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І тарау. Атомдардағы электрондардың 
қозғалысы 

• Атомдардағы 
электрондардың 
таралуы 

• Энергетикалық 
деңгейлер 

• Атомдағы 
электрондардың 
қозғалысы 

• Иондардың түзілуі 
• Қосылыстардың 

формулаларын 
құрастыру 

 



ІІ тарау. Заттардың формулалары және 
химиялық реакция теңдеулері 

• Массалық үлесін 
анықтау 

• Зат массасының 
сақталу заңы 

• Реакция 
теңдеулерін 
құрастыру 

• Реакция типтері 

 



ІІІ тарау. Металдардың белсенділігін 
салыстыру 

• Металдардың оттек 
және сумен 
әрекеттесуі 

• Металдардың 
қышқылдармен 
әрекеттесуі 

• Металдардың тұз 
ерітінділерімен 
әрекеттесуі 

• Металдардың 
жемірілуі және оның 
алдын алу 

 



ІV тарау. Зат мөлшері 

• Зат мөлшері 
• Моль 
• Авогадро саны 
• Мольдік масса 

 



V тарау. Стехиометриялық есептеулер 

• Реакция теңдеулері 
бойынша 
есептеулер 

• Авогадро заңы 
• Мольдік көлем 
• Реакциялардағы 

газдардың көлемдік 
қатынастары 

 



VІ тарау. Химиялық реакциялардағы 
энергиямен танысу 

• Отынның жануы 
• Жылыжай эффектісі 
• Экзотермиялық 

және 
эндотермиялық 
реакциялар 

• Термохимиялық 
теңдеулерге 
есептер шығару 

 



VІІ тарау. Сутек. Оттек және озон 

• Сутек 
• Сутектің қасиеттері 
• Оттек 
• Оттектің қасиеттері 
• Озон 
• Аллотропия 

 



VІІІ тарау. Химиялық элементтердің 
периодтық жүйесі 

• Периодтық жүйе 
құрылымы 

• Химиялық 
элементтерді 
периодтық жүйедегі 
орны 

• Элементтердің 
табиғи топтары 

• Металдар және 
бейметалдар 

 



ІХ тарау. Химиялық байланыс түрлері 

• Химиялық 
элементтердің 
электртерістігі 

• Коваленттік 
байланыс 

• Иондық байланыс 
• Кристалдық тор 

түрлері 

 



Х тарау. Ерітінділер және ерігіштік 

• Ерітінділер 
• Ерігіштік 
• Ерітінділердің 

концентрацияларын 
өрнектеу әдістері 

 



ХІ тарау. Бейорганикалық қосылыстардың 
негізгі кластары. Генетикалық байланыс 

• Оксидтер 
• Қышқылдар 
• Негіздер 
• Тұздар 
• Бейорганикалық 

қосылыстардың 
жеке кластары 
арасындағы 
генетикалық 
байланыс 

 



ХІІ тарау. Көміртек және оның 
қосылыстары 

• Көміртектің жалпы 
сипаттамасы 

• Көміртектің 
аллотропиялық 
түрөзгерісі 

• Көміртек және оның 
қосылыстарының  
қасиеттері 

 



ХІІІ тарау. Су 

• Табиғаттағы су 
• Судың кермектігі 
• Судың ластану 

себептері 

 



Рубрикалар 





Рубрикалар 

















Оқулық. Мазмұны 

13 тарау 

55 параграф 

6 практикалық жұмыс 

9 лаб. жұмыс 

600 астам тапсырма 
85 сурет 
28 кесте 



Әдістемелік нұсқау. Мазмұны 

1. Тақырыптық-
күнтізбелік 
жоспарлау 

2. Ұзақ мерзімді 
жоспар 

3. Орта мерзімді 
жоспар 

4. Қысқа мерзімді 
жоспар 

1. Календарно-
тематическое 
планирование 

2. Долгосрочный 
план 

3. Среднесрочный 
план 

4. Краткосрочный 
план 



Әдістемелік нұсқау. Жоспар 
1. Сабақтың 

тақырыбы 
2. Негізгі түсініктер 
3. Сабақтың мақсаты 
4. Оқыту нәтижесі 
5. Негізгі идеялары 
6. Ресурстар 
7. Негізгі әдістер 

1. Тема 
2. Ключевые понятия 
3. Цель 
4. Результат 

обучения 
5. Ключевые идеи 
6. Ресурсы 
7. Основные методы 



Әдістемелік нұсқау. Жоспар 
8. Жұмыс формасы 
9. Сабақтың барысы 
10. Сабақты бекіту 
11. Бағалау 
12. Кері баланыс 
13. Сабақты қорыту 
14. Сабақтың оң 

жақтары 
15. Сабақтың теріс 

аспектілері 

8. Формы работы 
9. Ход урока 
10. Закрепление 
11. Оценка 
12. Рефлексия 
13. Итог урока 
14. Положительные 

стороны урока 
15. Отрицательные 

стороны урока 



Дидактикалық материалдар 
• Деңгейлік 

тапсырмалар 
• Тестік тапсырмалар 
• Бақылау жұмысы 

 
• Блум таксономиясы 

басшылыққа 
алынған 

• Функционалдық 
сауаттылық 

• Разноуровневые 
задания 

• Тестовые задания 
• Контрольные 

работы 
 

• Таксономия Блума 
• Функциональная 

грамотность 



Назарларыңызға 
рахмет 
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