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1 7.1A  Физикалық шамалар 

және өлшем бірліктер (5 сағ) 

 

1. Кіріспе.Физика табиғат туралы ғылым. 

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. 

Тәжірибе – ғылыми таным әдісі.  

2. Физикалық шама. Шамаларды өлшеу. 

Халықаралық бірліктер  жүйесі (ХБЖ). 

3. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.  

Скаляр және векторлық шамалар. 

Бір түзудің бойында жатқан векторларды 

азайту және қосу.  

4. № 1. Зертханалық жұмыс.  

Жүйеден тыс өлшем бірліктер. 

№ 2. Зертханалық жұмыс. 

Өлшеу аспаптарының қателігі мен бөлік құнын 

анықтау. 

 

7.1.1.1 - физикалық  құбылыстар, физикалық 

шамалар және  өлшем бірліктерге мысалдар келтіру; 

7.1.1.2 - негізгі физикалық шамалар мен олардың 

ХБЖ жүйесі бойынша өлшем бірліктерін білу: масса 

(кг), ұзындық (м), уақыт (с);  

7.1.1.3 - туынды өлшем бірліктер мен негізгі ХБЖ 

бірліктерді ажырату; 

7.1.1.5 - сандарды стандарт түрде жазған кезде еселік 

және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: 

микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) 

және мега (M);  

7.1.1.6 - скалярлық және векторлық шамалар 

арасындағы айырмашылықты білу және мысалдар 

келтіру; 

7.1.1.7 - коллинеарлы векторларды қосу мен 

азайтуды жүргізе білу (осы кезеңде бағаламауға 

ұсынылған); 
7.1.2.1 - аспаптардың қателіктерін есепке ала 
отырып, ұзындықты және уақытты өлшеу;  

 

2 7.1В Жылдамдық  (11 сағ) 

 
Механикалық қозғалыстар және оның 

сипаттамасы. Материалдық нүкте. Қозғалыс 

траекториясы. Жол және орын ауыстыру. 

 

Түзусызықты бірқалыпты  және бірқалыпсыз 

қозғалыстар. Жылдамдық. Бірқалыпсыз 

қозғалыстың орташа жылдамдығы. 

 

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстың 

7.2.1.1 - келесі терминдердің физикалық мағынасын 

түсіну – траектория, жол, орын ауыстыру, 

жылдамдық, орташа жылдамдық; 

7.2.1.2 - механикалық қозғалыстын 

салыстырмалығын түсіну; 

7.2.1.5 - түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен 

бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу;  

7.2.1.3 - келесі формуланы пайдалана отырып 

жылдамдықты және орташа жылдамдықты есептей 



графигі. График салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

№3 Зертханалық жұмыс.   

 Орташа жылдамдықты зерттеу. 

 

№4 Зертханалық жұмыс  

Бірқалыпты  қозғалыс кезіндегі 

жылдамдықтың уақытқа және жолдың уақытқа 

тәуелділігін зерттеу.  

 

Үдеу. Үдеудің физикалық мағынасы.  

Теңайнымалы қозғалыс.  

 

Жолды жылдамдықтың уақытқа тәуелділік 

графигінен анықтау. Жылдамдықтың уақытқа 

тәуелділігін графигі. 

 

Әртүрлі қозғалыстың графиктері. 

  

Кинематикалық шамаларды анықтау үшін 

графиктік есептер шығару. 

білу: жүрген жолы / жұмсалған уақыты; 

7.2.1.3 - келесі формуланы пайдалана отырып 

жылдамдықты және орташа жылдамдықты есептей 

білу: жүрген жолы / жұмсалған уақыты; 

7.1.1.4 - график осьтерінің координаталарын және 

кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеуді білу; 
7.2.1.6 - орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік  
графигінен жылдамдықты анықтау 
7.2.1.4 - үдеу не екенін түсіну; 
7.2.1.8 дене тұрақты жылдамдықпен немесе тұрақты 
үдеумен қозғалғанда жылдамдықтың уақытқа 
тәуелділігі график астындағы ауданын есептеу 
арқылы жүрілген қашықтықты анықтау; 
7.2.1.6 бірқалыпты қозғалыс кезіндегі орын 
ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигінен 
жылдамдықты анықтау 
7.2.1.7 - жылдамдықтың уақытқа тәуелділік 
графигінен келесі жағдайларды анықтау: 
(1) дене тыныштық күйде болғанда, 
(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалғанда, 

(3) теңүдемелі қозғалғанда, 

(4) айнымалы үдеумен қозғалғанда;  

7.2.1.3 - келесі формуланы пайдалана отырып 

жылдамдықты және орташа жылдамдықты есептей 

білу: жүрген жолы / жұмсалған уақыты; 

 

                                Ішкі жиынтық бағалау жұмысы 

ІІ тоқсан 14 сағат 

3 7.2A Тығыздық  (5 сағ) 

 
Дененің массасы және көлемі.             

 Қатты дененің  және сұйықтықтың массасын 

және көлемін өлшеу.  

 

№5 Зертханалық жұмыс.  Дененің массасын 

өлшеу. 

7.2.2.5 - таразылардың (электронды,серіппелі, 

рычагты) көмегімен дененің массасын өлшеу 

7.2.2.5- таразылардың (электронды,серіппелі, 

рычагты) көмегімен дененің массасын өлшеу 

7.2.2.4 - тығыздықтың анықтамасын білу және 

тығыздық = масса / көлем формуласы бойынша есеп 



 

Дененің тығыздығы. Тығыздық бірліктері.  

 

Масса, көлем, тығыздық тақырыптарына 

деңгейлік есептер шығару. 

 

№ 6. Зертханалық жұмыс. 

Дененің көлемін табу. 

№7 Зертханалық жұмыс.  Қатты дененің 

тығыздығын анықтау.  

 

жүргізу;  

7.2.2.6 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе 

сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш 

цилиндрді(мензурка) қолдану 

7.2.2.7 – дұрыс және бұрыс пішінді қатты денелердің 

және сұйықтардың тығыздықтарын анықтау 

тәсілдерін сипаттау 

 

4 7.2В  Күш, масса және салмақ 

(9 сағ) 
Инерция құбылысы.  

 

Күш. Күштерді графикте кескіндеу  

 

Деформация. Дефморациялардың түрлері,  

мысалдар келтіру. Серпімділік күші. Гук заңы. 

Динамометрлер. 

 

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші.  

Масса және салмақ. 

 

№ 8. Серпімділік күшінің серіппенің 

созылуына тәуелділігін зерттеу. Серіппенің 

қаттаңдығын анықтау. 

 

Зертханалық жұмыс №9. Динамометрді 

градуирлеу. 

 

Гук заңына есептер шығару.  

 

Күш және салмақты табу үшін есептер 

шығару. 

7.2.2.1 - инерция құбылысын түсіну және сипаттау; 

7.2.2.2 - масса денедегі зат мөлшерінің өлшемі 

екендігін түсіну; 

7.2.2.3 - дене массасы жылдамдықтың өзгеруіне әсер 

ететінін  түсіну (тыныштық немесе қозғалыс 

жағдайында); 

7.2.2.8 - күштерді берілген масштабта графикалық 

түрде көрсету; 

7.2.2.11 - пластикалық және серпімді 

дефморацияларды ажырату, мысалдар келтіру;  

7.2.2.10 - масса мен салмақ арасындағы байланысты 

сипаттау, F=mg формуласын пайдаланып есеп 

шығару  

7.2.2.2 – масса денедегі зат мөлшерінің өлшемі 

екендігін түсіну 

7.2.2.12 - Гук заңының  F = -k∆x формуласы 

бойынша серпімділік күшін есептеу 

7.2.2.13 - cерпімділік күшінің ұзаруға тәуелділік 

графигінен қатандық коэффициентін анықтау  

7.2.2.10 - масса мен салмақ арасындағы байланысты 

сипаттау, P=mg формуласын пайдаланып есеп 

шығару 



 

                                Ішкі жиынтық бағалау жұмысы 

ІІІ тоқсан 20 сағат 

5 7.3А Үйкеліс (4 сағ) 

 
Үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің түрлері.  

 

Үйкелістің пайдасы мен зияны. Үйкеліс 

күшіне есептер шығару. 

  

№10. Зертханалық жұмыс. Үйкеліс күшін 

зерттеу.  

 

Үйкеліс күшін табу үшін есептер шығару. 

7.2.2.14 - тыныштық, домалау және сырғанау 

үйкелістерін ажырату;  

7.2.2.15 - үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды 

әсерлеріне мысал келтіру;  

7.1.2.2 - қарапайым тәжірибені жеке және топта 

жоспарлай білу; 

7.1.2.4 - зерттеу жүргізу кезінде айнымалы және 

тұрақты шамаларды анықтау; 

7.1.2.3 - деректерді кесте, график, диаграмма, 

презентация түрінде жинау және өңдеуді ұсыну;  

 

6 7.3В Қаттыдене, сұйық және газ 

қысымы  

                   10 сағат 

Заттың молекулалық құрылысы. Қысым. 

Қатты денелердегі қысым. 

 

Сұйықтар мен газдардағы қысым. Паскаль 

заңы.  

Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен 

газдарда болатын  қысым. Қатынас ыдыстар. 

 

Сұйықтың қысымын анықтау. 

 

Кері итеруші күш. 

 

Архимед күші.  

 

№11. Зертханалық жұмыс.  

Сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күшті 

зерттеу. 

 

Денелердің жүзу шартына есептер шығару. 

7.3.1.2 - газ қысымы бейберекет қозғалатын 

молекулалардың соқтығысуларына негізделенетінін 

түсіндіруі 

7.3.1.1 - қысым терминін түсіну және оны мына 

формула бойынша есептеу: қысым = күш / аудан;  

7.1.1.5 - сандарды стандарт түрде жазған кезде еселік 

және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: 

микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) 

және мега (M); 

7.3.1.3 - қысым мен тығыздық теңдеулерден р =ρgh 

формуласын шығару және оны қолдану; 

7.3.1.4 - сұйықтар мен газдардағы итеруші күштің 

табиғатын түсіндіру; 

7.3.1.5 - есептерді шығару кезінде Архимед заңын 

пайдалану;  

 



 

№12. Зертханалық жұмыс.  

Денелердің жүзу шарттарын зерттеу. 

 

Ареометрлер. Ауада ұшу 

 

7 7.3С   Жұмыс және қуат (6 сағ) Механикалық жұмыс. Жұмыстың өлшем 

бірлігі. 

 

Денені бірқалыпты көтерудегі күштердің 

жұмысын анықтау  

 

Қуат. Қуаттың өлшем бірлігі.  

 Жұмыс және қуат тақырыбына сапалы және 

сандық есептер шығару.  

 

№13. Зертханалық жұмыс.   Қуатты анықтау  

 

Механикалық қуатты анықтау үшін есептер 

шығару.. 

7.2.3.1 - механикалық жұмыстын физикалық 

мағынасын түсіну  

7. 2.3.2 - қуаттың физикалық мағынасын түсіну; 

7. 2.3.3 - A=Fs, N=A/t, N=FV формулалары бойынша 

механикалық жұмыс пен қуатты есептеу 

 

 

                                Ішкі жиынтық бағалау жұмысы 

ІV тоқсан 20 сағат 

8 7.4A Энергия (6 сағ) 

 
Механикалық энергия. Энергияның түрлері.  

 

Дененің потенциалдық энергиясы. Ауырлық 

күші әрекет ететін дененің потенциалдық 

энергиясы. 

 

Потенциалдық энергияны анықтауға есептер 

шығару. 

 

Кинетикалық энергия.  

Кинетикалық энергияны анықтауға арналған 

7. 2.3.4 -механикалық энергияның екі түрін атау: 
(механикалық, кинетикалық); 

7. 2.3.6 - Жер бетіне жақын арақашықтықта 

потенциалдық энергия үшін Ep=mgh формуласын 

пайдалану; 

7. 2.3.5 - кинетикалық энергия Ek=mv2/2 формуласын 

қолдану; 

7. 2.3.7 - энергияның бір түрден екінші түрге 

өзгеруіне мысалдар келтіру және түсіндіру, 

механикалық энергияның сақталу заңын қолдану; 

 



эксперименттік және сандық есептер. 

 

Механикалық энергияның сақталу заңы. 

 

Механикалық энергияның сақталу заңына 

есептер шығару.   

9 7.4В Күш моменті  (8 сағ) Күш моменті. Жай механизмдер.   

 

Күш моментінің алтын ережесі.  

 

№14. Зертханалық жұмыс.  

Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау.  

 

Механиканың алтын ережесіне есептер 

шығару.  

 

Көлбеу жазықтық. Механизмнің пайдалы 

әрекет коэффициенті. 

 

№15.  Зертханалық жұмыс. Көлбеу 

жазықтықтың ПӘК-н анықтау.  

 

№16.  Зертханалық жұмыс. Пішіні дұрыс емес 

жазық фигураның ауырлық центрін анықтау. 

7.2.4.1 - қарапайым механизмдердің қолданылуына 

баға беріп, «Механиканың алтын ережесін» 

тұжырымдау;  

7. 2.4.2 - күш моменті ұғымын түсіндіріп, күнделікті 

өмірден мысалдар келтіру; 

7. 2.4.3 - тепе-теңдік жағдайда тұрған дене үшін күш 

моменттер ережесін тұжырымдау және есептер 

шығару 

7.2.3.8 - көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер 

коэффициентін тәжірибеде және есептер шығару 

барысынды анықтау; 

7. 2.4.4 - жазық фигураның массалық центрін 

тәжірибеде анықтау 

10 Космос және Жер  (6 сағ)  Күн жүйесі. Планетаның қозғалысы. Бұл 

сұраққа ғалымдардың пікірлері. 

 

Күннің жылдық қозғалысы. Жылды айға және 

тәулікке бөлу. 

 

Жыл мезгілдері және Жердің Күнге қатысты 

көлбеу орналасу. 

 

7.7.1.1 - Күн жүйесінің құрылымын, құрылысын 

сипаттау  

7.7.1.2 - Күн жүйесіндегі денелер қозғалысының көз 

қарасынан күн, ай және жыл ұғымдарын түсіндіру  

7.7.1.3 - Күнді айналып қозғалатын ғаламшарлардың 

қозғалысымен және орбита жазықтығына қатысты 

Жердің айналу осінің көлбеуі арқылы жыл 



Ай фазалары.  

 

Тасу және қайту. 

мезгілдерінің ауысуын түсіндіру 

7.7.1.4 - Ай фазасын білу, оның Жер маңында 

айналуын және Жерге әсерін сипаттау 

                                Ішкі жиынтық бағалау жұмысы 

    

 


