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7 класс күнтізбелік жоспар. Химия 2 сағат аптасына. барлығы 70 сағат 
 

№ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны 

                                    Оқыту мақсаттары 

                                                                                                                           1 тоқсан(18) 

1 7.1A Химияға кіріспе. 

Элементтер, қосылыстар және 

қоспалар (10) 

• Химия – жаратылыстанудың бөлімі 

• Химиялық элементтер жөніндегі түсінік 

 Таза заттар  

• Қосылыстар  

 Қоспалар 

 Қоспаларды бөлу 

• Қосылыстар мен қоспалар   

арасындағы негізгі айырмашылықтар 

7.1.1.1 химия ғылымының  нені зерттейтінін біледі және 

түсіну; 

7.1.1.2 лабораторияда қауіпсіз жұмыс жүргізу 

ережелерін білу және түсіну;  

7.4.1.1 элементті атомдардың белгілі бір түрінен 

тұратын зат ретінде түсіну; 

7.4.1.2 таза зат атомдардың немесе молекулалардың 

бірдей түрінен тұратындығын түсіну; 

7.4.1.3 көптеген заттардың химиялық таза емес екендігін 

және таза заттармен жұмыс жасау қажет екендігін 

түсіну; 

7.4.1.4 қоспалардың түрлерін және оларды бөлу 

жолдарын білу; 

7.4.1.5 қоспаны бөлуге негізделген қарапайым 

экспериментті жоспарлау және өткізе алу; 

7.4.1.6 элемент, қоспа және қосылысты ажырата білу; 

7.4.1.7 элемент пен қосылыстардың физикалық 

қасиеттері және қоспалар жайлы білімдерін қолданып  

бейтаныс заттарды анықтай алу;  

2 7.1B  

Зат күйінің өзгерісі(6) 
 Салқындау/қыздыру 

 Балқу/қату 

 Булану/конденсациялану 

 Қайнау 

 Заттар күйінің өзгеруін  элементар 

бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіру 

 

7.1.1.3 физикалық және химиялық құбылыстарды 

ажырату; 

7.1.1.4 заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін біледі 

және қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын  

бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіну; 

7.1.1.5 жылу энергиясы заттар бөлшектерінің 

қозғалысын өзгертетінін білу және температура мен 

жылу мөлшері арасындағы айырмашылықты түсіну; 

7.1.1.6 салқындау процесін зерделеу, салқындау  

процесінің қисығын салу және оған талдау жасау, өз 

бақылауларын бөлшектер теориясы тұрғысынан 

түсіндіру; 

7.1.1.7 қайнау процесін зерделейді, қыздыру қисығын 

салу  және оған талдау жасау, өз бақылауларын 

бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіру; 



 7.1.1.8 бөлшектер теориясы деңгейінде булану мен 

қайнау процестері арасындағы айырмашылықты түсіну; 

 БЖБ 

Анализ БЖБ     - 2 сағ 

  9.4.1.4 исследовать  химические свойства 

растворимых и нерастворимых оснований; 

                                                                                                                       2 тоқсан(7)   9.4.1.5 знать способы получения солей;  



3 7.2А 

Жану реакциясы(5) 

•Жанғыш/жанбайтын/тұтанғыш заттар 

• Металл мен бейметалдардың  жануы, 

негіздік және қышқылдық оксидтерді алу   

 

7.3.1.1 ауаның құрамын білу;  

7.3.1.2 заттың  жануы кезінде ауаның құрамына кіретін 

оттек жұмсалатынын білу; 

7.3.1.3 заттардың ауаға қарағанда таза оттекте жақсырақ  

жанатындығын түсіну; 

7.3.1.4 жану процесін түсінеді және реакция өнімдерін 

білу;   

7.3.1.5 тұтанғыш, жанатын және  жанбайтын заттарға 

мысал келтіру; 

7.3.1.6 оттың «үш құраушысын»: отын, оттек, тұтану  

көзін білу; 

7.3.1.7 жану реакциясының нәтижесінде алынған 

оксидтердің табиғатын анықтау; 

7.3.1.8 бейметалл оксидтері қышқылдық, ал металл 

оксидтерінің негіздік екендігін білу; 

4 7.2В Қарапайым  химиялық 

реакциялар (7) 

• Қышқылдар мен сілтілер 

 Қышқылдардың химиялық реакциялары  

 Индикаторлар 

• Қышқылдырдың химиялық реакция 

кезінде түзілген сутек, көмірқышқыл газы 

суды анықтау 

 

 

7.3.4.1 «қышқылды және сабынды» заттардың табиғи 

қышқылдар мен сілтілер болатынын білу;  

7.3.4.2 кейбір қосылыстардың табиғи индикатор болып 

табылатындығын   (қызыл орамжапырақ, раушан 

күлтелері , қызылша, және т.б.) және оларды 

экстракциялауды білу; 

7.3.4.3 химиялық индикаторларды (метилоранж, лакмус, 

фенолфталеин) және олардың түстерінің түрлі ортада 

өзгеруін білу; 

7.3.4.4 әмбебап индикаторды қолданып, сілтілер мен 

қышқылдарды анықтау: 

7.3.4.5 қышқылдардың бейтараптануын  «асқазан 

ұнтағын» қолдану мысалында түсіну; 

7.2.2.1 сұйылтылған қышқылдардың қолдану аясы мен 

олармен жұмыс істеу ережелерін атау; 

7.2.2.2 сұйылтылған қышқылдардың әртүрлі 

металдармен реакцияларын зерттеу 

7.2.2.3 сутек газының сапалық реакциясын білу және 

жүзеге асыру; 

7.2.2.4 сұйытылған қышқылдардың бірқатар 

карбонаттармен реакцияларын зерттеу; 

7.2.2.5 көмірқышқыл газының сапалық реакциясын білу 

және жүзеге асыру; 



7.2.2.6 суды  кобальт (ІІ) хлориді қағазын және сусыз 

мыс (ІІ) сульфатын қолданып анықтау әдістерін білу; 

 БЖБ 

Анализ БЖБ     - 2 сағат 



                                                                                                                      3 тоқсан(20) 

  

5 7.3A Химиялық элементтер, 

қосылыстар және адам ағзасы(4) 

• Оттек, су және көмірқышқыл газының  

өмір үшін маңызы 

•Тыныс алу процесі 

7.5.1.1 тағам өнімдерін химиялық қосылыстардың 

жиынтығы деп түсіну; 

7.5.1.2 кейбір қоректік заттарды: көмірсулар (қант,  

крахмал) нәруыз, майларды ажырату және оларды 

анықтау;  

7.5.1.3 адам ағзасының  құрамына кіретін элементтерді 

(О, С, Н, N, Ca, P, K) білу; 

7.5.1.4 тыныс алу  процесін түсіндіру;   

6 7.3B Геологиялық химиялық 

қосылыстар(6) 

• Геологиялық химиялық қосылыстар 

• Қазақстанның пайдалы қазбалары 

• Минералдарды өндірудегі  

экологиялық аспектілер  (қоршаған ортаға 

әсері) 

 

7.4.2.1 Қазақстан қандай минералды және табиғи 

ресурстармен бай екендігін , олардың қайда 

орналасқандығын және қалай өндірілетінін білу; 

7.4.2.2 жер қыртысы көптеген пайдалы химиялық 

қосылыстардан тұратындығын түсіну; 

7.4.2.3 кен  металдар және оның қосылыстарынан  

тұратынын  түсіну; 

7.4.2.4 кеннен металды өндіру процесін білу; 

7.4.2.5 пайдалы қазбаларды өндіру  процесін 

модельдейді және өндірістік  процестермен  байланысын  

түсіну; 

7.4.2.6 табиғи ресурстарды өндірудің қоршаған ортаға 

әсерін зерделеу 

7 7.3C Ерітінділер және ерігіштік(8) • Ерітінді 

• Еру 

• Ерігіштік 

• Ерігіштікке әсер ететін факторлар 

• Заттардың суда ерігіштігін есептеу  

7.2.3.1 заттарды суда ерігіштігіне қарай жіктеу; 

7.2.3.2 ерітінділердің не екенін біледі  және маңызын  

түсіну; 

7.2.3.3 ерітінділердің құрамын  оларды  буландыру  

жолымен анықтау; 

7.2.3.4  қаныққан және қанықпаған ерітіндінің 

анықтамасын білу және ажырата алу; 

7.2.3.7  «аса қаныққан  ерітінді»  ұғымын білу және аса 

қаныққан ерітіндінің кристалдануы кезіндегі энергия 

өзгерісіне назар аудару;  

7.2.3.6 кристалл өсіру  және кристалдардың дұрыс 

геометриялық пішінін белгілеу;    

7.2.3.7  ерігіштікке температураның әсерін білу және 



түсіну; 

7.2.3.8 буландырудың қарапайым техникасын қолдана 

отырып, заттың 100 г судағы  ерігіштігін есептей білу,  

анықтамада берілген ерігіштікпен  салыстыру; 

 БЖБ 

Анализ БЖБ     - 2 сағат 

                                                                                                                  4 тоқсан(18) 

8 7.4A Атом құрылысы (7) • Атом 

• Химиялық элементердің таңбалары  

• Атомдық нөмір (протондар саны) 

• Массалық сан 

• Периодтық жүйедегі бірінші 20 

элементтің құрылымы (р,n, e) 

• Изотоптар (нуклидтер) 

 

7.1.3.1 атомды заттың ең кіші бөлшегі ретінде түсіну; 

7.1.3.2 атом мен молекуланың айырмашылығын білу; 

7.1.3.3 әрбір элементтің химиялық  символмен 

белгіленетіндігін білу; 

7.1.3.4 протон, электрон, нейтронның атомдағы орналасу 

тәртібі, салыстырмалы массасы және заряды бойынша 

салыстыру; 

7.1.3.5 алғашқы 20 элементтің атом  құрылысы (p,n,e) 

және атом ядросының құрамын білу; 

7.1.3.6 протон саны, нуклон санының мәндерін білу; 

7.1.3.7 изотоп ұғымының мағынасын білу; 

7.1.3.8 элементті атауы және оның  құрамындағы 

фундаментальдық  бөлшектер саны бойынша  толық 

сипаттау; 

9 7.4B  Периодтық жүйеге кіріспе(4)  Химиялық элементтердің жіктелуі  

• Периодтық жүйеде элементтерді атом 

нөміріне сәйкес орналасуы 

• Топтар, периодтар, блоктар 

• Бір топтың элементтері 

• Период  пен топтар бойынша 

қасиеттердің өзгеру заңдылықтары 

7.2.1.1 Доберейнер, Ньюлендс, Менделеевтің еңбектерін 

мысалға ала отырып элементтердің жіктелуімен танысу 

және салыстыру; 

7.2.1.2 периодтық жүйеде элементтер атомдық 

(протондық) номерлердің өсу ретімен орналасу 

принципін түсіну; 

7.2.1.3 қазіргі заманғы периодтық кесте мен        Д.И. 

Менделеевтің кестесінің  құрылысын білу және 

сипаттау; 

7.2.1.4 химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір 

топқа орналасатындығын дәлелдеу; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7.4С Салыстырмалы атомдық 

масса және 

қарапайымформулалар(7) 

• Салыстырмалы атомдық масса 

• Салыстырмалы молекулалық масса 

• Заттардың химиялық формуласы   

•Қосылыстың салыстырмалы массасын 

есептеу 

7.1.2.9 жер бетіндегі элементтердің басым бөлігі 

планеталардың қалыптасу кезінде пайда болған 

изотоптар қоспасы түрінде кездесетіндігін түсіну; 

7.1.2.10 табиғи изотоптары  бар  элементтердің атомдық 

массасы - бөлшек сан болатындығын түсіну; 

7.1.2.11 периодтық кестені элементтердің  

салыстырмалы атомдық массасының қайнар көзі ретінде 

қолданылатындығын түсіну; 

7.1.2.12 элементтердің қосылыстар құрамында әрқашан 

1:1 қатынасында кездесе бермейтіндігін түсіну;  

7.1.2.13  элементтердің атаулары мен олардың атомдық 

қатынастарын қолдана  отырып, бинарлы химиялық 

қосылыстардың  формулаларын жаза білу;  

7.1.3.15 қосылыстың формуласы бойынша 

салыстырмалы массасын есептеу; 

БЖБ 

Анализ БЖБ     - 2 сағат 


