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1 тоқсан. 9апта. Физикалық география (аптасына 2 сағат) 

1. Географиялық зерттеу әдістері 

№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

1-2 Географияның зерттеу нысандары.   7.1.1.1 Географияның зерттеу нысандарын атау. 

 

3-4 География ғылымының дамуы 7.1.1.2 Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесін   

сипаттап, баға беру. 

7.1.1.3 Географиялық дерек көздерімен жұмыс істеу (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

географиялық материалдар) 

5-6 Далалық зерттеу әдісі. ББЖ №1 7.1.1.4 Географиялық далалық зерттеу көрсеткіштерін өңдеу 

2. Картография және географиялық деректер базасы 

 

7-8 «План» және «шартты белгілер» 

ұғымы. 

Географиялық карталар мен шартты 

белгілер. 

7.2.1.1 «План» және «шартты белгілер» ұғымын түсіндіру. 

7.2.1.2 «Пландарды құрастыруда пайдаланылатын шартты белгілерді 

қолданып, жергілікті жердің қарапайым пландарын оқиды және сызады». 

7.2.1.3 Географиялық карталар мен шартты белгілерді жіктеу. 

7.2.1.4 Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу. 

9-10 Масштаб. 

Географиялық координаталар 

ББЖ №2 

7.2.1.5 Масштабты қолдану арқылы арақашықтықты есептеу. 

7.2.1.6 Географиялық координаталарды табу. 

3.Физикалық география. 

 

3.1 Литосфера 

11-12 Литосфераның құрылысы мен заттық 

құрамы. 

7.3.1.1 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын атау. 

 

13-14 Жердің тектоникалық құрылымы 7.3.1.2 Жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан 

көрсету және сипаттау. 

 

15-16 Жер бедерінің қалыптасу және 

таралу заңдылықтары. ББЖ №3 

7.3.1.3 Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттеу (эндогенді және экзогенді 

күштер, жер бедерінің тектоникалық құрылымдарға сәйкестігі) 

7.2.1.4 Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу 



7.2.1.3 Географиялық дерек көздерімен жұмыс істеу (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

17-18 Қайталау. ТЖБ Тоқсандық білімдерін жүйелеу 

2 тоқсан. 7 апта. Физикалық география (аптасына 2 сағат) 

3.2 Атмосфера (8 сағат) 

1-2 Атмосфераның құрамы мен 

құрылысы 

7.3.2.1. атмосфераның құрамын сипаттайды. 

7.3.2.2. атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп 

түсіндіреді. 

3-4 Ауа райы және ауа райы элементтері 7.3.2.3. «Ауа райы» ұғымын түсіндіру. 

7.3.2.4. жекелеген метеорологиялық элементтерді сипаттайды және зерттеу маңыздылығын 

түсіндіреді (қысым, бұлттылық, температура, жел, жауын-шашын, ылғалдылық) 

5-6 Атмосфералық жауын-шашын, 

қысым мен жел 

 ББЖ №1 

 

7.3.2.5 жекелеген метеорологиялық элементтерді өлшеу, тіркеу, есептеу және олардың қолдану 

аясын атайды. 

7.1.1.3 географиялық дерек көздерімен жұмыс істейді (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар). 

7-8 Метеорологиялық элементтерді 

өлшеу. Метеорологиялық 

элементтердің көрсеткіштерін өңдеу  

7.3.2.6 жекелеген метеорологиялық элементтердің көрсеткіштері бойынша синоптикалық 

графикалық материалдарды жасайды. 

 
7.2.1.4. географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқиды. 

3.3 Гидросфера (8 сағат) 

9-10 Гидросфера және оның құрамдас 

бөліктері  

ББЖ №2 

7.3.3.1 гидросфера ұғымын түсіндіреді, құрамдас бөліктерін ажыратады және жіктейді. 

11-12 Дүние жүзілік мұхит. Мұхит суының 

қасиеттері  

 

 

7.3.3.2 дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайын сипаттайды, құрамын анықтайды. 

7.1.1.3 географиялық дерек көздерімен жұмыс істейді (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

7.3.3.3 мұхит суының қасиеттерін (тұздылық, температура) және олардың қалыптастырушы 

факторларын зерттеу арқылы анықтайды. 

13-14 Мұхит суының қозғалыстары  

 

7.3.3.4 мұхит суының қозғалыстарын (ағыстар, толқындар, қайту және толысу) түрлерін атайды, 

себептерін анықтайды, түзілетін аймақтарын көрсетеді. 



 

ТЖБ 

 

7.1.1.3 географиялық дерек көздерімен жұмыс істейді (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар). 

7.2.1.4. Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу. 

3-тоқсан. 10 апта.  20 сағат 

3.4.Биосфера 

1-2 Биосфера құрамы және құрылымы. 7.3.4.1 биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін анықтайды. 

3-4 Топырақ құрамы мен құрылымы. 

 

7.3.4.2 топырақ түрлерін, құрамын және таралуын анықтайды, құрылымын графикалық түрде 

көрсетеді. 

 

5-6 Топырақ құнарлығының өзгеруі 

 

7.1.1.3.Географиялық дерек көздерімен жұмыс істеу(карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

3.5.Табиғи-аумақтық кешендер 

7-8 Табиғи аумақтық кешендер. 

Географиялық қабық 

7.3.5.1 табиғи кешендердің қалыптасуын түсіндіру, деңгейін ажыратады (географиялық қабық, 

мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, ландшафт). 

7.2.1.4. Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу 

9-10 Табиғи аумақтық кешендерді 

сипаттау 

ББЖ №1 

7.3.5.2.Табиғат кешендерін жоспар бойынша  зерттейді, сипаттайды және картада көрсетеді. 

7.1.1.3.Географиялық дерек көздерімен жұмыс істеу(карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

7.2.1.4. Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу 

4.1 Геодемография 

11-12 Халықтың қоныстану заңдылықтары 7.4.1.1 халықтың қоныстану заңдылықтарын анықтайды және түсіндіреді 

13-14 Халық тығыздығы. Қазақстан 

халқының құрамы мен тығыздығы 

7.4.1.2 халық тығыздығын анықтайды және көрсеткіштеріне баға береді 

15-16 Дүниежүзі халқының нәсілдік және 

этникалық құрамы 

7.4.1.3 дүниежүзі халқының нәсілдік, этникалық және діни құрамын анықтайды және таралу 

аймақтарын картадан көрсетеді  

 

17-18 Дүниежүзі халқының діни құрамы 

ББЖ №2 

7.1.1.3.Географиялық дерек көздерімен жұмыс істеу(карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

7.2.1.4. Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып, карталарды оқу 



 

 

 

 

19-20 Қайталау. ТЖБ Ішкі жиынтық бағалау 

4-тоқсан (9 апта, аптасына 2 сағаттан барлығы 18 сағат) 

5.1. Табиғи ресурстар 

1-2 Табиғи ресурстардың түрлері 
7.5.1.1 табиғи ресурстарды жіктейді 

 

3-4 
Жергілікті жердің табиғат 

ресурстары 

7.1.1.3 Географиялық дерек көздермен жұмыс істеу (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

5-6 

Табиғи ресурстардың таралу 

заңдылықтары 

 

7.5.1.2. табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды 

7.5.1.3. табиғи ресурстардың көздерін картада көрсетеді 

7.2.1.4 Географиялық шартты белгілерді қолдана отырып карталарды оқу 

5.2. Дүние жүзі шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы 

7-8 
Шаруашылық туралы түсінік 

 

7.5.3.1 шаруашылық салаларын жіктейді (ауыл шаруашылық, өнеркәсіп), маңыздылығын 

түсіндіреді  

 

9-10 
Ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп 

ББЖ №1 

7.1.1.3 Географиялық дерек көздермен жұмыс істеу (карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, 

графикалық материалдар) 

7.2.2.1 географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді 

6.1. Дүние жүзі елдері 

11-12 
Елдердің физикалық-географиялық 

орны 
7.6.1.1 елдердің географиялық орнын анықтайды және орнына байланысты топтастырады. 

13-14 
Елдердің экономикалық-

географиялық жағдайы 
7.6.1.2. елдердің экономикалық-географиялық жағдайын талдайды және баға береді. 

15-16 

Елдердің экономикалық-

географиялық орнына байланывссты 

жіктелуі 

ББЖ №2 

7.6.1.3 елдерді экономикалық -географиялық жағдайына байланысты топтастырады. 

17-18 Ішкі жиынтық бағалау Тоқсандық білімдерін жүйелеу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


