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            Пән: География 

Сынып: 11 

Оқыту тілі: қазақ 

 



11-сынып географиясы бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау 

І-тоқсан(9 апта,27 сағат ) 

 

Геоморфология 

№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

1-2-3 Жер бедерін қалыптастыруда эндогендік үрдістердің 

әсері 

Жер сілкінісі, жанартау атқылауы, тау түзілу, жердің 

ғасырлық тербелісі  

- жер бедерінің қалыптасуында эндогендік үрдістердің (жер сілкінуі, жаңартау 

атқылауы) әсерін сипаттай алады; 

-жер бедерінің қалыптасуында эндогендік үрдістердің (жаңартауатқылауы) 

әсерін білу 

4-5-6 Жер бедерін қалыптастыруда экзогендік күштердің 

әсері 

Жел эрозиясы, су эрозиясы, биологиялық шіру, 

химиялық ыдырау, физикалық үгілу 

-жер бедерінің қалыптасуында экзогендік үрдістердің (жел эрозиясы, су 

эрозиясы, физикалық үгілу, биологиялық шіру, химиялық ыдырау) әсерін 

сипаттай алу; 

- эндогендік және экзогендік үрдістердің әсерінен пайда болатын өзгерістерді 

сурет бойынша сипаттай алу 

- Топырақтың су эрозиясын, сайлар мен жылғаларды білу; 

7-8-9 Жер бедерін қалыптастыруда антропогендік 

ықпалдардың әсерін анықтау 

(Карьер, шахта, террикон, су қоймалары, каналдар) 

БЖБ №1 

- адамдар мен жер бедері туралы білу; 

- жер бедерінің қалыптасуында антропогендік факторлардың әсерін анықтай 

алу; 

- жер бедерінің адам өмірі мен егіншілікке әсерін анықтай алу. 

10-

11-12 

Өзен құрылымы (бастау, 

жылға,арна,аңғар,сала,саға,атырау,алаб). 

Өзеннің жоғарғы,орта,төменгі аңғар пішіні 

-өзен аңғарлары, олардың түрлері және даму кезеңдерін; 

-өзеннің жоғары, орта, төменгі аңғарларының пішінін білу; 

- меандрдың, ескі арна, атыраудың, және аңғардың қалыптасу үрдісін біледі; 

- өзеннің ұзына бойы  және көлденең қимасын салады 

- суреттер мен фотосуреттерді қолдана отырып меандрдың, ескі арна, 

атыраудың, және аңғардың қалыптасу себептерін анықтайды; 

13-

14-15 

Өзен эрозиясының үрдістері, өзенмен 

тасымалданатын тау жыныстары (тарту, 

ерітінділер,сальтация, тұнбалар) 

 

- өзен эрозиясының үдерістерін (ағу әрекеті, абразия / корразия, шайылу, 

коррозия) білу; 

- өзен ағысының тасымалдау (тракция,  сальтация (өзен түбімен жыныстардың 

жылжуы), суспензия, седимент (тұнбалар) білу  

16-

17-18 

Жер бедері және өзеннің қима және көлденең 

қимасын салу  

 

-өзеннің қима және көлденең қимасын сала алу, 

- шағын жерде жер пішінінің өзгеруіне өзеннің әсер етуін бақылай алу; 



19-

20-21 

Зандрлы жазықтардың қалыптасуы 

 

 

- зандрлы жазықтардың қалыптасу үрдісін (ежелгі және қазіргі мұздықтардан 

еріген ағын сулар әсерінен мореналық материалдардың шайылып және 

шоғырлануынан пайда болған құмды, қиыршықтасты жазық); 

 

- Жергілікті жерде жер пішінінің өзгеруіне өзеннің әсер етуін бақылай алу; 

 

 

Жергілікті жерде жер пішінінің өзгеруіне өзеннің 

әсер етуін бақылау 

БЖБ №2 

22-

23-24 

Қайталау сабағы Қайталау 

25-

26-27 

Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы  

 

Білімдерін пысықтап жүйелеу,тексеру 

 

ІІ-тоқсан (7 апта,21 сағат ) 

 

Метеорология 

№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

28-

29-30 

Метеорология ұғымы 

Атмосфера құрылымы мен құрамы. 

- метеорология ұғымын білу; 

- атмосфераның құрамы мен құрылысын білу; 

31-

32-33 

Метеорологиялық құрал жабдықтарды қолдану арқылы 

өлшемдер жүргізу. (температура, қысым, ауа 

ылғалдылығы, жел жылдамдығы мен бағыты) 

Жергілікті жердің ауа райы мен атмосфералық 

күйлерін бақылау 

- Өз мекендерінің ауа-райы мен атмосфералық жағдайларын бақылау; 

 - метеорологиялық жабдықтарды қолдана алу (температура, қысым, ауа 

ылғалдылығы, жел және т.б.); 

 

34-

35-36 

Жергілікті жердің маусым ерекшеліктерін берілген 

ақпараттар арқылы анықтап, сипаттау 

- Күн энергиясы мөлшерін, басым желдерді, жауын-шашын мөлшерін, 

метеорологиялық элементтердің тәуліктік, айлық, жылдық ауытқуларын, 

булануды, ылғалдану коэффициентін анықтау үшін өз жерлерінде бақылау 

жүргізеді; 

- өздерінің аймақтарындағы маусым ерекшеліктерін сипаттай алу; 

Орташа температура ( тәулік, жылдық, айлық) анықтап, 

график түзу 

37-

38-39 

Жауын-шашын түрлері 

Жаңбыр рельефі, конденсация, тұманның қалыптасуы, 

бұлттардың түрлері 

 

- жауын-шашын түрлерін білу; 

 

 

 



Адам денсаулығына және тірі организмдерге 

климаттың әсері 

Құралдарды қолдана отырып, жергілікті жердің ауа 

райына талдау жасау. 

-адам денсаулығына және тірі организмдерге климаттың әсерін түсіну; 

 

 

 

40-

41-42 

Табиғи компонентердің жағымды және жағымсыз 

параметрлері 

- құрал-саймандарды қолдана отырып, өз мекендерінің ауа-рай мен 

атмосфералық жағдайлардың қолайлы және қолайсыз параметрлерін 

анықтау; 

43-

44-45 

Метеорологияның практикалық маңызы 

Жергілікті халықтың шаруашылығына ауа-райының 

әсері  

БЖБ №3 

-метеорологияның практикалық маңызын білу; 

- жергілікті халықтың шарушылық әрекетіне ауа райы әсерін талдай алу; 

46-

47-48 

Тоқсандық жиынтық бағалау  жұмысы Білімдерін пысықтап жүйелеу,тексеру 

 

 

3-тоқсан (10 апта,30 сағат ) 

 

Су қорларын тиімді қолдану және экономикалық бағалау 

№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

49-

50-51 

Су қорлары ұғымы - су қорлары ұғымын, олардың ерекшеліктері мен қолданылуын білу; 

52-

53-54 

Өзен ағысының гидрографы. Өзен суы 

режимінің ерекшелігі 

- өзен ағысының гидрографын талдай алу;  

- адам әрекеті салдарынан туындайтын жергілікті мекеннің өзендері мен жерасты 

суларының өзгеруін болжай алу; 

55-

56-57 

Беткі және жер асты суларының 

экологиялық ахуалы 

- беткі және жер асты суларының ластану түрлерін, көздерін, параметрлерін, себептерін, 

салдарын білу; 

- ластану салдарынан келтірілген экономикалық шығынның анықтау әдістерін білу; 

58-

59-60 

Қазақстан мен дүние жүзіндегі ауыз су 

мәселесі 

- Қазақстандағы және дүние жүзіндегі ауыз су мәселесін білу; 

- өз мекендерінің су ресурстарын сипаттау кезінде статистикалық материалдар мен 

ғаламтор-ресурстарын қолдана алу; 

61-

62-63 

Нарық жағдайындағы су ресурстарын 

пайдаланудың экономикалық тиімділігі 

БЖБ №4 

- су қорларына экономикалық баға бере алу 

- нарықтық жағдайында су ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін және 

су ресурстарының төлемақысына қатысты экономикалық проблемаларды анықтай алу; 

- су қорларын пайдаланудың төлемақы түрлерін білу; 

- су қорларын заңды түрде қорғауды білу 



Туризм және Қазақстандағы туризмнің дамуы 

64-

65-66 

Туризм ұғымы және оның түрлері - туризмнің түрлерін білу: білім беру, мәдени, бальнеологиялық (спа), белсенді, 

экотуризм; 

67-

68-69 

Туризмнің артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

- туризмнің артықшылықтар мен кемшіліктерін білу; 

- туризмнің табиғат пен халыққа жағымды және жағымсыз әсерін білу; 

70-

71-72 

Қазақстанда туризмнің даму мәселелері - Қазақстанда туризмнің даму мәселелерін білу;  

- туризм бойынша заң негіздерін білу; 

73-

74-75 

Туризм саласындағы маркетология 

БЖБ №5 

- туризм индустриясын дамытудың алғышарты ретінде халықтың сана-сезімін өзгерту 

жолдарын анықтау; 

- жергілікті халықтың шетелдік туристтерге қарым-қатынасын анықтай алу;  

- қарастырылатын бизнес мүмкіндіктерін анықтай алу; 

- зерттеу жоспарын дайындай алу; 

- бизнес жоспарды дайындай алу; 

- қарастырылатын аймақта бизнес мүмкіндіктерін анықтай алу; 

- жобаны ұсына алу. 

76-

77-78 

Тоқсандық жиынтық бағалау  Білімдерін пысықтап жүйелеу,тексеру 

 

 

4 тоқсан (9 апта,2 күн 30 сағат) 

 

 

Халықтар географиясы 

№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

79-

80-81 

Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы, 

мақсаты мен міндеттері, ережелері. 

 

- Қазақстан Халқы ассамблеясының жұмысын білу;  

- «Қазақстан халықтарының ынтымақтастығы күні» мерекесі кезінде әр түрлі ұлттардың 

әдет-ғұрыптарын ұсынады 

82-

83-84 

Қазақстанның мәдени орталықтары. - елдің мәдени орталықтары білу; 

- компьютерде график құру үшін жергілікті халық туралы ақпаратты пайдалана алу; 

-ел халықтарының тарихын, әдет-ғұрыптарын, дәстүрлерін, мәдениетін, тағамдарын 

білу; 



85-

86-87 

Қазақстандағы халық саны динамикасы, 

халық тығыздығы. 

-халық мобильділігінің аймақтық айырмашылықтарын туғыздыратын жағдайларды 

білу; 

- халық санындағы өзгерістер мен орташа халық тығыздығын анықтай алу; 

- компьютерде график құру үшін жергілікті халық туралы ақпаратты пайдалану;  

88-

89-90 

Халықтың жас-жыныстық пирамидасы. 

БЖБ №6 

- өздерінің тұрғылықты жерлерінің жастық-жыныстық пирамидасын жасау және 

талқылау; 

- компьютерде график құру үшін жергілікті халық туралы ақпаратты пайдалану; 

91-

92-93 

Ертедегі көштердің этникалық және 

әлеуметтік-саяси маңызы 

- бұрынғы көштердің этникалық және әлеуметтік-саяси маңыздылығын анықтау;  

94-

95-96 

Көші-қонның түрлері (ішкі, сыртқы, 

күштеп, уақытша т.б). 

Көші-қон көлемі, үрдісі, теңгерімі (сальдо) 

- көші-қонның түрлерін (ішкі, сыртқы, күштеу (еріксіз), уақытша) түрлерін біледі;  

- көші-қон ауқымы, көші-қон үрдісі, көші-қон теңгерімі (сальдо) ұғымдарын білу; 

97-

98-99 

Көші-қон себептері (экономикалық, 

экологиялық, саяси, ұлттық, діни).  

Елдер арасындағы көштердің географиялық 

айырмашылықтары. 

- аймақтағы көші-қонды, оның себептерін анықтайды; 

- компьютерде график құру үшін жергілікті халық туралы ақпаратты пайдалану; 

100-

101-

102 

Көші-қонның жағымды және жағымсыз 

жақтары. 

- көші-қонның жағымды және жағымсыз әсерлерін білу; 

103-

104-

105 

 Халықаралық еңбек көші-қонының негізгі 

бағыттары мен сипаттамасы. 

Еңбек көші-қонын реттеу шаралары. 

БЖБ №7 

 

- халықаралық еңбек көші-қонының негізгі бағыттары мен сипаттамасын және еңбек 

көші-қонын реттеу шараларын білу; 

 

106-

107-

108 

Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы Білімдерін пысықтап жүйелеу,тексеру 

 

 

 


