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            Пән: География 

Сынып: 9 

Оқыту тілі: қазақ 

 
 



№ Тақырып Сағат 

саны 

Оқу мақсаты 

  І тоқсан (9апта,18 сағат) 
1. Географиялық зерттеу әдістері 

1-2 География ғылымы салалары 

туралы түсінік 

2 9.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді; 

3-4 Географиялық зерттеу әдістері. 

Бжб 1 

2 9.1.1.2 география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды; 

9.1.1.3 зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады 

2. Картография және географиялық деректер базасы 

5-6 

 

Географиялық карталар. 2 9.2.1.1 карталарда маңызды географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды 

бейнелеу, оларды көрсету барысында ауызша сипаттайды 
9.2.1.2 географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді 

9.2.1.3 тақырып бойынша картосхемаларды жасайды 

7-8 Географиялық деректер базасы. 

Бжб 2 

2 9.2.2.1 АКТ қолдана отырып географиялық деректер базасын құрастырады (қазақстандық 

компонент негізінде) 

9.2.2.2 географиялық деректерді шығармашылық түрде визуализациялайды 

3. Физикалық география 

3.1 Литосфера 

9-10 Литосфералық катаклизмдерді 

жіктеу 

2 9.3.1.1 литосфералық катаклизмдерді жіктейді, себеп-салдарын түсіндіреді, таралуын 

картада көрсетеді; 

11-12 Литосфералық катаклизмдерді 

аудандастыру 

 

2 9.3.1.2. дүниежүзін литосфералық катаклизмдердің таралуы бойынша аудандастырады;  

13-14 Литосфералық катаклизмдер 

барысындағы қауіпсіздік 

шаралары 

Бжб 3 

2 9.3.1.3 литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді 

(жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде). 

 

15-16 

Қайталау сабағы 2 

 

Қайталау 

 

17-18 Тоқсандық  жиынтық бағалау 

(ТЖБ) 

2 Тоқсан бойынша білімдерін жүйелеу, тексеру 



 

II тоқсан (7апта,14 сағат) 

3.2 Атмосфера 
1-2  Климаттың адамзат 

шаруашылығына әсеріәсері. 

2 9.3.2.1 адамзаттың тіршілігі мен шаруашылығына климаттың әсерін бағалайды (жергілікті 

компонентті қосымша қамту негізінде) 

9.3.2.2 атмосфераның қолайсыз және қауіпті құбылыстарының қалыптасуын талдайды, 

түсіндіреді және таралу аумақтарын картада көрсетеді, болжау және сақтану шараларын 

ұсынады (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде) 

3-4 

 

Атмосфераның қолайсыз және 

қауіпті құбылыстары. 

БЖБ 1 

2 9.3.2.2 атмосфераның қолайсыз және қауіпті құбылыстарының қалыптасуын талдайды, 

түсіндіреді және таралу аумақтарын картада көрсетеді, болжау және сақтану шараларын 

ұсынады (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде). 

5-6 Адамзаттың атмосфераға 

тигізетін әсері.  

 

2 

 

9.3.2.3 адамзаттың атмосфераға тигізетін әсеріне баға береді. 

 

3.3 Гидросфера 

7-8 Су ресурстарының маңызы 2 9.3.3.1Су ресурстарының маңызын (су көлік ортасы ретінде, балық аулау, энергия алу, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылық өндірістерінде) түсіндіреді (қазақстандық компонентті 

қосымша қамту негізінде). 

9-10 Су ресурстарының ластануы 

көздері және шешу жолдарыти  

БЖБ 2 

2 

 

 

9.3.3.2 су ресурстарының ластану көздерін анықтайды, шешу жолдарын ұсынады. 

11-12 Су апаттары және олардың 

алдын алу шаралары 

 

2 9.3.3.3 су апаттарын анықтайды және оның алдын алу шараларын ұсынады (жергілікті 

компонентті қосымша қамту негізінде). 

13-14 Су қорларының азаю 

себептерін анықтау  

ТЖБ 

2 9.3.3.4 су қорларының азаюына әсер етуші факторларды жіктейді және болашағына 

болжам жасайды. 

ІІІ тоқсан (10апта,20 сағат) 
3.4 Биосфера 

3.5 Табиғи-аумақтық кешендер  

1-2 Ноосфераның қалыптасуы  2 9.3.4.1 ноосфераның қалыптасу шарттарын зерттейді 



3-4 Қазақстандағы ноосфераның 

дамуы 

2 9.3.4.2 Қазақстанның ноосфераның дамуында қосқан өзіндік үлесін талдайды 

5-6 Антропогендік факторлардың 

табиғат кешендеріне әсері 

2 9.3.5.1 антропогендік факторлардың табиғат кешендеріне тигізетін әсерін зерттейді 

(жергілікті компонент негізінде); 

7-8 Антропогендік ландшафттарды 

жақсарту жолдары 

Бжб 

2 9.3.5.2 антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдарын ұсынады (рекультивация, 

мелиорация ландшафтық дизайн) 

4. Әлеуметтік география 

4.1 Геодемография 

 

9-10 

Көші-қонның басты бағыттары 2 9.4.1.1 халық миграциясының басты бағыттарын анықтайды, карталық сызба-нұсқада 

көрсетеді, себептерін түсіндіреді, миграция сальдосын есептейді, болжайды және зерттейді 

маңыздылығын түсіндіреді; 

 

11-12 

 

Еңбек ресурстарының сандық 

және сапалық құрамы 

2 9.4.1.2 еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамына баға береді және графикалық 

түрде көрсетеді, демографиялық жүктеме коэффициентін есептейді (қазақстандық 

көрсеткіштерді басқа аймақтар мен елдердің көрсеткіштерімен салыстырады негізінде); 

13-14 Еңбек ресурстарының сандық 

және сапалық құрамы 

2 9.4.1.2 еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамына баға береді және графикалық 

түрде көрсетеді, демографиялық жүктеме коэффициентін есептейді (қазақстандық 

көрсеткіштерді басқа аймақтар мен елдердің көрсеткіштерімен салыстырады негізінде); 

15-16 Елді мекендердің түрлері 2 9.4.1.3 елді мекендердің түрлерін, олардың функционалды зоналарын сипаттайды және 

көрсетеді, ерекшеліктерін талдайды (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде); 

17-18 Урбандалу үдерісі және 

урбандалумен байланысты 

мәселелер 

Бжб 2 

2 9.4.1.4 урбандалу үдерісін түсіндіреді, себеп-салдарын талдайды, урбандалумен 

байланысты проблемалдардың шешу жолдарын ұсынады (қазақстандық компонентті 

қосымша қамту негізінде) 

19-20 Қайталау сабағы 

ТЖБ 

2 9.4.1.4 урбандалу үдерісін түсіндіреді, себеп-салдарын талдайды, урбандалумен 

байланысты проблемалдардың шешу жолдарын ұсынады (қазақстандық компонентті 

қосымша қамту негізінде) 

IV тоқсан (9апта,18 сағат)   
5. Экономикалық география 

5.1 Табиғи ресурстар  

1-2  Табиғи-ресурстық потенциалда 

бағалау 

Табиғатты пайдалану түрлері 

2 9.5.1.1 жекелеген аймақтардың табиғи-ресурстық потенциалын бағалайды (қазақстандық 

компонентті қосымша қамту негізінде); 

9.5.1.2 табиғатты пайдалану түрлерін топтастырады; 



3-4 Тұрақты дамудың белгілері мен 

бағыттары 

«Тұрақты даму» концепциясын 

зерттеу 

2 9.5.1.3 «тұрақты даму» ұғымын түсіндіреді, тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарын 

атайды; 

9.5.1.4 тұрақты даму жөнінде зерттеу жүргізеді, ұсыныстарын түйіндейді (жергілікті 

компонент негізінде) 

5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар 

5-6 Ғылыми-техникалық 

революция үдерісі және даму 

бағыттары 

 

2 9.5.2.1 ҒТР үдерісін, даму бағыттарын талдайды және түсіндіреді; 

 

7-8 Адами капиталдың сапасы 

Дүниежүзіндегі адам 

капиталының көрсеткіштері 

2 9.5.2.2 адам капитал сапасының көрсеткіштерін анықтайды (адам әлеуетінің даму индексі) 

(қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде); 

9.5.2.3 жекелеген аймақтарды адам капиталы көрсеткіштері бойынша салыстырады, 

қорытынды жасайды және аргументтер негізінде ойын дәлелдейді 

9-10 Шаруашылық 

кәсіпорындарының орналасу 

факторлары 

Дүниежүзілік шаруашылық 

орталықтары  

БЖБ 1 

2 9.5.3.1 шаруашылық кәсіпорындарының орналасу факторларын талдайды (қазақстандық 

компонентті қосымша қамту негізінде) 

9.5.3.2 дүниежүзілік шаруашылық орталықтарын картадан көрсетеді және сипаттайды 

(аймақ пен жекелеген елдер деңгейінде) 

11-12 Дүниежүзілік шаруашылық 

субъектілері 

Халықаралық географиялық 

еңбек бөлінісі 

2 9.5.4.1 дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілерін сипаттайды 

9.5.4.2 халықаралық географиялық еңбек бөлінісінің мәнін анықтайды 

13-14 Халықаралық экономикалық 

қатынас түрлері 

Дүниежүзілік шаруашылықтың 

даму көрсеткіштері 

2 9.5.4.3 халықаралық экономикалық қатынас түрлерін жіктеп, сипаттайды. 

9.5.4.4 дүниежүзілік шаруашылықтың даму көрсеткіштерін сипаттайды (ЖІӨ, ЖҰӨ, оның 

ішінде жан басына шаққанда) 

15-16 Дүниежүзілік шаруашылықтың 

модельдері мен аумақтық 

құрылымы 

Дүниежүзілік шаруашылықтың 

даму үдерістері 

БЖБ 2 

2 9.5.4.5 дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері мен аумақтық құрылымын талдайды. 

9.5.4.6 дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістерін талдайды. 



 

 

 

 

 

 

 

6.1 Елтану(саяси география) 

17-18 Елдердің экономикалық даму 

деңгейі бойынша топтастыру 

Халықаралық экономикалық 

қатынастар 

Тарихи-географиялық аймақтар 

Ішкі жиынтық бағалау (ІЖБ) 

2 9.6.1.1 елдерді экономикалық даму деңгейі бойынша топтастырады 

9.6.1.2 халықаралық ұйымдарды деңгейі және мақсаты бойынша топтастырады 

(қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде). 

9.6.1.3. тарихи-географиялық аймақтарды атайды, сипаттайды және картада көрсетеді. 

 


