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Пән/ предмет:    химия 

класс:  8 

оқыту тілі/язык обучения: қазақша 

 



8 сынып, орта мерзімді жоспар( аптасына 3 сағат ) 

 

№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 
1 2 3 

1- тоқсан 

1  Атомдағы электрондардың қозғалысы   Химия кабинетінде жұмыс жасау барысындағы қауіпсіздік техникасы 

ережелерін қайталау 

8.1.3.1 атомда электрондар ядродан арақашықтықтың өсуі ретімен 

электрон қабаты бойынша біртіндеп орналасуын түсіну 

2 Практикалық жұмыс № 1 « Атомдардың модельдерін 

жасау» 

8.1.3.2 әрбір электрон қабатындағы электрон сандары белгілі 

максимал мәннен аспайтындығын түсіну 

3-4 Электрондық конфигурация 8.1.3.3 периодтық кестедегі алғашқы 20 элементтің электрондық 

формуласын құру 

5-6. Химиялық элементтердің қасиеттері мен атом 

құрылысының өзгеруі; 

8.1.3.4периодтар мен топтар бойынша элементтер құрылысы мен 

қасиеттерінің өзгеру сипатын түсіну 

7-8. Иондардың түзілуі. 
 

8.1.3.5 элемент атомы сыртқы электрон қабатын аяқтау үшін 

электрондарды қабылдай немесе жоғалта алатындығын және осының 

нәтижесінде ион түзілетінін түсіну 

8.1.3.6 атомдардың сыртқы қабатын толтыру кезінде ионға 

айналатынын түсіну 

9-10. Заттардың химиялық формулалары. (Заттардың химиялық 

формуласын құрастыру) 

8.1.3.7 иондардың  зарядтарының мәндерін қолдану негізінде 

қосылыстар формуласын жазу мүмкін екендігін түсіну 

11-12. Формулалар бойынша есептеулер. 

(Қосылыстағы элементтің массалық үлесін есептеу) 

8.2.3.1 қосылыстар құрамындағы элементтердің массалық үлесін 

есептеу және элементтердің массалық үлесі бойынша зат формуласын 

шығару 

13-14. Зат мөлшері. Моль  

Лабораториялық жұмыс № 1 «Өлшеу жолымен 

есептеу» заңы 

8.1.1.1 құрылымдық бөлшектер саны ретінде мольді білу және оны 

есептеулерде қолдану  



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

15 Заттың молярлық массасы, зат массасы мен мөлшерін 

есептеу. 
 

8.1.1.2 формула бойынша құрылымдық бөлшектер санын, молярлық 

массасын, зат мөлшерін және массасын есептеу 

16 Есептер шығару 

БЖБ 

 

8.1.1.2 формула бойынша құрылымдық бөлшектер санын, молярлық 

массасын, зат мөлшерін және массасын есептеу 

17-18. Металдар коррозиясы.  

Практикалық жұмыс №2   «Әртүрлі ерітінділердегі 
темір коррозиясы» 

 

 

8.2.4.1 металдардың көне дәуірден белгілі болғанын және кейбір 

металл артефактілердің сақталғандығын білу 

8.2.4.2 металдар коррозиясы процесіне әсер етуші жағдайларды білу 

және зерттеу 

19. Металдардың сумен реакциясы. Демонстрация №1 «Өте 

белсенді металдардың суық және ыстық сумен 

реакциялары» 

8.2.4.3 белсенді металдардың салқын сумен, ыстық сумен және бумен 

әрекеттесу реакцияларын зерттеу және металдардың белсенділік 

қатарын құру 

20. Лабораториялық жұмыс   № 2 «Металдардың сумен өзара 

әрекеттесуі» 
 

8.2.3.2 белсенді металдардың оттегімен және сумен реакциясының, 

темір корозиясының химиялық реакция теңдеулерін құру 

21-22. Зат массасының сақталу заңы.  Демонстрация № 2 

«Заттар массасының сақталу заңын дәлелдейтін 
тәжірибе» 
Лабораториялық жұмыс   № 3 «Реакцияға түсетін 

заттардың арақатынасы» 
 

8.2.3.3 реагенттердің зат мөлшері қатынасын тәжірибелік жолмен 

анықтау 

8.2.3.4 химиялық реакция теңдеуі бойынша массаның сақталу заңын  

дәлелдеу  

23-24. Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер. 
 

8.2.3.5 өнімнің немесе реагенттердің белгілі массасы бойынша  

өнімнің немесе  реагенттердің массаларын есептеу 

25. Қайталау  

БЖБ(СОР) 
8.2.4.1-8.2.3.5 мақсаттар 

26-27. Тоқсандық жиынтық бағалау (СОЧ)  



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

 

2- тоқсан 

28-29 Металдардың қышқылдармен реакциялары 

Лабораториялық жұмыс  № 4 «Металдардың 

қышқылдармен өзара әрекеттесуі»    

8.2.4.4 металдар белсенділігін қышқыл ерітінділерімен әрекеттестіру 

реакциясында зерттеу 
 

30-31. Металдардың тұз ерітінділерімен реакциялары; 

Демонстрация №3«Металдардың бәсекелестігі» 

8.2.4.5 белсенділігі жоғары  металдар белсенділігі төмен металдарды 

олардың тұздарының ерітіндісінен ығыстырып шығаратындығын 

түсіну 

8.2.4.6 металдардың тұз ерітінділерімен орынбасу реакцияларын  

жоспарлау және зерттеу  

32. Металдардың белсенділік қатары 
 

8.2.4.7 металдардың сумен, қышқыл және тұз ерітінділерімен 

реакциялары негізінде,  металдар белсенділігінің жалпылама қатарын 

құру 

33. Практикалық жұмыс  № 3 «Металдардың белсенділігін 

салыстыру» 

8.2.4.8 белгісіз реакциялардың жүру мүмкіндігін  металдардың 

белсенділік қатарын қолдана отырып болжау 

34. Металдардың химиялық белсенділігі 8.2.3.6 металдардың қышқыл және тұз ерітінділерімен химиялық 

реакция теңдеулерін құру  

35 Металдардың қышқыл және тұз ерітінділерімен химиялық 

реакция теңдеулерін құру 

8.2.3.6 металдардың қышқыл және тұз ерітінділерімен химиялық 

реакция теңдеулерін құру  

36 Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер.  
 

8.2.3.7 өнімнің немесе реагенттердің белгілі массасы бойынша  

өнімнің немесе  реагенттердің зат мөлшерін есептеу 

37. Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер.  

БЖБ(СОР) 

 

 

38. Химиялық реакциялар: тез және баяу 

Демонстрация №4 «Шапшаң және баяу реакциялар» 

8.3.2.1 химиялық реакциялар әртүрлі жылдамдықпен  жүруі мүмкін 

екендігін түсіну   

39. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін 

факторларды болжау; 
 

8.3.2.2 химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды 

болжау 



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

40-41. Температураның химиялық реакция жылдамдығына әсері 

Лабораториялық жұмыс № 5  «Реакцияның 

жылдамдығына температураның әсері» 

8.3.2.3 химиялық реакция жылдамдығына температура өзгерісінің 

әсерін бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіру  

42. Зат концентрациясының химиялық реакция  

жылдамдығына  әсері 

Лабораториялық жұмыс  №6 «Концентрацияның  реакция 

жылдамдығына әсері» 

8.3.2.4 химиялық реакция жылдамдығына концентрацияның әсерін 

түсіндіру  

43. Бөлшектер өлшемінің химиялық реакция жылдамдығына 

әсері. Лабораториялық жұмыс  №7 «Бөлшектер 

мөлшерінің  реакция жылдамдығына әсері» 

8.3.2.5 химиялық реакция жылдамдығына әрекеттесуші заттардың 

жанасу ауданының, бөлшектер өлшемінің әсерін түсіндіру 

44. Реакция жылдамдығының өзгеруін болжау 8.3.2.6 реакция жылдамдығына түрлі факторлардың әсерін 

қорытындылау және бақылаған өзгерістерді  бөлшектер теориясы 

тұрғысынан түсіндіру 

45. Химиялық реакция жылдамдығына есептеулер  

46. Есептер шығару 

БЖБ (СОР) 

 

47-48. Тоқсандық жиынтық бағалау (СОЧ) 

 

 

3-тоқсан 

49. Сутек - тотықсыздандырғыш  

Практикалық жұмыс №4 «Сутекті алу және оның 
физикалық қасиеттерімен танысу»  

8.4.2.1 сутекті алу және жинау,  физикалық қасиетін зерттеу және оны 

анықтау  

50. Сутектің қасиеттері және қолданылуы 8.4.2.2 сутектің тотықсыздандырғыш қасиетін зерттеу және қолдану 

аймағын болжау 

51. Таңғажайып оттек 

 

8.4.2.3 ауа құрамы мен жер қыртысындағы оттектің мөлшерін білу 

және табиғаттағы оттек айналымын түсіндіру  



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

52. Оттек – тотықтырғыш. 

Демонстрация № 5  «Сутек тотығының ыдырауы» 
Практикалық жұмыс № 5 «Оттекті алу және оның 

физикалық қасиеттерін зерттеу» 

8.4.2.4 оттекті алу және жинау, физикалық қасиеттерін зерттеу және 

оны анықтау,  қолданылу аймағын жорамалдау 

 

53. Оттегінің қасиеттері және қолданылуы 8.4.2.5 оттектің тотықтырғыш қасиетін зерттеу және қолдану аймағын 

болжау  

54. Оттек пен сутек реакциялары  8.4.2.6 оттек пен сутектің түрлі заттармен әркеттесу мүмкіндіктерін 

болжау   

55. Оттек және озон  

 
 

8.4.2.7 оттектің аллотропиялық түрөзгерістерін салыстыру 

8.4.2.8 озон қабатының маңызын, оның бұзылу себептері мен 

салдарын түсіндіру 

56-57. Химиядағы есептеулер. 

Молярлық көлем. Авогадро заңы.  

8.2.3.8 қалыпты және стандартты жағдайдағы газдардың молярлық 

көлемін есептеулерде қолдану  

8.2.3.9 газдың салыстырмалы тығыздығын есептеу 

58 – 59. Химиядағы есептеулер (формула бойынша есептеулер) 

және химиялық реакцияларды теңестіру  
 

8.2.3.10 реакция өнімінің немесе бастапқы реагенттердің біреуінің 

көлемі немесе зат мөлшері белгілі болған жағдайда белгісіз заттың 

көлемін, зат мөлшерін есептеу 

8.2.3.11 әрекеттесуші заттардың  тәжірибе жүзінде алынған массасы 

және зат мөлшерін қолдана отырып, заттың формуласын шығару 

60. Есептер шығару 

БЖБ (СОР) 

 

 

61. Химиялық реакцияның жылу эффектісі  8.3.1.1 заттар жанған кезде энергия бөлінетіндігін білу 

62. Химиялық реакциядағы энрегия өзгерісі. 

Лабораториялық жұмыс № 8 «Энергияның өзгеруімен 

жүретін химиялық реакциялар» 

8.3.1.2 экзотермиялық және  эндотермиялық процестерді ажырату 



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

63. Термохимиялық реакция теңдеулері. 

 

8.3.1.3 химиялық реакциядағы энергияның сақталуын және  айналуын 

түсіндіру 

8.3.1.4 бөлшектер теориясы тұрғысынан  реакция процесіндегі энергия 

өзгерісін түсіндіру  

64. Жанғыш заттардың пайдасы мен зияны. 

Лабораториялық жұмыс№ 9  «Жылу өнімділігі» 

 

8.3.1.5 түрлі отындардың потенциалын, сонымен қатар, олардың 

қоршаған ортаға әсерін бағалау 

8.3.1.6 парникті әсердің пайда болу себептері мен салдарларын 

түсіндіру 

65-66. Жану, тыныс алу және коррозия реакциялары кезіндегі 

энергия өзгерісін салыстыру. 

8.3.1.7 коррозия, жану және тыныс алу процестерін салыстыру 

67-68. Химиядағы есептеулер. 

Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер. 

8.2.3.12 термохимиялық теңдеулер бойынша жылу мөлшерін есептеу 

69. Есептер шығару 

БЖБ (СОР) 
 

 

70. Химиялық тепе – теңдік.  Демонстрация №6 «Қайтымды 

химиялық реакциялар»  
8.3.3.1 жағдайлардың өзгеруі әсерінен  кейбір реакциялардың 

қайтымды болуы мүмкін екендігін түсіндіру 

71. Химиялық тепе – теңдік. 
 

8.3.3.2 химиялық тепе – теңдікті динамикалық үдеріс  

8.3.3.3 химиялық тепе-теңдікті бөлшектер теориясы тұрғысынан 

түсіндіру 

72. Химиялық тепе -теңдіктің ығысуына әсер ететін 

факторлар 

Лабораториялық жұмыс № 10 «Химиялық тепе – теңдіктің 

ығысуына әсер ететін факторлар» 

8.3.3.4 химиялық тепе -теңдіктің ығысуына әсер ететін факторларды 

білу 
 

73. Ле-Шателье принципі 8.3.3.5 химиялық тепе-теңдіктің ығысу бағытын Ле-Шателье 

принципіне сай болжау  

74. Химиялық реакция жылдамдығына және тепе-теңдігіне 

әсер ететін факторлар 

8.3.3.6 химиялық реакция жылдамдығы мен химиялық тепе – теңдік 

күйіне факторлардың түрліше әсер етуін  түсіндіру 

75. Химиядағы есептеулер.  



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

 

76. Бөлім бойынша өткенді қайталау  

БЖБ (СОР) 
 

77-78. Тоқсандық жиынтық бағалау (СОЧ)  

 

79. Көміртек   

 

8.4.3.1 көміртегі атомының электрондық конфигурациясын құру 

8.4.3.2 көміртегі көптеген қосылыстарында неліктен төрт байланыс 

түзетіндігін түсіндіру 

80-81. Көміртек және оның табиғаттағы қосылыстары 8.4.3.3 көміртегі және  оның қосылыстарының табиғатта таралуын 

білу 

8.4.3.4 Қазақстандағы көміртегі және оның қосылыстарының кен 

орындарын білу 

82. Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістері 8.4.3.5 көміртегінің аллотропиялық түрөзгерістерін салыстыру  

83-84. Көміртегінің физикалық және  химиялық қасиеттері;  

Практикалық жұмыс №  6 «Көміртектің физикалық және  

химиялық қасиеттері» 

8.4.3.6 көміртегінің физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу  

85. Көміртек оксидтері.   

 

8.4.3.7 көміртекті отындар оттегінде жану кезінде көміртегі 

монооксидін немесе көміртегін түзуі мүмкін екендігін түсіну 

8.4.3.8 көміртек монооксидінің физиологиялық әсерін түсіндіру  
 

86. Практикалық жұмыс № 7 « Көмірқышқыл газын алу және 

оның физикалық қасиеттерін  зерттеу»   

8.4.3.9 көмірқышқыл газын алу және жинау, қасиеттерін зерттеу және 

оны анықтау 

87. Табиғаттағы көміртек айналымы 8.4.3.10 табиғаттағы көміртегі айналымын түсіндіру 

88. Көміртегінің табиғи  қосылыстарының маңызы 8.4.3.11 көміртегінің табиғи  қосылыстарының маңызын түсіндіру 

89-90. Химиядағы есептеулер 

Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер.  

8.2.3.13 реагенттің және өнімнің белгілі көлемі, мөлшері, массасы 

бойынша заттың массасын, мөлшерін және eeкөлемін есептеу 

91. Есептер шығару 

БЖБ  (СОР) 

 



№ Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары 

 

 

92. Судың бірегей қасиеттері.  8.4.2.9 судың сутек оксиді болып табылатынын білу 8.4.2.10судың 

бірегей қасиеттерін түсіндіру 

93. Практикалық жұмыс № 8 

 «Судың физикалық қасиеттерін оқып үйрену» 

8.4.2.11 заттардың қайнау нүктесін    олардың тазалық көрсеткіші 

ретінде түсіну және судың қайнау нүктесін тәжірибелік жолмен 

анықтау 

94. Судың металл және бейметалл оксидтерімен реакциясы 8.4.2.12 негіздік және қышқылдық оксидтердің сумен реакция 

теңдеулерін құру 

95. Табиғаттағы судың айналымы 8.4.2.13табиғаттағы су айналымын түсіндіру 

96. Суды сақтаңдар. 

 

8.4.2.14судың ластану көздерін білу және қоршаған ортаға тигізетін 

салдарын түсіндіру  

97. Қышқыл жаңбырлар 8.4.2.15 қышқыл жаңбырлардың түзілуін түсіндіру  

98. Мини жоба  «Суды тазалау әдістері» 8.4.2.16 суды тазалау әдістерін білу 

99-100 Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі.  

100-102 Химиядағы есептеулер. Сандық тапсырмалар  

103 Есептер шығару 

БЖБ  (СОР) 

 

104-105 Тоқсандық жиынтық бағалау (СОЧ)  

 

 

 
 


