мақсат: оқушыны алған білімін саралай 

білуге дағдыландыру.  
 

«Менің жүрегімде не?» 

тәсілді қолдау арқылы мен 

оларға жүрек нысанды 

турлі-түсті қима-қағаз 

таңдайды.  
Мақсаты: Оқушылар бойында 

идея немесе тілек білдіру, 

тыңдау дағдыларын дамытуға 
бағыттау, сондай-ақ барлық 

оқушыларды қатыстыру 

арқылы оқыту жағдайларын 
теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 
жақындастырады, көңіл -күйін 

көтереді, бауырмалдығын 

оятады. 
«Мен саған, сен маған» әдісі 

арқылы интербелсенді 

тақтадағы дұрыс жауаппен 
оқушылар бірін –бірі 

тексереді.  

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

 
Мұғалім ұйымдастыру 

кезеңінде  белсенділік 

танытқан оқушыларды 

«Мадақтау сөз» әдісі 

арқылы бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 
Өте жақсы! Талпын!»  

 

 

Оқулық 9-

сынып. 
 

қима-қағаз 

 

Градус 

жазылған 
қима-қағаз 

 

 

 
 

Ұжымдық 

жұмыс. 
 

5 мин. 

 

 

 

Тригонометриялық функциялардың қасиеттерын 

пайдаланып функциялардың мәндерің есепте; 

            𝑠𝑖𝑛6600 = 

            𝑐𝑜𝑠6600 = 

              𝑡𝑔6600= 

            𝑐𝑡𝑔6600 = 
Саралау:Оқушылар алған білімдерін пайдалана 

өтырып жаңа тақырыпты ашуға тыісті есептер 

шығарады,қателерге түзету енгізіп көмектесемін  

 

Оқушылар  жауап береді 

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 
танымдық дағдысы артады 
Ол үшін bilimland.kz сайтынан 

видео көрсетіледі. 

Мақсаты:оқушыларға келтіру 

формулалары  туралы түсінік 

беру және оларды қолдануды 
уйрету. 

. Видео көру арқылы 

оқушылар қолдарындағы 

дәптерлеріне формулаларды 

«түртіп қойып»  тақырыпты 

топпен талқылайды.  

 

-функциялардинг 
қасиеттерын 

пайдаланады 

-функциялардың 
периодтылығын 

анықтыйды 

-функциялардың 

ширектерде таңбасыны 

табады 

-синус,косинус, 
тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 
 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 
ДК экраны 

 

Сұрақтар 
топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 
 

 

https://bili

mland.kz/k

k/subject/ 

 
 

 

 
 

sin    sin

cos   cos 

tg    tg 

ctg    ctg

https://bilimland.kz/kk/subject/
https://bilimland.kz/kk/subject/
https://bilimland.kz/kk/subject/


                                                                       
  

 

Кесте

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

Тапсырма:  

sin(30)  sin 30  

sin(30)  sin 30  

sin(240)  sin 240

     cos(210)  cos 210

tg(45)  tg 45  1

     tg(210)  tg 210

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың «Қарқын» 

тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға көмек 

көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды бір-  

біріне түсіндіреді. Топтар 

келесі топтың тапсырмасын 
алмасып тексереді. 

Берілген тапсырма бойынша  өз 

ойларын ортаға салып, 

пікірлерін білдіріп, топтық 

талдау жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір келісімге 
келіп кестені толтырады. 

sin 90  1 

cos 60

tg 45  1 

 

 

 

-формуланы 

біледі;  

-мәнін табады 

Бағалау  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 
 

 
ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 
Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

 
Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 

«Ойлан, 

топтан, 

бөліс» 

үштік әдісі   

 

«Ойлан, топтан, бөліс» үштік әдісі  арқылы 3 

топқа оқулықтан әр түрлі  есептер беремін,  

2sin 90 4 cos 60 tg 45  

өрнегінің мәнін табыңыз. 

 
Саралау:Оқулықтан әр турлі есептер беріп- 

қызыл,сары түс көтерген  балаларға көмек 

беремін.   
 

 
Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

 

2sin 90 4 cos 60 
tg 45  = 2*1+4*1/2-
1=3 

Жауабы: 3 
 

 

-Тригонометриялық 

формула кестесін 

пайдаланады 
- кестесін пайдаланып 

мәндерін жазады 

-Есепты шығарады 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 
ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 
 

Жеке жұмыс. 

7 мин. 

 

«Конвертте

гі сұрақ» 

тәсілі 
 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 
Тапсырма; 

Егер cos және 0    π/2 

болса, онда tg өрнегінің мәнін 

табыңыз.  
 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 
 

 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 

 
бойынша жұмыс 
жасайды. 
Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп есепті 

орындайды. 

 

-ширегін ажыратады 

-таңбасын біледі 

-Өрнектің мәнін 

табады. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

. 
9-сынып 

оқулығы. 

 
 

 

 ДК экраны 

 

 

 
 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

« Қара жәшік ішіндегі жұмыс» әдісін қолдаймын   

Жәшік ішінде тест тапсырмасы болады.                                                      

   1.         𝑠𝑖𝑛3200= 

a)𝑠𝑖𝑛400   б)−𝑠𝑖𝑛400   с)𝑐𝑜𝑠500        д)жауабы өзге 

    2.        𝑡𝑔(−2250)= 

a)√3     б) 1         с ) -1       д )-
1

√3
  

     3.         𝑐𝑡𝑔(−6
7𝜋) 

a)√3       б  )
1

√3
                    с  ) −

1

√3
             д  )−√3 

 

Рефлексия;”Ресторан” әдісі.Әр топқа ватман  

таратамын 
-Маған ұнады,тағы барма......... 

-Мен бүл туралы көп нәрсе ....... 

-Маған көп үнады... 
-Мен сіңірдім.... 

-Мен түсіндым.... 

Оқушылар тестті орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 
сабақты бекіту, қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 
білуге дағдыланады.  

Саралау: Оқушылырдың 

тақырып бойынша түсінгенін 
пайымдау мақсатында “Тест” 

әдісін қолданып шапшаңдыққа 

және топта қарқынмен жұмыс 
істеуге дағдылантырамын  

 

 

--функциялардың 
ширектерде таңбасыны 

табады 

-синус,косинус, 
тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 

 

Бағалау: Оқушы өзін-

өзі бағалайды, түзету 
жүргіземін, смайликтер 

таратамын 

 

 

ДК экраны 
 

Тест 

тапсырмалары 
 

 

смайликтер 

 



                                                                       
  

-Өтінемін, қосыңыз... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  
Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

Тригонометрия. 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 
Тригонометрия 

формулалары. 

  

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.2.4.4 Келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

 

Сабақтың мақсаты  Келтіру формулаларын  біледі; 

 Келтіру формулаларын  қорытады; 

Келтіру формулаларын есептер шешуде   қолданады. 

Құндылықтарға  

баулу 

 

 

 Оқушыларды  азаматтық жауапкершілікке, өзіне және басқаларға құрметпен қарауға, жағдайларды 

сараптау ,жаңа жағдайларға қалыптасу, топта жұмыс істеу, өз жұмысының сапасына жауап беру, 

өмір бойы білім алуға баулу. 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы
қты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

 

 

«Шабадан, 

еттартқыш,

қоқыс 

жәшігі» 

әдісі 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу. Оқушылардың 

сабаққа дайындығын тексеру. 
Саралаудың «жіктеу» тәсілін пайдаланып,сыныпқа 

градус жазылған қима-қағаз тарата 

отырып,сыныпты топқа бөлемін. 
«Менің жүрегімде не?» тәсілді қолдау арқылы мен 

оларға жүрек нысанды турлі-түсті қима-қағаз 

таратамын.  
 

    

 «Шабадан,еттартқыш,қоқыс жәшігі» әдісі: 
оқушыларға  сұрақтар қою арқылы өтілген 

тақырыпты қайталаймын. 

 
  немесе 90 

2 
 

3  
 

, немесе 270  ,

2 
 

5  
 

 немесе 450  …

2 
Мақсат: оқушыны алған білімін саралай 

білуге дағдыландыру.  
 

«Менің жүрегімде не?» 

тәсілді қолдау арқылы мен 

оларға жүрек нысанды 

турлі-түсті қима-қағаз 

таңдайды.  

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

«Мен саған, сен маған» 

әдісі арқылы интербелсенді 

тақтадағы дұрыс жауаппен 

оқушылар бірін –бірі 

тексереді.  

 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! Жақсы! 

Өте жақсы! 

Талпын!»  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

қима-қағаз 

 

Градус 

жазылған 
қима-қағаз 

 

 
 

 

Ұжымдық 
жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

Тригонометриялық функциялардың қасиеттерын 
пайдаланып функциялардың мәндерің есепте; 

            𝑠𝑖𝑛3000= 

             𝑐𝑜𝑠3000= 

             𝑡𝑔3000= 

             𝑐𝑡𝑔3000= 
Саралау:Оқушылар алған білімдерін пайдалана 
өтырып жаңа тақырыпты ашуға тыісті есептер 

шығарады,қателерге түзету енгізіп көмектесемін  

 

Жаңа тақырыпты меңгеру 

Оқушылар  жауап береді 

 sin   y   sin y  

sin 2  y   sin y          

sin   y   sin y             

sin 2  y   sin y   

 
Функцияның қасиеттерін 

пайдаланады, 

периодтылығын анықтайды 

 

Функциялардың ширекте 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 
 

ДК экраны 

 
Сұрақтар 

топтамасы. 

 
Оқулық 9-

сынып. 

 
 

 

 



                                                                       
  

 

таңбасын табады 

 

Функциялардың мәндерін 

есептейді 
                      

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

10 мин. 

 

  

Жеке жұмыс. 

 

 

  

 

 

Төмендегі өрнектерді сүйір 

бұрышына келтіріңіз: 

a) cos110

b) ctg 230

c) sin 340

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

а) cos110 

cos180  70   

 cos70 

 

 
Әрбір дұрыс жауапқа 1 

балл қойылады 

 

ДК экраны 

9 сынып, 

Алгебра 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Кесте 

 

Жеке жұмыс. 

10 мин. 

 

 

«Ойлан, 

топтан, 

бөліс» 

үштік әдісі   

 

«Ойлан, топтан, бөліс» үштік әдісі   
 

Өрнектің мәнін табыңыз: tg 240

 cos150 

Саралау:Оқулықтан әр турлі есептер беріп- 

қызыл,сары түс көтерген  балаларға көмек 

беремін.   
 

 

Берілген тапсырма бойынша 

есепті жеке орындайды 

1)cos150 cos90  

60  sin 60  

√

 tg 240 tg 180  

60  tg60 √3 

  
-Келтіру формулалар 

кестесін пайдаланып 
мәндерін жазады 

-Есепты шығарады 

 

 

 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 
оқулығы. 

 

Жеке  жұмыс. 

7 мин. 

 

«Конвертте

гі сұрақ» 

тәсілі 
 

«Конверттегі сұрақ» тәсілі 

Тапсырма; 

Функцияның мәндер жиынын 
табыңыз: 

y  4sin  3 

 

Саралау. Оқушылардың деңгейіне  

байланысты деңгейлік тапсырмалар беремін. 
 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды.  

4sin  3  4 -1;1 

 3  4  (-1); 4 1  

3  4; 4  3  4 

 3; 4  3  1;7
 

Дескриптор: 

-мәндер жиынын 

біледі 

- Функцияның 

мәндер жиынын  

 табады. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

. 

 
 

 

 
 

 ДК экраны 

қосымша 

 

 
 

Сабақтың 

соңы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рефлексия 

 

 

« Қара жәшік ішіндегі жұмыс» әдісін қолдаймын   

Жәшік ішінде тест тапсырмасы болады.                                                      

   1.         𝑠𝑖𝑛3200= 

a)𝑠𝑖𝑛400   б)−𝑠𝑖𝑛400   с)𝑐𝑜𝑠500        д)жауабы өзге 

    2.        𝑡𝑔(−2250)= 

a)√3     б) 1         с ) -1       д )-
1

√3
  

     3.         𝑐𝑡𝑔(−6
7𝜋) 

a)√3       б  )
1

√3
                    с  ) −

1

√3
             д  )−√3 

 

Рефлексия;”Ресторан” әдісі.Әр топқа ватман  

таратамын 
-Маған ұнады,тағы барма......... 

-Мен бүл туралы көп нәрсе ....... 

-Маған көп үнады... 
-Мен сіңірдім.... 

Оқушылар тестті орындайды 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 
сабақты бекіту, қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 
білуге дағдыланады.  

Саралау: Оқушылырдың 

тақырып бойынша түсінгенін 
пайымдау мақсатында “Тест” 

әдісін қолданып шапшаңдыққа 

және топта қарқынмен жұмыс 
істеуге дағдылантырамын  

 

 

--функциялардың 
ширектерде таңбасыны 

табады 

-синус,косинус, 
тангенс,котангенс 

функциялардың 

мәндерін есептейді. 

 

Бағалау: Оқушы өзін-

өзі бағалайды, түзету 
жүргіземін, смайликтер 

таратамын 

 

 

ДК экраны 
9-сынып 

оқулығы. 

 
 

Тест 

тапсырмалары 
 

 

смайликтер 

 



                                                                       
  

5 мин. -Мен түсіндым.... 
-Өтінемін, қосыңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



                                                                       
  
 

   Бекітемін:                Божанова Г.А.   

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия  

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометрия формулалары 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 
9.2.4.7.  

тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін 

қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты:  - тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын біледі; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

 

 

 

 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын тұжырымдайды; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тригонометрия, функция, косинус, синус, тангенс, 

котангенс, формула, көбейтінді, қосынды, айырым, түрлендіру;   

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:  

- қандай формулаларды қосу формулалары деп атайды? 

- тригонометриялық функциялардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру ...  

- тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтіндіге түрлендіру… 

- sin α + cos β қосындысын көбейтіндіге қалай түрлендіруге болады? 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлемдесу, түгелдеу, сабаққа дайындықтарын 
тексеру.  
Сабақты жағымды ахуалдан бастау.  
1-топ    2-топ    3-топ 
 
 
II. Үй жұмысын тексеру.  
Есептің дұрыс шешімі тақтада көрсетіледі. 
Бағалау:   оқушылар бір-бірін «А ,B±,C±» 
әдісімен бағалайды 
 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!» 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 



                                                                       
  

III. «Ыстық орындық» әдісі арқылы өткен 
тақырыпты еске түсіру.  
. 
 

 

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Бағалау: «бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалау 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

        Жаңа сабақ 

Жаңа тақырыпты түсіндіру. 

Көптеген есептеулер мен түрлендірулерде 

тригонометриялық функциялардың 

қосындысы мен айырмасын көбейтіндіге 

түрлендіру қажеттігі туындайды. Сондықтан 

sinα + sinβ,  

sinα – sinβ,   cosα + cosβ,  cosα – cosβ 

өрнектерін көбейтіндіге түрлендірейік: α = х + 

у, β = х – у деп алып, қосу формулаларын 

қолдану арқылы  

sin α + sin β = sin( x+y) + sin (x – y) =  

sinx · cosy + siny · cosx + sinx · cosy – siny  · 

cosx = 2sinxcosy 

теңдігін аламыз.Ал  α = х + у, β = х – у 

 

 теңдіктерінен  x = 
𝛼+ 𝛽

2
 , y = 

𝛼− 𝛽

2
  теңдіктері 

шығады. Сондықтан  

sin α + sin β =  2sin  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼− 𝛽

2
                 (1) 

формуласын аламыз. Осы сияқты 

 

sin α - sin β =  2sin  
𝛼− 𝛽

2
 cos  

𝛼+ 𝛽

2
                 (2) 

 

cos α +cos β =  2cos  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼−𝛽

2
                 (3) 

 

cos α - cos β = - 2sin  
𝛼+β

2
 sin  

𝛼− 𝛽

2
                 (4) 

формулаларын қорытып шығаруға болады. 

 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

Сұрақтар: 

 Қандай формулалар қосу 

формулалары деп аталады? 

cos𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛽   формуласын 

көбейтіндіге  түрлендіруде 

қосу формуласын қалай 

қолдануға болады? 
Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

Ітоп:«Бұрыш» ( 

Бұрыштардың  оң және 

теріс бағыттарын 

түсіндіреді) 

ІІ топ: «Радиан» ( Радиан 

анықтамасын, формуласын 

көрсетеді) 

ІІІтоп:«Градус» ( Градусты 

радианға айналдыру 

формуласы көрсетеді) 

 

Дескриптор: 

-1-ші сұраққа 

жауап береді. 

-2-ші сұраққа 

жауап береді. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

онымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

тапсырма 

«Галереяға саяхат» әдісі  (топтық жұмыс) 

Өрнектерді ықшамда: 

1-топ: 

sin 40˚ -  sin 20˚ 

cos 3α -  cos 7α 

 

2- топ: 

sin 60˚ - sin 30˚ 

cos 
3𝜋

4
  -  cos 

𝜋

8
 

 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді.  

3- топ: 

sin 
5𝜋

6
  -  sin 

  2𝜋

3
 

 

cos 2α  - 
√2

2
 

 

 

Дескриптор: 

формуланы 

тұжырымдайды; 

өрнектерді 

ықшамдайды. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

 

 

https://bilimland

.kz 

 

постер 

 

https://bilimland.kz/
https://bilimland.kz/


                                                                       
  

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

1)tg(180-43)=-tg430 
 
2)-sin178=-sin(180-2)=-sin20 
 
3)sin(720-40)=-sin400 
 
4)cos(-1000)=cos1000=cos(1080-
80)=cos(360*4-80)=cos800 

 

 

Дескриптор: 

-келтіру 

формуласына 

салады 

-жауабын жазады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

№ 472. Көбейтіндіге түрлендіріңдер:  

1) cos 47˚- cos 15˚ 

2)  cos 58˚ + cos 24˚ 

3) sin 70˚ + sin 30˚ 

4) sin 17˚ - sin35˚ 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 
 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-көбейтіндіге 

түрлендіреді. 

 
 Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

3 мин. 

«Жалғасын тап» әдісі арқылы сабақты 

қорытындылаймын: 

 

sin α + sin β = ...              

 

sin α - sin β =  ... 

 

cos α +cos β =  ... 

 

cos α - cos β =   ...           

Бағалау: ауызша мадақтау, мақтау арқылы 

бағалаймын. 

Саралау: Белсенді оқушыларға қосымша 

тапсырмалар беру. 

 «Алма ағашы» әдісі 

«Жасыл түсті алма» – мен бүгін бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл - 

күйім көтеріңкі; 

«Қызыл түсті алма» -  мен тапсырманы 

орындай алмадым, көңіл - күйім жоқ. 

Үйге тапсырма беру: № 473, № 474 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 «Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометрия формулалары 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 
9.2.4.7.  

тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін 

қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты:  - тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын біледі; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын тұжырымдайды; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тригонометрия, функция, косинус, синус, тангенс, 

котангенс, формула, көбейтінді, қосынды, айырым, түрлендіру;   

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:  

- қандай формулаларды қосу формулалары деп атайды? 

- тригонометриялық функциялардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру ...  

- тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтіндіге түрлендіру… 

- sin α + cos β қосындысын көбейтіндіге қалай түрлендіруге болады? 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлемдесу, түгелдеу, сабаққа дайындықтарын 
тексеру.  
Сабақты жағымды ахуалдан бастау.  
1-топ    2-топ    3-топ 
 
 
II. Үй жұмысын тексеру.  
Есептің дұрыс шешімі тақтада көрсетіледі. 
Бағалау:   оқушылар бір-бірін «А ,B±,C±» 
әдісімен бағалайды 
 
III. «Ыстық орындық» әдісі арқылы өткен 
тақырыпты еске түсіру.  
. 
 

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 



                                                                       
  

бауырмалдығын оятады. 

Миға 

шабуыл. 

«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

        Өткен тақырыпты кайталау. 

Көптеген есептеулер мен түрлендірулерде 

тригонометриялық функциялардың 

қосындысы мен айырмасын көбейтіндіге 

түрлендіру қажеттігі туындайды. Сондықтан 

sinα + sinβ,  

sinα – sinβ,   cosα + cosβ,  cosα – cosβ 

өрнектерін көбейтіндіге түрлендірейік: α = х + 

у, β = х – у деп алып, қосу формулаларын 

қолдану арқылы  

sin α + sin β = sin( x+y) + sin (x – y) =  

sinx · cosy + siny · cosx + sinx · cosy – siny  · 

cosx = 2sinxcosy 

теңдігін аламыз.Ал  α = х + у, β = х – у 

 

 теңдіктерінен  x = 
𝛼+ 𝛽

2
 , y = 

𝛼− 𝛽

2
  теңдіктері 

шығады. Сондықтан  

sin α + sin β =  2sin  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼− 𝛽

2
                 (1) 

формуласын аламыз. Осы сияқты 

 

sin α - sin β =  2sin  
𝛼− 𝛽

2
 cos  

𝛼+ 𝛽

2
                 (2) 

 

cos α +cos β =  2cos  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼−𝛽

2
                 (3) 

 

cos α - cos β = - 2sin  
𝛼+β

2
 sin  

𝛼− 𝛽

2
                 (4) 

формулаларын қорытып шығаруға болады. 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

Сұрақтар: 

 Қандай формулалар қосу 

формулалары деп аталады? 

cos𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛽   формуласын 

көбейтіндіге  түрлендіруде 

қосу формуласын қалай 

қолдануға болады? 
Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

Ітоп:«Бұрыш» ( 

Бұрыштардың  оң және 

теріс бағыттарын 

түсіндіреді) 

ІІ топ: «Радиан» ( Радиан 

анықтамасын, формуласын 

көрсетеді) 

ІІІтоп:«Градус» ( Градусты 

радианға айналдыру 

формуласы көрсетеді) 

 

Дескриптор: 

-1-ші сұраққа 

жауап береді. 

-2-ші сұраққа 

жауап береді. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

тапсырма 

«Галереяға саяхат» әдісі  (топтық жұмыс) 

 

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

 

 

Дескриптор: 

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-келтіру 

формуласын 

біледі. 

-мәнін табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

 

 

https://bilimland

.kz 

 

постер 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

 

 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

Дескриптор: 

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-келтіру 

формуласын 

біледі. 

-мәнін табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

https://bilimland.kz/
https://bilimland.kz/


                                                                       
  

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

Жеке  

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп,  талдау 

жасайды.  

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-көбейтіндіге 

түрлендіреді. 

 
 Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

3 мин. 

«Жалғасын тап» әдісі арқылы сабақты 

қорытындылаймын: 

 

sin α + sin β = ...              

 

sin α - sin β =  ... 

 

cos α +cos β =  ... 

 

cos α - cos β =   ...           

Бағалау: ауызша мадақтау, мақтау арқылы 

бағалаймын. 

Саралау: Белсенді оқушыларға қосымша 

тапсырмалар беру. 

 «Алма ағашы» әдісі 

«Жасыл түсті алма» – мен бүгін бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл - 

күйім көтеріңкі; 

«Қызыл түсті алма» -  мен тапсырманы 

орындай алмадым, көңіл - күйім жоқ. 

Үйге тапсырма беру: № 473, № 474 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 «Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометрия формулалары 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 
9.2.4.7.  

тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін 

қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты:  - тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын біледі; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын тұжырымдайды; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тригонометрия, функция, косинус, синус, тангенс, 

котангенс, формула, көбейтінді, қосынды, айырым, түрлендіру;   

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:  

- қандай формулаларды қосу формулалары деп атайды? 

- тригонометриялық функциялардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру ...  

- тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтіндіге түрлендіру… 

- sin α + cos β қосындысын көбейтіндіге қалай түрлендіруге болады? 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

8 мин. 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлемдесу, түгелдеу, сабаққа дайындықтарын 
тексеру.  
Сабақты жағымды ахуалдан бастау.  
1-топ    2-топ    3-топ 
 
 
II. Үй жұмысын тексеру.  
Есептің дұрыс шешімі тақтада көрсетіледі. 
Бағалау:   оқушылар бір-бірін «А ,B±,C±» 
әдісімен бағалайды 
 
III. «Ыстық орындық» әдісі арқылы өткен 
тақырыпты еске түсіру.  
. 
 

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!» 

Бағалау: «бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалау 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 



                                                                       
  

бауырмалдығын оятады.  

Миға 

шабуыл. 

«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

        Өткен тақырыпты кайталау. 

Көптеген есептеулер мен түрлендірулерде 

тригонометриялық функциялардың 

қосындысы мен айырмасын көбейтіндіге 

түрлендіру қажеттігі туындайды. Сондықтан 

sinα + sinβ,  

sinα – sinβ,   cosα + cosβ,  cosα – cosβ 

өрнектерін көбейтіндіге түрлендірейік: α = х + 

у, β = х – у деп алып, қосу формулаларын 

қолдану арқылы  

sin α + sin β = sin( x+y) + sin (x – y) =  

sinx · cosy + siny · cosx + sinx · cosy – siny  · 

cosx = 2sinxcosy 

теңдігін аламыз.Ал  α = х + у, β = х – у 

 

 теңдіктерінен  x = 
𝛼+ 𝛽

2
 , y = 

𝛼− 𝛽

2
  теңдіктері 

шығады. Сондықтан  

sin α + sin β =  2sin  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼− 𝛽

2
                 (1) 

формуласын аламыз. Осы сияқты 

 

sin α - sin β =  2sin  
𝛼− 𝛽

2
 cos  

𝛼+ 𝛽

2
                 (2) 

 

cos α +cos β =  2cos  
𝛼+ 𝛽

2
 cos  

𝛼−𝛽

2
                 (3) 

 

cos α - cos β = - 2sin  
𝛼+β

2
 sin  

𝛼− 𝛽

2
                 (4) 

формулаларын қорытып шығаруға болады. 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

Сұрақтар: 

 Қандай формулалар қосу 

формулалары деп аталады? 

cos𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛽   формуласын 

көбейтіндіге  түрлендіруде 

қосу формуласын қалай 

қолдануға болады? 
Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

Ітоп:«Бұрыш» ( 

Бұрыштардың  оң және 

теріс бағыттарын 

түсіндіреді) 

ІІ топ: «Радиан» ( Радиан 

анықтамасын, формуласын 

көрсетеді) 

ІІІтоп:«Градус» ( Градусты 

радианға айналдыру 

формуласы көрсетеді) 

 

Дескриптор: 

-1-ші сұраққа 

жауап береді. 

-2-ші сұраққа 

жауап береді. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке  

жұмыс. 

 

 

  

тапсырма 

«Галереяға саяхат» әдісі  (топтық жұмыс) 

 

     1-мысал  

     Өрнектің мəнін табыңыз: 
cos150sin120

 sin210 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

 

 

Дескриптор: 

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-келтіру 

формуласын 

біледі. 

-мәнін табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

тапсырма 
Есептеңіз: sin1050  

 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

√6 ± √2

4


 

Дескриптор: 

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-келтіру 

формуласын 

біледі. 

-мәнін табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  

 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

Өрнектің мәнін табыңыз: 
sin12 cos18  sin18 cos12

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

sin12 cos18  
sin18 cos12  
sin(12  18)  sin 
30 

 

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-мәнін табад. 

 
 Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

3 мин. 

«Жалғасын тап» әдісі арқылы сабақты 

қорытындылаймын: 

 

sin α + sin β = ...              

 

sin α - sin β =  ... 

 

cos α +cos β =  ... 

 

cos α - cos β =   ...           

Бағалау: ауызша мадақтау, мақтау арқылы 

бағалаймын. 

Саралау: Белсенді оқушыларға қосымша 

тапсырмалар беру. 

 «Алма ағашы» әдісі 

«Жасыл түсті алма» – мен бүгін бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл - 

күйім көтеріңкі; 

«Қызыл түсті алма» -  мен тапсырманы 

орындай алмадым, көңіл - күйім жоқ. 

Үйге тапсырма беру: № 473, № 474 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 «Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометрия формулалары 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 
9.2.4.7.  

тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін 

қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты:  - тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын біледі; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын тұжырымдайды; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын қорытады; 

- тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру 

формулаларын есептер шығаруда қолданады. 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тригонометрия, функция, косинус, синус, тангенс, 

котангенс, формула, көбейтінді, қосынды, айырым, түрлендіру;   

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:  

- қандай формулаларды қосу формулалары деп атайды? 

- тригонометриялық функциялардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру ...  

- тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтіндіге түрлендіру… 

- sin α + cos β қосындысын көбейтіндіге қалай түрлендіруге болады? 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлемдесу, түгелдеу, сабаққа дайындықтарын 
тексеру.  
Сабақты жағымды ахуалдан бастау.  
1-топ    2-топ    3-топ 
 
 
II. Үй жұмысын тексеру.  
Есептің дұрыс шешімі тақтада көрсетіледі. 
Бағалау:   оқушылар бір-бірін «А ,B±,C±» 
әдісімен бағалайды 
 
III. «Ыстық орындық» әдісі арқылы өткен 
тақырыпты еске түсіру.  
. 
 

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 



                                                                       
  

бауырмалдығын оятады. 

Миға 

шабуыл. 

«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

        Өткен тақырыпты кайталау. 

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ 
ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ 
ШИРЕКТЕРДЕГІ ТАҢБАЛАРЫ 

 

I   жəне II sin  0 (синус таңбасы оң), 

III жəне IV     sin  0 (синус таңбасы теріс). 

жəне IV cos  0 (косинус таңбасы оң), 

жəне III cos  0 (косинус таңбасы теріс). 

I жəне III   tg , ctg  0 , 

II жəне IV   tg , ctg  0 
 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

Сұрақтар: 

  
Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Оқушылар оқулықтан жаңа 

сабақты оқып, топ ішінде 

талқылап бір- біріне 

түсіндіріп әр топ қорғайды: 

 

Дескриптор: 

-1-ші сұраққа 

жауап береді. 

-2-ші сұраққа 

жауап береді. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

тапсырма 

«Галереяға саяхат» әдісі  (топтық жұмыс) 

 

1)sin 240 өрнегінің таңбасын 

анықтаңыз. 

2)cos150 өрнегінің таңбасын 

анықтаңыз. 

3) tg30 өрнегінің таңбасын 

анықтаңыз. 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету. 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

150 бұрышы II -

ширекке тиісті,ал 

косинустың 

II -ширекте таңбасы 
минус,сондықтан 

cos150 өрнегінің 

таңбасы теріс 

болады. 
 

 

Дескриптор: 

-ширегін 

аныктайды; 

-таңбасын табады 

  

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
. 

 

 

ДК экраны 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

тапсырма 
Өрнектердің таңбаларын анықтаңыз: 

sin130       

    

 

sin 40              

 

sin 310             

 

sin 200             
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

аралау: Бұл тапсырмада саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі көрініс табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

2-ширек, танбасы оң

1-ширек,  танбасы  оң 

4-ширек , танбасы теріс 

3-ширек, танбасы  теріс 

Дескриптор: 

-ширегін 

аныктайды; 

-таңбасын табады 

 

Бағалау: ауызша 

мақтау, мадақтау 

арқылы 

бағалаймын. 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

Өрнектердің таңбаларын анықтаңыз: 

a) tg30ширек, танбасы  

оң

b) tg340ширек,  танбасы 

теріс

   с)          tg1352-ширек,  танбасы 

теріс 
Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, жұптық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-ширегін 

аныктайды; 

-таңбасын табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

. 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

«Жалғасын тап» әдісі арқылы сабақты 

қорытындылаймын: 

 

sin α + sin β = ...              

 

sin α - sin β =  ... 

 

cos α +cos β =  ... 

 

cos α - cos β =   ...           

Бағалау: ауызша мадақтау, мақтау арқылы 

бағалаймын. 

Саралау: Белсенді оқушыларға қосымша 

тапсырмалар беру. 

 «Алма ағашы» әдісі 

«Жасыл түсті алма» – мен бүгін бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл - 

күйім көтеріңкі; 

«Қызыл түсті алма» -  мен тапсырманы 

орындай алмадым, көңіл - күйім жоқ. 

Үйге тапсырма беру: № 473, № 474 

Оқушылар өздерінің 

тақырып бойынша оқып, 

зерделегенін 

тұжырымдайды. 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

 «Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

   Бекітемін:                Божанова Г.А.   

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді біледі, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Жаңа сабақты түсінуге әр топқа оқулықтан 
өз бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысл (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

№422 Өрнекті ықшамдаңдар  

ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

 

 

№426 Теңбе-теңдікті 

дәлелдеу: 

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 
1)ctga+sina/1+cosa=1/sina 

2)1-2sinacosa/sina-cosa=sina-cosa 

3)1-sin2x/1-cos2x=1/tg2x 

4)ctgx/ctgx+tgx=cos2x 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  
 

 

 

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

 

Дескриптор: 

1.Теңдікті 
түрлендіреді. 

2. Теңбе-
теңдікті дәлелде
йді. 

 

 

Бағалау: ауызша 

мақтау, мадақтау 

арқылы 

бағалаймын. 
 

. 

 

 

 

 

постер 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

13 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

№ 472. Көбейтіндіге түрлендіріңдер:  

1) cos 47˚- cos 15˚ 

2)  cos 58˚ + cos 24˚ 

3) sin 70˚ + sin 30˚ 

4) sin 17˚ - sin35˚ 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-көбейтіндіге 

түрлендіреді. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

. 

Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 

«Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 



                                                                       
  
Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

жапсырады 
Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

тапсырманы толық 

орындайды. 

 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді біледі, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Өткен сабақты  әр топқа оқулықтан өз 
бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысал (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

(1-4 топпен, 2-3 топқа 
есептерін түсіндіреді, +,- 
арқылы бағалайды) 
жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

 Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 
 

1мысал  

Егер cos  5/13 және 0    


болса, онда tg өрнегінің мәнін 

табыңыз. 

 

Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

1  cos2   sin2 


 

 

  

 

Дескриптор: 

1.Өрнекті 
түрлендіреді. 

2.мәнін табады. 

 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
. 

 

 

 

постер 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

Өрнекті ықшамдаңыз: 

 

1)sin2  1=1-cos2 α-1=cos2 α 

1  cos 1  cos 1-cos2 α 
3)1 sin2   cos2 cos2 α- cos2 α=0 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

1  cos2   sin2 
 

 

Дескриптор: 

-1.Өрнекті 
түрлендіреді. 

2.ыкшамдайды. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 
 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

Ықшамдаңыз:   
sin 2



                                     2sin 

                 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-түрлендіреді 

-ыкшамдайды. 

 
 Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3- 

 

sin2   1  cos2 

sin2   cos2   1 

 

 

 

 
 
x 

 

cos2   1  sin2 

sin 2  2sin cos

sin 2  2sin cos



                                                                       
  

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 
жапсырады 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 

«Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

    Бекітемін:                Божанова Г.А.  

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді біледі, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

Смайликтермен 
бағалау  

 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Жаңа сабақты түсінуге әр топқа оқулықтан 
өз бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысл (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

№422 Өрнекті ықшамдаңдар (топтық 
жұмыс) Әр топ өз номеріне сәйкес есептер 
шығарады 

1) ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

(1-4 топпен, 2-3 топқа 
есептерін түсіндіреді, +,- 
арқылы бағалайды) 
жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 
 

1-мысал 

Ықшамдаңыз: 
     sin 2
 



1  sin2                     
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

 

Дескриптор: 

1.Өрнекті 
түрлендіреді. 

2.мәнін табады. 

2-балл 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

. 

 

 

 

постер 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

Өрнекті ықшамдаңыз:  

2sin 20cos 20 
Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

Дескриптор: 

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-түрлендіреді 

-ыкшамдайды. 
3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

Өрнекті ықшамдаңыз: 

2sin 25cos 25= sin 2 sin 50 

2sin15cos15 sin 2 sin 30
 

Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-формуланы 

тұжырымдайды; 

-түрлендіреді 

-ыкшамдайды. 

3-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

.Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

 

cos 2  2 cos2   1 



                                                                       
  

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

қойылады 

 

 
  

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 
жапсырады 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

 Бекітемін:                Божанова Г.А.    

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді біледі, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

Смайликтермен 
бағалау  

 

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Жаңа сабақты түсінуге әр топқа оқулықтан 
өз бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысл (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

№422 Өрнекті ықшамдаңдар (топтық 
жұмыс) Әр топ өз номеріне сәйкес есептер 
шығарады 

2) ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

(1-4 топпен, 2-3 топқа 
есептерін түсіндіреді, +,- 
арқылы бағалайды) 
жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Топтық 

жұмыс. 

 

 

  

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

 

Дескриптор: 

-айналымды 

табады 

-градуспен 

өрнектейді 

 

Бағалау: ауызша 

мақтау, мадақтау 

арқылы 

бағалаймын. 
 

. 

 

 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

Дескриптор: 

-градуспен 

өрнектейлді 

-радианмен 

өрнектейді 

Бағалау: ауызша 

мақтау, мадақтау 

арқылы 

бағалаймын. 
 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

 



                                                                       
  

Жұптық 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

 
Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-градуспен 

өрнектейлді 

-радианмен 

өрнектейді 

Бағалау: 

оқушылар бір – 

бірін смайликтер 

арқылы бағалайды. 

 

 

. 

Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 
жапсырады 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 

«Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді білу, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Жаңа сабақты түсінуге әр топқа оқулықтан 
өз бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысл (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

№422 Өрнекті ықшамдаңдар (топтық 
жұмыс) Әр топ өз номеріне сәйкес есептер 
шығарады 

1) ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

(1-4 топпен, 2-3 топқа 
есептерін түсіндіреді, +,- 
арқылы бағалайды) 
жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

сонымен қатар, өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 
 

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

 

Дескриптор: 

-айналымды 

табады 

-градуспен 

өрнектейді 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 
 

 

 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

Дескриптор: 

-градуспен 

өрнектейлді 

-радианмен 

өрнектейді 

2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі  

 Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

Дескриптор:  

-тен бүйірлі 

үшбұрышты 

градуспен 

өрнектейлді 

. 

Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

 



                                                                       
  

 дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 
 
. 

 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

- тен бүйірлі 

үшбұрышты 

радианмен 

өрнектейді 

-трапецияны 

градуспен 

өрнектейлді 

- трапецияны 

радианмен 

өрнектейді 

4-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

 

мектептің 9- 

сыныбына 

арналған 

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 
жапсырады 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 2-балл 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

«Жалғасын тап» 

әдісі бойынша 

берілген 

тапсырманы толық 

орындайды. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
  

Бекітемін:                Божанова Г.А. 

Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі: 

Тригонометрия элементтері 

Мектеп: «Балдәурен» РОСО филиалы 

Педагогтің аты-жөні: Оразтаева  Х.А. 

Күні:  

Сыныбы: 9 Қатысушылар саны:                                                        Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.2.4.8  

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындау 

Сабақтың мақсаты:  Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді біледі, 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды. 

 

Бағалау критерийлері 

 

 

 

Тригонометриялық  теңбе-теңдіктерді түрлендіруді түжырымдайды. 

Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіруді орындайды 

 

Құндылықтарға баулу 

 

 

 

 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жұп сан,тақ сан,синус,косинус,тангенс, котангенс, 

квадрат,куб,,күрделі функция. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: Негізгі тригонометриялық  теңбе-теңдіктер 

дегеніміз не? 

Sina  мәні неге тең? 

cos a мәні неге тең? 

tg a мәні неге тең? 

ctga мәні неге тең? 

Өрнекті ықшамдау деген не?.... 

Сабақтың барысы:  

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

6 мин. 

 

а) Ұйымдастыру кезеңі  

-Сәлемдесу,түгелдеу,кеспе қағазға  
(1,2,3,4)сан жазып , соны таңдау арқылы 
топқа бөлу. 

Үй тапсырмасын өзін-өзі тексеру әдіспен 
бағалау.(A,B,C арқылы бағалайды)жауаптар 
тақтада көрсетіледі. 

Сабақ мақсатын оқушылармен бірге ашу. 

«Тарсио »әдісі бойынша  формулаларды 
сәйкестендіреді(формуланың берілуі мен 
жауабы қиып бөліп тасталынған) 

Sin2a+cos2a=… 

Ctga=… 

Sina/cosa=… 

1+tg2a=… 

1+ctg2a=… 

Проблема туғызу. 

(1-cos2a)tg2a+1-tg2a=? Осы есепті шешу 
оңай ма,қалай ойлайсыңдар?Бұл есеп жаңа 
сабақ барысында оңай шешілетінін айту  

 

Оқyшылaрдa бір-бірінe 

болғaн доcтық ceзімдeрін 

оятy мaқcaтындa«Aтом 

жәнe молeкyлa» әдіcі 

aрқылы пcихологиялық 

жaғдaй орнaтaды  жәнe үш 

топқa бөлінеді. 

Мақсаты: Оқушылар 

бойында идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-

ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: Оқушыны бір-

біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл -

күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Мұғалім 

ұйымдастыру 

кезеңінде  

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау сөз» 

әдісі арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы! Талпын!»  

 

 

Түрлі түсті 

қима қағаздар 

 

 

 

Миға 

шабуыл. 

Оқушылармен бірге сабақ мақсатын ашу; 

Жаңа сабақты түсінуге әр топқа оқулықтан 
өз бетінше түсініп, дәлелдеуге есептер 
беріледі. 

1-мысал(1-3 топ) 

 

«Стоп кадр әдісі 
бойынша бірінші топтың 
дәлелдеген жарты есебін 
екінші топ 

Дескриптор: 

1.Негізгі 
тригонометриял
ық тепе 
теңдіктердің 

ДК экраны 

 

Сұрақтар 

топтамасы. 



                                                                       
  
«Ой қозғау» 

әдісі. 

Ұжымдық 

жұмыс. 

 

5 мин. 

 

 

 

«Джиксо» 

әдісі 

8мин 

Sinacos2a(1+tg2a)+cosasin2a(1+ctga)өрнегін 
ықшамдау. 

2-мысл (2-4 топ) 

tga+ctga=2,3 болса,онда tg2a+ctg2a-ның 
мәнін табу. 

Оқулықпен жұмыс. 

№422 Өрнекті ықшамдаңдар (топтық 
жұмыс) Әр топ өз номеріне сәйкес есептер 
шығарады 

1) ctga-cosa-1/sina 

2) 1/sina-1-1/sina+1 

3) 1-ctga/tga-1 

4) sin2a-1/cos2a-1+tgactga 

 
Саралау: Бұл жерде саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» тәсілі қолданылады. 

Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау 

мақсатында кейбір оқушыларға қосымша 

ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін 

оқушыларға қосымша жетелеуші сұрақтар 

қойылады. 

жалғастырады. 

 

 

(1-4 топпен, 2-3 топқа 
есептерін түсіндіреді, +,- 
арқылы бағалайды) 
жауаптар тақтада слайдта 
көрсетіледі 

 Ерте шығарып қойған 
оқушылар қажеттілікті 
талап ететін оқушыларға 
түсіндіреді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлауды дамыту.  

Тиімділігі: Оқушының 

танымдық дағдысы артады. 

Сонымен қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді.  

есепке сәйкес 
формуласын 
анықтайды. 

2. Өрнекті 
ықшамдайды. 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

 

 

 

 

Оқулық 9-

сынып. 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

8 мин. 

 

  

Жеке 

жұмыс. 

 

 

  

Ойлан.Жұптас.Бөліс  (әдісі бойынша 
оқушылар алдымен жеке сосын жұппен 
кейін топпен талқылайды) Мұғалім 
жарайсың, жақсы,талпын деп бағалайды. 

 
Саралау:  Бұл тапсырмада саралаудың 

«Қарқын» тәсілі көрініс табады. 

Ерекше білімді қажет ететін оқушыларға 

көмек көрсету.  

Түсінбеген тапсырмаларды 

бір-  біріне түсіндіреді. 

Топтар келесі топтың 

тапсырмасын алмасып 

тексереді. 

Ерте аяқтаған топ тақтада 
қорғайды 

 

Дескриптор: 

-бұру бұрышын 

біледі 

-радиандык 

өлшемін табады 

 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
. 

 

 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

Жеке 

жұмыс. 

8 мин. 

 

Тиімділігі: Оқылым мен айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Саралау: Бұл тапсырмада саралаудың 

«Диалог және қолдау көрсету» тәсілі көрініс 

табады. 

Берілген тапсырма 

бойынша есепті орындайды 

 

 

Дескриптор: 

-градуспен 

өрнектейлді 

-өлшемін табады 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

Шыныбеков 

«Атамұра» 

2019 

Жеке 

жұмыс. 

5 мин. 

 

 

«Жұбыңды тексер» әдісі   

 
Мақсаты: Берілген сөздердің ережесі мен 

мысалын жазу арқылы бір-бірінен 

Берілген тапсырма 

бойынша  өз ойларын 

ортаға салып, пікірлерін 

білдіріп, топтық талдау 

жасайды. Талқылау 

нәтижесінде өзара бір 

келісімге келіп кестені 

толтырады. 

 

Дескриптор:  

-шенберді салады 

-нүктені белгілейді 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 

. 

Шыныбеков 

А.Н. 

Алгебра: 

Жалпы білім 

беретін 

мектептің 9- 

сыныбына 

 



                                                                       
  

айырмашылығын ажыратады. 

Тиімділігі: Оқушының сын тұрғысынан ойлау 

дағдысы мен жазылым дағдысы қалыптасады. 

Саралау: ерекше білім беру  қажеттіліктері 

бар  оқушыларға қолдау көрсету. 

 арналған 

оқулық. 3- 

басылымы. – 

Алматы: 

Атамұра, 2013. 

– 192 бет. 

 

 

Сабақтың 

соңы. 

 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 

 

5 мин. 

Сабақтың соңында алған              білімдері 
бойынша қорытынды      математикалық 
тест (2 тапсырма) аламын. Жауаптар 
тақтада корсетіледі 

1.1-sin2a Өрнегін ықшамдаңыз 

a)cos2a 

ә)sin2a 

б)tg2 a 

2 Есептеңіз 1+sin 300+sin2300+sin3300 

a)0 

ә)1/2 

б)15/8 

Сабақ бойынша рефлексия: Бес саусақ  әдісі 
бойынша (бас бармаққа- қызықты 
сәттер,Сұқ саусаққа-түсінгенін,ортаңғы-
қиын болғанын,төртінші саусақ –
бағасын,шынашақ-білгісі келетінін жазады) 

Үйге тапсырма:№427,№431 
 

Кері 
байланыс“бағдаршам 
әдісі” бойынша 

 барлығы дұрыс болса 

қызылға,бір қате болса 
жасылга,дұрысы жоқ 
болса қызылға стикер 
жапсырады 

Мақсаты: Өз ойын айтып, 

сабақты бекіту, 

қорытындылау. 

Тиімділігі: Оқушы алған 

білімін жинақтап, саралай 

білуге дағдыланады.  

Саралау: Бұл тапсырмада 

саралаудың «Қорытынды» 

тәсілі көрініс табады. 

Дескриптор: 

-Өрнекті 

ыкшамдайды 

-есептейді 

Бағалау: 

Әрбір дұрыс 

жауапка 1 балл 

қойылады 
Оқушылар бір-

бірінің сабаққа 

қатысу 

белсенділігіне 

қарай  «Мадақтау 

сөздері» әдісі 

арқылы бірін-бірі 

бағалайды. 

Жарайсың!, 

Керемет!, 

Жақсы!, Талпын!,. 

 

 

ДК экраны 

9-сынып 

оқулығы. 

 

 

 

 

  

 


