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Оқулық – оқушылардың ғылым негіздерін меңгеру 
құралы. Білім алудың негізгі көздерінің бірі және 
білік пен дағды жүйесін дамытушы болып 
табылады.  

 

Оқулық – оқу үдерісін ұйымдастыратын және 
жүзеге асыратын мұғалім жұмысындағы маңызды 
басшылық.  

 

Оқулық ұғымдарды енгізудің логикасы мен 
реттілігін, олардың ашылу тереңдігін, енгізілген 
оқу материалының жекелеген бөліктері арасында 
уақытты бөлуді анықтайды. 



Оқулық өз мақсатын орындау үшін келесі 

талаптарды қанағаттандыру керек: 

 
 Бағдарламада белгіленген шектерде ғылыми білімнің 

осы саласының қазіргі даму деңгейіне сәйкес ғылыми 

шынайы деректерді хабарлау; 

 

Оқушылардың ойлауын дамыту, ойлау жүйесін 

қалыптастыру; 

 

 Болашақта өз бетінше білім алуды қамтамасыз ету. 

 



 Құрылымдық тапсырмалармен жұмыс істей отырып, 

оқушылар жаңа білімді меңгереді, өз бетінше жұмыс 

істеу дағдылары қалыптасады, туындаған сұрақтарға 

жауап таба алады. Бұл жұмыс оқу үрдісінің барлық 

кезеңдерінде жаңа білімді меңгеруден бастап, оларды 

бекітумен, қайталаумен және қорытындылаумен 

аяқталады.  

 



 Әрбір тапсырма дидактиканың негізгі принциптерін 

қанағаттандыруы тиіс: қол жетімділік пен жүйелілік, 

саналы және шығармашылық белсенділік, ғылыми 

және теорияның практикамен байланысы. Олардың 

деңгейі әр түрлі болуы тиіс, яғни балалардың дамуына 

қарай күрделенуі тиіс (спираль бойынша Даму). 





 1976 жылы Х. Вольфтің "Эксперименталды физика" кітабы 

алғашқы физика оқулықтарының бірі. Оны латын тілінен аударған 

М.В.Ломоносов «Бізді қоршаған әлем туралы ғылым бар, оны 

тәжірибе арқылы тануға, түсінуге болады»,-деген екен.   

 Физика-математика ғылымдарының докторы М.Е.Герценштейн: 

«Физика оқулығында шағын шығармашылық жұмыстар болуы 

керек. Ол оқушылардың физикаға деген қызығушылықты 

арттыруға көмектеседі. Техникамен байланыс та қажет: 

физиканың зерттелетін заңдарына негізделген техникалық 

құрылғылардың сипаттамасы. Оқулықта күрделілігі әртүрлі 

материал болуы тиіс». 

 



 2.1-суретте көмір электростанциясындағы бойлер (су жылытатын 

құрылғы) көрсетілген. Металл құбырдағы су жоғары көтерілген ыстық 

газдың арқасында қызады.  

(а)  (i) Неліктен ыстық газ жоғары көтерілетінін түсіндіріңіз.  

 (іі) Бөлшектер туралы мағлұматқа сүйеніп, энергия конвекция арқылы 

металл құбырларға қалай берілетінін түсіндіріңіз. 

(ә) 2.2-суретте шаң мен күлді ұстап қалғыш электр сүзгіші орналасқан құбыр 

көрсетілген.  

Түтінді ұстап қалғыштың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

 



 Қатты картон бөлігі ағаш тақтайшаға (планка) екі жабысқақ лента 

«топса» көмегімен жапсырылған. 1.1-суретті қараңыз.  

 

 

 

 

 

(а) Картон суретте көрсетілгендей А, В немесе С нүктелерге түсірілген 

күштің әсерінен көтеріледі.  

(i) Картонды минималдық күш жұмсап көтеру үшін күш қай нүктеге 

түсуі қажет. Күштің бағыты қандай болады? 

(ii) Неліктен бұл нүктеге түсірілген күш минималды болатынын 

түсіндіріңіз.  

(ә) Алғашқыда картон ағаш тақтайшаның үстінде тегіс тұрады. Оған 

сіріңке қорабы орналастырылады. 1.2-суретте көрсетілгендей 

картонның сол жағы баяу көтеріледі.  

 



(i) Cіріңке қорабы құлауы үшін қажетті шартты тұжырымдаңыз.  

(б) Сіріңке қорабы 1.3-суретте көрсетілгендей ашылады. Содан кейін (ә) 

жағдайындағы процесс қайталанады.  

 

 

 

 

(i) «үлкен», «бірдей» немесе «кіші» сөздерін қолданып, төмендегі сөйлемді 

толықтырыңыз.  

1.3-суреттегі сіріңке қорабы құлағанға дейінгі картонның көтерілу 

бұрышы 1.2-суреттегі сіріңке қорабы құлағанға дейінгі картонның 

көтерілу бұрышымен салыстырғанда ...  

(ii) Жауабыңыздың себебін түсіндіріңіз.   

 





«Ойлау таңданудан басталады» 

Аристотель  



Назарларыңызға рахмет! 


