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Стандартты емес тапсырмалар-нақты 

алгоритмін жасап ережеге сай шешудің 

мүмкіндігі болмайтын тапсырмалар.

Стандартты емес тапсырмалардың шешімі

білім алушының есепті шығарудығы

шығармашылық сипаттағы әдіс-тәсілдерді

жүйелі пайдалануды көздейді.

Барлық оқушы бірден 

орындай бермейтін 

тапсырмалар.



Білім алушыларды
тек дайын
алгоритмдер
бойынша емес, 
сонымен қатар
есептердің жаңа
шешімдерін
анықтауға
көмектеседі

Стандартты емес физикалық тарсырмалардың рөлі:

Білім алушылардың
тапқырлығы мен 
жылдам ойлау, тез 
шешім қабылдау
дағдыларын
дамытуға әсер етеді

Есептерді шешуде
білім алушылардың
білімін жаңа өзара
байланысты
орнататын басқа
шешім жолдарын
анықтауды көздейді



Стандартты емес
тапсырмалар
бірнеше белгілер
арқылы бөлінеді.

Нысананың мақсаты бойынша

Стандартты

емес 

тапсырма



Дәйекті

түрлендіруден

тұратын процесс

Шығармашылық

қабілет әр тұлғада

ерте жастан

байқалуы мүмкін

Кей жағдайда

қоршаған ортаға

деген

қызығушылықтан

саналы түрде де 

қалыптасуы мүмкін

Шығармашыл

адамдар ерекше ойлау

алгоритмімен ойлауға, 

түрлі зерттеу әдістерін

түрлі ойлармен

дамытуға назар

аударады
Шығармашыл

адамдардың ойлау

дағдылары ерекше

болады

Шығармашылық

және

шығармашылық

ойлау



Тапсырма №1. Атмосфера. Суреттегі құбылысты анықтап, 

атмосфералық қысымның физикалық шамаларға тәуелділігін

сипаттаңыз. 



Тапсырма №2. Поршенді су сорғысы-баспа құдық.

(а) 2-суретті пайдаланып, поршенді су сорғысының-баспа құдықтың

құрылысын спиаттаңыз.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сурет-2. Поршенді су сорғысы-баспа құдық.

(b) «www.vascak.cz» сайты арқылы тәжірибе жасап, поршенді су

сорғысының – баспа құдықтың жұмыс жасау принципін зерттеңіз.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Тапсырма №3. Галилейдің сорғысы. 3-суретті пайдаланып, тапсырманы орындаңыз.

Италияның Тоскана қаласында тұратын Герцог 17 ғасырда сарайының ауласына баспа құдық

орнатты. Бірақ Герцог жасаған сорғысының суды тарта алмайтынын байқады. Герцог бұл

туралы Галилейден сұрады- «Неліктен бұл сорғымен 10 метрден тереңірек жерден суды айдай

алмай тұрмын?»

Сурет-3. Галилейің сорғысы.

(а) Галилейдің сорғысының негізі мәселесін суреттен қарап анықтап жазыңыз

__________________________________________________________________

(b) Галилейдің жауабын өзіңіз анықтап жазыңыз

(с) Галилейдің жауабының дұрыстығын есептеулер жүргізу арқылы дәлелдеңіз.

(d) Өз заманында өкінішке орай Галилей Герцогтың сұрағына жауап бере алмады, ал сіз қалай

жауап беруді ұсынар едіңіз.



№ Тапсырма Жауаптар 

1 Тапсырма түсінікті ме? Ия -50, жоқ-0

2
Тапсырманы орындау кезінде қандай 

қиындықтар туындады?

Қиналған жоқпын-37

Қорытынды жазуға, ойымды жинақтауға қиналдым-

13

3
Тапсырмадағы сізге қызықты, жаңашыл 

болған мәліметтерді атап өтіңіз.

Ауа құрамының биіктеген сайын өзгерісі, Галилейдің 

өз жасаған сорғысының қатесін біздің тапқанымыз, 

т.б.-50

4 Тапсырма қандай құбылысқа негізделген? Атмосфералық қысымға-50

5
Тапсырманың сіз үшін қандай тиімділігі 

болды? 

Қызықты мәліметтерді білдім, атмосфералық 

қысымсыз сорғылардың жұмыс жасамайтынын 

білдім, ғалым болып зерттеу жүргіздім, т.б.

6

Әр сабақта осы тапсырмаларға ұқсас 

тапсырма орындағыңыз келе ме? Себебін 

жазыңыз.

Ия-50, қызықты, өзің ойлауға мүскіндік аласың, өз 

ойыңды ашып жазып, өзің қорытынды жасайсың, 

түсінбеген құбылыстарды түсінуге үйренесің, 

эксперименттерді жасау арқылы түсінігім кеңейген 

сияқты мен қазір қоршаған ортаны басқаша ойлай 

бастаған сияқтымын, т.б.

Білім алушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін 

дамытуға байланысты құрастырылған 

тапсырмалар тиімділігіне байланысты сауалнама
Кесте -2



Стандартты емес

тапсырмалар арқылы

қызығушылықтары

мен шығармашылық

ойлау қабілеттерін

дамытады.

Жаңа білім мен 

жаңа өзін – өзі

тануға мүмкіндік

береді.

Оқушылардың теориялық білімін

практикамен ұштастыра

тақырыптарды жақсы меңгеруге

мүмкіндік береді. 

Оқушылардың

функционалдық

сауаттылығын

дамытады. 




