
 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 33 Фигураның ауданы және оның қасиеттері 

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.9 

көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін білу; 

8.1.3.10 

тең шамалас және тең құрамдасфигуралардың анықтамаларын білу; 

Сабақтың мақсаты 1. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

2. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

3. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 
Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Оқушылармен 

амандасу 

Жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру («Мен 

қандаймын?» әдісі 

арқылы 

оқушылардың мінез-

құлқын анықтау) 

Үй тапсырмасын 

тексеру:  
 

«Сынып көмегі» әдісі арқылы кез-келген 

оқушыдан сұралады. Есепті шығара білмеген, не 

түсінбеген оқушы өзіне «көмекші» таңдау 

арқылы түсінуге тырысады. 

Топқа бөліну. «Қағаз қиындылары» әдісі 

арқылы (параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш) 

топқа бөлу. 

«Тосын сұрақтар» әдісі арқылы оқу мақсаттары 

мен бағалау критерийлерін оқушылармен бірге 

анықтау. 

1. Алға қойған (өмірлік) мақсаттарыңыз 

қандай? 

2. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұандай деп 

ойлайлайсыздар? 

Сабақ мақсатына жету үшін не істеуіміз керек? 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
Жаңа тақырыпты 

меңгерту. Топқа 

параллелограмм 

және ромб ауданы 

жайлы мәлімет 

беріледі 

 

 
 

 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

http://expert
.atamura.kz/
kz/books/49
0#page/99 
 

http://expert.atamura.kz/kz/books/490#page/99
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http://expert.atamura.kz/kz/books/490#page/99


 

 
Сабақтың 

аяғы 
«Балық қаңқасы» 

әдісі арқылы 

оқушылар берілген 

мәтіннен түсінгенін 

постерге жазады. 

Кездейсоқ таңдау 

арқылы оқушы 

қорғайды.  

  

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 34 Фигураның ауданы және оның қасиеттері 

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.9 

көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін білу; 

8.1.3.10 

тең шамалас және тең құрамдасфигуралардың анықтамаларын білу; 

Сабақтың мақсаты 4. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

5. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

6. параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 
Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Оқушылармен 

амандасу 

Жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру («Мен 

қандаймын?» әдісі 

арқылы 

оқушылардың мінез-

құлқын анықтау) 

Үй тапсырмасын 

тексеру:  
 

«Сынып көмегі» әдісі арқылы кез-келген 

оқушыдан сұралады. Есепті шығара білмеген, не 

түсінбеген оқушы өзіне «көмекші» таңдау 

арқылы түсінуге тырысады. 

Топқа бөліну. «Қағаз қиындылары» әдісі 

арқылы (параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш) 

топқа бөлу. 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 



Сабақтың 

ортвсы 
Жаңа тақырыпты 

меңгерту. Топқа 

параллелограмм 

және ромб ауданы 

жайлы мәлімет 

беріледі 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сабақтың 

аяғы 
 Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы оқушылар бір-

бірінің жұмысын бағалайды. 

«Сөйлесетін топ» әдісі арқылы оқушылар есепті 

топта талқылау арқылы, ақылдаса орындайды. 

Жауабы кез-келген оқушыдан сұралады 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 35 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 
Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Оқушылармен 

амандасу 

Жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру («Мен 

қандаймын?» әдісі 

арқылы 

оқушылардың мінез-

құлқын анықтау) 

«Сынып көмегі» әдісі арқылы кез-келген 

оқушыдан сұралады. Есепті шығара білмеген, не 

түсінбеген оқушы өзіне «көмекші» таңдау 

арқылы түсінуге тырысады. 

Топқа бөліну. «Қағаз қиындылары» әдісі 

арқылы (параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш) 

топқа бөлу. 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 



Үй тапсырмасын 

тексеру:  
 

Сабақтың 

ортвсы 
Дескриптор:  

1) боялған бөлік 

фигурасын 

анықтайды ; 

2) аудан формуласын 

қолданады. 

ҚБ: «Бұрыштар» 

әдісі арқылы жұптар 

бірлесе орындаған 

жауаптарының 

қасына барады. 

«X пен Y» кері 

байланысы. 

Оқушылардан X 

неліктен Y мысалы 

болатындығын 

сұралады. 

Неліктен сіз осы 

жауапты 

таңдадыңыз? 

 «Досыңа қоңырау 

шал» әдісі арқылы 

оқушылар әр 

деңгейде жұптасып, 

не өз жұбын таңдап, 

келесі тапсырманы 

орындайды. 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://bilim

land.kz/kk/c

ourses/math

-

kz/geometri

ya/planimet

riya/tortbur

yshtar/lesso

n/tik-

tortburyshty

ng-

parallelogra

mnyng-

zhane-

trapecziyan

yng-audany 

 

Сабақтың 

аяғы 
  Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 36 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 



Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Оқушылармен 

амандасу 

Жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру («Мен 

қандаймын?» әдісі 

арқылы 

оқушылардың мінез-

құлқын анықтау) 

Үй тапсырмасын 

тексеру:  
 

«Сынып көмегі» әдісі арқылы кез-келген 

оқушыдан сұралады. Есепті шығара білмеген, не 

түсінбеген оқушы өзіне «көмекші» таңдау 

арқылы түсінуге тырысады. 

Топқа бөліну. «Қағаз қиындылары» әдісі 

арқылы (параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш) 

топқа бөлу. 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
 2-тапсырма.  

S=2,4 м², a=1,5м, h=? 

S=11,7 дм², h=2,6дм, a=? 

Қандай фигураның ауданы? 

Дескриптор: 

1) Аудан формулаларын қолданады 

2) Биіктікті есептейді; 

3) Фигураның қабырғасын табады; 

4) Қандай фигура екенін анықтайды. 

ҚБ: «ТӨДК» әдісі арқылы оқушылар бірін бірі 

бағалайды. Толықтырады, өзгертеді, дамытады, 

күрделендіреді.  

«Қазына іздеу жолында» әдісі арқылы әр 

оқушыға жеке тапсырма беріледі. Есепті тапқан 

оқушы қазынаға ие болады.  

(Ө) 3-тапсырма.  

Параллелограмм ауданы 𝑆 =
1

2
𝑑1𝑑2𝑠𝑖𝑛𝜑 формуласымен анықталатынын 

дәлелдеңіз. 

Дескриптор: 

1) Параллелграмм диагоналдарын жүргізеді; 

2) Диагоналдар арасындағы бұрышты 

анықтайды; 

3) Үшбұрыш ауданын есептейді; 

4) Формуланы қорытып шығарады. 

ҚБ: «Егер 5 минутыңыз болса, ...» оқушылар 

тағы уақыт берілсе, жұмысты қалай 

жақсартатынын айтады. Өз-өздерін бағалайды. 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

Сабақтың 

аяғы 
Элективті тест. 

Мұғалім алдын ала 

әрбір оқушыға A, В, 

С, D, Е арқылы 

белгіленген түстері 

сәйкес ақ, сары, көк, 

қызыл, жасыл 

Әрбір сұрақты қойғаннан кейін 20сек. кідіріп, 

сыныптан тест жауабына сәйкес әріпті 

көтерулерін сұрайды. Өзін-өзі және бірін-бірі 

бағалауды жүзеге асыру үшін дұрыс немесе 

дұрыс емес жауаптарды диалог құру арқылы 

талқылайды 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 



стикерді таратады.  

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 37 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 
 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
«IDEAL» әдісі 

арқылы 

оқушыларға ақпарат 

беріледі. 

I-мәтін 

мазмұнындағы 

керекті ақпаратты 

анықтау. 

D-алған ақпаратқа 

түсінік. 

E-дәлелдеу. 

A-дәлдеу 

барысындағы 

әрекеттер. 

L-қорытынды жасау, 

атқарылған жұмысқа 

рефлексия жасау. 

 

«IDEAL» әдісі арқылы оқушыларға ақпарат 

беріледі. 

I-мәтін мазмұнындағы керекті ақпаратты 

анықтау. 

D-алған ақпаратқа түсінік. 

E-дәлелдеу. 

A-дәлдеу барысындағы әрекеттер. 

L-қорытынды жасау, атқарылған жұмысқа 

рефлексия жасау. 

 

1-тапсырма (Т) «Толықтыру» әдісі арқылы 

берілген тапсырманы толтыру, оқушылардың 

ойлау, жан-жақты қарастыру ой қабілеттерін 

дамыту. 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://itest.
kz/kz/exam_
test?test_id=
405340867 
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Дескриптор: 

- түрлерін анықтайды; 

- атауларын жазады; 

- аудандарын көрсетеді. 

ҚБ:  «Түрлі-түсті смаликтер» 

 
Сабақтың 

аяғы 
Үй тапсырмасы: әр 

оқушыға деңгейлік 

тапсырмалар 
Рефлексия 

«Миынның суретін 

сал» әдісі. 

Оқушылар мидың 

суретін дәптерге 

салады да, оны сабақ 

кезінде меңгерген 

білімдерін білдіретін 

сөздермен 

толтырады. 

 
 

 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://itest.
kz/kz/exam_
test?test_id=
405340867 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 38 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

https://itest.kz/kz/exam_test?test_id=405340867
https://itest.kz/kz/exam_test?test_id=405340867
https://itest.kz/kz/exam_test?test_id=405340867
https://itest.kz/kz/exam_test?test_id=405340867


Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 
 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
 тапсырма (Т) «Қызықты ақпарат» әдісі беру 

арықылы үшбұрыш ауданын анықтап, 

тұжырымдау барысында терең игеру 

мақсатында. 

 
Дескриптор:  

- түрлерін ажыратады; 

- аудандарын анықтайды; 

- аудан формулаларын тұжырымдайды. 

ҚБ: « Түрлі-түсті жұлдызшалар»әдісі 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

http://expert

.atamura.kz/

kz/books/49

0#page/99 

https://bilim

land.kz/kk/c

ourses/math

-

kz/geometri

ya/planimet

riya/tortbur

yshtar/lesso

n/tik-

tortburyshty

ng-

parallelogra

mnyng-

zhane-

trapecziyan

yng-audany 

 

Сабақтың 

аяғы 
«Екі жұлдыз, бір 

тілек» арқылы 

оқушылар бір-

бірінің жұмысын 

бағалайды. 

«Бұрыштар» әдісі 

арқылы жұптар 

бірлесе орындаған 

жауаптарының 

қасына барады. 

«ТӨДК» әдісі 

арқылы оқушылар 

бірін бірі бағалайды. 

Толықтырады, 

өзгертеді, дамытады, 

күрделендіреді. 

«Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы оқушылар бір-

бірінің жұмысын бағалайды. 

«Бұрыштар» әдісі арқылы жұптар бірлесе 

орындаған жауаптарының қасына барады. 

«ТӨДК» әдісі арқылы оқушылар бірін бірі 

бағалайды. Толықтырады, өзгертеді, дамытады, 

күрделендіреді. 

«Егер 5 минутыңыз болса, ...» оқушылар тағы 

уақыт берілсе, жұмысты қалай жақсартатынын 

айтады. Өз-өздерін бағалайды. 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

http://atamu

ra.kz 
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Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 39 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 
 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
«Кеспе қағаздар» 

әдісі арқылы 

оқушыларға есеп 

жазылған қағаздар 

таратылады. 

Берілген тапсырма 

бойынша шарт 

құрып, есептер 

шығару дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

тапсырма (Ж). «Кеспе қағаздар» әдісі 

арқылы оқушыларға есеп жазылған қағаздар 

таратылады. Берілген тапсырма бойынша шарт 

құрып, есептер шығару дағдыларын 

қалыптастыру. 

А)Үшбұрыштың табаны 18 см,ал биіктігі 7 см 

болса,үшбұрыш ауданы неге тең? 

Ә)Тікбұрыштың катеттері 6 см және 8 см.Осы 

үшбұрыш ауданын тап. 

Б)Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы 6 

см.Ауданын тап. 

В) b=2 см, c=3 см, α=300 екі қабырғасы мен 

олардың арасындағы бұрышы бойынша 

үшбұрыштың ауданын тап. 

Дескриптор: 

- үшбұрыштың түрін анықтайды; 

- үшбұрышты аудан формуласына 

келтіреді; 

- үшбұрыш аудынын табады. 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

Сабақтың 

аяғы 
Жұмбақ сөздер» 

әдісі арқылы 

«Жұмбақ сөздер» әдісі арқылы оқушыларға 

аудан туралы түсініктерін қорытындылау үшін 

Оқушыла

рдың 
 



оқушыларға аудан 

туралы түсініктерін 

қорытындылау үшін 

негізгі сөздер мен 

тақырыпқа қатысты 

терминдер беріледі. 

негізгі сөздер мен тақырыпқа қатысты 

терминдер беріледі. Оқушылар терминдерді 

байланыстыра отырып, үшбұрыш аудан 

формулаларын анықтайды. 

 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 40 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 
 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
көпбұрыш 

ауданының 

анықтамасы мен 

қасиеттерін білесіз; 

тең шамалас және 

тең құрамдас 

фигуралардың 

анықтамаларын 

білесіз.  

 

Бөлменің еденінің ауданы 18 м2. 

Көпбұрыштың ауданы

1см

S=1см2

S=18см2

 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://itest.

kz/kz/exam

_test?test_id

=40534086

7 
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Аудан фигураның ішкі беті. Ол өзінің бетіне сиятын   
бірліктердің санымен өлшенеді. 

Көпбұрыштың ауданы

 
 

 

Кесіндінің ұзындығы Фигураның ауданы өлшеу

1см2

1см

1м2

1мS=8см2

1см

4 см

 
Сабақтың 

аяғы 
Үйге тапсырма: 
(хабарлама 

дайындау)  

«Үшбұрыш» сөзінің 

шығу тарихы 

қандай? Осы сөзге 

қатысты Евклидтің 

еңбектерін зерделеп 

көріңдер. 

 

Үйге тапсырма: (хабарлама дайындау)  

«Үшбұрыш» сөзінің шығу тарихы қандай? Осы 

сөзге қатысты Евклидтің еңбектерін зерделеп 

көріңдер. 

Рефлексия. «Табыс ағашын отырғызу». 

(ағаштың суреті) 

Ағаш діңі жаңа сабақта өтілген тақырып,жасыл 

желек 

 экология, ал ағаштың жемісі сендердің алған 

білімдерің(оқушылар өздері таңдаған алманы 

алып, ағашқа жапсырады). 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 41 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 



Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 
 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
фигуралардың түрін 

анықтайды; 

- фигуралардың 

ауданын табады; 

- трапецияның 

ауданын қорытып 

шығарады. 

ҚБ:түрлі-түсті 

смайликтер 

 

1-тапсырма: «Идеал» әдісі арқылы жағдаят 

туғыза отырып трапеция ауданын қорытып 

шығаруға мүмкіндік  беремін. Оқушылардың 

ілгерілеуін белгілеп отыру үшін олардың 

жауаптарын пайдаланамын. 

(кеспе фигуралар) 

«IDEAL» әдісі арқылы оқушыларға ақпарат 

беріледі. 

I-мәтін мазмұнындағы керекті ақпаратты 

анықтау. 

D-алған ақпаратқа түсінік. 

E-дәлелдеу. 

A-дәлдеу барысындағы әрекеттер. 

L-қорытынды жасау, атқарылған жұмысқа 

рефлексия жасау. 

 S1=?   S2=? S3=? 

  

           +                     +  = 

 

 

Sтрап=? 

 
Дескриптор: 

- фигуралардың түрін анықтайды; 

- фигуралардың ауданын табады; 

- трапецияның ауданын қорытып шығарады. 

ҚБ:түрлі-түсті смайликтер 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

Сабақтың трапеция  2 тапсырма: (Ж)«Көршіңмен бөліс.» алдыңғы Оқушыла  

 
 

 



аяғы өлшемдерін бірлік 

торкөзде анықтайды 

жұмысты бекіте отырып терең игеру 

мақсатында сызба  есептерін беру арқылы 

трапеция ауданын анықтайды. Тұжырымдау 

барысында  берілген тапсырма бойынша шарт 

құрып, есептер шығару дағдыларын 

қалыптастырады. 

  

 
 

 
Дескриптор:  

- трапеция  өлшемдерін бірлік торкөзде 

анықтайды. 

 

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 42 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 



Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

3. Төртбұрыш дегеніміз не? 

4. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
Дескриптор:  

 юбка 

(шатыр)ұзындығ

ын өлшейді. 

 кіші табан,үлкен 

табан және 

биіктігін 

анықтайды. 

трапеция ауданын 

есептейді. 

тапсырма: Практикалық тапсырма (қыздар, 

ұлдар 

 тобы) 

«Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі арқылы  

оқушылар топтық білімді жинақтау, 

ынтымақтаса жұмыс жасай отырып өз ойларын 

еркін, дәлелді түрде жеткізе білуге ықпал ету 

мақсатында топта тапсырманы орындайды. 

      

 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://bilim

land.kz/ru 

 

Сабақтың 

аяғы 
:Бірін-бірі бағалау 

«Серпілген сауал» 

Өткен тақырыпты 

түсіну деңгейін 

арттыру мақсатында 

орындалады. 

 

-тапсырма: «Сұрыптау жаттығуы» әдісі. 

Топпен жұмыс. 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

https://bilim

land.kz/ru 

 

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


Оқушылар өз жұмыстарын өздері сипаттап, 

жақсарта алуы үшін талқылауға мүмкіндік 

береді;  

 оқушыларға не білгені туралы ойлануына уақыт 

береді. 

ҚБ: Стикерлер арқылы  оқушылар бір-бірін 

бағалайды  

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 43 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
 

Тең шамалы фигураларды сәйкестендіріңіздер

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 



 

 

Екі жер алқабы ұзындықтары бірдей қоршаулармен 
қоршалған. Тіктөртбұрыш пішінді жер алқабының ені 
60 м, ұзындығы 100 м, ал екіншісі квадрат пішінді.
Осы жер алқаптарының қайсысының ауданы үлкен?

Тапсырма

Шешуі: a=100 м, b=60 м;
P▄=320 м, S▄=6000 м2.
P■=320 м; 
a=80 м, S■=6400 м2.
Жауабы: Квадрат пішінді жер алқабының ауданы
үлкен. 

Тіктөртбұрыштың ауданы 72 см2, ал көршілес 
қабырғаларының қатынасы 1:2 қатынасындай. 
Тіктөртбұрыштың периметрін табыңыздар. 

Тапсырма

Берілгені: S▄=72 см2,
Табу керек: P▄

Шешуі:

Жауабы:P▄=36 см

b

a


1

2
.

a b 2

2 72b b 

b2 36

b  6

a12
P   2 6 12 36( )

Тапсырма

Шешуі: 
∠ABK=∠KBC ⇒ ∠ABK=450, ∠AKB=450⇒
∆ABK-теңбүйірлі. 
AB=3 м, AD=3 м+5 м=8 м.
S=3∙8=24 (м2)

Жауабы: SABCD=24 м2

С

D

B

A
K3м 5м

SABCD=?

 

 
Сабақтың 

соңы 
«Менің трапециям»  
шағын эссе 

арқылы.Трапеция 

ауданы туралы 

түсініктерін 

қорытындылау үшін 

бағаланады 

Рефлексия: «Бес 

саусақ» тәсілі 

арқылы кері 

байланыс. 

«Менің трапециям»  шағын эссе 

арқылы.Трапеция ауданы туралы түсініктерін 

қорытындылау үшін бағаланады 

Рефлексия: «Бес саусақ» тәсілі арқылы кері 

байланыс. 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 44 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
көпбұрыш 

ауданының 

анықтамасы мен 

қасиеттерін 

білдіңіздер және тең 

шамалас және тең 

құрамдас 

фигуралардың 

анықтамаларын 

білесіз.  

 

Сызбада көрсетілген ABCD тіктөртбұрышы мен 
AKD үшбұрышы тең құрамды болатынын 
дәлелдеңдер. Мұнда AE=EK.

Берілген қабырғасымен сүйір бұрыштарының Тапсырма

А

В С

D

E F

K

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 



А

В С

D

E F

K

Дәлелдеуі:   
AEFD-ортақ.
AE=EK, ∠AEB=∠KEH⇒ ∆ABE=∆KHE.
KH=CD,
KF=FD (Фалес теоремасы бойынша)⇒ ∆KFH=∆DFC.

H

Теорема. Параллелограмның ауданы оның 
қабырғасы мен осы қабырғаға жүргізілген биіктігінің 
көбейтіндісіне тең. 

Параллелограмның ауданы

С

D

B

A

h

E
S=a∙h

АВСD параллелограмында 

АD=a, BE=h, BE ⊥ АD болсын. 

(1)
a

С

D

B

A

b b

E F

h h

АВСD параллелограмында 

АD=a, BE=h,

BE ⊥ АD болсын. 

CF биіктігін жүргіземіз. 
∆ABE=∆DCF.

Дәлелдеуі:

АВСD паралеллограмы мен  EBСF 
тіктөртбұрыштары тең құрамды, яғни
SABCD= SEBCF. 

SEBCF=BC⋅BE=a⋅h

Осыдан SABCD =a⋅h ■

 
Сабақтың 

соңы 
1 тапсырма 

«Қарқын» тәсіл 

Оқушыларға болжам 

жасауға ,өз ойын 

құруға ,оны қорғауға 

және  сынақтан 

өткізуге уақыт 

беремін.Оқушыларға 

бірін –бірі оқытуға 

мүмкіндік беремін. 

 

2 тапсырма «Диалог және қолдау көрсету» 

саралау әдісін қолдану барысында сөзбен 

қолдау көрсету және ынталандыру да маңызды 

рөл атқарады. 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

 

 



Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 45 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

Сабақтың 

ортвсы 
«Түрлі-түсті 

смайлик» арқылы 

оқушылар бір-

бірінің жұмысын 

бағалайды. 

Бірін-бірі бағалау 

арқылы жұптар 

бірлесе орындаған 

жауаптарының 

қасына барады. 

 

Көршілес қабырғалары 2 см және 5 см болатын
параллелограмның ауданы 5 см2. Параллелограмның 
сүйір бұрышы мен биіктігін анықтаңдар.

Тапсырма

С

D

B

A

Берілгені:
АВСD-параллелограмм
АB=2 см, AD=5 см,
SАВСD=5 см2. 

Табу керек: BH, ВE, ∠A. 
H

E

 

 

 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 



Шешуі:

SАВСD=AD∙BH
5=5∙BH
BH=1

Жауабы: BH=1см, ВE=2,5 см, ∠A=300.

Берілгені:
АВСD-параллелограмм

АB=2 см, AD=5 см,

SАВСD=5 см2. 

SАВСD=AB∙ADsinA

5=2∙5sinA

sinA=0,5
∠A=300

SАВСD=DС∙BЕ
5=2∙ВE
ВE=2,5

С

D

B

A H

E

Табу керек: BH, ВE, ∠A. 

 
Сабақтың 

соңы 
3 тапсырма 

«Дерекқөздер» 

әдісімен  басқа 

сыныптастарына 

қарағанда анағұрлым 

күрделі 

дереккөздермен 

жұмыс істейтін 

оқушыларға 

қосымша таратпа 

немесе электронды 

материалдар 

беремін. 

 «Серпілген сауал» 

Өткен тақырыпты 

түсіну деңгейін 

арттыру мақсатында 

орындалады. 

 

Тапсырма. Оқушылардың қажеттіліктеріне 

қарай тапсырмаларды күрделіге қарай ілгерілеп 

отыратын тапсырмаларды пайдаландым.  

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 46 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

 

Сабақтың Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  



кезеңі 

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я( 

Сабақтың 

ортвсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ромбының 

ауданы   

формуласын 

қорытып            

шығарасыз; 

•  формуланы 

қолдануды 

үйренесіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромбының ауданы

С

D

B

A
h

S=a∙h

АВСD қабырғасы a-ға тең ромб. 

(1)

S=a2sinα (2)

S d d 
1

2
1 2 (3)

a α

d1

d2

 
 

Қабырғасы 6 см және бір бұрышы 450 болатын 
ромбының ауданын табыңыздар. 

Тапсырма

Шешуі:

S=a2sinα

жауабы: см2

S     6 45 36
2

2
18 22 0sin (см2)

S  18 2

 

Диагональдары 6 см және 8 см болатын ромбының 
ауданын табыңыздар. 

Тапсырма

Шешуі:

Жауабы: S=24 см2

S d d 
1

2
1 2 ,

S    
1

2
6 8 24 (см2)

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 
Серпілген сауал» 

Өткен тақырыпты 

түсіну деңгейін 

арттыру мақсатында 

орындалады. 

Тапсырма. 

Оқушылардың 

қажеттіліктеріне 

қарай 

тапсырмаларды 

күрделіге қарай 

4 тапсырма  «Жіктеу» саралау әдісіне 

Оқытудың болжалды міндетіне қарай топ 

құрады. (Талаптары әртүрлі оқушылар) 

Қорытынды 

Барлық оқушылар бір тапсырманы орындаса да 

олардың нәтижелері әртүрлі болады. 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 



ілгерілеп отыратын 

тапсырмаларды 

пайдаландым.  

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 47 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Үшбұрыш, 

шеңбер» әдісі. 

Оқушылармен 

сәлесмдесу, 

жағымды 

психологиялық 

ахуал тудыру. 

Ұйымдастыру. 

«Геометриялық 

фигура» арқылы 

топқа бөлу. 

«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып 

бойынша сұрақтар топтар арасында бір-біріне 

қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға 

жауап береді. Мақсатым, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін артыру. 

1. Төртбұрыш дегеніміз не? 

2. Төртбұрыштың қандай түрлері бар? 

Параллелограмм, ромб дегеніміз ... 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я( 

Сабақтың 

ортвсы 

 

 

Қабырғасы 6 см және бір бұрышы 450 болатын 
ромбының ауданын табыңыздар. 

Тапсырма

Шешуі:

S=a2sinα

жауабы: см2

S     6 45 36
2

2
18 22 0sin (см2)

S  18 2

 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагональдары 6 см және 8 см болатын ромбының 
ауданын табыңыздар. 

Тапсырма

Шешуі:

Жауабы: S=24 см2

S d d 
1

2
1 2 ,

S    
1

2
6 8 24 (см2)

 
 

Ромб периметрі 28 см және биіктігі 6 см. Ромбының
ауданын есептеңіз. 

Тапсырма

Шешуі:

S=a∙h
a=28:4=7 (см)  
S=7∙6=42 (см2)

Жауабы: S=42 см2

 
Сабақтың 

соңы 
«Түрлі-түсті 

смайлик» арқылы 

оқушылар бір-

бірінің жұмысын 

бағалайды. 

Бірін-бірі бағалау 

арқылы жұптар 

бірлесе орындаған 

жауаптарының 

қасына барады. 

Стикер арқылы 

оқушылар бірін бірі 

бағалайды. 

Толықтырады, 

өзгертеді, дамытады, 

күрделендіреді. 

Өз-өздерін 

бағалайды 

«Түрлі-түсті смайлик» арқылы оқушылар бір-

бірінің жұмысын бағалайды. 

Бірін-бірі бағалау арқылы жұптар бірлесе 

орындаған жауаптарының қасына барады. 

Стикер арқылы оқушылар бірін бірі бағалайды. 

Толықтырады, өзгертеді, дамытады, 

күрделендіреді. 

Өз-өздерін бағалайды 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 48 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 



Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
«Жүректен-

жүрекке» 

оқушыларды жылы 

жүзбен қарсы алу, 

амандасу, жылы 

лебіздер айту. 

«Қима қағаздар»  

Қима қағаз таңдату 

арқылы топқа бөлу. 

 

 

«Ыстық орындық» әдісін оқушылардың өткен 

сабақта не білгенін, нені үйренгендігін білу 

мақсатында қолданамын. 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я( 

Сабақтың 

ортасы 
«Конвер-сұрақ» 

әдісі. Ақпаратпен 

жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту. 

Әрбір топта өзінікі 

болатындай етіп, 

бірнеше конверт 

дайындалады. 

Әрқайсысына екі 

минут береміз: топ 

стикерде атын және 

жауабын жазады; екі 

минут өткен соң 

конверт келесі топқа 

беріледі, осылай 

тақырыпты ашқанша 

барлығы жауап 

береді. Стикерлерді 

жинап, сынып белгілі 

бір сұрақтың 

қаншалықты дұрыс 

болғанын 

талқылайды.(Жаңа 

сабақты оқып, 

танысып, 

дәлелдейді.) 

 

Ромб диагональдарының бірі екіншісінен 1,5 есе үлкен, 
ал оның ауданы 27 см2. Ромбының диагональдарын 
табыңдар. 

Тапсырма

Шешуі:

Жауабы: см,          см. 

d d1 215,

1

2
15 272 2  d d,S d d 

1

2
1 2 ,

d2

2
36

d2 6

d1 1 5 6 9  ,

d1 9d2 6

 
 

 

 

 

 

Ромбының бір диагоналі 4 см,  ауданы 12 см2. 
Ромбының қабырғасын табыңыз. 

Тапсырма

С

D

B

A

Берілгені:
АВСD-ромб

SАBCD=12 см2, BD=6 см.

Табу керек: AB 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци 

Сабақтың 

соңы 
«Сіз қаншалықты 

сенесіз?» тәсілі 

арқылы 

параллелограмм 

қасиеттері 1 сөзбен 

берілген, жанына 

дұрыс, теріс 

екендігін «+» 

таңбасымен анықтау 

керек. Берілген 

фигураларға қарап, 

 Сұрақ ия жоқ 

1 

параллелограмның 

қарама-қарсы 

қабырғалары тең. 

+  

2 

Параллелограммның 

2 доғал, 2 сүйір 

бұрышы болады. 

+  

3 Параллелограммның 

барлық бұрыштары 
 + 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци 



параллелограмның 

қасиеттерін 

айқындай отырып, 

ойлау-қабілеттерін 

нығайту. 

 

тік болады 

4 

Параллелограмның 

диагональдары 

қиылысады, 

қиылысу нүктесінде 

қаққа бөлінеді. 

+  

5 

Параллелограмның 

диагональдары 

өзара тең. 

 + 

6 

Параллелограмның 

бір қабырғасына 

іргелес 

бұрыштарының 

қосындысы 1800-қа 

тең 

+  

7 

Параллелограмның 

бір қабырғасына 

іргелес 

бұрыштарының 

қосындысы 3600-қа 

тең 

 + 

8 

Параллелограмның 

ішкі бұрыштарының 

қосындысы 3600-қа 

тең. 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 49 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 



Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Ыстық лебіз” 
оқушыларды  бір-

біріне жылы лебіз 

білдіріп, бүгінгі 

сабаққа сәттілік 

тілейді. 

«Түрлі-түсті 

таяқшалар»  Таяқша 

таңдату арқылы 

топқа бөлу. 

 

 

«Құпия зат» (Параллелограмм туралы 

жалпы сипаттама). Параллелограмм 

анықтамасы мен қасиеттерін айта отырып, өткен 

сабақтағы білімдерін тексеру. 

Ширaтy жaттығyлaры:«Oй түрткi»  әдiсi 

aрқылы oқyшылaрдың өз бетiмен тaқырыпты 

aшyғa мүмкiндiк тyғызaмын. 

1.Трaпеция қaндaй фигyрa? 

2.Трaпецияның aнықтaмaсы қaлaй 

тұжырымдaлaды? 

3.Трaпецияның қaндaй түрлерiн бiлесiндер? 

4.Трaпеция қaндaй қaсиеттерге ие? 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

сты 

бағалана

ды. 

Презентация

( 

Сабақтың 

ортасы 
1-тaпсырмa: 

«Идеaл» әдiсi 

aрқылы жaғдaят 

тyғызa oтырып 

трaпеция 

aнықтaмaсын 

қoрытып шығaрyғa 

мүмкiндiк  беремiн. 

Oқyшылaрдың 

iлгерiлеyiн белгiлеп 

oтырy үшiн oлaрдың 

жayaптaрын 

пaйдaлaнaмын. 

(кеспе фигyрaлaр) 

 

)  
«IDEAL» әдiсi aрқылы oқyшылaрғa aқпaрaт 

берiледi. 

I-мәтiн мaзмұнындaғы керектi aқпaрaтты 

aнықтay. 

D-aлғaн aқпaрaтқa түсiнiк. 

E-дәлелдеy. 

A-дәлдеy бaрысындaғы әрекеттер. 

L-қoрытынды жaсay, aтқaрылғaн жұмысқa 

рефлексия жaсay. 

 S1=?   S2=? S3=? 

  

           +                     +  = 

 

Sтрaп=? 

 
   Қaлыптaстырылaтын дaғдылaр 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

сты 

бағалана

ды. 

Презентация 

Сабақтың 

соңы 
 2-тапсырма: «Қазына іздеу жолында» әдісі 

бойынша тапсырманың белгісіз элементтерін 

табу.  

Қалыптастырылатын дағдылар:  
- ақпаратты cаралау; 

- бірлескен жұмыс; 

- ойлау, шешім қабылдау. 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

сты 

бағалана

ды. 

Презентация

я 

  
 



 
Бағалау критерийі: 

 мәндер кестесін қолдану; 

 белгісіз элементтерін табу; 

 периметрін таба алу. 

Дескриптор: 

 мәндер кестесін қолданады; 

 белгісіз элементтерін табады; 

 периметрін таба алады. 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 50 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
Оқушылармен 

сәлемдесу 

 «Бір  қадам алға...  »  

әдісі  бойынша  

1. Үшбұрыштың  қабырғаларының  ортасы  

болатын  нүктені   тауып,  оны  қосыңдар. 

2.   Үшбұрыштың орта сызығы деп  қандай  

кесіндіні  айта  аламыз. 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

Презентация

я( 



сұрақтар  қою  

арқылы   

оқушылардың  

зейінін  сабаққа 

шоғырландыру. 

1.Үшбұрыш  

қабырғаларына  

қарай  неше  түрге  

бөлінеді? 

2.Тік  бұрышты  

үшбұрыш  тең  

бүйірлі  үшбұрыш  

болуы  мүмкін бе? 

3.Үшбұрыштың  

неше  медианасы 

бар? 

4 .Үшбұрыштың  

периметрі  неге  тең? 

5.Кесіндінің  

ортасын  қалай  

табамыз? 

Үш  топқа бөлу:Үш  

түрлі   түсті   түрлері  

беріледі :  тең  

бүйірлі   үшбұрыш,  

тең  қабырғалы ,   

үшбұрыш  әртүрлі  

қабырғалы  

үшбұрыш ,  таңдаған  

түрлі  түсті  

үшбұрыштар  

арқылы  үш  топқа  

бөлінеді. 

«Ширату  

жатттығулары  »  

әдісі арқылы  

оқушылар   алдыңғы   

білімімен  бүгінгі  

сабақты  

ұштастырып  оқу   

мақсатын   ашады. 

Әр топ  өзіне  

берілген  

үшбұрыштармен  

жұмыс  жасайды. 

3. Берілген  үшбұрыштың  қабырғалары 

мен  орта  сызығын  өлшеп  алындар. 

4. Не  байқадыңыз?Қандай  қасиеті  

туындайды? 

Үшбұрыштың қандай  түрі  болмасын  оның  

орта  сызығы  анықтамасы   ортақ  бола  ма? 

сты 

бағалана

ды. 

Сабақтың 

ортасы 
тапсырма: «Ойлан, 

жұптас, бөліс» әдісі 

бойынша  

мәтінмен жұмыс 

(оқушыларға 

оқулықтағы мәтін 

бөліп беріледі, 

мәтінді оқып топ 

ішінде талқылайды, 

постер жасап тақтаға 

 

(Ж,Т) 3- тапсырма: «БФЕ» белсенді әдіс 

арқылы оқушылар ақпаратты басқарады, 

бірлескен жұмыс, ойлау, шешім қабылдау, 

проблеманы шешеді, креативтілік. 

Тұмар-халқымыздың 

ұғымында киелі мағынаға 

ие болған құнды 

дүние.Сан ықылым заман 

бұрын алысқа сапар 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

сты 

бағалана

ды. 

Презентация 



шығарады)  

Қалыптасатын 

дағды:ақпаратты 

басқарады, бірлескен 

жұмыс, ойлау, 

шешім 

қабылдау,проблеман

ы шешеді, 

креативтілік. 

АВС үшбұрышы 

берілген. Е – АС 

қабырғасының 

ортасы, Ғ – Вс 

қабырғасының 

ортасы. АВ=12 дм 

болса, 

үшбұрышының ЕҒ 

орта сызығын тап. 

Дескриптор: 

1. Есептің 

берілгеніне 

байланысты шартын 

құрады; 

2. Есептің шарты 

бойынша сызбасын 

сызады 

3. Үшбұрыштың 

орта сызығын 

табады 

ҚБ: «Екі жұлдыз 

бір тілек» әдісі 

шеккенде,соғыс жорықтарына аттанғанда 

бабаларымыз мал терісінен үшбұрыш етіп 

тігілген қалташыққа туған жердің топырағын 

толтырып алып шыққан .Соны тұмар деп 

атаған.Туған жерге деген шексіз 

құрметтің,перзенттік парыздың белгісі болса 

керек.Осы бойтұмардың ауырлық центрін 

тап.Бойтұмар тең қабырғалы үшбұрыш. 

Қабырғалары 4 см. 

Дескриптор: 

1. есептің мәтінімен танысады 

2.Есептің шартын жазады 

3.Сызба жұмысын орындайды; 

4. Медиананың қиылысу нүктесін табады; 

5. Есептің жауабын анықтайды 

ҚБ:«Бағдаршам»оқушылардың өздерінің 

қаншалықты түсінгенін көрсетудің жылдам 

тәсілі. Оқушыларға қызыл, сары және жасыл 

түсті карточкалар беріледі. 

Сабақтың 

соңы 
"Бес саусақ" 

әдісі. Оқушының 

бір-біріне бес 

саусақтай 

бірігуіне ықпал 

ету.  

Балалар параққа 

алақандарын қойып, 

оны жиегімен 

қаламмен 

айналдырып өтеді. 

осыдан соң олар 

сабақ туралы 

мынандай 

сұрақтарға жауап 

беріп, салынған 

саусақтарына 

жазады: 

"Бас бармақ"-басты 

мәселе. Бүгінгі 

сабақта ең құнды 

мәселе не болды? 

 

 

 
 

 

"Балалы үйрек"-бірлесу. қалай жұмыс жасадым, 

кімге көмек бердім, кімді риза жасадым? 

"Ортан терек"-ойлану. Мен бүгін білім мен 

тәжірибе алдым? 

"Шылдыр шүмек" - шынайылық. Сабақ маған 

ұнады ма? Неліктен? 

"Кішкентай бөбек"-көңіл-күй ахуалы. Мен 

сабақта өзімді қалайша сезіндім? 

Оқушыл

ардың 

белсенді

ліген 

байланы

сты 

бағалана

ды. 

Презентация 

 

C 



 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан 

Күні: Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 8 

 

Қатысқандар:  

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы 51 Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары  

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару 

және қолдану; 

8.1.3.12 

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

8.1.3.13 

трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

Сабақтың мақсаты параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын есеп шығаруда 

қолдану. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын салыстыру. 

параллелограмның, ромбтың ауданы формулаларын тұжырымдау. 

 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар  

Сабақтың 

басы 
: оқушы зейінін 

шоғырландыру. 

Ширату жаттығуы: 

"Қазына іздеу 

жолында"әдісі 

бойынша сабақ 

тақырыбына 

қатысты ақпараттар 

жасырылады. 

Оқушылар 

жасырылған 

ақпараттарды табуы 

керек. Күрделілік 

деңгейін арттыру 

үшін, тақырыпқа 

қатысы жоқ ақпарат 

қосып, оқушылардан 

оларға қажетті және 

қажет емес 

ақпаратты ажырату 

сұралады.. 

Оқушыларға 

берілетін ақпараттар: 

 

1. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына 

іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы 

сүйір бұрыштың косинусы деп аталады . 

2. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына 

қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы 

сүйір бұрыштың синусы деп аталады. 

3. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына 

қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке 

қатынасы сүйір бұрыштың тангенсі деп аталады. 

4. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына 

іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке 

қатынасы сүйір бұрыштың котангенсі деп 

аталады. 

5. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір 

бұрыштарының қосындысы 900-қа тең. 

Осы ақпараттардың қажеттілерін таңдау арқылы 

жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсаты 

анықталады. 
 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я( 

Сабақтың 

ортасы 
Оқулықпен жұмыс. 

"Мозайка" әдісі:  
Берілген тақырыпты 

топ ішінде талқылап, 

әр түрлі тәсілдермен 

топтық жұмыс 

жасайды. Басқа 

топтарға өкілдерді 

 

 

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 



жіберіп, өз жұмысы 

туралы топта 

талқылайды, 

идеялармен бөліседі, 

ынтымақтастықты 

дамытады. 

 

                                                               

 

 
 

 

(Ж) 1-тапсырма: «Тапсырма алмасу» әдісі 

жұпта оқушылардың тапсырманы талдай 

отырып бірлесе орындауына негізделген. 

Мына кестені толтыра отырып сабақтың 

мазмұны бойынша қорытынды шығар. 

 

 

 

Есеп 

30o және 

60o 

бұрышт

ың 

синусы, 

косинус

ы, 

тангенсі 

және 

котанген

сі 

Барлау бұрышы 1200 камера биіктігі 30 

метр болатын мұнараның төбесіне  

орнатылған. Мұнараның табанындағы 

камераның көру аймағына түспейтін 

кесіндінің ұзындығы d. Сурет бойынша 

пайда болған бұрыштардың мәндерін 

кестеге толтыр. 

 

 

 



Сабақтың 

соңы 
«Пікірталас» әдісі  
бойынша  өз 

ойларымен топ 

мүшелерімен 

бөліседі,ортаға 

салады және есептің 

жалпы ортақ 

шешімін табады. 

Бағалау 

критерийлері:  

тікбұрышты 

үшбұрыштың 

берілген элементі 

бойынша қалған 

бұрыштары мен 

қабырғаларын 

табады. 

Дескриптор: 

 тікбұрышты 

үшбұрыштың 

белгісіз 

элементтерін 

анықтайды; 

 қабырғалары мен 

бұрыштары 

арасындағы 

қатысты 

есептейді; 

 белгісізді табады. 

 

тапсырма  

 

 «Астана-

Бәйтерек» 

монументі-

металдан,шыныда

н және алтын 

жалатылған шары 

бар әдемі 

архитектуралық 

ғимарат-барлық әлемдік бірлестік үшін тәуелсіз 

Қазақстанның символы.Ғимарат биіктігі-97 

м,оның үстіндегі шарды қоса алғанда биіктігі-

105 м.Бәйтеректен 210 м қашықтықта тұрған 

адам оның жоғары ұшын және панорамалық 

залдағы адамдарды көреді.В және Д 

бұрыштарын қалай есептеуге болатынын 

табыңыз. 

 

  

Оқушыла

рдың 

белсенділі

ген 

байланыст

ы 

бағаланад

ы. 

Презентаци

я 

 


