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№ Бөлім  Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы тарау 

Сабақ тақырыбы Оқыту мақсаттары 

I тоқсан 

1 7.1А: Биосфера және 

экожүйе  

Экожүйе. биогеоценоз, биосфера. 7.3.1.1 «экожүйе», «тірі ағзалардың бірлестіктері» және 

«биогеоценоз» ұғымдарын түсіндіру 

Экологиялық жүйенің компоненттері  

Қоректік тізбек. 

7.3.1.2 қоректік тізбектің қарапайым сызбасын қолданып 

өндірушілер, тұтынушылар және ыдыратушыларды анықтау 

Экологиялық  факторлар. 7.3.1.3 экологиялық факторларды жіктеу 

Экологиялық факторлардың тірі 

ағзаларға әсері. 

7.3.1.4 қоршаған орта факторлардың тірі ағзалардың тіршілік 

әрекеті мен таралуына әсерін сипаттау 

Далалық жұмыс  мектеп ауласы 

мысалында жергілікті жердің 

экожүйесін зерттеу.  

7.3.1.5 жергілікті немесе мектеп ауласы мысалында экожүйені 

зерттеу 

2 7.1В:Адам қызметінің 

қоршаған ортаға әсері  

Адам іс-әрекетінің экожүйеге әсері. 7.3.2.1 адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды 

сипаттау 

7.3.2.2 адам тіршілігінің экожүйеге жағымсыз әсер ететін 

салаларының мысалдарын келтіру 

Қазақстан Республикасының 

қорғалатын аумақтары.   

7.3.2.3 Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын аймақтарының 

флорасы мен фаунасын сипаттау 

ҚР Қызыл кітабы. 7.3.2.4 ҚР Қызыл кітабына енгізілген жергілікті өңірдің жануарлары 

мен өсімдіктеріне мысал келтіру 

3  7.1С: Тірі ағзалардың 

әр түрлілігі  

Тірі ағзаларды  жүйелеу. 7.1.1.1 систематиканың маңызын түсіндіру  

Біржасушалы және көпжасушалы 

ағзалардың құрылысы. 

7.1.1.2 біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың 

құрылысының ерекшеліктерін ажырату 

Омыртқалы және омыртқасыз 

жануарлардың құрылысы. 

7.1.1.3 омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың 

құрылысының ерекшеліктерін ажырату 
Ағзаларға дихотомиялық кілттерді 

құрастыру. 

Дихотомиялық кілт  пайдалану.   

7.1.1.4 белгілі бір ағзаларға дихотомиялық кілттерді қолдану 

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 40 минут 

II тоқсан 

1 7.2A: Жасушалық 

биология 

Өсімдік пен жануар жасушаларының 

құрлысын салыстыру. 

7.4.2.3 өсімдік және жануар жасушасын ажырату 



Жарық микроскопының құрлысы мен  

қолдану ережелері. 

7.4.2.1 микроскоптың құрылысы мен жұмыс істеу ережелерін 

сипаттау  

Уақытша микропрепаратты даярлау. 7.4.2.2 уақытша микропрепараттарды дайындау 

 

2 7.2В: Су және  

органикалық заттар 

Тірі ағзалар үшін судың маңызы. 7.4.1.1 тірі ағзалар үшін судың маңыздылығын сипаттау 

Органикалық заттардағы элементтер. 

Зертханалық жұмыс №1. «Тамақ 

өнімдерін органикалық заттарға 

тестілеу». 

7.4.1.2 органикалық заттар құрамына кіретін элементтер тізімін 

жасау 

7.4.1.3 нәруыз, малар және көмірсулардың болуына азық-түлік 

өнімдерін тестілеу 

Зертханалық жұмыс №1. «Тамақ 

өнімдерін органикалық заттарға 

тестілеу». 

7.4.1.3 нәруыз, малар және көмірсулардың болуына азық-түлік 

өнімдерін тестілеу 

3 7.2С: Қоректену Тірі ағзалардың қоректену типтері. 7.1.2.1 автотрофтық және гетеротрофтық қоректену типтерін 

ажырату 

Әр түрлі ағзалардың қоректену 

тәсілдері. 

7.1.2.2 өсімдіктер, жануарлар мен саңырауқұлақтардың қоректену 

типтерін салыстыру 

Әр түрлі ағзалардың ас қорыту 

жүйелерінің құрылысын салыстыру. 

7.1.2.3 омыртқасыз (жауынқұрт), күйіс қайыратын (сиыр) 

жануарлар мен адамның ас қорыту жүйесінің құрылысын 

салыстыру 

 Әр түрлі ағзалардың ас қорыту 

жүйелерінің құрылысын салыстыру. 

7.1.2.4 тістердің құрылысы, әртүрлі типтері мен қызметтері 

арасындағы байланысты және тісті күту ережелерін сипаттау 

Тістің құрылысы қызметі және тіс күту 

ережелері. 

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау-40 минут 

III тоқсан 

 

1 

  

 7.3А:  Өсімдіктердегі 

заттардың 

тасымалдануы 

Зат тасымалдануының тірі ағзалар 

үшін маңызы.  

Сабақтың ішкі құрылысын зерттеу. 

7.1.3.1 тірі ағзалардағы қоректік заттардың тасымалдануының 

маңызын түсіндіру 

7.1.3.2 өсімдіктерде заттардың тасымалдануына қатысатын 

мүшелерді тану 



Зат тасымалдануының тірі ағзалар  

үшін маңызы.  

7.1.3.3 сабақ пен тамырдың ішкі құрылысын зерттеу 

7.1.3.4 сабақ және тамырдың құрылысының атқаратын қызметімен 

байланысын сипаттау Тамырдың ішкі құрылысын зерттеу. 

Ксилема мен флоэма  құрылысы.  7.1.3.5 ксилема мен флоэма элементтерінің құрылысын салыстыру 

Газдар мен сұйықтардағы 

бөлшектердің қозғалысы мысалында 

диффузия үдерісін зерттеу. 

7.1.3.6 ұсақ бөлшектердің сұйық пен газдағы қозғалуы мысалында 

диффузия үдерісін зерттеу 

Зертханалық жұмыс №2 «Өсімдік 

жасушаларындағы осмос үдерісін 

зерттеу». 

7.1.3.7 өсімдік жасушаларында осмос үдерісін зерттеу 

Зертханалық жұмыс №2 «Өсімдік 

жасушаларындағы осмос үдерісін 

зерттеу». 

2 7.3В: Тыныс  алу Тыныс алудың тірі  ағзалар үшін 

маңызы. 

 Зертханалық жұмыс №3 

«Демді ішке тарту және демді сыртқа 

шығарудағы сапалық өзгерістерді 

зерттеу». 

 7.1.4.1 тірі ағзалардағы тыныс алудың маңызын сипаттау 

7.1.4.2 тыныс алғандағы және тыныс шығарғандағы ауаның 

құрамындағы сапалық өзгерістертерді зерттеу 

Омыртқалы және омыртқасыз 

жануарлардың тынысалу мүшелерінің 

ерекшеліктері. 

7.1.4.3 омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың тыныс алу 

ерекшеліктерін салыстыру 

3 7.3С: Бөліп шығару Бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін 

маңыздылығы. 

Өсімдіктердің бөліп шығару өнімдерін 

танып білу. 

7.1.5.1 ағзалардың тіршілігіндегі бөліп шығарудың маңызын 

сипаттау 

7.1.5.2 өсімдіктер мен жануарлардың бөліп шығару өнімдерін 

сипаттау 

4 7.3D: Жүйке жүйелері 

 

 

  

Жүйке жүйесінің қызметтері, оның 

құрылымдық компонентері. 

7.1.7.2 жүйке жүйесінің қызметі мен оның құрылымдық 

компонентерін атау 

7.1.7.3 жүйке жасушасының құрылымдық бөліктерін анықтау 

Жануарлардағы жүйке жүйесі типтерін 

салыстыру. 

7.1.7.1 жануарлардың жүйке жүйесінің типтерін салыстыру 



Психикалық денсаулықты сақтау 

қағидалары. 

7.1.7.4 ағзаның тіршілік әрекетін қалпына келтіру және тынығуы 

үшін ұйқының маңызын түсіндіру 

7.1.7.5 жақсы психикалық денсаулықтың сақталу қағидаларын 

сипаттау 

5 7.3E: Қозғалыс Ағзалардың  тіршілігіндегі  

қозғалыстың  маңызы. 

Тропизмдер, таксистер. 

7.1.6.1 ағзалардың тіршілігіндегі қозғалыстың маңызын сипаттау 

7.1.6.2 өсімдіктердің қозғалу себептерін (тропизмдер, таксистер) 

түсіндіру 

Омыртқалылар мен омыртқасыз  

жануарлардағы  қаңқаның  түрлері. 

 

7.1.6.3 омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың қозғалу 

мүшелерін салыстыру 

7.1.6.4 жануарлардың гидростатикалық қаңқасына, ішкі және 

сыртқы қаңқаға тән ерекшеліктерді сипаттау 

Адам қаңқасы құрылысын танып білу. 7.1.6.5 адам қаңқасының негізгі бөлімдерін анықтау 

Өсімдіктердегі тыныс алу мен заттар 

тасымалының байланысы. 

Тарау бойынша қайталау:  

7.3А: Өсімдіктердегі заттардың тасымалдануы 

7.3В: Тыныс  алу 

6 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 40 минут 

IV тоқсан 

1 7.4A: Көбею Көбею түрлері.  7.2.1.1 жыныссыз және жынысты көбеюді сипаттау 

Өсімдіктерді өсімді жолмен көбейту 

тәсілдерін зерттеу. 

7.2.1.2 өсімдіктердің өсімді көбею тәсілдерін зерттеу 

Мүктердің жынысты (гаметофит) және 

жыныссыз (спорофит) ұрпақтардыңың 

ерекшеліктері. 

7.2.1.3 мүктер мен қырықжапырақтардың жынысты (гаметофит) 

және жыныссыз (спорофит) ұрпақтардың мысалдарын келтіру 

Қырықжапырақтардың жынысты 

(гаметофит) және жыныссыз 

(спорофит) ұрпақтардыңың 

ерекшеліктері. 

7.2.1.3 мүктер мен қырықжапырақтардың жынысты (гаметофит) 

және жыныссыз (спорофит) ұрпақтардың мысалдарын келтіру 

Ашықтұқымды  өсімдіктердің тіршілік 

циклінің ерекшеліктері. 

7.2.1.4 ашықтұқымды және жабықтұқымды өсімдіктердің тіршілік 

айналымының ерекшеліктерін түсіндіру 

Жабықтұқымды  өсімдіктердің 

тіршілік циклінің ерекшеліктері. 

7.2.1.4 ашықтұқымды және жабықтұқымды өсімдіктердің тіршілік 

айналымының ерекшеліктерін түсіндіру 



2 7.4B: Өсу мен даму Өсімдіктер мен жануарлардың 

онтогенез кезеңдері. 

7.2.3.1 ағзадардың өсу мен даму үрдістерін сипаттау 

7.2.3.2 жануарлар мен өсімдіктердің онтогенез кезеңдерін 

ажырату 

Жануарлардағы онтогенез типтерін 

салыстыру. 

7.2.3.3 жануарлардың тура және тура емес онтогенезін салыстыру 

3 7.4C: Микробиология Микроағзалардың ерекшеліктері. 7.4.3.1 «микроағзалар» терминінің мағынасын түсіндіру 

Микроағзалар мен вирустар туғызатын  

аурулар. 

7.4.3.2 қарапайымдылар, бактериялар, саңырауқұлақтар мен 

вирустар қоздыратын аурулардың ерекшеліктерін сипаттау 

Антибиотиктер, антисептиктер және 

залалсыздандыру құралдарының 

қолданылуы. 

7.4.3.3 антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру 

құралдарының қолданылуын сипаттау 

Зертханалық жұмыс №4 

Антибиотиктердің бактериялардың 

көбеюіне әсерін зерттеу. 

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 40 минут 

 
 

 


