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Бұл оқу-әдістемелік құрал Дүниежүзі тарихын 5-сыныпқа оқытатын мұғалімдерге ұсынылады. Мұғалімге 
арналған әдістемелік нұсқаулық ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу бағдарламасындағы бөлім-
дердің барлық сабағының сипаттамасын қамтиды. Оқулықтағы тақырыптар оқушының ежелгі дәуірдегі 
адамзат қоғамының даму кезеңдері туралы біртұтас түсінігін қалыптастырады және әртүрлі мәдениетке, 
құндылықтарға, діндерге құрметпен қарауға тәрбиелейді. Оқулық тақырыптарында берілген сұрақтар мен 
тапсырмалар оқушылардың зерттеу, коммуникативтік, ойлау қабілеттерінің дамуына ықпал етеді. Нұсқау-
лықта оқулықта берілген тақырыптардың оқушыларға тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, тарихи қайраткер-
лердің әлемдік тарихқа қосқан үлестерін сыни тұрғыда бағалау қабілетінің қалыптасуына қалай әсер ететіні 
туралы негіздеме берілген. Оқу-танымдық жұмыстың ұсынылған түрлері арқылы оқушыларда ауызша және 
жазбаша түрде өз ойларын анық білдіру, әртүрлі деректен алынған ақпаратты дұрыс түсіндіру және қолдану, 
болжам жасау сияқты дағдылар қалыптасады. 

Дүниежүзі тарихы бойынша сабақ жоспарын дайындаған кезде оқу үдерісін ұйымдастыруға қатысты жаңа 
педагогикалық тәсілдер қолданылды. Олар: құндылықтарға бағытталған тәсілдер, сондай-ақ жеке тұлғаға, 
іс-әрекетке бағытталған, саралап оқыту, коммуникативтік, ақпараттық-коммуникативтік тәсілдер. 

Оқытудағы құндылықтарға бағытталған тәсіл оқушылардың бойында түрлі мәдениеттер мен пікір-
лерге құрметпен қарау сезімін қалыптастырады. Әртүрлі елдер мен халықтардың тарихын оқыту кезінде 
оқушылар мәдениеттердің әртүрлілігі, сонымен бірге адамдар қауымдастығының бірлігі және біртұтастығы 
туралы толыққанды түсінік алады. Олар әртүрлі мәдениет өкілдерімен өзара тиімді ынтымақтастық орнату 
жолдарын айқындауға үйренеді. 

Оқытудағы жеке тұлғаға бағытталған тәсіл оқушы тұлғасына, оның пікірлері мен ұсыныстарына құр-
мет көрсетуді көздейді. Сабақта оқушыларға қолайлы жағдай жасау олардың шығармашылық қабілет-
терінің толық ашылуына әсер етеді. Сабақ барысында оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеріп, 
оқу сабақтарды жүргізу барысында демократиялық стилін ұстану қажет. Осы педагогикалық тәсіл тарихи 
дамудың күрделі сұрақтарын талқылау барысында оқушының өз ой-пікірін анықтау және қорғай білу, та-
рихи оқиғаларға баға беру және өзіндік қорытынды шығару, қарастырылып отырған тарихи оқиғалар мен 
үдерістерге өзіндік көзқарас пен пікір білдіру сияқты дағдыларын қалыптастыруда мұғалімнің жан-жақты 
көмек көрсетуін көздейді.

Іс-әрекетке бағытталған тәсіл оқушылардың білімі мен дағдылары шығармашылық дербес іс-әрекеті 
үдерісінде қалыптасатынын білдіреді. Шығармашылық ізденіс, зерттеу жұмысы, тарихи оқиғаларды талдау 
және түсіндіру нәтижесінде оқушылар ақпаратпен дербес жұмыс істеуді үйренеді. Іс-әрекетке бағытталған 
тәсіл сабақ өткізу кезінде оқытудың әртүрлі белсенді түрлерін, рөлдік ойындарды пайдалануды және про-
блемалық сұрақтардың шешімін өз бетінше іздеуге, табуға мүмкіндік беруді көздейді.

Саралап оқыту тәсілі оқушылардың тұлғалық-психологиялық ерекшеліктерін, қабілеттерін, бейімділік-
терін және мүдделерін ескеріп, әртүрлі топтар үшін оңтайлы жағдай жасауды көздейді. Сабақты саралап 
оқыту тәсілін ұйымдастырудың бірден-бір шарты мазмұнның күрделілігіне, оқушылардың танымдық қызығу-
шылықтарының бағыттарына, оқушыларға мұғалім тарапынан көмек көрсетудің сипатына қарай бөлінетін 
тапсырмаларды енгізу болып саналады. 

Оқытудағы коммуникативтік тәсіл оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау барысында ақпарат 
және білімдермен алмасу дағдысын қалыптастырады. Оқытудың бұл тәсілі сабақтарда жұмыстың жұптық және 
топтық түрін тұрақты түрде қолдануды көздейді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тәсілі оқушылардың ақпараттық-комму-
никациялық технологияларды қолдану дағдыларын, оның ішінде, ақпарат іздеу, өңдеу, табу, құрастыру және 
қажетті ақпаратты ұсыну сияқты дағдыларды дамытуды; өзара ақпарат және идея алмасу мақсатында ын-
тымақтастық орнатуды; сандық жабдықтар мен қосымшалардың кең спектрін қолдану арқылы өз жұмысын 
бағалау және жетілдіруді көздейді. Оқыту үрдісінде АКТ-ды қолдану; оқушылардың білімдерін кеңейту үшін 
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мультимедиалық ресурстарды пайдалану, белсенді оқыту тәсілдерін техникалық қолдау үшін интерактивті 
тақталармен жұмыс – сандық білім беру ресурстары мен ақпаратты іздеу, сұрыптау, фактілер және құбылыс-
тар арасындағы байланыстар мен ай ырмашылықтарды анықтау, салыстыруға байла нысты өздік жұмыс істеу 
дағдыларын қалып тастырады. 

Осы әдістемелік нұсқаулықта берілген мақсаттар мен тәсілдерді тиімді жүзеге асыру үшін оқыту үдерісін 
өзгеріс пен сабақтастық, себеп пен салдар, дәлел, ұқсастық пен айырмашылық, маңыздылық, интерпрета-
ция тарихи концептілері (ұғымдар) негізінде ұйымдастыру қажет. 

Ұсынылған сабақтардағы тақырыптар проблемалық сұрақтар ретінде берілген. Олар сабақтың басталуы 
кезінде оқушылардың ойлану әрекетін белсенді етуге, сонымен қатар сыни тұрғыда ойлау қабілетінің дамуы-
на, проблемалық сұрақтар құрастыруға және оның шешімін табуға, оқу ақпаратын өзіндік талдау мен жүйе-
леу сияқты дағдыларының қалыптасуына ықпал жасайды. 

Ежелгі дүние тарихы алғашқы адамдардың және алғашқы мемлекеттердің пайда болуынан бастап, Рим им-
периясының күйреуіне дейінгі: хронологиялық тұрғыдан б.з.д. 2,5 млн жылдан б.з. IV ғасырға дейінгі кезеңді 
қамтиды. 

5 сыныпқа арналған "Дүниежүзі тарихы" оқулығы мынадай тараулардан құралады: 
1-тарау. Терімші-аңшылардан бастап, егіншілер мен мал өсірушілерге дейін.
2-тарау. Өзен алқаптары өркениеттері.
3-тарау. Ежелгі Египет.
4-тарау. Қос дөңгелекті арбалар және империялар.
5-тарау. Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің триумфі. 
6-тарау. Ежелгі Қытай.
7-тарау. Ежелгі Грекия.
8-тарау. Ежелгі Грекия мәдениеті.
9-тарау. Рим империясының гүлденуі.
10-тарау. Дәуірлер тоғысындағы Рим. 
"Терімші-аңшылардан бастап, егіншілер мен мал өсірушілерге дейін" деген тарауда ежелгі адамдар, 

"саналы адамның" қалыптасуының факторлары, адам өміріндегі географиялық ортаның рөлі, ежелгі кезең-
дегі өндіргіш күштердің дамуы, діни наным-сенімдердің және алғашқы қауымдық өнердің дамуы туралы 
қарастырылған. 

"Өзен алқаптары өркениеттері" деген тарауда мұғалім ірі өзендердің Еуразиядағы алғашқы өркениет-
тердің пайда болуындағы маңызына назар аударуы қажет. Осы арқылы оқушыларда суландыру құрылыс-
тары қалай және не үшін салынғаны, ғылымның пайда болуына шаруашылықтың қосқан үлесі жөнінде 
түсініктер қалыптасады. Тарауды оқыту барысында Ежелгі Месопотамияның бай мәдени мұрасын қарастыру 
маңызды болып саналады.

"Ежелгі Египет" тарауын зерделеу барысында оқушылар Египеттегі егіншіліктің дамуының алғышартта-
рымен және оның египеттіктердің негізгі шаруашылығына айналу үдерісімен танысады. Ежелгі египеттіктер 
қоғамының қалыптасуында діни наным-сенімдердің және дәстүрлердің маңызды рөл атқарғанын қарасты-
рады. Сонымен қатар Гиза қаласындағы Хеопс пирамидасы, Луксор өңіріндегі Дейр әл-Бахри ғибадатханасы 
және Патшалар алқабындағы Тутанхамон табытханасы сияқты үш ірі археологиялық объектіні сипаттайтын 
тарихи ақпаратты зерттеу қарастырылған.

"Қос дөңгелекті арбалар және империялар" тарауында ежелгі мемлекеттердің жауынгерлік қабілетін 
нығайтудағы қос дөңгелекті арбалардың ойлап табылуының маңызы қарастырылады. Таяу және Орта Шығыс-
тағы, сондай-ақ Орта Азиядағы империялардың гүлдену және ыдырау кезеңдеріне, оның ішінде шумерліктер 
мен аккадтықтардан бастап, парсылар мен бактриялықтарға дейінгі кезеңдерге назар аудару керек. Осылай-
ша оқушыларда мемлекеттік жүйенің қалай және не себептен біртіндеп күрделенгені туралы түсінік қалып-
тасады. Қалалар қала-мемлекеттерге айналды, кейін олардың ең қуаттылары империяларға және әлемдік 
державаларға дейін көтерілді. Осылайша оқушылар ежелгі империяның қуатты болуының деңгейін анық-
тауды үйренеді.

"Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің триумфі" тарауында Үнді өзені алқабындағы 
өркениеттің күйреу себептері талданады, буддизм ілімінің Үндістанның касталық жүйесіне және Ашока им-
ператордың көзқарастарының қалыптасуына әсер етуіне баға беріледі. Осылайша аталған тарау оқушылар-
дың әртүрлі діни наным-сенім мен мәдениеттер туралы түсініктерін тереңдету және кеңейту, қазіргі заман 
халықтарының діни түсініктерінің қалыптасуындағы ежелгі қоғамның рөлін анықтауы үшін маңызды болып 
саналады. 

"Ежелгі Қытай" тарауында Конфуцийдің, Лао-Цзының және Шан Янның философиялық ілімдері және 
олардың Ежелгі Қытайдың қоғамдық-саяси дамуына тигізген әсері салыстырылады. Мұнда алғаш рет бүкіл 
елді біртұтас мемлекетке біріктірген Цинь Шихуанди императордың билік ету кезеңіне ерекше назар ау-
дарылған. Оқушылар билік күшін және императордың ықпалын, сонымен қатар қытай қолөнершілерінің 
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шеберлігі мен ғылыми білімдерін нақты сипаттайтын Ежелгі Қытайдың бірегей археологиялық ескерткіші – 
терракот әскерін жан-жақты зерделейді. 

"Ежелгі Грекия" тарауында оқушылар Микены қаласынан табылған маңызды археологиялық артефак-
тіларды талдайды, мифтік аңыздары тарихи дерек бола алатынын түсінеді. Оқушылар Афины полисінде де-
мократияның пайда болуын қарастырады, Афины және Спарта – екі ірі грек қала-мемлекеттерінің ерек-
шеліктерін салыстырады. Тарау Александр Македонскийдің іс-әрекеттерін шолуымен аяқталады, көшпелі 
сақтардан ұлы қолбасшының жеңіліп қалу фактісін ескеру арқылы Қазақстан тарихымен пәнаралық байла-
ныс орнатылады. 

"Ежелгі Грекия мәдениеті" атты тарауда оқушылар ежелгі грек философтардың көзқарастарымен, өнер 
туындыларына мифтік аңыздардың тигізген ықпалымен танысады. Ежелгі Грекияның және қазіргі заманғы 
білім беру саласын салыстырады.

"Рим империясының гүлденуі" тарауында Ежелгі Рим тарихының кезеңдері, "мәңгі қала" – Римнің 
құрылуы туралы аңыздар, Рим империясының қуатты болуының себептері қарастырылады. Оқушылар ежелгі 
римдіктердің гректерден алған құндылықтары мен әлемдік өркениетке олардың қосқан жеке үлесін анықтай-
ды. Римдіктердің қосқан үлестерінің маңыздыларының ішінде - римдік құқық жүйесі, құрылыс өнері және 
бетонды ойлап табу мен оны қолдануы болды. 

"Дәуірлер тоғысындағы Рим" тарауында христиан дінінің таралу себептері, соңғы императорлардың 
Рим империясының қуатын қайта қалпына келтіру әрекеттері қарастырылады. Оқушылар Диоклетиан мен 
Ұлы Константиннің реформаларын, сонымен қатар империяның дағдарысын тудырған факторларды зер-
делейді. Сонымен қатар осы тарау ежелгі әлем жетістіктерін қорытындылайтын тақырыпты қамтиды. Ежелгі 
дүниенің ең маңызды жаңалықтары ретінде жазудың дамуын, инженерлік істегі жетістіктерді және ежелгі 
әлемнің таңғаларлық көркем мұраларын атауға болады. 

Оқулықта мынадай айдарлар берілген: "Ойланыңдар", "Тарихи тұлға", "Жасап көріңдер", "Анықтаңдар", 
"Бұл қызықты", "Естеріңе түсіріңдер","Рефлексия", "Ойланып көріңдер". Айдарлардың әрқайсысы оқыту 
мақсатына қол жеткізеді және тақырып материалдарын баяндаудың тұтастығы мен реттілігін қамтамасыз етеді. 
Айдарлар танымдық және шығармашылық қабілетті дамытуға бағытталған, сонымен қатар сабақта оқушы-
лардың әрекет ету түрлерінің алмасуын қамтамасыз етеді. Айдарлардың тапсырмаларын орындау барысын-
да оқушылар жаңа ақпарат бойынша өз қорытындыларын жасауға, түрлі елде болған оқиғалардың хроноло-
гиялық мерзімдерін салыстыруға үйренеді. Жалпы айдарлардың мазмұны зерттеу жұмысын жүргізу дағдысы 
мен біліктілігін қалыптастыруға бағытталған. 

"Ойланыңдар" айдары оқушылардың оқытылатын тақырыпты мұқият және толық қарастыруын көздейді. 
Бұл айдарда кішігірім зерттеу түріндегі тапсырмалар жиі кездеседі. 

"Тарихи тұлға" айдары оқушыларға белгілі бір тарихи оқиғаларға өз үлесін қосқан тарихи қайраткерлер 
туралы қызықты және маңызды ақпарат ұсынады. Осы ақпарат оқушылардың тарихи қайраткер туралы басқа 
деректерден қосымша ақпарат іздеу ынтасын оятуы қажет. 

"Бұл қызықты" айдары оқушыларға оқытылған тақырып бойынша қосымша ақпарат береді. Айдардың 
мақсаты – оқушының көзқарасын кеңейту және пәнге деген танымдық қызығушылығын арттыру. 

"Рефлексия" айдарында сабақ барысында қарастырылатын материалды қорытындылауға және оқушы-
ның тақырып бойынша оқу жетістігін бағалауға бағытталған сұрақ немесе тапсырма ұсынылады.

"Жасап көріңдер" айдары 5-сынып оқушыларының ерекше қызығушылығын тудырады. Оқушылардың 
практикалық жұмысына қажетті материалдарды мұғалім алдын ала дайындап қоюы қажет.

Сабақтың құрылымына белгілі бір айдарлардың енгізілуі – сабақта оқытылатын ақпараттың тақырыбына, 
көлеміне және сипатына байланысты болады. 

"Ойланыңдар", "Анықтаңдар" айдарларын мұғалім сабақтың басында пайдалануы мүмкін. 
"Бұл қызықты", "Тарихи тұлға", "Ойланып көріңдер" айдарларын жаңа материалды қарастырғаннан 

кейін, сабақтың ортасында қолдануға болады. 
"Рефлексия", "Жасап көріңдер", "Естеріңе түсіріңдер" айдарлары көбінесе сабақтың соңында қолда-

нылады. 
Оқулықта оқытудағы іс-әрекетке бағытталған тәсілге ерекше көңіл бөлінген. Әрбір сабақта оқушылар кар-

талармен, кеспеқағаздармен, мәтіндермен, суреттермен, кестелермен немесе диаграммалармен жұмыс істейді. 
Оқытудың белсенді түрлері оқушыларға өз бетімен жаңа білім алуға көмектеседі. Оқулық та, әдістемелік нұсқау-
лық та фактілерге негізделген ауқымды ақпаратты меңгертуді оқу бағдарламасында қарастырылған дағдылар 
мен біліктердің толық кешенін қалыптастыруға бағыттайды.

Мұндай тәсілдің мақсаты – оқушыларда, ең алдымен, тарихи ойлау дағдыларын қалыптастыру және осы дағ-
дылар мен біліктерге негізделіп қарастырылатын тақырыптар мен мәселелерді әрі қарай өз бетімен зерттеуге 
ынталандыру. Міне, ұсынылған оқулықтың еліміздегі орта мектепке арналған "Дүниежүзі тарихы" оқулықта-
рынан түбегейлі айырмашылығы осында. 
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Осы оқулық пен мұғалімге арналған нұсқаулықтың авторлары 5-сыныпқа арналған Дүниежүзі тарихын 
оқыту бағдарламасына және ұзақ мерзімді жоспарлауға сүйенді. Оқулықтағы материалдарды әзірлеу бары-
сында жүзеге асырылатын оқытудың мақсаттарына баса назар аударылды. 

Оқулықта ұсынылатын мәтіндер мен тапсырмалар, сонымен қатар мұғалімге арналған нұсқаулықтағы 
әдіс темелік нұсқаулар ұсыныс ретінде берілген. Мұғалім осы нұсқауларды өзінің сабақ беру стиліне, оқушы-
лардың және сыныптардың ерекшеліктеріне бейімдеп, білім беру бағдарламасында көрсетілген оқыту мақ-
саттарын жүзеге асыру үшін пайдалана алады.

Мұғалімдерге арналған нұсқаулықта жекелеген тақырыптарда сандық білім беру ресурстарының (СБР) 
пайдаланылуының мүмкіндігі көрсетілген. СБР осы нұсқаулыққа дискі түрінде қоса беріледі. Сонымен бірге 
мұғалім оны http://play.nis.edu.kz сілтемесі бойынша интернет желісінен де таба алады. 

СБР-мен жұмыс жасау – тек ұсыныс түрінде ғана сипаттамаға ие болатынын атап өту қажет. Онда беріл-
ген мәліметті барлық оқушылардың меңгеруі міндетті емес. Дегенмен, мұғалімдерге өз педагогикалық қыз-
метінде СБР-дың мүмкіндіктерін барынша пайдалану талап етіледі. Дүниежүзі тарихы бойынша СБР (оқу 
бағдарламасының Ежелгі Грекия мен Ежелгі Рим туралы тараулары үшін жасалған) оқулықтың материалын 
қайталамайтын, керісінше, оны толықтыратын қызықты оқылымға арналған тексеру мен бекіту материал-
дарын құрайды. СБР материалдары мұғалімнің қалауы бойынша сабақтың түрлі кезеңдерінде, яғни түрлі 
деңгейлі оқушылармен қосымша және жеке-дара сабақты жоспарлау мен өткізу барысында, сонымен қа-
тар үйге тапсырма ретінде де қолданылуы мүмкін. 

Авторлар ұжымы берілген нұсқаулықта мұғалім оқулықтың әрбір элементімен жұмыс жасау бойынша 
туындайтын сұрақтарға жауап тауып, өз әдістемелік қоржынын толықтыратынына сенеді. 

Сіздерге сәттілік тілейміз!
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1. Терімші-аңшылардан бастап, егіншілер мен 
мал өсірушілерге дейін

Тараудың мақсаттары
• Адамның пайда болуына қатысты түрлі теория- 

лық негіздерді түсіндіру;
• адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секілді 

алғашқы әлеуметтік бірлестік формаларын және 
олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 
түсіндіру;

• ежелгі адамдардың тұрмыс салтын сипаттау 
үшін «алғашқы қауымдық өнер» туралы түсінік беру;

• тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты 
ежелгі діни наным-сенімдерді сипаттау;

• ежелгі адамның шаруашылығының түрлерін 
сипаттау;

• "Неолиттік төңкеріске" баға беріп, мағынасын 
түсіндіру;

• егіншілік пен мал шаруашылығының пайда 
болу себептерін түсіндіру;

• иемденуші және өндіруші шаруашылық түр-
лерін салыстыру арқылы экономикалық өрлеу заң-
дылықтары туралы түсінігін қалыптастыру.

Тарихи ойлау дағдылары
Оқушылар:
• әртүрлі деректерден алынған ақпаратты дұрыс 

анықтауға және сұрыптауға;
• ұсынылған тірек сөздерді пайдалана отырып, 

суреттерді сипаттауға;
• сурет бойынша ежелгі адамдар шаруашылығы-

ның түрін анықтауға;
• берілген көрсеткіштер бойынша суреттерді 

іріктеуге;
• оқыған мәтіннің мағынасын түсіндіруге және 

оның кілтті ойын анықтауға;
• тарихи оқиғалардың себептері мен салдарла-

рын анықтауға;
• ақпаратты саралап, кестемен жұмыс істеуге;
• уақыттың белгілі бір кезеңінде болған өзгеріс- 

тердің себептерін түсіндіріп, ұсынылған үлгі бойын-
ша жұмыс істеуге;

• берілген сурет бойынша әңгіме құрастыруға;
• суретте көрсетілген тарихи оқиғаны анықтауға;
• мәтін және суреттердің мазмұны бойынша 

"ашық" және "жабық" сұрақтар құрастыруға;
• ақпаратты түсіндіруге, салыстыруға және қайта 

өзгертуге;
• тарихи оқиғаның қашан болғанын анықтап, 

уақыт сызығымен жұмыс істеуге;
• оқытылатын тарихи оқиғалар туралы сұрақтар 

құрастыруға;
• оқытылатын тарихи оқиғалар мен үдерістер ту-

ралы өз пікірлерін айтуға; 
• сазбалшықтан тотемдік жануардың бейнелері 

бар тұмарлар жасап көруге үйренеді. 

Ойланып көріңдер
Оқушылар ежелгі адамдардың негізгі кәсібі 

терімшілік пен аңшылық болғаны туралы айтып 
өтеді. Аңшылық 10 мыңдай жыл бойы ежелгі адам-
ның тіршілігін қамтамасыз етті. Ежелгі адамдар көбі-
не мамонт, үңгір аюлары, мүйізтұмсық, бұғы сияқты 
ірі жануарларды аулаған. Мұндай жануарлардың 
еті адамдарды бірнеше күнге тамақпен қамтамасыз 
етті. Аңшылықта ауланған жануарлардың еті тамаққа 
пайдаланылса, терісін еттен тазартып, киім-кешек 
тігу және баспананы жылыту үшін қолданды. Жа-
нуарлардың сіңірлерінен жіптер, ал азу тістері мен 
сүйектерінен түрлі құралдар мен әшекей бұйымдар 
жасады. Аңшылық өте қауіпті кәсіп болған. Адамдар 
аңшылық кезінде жиі қаза табатын. Ежелгі адамдар 
жыртқыш жануарлармен бетпе-бет келгенде айла-
керлігі мен тапқырлығының арқасында ғана тірі қа-
лып отырды. 

Ежелгі адамдардың үлкен жетістігі – отты пайдала-
нуы болды. Бұл ежелгі адамның жануарлар дүниесі-
нен бөлінуіне әсер етті. Олар отты пайдалану арқылы 
өздерін және баспаналарын жыртқыш жануарлардан 
қорғады. От суық кезде адамдарды жылытты, отқа 
пісірілген тамақ дәмді де құнарлы болды. Сондықтан 
ежелгі адамдар отты бағалаған. Ежелгі адамдар оны 
найзағай түсіп, жанған ағаштан алып пайдаланған. 
Осы отты үңгірге әкеліп, өшіріп алмауға тырысқан. 
Әйелдер күндіз де, түнде де отқа ие болып отырды. 
«Әйел – ошақ иесі» деген сөз осыдан қалған. Архе-
ологтар бірнеше жылдар бойы өшпей жанып тұрған 
ежелгі ошақтарды әлі де табуда. 

Алғашқы адамның қолға үйреткен алғашқы жа-
нуары ит болды. Жабайы иттер ежелгі адамдардың 
баспаналарының маңына жиі келіп, адамдар тастаған 
тамақ қалдықтарымен, үңгірлер қасында сойылған 
жануарлардың сүйектерімен қоректенген. Біртіндеп 
жабайы иттер мен ежелгі адамдар бір-біріне бой 
үйретті. Басқа жыртқыш жануарлар адамның баспа-
насына жақындаған кезде иттер қожайынына белгі 
беріп, үре бастайтын. Бірте-бірте ежелгі адамдар ит-
терді аңшылыққа өзімен бірге алып жүретін болды. 
Осы кезден бастап, ит адамның күзетшісі әрі көмек-
шісі болып қалды.

Ежелгі адамдар мамонттарды қаумалап, жарға 
құлату арқылы аулады. Ол ежелгі адамның ойлау 
жүйесі жақсы жетілгенін дәлелдейді. Ірі аңды аулау 
арқылы адамдар бірнеше күнге азық-түлік қорын 
жасап алды. Аң аулау оларға тірі қалу үшін аса қа-
жет болды. Аң терілері киім, баспананың жамылғысы 
ретінде пайдаланылды. Сүйектері мен тістері әртүрлі 
құралдар ретінде пайдаға асырылды.
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§1. Алғашқы адам қалай пайда болды?

Сабаққа дайындық 
А4 пішінді парақтарға ұшталған тас, тас шапқы, 

шоқпар, тас балта сияқты алғашқы еңбек құралда-
рының суреттерін басып шығару. 

Жұптасып жұмыс істеу үшін адам типтері туралы 
кесте дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары 
Адамның пайда болуы туралы түрлі теория бар. 

Көптеген ғалымдар олардың ішіндегі үш теорияны: 
діни, ғарыштық және эволюциялық теорияларды 
негізге алады. Діни теория бойынша, адамды және 
жердегі бүкіл тіршілікті Құдай жаратқан. Адамның 
пайда болуы жөніндегі ғарыштық теория бой-
ынша, басқа ғаламшарлық тіршілік иелері өздері 
иемденген білімдер мен дағдыларды жер бетін-
дегі адамдарға таратқан. Немесе адамдардың өз-
дері басқа ғарыштағы тіршілік иелері болып, кейін 
Жердің ресурстарын игеріп алған делінеді. Ал адам-
ның пайда болуының эволюциялық теориясы адам 
және Жердегі бүкіл тіршілік қарапайымнан қазіргі 
заманғы түрлерге дейін бірте-бірте және ұзақ даму 
үдерісі нәтижесінде пайда болғанын дәлелдейді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Адамның пайда болуы жөніндегі түрлі теория-

ларды түсіндіруді суреттер көрсетуден бастаңыз. 
Оқушыларды жұптап алғаннан кейін, оқулықтағы 1), 
2), 3) суреттерді зерделеп, сипаттауды сұраңыз. Адам-
ның пайда болуы туралы теориялардың ешқайсысы 
әлі толығымен дәлелденбегенін түсіндіріңіз. Аталған 
теориялар бір-біріне қарама-қайшы болып табыла-
ды немесе бір-бірін толықтырады. Бірақ адамның 
пайда болуының эволюциялық немесе Чарльз Дар-
вин теориясы неғұрлым дәлелденген деп саналады. 
Оқушылар арасында адамның пайда болуы тура-
лы басқа қандай теориялар белгілі екендігі туралы 
сұрап, пікірталас жүргізуге болады.

Адамның пайда болуы туралы Солтүстік Америка 
үндістерінің аңызын оқыр беріңіз.

Солтүстік Америка үндістерінің аңызы
"... Жаздың ыстық болғаны соншалық – тіпті 

тасбақалар мекен еткен суқоймасы да құрғап қал-
ды. Сонда тасбақалар басқа мекен іздеу үшін жолға 
шығады. Тасбақалардың ішіндегі ең үлкені өзінің жо-
лын жеңілдету үшін қабыршағын шешіп тастай-
ды. Осы тасбақаның ұрпағы адамға айналғанша, 
қабыр шақсыз келе жатты..."

Оқушылардан "Сендер қалай ойлайсыңдар, осы 
аңыз адамның пайда болуы жөніндегі теориялар-
дың қайсысына сәйкес келеді?"– деп сұраңыз.

Одан кейін оқушылар "Алғашқы адамдар" мәтінін 
оқып, ұжымдық талқылау жүргізеді. 

Ежелгі адам неліктен өзгерді?

Бұл тапсырманы орындау үшін оқушылар "Палео-
лит" деген мәтінді оқып шығады. Одан кейін тапсыр-
маның сұрақтарына жауап береді.

Жауаптары
Оқушылар кестеге қарап, адамдардың сыртқы 

пішінін салыстырады. Оқушылар адамның сыртқы 
келбетіндегі, бас сүйегіндегі және миының көлемін-
дегі айырмашылықтар мен ұқсастықтарды табады. 
Осы өзгерістердің пайда болуы нені айғақтайтыны 
туралы айтады. Ми көлемінің үлкеюі адамның шару-
ашылық жүргізуіне байланысты болды. Сыртқы кел-
бет өзгерістерін көріп, оқушылар питекантроптар 
мен синантроптар аустралопитектермен салыстыр- 
ғанда тік жүретінін анықтайды. Аустралопитек – 
"епті адам", өйткені ол еңбек құралдар жасай алған. 
Неандерталдықтардың ми көлемі үлкендеу және 
бас сүйегі қазіргі адамның бас сүйегіне ұқсайды. 

Сурет бойынша анықтаңдар

Оқушылар суреттерден ежелгі еңбек құралдарын 
көреді. Осы еңбек құралдарына өз атау нұсқала-
рын ұсынады. Оқушылар олардың не үшін пайдала-
нылғанын анықтайды. Өз ойларын қорытындылап, 
ежелгі адамдардың негізгі кәсіптерін анықтай алады.

 (5.1.1.1.) түрлі теориялар негізінде адамның пайда 
болуын түсіндіру;
 (5.1.1.2.) адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секіл-
ді алғашқы бірлестік формаларын және олардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру.

палеолит
эволюция
адамның типтері

Адамның пайда болуының эволюциялық теория-
сы туралы кесте. 

Тірек сөздерОқу мақсаттары

Ресурстар
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Жауаптары
Оқушылар суретке қарап, ежелгі адамдардың ең-

бек құралдарының атауларын өз бетімен анықтай 
алады. Сонымен қатар олар еңбек құралдары қан-
дай материалдан (тастан, ағаштан) жасалғанын 
біле алады. Мұғалім оқушылардың нақты жауап-
тарын алу керек (ұшталған тас, тас балта, шоқпар). 
Шоқпарды ірі жануарларды аулау үшін пайдалана-
тын. Кейін оқушылар ежелгі адамдардың ұшталған 
тасты ағаштардың тамырларын және өсімдіктерді 
қазып алу үшін пайдаланғаны туралы айтады. Со-
нымен қатар ұшталған таспен және қазғыш таяқпен 
ежелгі адамдар ағаштағы жемістерді түсіріп алатын, 
кішкентай жануарлардың індерін қазатын. Оқушы-
лардан шаруашылықтың осындай түрлері қалай ата-
латыны туралы сұрауға болады. Оқушылар кәсіптің 
мұндай түрі терімшілік деп жауап бере алады.

Логикалық тізбек құрастырыңдар

Оқушылар берілген үш сурет дұрыс ретпен орна-
ластырып, тапсырманың проблемалық сұрақтарына 
жауап береді. 

Оқушылар суреттерге сипаттама береді. Мұғалім 
осы тапсырма бойынша жүргізілетін жұмысты 
Қазақстан тарихы пәнімен байланыстыруы қа-
жет. Оқушылар Қазақстан тарихын оқыған кез-
де "алғашқы қауым", "ру қауымы", "тайпа" сияқты 
терминдермен танысады. Қай суретте алғашқы қа-
уым, ру қауымы және тайпа көрсетілгенін атайды 
да, оларды хронологиялық кезекпен қойып шыға-
ды. Осыдан кейін бір қоғамдық бірлестіктен келесі 
қоғамдық бірлестікке ауысу себептерін түсіндіреді. 
Адамның еңбек қызметі кезінде адам қоғамының 
ауыса бастағаны, еңбек құралдарының жетілгені, бір 
қоғамдық бірлестіктердің басқа, одан да озық бір-
лестіктерге ауысқаны туралы айтады.

Әңгіме құрастырыңдар

Ұсынылған сөздерді пайдалана отырып, оқушы-
лар сурет бойынша әңгіме құрастырады. Суретке 
қарап, ежелгі адамдардың отты пайдаланғаны тура-
лы қорытынды жасайды. Оттың маңызы туралы өз 
пікірін білдіреді.

Жауаптар
Суретте ежелгі адамдардың қонысы көрсетілген. 

Бірнеше адам лашықтың қасында отыр. Олар жану-
ардың етін мүшелеп жатыр. Қалғандары от жағып, 
етті отқа қақтауға қам жасауда. Шикі етке қарағанда 
отқа қақталған ет нәрлі де дәмді болатын. Екі адам 
найзаны ұштау үшін отқа қыздырып жатыр. Ежелгі 
адамдар отпен жыртқыш аңдардан қорғанды. Күн 
райы суық кезде от қызуына жылынған.

Мұғалім оқушылардан жойылып кеткен жану-
арлар туралы не білетінін сұрауына болады. Ежелгі 
адамдардың тағы қандай жануарларды аулағаны ту-
ралы шағын әңгіме жүргізіледі. 

Бағалау критерийлері 
Оқушы:
• адамның пайда болуы жөніндегі теорияларды 

түсіндіреді;
• суретке қарап тарихи кезеңдерді анықтайды;
• бір тарихи қоғамнан басқа қоғамға ауысуын 

түсіндіреді;
• суретке қарап әңгіме құрастырады;
• өз пікірімен бөліседі, дәлелдер келтіреді және 

қорытынды жасайды. 

Қосымша тапсырма
Оқушылардан сабақтан тыс уақытта ежелгі 

адамдардың еңбек құралдарының үлгілерін жаса-
уды сұрап көріңіз. Кез келген қолда бар материал-
дарды пайдалануға болады, ең бастысы, жасаған 
үлгілердің сыртқы түрі дұрыс болуы тиіс. Оқушылар-
дан неге дәл осы еңбек құралдарын жасағаны және 
олар ежелгі адамдар үшін неліктен маңызды болға-
ны туралы сұрап көріңіз.
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Оқулық: Неліктен ежелгі адамдар Ласко үңгірінің қабырғаларына сурет салған? 12–15-бет.

Оқу мақсаттары

(5.2.2.1) ежелгі адамдардың тұрмыс салтын сипат-
тау үшін «алғашқы қауымдық өнер» ұғымын пай-
далану; 
 (5.2.1.2) тотемизм, анимизм, фетишизм, магия си-
яқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу. 

Тірек сөздер

алғашқы қауымдық өнер
петроглиф
тотемизм
магия
анимизм
фетишизм

Ресурстар

Қабырғаларына сурет салынған үңгір ішінің су-
реттері. Қалта электр шамы, балшық, акварель 
бояулары, сурет салуға арналған қылқаламдар, 
ине-жіптер, мүсін жасауға қажетті тақтайшалар.
Ласко үңгіріне виртуалды саяхат жасауға арналған 
интернет ресурстар.

 §2. Неліктен ежелгі адамдар Ласко 
үңгірінің қабырғаларына сурет салған?

Сабаққа дайындық 
Ласко үңгірінің қабырғаларына салынған жануар-

лардың суреттерін дайындап алыңыз. Өткен шаққа 
саяхат жасау үшін электр қалта шамын дайындап қо-
йыңыз. 

"Жасап көріңдер" айдарындағы тапсырманы 
орындау үшін топ санына байланысты балшық, ак-
варель бояуын, сурет салуға арналған қылқаламдар, 
ине-жіптер, тақтайшалар дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары 
Бұдан, шамамен 150 жылдай бұрын үңгірлерден 

ежелгі адамдар салған суреттер табыла бастады. Кей-
бір суреттерді ежелгі дәуір тарихын зерттеуші маман-
дар, кейбірін қарапайым адамдар кездейсоқ тапқан. 
1940 жылы 12 қыркүйекте француз оқушылары 
таңғаларлық жаңалық ашты. Төрт жасөспірім архео-
лог болып ойнап жүріп, орман ішінде терең шұңқыр- 
ға тап болады. Балалар шұңқырға түсіп, қалта шамын 
жағып, қабырғаларына көз салып, таң-тамаша бо-
лады. Үңгір қабырғаларына аңдардың суреттері са-
лынған екен. Жасөспірімдерге аңдар тура өздеріне 
жүгіріп келе жатқандай көрінеді. Қозғалып тұрғандай 
көрінетін суреттегі бейнелер бояуының сыны кетпей 
сақталып қалған. Сонмен қатар суреттердің өзгеше 
өлшемдері балаларды таңғалдырады. Оқушылар тап-
қан олжалары туралы мұғалімге айтады. Көп ұзамай 
Ласко үңгіріндегі суреттер бүкіл әлемге белгілі болды. 
Ғалымдар бұл суреттерді "саналы адамның" пайда 
болу кезеңімен байланыстырды. 

Ласко үңгірін алғаш зерттеген ғалым Анри Брейль 
осы жерлерде Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын-

да фашист басқыншыларынан жасырынып жүрді. 
Ол осы жаңалықтың тарихи маңызын алғаш дәлел-
деген. Анри Брейль: "Егер Альтамира үңгір өнерінің 
астанасы болса, онда Ласко – оның Версалі" деп жаз-
ды. 1979 жылы қазанда Ласко ЮНЕСКО-ның Дүни-
ежүзілік мұрасының тізіміне енгізілді. 1948 жылдан 
бастап үңгір туристер үшін ашылған болатын. Бірақ 
бұл жағдай бірегей тарихи ескерткіштің бұзылуы 
мен жойылуына қауіп төндіргендіктен, аталған үң-
гірден 200 м қашықтықта Ласко-2 жасанды үңгірін 
жасау туралы шешім қабылданды. Жасанды үңгір 
1983 жылдың шілде айынан бастап ашылды. 

Ежелгі адамдар бірлесіп әрекет ету нәтижесін-
де көп нәрсеге үйренді. Бірақ олар табиғат алдын-
да дәрменсіз болып қала берді. "Саналы адам" көп 
сұрақтарға жауап іздеді. Табиғи құбылыстардың 
пайда болуының себептерін білмей, оларды тылсым 
күштер тудырады деп санады. Осылайша дүниені 
бағындыратын тылсым күштерге деген сенім пайда 
болды. Адамдар оларды рухтар, ал өте қуаттыларын 
құдайлар деп атады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақ басталар алдында Ласко үңгірінің қабырға-

ларына салынған аңдардың суреттерін сыныптағы 
көрнекі жерлерге іліп қойыңыз. Жарықты өшіріп, 
оқушылардан көздерін жұмып отыруды сұраңыз. 
Біраз уақыттан кейін оқушылардан көздерін ашуды 
сұраңыз. Қалташамның сәулесін суреттерге бағыт-
таңыз. Оқушылар өздерін алғаш жаңалық ашушы 
ретінде сезіну қажет. Ласко үңгіріне виртуалды са-
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яхат жүргізу үшін интернет-ресурстарды пайдала-
ныңыз. 

Ласко үңгіріне саяхат

Оқушылардан аңдардың суреттерін көрген кезде 
не сезінгенін сұраңыз. Бұл суреттерді ежелгі адамдар 
салды деп ойлауға бола ма? 

Оқушылар оқулықтағы суреттер мен тірек сөз-
дерді пайдаланып, жұптасып әңгіме құрастырады. 
Әңгіме 5-6 сөйлемнен құрылуы мүмкін.

Анықтаңдар 

Оқушылар сұрақтармен танысып, оларды жұпта-
сып талқылайды. Олар ежелгі суретшілердің сурет-
теріне қарап, ежелгі адамдардың кәсіптері мен на-
ным-сенімдерін анықтауға болатынын айтады. Азық 
үшін ежелгі адамдар аң аулаған. Тоғайда аңдарды 
бақылап, олардың сыртқы кейпі мен іс-әрекетін 
естеріне сақтап отырды. Өздерінің байқағандарын 
аңшылар сурет қылып салған. Олар аңдардың ерек-
шеліктерін нақты көрсете білген. 

Ойланыңдар

Оқушылар сұрақтармен танысып, топта талқы-
лайды. 

Ежелгі аңшылардың суреттері ежелгі адам үшін 
сиқырлы, салттық мағынаға ие болды. Адамдар 
егер найзамен жараланған жануар суретін салса, 
аңшылық олжалы болады деп ойлады. Егер үңгір-
лердің қабырғаларына аңдар суретін салса, олар осы 
мекеннен ешқашан кетпейді деп сенген. Алғашқы 
суретшілердің суреттерінде басты бейне жануарлар 
болды. Адамдардың тіршілігі аңшылықтың сәтті бо-
луына байланысты еді. Сурет салу үшін ежелгі сурет-
шілер түсті балшық, әктас, қара күйе, бор, жоса си-
яқты табиғи материалдарды пайдаланды. Сонымен 
қатар жіңішке сүйек таяқшаларын, тас, жануарлар-
дың жүнінен жасалған қылқаламдар қолданды. Бо-
яулар жануарлар өнімдерінен немесе минералды 
шикізаттан жасалды. Мысалы, минералды шикізат-
тан жасалған жоса бояуын жиі қолданды. Көбіне 
түсті балшықты немесе жосаны көп сақталуы үшін 
жануарлар майымен араластырған. 

Ежелгі наным-сенім

Оқушылар мәтінді оқиды және мүсіннің суретін 
зерделейді. Оқушылар әйелдердің аяқтарын толық, 
ішін үлкен етіп мүсіндегенін айтады. Ежелгі адам-
ның ойынша, әйел құнарлылық нышаны және ұрпақ 
жалғастырушы болды. Ол ошақ иесі болып, бала 
тәрбиеледі және үлкен құрметке ие болды. 

Жабайы аңдардың айшықтары сирек кездеседі.

Бұл қызықты

Жауаптары
Оқушылар Альтамирадағы суреттердің Ласко үң-

гіріндегі суреттерге ұқсайтыны туралы айтады. Сурет-
шілер ешқандай байланыстары болмаса да, бірдей 
сюжетті суреттер салған. Бұл жағдай ежелгі адамдар-
дың өмір салтының ұқсас болғанын дәлелдейді.

Бұл қашан болды?

Алғашқы қауымдық өнер кейінгі палеолит кезін-
де пайда болды. Бұл – "саналы адамның" қалыптасу 
кезеңі. Осы кезеңде алғашқы қауымдық өнер және 
алғашқы діни наным-сенімдер пайда болды.

Сурет бойынша анықтаңдар 

Оқушылардан суретке атау беруді және не бейне-
ленгенін әңгімелеуді сұраңыз. Оқушыларға мынадай 
сұрақтарды қоюға болады: " Адамдар не жасап жатыр? 
Осы суретте не көрсетілмей қалды? Алғашқы қауым-
дық адамдардың ең басты кәсібі қандай іс болды?"

Жауаптары
Оқушылар суретке қарап, аң аулау алдында ма-

гиялық немесе сиқыр жорасы жасалғанын айтады. 
Алғашқы қауымдық адамдар магия мен сиқырға 
сенді. Олар жоралар және сиқыр дуасы арқылы та-
биғи құбылыстарға әсер етуге болады деп ойлады. 
Осылайша ежелгі адамдар аң аулау алдында ар-
найы би орындаған. Аңның суретіне найза қадасаң, 
аңшылық сәтті болады деп сенді.

Табиғатқа табыну

Оқушылар оқулықтағы мәтінді оқып, ежелгі на-
ным-сенімдер туралы мәлімет алады. Олар тоте-
мизм, анимизм, фетишизм және магия ұғымдары 
туралы мәлімет алып, сабақ барысында алған ақпа-
ратты жүйелейді. 

Жасап көріңдер
Оқушыларға практикалық тапсырма орындау ұсы-

нылады. Олар балшықтан аурулар мен апаттан руды 
сақтайтын ежелгі рулық қауымдастықтар тотемдерінің 
тұмарларын жасайды. Оқушылар тұмарлардың не 
үшін қажет болғанын түсіндіреді. Мұғалім "фетишизм" 
терминіне оқушылардың назарын аударады.

Оқушылар балшықтан тұмарлар жасап, кептіреді. 
Кейін бояумен бояйды. Тұмарға инемен тесік жасап, 
жіп өткізеді.

Бағалау критерийлері
• суреттер мен сөздерді пайдаланып, қысқаша 

әңгіме құрастыру қабілеті;
• уақыт сызығында тарихи үдерістерді анықтау 

қабілеті;
• алғашқы қауымдық өнерді сипаттау қабілеті;
• діни наным-сенімдердің пайда болу себептерін 

түсіндіре білу деңгейі бағаланады.
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Оқу мақсаттары

(5.4.1.1) кәсіп және шаруашылық түрлерін 
(терімшілік, аңшылық, балық аулау, егіншілік, мал 
шаруашылығы, металл өңдеу, айырбас сауда) си-
паттау;

(5.4.2.1) «неолиттік төңкеріс» ұғымын түсіндіру, 
оның мәнін ашу;

(5.4.2.1) экономикалық ілгерілеуді түсіну үшін 
шаруашылықтың иемденуші және өндіруші түр-
лерін салыстыру. 

Тірек сөздер
егіншілік
мал шаруашылығы
қолөнер
неолит
неолиттік төңкеріс

Ресурстар

Таратпа материал: жануарларды қолға үйре-
ту және өсімдіктер өсіру кестесі, жануарлар мен 
өсімдіктердің суреттері, А4 пішінді қағаз парақта-
ры, желім. 

Оқулық: Неліктен адамдар егіншілік және мал шаруашылығымен айналыса бастады? 16-17- бет.

 §3. Неліктен адамдар егіншілік және мал 
шаруашылығымен айналыса бастады?

Сабаққа дайындық 
Топ санына қарай берілген кестені параққа басып 

шығарыңыз.

Аңшылық Терімшілік Егіншілік Мал 
шаруашылығы

Уақыт сызығымен жұмыс істеу барысында арпа, 
бидай, күріш, тары, жүгері, картоп, қарбыз, ит, ешкі, 
қой, жылқы, шошқа, түйе, мысық, сиыр, есек сурет-
тері бейнеленген кеспеқағаздар дайындаңыз. 

Олардың саны жұптар санына сәйкес болуы ке-
рек. 

Жұптар санына қарай оқулықтан «Неолиттегі өз-
герістер» сызбасын А4 пішінді параққа басып шыға-
рыңыз. 

Қосымша тапсырманы өткізу үшін оқушылар жасай 
алатын заттардың сипаттамасы берілген кеспеқағаз-
дар дайындаңыз.

1-кеспеқағаз. Кетпен-таяқ пен оған перпендику-
ляр орналасқан ұшталған қалақ түріндегі жүзі бар 
егіншілікке арналған құрал. Кетпен жерді қопсыту 
үшін қолданылды. 

2-кеспеқағаз. Дәнүккіш – ұн тартуға арналған 
құрал. Ол тас плитадан тұрады, оның үстінде мөл-
шері кішірек таспен дән ұнтақтайды.

3-кеспеқағаз. Қыш құмыра – банка тәріздес бал-
шықтан жасалған ыдыс. Оның сырты дөңгелек, ирек 
сызықтармен тілімделіп әшекейленген.

Сабақтың деректі материалдары 

Отты пайдалану, садақ пен жебенің, балық аулау 
жабдықтарының пайда болуы ежелгі адамдардың 
тіршілігін оңтайландырды, суықтан және жыртқыш 

аңдардан қорғануды үйретті. Алайда адамдар ме-
кен ету аймақтарын жиі ауыстыруға мәжбүр болды. 
Өйткені, олар қоныстанған аймақтарда біртіндеп 
аңдар азая бастады. Еңбек құралдарын дайындау 
үшін жарамды тастар табу қиын болды. 

Өсімдік дәндерін, жеміс-жидектер теру кезін-
де адамдар жерге түскен дәндердің өнім беретін 
өсімдік болып өсіп шығатынын байқады. Олар 
қопсытылған жерге дән егіп көре бастады. Ежелгі 
егіншілер егін егу үшін жер телімдерін өңдеп, жаңа 
егін алқаптары үшін тоғайлы жер ағаштарын шауып, 
орын дайындады. 

Егіншілік алғашқы кезде басқа аймақтарға қа-
рағанда Алдыңғы Азияда жақсы дамып қалыптасты, 
себебі бұл өңірде жабайы арпа мен бидай жиі кез-
десетін. Кейін ол көрші аймақтарға тарала бастады. 
Сонымен, бұдан 10 мың жылдай бұрын терімшілік-
тен егіншілік бөлінді.

Ер адамдар аң аулау кезінде өлтірілген жануар-
лардың төлдерін үйге әкелетін.

Адамдар оларды қоректендіріп, қолға үйретті. 
Алғаш қолға үйретілген жануар – ит. Кейін адамдар 
шошқа, ешкі, қой мен сиыр сияқты жануарларды 
қолға үйретті. Жылқы мен түйе бұдан кейін үйретіл-
ді. Сонымен аңшылықтан мал шаруашылығы пайда 
болды. Бірте-бірте адамның табиғатқа тәуелділігі 
жойылды. Оның тіршілігі еңбегі мен қабілетіне тәу-
елді бола бастады. 

Өндіруші шаруашылық түріне ауысу тұрғындар-
дың санының артуына әкелді. Тайпалар мен қа-
уымдар отырықшы өмір салтына көше бастады. 
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Сабаққа қатысты ескертпелер

Айырмашылықты табыңдар 

Сабақты суреттерді қолдану арқылы бастауға 
болады. Суреттердің көмегімен оқушылар ежелгі 
адамдардың шаруашылығы мен кәсібінің түрлерін 
анықтап, көз алдарына елестете алады. Оқушылар-
дан оқулықтағы суреттерге назар аударып, алғашқы 
адамдардың тіршілігін сипаттауды сұраңыз.

Оқушыларға суреттерді ауызша түрде сипаттаған 
кезде қолданатын етістіктерді дәптерге жазып алуды 
тапсырыңыз. 

Оқушыларға шаруашылық қызмет түрлерінің ата-
уы жазылған кестелерді таратып беріңіз. 

Берілген қызмет түрлерін сипаттайтын етістіктерді 
кестеге жазуды сұраңыз. Бұл тапсырманы орындау 
барысында мұғалімнің көмегі қажет болады. 

Сұрақ қойыңыз: Айырмашылықты табуға не 
көмектесті?

Жауаптары
Теру, аулау, аң аулау және т.б. етістіктері 1-суретті 

сипаттау барысында қолданылатын болады, ал егу, 
ору, суару, бағу, су беру және т.б. етістіктер 2-суретті 
сипаттау кезінде пайдаланылатын болады.

Анықтаңдар

Оқушылардан неолит дәуіріндегі адамдардың 
шаруашылық қызметі туралы мәтіндерді тауып оқу-
ды сұраңыз. Оқушыларға адамдардың өндіруші ша-
руашылыққа ауысуына байланысты болған өзгеріс- 
терді анықтау үшін зерттеу жұмысын жүргізетінін 
хабарлаңыз. 

Оқушыларға тіршілік көзі, халық, баспана, еңбек 
құралдары, қолөнер, қоғам сияқты секторлар жа-
зылған, басып шығарылған сызбаларды («Неолитте-
гі өзгерістер») қарап шығуды ұсыныңыз. 

Оқушылар жұмысты жұптасып орындайды. Әрбір 
жұп өздеріне берілген мәтінді пайдаланып, өз жұ-
бымен болған өзгерістерді анықтауы қажет. 

Жауаптар
Оқушылар халық санының өсуі мен жаңа жер-

лердің игерілуіне байланысты тіршілік көздерінің 
кеңеюін, отырықшылыққа көшу, баспаналар салу, 
еңбек құралдарының жетілдірілуі, қыш ыдыстар жа-
сау, отбасылардың рулық қауымға бірігуі секілді өз-
герістерді анықтауы мүмкін. 

Сабақта игерілген білімдерді қорытындылай оты-
рып, оқушылар ежелгі адамдардың аңшылықпен 
және терімшілікпен айналысқанын анықтай алады.

Неолиттік төңкерістің мәні неде?

Оқушылар уақыт сызығын жақсы біледі. Уақыт 
сызығымен жұмыс істемес бұрын алдын ала келесі 
жұмысты атқарыңыз: оқушылар таныс тарихи оқиға-
лардың уақыт мерзімдерін енгізуі қажет. Осы кезең 
оқиғаларын ескеріп, уақыт сызығына мерзімдерді 

енгізу алдында бірнеше тапсырма беруге болады. 
Оқушылар қай оқиға бұрын немесе кейін болғанын 
анықтайды.

Уақыт сызығымен жұмыс істеу дағдысын қайта-
лаған соң, сыныпты жұптарға бөліңіз. 

Оқулықтағы кестеге назар аударыңыз. Оқушылар-
дан өсімдіктер өсіру мен жануарларды қолға үйрету 
кезеңіне арналған кесте мәліметтерін қарап шығуды 
сұраңыз. Әрбір жұпқа А4 пішінді қағаз парақтарын, 
желім және жануарлар мен өсімдіктердің суреттері 
бар кеспеқағаздар таратып беріңіз. 

Уақыт сызығы бір-біріне жабыстырылған бірнеше 
А4 пішінді парақтарда көрсетілуі тиіс. Оқушылардан 
параққа уақыт сызығын (көлденең) сызуын және па-
рақтың сол жақ бөлігіне «25 000 жыл бұрын», орта-
сына – «10 000 жыл бұрын» және қағаздың оң жақ 
бөлігіне «Қазіргі күн» деп белгілеуді сұраңыз. 

Жұптасып талқылау барысында оқушылар уақыт 
сызығына жануарлар мен өсімдіктердің суреттерін 
дұрыс хронологиялық ретпен орналастыруы қажет. 
Бұл тапсырманы орындау кезінде оқушылар кітапта 
көрсетілген анықтама кестесіне көңіл аударады. 

Мынадай сұрақ қойыңыз: "Өсімдіктерді өсіру мен 
жануарларды қолға үйретудің маңызы қандай?"

Сонымен оқушылар өзіндік зерттеу жұмысы ба-
рысында жаңа білімді меңгеру мен оны қолдану 
мүмкіндігіне ие болады. 

Жауаптары
Оқушылар жануарларды қолға үйретудің өсімдік-

тер өсіруден бұрын басталғанына назар аударады. 
Олар бұл үдерістердің арқасында адамдардың өз-
дерін тұрақты түрде азық-түлікпен қамтамасыз ет-
кені туралы қорытынды жасай алады. 

Бағалау критерийлері
Бұл сабақта: 
• егіншілік, мал шаруашылығы және қолөнердің 

жаңа түрлерінің пайда болу себептерін анықтау қа-
білеті;

•  иемденуші шаруашылық түрінің өндіруші шар- 
уашылық түрінен айырмашылығын табу қабілеті; 

• неолиттік төңкерістің ежелгі адамдардың өмірі-
не тигізген ықпалын бағалау қабілеті;

• уақыт сызығымен жұмыс істеу қабілеті; 
• неолит жетістіктерінің маңызын анықтау қа-

білеті бағаланады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға мәтінді оқып, дәптерлеріне таңдау 

бойынша кет пен, дәнүккіш, қыш құмыра секілді үш 
затты жазып суреттеуді ұсыныңыз. Бұл заттардың 
сипаттамасын "Сабаққа дайындық" тарауында көр-
сетілген мәліметтерді жеке кеспеқағаздар жасау 
арқылы беруге болады. Бұл тапсырма оқушыларда 
неолит дәуіріндегі адамдардың тұрмыстық заттары 
мен еңбек құралдары жөнінде көрнекі түсінік қа-
лыптастыруға көмектеседі. 

Бұл тапсырманың қиындығы неде болғандығы ту-
ралы оқушылармен сұрақ-жауап жүргізіңіз.
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Оқыту нәтижелері
Бұл тарауда оқушылар адамның пайда болуы 

жөніндегі теориялармен танысты және адамның пай-
да болуы туралы эволюциялық теорияның дәлелден-
генін түсіндірді. Ежелгі адамдардың сыртқы кейпінің 
неге өзгергені, нәтижесінде адам миының ұлғайға-
ны және еңбек құралдарының жетілгені туралы ой 
түйді. Оқушылар нақты мысалдар негізінде ежелгі 
адамдардың қоғамдық бірлестігінің бір түрінен екін-
ші түріне ауысқанын білді. Оқушылар адамдар то-
быры, ру, қауым, тайпалық одақтар секілді алғашқы 
бірлестік формаларының ауысу кезегін сипаттады. 
Ежелгі адамдардың өмір салтын сипаттай отырып, 
олардың жалғыз тұра алмағанын түсіндіре алды. 
Адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа одақтары секіл-
ді алғашқы бірлестік формаларының ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын табуға қатысты тапсырма-
ны орындады. Ежелгі адамдардың еңбек құралдары 
және олардың қалай пайдаланылғаны туралы білді. 

Ежелгі адамдар отты пайдалана бастады, оттың 
адам тіршілігіне әсері зор болды. Тарау тақырыптарын 
меңгеру кезінде оқушылар Ласко үңгіріне саяхат жа-
сады, үңгір суреттерін сипаттады, ежелгі адамдардың 
суретшілік өнерінің қашан және қалай пайда болғаны 
туралы білді, қандай бояулармен сурет салды және өз 
суреттерін неліктен қол жетуі қиын жерлерде салға-
нын білді. Франциядағы Ласко үңгірінің суретшілері 
мен Испаниядағы Альтамира үңгірінің суретшілерінің 
бір-бірімен ешқандай байланыссыз қалай бірдей су-
реттер салғанын анықтады. Осылайша оқушылар 
«алғашқы қауымдық өнер» туралы білді және оны 
ежелгі адамдардың өмір салтын сипаттау кезінде қол-
данды. Оқушылар ежелгі адамдардың дүниетанымын-
да тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі 
діни наным-сенімдердің болғанын айқындады. 

Оқушылар терімшілік, аңшылық, балықшылық, 
егіншілік, мал шаруашылығы, металл өңдеу, айыр-
бас сауда сияқты шаруашылық қызмет түрлерінің 
күрделенуі заңдылықтарын анықтады. «Неолит-
тік революция» түсінігін қалыптастырды. Оқушы-
лар осы үдерістің маңызын бағалады, иемденуші 
және өндіруші шаруашылықты салыстырды, шару-
ашылықтағы қарқынды өзегрістердің себебін түсін-
дірді. Оқушылар егіншілік пен мал шаруашылығы-
ның пайда болуына байланысты рулық қауымға 
ауысу үдерісінің басталғанын білді. 

Өздеріңді тексеріңдер

1-тапсырма. Оқушылар Венн диаграммасын 
толтыра отырып, ежелгі адамдардың негізгі кәсібі 

терімшілік пен аңшылық болғанын білді. Бұл кәсіп 
түрлерімен адамдар саналы түрде шұғылданды. Сон-
дықтан да аңшылықта жетілген құралдар мен тәсіл-
дерді пайдаланды. Ежелгі адамдардың сыртқы кейпі, 
мидің мөлшері , сөйлеуі және ойлауы, сондай-ақ ең-
бек құралдарын жасау қабілеті олардың өзіндік ерек-
шеліктері болып саналады. 

Диаграмманы толтырудың мүмкін болатын 
нұсқасы:

Ұқсастықтар: тобырмен өмір сүрді, топпен аң ау-
лады, табиғатқа тәуелді болды,

Ерекшеліктер: жануарлар табиғаттың бір бөлігі бо-
лып саналады. Жануарлар тіршілігі түйсікке бағынады.

2-тапсырма
Хронологиялық ретпен адам түрлерінің атаула-

рын орналастырыңдар: а) Аустралопитек; ә) Епті 
адам; б) Питекантроп; в) Синантроп; г) Неандертал-
дық; ғ) Кроманьондық. 

Жауаптары: 
Қазіргі адам кроманьондық тип болып саналады. 
3-тапсырма
Оқушылар иемденуші және өндіруші шаруа- 

шылықтардың сызбасын толтырады. 
Иемденуші шаруашылық: аңшылық, терімшілік, 

балықшылық.
Өндіруші шаруашылық: егіншілік, мал шаруа- 

шылығы, еңбек құралдарын жасау.
4-тапсырма
Алғашқы қауымдық тайпаның өзінен кейін ешқан-

дай археологиялық ескерткіштер қалдырмағанын 
елестетіңіз. Алайда осы тайпаның тілінде сүңгі, қайық, 
лашық, рух, аң аулау, от, жоса сияқты сөздер болған. 

– Ежелгі адамдардың діни наным-сенімдері мен 
кәсіптері туралы не айтуға болады? 

– Адамның қандай түрінің қалыптасуымен аталған 
сөздер пайда болды? 

Жауабы ретінде тайпа тілінде сақталған сөздерді 
пайдаланып, мынадай қорытынды жасауға болады: 
тайпа мүшелері балықшылықпен айналысты, үй сала 
білді, діни наным-сенімдері болды. Сонымен қатар 
тайпа тұрғындары «қуалап аң аулады» және отты 
пайдалана алды. Шаруашылықтың осындай түрлерін 
«саналы адамның» пайда болуымен байланыстыруға 
болады. 

Оқушылар ежелгі адамдардың діни наным-сенім-
дері болғанын, олардын «қуалап аң аулаумен» және 
балық шаруашылығымен айналасқаны туралы айта-
ды. Мұндай кәсіп түрінің қалыптасыу – «саналы адам-
ның» пайда болуымен байланысты болды. 

Тараудың қорытындысы
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2. Өзен алқаптары өркениеттері

Тараудың мақсаттары 
• Ежелгі өркениеттер шаруашылығының 

жүйесін сипаттау 
Тарау тақырыптарында бекітілген мақсатқа жету 

үшін оқушылар өзен алқаптарындағы өркениет-
тердің пайда болу себептерін түсінуі тиіс. Оқушы-
лар адамзат тарихындағы ең ежелгі өркениеттер 
өзендердің маңында пайда болғанын біледі. Өрке-
ниеттердің пайда болуына дейінгі және одан кейінгі 
адамдардың тіршілігін салыстыра отырып, оқушы-
лар қоғамның қарқынды дамуын түсіне алады. Олар 
адамның жігерлі еңбегінің арқасында әрқашан іл-
герілеуге болатындығына көз жеткізеді. Көпшілік 
адамның күшін біріктіру өзен алқабында күрделі су-
ландыру жүйелерін құру үшін қажет болды. Тараудың 
бір тақырыбында суландыру жүйесінің үлгісін жасау 
қарастырылған. Бұл әрекет оқушыларды ерте кезеңге 
апарып, ежелгі адамдардың өмірін елестетуге мүм-
кіндік береді. Ежелгі және қазіргі заман суландыру 
жүйелерін салыстыру нәтижесінде оқушылар тарихи 
сабақтастықты ұғына алады. Бүгінде сумен жабдықта-
удың заманауи жүйелері салынуда, бұл жүйелерде де 
ежелгі кезеңде ойлап табылған принциптер пайдала-
нылады. 

Тарауды зерделей отырып, оқушылар қалалар мен 
мемлекеттердің дамуындағы суармалы егіншіліктің 
рөлін қарастыратын болады. Бұл кезеңде сауда да-
мып, өзен және құрлықтағы сауда жолдарының тар-
мақталған тораптары пайда болды. 

Өзен алқаптарындағы өркениеттердің шаруа- 
шылық жүйесінің ерекшеліктерін сипаттай отырып, 
дәлелдермен негіздеу арқылы, оқушылар өркениет-
тердің оң және теріс жақтарын анықтай алады.

Ежелгі әлем өнерін сипаттау
Оқушылар "мәдениет" және "өнер" деген түсінік-

термен танысады. Месопотамия өркениетінің бір 
дәлелі ретінде сақталып қалған жазба және заттық 
ескерткіштер бар. "Қыш тақтайшамен" практикалық 
жұмыс істеу – шумер жазуы туралы түсініктің қа-
лыптасуы үшін қажет. Гильгамеш туралы дастанмен 
танысу кезінде оқушылар Месопотамияның ежел-
гі тұрғындарының рухани мәдениеті, жақсылық пен 
зұлымдық туралы түсініктер, ежелгі адамдардың ер-
лік әрекеттері жөнінде мәліметтер алады. 

Сонымен қатар ежелгі дәуір өркениетінің дәлел-
дері ретінде сауда мен қолөнердің дамуында маңыз-
ды орынға ие болған цилиндрлік мөрлер туралы 
біледі. Зиккурат ғибадатханаларын сипаттай отырып, 
оқушылар ежелгі Шығыстың тұрғындары үшін діннің 
қаншалықты маңызды рөл атқарғанын ұғына алады. 
Осы тарихи артефактілермен жұмыс істеу Ежелгі Ме-
сопотамия тұрғындарының шаруашылығын зерде-
леуге көмектеседі. 

Тарихи ойлау дағдылары 
• оқиғалар мен құбылыстар туралы түсінік қа-

лыптастыру;
• тарихи оқиғалардың оң және теріс жақтарын 

анықтау;
• тарихи құбылыстардың, үдерістердің ұқсас- 

тықтары мен айырмашылықтарын айқындау;
• ақпаратты жүйелеу мен саралау;
• ежелгі өркениеттердің пайда болу себептерін 

анықтау;
• ежелгі адамдардың өміріндегі өркениеттердің 

қалыптасуымен байланысты болатын өзгерістерді 
түсіндіру;

• ежелгі мемлекеттердегі суландыру жүйесінің 
рөлін сипаттау;

• өз пікірлеріңді дәлелдеу;
• "өркениет" және "өзен алқаптары өркениеті" 

деген түсініктерді қолдану;
• қазіргі заман үшін ежелгі өркениеттердің 

жетістіктерін бағалау;
• тарихи және мәдени ескерткіштерді сипаттау 

әрі талдау;
• сақталып қалған тарихи артефактілерден ежелгі 

өркениеттер туралы ақпарат алу;
• ежелгі өркениеттердің тарихын зерделеу үшін 

әдебиеттік ескерткіштің маңызды болуы туралы қо-
рытынды жасау;

• "мәдениет", "өнер" терминдерін пайдаланып, 
Месопотамия өнерін сипаттау;

• тарихи деректерді пайдаланып, Месопотамия 
шаруашылығының жүйесін сипаттау.

Ойланып көріңдер
Суқоймалары, құнарлы топырақ және жылы 

климат ежелгі кезеңде Месопотамия өркениетінің 
пайда болуына негіз болды. Халықтың басты кәсібі 
егіншілік бола бастады. Су құрылыстарын орнату 
арқылы бытыраңқы жүрген қауымдар біртұтас елге 
біріге бастады.

Месопотамия – ежелгі өркениеттердің бірі. Металл, 
тас, ағаш тапшылығының орнын құнарлы топырақ тол-
тырды. Бірақ топырақ құнарлылығы Ніл топырағынан 
артық болмады. Өзен алқаптарындағы судың кеш 
жайылуы мен күн райының ыстық болуы жерді тез 
құрғатты. Тек тынымсыз еңбек пен ел билеушілердің 
билігі Шумер, Аккад, Вавилон, Библ, Тир, Сидон сияқты 
қала-мемлекеттердің дамуына ықпал етті. 

Месопотамияда археологиялық ескерткіштер 
аз кездеседі. Олар көптеген соғыстар нәтижесінде 
жойылып кеткен. Бірақ қала қабырғаларының, ғи-
бадатханалардың құм және таспен көмілген ежелгі 
каналдардың сақталып қалған орындары ежелгі өр-
кениет туралы көп ақпарат бере алады. 
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Оқу мақсаты

(5.4.1.3) Ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау.

Тірек сөздер

өркениет
ирригация

Ресурстар

Әрбір топ үшін: мүсіндеуге арналған балшық не-
месе ермексаз. 

Оқулық: Неліктен ежелгі өркениеттер өзен алқаптарында дамыды? 20-21-бет.

 §4. Неліктен ежелгі өркениеттер өзен 
алқаптарында дамыды?

Сабаққа дайындық 
Жағалауы биік каналдар жасау үшін мүсіндеуге ар-

налған балшық немесе ермексаз.
Сыйымдылығы 1 литрлік шөлмекпен су алып келу.
"А қаласы", "В қаласы", "С қаласы" деген жазулары 

бар жалаушалар жасап дайындау.
Өркениеттердің қалыптасуына дейінгі және одан кей-

інгі адамдардың тіршілігін салыстыру үшін кеспеқағаз-
дар қиып дайындау. 2-3 оқушыдан тұратын әрбір топ 
үшін бір кеспеқағаздар жиынтығын дайындау.

Өркениетке дейін Өркениет жағдайында
Адамдар оқып 

жаза алмады. Жазу жүйесі ойлап табылды.

Адамдар өз азы-
ғын аңшылықпен 
және тамырлар, 
жемістерді, тұқым-
дарды жинау ар-
қылы тауып жүрді.

Өсімдіктер мен мал өсіру тір-
шіліктің негізгі көзіне айналды.

Адамның азығы 
әртүрлі болатын.

Адам азығының түрлері сана-
улы болды, өйткені өсімдіктердің 
бірнеше ғана түрін және тек 
қолға үйретілген жануарларды 
ғана өсірді.

Азық үшін адам-
дар бір жерден бас-
қа жерге әрдайым 
көшіп жүрді.

Адамдардың бір жерді мекен-
деуі қажет болды, өйткені егістік 
үшін алқап ашу және батпақты 
құрғату, егін жинау мен мал 
өсіру ұжыммен еңбек еткенде 
тиімді де жеңіл болатын.

А дамдар көп 
уақытын азық ізде-
умен өткізді.

Егіншіліктің пайда болуы 
азыққа кенелтті. Осы жағдай 
адамдарға еңбек құралдарын 
жетілдіруге, құрылысқа көп уақыт 
бөлуге және қыш құмыра ісімен 
айналысуға мүмкіндік берді.

Адамдар ру-
лық қауымдарда 
өмір сүрді және 
бір-біріне тәуелді 
болды.

Халық санының артуына бай-
ланысты қоныстар тұрғындар-
мен толығып, қалаларға айналып, 
мемлекеттер пайда бола бастады. 
Жоғары билікке қуатты әскерба-
сылар мен билеушілер ие болды.

Адамдар жиі 
көшіп жүрді және 
жаңа орынға 
өзімен бірге алып 
жүре алатын 
заттарға ғана ие 
болды.

Адамдар бір орында тұрақта-
ды. Тұрақты азық көзін тапқы-
сы келіп, өздері азық өндіретін 
болды.

Адамдар уақыт-
ша баспаналар 
мен үңгірлерді 
мекен етті.

Адамдар үйлер мен ғима-
раттар сала бастады. Арнайы 
бөлмелерде бидай сақтады. Ғи-
бадатханаларда құдайлардың 
ризалығына бөлену үшін түрлі 
діни рәсімдер орындады.

Сабақтың деректі материалдары 
Месопотамияның қала-мемлекеттері 5 мың жылдай 

бұрын пайда болды. Ежелгі Египет өркениеттерінің 
пайда болуын да осы кезеңге жатқызады. Б.з.д. ІІІ-
ІІ мыңжылдықта Ежелгі Үнді өркениеті, ал б.з.д. ІІ 
мыңжылдықта Ежелгі Қытай өркениеті пайда болды.

Әлемдегі ең ежелгі мемлекеттер – Ежелгі Египет 
пен Шумер мемлекеттері. Олар бір кезеңде, шама-
мен, 5 мың жылдай бұрын, тіпті одан да бұрын пай-
да болды. Осы мемлекеттер суы мол Ніл, Тигр және 
Евфрат өзендері арқасында гүлденіп, дамыды. 

Шумер Евфрат пен Тигрдің төменгі ағысында, 
қазіргі Ирак аумағында пайда болды. Елдің халқы 
шумерліктер деп аталды. Бұл ең ежелгі мемлекет-
тің орталығы бекіністі қала болды. Қаланың басты 
ғимараттары: ғибадатхана мен билеушінің сарайы 
болған. Шумер мемлекетінің билеушісі абыз қолбас-
шы және қауымдық жұмыстар, оның ішінде, сулан-
дыру жүйелерін құру жұмыстарын ұйымдастырушы 
болған. Шумерліктер үнемі көрші тайпалармен 
соғысты, әскерлері садақ, найзамен қаруланды. 
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Атты әскері болған жоқ. Ел басқарудың және діни 
наным-сенімдердің дамуы жазудың пайда болуына 
әкелді. Ежелгі шумер жазуы суреттер негізінде пай-
да болды. Мемлекеттің, жазудың және суландыру 
жүйесінің пайда болуы өркениеттің белгілері болып 
саналады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ойланыңдар
Оқушыларды «Өзен алқаптары өркениеттері» 

атты картаны қарастыруды сұраңыз. Ежелгі өркени-
еттердің өзен алқаптарында дамығанын түсіндіріңіз. 
Осылай болғанын түсіну үшін оқушыларды «Ой-
ланыңдар» айдарындағы сұрақтарға жауап беруді 
сұраңыз.

Оқушылардан өзен маңында орналасқан Қа-
зақстанның қалалары және өзен атауларын атауды, 
өзендердің маңызы туралы сұрақтарға жауап беруді 
сұраңыз. Талқылаудан кейін ежелгі кезеңде суқой-
маларының суармалы егіншіліктің дамуына әсер ет-
кеніне оқушылардың назарын аударыңыз. 

Жауаптар
Оқушылар судың адам өміріне және оның шаруа- 

шылығына тигізген маңызын анықтайды. Қазақстан 
өзендерінің шаруашылықта пайдаланылуы туралы өз 
білімдерін арттырады. 

Өзен алқаптарындағы өркениеттер 

Оқушылар "Өзен өркениеттері" деген мәтінді оқып, 
картаны көріп шығады.

Бұдан кейін кеспеқағаздарды екі топқа бөледі: 
1) өркениетке дейінгі адам өмірінің сипаттамасы 

бар кеспеқағаздар; 2) өркениет жағдайындағы адам 
өмірінің сипаттамасы берілген кеспеқағаздар. 

Мысалы, "Азық табу үшін адамдар бір жерден басқа 
жерге әрдайым көшіп жүрді" деген кеспеқағаз "Адамдар-
дың бір жерді мекен етуі қажет болды, өйткені егістіктер 
үшін ормандар және батпақты құрғату, егін жинау мен 
мал өсіру ұжымдасып жұмыс істегенде тиімді де жеңіл 
болатын" деген кеспеқағазға сәйкес болуы тиіс.

Осыдан кейін оқушылар 2-суретті көріп шығады, 
өркениеттің қандай белгілерін көріп шыққанын топта 
талқылайды. Әрбір оқушы өркениеттің пайда болу се-
бептері туралы шағын мәтін жазады. 

Кейбір оқушыларға аяқталмаған сөйлемдер беріп, 
көмек көрсетуге болады. Мысалы, "Өркениеттің пайда 
болуына дейін адамдар ... өмір сүрді", "Адамдар ... өзен-
дер жағасына қоныстанды, өйткені...".…»

Суландыру жүйесі

"Өзен алқаптарындағы өркениет" түсінігімен әрі қа-
рай танысу үшін мәтінді оқып, суландыру жүйесінің үл-
гісін жасау сияқты практикалық тапсырманы орындау 
қажет. Ең алдымен, оқушылар су арнасының үлгісін жа-

сауы керек. Оқушылар мүсіндеуге арналған балшықтан 
немесе ермексаздан өзеннің ағысына ұқсас, жағасы 
биік ирек канал жасайды. 

Кейін каналды суға толтыру қажет (канал арнасынан 
су шықпауы тиіс). Осыдан кейін оқушылар өзен иіліс- 
теріне қала атаулары бар жалаушалар бекітіп қояды. 
Оқушыларға оқулықта берілген немесе қабырғаға ілі-
нетін картаны пайдалануды ұсыныңыз.

Өзен бойындағы топырақтың құнарлы болғанын 
түсіндіріңіз. Оқушылардан ежелгі жер иеленушілердің 
өзен арнасынан алыс орналасқан егістіктерді қалай су-
арғаны туралы болжамдарын сұрап көріңіз. Талқылау-
дан кейін оқушылар үлгі арқылы алыстағы егістіктерге 
су жеткізе алатын суландыру каналын жасауды өздері 
ұғынады. Сонымен қатар оқушылар өзен аңғарындағы 
қалаларға бағытталған қосымша суландыру каналда-
рын жасауы керек. Оқушылар осындай жағдайда ша-
руашылық жүргізу мақсатында өзеннің су ресурстарын 
пайдалануға байланысты қалалар арасында бәсекеле-
стіктің пайда болуын түсінуі қажет. 

Оқушылардан суландыру жүйелерін құрудың пайда-
сы мен зиянды жақтарын атауды сұрап көріңіз.

Қазіргі заманғы тоған 

Оқушылар Евфрат өзені тармағында орналасқан 
Хилла қаласындағы немесе басқа жерде орналасқан 
заманауи тоғанның суретін көреді. Бүгінге дейін 
ежелгі тоған қалдықтарының сақталмағандығы тура-
лы айтыңыз. Оқушылардан заманауи тоғандарды си-
паттай отырып, ежелде осындай құрылыстар қандай 
болғанына болжам жасауды сұраңыз. 

Жауаптары
Қазіргі заманда да суландыру жүйелері салыну-

да. Бірақ оның өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, қазір 
өзен жағалауында қоныстану міндетті емес, бар айыр-
машылық – сумен жабдықтаудың заманауи әдістерінің 
бар болуында. Оқушыларды жұптастырып жұмыс істе-
те отырып, өркениеттің пайдалы және зиянды бел-
гілерін атап өтуді сұраңыз. Идеяларды себептер мен 
дәлелдер келтіру арқылы негіздеуге болады.

Бағалау критерийлері
Оқушылардың:
• ежелгі өркениеттердің қалыптасу себептерін 

анықтай алатынын;
• "өзен алқаптарындағы өркениет" түсінігін пай-

даланатынын;
• өркениеттің қалыптасуымен байланысты адам 

тұрмысындағы өзгерістерді түсіндіре алатынын;
• ежелгі мемлекеттердегі суландыру жүйелерінің 

рөлін сипаттайтынын;
• ежелгі Месопотамия шаруашылық жүйесін си-

паттай алатынын;
• өз пікірін дәлелдей алатынын;
• қазіргі заман үшін ежелгі өркениеттердің маңы-

зын сипаттай алатынын бағалау керек.
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Оқу мақсаттары

(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау;
(5.2.2.3) ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру.

Тірек сөздер

мәдениет
өнер
сәулет өнері
артефакт 
пиктограмма

Ресурстар

Топтар санына қарай сұрақтар жазылған сызба-
лар салынған А4 пішінді парақтар немесе оқушы-
лардың санына қарай зиккурат көрсетілген сурет.

Мүсіндеуге арналған балшық немесе ермексаз.
Крушкол Ю.С., Мурыгина Н.Ф., Черкасова Е.А. 

құрастырған "Хрестоматия по истории Древнего 
мира"/Е.А.Черкасованың редакциясымен, М., Про-
свещение, 1975.

Оқулық: Өзен алқаптарындағы өркениеттер туралы қалай біле аламыз? 22-23-бет.

 §5. Өзен алқаптарындағы өркениеттер 
туралы қалай біле аламыз? 

Сабаққа дайындық 
Сыныптағы оқушылар тобының санына қарай сыз- 

балар көрсетілген парақтар дайындаңыз. Сызбада 
мынадай сұрақтар болуы тиіс:

Мен деректен қандай ақпарат біле аламын?
Мен нені аңғардым? Қандай қорытынды жасай-

мын?
Мен деректен не туралы білген жоқпын?
Менде қандай сұрақтар туындайды?
Слайд немесе оқушылардың санына қарай зикку-

рат бейнеленген суреттер дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Мәдениет – материалдық және рухани құн-

дылықтар жиынтығы, ал өнер – әдебиеттегі, мүсін 
жасаудағы, музыкадағы, көркем суреттегі, сәулеттегі 
шығармашылық болып табылады. Осы тақырыпты 
қарастырған кезде оқушылар шумерлердің ең ежел-
гі әдеби ескерткіштерінің бірі – Гильгамеш туралы 
дастанмен танысады. 

"... үштен екі бөлігі Құдай, үштен бір бөлігі адам 
болған Гильгамеш ежелгі Урук қаласында билік еткен. 
Ол қала қабырғаларын және Құдайларға арналған 
ғибадатханалар салдырған, халықты қатал жазалаған. 
Урук қаласының тұрғындары Құдайларға ауыр тағды-
рына байланысты көмек сұрап жалбарынады. Құдай-
лар оларды естіп, сиқырлы күші бар Энкиду батырды 
дүниеге әкеледі. Энкиду жабайы жануарлар арасын-
да өмір сүреді, олармен бірге аң аулап, суатқа барып 
жүреді. Аң аулауға бөгет жасаған Энкидуды жазала-
уға аңшылардың бірі Гильгамештен көмек сұрайды. 
Екі батыр жекпе-жекке түседі, бірақ бірдей сиқырлы 
күші бар екеуі бірін-бірі жеңе алмайды. 

Сондықтан екі батыр дос болып, бірлесіп ерлік-
тер жасай бастайды. Бірде Энкиду түсінде өз өлімін 

көреді. Шындығында да Энкиду көп ұзамай ауруға 
шалдығып, қайтыс болады. Гильгамеш досының өлімі-
не қайғырып, алғаш рет өлім туралы сезіне бастайды. 
Мәңгі өмірді іздеп, алыс саяхатқа шығады. Ол Құдай-
лардан мәңгі өмірді сыйға алған өзінің бабасы Ут-На-
пиштимуға бармақшы болып, жолға шығады. Гильга-
меш Урук қаласына қайтар жолында мәңгілік өмірдің 
шөбін табады. Бірақ жылан осы шөпті ұрлап алады. 
Қайғырған батыр Урукке қайтып келіп, Құдайлардан 
соңғы рет рақым сұрайды. Ол қайтыс болған досы 
Энкидудың тым болмаса көлеңкесін көруге өтініш 
білдіреді. Құдайлардың арасынан біреуі ғана – ақыл 
Құдайы Эа о дүниенің құдайы Нергалудан жерге Эн-
кидудың көлеңкесін шығаруды сұрайды." 

Бұл аңызда автор барлық адамдар, тіпті "үштен екі 
бөлігі Құдай, үштен бір бөлігі адам болған" Гильгамеш 
те өлімге қарсы тұра алмайды деп сипаттаған. Хре-
стоматия по истории Древнего мира. М., 1987. 58 с. 
- "Гильгамеш туралы аңыз").

Әртүрлі тарихи деректерде әйгілі Вавилон мұна-
расы туралы мәліметтер кездеседі. Вавилонның 
ежелгі билеушілерінің бірінің бұйрығы бойынша 
тұрғызылғаны туралы жазбадан ғалымдар мына-
дай ақпарат таба алады: "Менен бұрын қиратылған 
және бұзылған Вавилон мұнарасының орнына әмір-
ші Мардук ескі қазаншұңқырда биіктігі аспанмен 
таласқан мұнараны қайта салуға бұйрық берді. Мен 
елдің түкпір-түкпірінен келген адамдарды қыш құмы-
ралар жасауға, аспаннан түскен жаңбыр тамшылары 
сияқты сансыз күйдірілген кірпіш жасауға мәжбүр ет-
тім. Су тасқыны сияқты каналмен ... үздіксіз ағынмен 
асфальт пен жер шайырын әкелуге бұйрық берді...". 
Бұл тарихи артефакт ежелгі Месопотамияда құрылыс 
өнерінің жоғары деңгейде дамығанын дәлелдейді.
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Сабаққа қатысты ескертпелер
Месопотамия мемлекеттерін жан-жақты зерде-

леу үшін Шумер және Аккад елдерін де қарастыру 
қажет. Басқа ежелгі өркениеттерді келесі сабақтарда 
қарастыру жоспарланған. "Мәдениет" және "өнер" 
түсініктерін енгізу керек. Өзен өркениеті болғанына 
көз жеткізу үшін заттай және жазба тарихи дерек-
терге оқушылардың назарын аударып, кейін беріл-
ген суреттерге (пиктограмма салынған және сына 
жазуы бар қыш тақталар, өнер мен сәулет ескерт-
кіштері) және алғашқы әдеби деректің ("Гильгамеш 
туралы аңыз") мәтініне сүйеніп, тарихи және мәдени 
ескерткіштерді сипаттауға және талдауға оқушылар-
ды бағдарлау қажет. Осы жерде ежелгі өркениеттер 
туралы ақпаратты сақталып қалған тарихи артефак-
тілерден алуға деген оқушылардың қабілетін пайда-
лануға болады. 

Бұл қызықты

Оқушылардан қыш тақталардағы сурет сияқты 
жазба дерекке көз салып, сұрақтарға жауап беруін 
сұраңыз.

Талқылаудан кейін шумерліктерде жазудың пайда 
болуы туралы мәтінді оқуды сұраңыз.

Жауаптары
Оқушылар қыш тақтада суреттер салынған деп 

жауап бере алады. Егер ол жазу болса, онда ежелгі 
шумерліктердің тұрмысы мен кәсіптерін сипаттауы 
мүмкін. Месопотамия тұрғындары қышты пайдалан-
ды, өйткені ол өте қолжетімді материал болды және 
оны өңдеп, ұзақ уақыт сақтай алатын. Осы жазбалар 
ежелгі адамдардың өмірі туралы ең шынайы жазба 
дерек ретінде бағалы. 

Гильгамеш туралы дастан

Шумердің әлемдік мәдениетке қосқан үлестерінің 
бірі – "Гильгамеш туралы дастан" атты ежелгі эпи-
калық поэма. Мүмкіндігінше "Гильгамеш туралы 
аңыз" деген мультфильмді көрсетіңіз немесе аңыз-
дың қысқаша мазмұнын айтып беріңіз. Бұдан кейін 
оқушылардан айтылған ақпаратты талқылап, жұпта-
сып, Гильгамеш мінезін сипаттауды тапсырыңыз. 

Оқушылардан аталған жазба ескерткіштің ежелгі 
өркениет тарихын зерделеген кездегі маңызы туралы 
қорытынды жасауды сұраңыз. 

Жауаптары
Гильгамеш – ержүрек, қайсар, шым-шытырық 

оқиғаларды жақсы көретін, адам мансапқорлығының 
нышаны өмірді іздеген, бірақ өз досына деген рух ай-
бынына ие болған кейіпкер. 

Бұл поэма тек адам өміріндегі бөгеттерді жеңіп 
шығуға ғана көмектесе алатын шығарма емес, со-
нымен қатар адамның ішкі дүниесін өзгерте алатын 
шынайы достық туралы әнұран болып саналады. 
Поэмада адамның даңқты ерліктерін есте сақтау – 
мәңгі-бақилық белгісі деп айтылған. 

Артефакт нені суреттейді

Оқушылардың тарихи артефактілердің маңызын 
бұдан әрі терең түсінуін қамтамасыз ету үшін оларға 
"Артефакт нені суреттейді" деген тапсырманы ұсы-
нуға болады. Оқушылар тобына біреуінің ортасында 
мөрі бар төртбұрыштар салынған парақтар беріңіз. 
Оқушылар осы артефактіге қатысты сұрақтарға бер-
ген жауаптарын төртбұрышқа жазуы тиіс. 

Бұдан кейін қолөнердің және сауда байланыста-
рының Месопотамия қалалары арасында дамығанын 
дәлелдейтін заттай тарихи дерек болып саналатын 
цилиндр мөрі туралы мәтінді оқуды сұраңыз. 

Жасап көріңдер

Оқушыларға оқулықтың мәтінінде берілген сипат-
тама бойынша зиккурат ғимаратын салуды ұсыныңыз. 
Бұдан кейін салыстыру үшін слайдтағы суретті немесе 
зиккурат салынған суреттерді көрсетіңіз. 

Бағалау критерийлері
Бұл сабақта келесі қабілеттерге баға беріледі: 
• "мәдениет","өнер" терминдерін пайдалана оты-

рып, Месопотамия өнерін сипаттау;
• тарихи артефактілерді пайдалана отырып, Ме-

сопотамияның шаруашылық жүйесін сипаттау;
• ежелгі өркениеттерді зерттеу үшін тарихи де-

ректерді пайдалану.

Қосымша тапсырма
Оқушылар ермексаздан немесе мүсіндеуге ар-

налған балшықтан тақтайша жасап, сына жазудың 
суреттерін пайдаланып, досына шағын хабарлама 
жазуы қажет. Келесі сабақта оқушылардың жұмыста-
рын талқылауға болады. 
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Оқыту нәтижелері
Оқушылар табиғаттың адам еңбегіне қалай ықпал 

еткенін анықтай отырып, ежелгі өркениеттердің пай-
да болуы кезеңіндегі адамдардың шаруашылығын 
сипаттауды үйренді. Сол арқылы олар өркениет-
тердің, сондай-ақ Месопотамия өркениетінің пайда 
болуының басты себебі туралы қорытынды жасады. 
Оқушылар Месопотамия өркениетінің пайда болуы 
мен дамуы дәуірінде егіншіліктің, қолөнердің және 
сауданың ерекшеліктерін сипаттауды үйренді. Олар 
шаруашылықтың ежелгі өркениеттердің ерекшелік-
терін анықтайтыны туралы қорытынды жасай алды. 
Месопотамия халқының өркениеті, мәдениеті және 
діни наным-сенімдері туралы ақпаратты тарихи де-
ректерден алуға болады. Бұл тарауда оқушылар зат-
тай және жазба деректерді пайдалана отырып, ежелгі 
өркениеттерді зерделеуге болатынын білді.

Өздеріңді тексеріңдер
Өркениет – қалалар, мемлекеттер, ішкі және сырт- 

қы сауда, жазу, мәдениет пайда болған адамзат да-
муының белгілі бір кезеңі. Ежелгі өркениеттер Ме-
сопотамияда пайда болды, өйткені суқоймалары, 
құнарлы топырақ және жылы климат үдемелі дамуға 
негіз болды. Осы өңірдегі халықтың негізгі кәсібі егін-
шілік болды. Су құрылыстарын сала отырып, бірлес- 
пеген қауымдастықтар біртұтас мемлекетке біріге 
бастады. Қажырлы еңбек пен билеушілердің билігі 
осында Шумер, Аккад, Вавилон, Библ, Тир, Сидон 
сияқты қала-мемлекеттердің қалыптасуына ықпал 
етті. 

Заттай және жазба тарихи дереккөздер сол ежел-
гі уақыттағы болған оқиғалар туралы ақпаратты 
сақтаудың, таратудың бір нысаны болып саналады. 
Қосөзенде археологиялық ескерткіштер аз кездеседі. 
Олардың көбісі кейінгі дәуірлердегі соғыстар нәти-
жесінде жойылды. Бірақ қабырғалардың, ғибадатха-
налардың сақталған орындары, көмілген каналдар 
ежелгі өркениеттер туралы көп ақпарат бере алады. 

Жалпы қосымша тапсырмалар
1-тапсырма
Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың "Тарих" 

деген кітабынан үзінді оқып, сұрақтарға жауап 
беріңдер.

"... Бүкіл Месопотамия Египетке ұқсап кеткен, 
барлық жерде каналдар кездеседі. Мен білетін бар-
лық елдер ішінде осы жерде Деметраның (құнар-
лылықтың ежелгі грек құдайы) ең жақсы жемістерін 
беретіні сөзсіз. Деметраның жемістерін жер мол 
өсіреді. Бидай мен арпаның жапырақтары көлде-
неңінен төрт бармақты құрайды. Тары да, күнжіт те 

биіктігі ағашпен тең болады, мен оны жақсы білем, 
бірақ ол туралы айтпайтын боламын. Өйткені өзі сол 
жерде болмаған адамдарда түрлі астық тұқымдастар-
дың құнарлылығы туралы менің әңгімем күдік туғы-
зуы мүмкін. Жазық жерлерде құрма пальмалары 
өсіп жатыр. Пальма жемістерінен нан, шарап және 
бал жасайды... Ежелгі кезеңде құрмаларды пайдала-
нудың түрлі тәсілдері болатын. Жаңа жиналған және 
кептірілген құрмалар азық болды; сүйектерін отын 
ретінде пайдаланса, жапырақтарын тоқыма үшін 
пайдаланды, ал жөкеден мықты жіптер жасап, сүрегін 
құрылыс материалдарын жасау үшін пайдаланды". 

Құжатқа қатысты сұрақтар
1. Деметра жемістері туралы айтқан кезде Геродот 

нені мегзеді?
2. Месопотамия тұрғындары қандай кәсіптермен 

айналысты? (Каналдар қазу, егіншілік, шарап, бал жа-
сау және нан пісіру.)

3. Құрма пальмасының жемістері не үшін пайдала-
нылды? 

2-тапсырма
Мәтінді оқыңдар және сұрақтарға жауап 

беріңдер
Месопотамия құдайларының пантеоны
Ежелгі Месопотамия құдайларының бірінші пантео-

нында негізгі құдай ретінде аспан құдайы – Ану және 
жер құдайы – Ки саналады. Сол жерде олардың ұлда-
ры: ауа құдайы – Энлиль және су құдайы – Эа мекен 
етті. Олар алғашқы адамдарды жаратқан деп санала-
ды. Құдайлар арасында өте күрделі қарым-қатынастар 
орнағаны айтылады. Бұл қала билеушілерінің саяса-
тына байланысты болды.

Екінші пантеонда басты орында Вавилонның әмір-
шісі Мардук құдайы тұрды. Сонымен қатар негізгі 
құдайлар ретінде күн құдайы – Шамаш, ай құдайы – 
Син болған. Шамаш Ларсе және Сиппару деген қала-
ларға қамқоршы болса, Син құдайы Ура және Харран 
қалаларына қамқоршы болды. Шамаш Күн құдайы 
және Әділеттілік құдайы болып саналды. Ол кедей-
лерге және өкпелеген адамдарға қамқоршы болды, 
бүкіл адамзатты қорғады.

Месопотамияның ежелгі тұрғындары арасында 
Иштар құдайы үлкен құрметке ие болды. Ол махаб-
бат пен құнарлылықтың, сондай-ақ соғыстың құдайы 
болды. Иштардың күйеуі Таммуз еді. Ол көктемгі күн-
нің және көктемгі өсімдіктер құдайы болып саналды. 

1. Ежелгі Месопотамия тұрғындарында неліктен 
құдайлардың осындай күрделі иерархиясы болған, 
сендер қалай ойлайсыңдар?

2. Адамдар өз өмірін құдайлармен қалай байла-
ныстырды?

Тараудың қорытындысы
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Ежелгі Египет

Тараудың мақсаттары 
• ғылымдардың (арифметика, геометрия, астро-

номия, медицина) пайда болып, дамуына шаруа- 
шылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпа-
лын сипаттау;

• Ежелгі Египет тұрғындарының түрлі шаруа- 
шылығы мен кәсіптерінің пайда болуы және дамуы-
ның себептерін түсіндіру; 

• Ежелгі Египет тұрғындарының өміріндегі Ніл 
өзенінің рөлін анықтау;

• ежелгі діни наным-сенімдердің пайда болу се-
бептерін және олардың Ежелгі Египет тұрғындары-
ның өмірінде алатын орнын түсіндіру;

• Ежелгі Египеттің ғибадатханалары мен пирами-
даларын сипаттау.

Негізгі ойлау дағдылары 

Оқушылар:
• түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты сара-

лап алу мен анықтауға;
• Ежелгі Египет тұрғындарының шаруашылығы 

мен кәсіптерін сипаттауға;
• берілген критерийлерге байланысты суреттерді 

жіктеуге;
• оқыған мәтінді түсінгенін көрсетуге және оның 

басты мазмұнын айтуға;
• тарихи оқиғалардың себептері мен салдарла-

рын анықтауға;
• мемлекеттердің шектерін және қарастырылып 

отырған аймақтардың, елдердің, қалалардың және 
маңызды географиялық нысандардың орналасуын 
көрсетіп, картамен жұмыс істеуге;

• тарихи картаның аңызын оқуға;
• мәтінге қатысты және суреттердің мазмұнына 

қарай жеңіл әрі күрделі сұрақтар құрастыруға;
• ақпаратты түсіндіруге, салыстыруға және өзгертуге;
• оқиғалардың қайсысы ерте, қайсысы кеш 

болғанын анықтап, уақыт сызығымен жұмыс істеуге;
• біздің заманымызға дейін және біздің заманы-

мызда болған оқиғаларды анықтауға;
• Ежелгі Египеттің тарихи қайраткерлерімен сұх-

бат жүргізуге;
• қарастырып отырған тарихи оқиғалар туралы 

сұрақтар құрастыруға;
• қарастырып отырған тарихи оқиғалар мен де-

ректер туралы өз пікірін айтуға дағдыланады. 

Ойланып көріңдер

Оқушылар Египетте әлемнің ең ұзын өзендерінің бірі 
– Ніл ағып өтетінін айтады. Өзен аңғарында тарихтағы ең 
ежелгі мемлекеттердің бірі – Ежелгі Египет пайда болды. 

Ыстық климат пен жауын-шашынның аз болуы 
жағдайында Египетте егіншілікпен айналысу қиын бол-
ды. Египет аумағының көп бөлігі кең-байтақ шөл жер-
лер болды. Көп жер телімдері Ніл өзенінің жағасынан 
алыс орналасты. Осы жағдай Ежелгі Египет тұрғында-
рын каналдар мен бөгеттер салуға мәжбүрледі. Сулан-
дыру каналдарын салу туралы алғашқы мәліметтер 
б.з.д. ХХІІ–ХХІ ғғ. кездеседі. Ең ұзын канал 2 мың км-ге 
дейін созылды. Осындай қиындықтарға қарамастан, 
Ежелгі Египет тұрғындарының негізгі шаруашылығы 
егіншілік болды. Егіншілікпен айналысу толығымен 
Нілдің тасыған суының жайылуына байланысты бол-
ды. Жыл сайын Ніл өзені арнасынан асып, қасындағы 
жерлерді су басып кететін. Бірақ өзен қайта өз арнасы-
на түскен кезде жағада құнарлы лай қалып отыратын. 
Халық жұмсақ топырақты қопсытып, егін салды. Сол 
арқылы егіншілік әлемнің басқа халықтарынан бұрын 
Египет тұрғындарының басты кәсібіне айналды. 

Егіншілікпен айналысу Египет тұрғындарының ма-
тематикалық есеп жасауын талап етті. Жиналған егін-
нің мөлшерін санау, жер телімдерінің ауданын өлшеу, 
жер үлестеріне бөлу қажет болды. Кейін жаңа егін 
салу науқанына тұқымдыққа қанша бидай сақтап 
қалу және азыққа пайдалану үшін қанша бидай бөлу 
керектігін есептеу қажеттігі туындады. Осы және ша-
руашылықтың басқа да түрлері арифметика мен ге-
ометрияның пайда болуына әсер етті. Ежелгі Египет 
тұрғындары ғылыми білімсіз пирамидаларды, ғиба-
датханалар мен каналдарды сала алмаушы еді. 

Египет тұрғындарының о дүниеге деген сенімі меди-
цина мен химияның пайда болуына әкелді. Ежелгі Египет 
тұрғындары денені мумияландыра алатын. Олар адам-
ның ішкі ағзаларын алып, арнайы ерітінділермен өңдеді.

Ежелгі Египет мифологиясына сәйкес құдайлар 
аспанда өмір сүрді. Египет тұрғындары аспанды 
бағаналармен тірелген берік қабат ретінде түсінді. 
Оның астынан жерді айналып аққан су ағындары 
өтті. Аспан құдайы Нут және Хатхор болатын. Нут 
аспан күмбезінде қайықпен жүзген әйел бейнесін-
де болды. Хатхор құдайының барлық денесі жұл-
дыздарға толы болған сиыр кейпінде еді. Ежелгі 
Египет тұрғындарының түсінігі бойынша, аспан 
құдайлар мекені, ал жерді адамдар қоныс етті. 

3.



24 3 – тарау.  Ежелгі Египет

Оқу мақсаттары

 (5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына 
шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау; 
 (5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау.

Тірек сөздер

бөгет
канал 
өзен лайы
папирус 

Ресурстар

Ежелгі Египеттің табиғи жағдайлары туралы карта 
"Я иду на урок истории. Древнейшая и древняя 

история. Книга для учителя", А. Головатенконың ре-
дакциясымен, М,. 1999 г.

Оқулық: Неліктен Египет "Қара жер" деп аталған? 26-27-бет.

 §6. Неліктен Египет "Қара жер" деп аталған?

Сабаққа дайындық 
Ежелгі Египеттегі егіншілік жұмыстарының түрлері 

туралы суреттері бар кеспеқағаздары дайындаңыз. 
Кеспеқағаздардың жиынтығы оқушылардың санына 
сәйкес болуы тиіс.

Сабақтың деректі материалдары 
Ежелгі Египеттегі өмір толығымен Ніл өзеніне тә-

уелді болды. Осы кезеңде де Ніл өзені Египет тұрғын-
дарының өмірінде маңызды орынға ие. Олар Ніл 
өзенінің суын ішуге және ауылшаруашылық қажет-
тіліктері үшін пайдаланады.

Ніл бастауында көлдер көп кездеседі. Бұл көлдер 
Орталық Африка тауларында орналасқан. Жаздың 
ортасында жаңбыр маусымы басталады, осыған бай-
ланысты таулардағы қар ери бастайды да, төменге 
ағып, тау беткейлерінен асып, етектердегі алқаптарды 
толық шаяды. Еріген қар суы Нілге ағып түседі. Шіл-
денің басына қарай Нілдің арнасынан асуы бастала-
ды. Судың тасқынымен келген өсімдіктер Нілге ағып 
түседі. Тасқынмен келген құм үйінділері су тартылған 
соң Нілдің жағасында құнарлы лай ретінде қалады. 
Топырақ қопсып, ылғалды болады. Сондықтан ежел-
гі Египет тұрғындары өз мемлекетін "Қара жер" деп, 
яғни "Та-Кемет" деп атаған. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақты Ежелгі Египет картасын көрсетумен 

бастаңыз. Оқушылардан Ніл өзені бастау алатын 
орынды картадан көрсетуді сұраңыз. Картадан өзен-
нің бастауын, өзеннің шегін және Нілдің сағасын 
көрсетуді сұраңыз. Египеттің Нілдің жағасында орна-
ласқанын түсіндіріңіз. Ніл Жерорта теңізіне құяр кезде 
тармақталатынын атап өтіңіз. Осы тармақтар пішініне 
қарай грек әрпі – дельтаға ұқсайды, сондықтан Ежелгі 

Египет тұрғындары өзен аңғарының осы бөлігін Ніл 
атырауы деп атайды. 

Егер ежелгі египеттіктен "Ніл не себепті тасиды?" 
деп сұрасаңыз, ол: "Шектерден алыс жерлерде қуатты 
құдай Хапи отыр және оның қолында су толтырылған 
құмырасы бар. Жазда ол осы құмыраны қатты еңкей-
теді. Сол кезде өзендегі су толып, Нілдің тасуы баста-
лады," – деп жауап беруші еді.

Оқушыларға: "Сендер де солай ойлайсыңдар 
ма?", – деп сұрақ қойыңыз. Оқушылардың жауапта-
рын тыңдап, мұғалім Ежелгі Египет тұрғындарының 
ешқайсысы Нілдің қай жерден бастау алатынын біл-
мегенін және өз мемлекетінің картасын ешқашан 
көрмегенін, осыған байланысты Нілдің тасуы туралы 
түрлі аңыздардың пайда болғанын атап өтеді. 

"Египеттіктердің Нілді марапаттау өлеңі" дерегіме-
нен жұмыс.

Оқушылар Египет тұрғындарының негізгі шаруа- 
шылығы егіншілік болғанын айтады. Ол үшін оларға 
ылғалды және құнарлы топырақ керек еді. Египетте 
жаңбыр аз жауады. Египет тұрғындары үшін тығы-
рықтан шығудың жалғыз жолы – Нілдің жыл сайынғы 
тасуы. Оны Египет тұрғындары тағатсыздана күтетін. 
Ніл адамдарға да, табиғатқа да тіршілік нәрін беріп 
отырды.

Ежелгі египеттіктердің шаруашылық түрлері

Оқушыларға жұптасып жұмыс істеу үшін суретті  
кеспеқағаздардың жиынтығын таратыңыз.

Оқушылар жұптасып, берілген суреттерді қарап 
шығады және оларды дұрыс ретпен орналастырады. 
Жауаптың дұрыс нұсқасы: 4, 5, 6, 1, 3, 2.
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1. Египеттіктер өзеннің тасуынан кейін, соқаға 
сиыр мен бұқа жегіп, ылғал және қопсытылған жерді 
жыртып жатыр.

2. Жыртылған жерге дән сеуіп жатыр.
3. Дәндерді жерге терең көму үшін үстінен қой-еш-

кілерді айдайды.
4. Егінді ору уақыты келген кезде ұшты орақпен 

егінді жинайды.
5. Егінді жинағаннан кейін егін үстінен өгіздер мен 

есектерді айдап бастырады. 
6. Бастырылған дәндерді жоғарыға қарай лақты-

рып, желге ұшырып, дәнін толықтай қауыздан ажы-
ратады.

"Мұғалім Ежелгі Египеттегі егіншіліктің кейбір 
ерекшеліктері туралы айтуы мүмкін.

Жер жырту кезінде египеттіктер өгіздерге қараған-
да сиырларды жиі пайдаланған, өйткені сиырларды 
бағыттап жүргізу жеңіл болатын. Егінді еккеннен кей-
ін егістік үстінен қой-ешкілерді айдап өткізді. Бұлай 
жасамаса, еккен дән топырақ бетінде қалып, ыстық 
күннің әсерінен кеуіп кететін. Егінді арнайы таптап 
тегістеген дөңгелек алаңқайда ұнтақтады. Ұнтақтау 
үшін ауыр салмақты есек пен өгіздерді пайдаланды. 
Мал тұяғымен бастырылған астық топан мен қоқысқа 
толы болды. Сопақша күректермен астықты жоғары 
лақтырып, желге ұшырып, қоқыстардан тазартқан.

Ежелгі египеттіктердің өміріндегі ғылыми
білімдердің рөлі?

 Оқушылар Ежелгі Египет тұрғындарының жұл-
дыздарды бақылап отырғанын, сондықтан олар-
да астрономия ғылымының пайда болғанын атап 
өтеді. Жұлдыздарды бақылай отырып, египеттіктер 
Ніл өзенінің тасуы алдында жұлдыздардың белгілі 
бір ретпен орналасатынын анықтаған. Осы білімдер 
египеттіктерге Нілдің тасуы алдында бөгеттер мен 
каналдар дайындауға көмектесті.

Мұғалім оқушылардың жауаптарын қосымша қы-
зықты фактілермен толықтыра алады. Ежелгі египет-
тіктер әлемде алғашқы күнтізбені ойлап тапты. Олар 
бір жылда неше күн болатынын есептеді. Жылды 12 
айға бөліп, бір айдың 30 күннен тұратынын, ал күн 
мен түн 12 сағаттан тұратынын анықтады. 

Мұғалім: "Египеттік күнтізбеден сендер қандай дәл-
сіздікті таптыңдар?" деген сұрақ қоя алады. Оқушылар 
30-ды 12-ге көбейтіп, 360 күнге тең болғанын есеп-
тейді. Жылдың толық күніне 5 күн жетпейді. Осыны 
египеттіктердің де байқағанын атап өтіңіз. Сондықтан 
олар соңғы айға құдайлардың туған күндері ретінде 
тойланған 5 тәулікті қосып отырғанын түсіндіріңіз. 

Рефлексия 
"Нілдің сыйы" және "Қара жер" деген пайымдау- 

лар дұрыс. Нілдің тасуы бүкіл тіршілікке өмір беріп 

тұратын. Бұл жөнінде Геродот дұрыс айтқан. Со-
нымен қатар ежелгі тұрғындардың тынымсыз және 
қажырлы еңбегінің арқасында Египет елі еңсе кө-
терді. Олар батпақтарды кептірді, қамыс өсінділерін 
шапты, каналдар мен биік арналар салды. Нілдің 
тасуынан кейін қираған құрылыстарды қайта қал-
пына келтірді. Су тасқынынан соң, Нілдің жағасын 
құнарлы лайдың қалың қабаты басады, осы қабат 
біраз уақыттан кейін қара топыраққа –"қара жерге" 
айналды.

Оқушылар Ежелгі Египетке берген өз атауларын 
келтіреді. Мысалы, "Египет – алғашқы күнтізбенің 
Отаны", "Египет – әлемнің ежелгі мемлекеттерінің 
бірі", "Егіншілік пайда болған жер", "Ұлы өзен өрке-
ниеті" және т.б.

Бағалау критерийлері
Сабақта келесі қабілеттерге баға қойылады: 
• картаны жақсы білу;
• тарихи деректермен жұмыс істеу;
• суреттермен жұмыс істеу кезінде берілген 

белгілер бойынша ақпаратты дұрыс ретпен орна-
ластыру;

• "Анықтаңдар" деген айдардағы тапсырманы 
орындаған кезде оқушылардың ойлау қабілетінің 
тереңдігі, олардың қорытынды жасау қабілеті;

• қорытынды тапсырмада дәлелді қорытынды 
жасау, дәлелдер мен фактілер келтіру қабілеті. 

Қосымша тапсырма
Мәтінді оқыңыз. Бос орындарға керек сөздерді 

қойыңыз. Осы мәтінді қалай толықтыра аласыз?
"Терең орындарда емес, екі шынтақ не одан да аз 

мөлшерде болатын сулары бар жерлерде ... өседі. 
Оның тамыры күшті ердің білегіндей, төрт білекке 
қарағанда ұзындығы көбірек. Оның тамырларын 
тек отынға ғана емес, әртүрлі аспаптарды жасай-
тын ағаштың орнына да қолданады: одан өте көп 
сүрек алынады, ... көп заттарды жасауға болады: 
қайықтар жасайды, желкенді, жөкелерді, киімдердің 
кейбір түрлерін, төсеулерді, арқанды және тағы 
басқа затарды өреді. ... тамақтануда басты қорек 
болып табылады: барлық жергілікті тұрғындар оны 
ірімшікпен бірге, пісірілген және шикі түрінде шай-
найды, оның шырынын сорып алады, ал шайналған 
массасын түкіріп тастайды» 

(Феофраст, "Исследование о растениях", "Я иду на 
урок истории. Древнейшая и древняя история. Кни-
га для учителя", М,. 1999 ж. жинағынан алынған, ред. 
А.Головатенко).

Жауап: Жазылмаған сөз "папирус". Одан ежелгі 
египеттіктер қағаз да жасады. Ежелгі перғауындар 
шығарған жарлықтардың қалдықтары бүгінгі күнге 
дейін сақталған.
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Оқу мақсаттары

(5.2.1.2) тотемизм, анимизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу; 

(5.2.2.2) ежелгі Египет ғибадатханалары мен 
пирамидаларын сипаттау;
(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау.

Тірек сөздер

сфинкс
мумия
саркофаг

Ресурстар

Ежелгі Египет картасы 
"Я иду на урок истории. Древнейшая и древняя 

история. Книга для учителя", А. Головатенконың ре-
дакциясымен, М,. 1999 г.

Оқулық: Ежелгі Египет пирамидалары қалай салынды? 28-29-бет.

 §7. Ежелгі Египет пирамидалары қалай салынды?

Сабаққа дайындық
А4 пішінді парақтарға Хеопс пирамидасының су-

ретін дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары 
Египет пирамидалары ежелгі кезеңнің бірегей 

ескерткіші болып саналады. Олар әлі күнге дейін 
адам бойында таңданыс пен масаттану сезімін ту-
дырады. Ежелгі уақытта ешбір техника құралдарын 
және ауыр жүк көтергіштерді пайдаланбай осындай 
діни құрылыстарды қалай салғандығы туралы сұрақ 
туындауы мүмкін. Тас блоктар салмағы 2,5 тоннадан 
5 тоннаға дейін жетеді. Осы тас үйінділерін ежелгі 
құрылысшылар жартастан кесіп алып, құрылыс ор-
нына жеткізді. Тасты қопарып алу үшін жартаста тесік 
жасады. Осыдан кейін тесікке ағаш қазық қағып, оны 
суға қанықтырды. Су сіңген қазық ісініп, жартастағы 
жарықтың ұлғаюына әкелді. Балғамен жұмыс істеуге 
мүмкіндік туғанға дейін осы жарық үлкейтіле берді. 
Тас кесектерін әбден тегістегеннен кейін оны еңістете 
төселген топырақ үстімен жоғары қарай көтерді. Ке-
сектер бір-біріне өте жақын қойылды, тіпті олардың 
арасынан пышақтың жүзін өткізе алмайтын. Кейбір 
кезде құрылыс орнынан 800 км қашық аймақтардан 
тас кесектерін әкеліп отыратын. "Дүние уақыттан қо-
рықса, уақыт пирамидалардан қорқады" деген мәтел 
бекер айтылмаған. Мыңжылдықтар бойы пирами-
далар, дәлірек айтқанда, Мәңгілік үйлер бізге өз ай-
бынымен жоғарыдан қарап тұр. Пирамидалардың 
құрылысын ежелгі грек тарихшысы Геродот өзінің 
"Тарих" атты кітабында толық сипаттаған болатын. Ол 
Хеопс пирамидасының құрылысы кезінде жалдамалы 
құрылысшылардың қажырлы еңбегін пайдаланғанын 
атап өтеді. Пирамида тақтайшасының бірінде египет 
иероглифтерімен құрылысшылар үшін қанша пияз, 
сарымсақ, шомыр қажет болғаны туралы жазылға-

нын айтады. Сонымен қатар пирамиданың қабырға-
ларында олардың құрылысына қаншалықты қаражат 
шығындалғаны туралы айтылған. 

Б.з.д. ІІ мыңжылдықта Египетте пирамидалар салу 
тоқтатылған болатын. Перғауындар мен ақсүйектерді 
тау жартастары мен жер астына жерлейтін болды. 
Египет ғибадатханаларының арасында Фивы қаласы 
жанындағы Карнак жеріндегі Амон-Ра ғибадатхана-
сы, Луксордағы Амон-Ра ғибадатханасы, Хатшепсут 
ханшайымның ғибадатханасы, Әбу Симбел жеріндегі 
ІІ Рамсес перғауынның ғибадатханасы ең әйгілі бо-
лып саналады. Ғибадатхана табиғаттың бөлінбес бір 
бөлігі сияқты әсер қалыптастырады. Дегенмен Египет 
ғибадатханалары құрылысының сәулеті қоршаған та-
биғатпен үндесе отырып, өзінше ерекшеленеді де. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақты Египет пирамидаларына виртуалды сая- 

хат жасаумен бастаңыз. Оқушыларға пирамидаға са-
яхат жасаймыз деп айтыңыз. Пирамидаларды түрлі 
қырынан көрсетіңіз. Тінтуір меңзерін Египет пирами-
даларының төменгі жағына тоқтатып, оның айбыны 
мен асқақтығын көрсетіңіз. Әлемнің жеті кереметінің 
ішінде тек пирамидалар ғана осы күнге дейін бірша-
ма жақсы сақталып қалды. Кейін мынадай сұрақтар 
қойыңыз: "Оқушылар, сендер Египет пирамидалары 
туралы не білесіңдер? Әлемнің осы кереметіне қарап, 
қандай сезімде болдыңдар? Қандай сұрақ туды? Ал 
енді өздеріңді Хеопс пирамидасының ішіндеміз деп 
елестетіңдер. Сендер оның ішінде нені көріп тұр-
сыңдар?"

Екінші сурет бойынша тапсырма. Оқушыларға: 
"Ежелгі кезеңде пирамидалардың қалай салынғаны 
туралы сендер не білесіңдер?", – деген сұрақ қой-
ыңыз. Ол туралы ғалымдар әлі де бір тоқтамға келме-
ген. Кейбір ғалымдар "оларды басқа ғаламшардағы 
тіршілік иелері салған" деген пікірді ұстанады. 
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Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Оқушылар сурет-
ті пайдаланып, пирамидалардың қалай салынғанын 
талқылайды. Олар ол кезде көліктің болмағанын ай-
тады, сондықтан тамақ және киім-кешекке қаражат 
табу үшін мыңдаған қолөнерші мен шаруалар еңбегі 
пайдаланылды. 

Оқушылардан: "Пирамидалардың құрылысында 
тағы кімдер еңбек етті?", – деп сұраңыз. Бұдан кей-
ін алдын ала дайындалған "Құл" деген өлеңді оқып 
шығуды ұсыныңыз:

"Мен таң атқаннан бастап күннің батуына дейін 
патшаның бейшара құлымын,

Басқа құлдар арасында қажырлы еңбек етемін,
Нанның иісі – еңбегім үшін жалғыз ақы...
Кейбір кезде кеудем үмітсіздікке толады,
Бүкірейген жауырын үстінде қатал қамшы ысқырады,
Әр күні дос пен ағайынды
Ортақ мәйітке ілгекпен апарып жатқызады.
Мен патшаның бейшара құлымын және менің тағ-

дырым белгісіз,
Таңғы көлеңке сияқты өмірден ізсіз кетем,
Мені жер бетінен зат сияқты өшіріп тастайды.
Бірақ қажырлы еңбектің ізі өшпейді,
Мерида қаласы қасында мәңгі тұрады
Патша мазары, қасиетті пирамида". 
Оқушылармен Ежелгі Египет пирамидалары қалай 

салынғанын талқылаңыз. 

Бұл қызықты
Оқушылар Үлкен Сфинкс туралы мәтінді оқиды. 

Мұғалім: "Сендерге Үлкен Сфинкс туралы тағы да 
қандай қызықты фактілер белгілі?" деген сұрақ қоя 
алады. Оқушылардың жауаптарын тыңдап, мұғалім 
"Бұл қызықты" деген айдарды оқуды ұсынады. 

Оқушылар "Мумияларды қалай жасаған?" деген 
мәтінді жұптасып оқиды. Мұғалім оқушыларға: "Кноп 
дегеніміз не?", – деген сұрақ қоюы мүмкін. Оқушы-
лардың жауаптарын тыңдап, "кноптар – мумияға ай-
налдыру кезінде дүние салған адамдардан алынған 
ішкі ағзаларды сақтайтын салттық ыдыстар" деп то-
лықтыруға болады. Бұл ыдыстар египеттіктер үшін 
өте маңызды болды, өйткені олар о дүниедегі адам-
ның өмірі үшін оның барлық ішкі ағзалары қажет бо-
латынына сенді. 

Картамен жұмыс. Картадан пирамидалардың ор-
наласқан жерін көрсетіңіз. "Пирамидалар неліктен 
Нілдің батыс жағасында орналасқан? Ол египеттік-
тердің қандай діни наным-сенімімен байланысты?" 
деген сұрақтар қойыңыз. Оқушылар египет аңызда-
рына сәйкес Күн шығыста туып, батыста бататыны ту-
ралы айтып өтеді. Осы сенімдерге сәйкес египеттіктер 
Нілдің шығыс жағасына қоныстанған. Ал күн батыс 
жерлерін өлік жерлеуге бөлді. Өзеннің батыс жаға-
лауын ежелгі египеттіктер "өлілер мекені" деп атады. 

Пирамиданың құрылысы
Берілген тапсырманы орындау үшін мұғалім 

оқушыларға Хеопс пирамидасының қимадағы суреті 
салынған А4 пішінді парақтарын таратады. Оқушы-
лар Хеопс пирамидасы салынған қимадағы сурет-
ті жұптасып қарастырады. Сызбадан перғауынның 
мазарын, оның кіреберісі мен дәлізін табады. Бұдан 
кейін мазарда дәліздердің неліктен көп екенін түсін-
діреді. Оқушылар перғауындардың шексіз қазына-
сына қызыққан тонаушылардың болғанын айтады. 
Сондықтан ежелгі құрылысшылар жалған дәліздер, 
туннельдер, бос мазарларды көптеп салған. Осыдан 
кейін оқушылар жұпқа бөлініп, бір-бірінің жауапта-
рын талқылайды. 

Бағалау критерийлері 
Оқушының мынадай қабілетіне баға қойылады:
• пирамидаларға виртуалды саяхат жасау кезінде 

өз сезімдерін сипаттау;
• тарихи деректерді сипаттау;
• берілген ақпаратқа қатысты сұрақтар құрастыру;
• берілген ақпараттан негізгі мазмұнды белгілеу;
• қазіргі уақыт пен өткен шақ арасында байла-

ныс орнату;
• картамен жұмыс істеу дағдыларын көрсете білу;
• Ніл өзенінің шығыс және батыс жағалауларын 

анықтау;
• ежелгі египеттіктердің мифологиясы мен діни 

наным-сенімдерін түсіндіру;
• сабақта берілген ақпаратты дұрыс пайдалана 

білу;
• өз жауаптарын негіздеу үшін дәлелдер келтіру.

Қосымша тапсырма
Мәтінді оқыңыз. Геродоттың «Тарихынан» пирами-

даны салу туралы қандай жаңа мәліметтер алдыңыз? 
Сізді осы сипаттамада не таңғалдырды? "Басында 
ол баспалдақ ретінде кертпеш немесе сатылардан 
басталады. Осыдан кейін бірінші тастарды (негізі 
үшін) қалап, кейіннен басқа тастарды (алаңшалар-
ды толтыру үшін) қысқа бөренелерді қиюласты-
ру арқылы жасалған тұғырлар арқылы көтеретін. 
Осылай баспалдақтың бірінші сатысына тастарды 
жерден көтерді. Сол жерде басқа тұғыр үстіне тас 
салып, екінші сатыға көтеретін. Сатылар қатары 
қаншалықты болса, көтерме құрылғылар да сонша-
лықты болатын. Алайда қажетті тасты келесі сатыға 
бейнетсіз көтеретін бір құрылғы болды... Осылайша, 
алдымен пирамиданың жоғары жағы реттеліп, одан 
кейін ортасы және ең соңында жердегі астыңғы са-
тылары жөнделетін". 

(Геродоттың «Тарихынан», "Я иду на урок истории. 
Древнейшая и древняя история. Книга для учителя", 
М,. 1999 ж. жинағынан алынған, ред. А.Головатенко).
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Оқу мақсаттары

(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау; 
(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүй-
есін сипаттау.

Тірек сөздер
Мирра ағашы 

Ресурстар

Топта жұмыс істеуге арналған кеспеқағаздар;
ғибадатхананың құрылысы көрсетілген түрлі түсті 

суреттер;
топта жұмыс істеуге арналған бұрама қағаздар 

түріндегі флипчарттар. 

Оқулық: Пунт жеріне перғауын Хатшепсут кемелерін не үшін жіберді? 30-31-бет.

 §8. Пунт жеріне перғауын Хатшепсут кемелерін 
не үшін жіберді?

Сабаққа дайындық
Пунт жеріне Хатшепсут экспедициясын әйгілі еткен 

Дейр эль-Бахри ғибадатханасының құрылысы көр-
сетілген суреттерді А4 пішінді қағазға топ санына қа-
рай басып шығару. 

Топта жұмыс істеу үшін Пунт елінің орналасқан 
жерінің сипаттамасы берілген кеспеқағаздар саны 
топтың санына сәйкес болуы тиіс.

1. Пунт жері қазіргі Эфиопия аумағында. Египеттен 
Эфиопияға дейін, шамамен, бір апта ішінде жүзіп же-
туге болатын. Осы елдің аумағында алтын өндірілді.

2. Пунт жері Арабия түбегі аумағында. Түбекте 
ағаш пен бұталардың ерекше түрлері өсетін, олардың 
шайырынан жұпар иісті заттар жасайтын.

3. Пунт жері қазіргі Сомалидің оңтүстігінде. Пунт 
жері ежелгі египеттіктерді ағаштың құнды түрлерімен 
қамтамасыз етті, олардан жұпар иісті заттар мен эфир 
майын алатын. Сонымен қатар бұл жерде піл сүйегі 
және жануарлардың терілері көп болатын. Осы ел-
дің тұрғындары ара ұяларына ұқсайтын үйлерде өмір 
сүрді.

4. Пунт Қара теңіз аумағында. Дейр эль-Бахри 
ғибадатханасының қабырғаларында сары шашты 
адамдардың суреті салынған. Ладан жасалатын мир-
ра ағашы Қара теңіз жағасында өседі. 

5. Алыс жердегі Пунт елі қазіргі Зимбабве мем-
лекеті шегінде орналасқан болуы мүмкін. Оның ау-
мағынан ХІХ ғасырда египеттік сәулетке ұқсайтын 
құрылыстар табылды. 

6. Пунт елі Үндістанның аумағы болуы мүмкін. Дәл 
осы жерде, сондай-ақ Цейлон аралында Египет ғиба-
датханаларының қабырғаларындағы асыл тастар көп 
кездеседі.

Сабақтың деректі материалдары 
Хатшепсут (б.з.д. ХV ғ. екінші жартысы) – Египет та-

рихындағы ұлы перғауын әйелдердің бірі. Ол перға-
уын І Тутмос және Яхмос патшайымның қызы болған. 
Әкесі қайтыс болғаннан кейін Хатшепсут туған ағасы 

ІІ Тутмосқа тұрмысқа шығады. Күйеуі қайтыс болған-
нан кейін Хатшепсут Египет патшайымы болды. 
Ежелгі Египеттің тақ мұрагерлік заңдарына сәйкес 
тек ер адамдар ғана перғауын бола алатын. Сон-
дықтан Хатшепсут ер киімін киіп, жапсырма сақал 
тағып жүрді. Перғауын Хатшепсуттің билік ету уақы-
ты Египеттің гүлденуі мен даму кезі болатын. Оның 
билік құру кезеңінде көптеген ғибадатханалар мен 
мәдени құрылыстар салынып, кейбірі қайта қалпына 
келтірілді. Бірден-бір сәулет ескерткіштерінің бірі Хат-
шепсут патшайымға арнап салынған Дейр әл-Бахри 
ғибадатханасы болып саналады. Осы ғибадатхана-
ның құрылысы алыстағы Пунтқа барған экспедиция 
туралы бір ғана дереккөз болып саналады. Пунт елін 
египеттіктер "Құдайлар мекені" деп атаған. Пунт елі-
не жасалған экспедиция – Хатшепсут билік еткен ке-
зеңнің ең маңызды оқиғаларының бірі. Пунт елінің 
орналасқан жері туралы түрлі пікірлер бар, бірақ 
олардың ешқайсысы әлі де нақты дәлелденбеген. 
Көптеген ғалымдар Пунт елі қазіргі Сомали мемле-
кетінің оңтүстігінде болғанын айтады. 

Дейр әл-Бахри ғибадатханасы алғаш "Джесер 
Джесерге", яғни "Қасиеттер арасындағы ең қасиет-
ті" деген мағынаны білдіретін атауға ие болды. Бұл 
ғибадатхана 9 жыл бойы салынды. Аппақ бағаналы 
діңмаңдайшасы, ғибадатхананың ортасынан жоғары 
қарай апаратын үлкен пандустар, Хатшепсут патша- 
йымның көптеген мүсіндері әлі де таңғалдырады. Ғи-
бадатхана алдына хауызы бар бау-бақша салынған 
болатын. Ғибадатхананың қабырғалары Хатшепсут 
патшайым билік еткен кезеңде болған оқиғалардың 
жылнамасы болып саналады.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың басында сыныпта Хатшепсут перға-

уынның әйел адам болғаны туралы айтпауға бола-
ды. "Анықтаңдар" айдарына келгенде, оқушылардан 
ежелгі әлем билеушілері арасында қайсысы әйел 
болғаны туралы сұрап көріңіз. Сақ патшайымдары 
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– Томирис пен Заринаны еске алып, Қазақстан та-
рихымен байланыс орнатуға болады. 

Бұдан кейін оқушылар "Хатшепсут деген кім" деген 
мәтінді оқиды.

Дейр әл-Бахри ғибадатханасының бедерлері 

Оқушыларға "Бұл қызықты" айдарында берілген 
мәтінді оқып шығуды және Дейр әл-Бахри ғибадат-
ханасының қабырғаларын қарап шығуды ұсыныңыз. 
Осы ғибадатхананың қабырғаларын сипаттауды, су-
реттерге қарап Пунт елінен әкелінген тауарларды 
атап өтуді сұраңыз. 

Осыдан кейін оқушыларды топтастырып, жұмар-
ланған қағазға топтың мүшелері атынан осы экспеди-
ция туралы сипаттама жазып беруді сұраңыз. 

Жауаптары
Оқушылар Хатшепсут ғибадатханасының қабырға-

ларындағы жазулар мен суреттер Пунт еліне барған 
экспедиция туралы бірден-бір дереккөз болып сана-
латыны туралы айтады. Бірінші фрескада Пунт еліне 
барған экспедициядан үзінді көрсетілген. Онда Хат-
шепсут флотилиясының бес кемесінің бірі бейнелен-
ген. Біз биік діңгегі бар және желкені кең жайылған 
үлкен кемені көреміз. Кеменің алдыңғы бөлігі пішіні-
не қарай лотос гүліне ұқсайды. Кеменің алдыңғы және 
артқы бөлігінде бақылау алаңы болған. Екі жағында 
ескекшілер отыратын.

Екінші фрескада Пунт елінен әкелінген тауарларды 
ұстаған ежелгі египеттіктердің суретін көреміз. Негізгі 
тауарлар керік, маймыл, піл сияқты экзотикалық жа-
нуарлар, мирра және ладан ағаштарының кеспектері, 
асыл тастар, алтын, күміс және піл сүйегі толтырылған 
үлкен теңдер болды.

Үшінші фрескада балта ұстаған жауынгерлер мен 
мирра ағаштары бейнеленген. Бұл ағаштар ежел-
гі Египетте өте қымбат бағаланған, өйткені олардан 
салттық рәсімдерге арналған түрлі майлар мен жұпар 
иісті заттар алатын. Мирра ағаштарын кеспектеп әке-
летін, өйткені Хатшепсут оларды Дейр эль-Бахри ғи-
бадатханасының террасасына отырғызғысы келді. Ол 
Дейр эль-Бахри ғибадатханасы ауласын Пунт жерінің 
табиғатына ұқсатқысы келді.

"Ежелгі египеттіктердің экспедициялары туралы 
мәліметтерді ақсүйектердің ғұмырнамаларындағы 
ғалымдар ашқан жазулардан, сонымен қатар перға-
уындардың өсиетнамаларынан табуға болады. 

1-құжат. Жұпар иістер, қара ағаш, ладан, барыстар-
дың терісі, пілдің азу тістері тиелген үш жүз есектің 
үстінен түстім. (Ақсүйектің ғұмырнамасынан.)

2-құжат. Өз адамдарыма тапсырма беріп, шөл да-
лаға, үлкен мыс кенішіне қарай жібердім... . Міне, енді 

қайықтар мысқа толы. Мыстың қалған бөлігі есек-
терге артылып, шөл далаға жіберілді... . Сарай қыз-
метшілері мен ақсүйектерді шөл далаға жібердім... . 
Күмісті, алтынды, ғажайып көгілдір асыл тастарды... 
жеткізді. (Перғауынның өсиетнамасынан.) 

3-құжат. Библ қаласынан әрқайсысы ливан балқа-
рағайының 100 шақты шынтағын әкелген қырық кеме 
Египетке қайтып оралды. (Тас тақтасында сақталып 
қалған жазудан.) 

4-құжат. Ұлы кереметтерге толы Пунт елі кеме-
лерін түрлі ғажайып жұпар иісті ағаштармен, эбен 
ағаштарымен, таза піл сүйектерімен, өңделмеген 
алтынмен, павиандар, маймылдар, аңшы иттермен, 
барыс терісімен, адамдар мен олардың балаларын 
артып жіберетін. (Ғибадатханадағы жазудан.)"

Құпияға толы Пунт елі

Оқушылардан Пунт елінің орналасуы туралы 
болжамды нұсқалардың сипаттамасы берілген ке-
спеқағаздарды оқып шығуды сұраңыз.

Бұл елдің қай жерде болғандығы әлі де нақты 
анықталмағанын айтыңыз. Оқушылар осы елдің қай 
жерде болғанын табу үшін зерттеу жұмысын жүр-
гізуі қажет. Пунт елінің орналасқан жерін табу оларға 
қиын болуы мүмкін, сондықтан мынадай сұрақтар 
қоюға болады:

– Египеттіктер қай теңіз арқылы жолға шығатын?
– Олар жолда қанша күн болған?
– Пунт елінің өсімдіктер және жануарлар әлемі 

қандай болған?
Жауаптары
Оқушылар 3 деген нөмір бар кеспеқағазда беріл-

ген жауаптың дұрыс болғанын айтып өтеді. Қазіргі 
Сомалидің оңтүстігінде Дейр әл-Бахри ғибадатхана-
сының қабырғаларында көрсетілген суреттерге ұқ-
сас пейзаждар кездеседі: бағанамен тірелген үйлер, 
пальмалар, құм, бай және алуан түрлі жануарлар дү-
ниесі. Сонымен қатар бұл жерде жұпар иісті заттар 
жасалатын ағаш түрлері өседі.

Бағалау критерийлері
• Дейр әл-Бахри ғибадатханасында сақталған су-

реттер сияқты тарихи артефактілерді түсіндіру;
• Хатшепсут экспедициясынан әкелінген тауар-

ларды анықтау;
• ықтимал болжамдар мен дәлелдер негізінде 

Пунт елінің орнын анықтау;
• картамен жұмыс істеу;
• ежелгі египеттіктердің шаруашылық жүйесін 

түсіндіру қабілеті бағаланады.
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Оқу мақсаттары

(5.2.1.2) тотемизм, анимизм, фетишизм, магия 
сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу; 
(5.2.2.2) Ежелгі Египет ғибадатханалары мен пира-
мидаларын сипаттау; 
(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау.

Тірек сөздер
Патшалар алқабы
табытхана

Ресурстар

Хауард Картердің фотосуреті, А3 пішініндегі флип-
чарт, сұрақтарды жазып алуға арналған жапсыр-
малар, ежелгі Египет құдайларының түрлі түсті су-
реттері.

Оқулық: Ежелгі Египет тұрғындарының өмірі туралы Тутанхамон табытханасы қандай сыр шертеді? 
32-33-бет.

 §9. Ежелгі Египет тұрғындарының өмірі туралы 
Тутанхамон табытханасы қандай сыр шертеді?

Сабаққа дайындық 
Флипчарттың (плакат) дәл ортасына Хауард Кар-

тердің фотосуретін жабыстырып, беттің үстіңгі жағы-
на оның есімін жазыңыз.

А4 парақтарына Тутанхамон табытханасындағы қа-
зыналардың түрлі түсті суреттерін басып шығарыңыз.

Ежелгі Египет құдайларының түрлі түсті суреттерін 
дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Тутанхамон Египет перғауындарының XVIII әулеті-

нен шыққан. Ол жас кезінде қайтыс болған. Оның 
есімі Патшалар алқабында орналасқан табытхана-
сының арқасында әйгілі болды. Оның табытханасы 
VI Рамсес перғауынға арналған табытхананы салған 
шаруалардың баспаналарының астында орналасқан 
және кіреберісінде тастар үйіліп жатты. Бұл олжа ар-
хеология ғылымының қазба жұмыстарында табылған 
заттардың ең бірегейі және саны көбі болып сана-
лады. Табытханада табылған заттар ежелгі египеттік-
тердің өмірі мен діни наным-сенімдері туралы құнды 
мәліметтер береді және ежелгі мүсіншілер, қолөнер-
шілер, зергерлер шеберлігінің өте жоғары деңгейде 
болғанын көрсетеді. Сондықтан табыхананың маңы-
зы өте зор болып саналады.

Табытхананы британ археологі Хауард Картер 1922 
жылы 26 қарашада тапты. Қазба жұмыстарын әуес- 
қой археолог Карнарвон қаржыландырды. Архео-
логтар тапқан мазардан көптеген асыл тастар, әше-
кей бұйымдар, асыл тастармен әшекейленген алтын 
арба, патша тағы, төсек орны сияқты үй жабдықта-
рын тапқан болатын. Перғауын мумиясының өзіне 
жүздеген әшекей бұйымдар, әрбір саусағына алтын 
сақина тағылған еді. Тіпті тамақ жәшіктері мен су 
құмыралары таза алтыннан жасалған. Археологтар 
алғаш рет бөлменің қымбат бұйымдар толған ішкі 
құрылысын көргенде, тонаушылар барлық ұрлаған 
затын осында сақтап жүрген екен деп ойлаған, өйт-

кені барлық табылған бұйымдар бей-берекет үйіліп 
жатты. "Мүмкін, тонаушыларды бір нәрсе шошытып, 
олар ұрланған заттарды әкете алмаған болар" деген 
ой да келген. Себебі жергілікті тұрғындар арасында 
Тутанхамонның табытханасына кіруге әрекет жасаған 
адам перғауынның қарғысына ұшырайтыны туралы 
аңыз әлі де сақталған болатын. 

Мұғалім оқушыларға табытханада табылған зат-
тардың Ежелгі Египет өркениетінің жоғары деңгейде 
дамуын айғақтайтыны туралы қорытынды жасаула-
рына көмектесуі тиіс. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақты Тутанхамон табытханасына виртуалды 

саяхат жасаумен бастаңыз. Оқушылар тыныш күйде 
археолог Хауард Картердің майшамы жарық түсіріп 
көрсеткен заттарға мұқият қарауы керек. Жарықты 
барлық заттарға бағыттаңыз, оқушылар оларды атап 
тұрады. Оқушылардан осы уақытта: "Хауард Картер 
қандай сезімге бөленді?" – деп сұрап көріңіз. 

Осыдан кейін Хауард Картердің фотосуретін көр-
сетіңіз. "Бұл – 1922 жылы 26 қарашада таңғаларлық 
жаңалық ашқан, Тутанхамон перғауынның табытха-
насын тапқан британ археологі Хауард Картердің су-
реті" деп атап өтіңіз. Оқушылардан кімнің Тутанхамон 
туралы бұрын естігенін сұраңыз. Мынадай сұрақтар 
қойыңыз: "Тутанхамон өмірінен қандай қызықты 
фактілер білесіңдер? Египеттің тағы қай перғауынын 
білесіңдер? Олар қандай істерімен танымал болды?" 

Уақыт сызығы бойынша анықтаңдар

Оқушылар "Тутанхамон деген кім?" деген мәтін-
ді оқиды. Бұдан кейін дәптерлеріне уақыт сызығын 
сызып, көрсетілген даталарды белгілейді. Мұғалім 
оқушылардың әр перғауын дәуірінен хабардар бо-
луын және хронологияны білуін бағалайды. Оқушы-
лардың біздің заманымыздан бұрынғы даталардың 
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кері (азаю) ретте саналатынын түсінетініне көз жет-
кізіңіз. Бұл тапсырма арқылы оқушылар жылдарды 
ғасырға және керісінше амал жасауға үйренеді. Олар 
хронология бойынша өз білімдерін бекітеді.

Жауаптар
Тутанхамон шамамен б.з.д. 1346 жылы дүниеге 

келген. Ол Хатшепсут патшайымның өмір сүру уақы-
тынан (б.з.д. 1490–1468 жж.) және Гизадағы пирами-
даларды салу кезеңінен (б.з.д. 2600 жылға жуық) ке- 
йін өмір сүрді. Тутанхамон шамамен 3362 жыл бұрын 
өмір сүрген. 

Ғалымға қойылатын сұрақтар

Оқушылар "Қаншама құнды олжалар!" деген мәтінді 
оқып шығады. Бұдан кейін жұптасып, Хауард Картер-
ге қойғысы келетін үш сұрақты құрастырады. Осыдан 
кейін көрші жұппен бірлесіп, сұрақтардың қайсысы 
қызық болғанын талқылайды. Әрбір жұп жапсырма-
ларға таңдалған сұрақтарды жазып алады немесе ал-
дын ала мұғалім көмегімен дайындалған археологтің 
суреті бар флипчартқа жабыстырып қояды.

"Ыстық орындық" деген ойынды ұйымдастыруға 
болады. Хауард Картер орнында жоғары сынып 
оқушысы немесе мұғалім бола алады.

Бұл қызықты

Мұғалім Тутанхамонның жерлеу бетпердесіне 
оқушылардың назарын аудартады. Ол мумияның 
бетін жауып тұратын. Бетперде египеттік зергер-
лердің жоғары деңгейлі шеберлігін көрсетеді. Олар 
адамның бет келбетін нақты көрсете білді. Бұл бет-
перде бүгінде Каирдың мемлекеттік мұражайына 
қойылған.

Жәдігерлер сөйлейді

Оқушылар жұптаса отырып, Тутанхамон табытха-
насынан табылған заттарды қарап шығады. Оларды 
мазарға не үшін қойғанын талқылайды және ежелгі 
египеттіктердің өмірі туралы сөз қозғайды. 

Ойланыңдар
Жерлеу камерасының суретін қарастыра отырып, 

оқушылар осы айдардың сұрағына жауап береді.
Оқушылар египеттіктердің ежелгі діни на-

ным-сенімдері бойынша, құдайлар перғауынды жын-
дардан және тонаушылардан қорғауға тиіс болғанын 
айтады. Жерлеу камерасының қабырғаларында о 
дүниенің құдайы Анубис пен шиебөрінің басы са-
лынған. Ол мумияны табытханада қорғап тұрды. Оси-
рис жасыл түсті, беті дәкемен оралған мумия түрінде 
көрсетілген. Осирис о дүниеде сот рөлінде, ал Исида 
өлген адамдардың қорғаушысы мен қамқоршысы 
ретінде болған. 

"Египеттіктердің діни наным-сенімдеріне сәйкес 
өлілер мекеніндегі өмір жердегі өмірден жақсы бол-
ды. Мұнда тамақ пен су көп, бидай адам бойынан да 
биік өседі, ал каналдар суға толы. Өлілер мекеніне 
түсу үшін адам жерде дұрыс өмір сүруі керек.

Өлілер мекенінде өмір сүру үшін өлген адамның 
денесін сақтап қалу қажет. Сондықтан египеттіктер 
мумияны – бальзамдалған, дәкемен оралған денені 
сақтап қалатын. Египеттіктер адамның жаны мумия- 
ға немесе басқа бейнеге қонатынына сенді. Осыған 
байланысты перғауындар табытханасында олардың 
мүсіндері сақталған".

Қиындық туған жағдайда оқушыларды Ежелгі Еги-
пет құдайларының сипаттамасымен таныстырыңыз: 
Геб – Жер құдайы, Маат – шындық пен әділеттілік 
құдайы, Нут – түнгі аспан құдайы, Сет – зұлымдық 
құдайы, Тот – ай құдайы, Гор (Хор) құдай – күн шығыс 
құдайы. Оқушылар Ежелгі Египеттің құдайлары еги-
петтіктердің шаруашылық кәсіптерімен байланысты 
болғанын айтады. Ніл құдайы – Хапи, молшылық, шөл 
мен ыстық жел құдайы – Сет, Күн құдайы – Амон-Ра 
болатын. Ежелгі египеттіктер жануарлар мен табиғи 
құбылыстарға табынды. 

Ежелгі египеттіктер құдайларды жануар басты 
адам түрінде бейнеледі. Жазу мен даналық құдайы – 
Тот тырнақұтан тұмсығымен, соғыс және ыстық күн 
құдайы – Сехмет арыстан түрінде бейнеленді.

Амон-Ра құдайы Египеттің астанасы Фива қала-
сының қамқоршысы саналып, барлық құдайлардың 
құдайы деп әспеттелді. 

Осирис құдайы өлілерді жазалап, соттады. Оси-
ристің сотында өлген адам: "Мен өлтірмедім. Ұрла-
мадым. Алдамадым. Қызғанбадым. Балағаттамадым. 
Әлсіз адамды ұрмадым. Адамдарды жылатпадым. 
Патшаға қарсы сөйлемедім", – деп ант беретін. Айтқан 
сөзін тексеру үшін таразының бір жағына өлген адам-
ның жүрегін, ал екінші жағына шындық құдайының 
мүсінін салатын. Егер жүрек пен шындық тең болса, 
онда ол өлілердің бақытты мекенінде өмір сүру үшін 
қалатын. Ал тең болмаса, онда арыстанның денесі, 
қолтырауынның басы бар айдаһар оны жеп қоятын". 
Алдын ала дайындалған египеттік құдайлардың бей-
нелері салынған суреттерді көрсетуге болады.

Тутанхамонның табытханасында табылған заттар 
археологтарға Ежелгі Египеттің жерлеу рәсімдері мен 
бірегей шығармалары туралы құнды ақпарат береді. 

Бағалау критерийлері
• египеттіктердің діни наным-сенімдерін сипаттау;
• перғауын мәртебесін сипаттау;
• артефактілерді талқылау барысында айтылған 
пікірлердің тереңдігі мен нақтылығын анықтау;
• суреттерді талдау кезінде қорытынды жасау;
• археологиялық жаңалықтың маңызын түсіндіру 
қабілетін бағалайды.
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Тараудың қорытындысы 
Оқыту нәтижелері
Ежелгі Египет тарихын қарастырған оқушылар ша-

руашылық жүйесін және ежелгі қоғамның әлеуметтік 
ұйымдасуының ерекшеліктерін сипаттауды үйренді. 
Ежелгі египеттіктердің тіршілік етуі толығымен Ніл 
өзенінің тасуына байланысты болды. Осыдан ғылы-
ми білімдер, оның ішінде астрономия ғылымы пайда 
болды.

Осы тарауда оқушылар тотемизм, анимизм, фети-
шизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдердің 
ерекшеліктерімен тереңірек танысты. Бұл білімдер 
оқушыларға ғибадатханалар мен Ежелгі Египет пи-
рамидалары құрылысының технологиясын түсінуге 
көмектесті.

Математика, геометрия, физика, адам физиология-
сы және басқа ғылыми білімі болмаса, Египет патша-
лары – перғауындардың пирамидаларын салу, олар-
дың мумияларын жасау мүмкін емес еді.

Оқушылар Тутанхамон табытханасының нелік-
тен маңызды тарихи дерекөз болып саналатынын 
дәлелдейді. Осы тарауды қарастыра отырып, оқушы-
лар сенімді тарихи деректердің болмауы өткенді та-
нып-білуге кедергі туғызатынына және әртүрлі пікір-
лер мен көзқарастардың пайда болуына әкелетініне 
көз жеткізеді. Осындай жағдайдың бірден-бір мыса-
лы – патшайым Хатшепсут кезінде Пунт жеріне жа-
салған сауда экспедицияның болғаны туралы сенімді 
дәлелдердің болмауы. Пунт жеріне экспедиция жа-
сағаны туралы дәлелді мәліметтер бар, бірақ Пунт 
жерінің қайда екендігі туралы ешқандай ақпарат кез-
деспейді.

Өздеріңді тексеріңдер
Ежелгі Египет тұрғындары математикалық есеп-

терді орындай алды. 
1. Мысықтар мен масақтар туралы есепті шешу:
3 мысығы бар 3 үй: 3+3+3 (=3 х 3) = 9 мысық
3+3+3+3+3+3+3+3+3 (=3 х 9) = 27 тышқан
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 

3+3+3+3+3+3+3+3+3 (=27 х 3) = 81 масақ
81+81(= 81 х 2) =162 дән
Мысықтар + тышқандар + масақтар:
9 + 27 + 81 = 162
Жауабы: 162.
2. Фигураның ауданын есептеу.
Фигураны тікбұрышқа дейін құрастыру қажет. 

Тікбұрыштың ауданы S = а х в формуласы арқылы 
есептеледі. Осыдан: S = 8 х 3 = 24. Шыққан ауданды 
2-ге бөлеміз: 24 : 2 =12. 

Жауабы: тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 12. 

Ежелгі Египет тұрғындары толық сандар мен бөл-
шектері бар түрлі математикалық әрекетті орындай 
алатын. Түбірлерді тауып, дәрежеге шығарды, теңдеу-
лерді шешті. Үшбұрыштың, тікбұрыштың, шеңбердің 
ауданын тауып отырды. Ежелгі Египет тұрғындары 
шешіп жүрген есептер бүгінгі мектептегі шешілетін 
есептерге ұқсас болды. Мұндай мәліметтер Ежел-
гі Египетте математика мен геометрияның жоғары 
дәрежеде дамығанын көрсетеді. 

Жалпы қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Сендер екі перғауынның: Тутанхамон 

және Хатшепсут есімін білесіңдер.
Қалай ойлайсыңдар, Египет елінің осы екі патшасы 

бір-бірін білді ме?
Өз ойларыңды қалай дәлелдей аласыңдар?

2-тапсырма Ежелгі египеттіктер бір жылды үш ке-
зеңге бөлді: "су басатын кезең", "егін жинау кезеңі", 
"құрғақшылық кезеңі".

Осы бөлініс Египет елінің қандай табиғи құбылыс- 
тарымен байланысты болды? Осындай бөліністің егін-
шілік жұмыстарының циклімен байланысы қандай?

3-тапсырма. Ежелгі Египет елінде қандай түстер 
жақсы, ал қандай түстер нашар деп саналды? Нелік-
тен түстерге қатысты әртүрлі көзқарас болды?

4-тапсырма. Бірнеше бөліктерден Ежелгі Египет 
елінің картасын жасап көріңдер. Қандай белгілерге 
көңіл аудардыңдар? 

5-тапсырма. Негізгі египеттік құдайларды атаңдар. 
Неліктен ежелгі египеттіктер оларды басты құдайлар 
деп білді?

6-тапсырма. "Ежелгі Египет" деген тақырыпта 
синквейн құрастырыңдар.

1-жол – зат есім;
2-жол – екі сын есім;
3-жол – әрекетті үш сөзбен сипаттау; 
4-жол – тақырыптың мағынасын қайталайтын си-

ноним. 

7-тапсырма. Египет құдайларының атауларын (А) 
оларды сипаттайтын қасиетті жануарлармен (Ә) сәй-
кестендіріңдер.

А. Апис, Анубис, Гор, Бастет, Нут, Тот, Себек.
Ә. Бұқа, сиыр, мысық, қолтырауын, тырнақұтан, 

сұңқар, шибөрі.
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"Ежелгі Египет" тарауына 
арналған дидактикалық материалдар

1. Есімдермен жұмыс.

Тарихи тұлға Мәртебесі 
қандай болды

Қызықты 
фактілер 

Хатшепсут
Хеопс
Тутанхамон
Шампольон

2. Египет құдайын және ол бейнелеген табиғи 
құбылысты сәйкестендіріңдр.

Құдайлардың 
атауы Табиғи құбылыс Құдайды қалай

бейнеледі
Осирис
Анубис
Иаат
Бастет
Тот
Исида

3. Түсініктер мен анықтамалар арасындағы 
арақатынасты анықтаңдар. 

1 Шафуд А Өлген адамның денесін 
бальзамдау

2 Саркофаг Б Қара жындардан қорғайтын ұсақ 
заттар

3 Мумия В Күн сәулесі түсу үшін 
қалдырылған қабырғадағы тесік

4 Амулет Г Перғауынның табытханасы

5 Пирамида Д Бау-бақшаларды суаруға 
арналған құрылғы

Сенің жауабың: 
1 – ___, 2 – ____, 3 – ____, 4 – ____, 5 – ____. 

4. Құжаттан алынған үзіндіні оқып, сұрақтарға 
жауап беріңдер.

"Адам мәйіті 70 күн қатты тұздалған суда жат-
ты. Бұдан кейін дененің сыртын "сиқырлы" сумен, ал 
ішін пальма шарабымен шайды. Хош иісті шөптер-
мен денені ысқылады, сондай-ақ үстіне жұпар иісті 
шайыр құйды. Осы әрекеттерді орындап болған соң, 
дұға оқыды. Мәйіттің көзінің орнына шыны көздер 
салған. Осыдан кейін дененің үстіне сода ұнтағын 
септі. Абыздар әрбір қолды, аяқты, әрбір саусақты 
дұға жазылған баумен орайды. Бауларды әдетте 
шайырмен немесе бальзаммен жабыстыратын... ."

1. Қандай оқиға туралы айтылған?
2. Аталған рәсім не үшін жасалды?
3. Осы рәсімнің негізінде қандай діни наным-сенім-

дер жатыр?

5. Шындық пен жалғанды табыңдар.

№ Пайымдау Шын-
дық

Жал-
ған

1 Египет тіршілігінің негізгі көзі – 
Ніл.

2 Папирус – қағаз жасауға 
пайдаланылған өсімдік

3 Мумия – бұл табыт

4 Осирис – ежелгі Египеттің Күн 
құдайы

5 Перғауын – Египет мемлекетінің 
патшасы

6
Египет тұрғындары өз 
мемлекетін "Қара жер" деп 
атады

7 Иероглиф – египет жазуындағы 
белгі

8 Мумия – өлген адамның 
бальзамдалған денесі

9
Егіншілікпен айналысу үшін 
каналдар мен бөгеттер салу 
қажет болды

10 Хатшепсут перғауын діни 
реформа жасады

11 Амон – Ежелгі Египеттің шөл 
дала құдайы

6. Оқиғаларды хронологиялық ретпен орна-
ластырыңдар.

А. Хеопс пирамидасының құрылысы.
Ә. ІІІ Тутмос перғауынның жаулап алуы.
Б. Солтүстік және Оңтүстік Египеттің бірігуі.
В. Египет мемлекетінің астанасы – Мемфис қаласы.
Г. Тутанхамонның билік ету кезеңі.
Ғ. Эхнатон перғауын мен Нефертити патшайым-

ның жасаған өзгерістері.
Д. Ніл өзенінің бойында 40-қа жуық мемлекеттің 

пайда болуы.

7. Бір сөзбен жауап беріңдер.
Ежелгі Египетте пайдаланылған егістік жерлер 

тыңайтқыштары.
Құдайлардың қонысы.
Египеттің ежелгі астанасы.
Жұлдыздар мен ғаламшарлар туралы Ежелгі Еги-

петте дамыған ғылым.
Египетке тіршілік беретін өзен.
Египетте осы өсімдікті қағаз орнына пайдаланды.
Ежелгі Египеттегі білімдерді сақтаушы және құдай-

ларға қызмет етуші.
Ежелгі Египетте алтыннан құнды болып саналған 

асыл тас.
Тасқа салынған шығыңқы бейне.
Құдай – перғауындар қамқоршысы.
Жартасқа ойып салынған адамбасты арыстан де-

нелі мүсін.
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8-тапсырма
А. "Билік", "Амон Ра құдайы", "билеуші", "қамшы", 

"пирамида", "табытхана", "саркофаг" деген сөздерді 
пайдаланып, Ежелгі Египет перғауыны атынан әңгіме 
құрастырыңдар.

Ә. "Канал", "бөгет", "орақ", "соқа", "Ніл", "егін", "су-
дың жайылуы", "қуаңшылық", "дельта", "папирус" де-
ген сөздерді пайдаланып, Ежелгі Египеттің жер иеле-
нушілері атынан әңгіме құрастырыңдар.

9-тапсырма
Геродоттың "Тарих" кітабынан Ежелгі Египеттегі жа-

нуарларға табыну туралы үзінділерді оқып шығыңдар 
және берілген сұрақтарға жауап беріңдер:

"Егер үй ішінде мысық өлсе, онда үйде тұратын 
адамдар өз қастарын қырып тастайды. Егер ит өлсе, 
онда қожайындары шаштарын алдырады.

Мысықтардың өліктерін Бубастис қаласына апа-
рып, бальзамдап, қасиетті сарайларда көмеді. Иттерді 
өз қаласындағы қасиетті мазарларға апарып қойған. 

Фивы және Меридова көлінің маңында тұратын 
тұрғындар қолтырауындарды қасиетті жануар деп 
санады. Қолтырауынның құлағына шыны мен алтын-
нан жасалған сырғалар, ал алдыңғы саусағына сақи-
на кигізеді. Оған ерекше азық береді және өлгенше 
жақсы күтеді, ал өлген соң денесін бальзамдап, қа-
сиетті сарайларда жерлейді. Элефантина қаласының 
тұрғындары, керісінше, қолтырауындарды қасиетті 
жануар деп санамайды, тіпті олардың етін тамаққа 
пайдаланады... ."

• Ежелгі Египетте қандай жануарларға табынды? 
Сендер қалай ойлайсыңдар, неліктен олар қасиетті 
деп саналды?

• Жануарларға табынушылық наным-сенімі өз 
бастауын қайдан алады?

10-тапсырма
Р. Кинжаловтың "Шесть дней Древнего мира" (эт-

нографиялық очерктер. Лениздат., 1989 г.) атты кіта-
бынан алынған үзінділерді оқып шығып, сұрақтарға 
жауап беріңдер.

"Әлі тым ерте, таң жаңа ғана атып келеді... . Деген-
мен күн әлі таудан шықпай-ақ, елдің билеушісі Кемет, 
екі жердің патшасы Хеопс оянып, дәрет алып, таңғы 
рәсімдерді орындауға кірісті. Ол Күн құдайы Хордың 

мүсіні орналасқан ғибадатханаға асығуда. Түні бойы 
Хор жерасты құжыраларын аралады, сондықтан 
оның қайығы шығысқа бұрылып бағытталды. Осы 
әрекет жай ғана іс-қимыл емес, діни әрекет болып 
саналды. Ғибадатхана жердегі аспан орны, құдай-
дың орны болып саналады... . Перғауынның таңер-
тең есіктерін ашу әрекеті құдайдың жер бетіне ке-
луі үшін аспанға есік ашу әрекетіне теңелді. Міне, 
ғибадатхананың есіктері ашылды. Оның түкпірінде, 
жалпақ тас іргетасында – екі шағын ағаш қайық 
тұр. Шығысқа қарай бұрылып бағытталған бірінде 
сұңқар басты, адам денелі, алтыннан құйылған мүсін 
тұрғызылған. Ол Египеттің және бүкіл тіршіліктің ұлы 
құдайы – Күн құдайы Хор. Перғауын өз қолымен оны 
көтеріп, екінші қайыққа – күндізгі, батысқа бұрылып 
бағытталған қайыққа қояды. Мүсін өте ауыр, сон-
дықтан перғауын қимылын күш салып жасайды. 
Қазір құдай батысқа қарап тұр, Хор аспанда күндізгі 
саяхатын жасай алады. Хеопс қысқаша дұға оқып, ал 
оған қызмет ететін абыз шамшырақты шоқпен тол-
тырып, бір уыс қарамай салады. Ғибадатхана хош 
иісті түтінге толады.

Енді рәсім орындалғаннан кейін, перғауынның өзі 
және оның көп қызметкері бүгінгі күннің алаңсыз 
болуына сенімді бола алады. Расында да күн көк-
жиектен көрінеді. Тірі құдай Хеопс (Хуфу) өзінің ас-
пандағы әкесіне көмектесті, ал ол өз кезегінде, Кемет 
тұрғындарына мейіріммен қарайды.

Перғауын басқа бөлмеге ауысады. Осы жерде 
оның қамқоршысы Хнум құдайының ғибадатхана-
сы орналасқан. Хеопс жаратушы құдайды, дүниені, 
адамдарды және жануарларды жаратушы Хнум-
ды ерекше ардақ тұтады. Перғауын өз жаратушысы 
Хнумның мүсіні алдында дұға оқып, оған таңғы құр-
бандық шалады. Тақта отырған адам денелі, қойбасты 
Хнум өзі асыраған адамға ықыласпен қарап тұрады. 
Бұдан кейін қасиетті әбжылан мен лашын – жоғары 
және төменгі Египет жерлерінің құдайларына және 
астананың қамқоршысы – Птах құдайына арналған 
рәсімдер орындалады. Болды! Енді патша таңғы ас 
ішуге бара алады".

Сендер ежелгі египеттіктердің діни наным-сенім-
дері және перғауынның билігі туралы қандай жаңа 
ақпарат білдіңдер?
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4. Қос дөңгелекті арбалар және империялар
Тараудың мақсаттары
Оқушылар ежелгі замандағы мемлекетаралық қа-

тынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын білетін 
және пайдаланатын болады.

Осы мақсатқа жету үшін мынадай логикалық тізбек-
ті қарастыру керек: темірді игеру қос дөңгелекті арба-
ны жетілдіруге әсер етті, бұдан кейін әскери арбалар-
ды кеңінен пайдалану үлкен империялардың пайда 
болуына ықпал еткен жаулап алушылық соғыстарды 
арттырды және тездетті. "Империя" түсінігін енгізу.

Қос дөңгелекті арбалар салынған суреттермен жұ-
мыс істеу және оларға қойылатын сұрақтарға жауап 
беру арқылы оқушылар соғыс жағдайында оларды 
пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтауды үйренеді. Қос дөңгелекті арба бөлік-
терінің маңызы туралы сұрақтарға жауап берген кезде 
оқушылар осы ойлап табылған құрылғының маңызын 
анықтауға қол жеткізеді. 

Оқушылар басқыншылық соғыстар мен импе-
риялардың пайда болуы мемлекеттердің шекара-
ларын қалай өзгерткенін түсіндіреді.

Алдыңғы Азияда көшбасшы болу үшін күрескен 
мемлекеттерге көңіл аударыңдар. Египет пен Хетт 
мемлекеті арасындағы жаулап алушылық соғыс 
арқылы оқушылар шайқас даласындағы қос дөңгелек-
ті арбалардың рөлін білетін болады. Аталған мемле-
кеттер арасында болған шайқастардың бірінде ежелгі 
кезеңдегі алғашқы қос дөңгелекті арбалардың соғысы 
зор мәнге ие болған еді. 

II Рамсес жорықтарының себептері, Вавилонның 
гүлденуінің себептері туралы кеспеқкағаздарды сара-
лау жұмысы оқушыларды, біріншіден, шайқастардың 
шығу себептерімен таныстырады, екіншіден, дәйек-
тер арқылы басты себептерді анықтауды дәлелдеу-
ге көмектеседі. Империялардың күшею себептерін 
талқылау империялардың дамуындағы жалпы заң-
дылықтарды көрсетеді. Империялардың аумағын 
анықтауда және мемлекеттердің шекараларын бел-
гілеуде картамен жұмыс істеп, жаулап алушылық соғы-
стар салдарынан шекаралардың өзгеруін байқайды. 

Оқушылар ежелгі мемлекеттердің саяси 
құрылымының ерекшеліктеріне сипаттама беруді 
үйренеді.

Вавилон патшалығындағы биліктің сатылы сызба-
сымен жұмыс істеу ежелгі мемлекеттердің бірі – Месо-
потамия мемлекетінің әлеуметтік иерархиясын сипат-
тауға мүмкіндік береді.

"Зигзаг" тәсілін қолдану арқылы оқушылардың 
материалдарын жүйелеп, топтық жұмыс ұйымдасты-
ру арқылы әрбір империяның билік жүйесінің ерек-
шеліктерімен танысуға болады.

Оқушылар ежелгі өркениеттер шаруашылығының 
жүйесін сипаттайды.

Қарастырылған империялардың қуаттылығына са-
лыстырмалы сипаттама беріп, әртүрлі империядағы 
шаруашылықтың ерекшеліктеріне назар аударатын 

болады, сонымен қатар алған білімді қорытындылауға 
үйренеді. 

Негізгі ойлау дағдылары
Бұл тарауды қарастырғаннан кейін оқушылар:
• соғыстағы қос дөңгелекті арбалардың ар-

тықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауға;
• жаулап алушылық соғыстардың пайда болу се-

бептерін айқындауға және оларды маңызына қарай 
саралауға;

• тарихи картаның ақпаратын пайдаланып, тарихи 
оқиғаларды сипаттауға; 

• ежелгі мемлекеттердің күшею себептерін саралауға;
• "заң", "иерархия", "держава", "провинция", "сат- 

рапия" терминдерін түсіндіруге;
• Хаммурапи патшаның қызметі мен заңдарын 

бағалауға;
• Вавилон патшалығындағы билік жүйесін сипат-

тауға;
• Таяу, Орта Шығыстағы империялардың және 

Орта Азиядағы ежелгі мемлекеттердің күшею деңгейін 
анықтауға;

• берілген критерийлер бойынша ұқсастықтар мен 
айырмашылықтарды табуға;

• империяның күшеюіне әсер ететін факторларды 
қорытындылауға;

• қорытынды мен түйін жасауға дағдыланады.

Ойланып көріңдер
Алғашқы қос дөңгелекті арбалар есектерге же-

гілетін жүк арба ретінде болды. Мұны табылған ежел-
гі барельефтер айғақтайды. 

Б.з.д. ІІ мыңжылдықта жылқыларды пайдалану 
үдерісінің кең етек алуымен ассириялықтар мен еги-
петтіктер қос дөңгелекті арбаларға жылқы жегеді. 
Біртіндеп қос дөңгелекті арбалар жетілдіріле бастай-
ды. Ауыр қос дөңгелекті арбалардың орнына жеңіл 
де оңтайлы қос дөңгелекті арбалар пайда болды. Екі 
дөңгелегі бар бір немесе екі атқа жегілетін қос дөң-
гелекті арбалар, сондай-ақ төрт дөңгелегі бар және 
төрт атқа жегілетін қос дөңгелекті арбалар болған.

Қос дөңгелекті арбаларды пайдаланумен әскердің 
көшіп-қонуы оңтайланады. Көп жағдайда жылдам-
дық соғыстың тез аяқталуына мүмкіндік жасады, дөң-
гелекті көлік әскердің алыс қашықтыққа тез жетуіне 
мүмкіндік берді. Қос дөңгелекті арбалардың саны 
әскердің күшін көрсетті. Мұндай әскері мол елдер бір 
мемлекеттен соң, екінші мемлекетті жаулап, нәтиже-
сінде үлкен империялар пайда бола бастады. 

Империя билеушілері билік етудің ерекше жүйе- 
сін ойлап тапты. Оның ішінде шенеуніктер айрықша 
орынға ие болды. Жер-жерлерде билік наменгерлер-
ге (сатраптарға) берілді, олардың жұмысын патшалар 
бақылап отырды. Абыздар да ерекше рөлге ие болға-
нымен, олардың мәртебесі патша билігінен төмен 
болды.
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.1) ежелгі заман тарихындағы 
мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін 
«империя» ұғымын білу және пайдалану; 

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің 
шекараларын қалай өзгерткенін талдау.

Тірек сөздер

қос дөңгелекті арба
империя

Ресурстар

Топ санына қарай кеспеқағаздар жиынтығы.

§10. Қос дөңгелекті арбаның пайда болуы 
әлемді қалай өзгертті?

Оқулық: Қос дөңгелекті арбаның пайда болуы әлемді қалай өзгертті? 36-37-бет.

Сабаққа дайындық
ІІ Рамсес жорығының себептерін саралау үшін  

кеспеқағаздар дайындаңыз.
2-3 оқушыдан тұратын әрбір топқа осындай  

кеспеқағаздардың бір жиынтығын таратып беріңіз.

ІІ Рамсес шабуылдар үшін ІІ Муваталлиден кек 
алғысы келді.

ІІ Рамсес қоластындағы қызметкерлерге қуат-
тылығын көрсеткісі келді.

ІІ Рамсес маңызды сауда орталығы – Кадешті өз 
қоластына қаратқысы келді.

ІІ Рамсес Египеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
қалады.

ІІ Рамсес Сирияны толығымен жаулап алғысы 
келді. 

Египеттің қос дөңгелекті арбалары Хетт патша-
лығының қос дөңгелекті арбаларына қарағанда епті 
қозғалатын болғандықтан, Египет әскерінің әскери 
маневрі жылдамырақ болатын. 

Сабақтың деректі материалдары
Қос дөңгелекті арба
Ежелгі кезеңде қос дөңгелекті арбаларды пайда-

лану жылқы санына байланысты болды. Ал жылқы 
бағып өсіруге, басын көбейтуге мүмкіндіктер бола 
қойған жоқ. Мысалы, жер бедері, жергілікті жылқы-
лар тұқымының нашарлығы секілді басқа да себептер 
қолбайлау болды. Мысалы, Африкада жылқы өсіру 
тиімсіз еді. Цеце масасының кесірінен бұл шару-
ашылық түрі дамымады (цеце масасы шаққан жылқы 
малы "нагана" деп аталатын ауруға шалдыққан). Сол 
секілді таулы өлкелі мемлекеттердің де қос дөңгелекті 
арбалары болған жоқ. 

Шайқаста қос дөңгелекті арбалы әскерлер бірлікте 
соғыс тактикасын жүргізді. Соғыстар, негізінен, ежелгі 
шығыс мемлекеттері арасында болды. Бұлардың әске-
ри жарақтары да, қарулары да ұқсас еді. Сонымен қа-
тар олар бір-бірінің қос дөңгелекті арбалы әскерлері 
стратегиясына да қанық болатын. Сондықтан әскери 

тактикалық әрекеттері ұқсас болып, бір-бірінен көп 
нәрселер үйреніп отырды. Қос дөңгелекті арбадағы 
садақшының функциясы жаяу садақшымен сал-
ыстырғанда тиімсіз болатын. Қатты жылдамдықта 
келе жатып, бір ретте 4 жебе атқанда, нысанаға дәл 
тигізу қиынға түсетін. Кең ауқымды шайқаста, ию-қию 
араласқан әскер арасында, шуы мол, шаңға бөккен 
соғыс алаңында қос дөңгелекті арбаларға басшылық 
ету мүмкін емес-тін. Аттар басқарусыз қалып, қос 
дөңгелекті күйме арбалар сынып немесе садақшы-
ның жебесі таусылып тұратын. Осындай жағдайдан 
шайқастар жиі нәтижесіз аяқталатын.

Месопотамия мемлекетінде ортағасырлық рыцар-
ларға ұқсаған жаңа әлеуметтік топ пайда болды. Қос 
дөңгелекті арбалар әскери функциямен қатар, са-
кральды (салттық) және спорттық функция атқаратын 
болды. Қос дөңгелекті арбалар ұстау атты әскер ұстауға 
қарағанда артық шығынды талап етті. Сондықтан қос 
дөңгелекті арбаның орнын біртіндеп атты әскер басты.

Халықаралық жағдай
Б.з.д. І мыңжылдықта Таяу Шығыстың көптеген 

мемлекеттерінде экономика қарқынды дамыды. Бұл 
жағдай темір өндірумен және сауданың дамуымен 
байланысты болды. Саудасы мен темір өндірісі дамы-
маған мемлекеттер әлсіреді немесе жойылды. Аккад 
мемлекетінің патшасы Саргон – үлкен аумақты жау-
лап алушылардың бірі. Ол тарихта алғаш рет басқа 
халықтар мен елдердің аумақтарын қамтыған үлкен 
империя құрды. Империяға патшаның өзі билік жүр-
гізген.

Б.з.д. ІІ мыңжылдықта Вавилон, Египет, Хетт пат-
шалығы және Ассирия мемлекеттері арасында Таяу 
Шығыста билік ету үшін күрес басталады.

ІІ Рамсес
ІІ Рамсес ежелгі Египеттің ұлы перғауындарының 

бірі болып саналады. Оған "Жеңімпаз" дегенді біл-
діретін "А нахту" құрметті атағы берілген. Оған ар-
нап түрлі мүсіндер мен ескерткіштер тұрғызылды. 
Таққа 20 жасында отырған ол, 66 жыл билік еткен. 
Оның даңқы Нубиядағы көтерілісті басқаннан кейін 



4 – тарау. Қос дөңгелекті арбалар және империялар 37

кең тарала бастады: кішігірім ауылдан билігіне қар-
сы шыққан 7 мың көтерілісшіні жаппай өлтіруге бұй-
рық берген. Жорық кезінде тұтқынға алынғандардың 
көбін құлға айналдырып, қалғандарын өз әскеріне 
алды. Соғыста сенім арту үшін осындай жауынгерлер-
ге жақсы жағдай жасалды. Перғауын ішкі саясатты да 
тиімді жүргізді. Оның тұсында су мен алтынның бай 
қазынасы табылып, елдің экономикалық гүлденуі-
не оң ықпал етті. Перғауынның Хетт патшалығымен 
болған соғысы және екі ел арасында жасалған бітім 
арқасында оның даңқы шартарапқа жайылады. Бітім 
жасау нәтижесінде өңір сол кезең үшін бұрын бол-
маған деңгейде дамиды. Сонымен қатар перғауын 
ғибадатханалар мен қалалар салып, әлемге танылды. 
ІІ Рамсес әйелдерінің бірі – сұлулықтың символы бо-
лып саналған әйгілі Неффертити еді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақтың басында оқушылардан ежелгі кезеңде 

темірді қалай қолданғаны туралы мысалдар келтіру-
ді сұраңыз. Әскери істі дамыту үшін темір игерудің 
маңызды болуына оқушылардың назарын аудар-
тыңыз. Мүмкіндігінше интербелсенді тақтада қос дөң-
гелекті арбаның суретін немесе оқулықта берілген су-
ретті көрсетіңіз. 

Анықтаңдар

Оқушылардан суретке қарап, сұрақтарға жауап бе-
руді сұраңыз:

– Қос дөңгелекті арбаны қандай мақсатта пайда-
ланды?

– Соғыс жағдайында қос дөңгелекті арбаны пайда-
ланудың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай 
болды? 

Жауаптары
Оқушылар қос дөңгелекті арбаның жылдамдығы 

мен оңтайлылығына көңіл аударады. Арбакештің 
болуы садақшының тек атумен ғана шұғылдануына 
мүмкіндік берді. Жылқы тұқымы сол кезеңде бүгін-
гідей ірі болған жоқ, сондықтан арбаға екіден кем 
ат жекпейтін. Металл жиекті дөңгелектер ағаш дөң-
гелектерге қарағанда тез қозғалатын. Қос дөңгелекті 
арбалар қарқынды жылдамдықпен жақындаған кез-
де қорқыныш сезімінің пайда болатынын ұмытпау 
қажет. Алайда қос дөңгелекті арбалар жасау әрі ұстау 
қымбатқа түсетін және оларға тегіс жол керек еді. 

ІІ Рамзестің Хетт патшалығына қарсы 
жасаған жорығының себептері

Оқушылардан жұптасып жұмыс істеуді сұраңыз. ІІ 
Рамсестің хеттермен соғысының себептерін сипат-

тайтын кеспеқағаздар таратыңыз. Әрбір жұп пікіріне 
сәйкес ең негізгі себепті таңдайды. Оқушылар неге 
дәл осы себепті негізгі деп санайтындарын түсіндіру-
лері керек. 

Осыдан кейін екі жұп бірігіп, өз ойларымен бөліседі. 
Олар таңдалған себептерді талқылайды және талқы-
лау барысында тек екі негізгі себепті белгілейді.

Екі жұптан тұратын бір топтан таңдалған себеп-
тердің біреуін сыныпқа түсіндіруді сұраңыз. Топтар-
дан басқа себептердің бар/жоқ екенін сұраңыз. Өз 
таңдауын 3 немесе 4 топ түсіндіретін болады. Оқушы-
ларды мүмкін болатын дәлелдер келтіруге ынталан-
дырыңыз. 

Кеспеқағаздармен жұмыс істеу кезінде оқу-
лықтағы "Кадеш түбіндегі шайқас" картасына 
көңіл аудартыңыз. Осы шайқас бітім жасаумен 
аяқталды. Әр тарап өзін жеңімпаз деп санады. 
Египет пен Хетт империясы арасындағы бітім кей-
інірек жасалды, өйткені шайқас созылып кетті, 
нәтижесінде б.з.д. 1280 ж. ынтымақтастық шарт 
жасасу арқылы соғысты аяқтау туралы шешім қа-
былданды.

Қос дөңгелекті арбалардың сол кезеңдегі рөлі мен 
уақыт өткен сайын олардың жетілуіне оқушылардың 
назарын аудартыңыз.

Жауаптары
Барлық себептер маңызды, алайда жорықтың басты 

себебі – хеттердің маңызды сауда пункттерін жаулап 
алуы еді. Египеттіктер үшін Сирияның бүкіл аумағын 
жаулап алу әскери жорықтың басты себебіне айналды. 

Оқушылар қос дөңгелекті арбаның қандай бөл-
шегі маңызды болғаны туралы ойланып, осы ежелгі 
құрылғының рөлін анықтайды.

Жауаптары
Қос дөңгелекті арбаның негізгі бөлшегі дөң-

гелек болатын. Тұтас ағаш түрінен сым шабақ 
және темір жиекті дөңгелекке дейін жетілуі қос 
дөңгелекті арбаның жылдамдығын арттырды. 
Қос дөңгелекті арбаның маңызды техникалық 
белгісінің бірі – біліктің дөңгелекке сәйкес бо-
луы. Қос дөңгелекті арбаның тұрақтылығы мен 
жауынгерлер саны қандай болатыны осыған 
байланысты болды.

Бағалау критерийлері
Оқушының:
• шайқастарда қос дөңгелекті арбаның ар-

тықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттауы;
• ежелгі кезеңдегі басқыншылық соғыстардың 

болу себептерін анықтауы;
• карта ақпаратын пайдаланып, тарихи оқиға-

ларды белгілеу қабілеті бағаланады.
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.1) ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық 
қатынастарды түсіндіру үшін "империя" ұғымын білу 
және пайдалану;

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен империя-
лардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын 
қалай өзгерткенін талдау.

Тірек сөздер

заң
шенеунік
иерархия

Ресурстар

Хаммурапи патшаның заңдары жазылған ақпа-
раттық парақтар;

Вавилон патшалығының қуатты болуының се-
бептері жазылған кеспеқағаздар.

 §11. Хаммурапи патша Вавилонды қалай 
қуатты империяға айналдырды?

Оқулық: Хаммурапи патша Вавилонды қалай қуатты империяға айналдырды? 38-39-бет.

Сабаққа дайындық
Жұп санына қарай Вавилонның қуатты болуының 

себептері көрсетілген кеспеқағаздар дайындаңыз.
Қуатты әскердің болуы
Вавилонның сауда жолдарының түйіскен жерін-

де орналасуы
Құнарлы жердің болуы 
Дамыған суландыру жүйесі
Билік үшін күрестің тоқтауы

Сабақтың деректі материалдары
Вавилон патшалығы 
Месопотамияның оңтүстік және орталық бөлігін 

бақылаған Вавилон б.з.д. 1759 ж. бұрынғы одақтасы 
Мари мемлекетін өзіне бағындырады. Мари мемле-
кетінен кейін Вавилон солтүстіктегі қалалар – Нине-
вия мен Ашшурды өзіне қаратады. Вавилон аумағына 
Киш және Сиппар қалалары да кіреді. Сонымен қа-
тар өзеннің Парсы шығанағына дейінгі төменгі ағы-
сында орналасқан Ур, Лагаш, Урук қалалары да пат-
шалықтың құрамына енді. Қуатты биліктің болмауы 
Вавилонды әлсірете бастады. Оның үстіне көрші тай-
палар тарапынан да қауіп төне бастады.

Шаруаларды кедейленуден қорғау үшін Хамму-
рапи жерді сатуға тыйым салды. Оның билігіне бар-
лық ғибадатханалар мен олардың шаруашылықтары 
бағынды. Қала айналасына биік қамалдар салынды, 
жаңа каналдар желісі дамыды. Б.з.д. 1764 ж. Хамму-
рапи жаңа жорық бастайды. Эшнунна, Элам патшала-
рының, Навара патшайымның әскерлерін талқандай-
ды. Сонымен қатар ол тау тайпаларын бағындырып, 
Ларсаны қайта жаулап алады. Б.з.д. 1756 жылға дейін, 
Месопотамияның бүкіл аумағы Вавилонға бағынған-
ша жорықтар жалғаса берді. 

Хаммурапи қуатты патша билігі бар, орталықтан-
дырылған мемлекет құрды. Ол 42 жыл бойы билік 
етті. Бірақ ол осындай үлкен мемлекетті қоластын-

да көп ұстай алмады. Билігінің соңғы жылдары ол 
қорғануға мәжбүр болып, көрші тайпаларға кейбір 
аумақтарын беріп қояды. Оның өлімінен кейін Вави-
лон патшалығы әлсіреп, өз қуатын жоғалтады.

Тарихи олжа
Париждегі Лувр мұражайында 1901 жылы Сузы 

қаласында (Элам патшалығының астанасы) француз 
археологиялық экспедициясы тапқан базальт стела 
сақталған. Стеланың жоғары жағында таққа отырған 
және Хаммурапи патшаға билік символы – асатаяқты 
беріп тұрған Күн құдайы Шамаш суреті салынған. 
Жоғары бағананың жан-жағында сына жазумен 
мәтін берілген. Мәтін үш бөліктен: кіріспеден, заңдар 
жинағынан және қорытындыдан тұрады. Ғалымдар 
282 баптың 247 бабын оқи алды. 

Хаммурапи заңдарынан
Егер адам ұрлық жасап, ұсталса, онда өлім жазасы-

на кесіледі.
Егер "жорыққа аттану" деген бұйрық берілгенде, 

жауынгер жорыққа бармай, өзінің орнына басқа 
адамды жалдап жіберсе, онда ол жазаланады.

Егер ұлы әкесіне қол жұмсаса, онда оның қолы ша-
былады.

Егер адам басқа адам баласының көзін шұқып 
шығарса, онда оның көзі де шұқып шығарылады.

Егер адам өзінен жоғары мәртебелі адамның беті-
нен соқса, онда оған 60 рет өгіз қамшымен дүре 
соғылады.

Егер құл өзіне тең адамның баласының бетінен 
соқса, онда ол 1 мина күміс төлейді.

Егер құл ерікті адамның бетінен соқса, онда оның 
құлағы кесіледі.

Егер адамға емші қола пышақпен ауыр ота жасап, 
нәтижесінде адам өлсе, онда оның қол буыны шабы-
лады.

Егер құрылысшы үй салып, бірақ салған үйі құлап, 
адам өлсе, онда сол құрылысшы жазаға кесілетін бо-
лады.
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Егер ескекті қайық желкенді кемені соғып, ол суға 
батса, онда қайық иесі кеменің иесіне сол кемеде 
қалған заттары үшін өтемақы төлейді.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар Вавилон патшалығы туралы мәтінді 

оқып шығады. Оларға жұптасып жұмыс істеу үшін 
Вавилонның қуатты болу себептерін сипаттайтын ке-
спеқағаздар таратып, оларды маңызына қарай орна-
ластыруды сұраңыз.

Жауаптары
Маңыздылығына қарай себептерді орналастыру-

дың үлгісі "Сабаққа дайындық" айдарындағы кестеде 
көрсетілген.

Хаммурапи заңдары

Оқушыларға патшаның заңдары туралы мәтінді 
оқып шыққаннан кейін археологиялық олжа – Хам-
мурапи заңдары жазылған стела туралы айтыңыз.

"Заң" ұғымын түсіндіріңіз. Сабақты бастар алдын-
да оқушылардан осы сөзді қалай түсінетіні туралы 
сұраңыз. Оқушылар әдетте заңдарды барлығына ор-
тақ міндетті болатын тәртіп ережелері ретінде түсі-
неді. Бұдан кейін Хаммурапи заңдарының әділетті 
болғаны туралы сұраққа жауап беру үшін оқушы-
лар оқулықта берілген құжатпен танысады. Заңдар-
дың толық сипаттамасы бар ақпараттық парақтар 
ұсынуға болады. Олардың мазмұнын талқылаудан 
кейін оқушылар түрлі пкірілер айтады. Мұғалімнің 
түсіндірмесі оқушылардың жауаптарына байланы-
сты болады. Хаммурапи заңдары вавилондықтардың 
қоғамдық өмірінің барлық жақтарын реттейтін, же-
кеменшік құқықтарын қорғайтын, қылмысына қарай 
жаза тағайындайтын және "қанға – қан, кекке – кек" 
деген қағиданы білдіретін талион немесе есесін алу 
ұстанымына негізделген ережелер ретінде болғанын 
оқушыларға түсіндіру керек.

Жауаптары
Хаммурапи заңдары вавилондықтар өмірінің 

барлық саласына қатысты әрі өте маңызды болды. 
Осы заңдар Хаммурапи билік еткен кезеңде вави-
лондықтардың қалай өмір сүргенін білуге, шаруа- 
шылық түрлерін анықтауға, ежелгі заңдарды сипат-
тауға мүмкіндік береді. 

Вавилон патшалығын басқару

Оқулықтағы "Вавилон патшалығындағы басқару 
органдары мен қоғам топтарының иерархиясы" деген 
сызбаны қарап шығуды сұраңыз. "Барлығы түсінікті 
ме? Түсініксіз сөздер бар ма?" деп сұраңыз. Олар-
дан сызбаның бөліктерін түсіндіруді сұрап көріңіз. 
Мұғалім қажетті түсініктеме береді.

Оқушылардан тапсырманы жұптасып орындауды 
сұраңыз. 

1. Кім басқарғанын және биліктің төрт тармағы 
арасында билік кімге берілгенін түсіндіріңдер.

2. Биліктің әрбір тармағына кіретін адамның функ-
цияларын атап шығыңдар.

3. Дәптерлеріңде вавилондық қоғамның әлеу-
меттік иерархиясының сатысын (кім кімге тікелей 
бағынғанын) салып көрсетіңдер.

Жеке оқушыларға сараланған тапсырма: басқару-
дың түрлі сатылары туралы зерттеу өткізуді және осы 
иерархияның кейбір өкілдерінің қосымша функция-
ларын сипаттауды тапсырыңыз. Жазбаша түрде қо-
сымша ақпарат пайдалану арқылы орындалған осы 
зерттеу жұмысын оқу қабілеттері жоғары оқушы-
ларға үй тапсырмасы ретінде беруге болады.

Жауаптары
Оқушылар бірінші және екінші тапсырмаларды 

ауызша орындайды. Мұғалім оқушылардың берген 
пікірлеріне анықтама мен түсініктеме береді. 

Басқарудың барлық негізгі функциялары патша 
сотында болды, ғибадатханалық және қауымдық сот 
өзіне отбасылық және олардың аумағында болған 
қылмыстық істерді шешу құқығын қалдырды. Ақсүй-
ектер рулық қауымды ығыстырды. Олар патша шару-
ашылығын басқарды. 

Жоғары лауазымдар арасында нақты шектеу-
лер болған жоқ. Хатшылар мемлекеттік қазынаның 
есебін жүргізді және патша мен басқа лауазымдық 
тұлғалардың берген тапсырмалары мен шешімдерін 
жазып отырды. 

Қауымдық өзін-өзі басқару органдары жер-жер-
лерде әкімшілік, қаржы және сот қызметін орында-
ды. Олар жауынгерлерді әділетсіз қолбасшылардан 
қорғады, тұтқыннан босатты, әскери адамдардың от-
басыларына көмектесті.

Абыздар кейбір ерекше мәртебелі қалаларға 
қамқорлық етті. Патшаның мұндай қалалар тұрғын-
дарын өз әскеріне алуға немесе түрмеге қамауға 
құқығы болмады. 

Қоғам иерархиясы: патша, шенеуніктер, соттар, на-
менгерлер, ақсақалдар, қарапайым адамдар, құлдар. 

Бағалау критерийлері
Оқушылардың:
• Вавилонның қуатты болу себептерін жіктеу;
• "заң" ұғымын түсіндіру;
• Хаммурапи патшаның қызметін бағалау;
• Вавилон мемлекетінің басқару жүйесін сипаттау;
• "иерархия" ұғымын және саяси-әлеуметтік 

құрылысты түсіндіру үшін қолдану қабілетін бағалау 
қажет.
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен империя-
лардың пайда болуы мемлекеттердің шекара-
ларын қалай өзгерткенін талдау;
(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау; 
(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау. 

Тірек сөздер

держава
провинция
сатрапия

Ресурстар

Сабақтың тақырыбы бойынша мәтіндік матери-
алдары бар ақпараттық парақтар.

 §12. Таяу және Орта Шығыстағы ежелгі 
империялар неліктен қуатты болды?

Оқулық: Таяу және Орта Шығыстағы ежелгі империялар неліктен қуатты болды? 40-43-бет.

Сабаққа дайындық 
Топта жұмыс істеу үшін ақпараттық парақтар да- 

йындаңыз. Мәтіндегі ақпараттың көлемі, шамамен, 
100–150 сөз болсын.

Ақпараттық парақтың үлгісі.
Парсы державасы
Билікке келген уақыттан бастап, І Дарий Үндістанға, 

Кіші Азияға, Грекияға, сонымен қатар Солтүстік Қара 
теңіз жағасындағы скифтерге қарсы жорықтарды 
жалғастырды. Өз сатраптарын бақылап, қазынаға са-
лықтардың уақытында түсуін және халықтан өз қыз-
меті мен әскери міндеттерін орындауын талап етті. 
Әскербасылар тек патшаның бұйрықтарына бағы-
нып, сатраптарға тәуелсіз болды. Олар бір-бірін аң-
дып, барлық жасалған әрекеттер туралы патшаға 
айтатын. "Патша құлағы" деп аталған арнайы шене-
уніктер де болды. Әрбір ашылған қылмысқа қатаң 
жаза белгіленетін. Алыстағы сатрапиялардың бөлініп 
кетуінің алдын алу үшін осындай қатаң бақылау жүр-
гізу қажет болды. Державаның облыстары арасында 
байланыс орнату үшін Сузы қаласынан Сарда қа-
ласына дейін "патша жолы" салынды. Осы жолдың 
бойында демалу және ат ауыстыру үшін аялдамалар 
салдырды. Сонымен қатар жедел байланыстың да-
муы үшін пошта жұмысы ұйымдастырылды. Әрбір 
15–20 км қашықтықта салт аттылар құжаттар беріп 
жіберетін. Тіпті осы пошта арқылы жаңа ұсталған ба-
лықты да беріп жіберуге болатын. 

Сабақтың деректі материалдары
Бехистун жазбасы
І Дарийдің билік ету кезеңде Парсы патшалығының 

барлық аймақтарында көтерілістер өрши бастады. 
Осындай көтерілістердің бірін б.з.д. 521 жылы қатал-
дықпен басып тастағаннан кейін ол өз соғыстары мен 
жеңістері туралы жартасқа қашалған жазба арқылы 
естелік қалдыру туралы шешім қабылдайды. Жазба 
жазуға астанаға жақын орналасқан Бехистун (Баги-
стан) тауының жартасын таңдайды. Жазба аккадтық, 

эламдық және ежелгі парсы тілінде жазылған. Ағыл-
шын ғалымы Генри Роулинсон басқа ғалымдармен 
бірлесіп, парсы жазбаларының сырын ашты, ал ол өз 
кезегінде шумерлік сына жазуының құпиясын ашуға 
көмектесті. 

Бехистун барельефінде патша тәжін киген және са-
даққа сүйенген І Дарий бейнеленген. Суретте оның 
бойы айналасындағы адамдарға қарағанда ұзын са-
лынған. Артында найзалы сарбаздар тұр. Оң аяғымен 
бір адамды басып тұр. Аяқ астында жатқан адам – Ва-
вилон билігін жаулап алған, кейін Дарийден жеңілген 
мидиялық абыз Гаумата еді. Дарийдің алдына қолы 
байланған тұтқындар тұрғызылған. Олар қатаң жа-
засын күтіп тұрған бүлік шығарған тоғыз патша еді. 
Олардың үстінен Ахурамазда құдайы шарықтап жүрді. 
Оның батасымен Дарий сәтті жорықтар жүргізді. 

Жазба төрт бөліктен құралады. Кіріспе бөлігінде 
Дарийдің шежіресі көрсетілген. Негізгі бөлікте жаулап 
алу жорықтары сипатталған. Үшінші бөлікте патша 
Ахурамаздадан осы жазбаларды оқыған және сақтап 
қалған адамдарға бата беруді, ал жоятын адамдарды 
жазалауды сұрайды. Негізгі мәтінде Египеттегі парсы 
әскерінің жеңісі туралы айтылып, І Дарийдің ірі жеңістері 
туралы сипаттамамен аяқталады.

Бехистун жазбаларында шайқастардың болған 
орындары, тұтқынға алынған және өлген, жарақат 
алған адамдар саны туралы мәліметтер кездеседі. Осы 
жазба тарихшы ғалымдарға өткен шақ туралы нақты 
мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Алайда парсылар-
дың жеңілістері мен олардың шығындарының айтыл-
мауы оқиғаларды объективті сипаттаудан ада екендігін 
білдіреді. 

Парсы патшалары
Ұлы ІІ Кир (б.з.д. 559–529 жж.) – парсы Ахеменидтер 

әулетінің негізін салушы. Б.з.д. 550 ж. ол Мидияны өз 
атасы Астиагтан тартып алып, өзіне қосқан болатын. 
Бұдан кейін Крезді жеңіп, Лидияны да қосып алады. 
Б.з.д. 539 ж. ІІ Кир Вавилон мемлекетін бағындырады.
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ІІ Кирдің ұлы ІІ Камбиз (б.з.д. 529–522 жж.) қатал-
дығымен әйгілі болды. Б.з.д. 525 ж. ол Египетті жаулап 
алып, "Египет патшасы, барлық патшалардың патша-
сы, құдайлардың ұрпағы" деген атаққа ие болды.

І Дарий (б.з.д. 522–485 жж.) – Парсы патшалығының 
белгілі билеушісі. Біртұтас заңдарды бекітті, басқару 
реформасын жасады, үлкен империяның аймақтары 
арасында байланыс орнатты.

ІІІ Дарий (б.з.д. IV ғ.). Оның билік ету кезінде им-
перия ыдырап кетті. Б.з.д. 331 ж. парсыларды Алек-
сандр Македонский біржола жаулап алады. Парсы 
державасының аумағы Ұлы Александр империясы-
ның құрамына енді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер

Империяны табыңдар 

Оқушылардың жұптасып жұмыс істеуін сұраңыз. 
Олар кіріспе мәтінін оқып шығып, картаны қарай-
ды. Қуатты империялардың аумақтарын картадан 
көрсетіп, мемлекеттер туралы айтыңыз. Бұдан кейін 
оқушылардан Ассирия, Жаңа Вавилон және Парсы 
империялары туралы кестеде берілген ақпаратпен 
зейін салып танысуды сұраңыз. Осы ақпарат оқушы-
ларға әрбір империяны теңдестіру үшін қажет болға-
нын ескеріңіз. Олар сұрақтарға жауап беруі тиіс.

«Зигзаг» әдісі

Ассирия, Жаңа Вавилон, Парсы империялары ту-
ралы ақпараттық парақтар дайындаңыз. Үш адамнан 
тұратын топ санына қарай ақпараттық парақтарды 
басып шығарыңыз. 

Бехистун жазбасы туралы қосымша ақпаратпен та-
ныстырыңыз.

"Зигзаг" тәсілін қолданып, материалды жүйелеу 
үшін топтық жұмыс өткізіңіз. Ассирия державасы, 
Жаңа Вавилон және Парсы империялары туралы 
мәтіндерді оқуды сұраңыз.

Сынып оқушыларын үш адамнан тұратын топтарға 
бөліп, әртүрлі мазмұны бар мәтіндер таратыңыз. Әр-
бір топ өзіне берілген мәтінмен жұмыс істейді, әрбір 
империядағы басқарудың және шаруашылықтың 
ерекшеліктері туралы тірек конспектісін құрастырады.

Осыдан кейін үш империяның әрқайсысының са-
рапшылар тобына ауысады. Талқылау барысында 
әрбір империя бойынша берілген ақпарат негізінде 
келісілген сызба құрастырылады. Топтың атынан қо-
рытынды таныстыру рәсімін жасау үшін бір оқушы 
таңдалады.

Өз топтарына қайтып келген соң, сарапшылар 
келісілген сызбаны пайдаланып, қалған оқушыларды 
өз тақырыбымен таныстырады. Сонымен әрбір топ 
тақырыптың барлық бөлігінің білімдері мен дағдыла-
рына ие болады. Таныстыру рәсімі кезінде оқушылар 
сұрақтар қойып, толықтырулар енгізе алады. 

Анықтаңдар

Оқушылар "Анықтаңдар" айдарымен танысады, 
айдардың сұрағына беретін жауапты ойластырады.
Осы империялардың қуатты болуының жалпы себеп-
терін айқындауды ұсыныңыз. Бұдан кейін оқушылар-
дан ақпараттық парақтарды, сонымен қатар ежелгі 
кезеңнің басқа империялары туралы білімдерін пай-
далана отырып, әрбір империяның күшею себеп-
терін атауды сұраңыз. 

Бұл тапсырманы орындағаннан кейін оқушыларды 
империялардың қуатты болуының көптеген себебінің 
бар екендігі туралы қорытынды жасауға бағыттаңыз.

Жауаптары
Оқушылар мынадай жалпы себептерді көрсете 

алады:
– мықты билеушінің болуы;
– жақсы қаруланған әскер;
– дамыған суландыру жүйесі;
– құрлық және теңіз сауда жолдарының болуы;
– дамыған қалалардың болуы;
– тиімді басқару жүйесі;
– империяның үлкен аумағы;
– әскери тұтқындарды құлдарға айналдыру;
– бағындырған халықтардан салықтар мен алымдар-

дың түсуі.
Осыдан кейін мұғалім империялардың қуатты бо-

луының жалпы себептерін түсіндіреді. Осы арқылы им-
периялар ауысқанымен тіршіліктің барлық салалары-
ның дамуындағы сабақтастықтың қамтамасыз етілгені 
туралы қорытынды жасауға оқушыларды бағыттайды.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• "держава", "провинция", "сатрапия" деген тер-

миндерді түсіндіру және оларды тарихи оқиғаларды 
сипаттаған кезде дұрыс пайдалану дағдысына; 

• Таяу және Орта Шығыс мемлекеттерінің қуатты 
болу себептерін айқындай білуіне;

• тарихи картаның ақпаратын пайдалану қабілеті-
не байланысты бағалауға болады.
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен империялар-
дың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын 
қалай өзгерткенін талдау;
(5.3.1.1) ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымы-
ның ерекшеліктерін сипаттау;
(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау.

Тірек сөздер

диз
дизпаттар
орталықтандырылған мемлекет
марзбану

Ресурстар

Орта Азияның, Орта Шығыс елдерінің шекарала-
ры көрсетілген кескін карталар;

Үш топқа арналған кестелер үлгісі;
1 м х 1 м өлшемінде 4 шеңберден тұратын Венн 

диаграммасының суреті бар парақ;
30 жапсырма.

 §13. Ежелгі Орта Азия империялары қаншалықты 
қуатты болды?

Оқулық: Ежелгі Орта Азия империялары қаншалықты қуатты болды? 44-47-бет.

Сабаққа дайындық
Қазақстан, Орта Азия мен Орта Шығыс аумақтары-

ның кескін карталарын дайындаңыз.
Топта жұмыс істеу үшін кесте үлгілерін басып шыға-

рыңыз. 
1 м х 1 м өлшемінде 4 шеңберден тұратын Венн 

диаграммасының суреті бар үлкен парақ дайын-
даңыз.

Оқушыларға жапсырмаларды таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Ахеменид мемлекеті құнарлы жерлері мол Орта 

Азияны жаулап алды. Оның аумағы патшаның намен-
герлері билеген жеке сатрапияларға бөлінді. Парсы 
елі үшін сатрапиялар салықтар мен жауынгерлердің 
қайнар көзі болды. І Дарий кезінде ортаазиялық са-
трапиялар жеке бөлінуге және тәуелсіздік алуға ын-
талы болып жүрді. Мысал ретінде, Маргианадағы 
көтерілісті атауға болады. Б.з.д. V ғ. аймақтың бейбіт 
даму кезеңі басталды. Осында қолөнер түрлері да-
мыған және әдемі сарайлар салынған гүлденген қа-
лалар пайда болды. Қалалар халықаралық сауданың 
орталықтарына айналды. Хорезм мемлекеттік тәуел-
сіздігін алды.

"Азия патшасы" Александр Македонскийдің Орта 
Азияға жасаған шабуылы оған даңқ әкелген жоқ. Ол 
осы қалаларда жергілікті халықтың, оның ішінде оты-
рықшы ортаазиялық халық – соғдылардың табанды 
қарсылығы мен көтерілісіне тап болды. 

Эллинизмнің тигізген әсері
Ескендір Зұлқарнайын (Орта Азияда ұлы қолбас-

шыны осылай атады) империясы құлағаннан кейін 
Орта Азия жаңа эллиндік мемлекет – Селевкидтер 
мемлекетінің құрамына кірді. 

Селевкидтер әулетінің билеушілері Бактрияға да 
билігін жүргізді. Сатрапияның астанасы Бактра қа-
ласы болды. Селевкидтер Бактрияны өздері үшін 
маңызды аймақ санап, оның шаруашылығы мен қа-
лаларын қайта қалпына келтірді. Бұл жағдайды жер-
гілікті билеушілер қолдамады, сондықтан сепара-
тистік қозғалыстар көбейе бастады.

Бактрия қай мемлекеттің (Ахеменидтер, Селев-
кидтер) құрамында болса да, бір облыс, бір сатра-
пия ретінде қала берді. Дегенмен кейіннен бөлініп 
шығып, Грек-Бактрия мемлекеті болып аталды. 

Эллиндік әлемнің шығысында орналасқан мем-
лекеттердің, оның ішінде Грек-Бактрия патшалығы-
ның тарихы туралы жазба деректер аз сақталған. 
Сондықтан археологиялық жәдігерлер өте маңызды 
болып саналады. Осылайша табылған бактриялық 
теңгелер грек теңгелеріне өте ұқсас болды. Оның бір 
жағында Бактрия патшасының суреті болса, келесі 
бетінде грек құдайларының суреті бейнеленген.

Археологтар тапқан Ай ханум қаласының театры, 
қоғамдық ғимараттары, акрополі, агорасы, гимназия- 
сы әдеттегі грек қалаларына ұқсас болатын. Осыған 
байланысты зерттеушілер бактриялықтардың грек 
мәдениетінің тікелей мұрагерлері болғаны туралы 
қорытынды жасады. Олар грек тілінде сөйлеп, со-
лардың саяси институттары мен қоғамдық өміріндегі 
дәстүрлерді сақтады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 

Картамен жұмыс

Қазіргі Қазақстанның картасын көрсетіңіз. "Орта 
Азиядағы мемлекеттердің қайсысы оңтүстікте біздің 
мемлекетімізбен шектеседі?" деген сұраққа жауап 
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беруді сұрап көріңіз. Ежелгі кезеңде осы мемлекеттер 
басқа атаумен аталғанын және нақты шекаралардың 
болмағанын түсіндіріңіз.

Қазақстан, Орта Азия мен Орта Шығыс аумақтары-
ның кескін карталарын оқушыларға таратыңыз. Оқу-
лықтың картасын пайдаланып, одан Кушан, Грек-Бак-
трия және Парфия патшалықтарының аумақтарын 
белгілеуді сұраңыз. Осы әрекеттің нәтижесінде 
оқушылар аталған мемлекеттерді біріктіретін бір бел-
гіні анықтайды.

Жауаптар
Қазақстан Өзбекстанмен, Қырғызстанмен, 

Түрікменстанмен, Тәжікстанмен шектеседі. Оқушы-
лар осы мемлекеттердің бір аймаққа жататынын 
анықтайды.

Ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 
табыңдар

Сыныптағы оқушыларды 3 топқа бөліп, әр топқа 
"Грек-Бактрия", "Парфия" және "Кушан мемлекеті" 
деп атау беріп, оқулықта берілген "өз мемлекеті" ту-
ралы ақпаратты оқып шығуды сұраңыз. Толтыру үшін 
кестені беріңіз. Кестеде кезең-кезеңмен талдау жүр-
гізуге арналған критерийлер берілген.

Оқушылардан топта жұмыс істеу арқылы берілген 
тапсырмаларды орындауды сұраңыз.

1. Берілген критерийлерге сәйкес кестеге империя 
дамуының негізгі фактілерін жазып шығу керек. Әрбір 
топ өз бағанасын толтырады. Осы уақытта оқушылар-
дың біреуі жазылған фактілерді жапсырмаға көшіріп 
жазып алады. 

 Әc-
кер

Аумақ Билеу-
ші

Бас-
қару

Сау-
да

Жал-
пы

Грек-Бактрия 
патшалығы
Парфия пат-
шалығы
Кушан патша-
лығы
Қорытынды Менің ойымша… .

2. Әрбір топ негізгі фактілер жазылған өз жапсыр- 
маларын Венн диаграммасының тиісті шеңберіне 
орналастырады. Оқулықта көрсетілген Венн диа-
граммасының суреті бар үлкен парақты немесе төрт 

бөліктен тұратын тақтадағы бормен салынған суретті 
мұғалім алдын ала дайындауы қажет.

3. Осыдан кейін талқылау кезінде әрбір топтың үш 
оқушысы империяның қуатты болуына әсер еткен 
жалпы фактіні белгілеп, диаграмманың ортасындағы 
шеңберге орналастырады. 

4. Оқушыларды 6 топқа бөліңіз, олардың әрқай-
сысы Орта Шығыс пен Орта Азия мемлекеттерінің 
біреуінің қуаттылығын дәлелдеп, қысқаша баяндама 
дайындайды. 

Оқушылар өткен сабақтан алған білімдерін қолда-
натын болады.

Жеке оқушылардан осы бөлімде қарастырылған 
барлық империяның басқару жүйесіндегі жалпы бел-
гілерге назар аудартуын сұраңыз. 

Сыныпта дауыс беру өткізіңіз, сол арқылы қандай 
топтың дәлелдері сенерлік болғанын анықтайсыз. 

Империяларды салыстырыңдар

Оқушылар жұппен Венн диаграммасын толтыра-
ды. Олар үш державаны салыстырады. 

Қызығушылық танытқан оқушыларға осы тара-
уда қарастырылған Азияның 6 империясы туралы 
мәліметтерді талдап қорыту тапсырмасын орындау-
ды ұсыныңыз. 

Ол үшін саясат, экономика, мәдениет, дін, белгілі 
қайраткерлер сияқты критерийлер бойынша ежелгі 
кезеңдегі азиялық империялардың жалпы белгісін 
табуды ұсыныңыз. Осыдан кейін оқушылар сынып 
алдында презентация жасайды.

Бағалау критерийлері 
Оқушыны: 
• картамен жұмыс істеу дағдысына;
• берілген критерийлер бойынша ежелгі им-

периялардың арасындағы ұқсастықтар мен айыр-
машылықтарды табу қабілетіне;

• ежелгі кезеңдегі империялардың қуатты бо-
луының факторларын түсіндіре білу дәйегіне;

• ежелгі кезеңдегі мемлекеттердің саяси дамуы 
бойынша дәлелдер келтіру мен қорытынды жасау 
қабілетіне байланысты бағалай аласыз.

Қосымша тапсырмалар
Үй жұмысында оқушылар топпен орындаған 

және өз бетінше қосымша материалдар іздестіріп 
анықтаған империяның қуатты болуының факторла-
рын қолданып, кестені соңына дейін толтырады.

 Критерий 
Империя
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Тараудың қорытындысы 
Оқыту нәтижелері
Тараудың тақырыптарын зерделеп, оқушылар қос 

дөңгелекті арбалардың соғыс жағдайындағы рөлін 
түсіндіруге үйренді. Өз ойларымен бөлісіп, оқушылар 
кез келген техникалық жаңалықта артықшылықтар 
мен кемшіліктердің болғаны және ол арқылы адам-
зат қоғамының ілгерілеуі тоқтамайтыны туралы қо-
рытынды жасайды.

Оқушылар ежелгі мемлекеттердің өзара қатынас- 
тарын зерделеу үшін "империя" түсінігін қолдануға 
үйренеді. Олар басқыншылық соғыстар мен импери-
ялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын 
қалай өзгерткенін қарастырды. Ежелгі кезеңдегі әске-
ри жорықтардың болу себептеріне баса назар ауда-
рылды. Осылайша хеттер үшін әскери жорықтардың 
басты себебі аймақтағы ең маңызды сауда жолдары-
на бақылау орнату қажеттілігі болғанын түсінді. Еги-
петтіктер үшін жаулап алушылық жорықтардың ба-
сты себебі – бүкіл Сирияны басып алу болатын. 

Оқушылар Вавилон патшалығы қалай мемлекет-
ке айналғанын, осы патшалықта басқарудың қандай 
жүйесі болғанын түсіндірді, "заң" деген ұғыммен та-
нысты.

Оқушылар Хаммурапи заңдары вавилондықтар 
тіршілігінің барлық салаларын қамтығаны және олар 
үшін маңызды болғаны туралы қорытынды жасады. 
Осыған байланысты оқушылар ежелгі мемлекет-
тердің саяси құрылымының ерекшеліктерін біліп, им-
перияның шаруашылық жүйесін сипаттауды үйренді.

Осыдан кейін оқушылар Таяу және Орта Шығыс 
империяларының ерекшеліктерімен танысып, 
қоғамдағы барлық салалардың дамуындағы тарихи 
сабақтастықтың болуы осы империяларды күшейт- 
кенін түсінді. Тарихи сабақтастық Грек-Бактрия пат-
шалығының тарихында айрықша көрінеді. Осы им-
перияның қоғамдық өмірі мен мәдениетіне грек 
мәдениеті – эллинизм көп әсерін тигізді. Сонымен 
қатар оқушылар Орта Азиялық империялардағы 
басқару жүйелерін, бұдан кейін Азияның 6 импе-
риясын өз арасында берілген критерийлерге сәйкес 
салыстырды. 

Тараудың тақырыптарын қарастыру нәтижесінде 
оқушылар себептер мен салдар, ұқсастықтар мен 
айырмашылықтар, тарихи оқиғалар мен үдеріс- 
терді дәлелдеу әдістері сияқты тарихи тұжырымдар-
ды түсініп, пайдалануға үйренеді. Осының барлығы 
оқушылардың тарихи ойлау дағдыларын жетілдіруге 
ықпал етеді.

Өздеріңді тексеріңдер 
Аталған оқиғалардың мынадай салдары болды:
1. Вавилон қаласы маңызды саяси орталыққа ай-

налды. Бұған қаланың тиімді орналасуы әсер етті. 

Бұл қала арқылы құрлық және теңіз сауда жолдары 
өтетін. 

2. Ассириялықтар темір мен ағаштың көп қоры бар 
мемлекеттерді жаулап алу үшін соғыстар жүргізуге 
дайындалды. Сонымен қатар олар сауда жолдарын 
жаулап алуға тырысты.

3. Қос дөңгелекті арбалардың икемділігі же-
дел жылжуға және үлкен аумақтарды жаулап алуға 
көмектесті. Осының нәтижесінде үлкен империялар 
құрылды. 

4. Олар жариялаған заңдар мемлекеттің барлық 
азаматы міндетті түрде орындауға тиіс ережелер 
болып саналатын. Заңдар Вавилон халқының заң-
ды жағдайын бекіткен. Олар қылмыс жасағаны үшін 
берілер жазаны және отбасында қандай қарым-қа-
тынас болғанын анықтайтын. 

5. Патшалықтың әлсіреуін юэчжей көшпелі тайпа-
лары пайдаланып, б.з.д. 140–130 жж. Жетісу арқылы 
Орта Азиядан өз жорығын бастады. 

6. Парсы мемлекетінің мықты әскері Алдыңғы 
Азияның халықтарын бағындырып, держава құруға 
көмектесті.

Жалпы қосымша тапсырмалар
Хаммурапи заңдарынан алынған үзіндіні 

оқыңдар және берілген сұрақтарға жауап берің-
дер.

§ 7. Егер ерікті адамның келісімінсіз (Вавилон пат-
шалығының толық құқылы тұрғыны), куәгерсіз және 
келісімшартсыз құлдың қолынан немесе сақтауға 
күміс, алтын, не болмаса құл әйелін, не өгіз, не бол-
маса қой, немесе есек, тіпті кез келген зат алса, (онда) 
ол адам ұры болып саналады және ол өлім жазасына 
кесіледі.

§ 274. Егер адам кез келген қолөнершіні жалдаса, 
(онда) оның жұмысы үшін ол бір күнде күмістің 5 
ше (0,05 г) төлемін (беруі тиіс). Осындай төлем жер 
қазушының, тігіншінің, тастескіштің, ұстаның, ағаш 
шеберінің, тері илеушінің, құрылысшының жұмысы 
үшін де төленеді.

§ 26. Егер патшалық жорыққа аттануға бұйрық 
берілген кезде редум немесе баирун (жауынгерлер 
санаты) бармаса немесе жалдамалы жауынгер жал-
дап, оны өзінің орнына жіберсе, (онда) осы редум 
немесе баирун өлім жазасына кесіледі; жалданған 
жауынгерді үйге алып кетуге болады.

Сұрақтар
1. Вавилон патшалығының халқы қандай топтарға 

жіктелді? 
2. Заңдардың баптарына сәйкес Вавилон патша-

лығында шаруашылықтың қандай түрлері жақсы да-
мыған деп ойлайсыңдар?
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"Қос дөңгелекті арбалар мен империялар" 
тарауына арналған дидактикалық  
материалдар

1-тапсырма. Мәтіндегі бос орынды толтыр.
Ежелгі Месопотамия қалалары арасында өз бай-

лығымен _______ қаласы ерекшеленді. Бұл қала ______ 
жолдарының қиылысында орналасты. Қаланың ата-
уы Баб Илу (аккад тілінде "_______ қақпасы" дегенді 
білдірді) атауынан пайда болды. Осы қала мемлекетте 
ең әйгілі және _______ билеуші ретінде _______ болған. 
Ол Шумер-Аккадтық _______ барлық жерін біртұтас 
_______ патшалыққа біріктірді. Мемлекетті басқару 
үшін _______ _______жинағын жасады, оны _______ та-
стан жасалған _______ стелада жазып қалдырды. Тас 
_______ жылы табылды. Тасқа _______ отырған _______ 
құдайдың суреті ойылып салынды. Оның иықтарынан 
_______ шығып тұр. Қолында асатаяқ және _______ жи-
нағы бар. _______ күн құдайы _______ барлығын беріп 
тұр, ал ол өз кезегінде сол қолын кеудесіне салып, 
_______ көрсетіп тұр. 

Жауаптары: Вавилон, сауда, Құдайдың, қуатты, 
Хаммурапи, патшалықтың, Вавилондық, Хаммурапи, 
заңдар, қара, 1902, тақта, Күн, күн сәулелері, заңдар, 
Шамаш, Хаммурапиге, адалдығын.

2-тапсырма. Таяу Шығыс және Орта Азияның, 
Орта Шығыс елдерінің атаулары көрсетілген ке-
спеқағаздарды топтастырыңыз. Империяларды ай-
мақтармен сәйкестендіріңіз. 

Кеспеқағаздар:

Таяу және Орта Шығыс
Ассирия империясы 
Жаңа Вавилон империясы
Парсы империясы

Орта Азия

Грек-Бактрия патшалығы
Парфия патшалығы
Кушан державасы

3-тапсырма. Билеушілердің есімдерін мемлекет-
терге сәйкестендіріңдер.

Кеспеқағаздар:
І Катпыз

Ассирия империясы
ІІ Кир 
ІІ Навуходоносор

Диодот Жаңа Вавилон 
империясы

І Митридата Парсы империясы
Камбиз Грек-Бактрия патшалығы
Евтидем Парфия патшалығы
І Дарий 

Кушан державасы
Деметрий
Аршак
Селевкидтер
Канышке

4-тапсырма. Уақыт сызығында хронологиялық рет-
пен империялардың құрылу даталарын көрсетіңдер.

Кеспеқағаздар: 
Асси-
рия

Жаңа- 
Вави-
лон

Парсы
Грек-
Бак- 
трия

Пар-
фия

Кушан 
патша-
лығы

б.з.д. 
X ғ. 

бастап, 
VІ ғ. 

дейін

б.з.д. 
Х-VІІ ғ.ғ.

б.з.д. 
Х ғ. 

бастап, 
VІ ғ. 

дейін

б.з.д. 
250 ж.

б.з.д. 
250 ж.

.

б.з.д. І ғ.

5-тапсырма. Сәлемдеме қорапшасын тапсыру.
Қарастырылған тараудың тақырыптары мен тұжы-

рымдары жазылған жинақталған қорапты сынып 
оқушыларына беріңіз. Музыка қосыңыз және әуен 
тоқтаған кезде қай оқушының қолында осы қорап 
қалса, сол оқушы бір тұжырымды дауыстап оқып, 
онымен келісетінін немесе келіспейтінін айтады.
(Тұжырым рас па немесе жалған ба?)

Кеспеқағаздардағы тұжырым үлгілері:
1. Кадеш түбіндегі шайқас Египеттің жеңісімен 

аяқталды.
2. Б.з.д. XVI ғ. Кіші Азияда Хетт мемлекеті пайда 

болды.
3. Хаммурапидің билік ету кезеңінде Вавилон пат-

шалығының ыдырауы басталады.
4. Вавилонда патша соты басты орында болды.
5. Ассирия патшалары бодан азаматтарын құл-

дықтан босатты.
6. Ассирияны Шығыс Жерорта теңізі аймағы қы-

зықтырды.
7. Парсы империясы 20 сатрапияға бөлінді.
8. ІІ Дарий реформалар жүргізді.
9. Кушан патшалығын "Мың қала елі" деп атады.
10. Парфия орталықтандырылған мемлекет 

болған жоқ.
11. Грек-Бактрия мемлекетінің құрамына Согдиана 

және Маргиана кірді.

6-тапсырма. Ойын текшесін тастау.
Оқушылар топта қарастырылған тараудан алған 

білімдерін жалпылау қажет. Сөйлемдердің саны 
ойын текшесін тастау арқылы анықталады. Әрбір топ 
текшені кезекпен тастайды.

Тапсырманың келесі нұсқасы: оқушылар тасталған 
ойын текшесінің бүйірінде көрсетілген санға қарай 
сұрақтар қойып, бір-бірін тексере алады. 
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7-тапсырма. Тұлғалар диалогі
Бірнеше тарихи тұлғаны таңдап, олардың арасын-

да "диалог" өткізіңіз. Мысалы, ІІ Муваталли және ІІ 
Рамсес, ІІІ Антиох және Евтидем және т.б. тұлғалар-
ды таңдауға болады. Тарихи деректерді және оқу-
лықтағы берілген мәтінді пайдаланыңыз. Диалогте 
шынайы тарихи оқиғаларды көрсету керек. Оқушы-
лар әрбір тұлғаға қатысты келтірілген фактілерді тек-
серу керек және олардың шындыққа сәйкес екенін 
бағалауы қажет. 

8-тапсырма. Берілген сипаттама арқылы мемле-
кетті тап.

1-мәтін
Азияның орталық бөлігінде қалыптасты. Құрамына 

қазіргі Ауғанстанның, Пәкстанның, Солтүстік Үндістан-
ның аумақтары кірген. Халқының басым бөлігі жылқы 
өсірумен айналысты. Халықтың басты кәсібі көшпелі 
мал шаруашылығы болды. Діни наным-сенімдері: За-
ратуштра ілімі, манихейлік, сонымен қатар буддизм 
болды. Мемлекеттің тұрғындары ғибадатханаларын-
да құдайлардың суреттерін емес, билеушілері мен от-
басы мүшелерінің суреттерін сақтады. Қолөнершілер 
шыны әшекей жалатқан құмыраларды шеберлікпен 
жасады. Сонымен қатар қару-жарақ ісі, зергерлік 
өнері, Ұлы жібек жолы арқылы саудасы дамыған бо-
латын. Сәулет пен өнерде грек, парсы, үнді өнерінің 
үлгілерін пайдаланды. Сасанидтермен болған соғыс 
осы мемлекетті әлсіретті.

2-мәтін
Александр Македонскийдің бұрынғы иеленген 

шығыстағы аумағында қалыптасты. Соғыстарда оның 
басты қарсыласы Рим империясы болды. Осы мем-
лекеттің тұрғындары көптеген қала мен қоныстар 
салды. Ірі қалалардың бірі Тигр өзенінің жағасында 
орналасқан – Селевкия қаласы. Басқа ірі қалалары 
Ашшур, Хатры, Гекатомпил және т.б. болды. Қала-
ларда ғибадатханалар, қоғамдық ғимараттар және 
некрополь салынды. Мемлекеттің тұрғындары қыш 
сынықтарға тушьпен жазды. Жазбаларда жиналған 
егіннің мөлшері туралы айтылған. Осы мемлекеттің 
негізін қалаушы туралы Рим тарихшысы Юстин бы-
лай жазған болатын: "Ата-тегі белгісіз, бірақ ерлігі зор 
адам". Ол Аршакидтер әулетінің негізін қалады. 

3-мәтін
Ежелгі кезеңнің осы әлемдік державасы Солтүстік 

Месопотамияда пайда болды. Мемлекеттің гүлденуі 
б.з.д. 1000 ж. темір алу және өңдеу тәсілімен байла-
нысты болды. Темірді пайдалану экономикалық да-
муды және әскердің күшеюін тездетті. Темірден жа-
салған еңбек құралдары арқылы тастай қатты жерді 
өңдеуге, егістік үшін жер ашуға, тасты жерде канал-
дар қазуға мүмкіндік туды. 

Мемлекеттің әскері сол кезеңнің әскерлері арасын-
да өте күшті болатын. Болаттан жасалған қару-жарақ 

(семсер, сауыт және т.б.) пайдалану, атты әскердің 
болуы, әскер үшін өзендерге өткелдер, жолдар салу, 
бекіністерді жаулап алу үшін қабырға құлататын сай-
мандар мен тартқыштар пайдалану осы жағдайға 
жеткізді. 

Осы мемлекеттің патшалары Вавилонды, Финикия- 
ны, Палестинаның бір бөлігін бағындырды, Египет-
пен соғыс жүргізді. Бағындырған халықтардың қар-
сылығының алдын алу үшін мемлекет билеушілері 
көтеріліске қатысушыларды қатаң жазалады. Бұл 
бағындырған халықтар арасында наразылық тудыр-
ды. Мемлекеттің астанасын олар "Қанды қала" және 
"Арыстандар мекені" деп атады. Б.з.д. 612 ж. осы қа-
ланы көтерілісшілер басып алып, мемлекет ыдырады.

9-тапсырма. Шын және жалған тұжырымдарды 
анықтаңдар.

Тұжырымдар
Шын-
дық

Жал-
ған

1. Дариктер күміс пен алтыннан 
жасалды
2. Кир парсы жауынгері болды

3. І Дарий 1522 жылы таққа отырды
4. Кир Мидияны талқандап, оны өз 
империясына қосты
5. Парсы патшалығы жан-жақтан 
теңізбен қоршалды
6. І Дарий өз мемлекетін 12 
сатрапияға бөлді
7. Кирдің өлімінен кейін билікке 
оның ұлы Камбиз келді
8. Кушан патшалығы Орталық 
Азияда қалыптасты 
9. ІІ Катпыз билік ету кезеңінде 
Кушан мемлекетінің аумағы 
кеңейтілді. Ол Үндістанның солтүстік 
бөлігін жаулап алды, өз ақшасын 
шығарды
10. Қанышке билік еткен кезеңде 
Кушан патшалығы әлсіреді
11. Қанышке 23 жыл бойы билік етті 
және бүкіл әлемге әйгілі болды
12. Кушан мемлекеті Сасанидтер 
мемлекетімен болған, ұзаққа 
созылған соғыс нәтижесінде 
әлсіреді
13. Қанышке уақытында Кушан 
империясында Ұлы Жібек жолы 
арқылы сауда дамыды
14. Жеңімпаз Қанышкеге арналып 
салынған Сурх-Котал үстіндегі 
ғибадатхана зерттелді 

Жауаптар: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 – шындық, 
1, 2, 3, 5, 6, 10 – жалған.
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5. Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі 
мен индуизмнің триумфі

Тараудың мақсаттары
• тарихи деректерді пайдаланып, Үндістанның 

ежелгі өркениетінің шаруашылық жүйесінің ерек-
шеліктерін сипаттау;

• Мохенджо-Даро қаласының тарихын зерттеу 
арқылы Ежелгі Үндістанның өнеріне сипаттама беру;

• ежелгі үнді қоғамының әлеуметтік құрылымын 
түсіндіру үшін "касталық жүйе", "брахмандар", "кша-
трийлер", "вайшьилер", "шудралар" ұғымдарын қол-
дану;

• индуизм мен буддизмнің ежелгі үнді қоғамына 
тигізген ықпалын зерттеу;

• индуизм мен буддизмнің арасындағы айыр-
машылықтарды анықтау;

• ежелгі үнділердің сауда жолдарының торапта-
рын сипаттау және оларды картадан көрсету;

• ғылымдардың (арифметика, геометрия, астро-
номия, медицина) пайда болып, дамуына шаруа- 
шылықтың, сауда мен әлеуметтік өзгерістердің 
ықпалын түсіндіру;

• Ежелгі Үндістанның ғылыми білімдерінің дең-
гейіне және оның қазіргі әлемдегі орнына баға беру.

Тарихи ойлау дағдылары
Оқушылар:
• тарихи деректерді зерттеудің негізінде қоры-

тынды және тұжырымдар жасауға;
• тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін тарихи арте-

фактілерді қолдануға;
• мәтіндер мен карта бойынша сұрақтар қоюға;
• белгіленген критерийлер бойынша ақпаратты 

жүйелеу мен жіктеуге;
• өткен оқиғалар төңірегінде өз болжамдарын 

келтіруге;
• тарихи қайраткердің рөліне баға беруге;
• тарихи оқиғаларды, ой-пікірлерді, діни ілім-

дерді өзара салыстыруға;
• ақпаратты хронологиялық ретпен орналасты-

руға дағдыланады.

Ойланып көріңдер
Ежелгі Үндістан туралы не білесіңдер?
Оқушылар жауаптарында, негізінен, қазіргі Үн-

дістанды сипаттауы мүмкін. Сонымен бірге, оқушылар 

үнді касталары туралы айта алады. Үнділердің құдай-
лары алуан түрлі екендігін де атап өтеді. Оқушылар 
Үндістанның таңғажайып қазыналы мемлекет екенін, 
оның халқы түрлі түсті киім киетінін, көп әшекей бұ- 
йымдар тағатынын, ән айту мен би билеуді ұнататы-
нын ерекше атап өтуі мүмкін. Жауаптарды тыңдап, 
жалпы толықтырыңыз. Қазіргі Үндістаннан ежелгі 
заманға қарай көшіңіз. Үндістандағы алғашқы мем-
лекеттердің қалыптасуы туралы әңгімелеңіз. Ежелгі 
Үндістанның бай тарихи мұрасы туралы сөз қозғаңыз. 
Ежелгі Үндістанның ғылыми және мәдени жетістік-
терін қысқаша сипаттаңыз.

Үндістан туралы қандай кітаптар оқыдыңдар?
Оқушылардың жауаптары көбінесе мектеп бағдар-

ламасымен шектеледі. Мұғалім өзі оқырман ретінде-
гі жеке тәжірибесімен бөлісуі тиіс. Үндістан туралы, 
мысалы, Р. Кипплингтің шығармаларынан қысқаша 
қызықты үзіндіні оқып беріңіз немесе сипаттаңыз, 
Сонымен қатар сыныптан тыс оқуға оқушылар үшін 
қызықты әрі қолжетімді Үндістан тарихы туралы кітап 
ұсыныңыз.

Неліктен Ежелгі Үндістанның діндері бүгінге дейін 
сақталған?

Оқушылар Үндістандағы қасиетті жануарлар деп 
арыстан, маймыл, піл, жылан, сиырды айтуы мүмкін. 
Олар карма, яғни жанның ауысуы туралы үнділердің 
түсініктері жөнінде де айтады. Ежелгі үнділердің бұл 
ілімі адамдарға жердегі өмірін саналы да дұрыс өт-
кізуді насихаттады. Ежелгі үнділердің түсінігі бойынша, 
адам әртүрлі кейіпте қайта дүниеге келуі мүмкін. Бұл 
адамның қалай өмір сүргеніне байланысты болмақ. 
Оқушылар тағы әр алуан кейіпті, көп қолды құдай 
Брахма, Будда туралы да білуі мүмкін. Оқушылар-
дан кімнің Үндістанда болғанын, онда қандай құдай 
мүсіндерін көргенін сұраңыз. Өткен және қазіргі күн 
арасында байланыс орнатылады. Әрі қарай Үндістан 
тұрғындарының қазіргі діни көзқарастарына шағын 
тарихи анықтама беріңіз. Бұл кезде көңіл бөлінген дін-
нің қалыптасқан кезеңіне баса назар аударыңыз. Діни 
түсініктер Үндістанның әмбебап мәдени мұрасына де-
ген оқушылардың қызығушылығын тудыруы мүмкін.
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Оқу мақсаттары

(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық 
жүйесін сипаттау;

(5.2.2.3) ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру.

Тірек сөздер

арий
санскрит
ведалар

Ресурстар

Ежелгі үнді өркениетін көрсететін карта, түрлі 
түсті жапсырмалар, А4 парақтарындағы арийлер 
туралы мәтін. 

 §14. Ежелгі Мохенджо-Даро қаласы 
қалай жойылып кетті? 

Оқулық: Ежелгі Мохенджо-Даро қаласы қалай жойылып кетті? 50-51-бет.

Сабаққа дайындық 
Жұппен жұмыс ұйымдастыру үшін «даса» сөзінің 

мағынасы берілген мәтіндерді басып шығарып, да- 
йындап қою қажет.

""Арий сөзі ежелгі үнді тілінен (санскриттен) ау-
дарғанда "аса беделділер, ақсүйектер" деген мағына-
ны білдіреді. Арийлер үнділерді "даса" – "жаулар" деп 
атаған. Кейін "даса" деген сөз "құл" деген мағынада қол-
даныла бастады.

Сабақтың деректі материалдары 
Үндістан түбегінде қалыптасқан ежелгі өзен өр-

кениетін Үнді (Үнді өзенінің атауы бойынша) немесе 
Хараппа деп атайды. Өркениеттің орталығы түбектің 
солтүстік-шығысында, қазіргі Пәкстан елінің жерінде 
орналасқан. Оның хронологиялық кезеңі б.з.д. ХХIII –
XVIII ғғ. деп анықталған. Қоладан жасалған заттардың 
табылуы, қалалардың орны, дамыған жазудың болуы 
өркениеттің қалыптасқанын дәлелдейді.

Ғалымдар алғаш рет Хараппа мен Мохенджо-Даро 
қалаларын тапты. Қаланың орталығы – цитадель – сарай-
лармен және ғибадатханалармен қоршалып салынған. 
Қаланың қоршауда қалған жағдайда пайдалануға бо-
латын үлкен астық қоймасы да болды. Мохенджо-Да-
ро аумағы шамамен, 20 км², онда 8–10 мыңдай адам 
тұрды. Кең салынған көшелер тік бұрыш қиылысқан 
орамдарға айналған. Бұл қала құрылысының дәлме-дәл 
өлшемдерінің айғағы бола алады. Барлық ғимараттар-
ды күйдірілген қыш кірпіштерден салды. Үйлері кіші-
гірім бөлмелері бар екі қабатты болды. Бөлмелердің 
бірі жуынуға арналған. Су құбыры жүйесі де табылды. 
Бұл осы қалалардың ерекшелігі болып саналады.

"Мохенджо-Дароның қалдықтары 1922 жылы Үнді 
өзенінің жанынан табылды. Ғалымдар өрттің және қат-
ты қирандының іздерін тапты, бірақ зират табылмады. 
Сондықтан бұл қала "Өлілер белесі" атауына ие болды. 
Қазіргі күнге дейін бұл қала шын мәнінде қалай аталғаны 
және оның тұрғындары өздерін қалай атағаны белгісіз. 
Қала аз уақыттың ішінде кенеттен белгісіз бір апаттың 

салдарынан жер бетінен жойылған. Бұл оқиға шамамен 
бұдан 3700 жыл бұрын болған, бірақ қаланың өзі 5000 
жылға жуық уақыт өмір сүрді. Қазіргі күнде 2,5 км²-ді 
құрайтын аумақтың тек 10%-ы ғана ашылып зерттелуде. 
Қазба жұмыстары барысында қала маңынан ешқандай 
зират табылмады. Сонымен қатар ежелгі қаланың қара-
мағында әскер болғанын білдіретін ешқандай дәлел та-
былған жоқ. Қару-жарақ, әскери әбзелдер табылмады. 
Бұл қала тұрғындарының ешкіммен соғыс жүргізбей, 
бейбіт өмір жүргізгенін айқындайды. 1980 ж. Мохен-
джо-Даро ЮНЕСКО-ның "Әлемдік мұрасының" тізіміне 
енгізілді. Ғалымдардың алдында бұл ежелгі дәуірдің ға-
жайып куәсі болып саналатын қаланың көптеген құпи-
яларының кілтін табу міндеті тұр.

Үндістанның ежелгі қалаларының мәдениеті даму-
дың шарықтау шегіне жетті. Бұның айқын дәлелі қола-
дан, тастан және ерекше әдіспен өңделген балшықтан 
жасалған әсем мүсіндер бола алады. Бойтұмар түріндегі 
мөрлер тарихшылардың ерекше қызығушылығын ту-
дырды. Мөрлер стеатиттен – сабын тастан жасалды. Со-
нымен қатар сүйектен, балшықтан және металдан жа-
салған мөрлер де табылды. Оларға суреттермен қатар 
өзгеше иероглифтермен жазылған жазбалар жазылған. 
Бұл белгілер шумер жазуына ұқсас. Көптеген ғалымдар 
Хараппа мен Мохенджо-Дародағы жазудың құпиясын 
ашуға талпынды. Тұрғындар жазуды кең түрде қол-
данған, бірақ жазу басқа ескерткіштерде сақталмаған. 

Қалалардың гүлденуі б.з.д. XVIII ғасырдың соңына 
қарай аяқталды. Ғимараттар ескірді, бұзылды. Сатуға 
арналған бұйымдардың өндірілуі азая түсті, басқа жер-
лерден заттар әкелу тоқтады. Біртіндеп дамыған мәде-
ниет құлдырай бастады. Ғалымдар Үнді өркениетінің 
кенеттен жойылуына байланысты бірнеше болжам 
келтіреді. Бұл өркениеттің жойылу кезеңі солтүстік-ба-
тыстан басқа тайпалардың басып кіру кезеңіне сәйкес 
келеді. Алайда Үнді аңғарындағы қалалардың тайпа-
лардың баса-көктеп кіруінен жойылмағандығы дәлел-
денді. Бұл аймақтың солтүстік-батысындағы бұрынғы 
орманды жерлер қазіргі кезде шөл жерлерге айналды. 
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Мүмкін, ежелгі үнділер егістік жерлер үшін ормандар-
ды жаппай шауып, экологиялық тепе-теңдікті бұзған 
шығар. Тағы бір болжам індеттің таралуымен байла-
ныстырылады Үнді тұрғындары індетке қарсы емдеу 
жолдарын білмеген. Сонымен бірге топан су басу мен 
зілзала секілді ірі табиғи апаттардың зардаптарын да 
ескеру қажет. Қазіргі күнге дейін өркениеттің жойылуы-
на қатысты ортақ пікір жоқ.

Хараппа мәдениетінің кезеңі – үлкен тарихи маңы-
зы бар кезең. Ол үнді тарихы мен мәдениетінің дамуы-
ның кейінгі сатыларына едәуір ықпал етті. Үндістан-
ның ежелгі өркениеттері мәдени мұрасының белгілері 
индуизмнің әдет-ғұрыптары мен салт жораларында 
сақталған.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Оқушылардан "Өзен алқаптарындағы өркениеттер" 
атты картаны қарастыруын сұраңыз. 

1. Өткен сабақтарда қарастырған өзен өркениеттері 
туралы нені ескеру керек? 

2. Қай фактор Месопотамия және Ежелгі Египет өр-
кениеттерінің қалыптасуында басты рөл атқарды?

Бұдан кейін оқушылардың назарын Үндістан түбегіне 
аударыңыз. Табиғи жағдайлары мен Үнді өзенінің аңға-
рында өркениеттің дүниеге келуінің себептері туралы 
баяндаңыз. 

Оқушылар «Ежелгі Үндістан» мәтінін оқиды. 

Уақыт сызығында көрсетіңдер

Оқушы жұптарына үш түсті жапсырма кеспеқағаз та-
ратып, Қосөзен, Египет және Үнді өркениеттерінің атауы 
мен уақытын жазуды сұраңыз. Содан соң оларды оқу-
лықтағы үлгі бойынша сызып алынған уақыт сызығына 
енгізуді ұсыныңыз. Оқушылардың бірнеше жұбы қалған 
оқушыларға кеспеқағаздарды қалай үлестіргенін ха-
барлайды. Тапсырма орындалған соң, өзін-өзі тексеру 
мақсатында жауаптың дұрыс нұсқасын ұсыныңыз. 

Даталардың уақыт сызығында орналасуы: 
Египет – б.з.д. 3100 ж., Месопотамия – б.з.д. 3500 ж., 

Үнді аңғары – б.з.д. 2500 ж.

Үнді өркениетінің тағдыры қандай болды?

Хараппа өркениетінің ежелгі қалалары жөнінде ба-
яндаңыз. Сонымен қатар Мохенджо-Даро қаласы тура-
лы да әңгіме қозғаңыз. Қаланың жоспарын сипаттаудан 
бастаңыз. Түсіндіру барысында оқулықтың суреттерін 
пайдаланыңыз. 

Кейін "Хараппа өркениетінің жойылу себептері 
неде?" деген сұрақ төңірегінде пікірталас ұйымдасты-
рыңыз. Оқушылар суреттегі диаграмманы қарастырып, 
сұраққа жауап бере алады.

Жауаптар
Пікірталас барысында оқушылар ежелгі қалалардың 

жойылу себептерін анықтай отырып, болжамдар жаса-

уы мүмкін: арийлердің басып кіруі, табиғи апаттар, ре-
сурстардың тиімсіз пайдаланылуы, індет. 

Болжам жасаңдар

Мохенджо-Даро қаласындағы археологиялық қазба-
лар бейнеленген фотосуретті көрсетіңіз. Оқушылардан 
көрсетілген фотосурет Хараппа өркениетінің жойылуы-
ның қандай болжамын дәлелдей алатынын және нелік-
тен екенін сұраңыз. Оқушылардың жауаптары дәйекті 
болуы тиіс.

Тапсырманы орындау кезінде тарихи деректерді 
түсіндіру дағдылары дамиды.

Жауаптар
Фотосурет екі болжам тудыруы мүмкін: сыртқы жау-

дың басып кіруі немесе табиғи апат. Адамдардың сүйек-
тері ретсіз орналасқан, яғни бұл жерлеу орны емес, бұл 
адамдар кенеттен қайтыс болған. Ресурстарды тиімсіз 
пайдалану немесе індет тараса, адамдар қаланы тастап 
кетуші еді және қаза болған адамдардың жерлеу орын-
дары арнайы жерлерде сақталуы керек және т.б.

Үндістандағы арий тайпалары

«Үндістандағы арий тайпалары» деген мәтінді оқып, 
оқушылар арий тайпалары жөніндегі, олардың шығу 
тегі, Үндістан тарихындағы ведалық кезең туралы ақпа-
ратпен танысады.

Содан соң оқушылардың әрбір жұбына арийлер ту-
ралы мәтінді таратып беріңіз.

Оқушылар мәтінді оқыған соң жұппен «даса» сөзінің 
мағынасының өзгеріске ұшырау себебін анықтайды.

Жауаптар
«Даса» сөзі «құл» деген мағынаны білдіре баста-

ды. Бұл жаулап алушылардың бағындырған тайпалар 
халқының көпшілігін құлдыққа айналдырғанын біл-
діреді. Ежелгі үнді әдебиетінің шығармаларында «даса» 
тайпаларының таулы аймақтарға қуғындалуы, олардың 
ішінара жойылуы мен құлдыққа салынуы жөнінде сөз 
қозғалады.

Қосымша тапсырма 
Қосымша тапсырма зерттелген материалдың қазіргі 

күнмен байланысын қарастыруға бағытталған. Оқушы-
лар «Қазіргі өркениеттің жойылуына қандай себептер 
әсер етуі мүмкін?» деген тақырыпқа 50–60 сөзден тұра-
тын эссе жазады.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• уақыт сызығымен жұмыс жасау барысында тари-

хи даталарды меңгеруіне;
• тарихи деректерді түсіндіруіне;
• алуан түрлі деректерден қажетті ақпаратты іріктеп 

алуына; 
• өз ойын жазбаша түрде мазмұндауына байланы-

сты бағалауға болады.



50 5 – тарау. Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің триумфі

Сабаққа дайындық 
Рөлдік ойындар үшін кеспеқағаздар басып шыға-

рыңыз.
Брахман – индуист Монах – буддист
Мен жақсы білім ал-

дым, дәулеттімін, мем-
лекетті басқару ісіне қа-
тысамын, молшылықта 
өмір сүремін, өз халқым-
ның салт-дәстүрі мен 
әдет-ғұрыптарын ұстана-
мын. Мен өз өмір жағда- 
йыма ризамын. Мен кар-
маға сенемін.

Мен жеткілікті деңгей-
де білім алғанмын, өзімнің 
жеке мүлкім жоқ, мемлекетті 
басқару ісіне қатыспаймын, 
монастырьда тұрамын. Мен 
Будданың қатал тәртібімен 
өмір сүремін, рухани және 
тән жетістігіне қол жеткізуге 
ұмтыламын. Мен карманың 
тоқтау мүмкіндігіне сенемін.

Сабақтың деректі материалдары
Брахманың киімі мен терісі қызғылт түсті. Құдайдың 

төрт басы мен қолы бар. Брахманың дидарлы төрт басы 
әлемнің төрт бұрышын білдіреді. Құдайдың оң қолында 
тостаған немесе ожау тәріздес асатаяқ бар. Бұл құрбан-
дыққа шалу – майды отқа құю салтымен байланысты. 
Екінші қолына Брахма камандалыны, яғни суы бар көзе 
ыдысын, кейде кокос қабығын ұстап тұрады. Су баста-
пқы негізгі материя ретінде саналады және одан Брахма 
құдайы барлығын жаратқан. Құдайдың келесі қолында 
дұғалы моншақтар немесе таспиқ – ақшамалу болған. 
Оларды уақыт санау үшін пайдаланған. Брахма құдай-
ының төртінші қолында Ведалардың киелі кітаптары 
немесе лотос гүлі болатын. Брахма аққудың үстінде 
отырып қозғалады. Индуизм ілімі бойынша аққу құсы 
сүтті судан бөліп, айырады. Бұл құдайдың жақсыны жа-
маннан бөліп айыру қабілетімен байланысты.

Ашоканың билігі буддизмнің дәріптелуімен тығыз 
байланысты. Буддизм индуизмді ығыстыра алмады, се-
бебі индуизм көптеген діни наным-сенімдер мен халық 
ұстанымдарының кешенін құраған еді. Буддизмнің тара-
луына үнді халқының санасына терең енген варналық 
касталық жүйе кедергі болған еді. Буддизмнің ерте ке-
зеңіндегі әлеуметтік теңдік идеясы ауқатты шонжарлар-
дың қарсылығына алып келді. Буддизм ілімінде нирва-
наға апаратын жол тұлғадан толық күйде дінге өзін 
арнауды, монахтар қатарына қосылуды және пендешілік 

өмірден қол үзуді талап етті. Бұл дәстүрлі салт бойын-
ша өмір кешкен қарапайым халықты жаңа діннен ал-
шақтатты. Адамдар буддизмнің талаптарын индуизмнің 
тәжірибелік мағынасымен қарап, екі дінді де қолдаған. 
Бұл буддизмді қабылдау қажеттілігіне жол бермеді.

Әлем діндерінің арасында буддизм ежелгі дін бо-
лып саналады. Дін б.з.д. VI ғ. қалыптасты. Әлемнің 
жарты миллиардқа жуық адамы буддизмді ұстанады. 
Оның негізін Сиддхартха Гаутама есімді патша салған. 
Ол қазіргі Үндістан мен Непалдың шекарасында орна-
ласқан шағын мемлекет билеушісінің мұрагері болған. 
Гаутама өте жақсы білім алған, ерте жасында отба-
сын құрып, сән-салтанатты және молшылықта өмір 
сүрді. Алайда қоршаған ортаның әділетсіздігі мен қа-
тыгездігіне көзі жетіп, өмірді бұлайша жалғастыруға 
төзе алмады. Ақыры мұндай өмірден бас тартып, ел 
кезіп кетеді. Ол медитацияны үйреніп, сопылық өмір 
салтын ұстанады. Қайғы-қасіреттерді бастан кешіріп, 
олардан арылудың жолын табады – жан рақатынан 
бас тартады, себебі адамдардың бақытсыздығы олар-
дың рақатынан туады деп есептеді. Халық оны Будда 
деп атай бастады. Будда – "жарық сәулелі, таза" де-
ген мағынаны білдіреді. Оның ілімі дінге айналды. 45 
жыл бойы Будда ел кезіп, ілімін халық арасында та-
ратады. Шығыста ілім "Будда Дхарма", яғни "Жарық 
сәулелі ілім" деген атпен әйгілі болды.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Оқулықта берілген үнді қызының фотосуретін көр-

сетіп, мынадай сұрақтарға назар аудартыңыз:
– Фотосуреттен кімді көрдіңдер?
– Бұл үнді қызы екенін сендер қалай анықтадыңдар?
– Неліктен үнді қыздары маңдайына қою қызыл 

түсті белгі қояды?
Жауаптары
Тилак (тика) және бинди "нүкте, тамшы" деген 

мағынаны білдіреді және маңдайға нүкте немесе сы-
зықша түрінде салынатын таңбалар салттық суреттер 
болып саналады. Олар индуизмді ұстанатынын біл-
дірді. Тика мен бинди тамшы тәрізді қызыл түсті кур-
кумамен (дәмдеуіш) салынды.

Оқу мақсаттары

(5.1.2.3) қоғамның әлеуметтік құрылымын түсін-
діру үшін "касталық жүйе" ұғымын қолдану;

(5.2.1.3) ежелгі қоғамның дамуына діндердің 
ықпалын сипаттау.

Тірек сөздер

реинкарнациялау
карма
каста
нирвана

Ресурстар

Рөлдік ойындар үшін кеспеқағаздар.

§15. Неліктен Ежелгі Үндістанда индуизм 
буддизмнен басым болды?

Оқулық: Неліктен Ежелгі Үндістанда индуизм буддизмнен басым болды? 52-53-бет.
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Үш сұрақ 

Оқушылар "Индуизм дегеніміз не?" мәтінін оқиды. 
Олар брахмандық пен индуизм, реинкарнациялау мен 
карма туралы жаңа білім алады.

Оқушыларға оқулықта берілген суреттегі Брахма 
құдайының бейнесіне қатысты 3 сұрақ құрастыруды 
ұсыныңыз. Қызықты құрастырылған сұрақтарға жауап 
нұсқаларын талқылаңыз.

Жауаптары
Егер кейбір сұрақтарға сыныпта ешкім жауап бере 

алмаса, онда оларды келесі сабаққа жауап дайындап 
келуді сұраңыз.

Сәйкестендіріңдер

Оқушылар "Касталық жүйе" деген мәтінді оқиды. 
"Брахма және касталар" атты суретті пайдаланып, олар-
дың назарын индуизм мен үнді қоғамының әлеуметтік 
құрылымына аударыңыз. Білім алушылардың назарын 
ежелгі үнді қоғамының әлеуметтік жүйесінің бірегейлігі 
мен ерекшеліктеріне аудартыңыз.

Оқушылар касталардың шығу сызбасын қарас- 
тырып, жұптасып касталардың арасындағы айыр- 
машылықтарды талқылайды. Кейін оқушыларға 
оқулықта берілген сын есімдерді кастаға сәйкестен-
діруді ұсыныңыз. Оқушылардың бұл тапсырманы қалай 
орындағаны туралы және туындаған қиыншылықтар 
төңірегінде ұжымдық талқылау ұйымдастырыңыз. 

Жауаптары
Брахмандар: сауатты, ауқатты, билеп-төстеуші, 

қорғалған, діншіл, бұйрық беруші.
Кшатрийлер: сауатты, ауқатты, билеп-төстеуші, 

қорғалған, діншіл, бұйрық беруші.
Вайшьилер: бағынушы, қызмет етуші, құқықсыз, дін-

шіл, кедей.
Шудралар: бағынушы, қызмет етуші, құқықсыз, дін-

шіл, кедей.

Будда деген кім?
Оқушыларға буддизмнің қалыптасуы мен оның не-

гізгі қағидаттары туралы мәтінді оқуды ұсыныңыз. Оқу-
лықта берілген суретке назар салыңыз. Оқушылардан 
мәтінде берілген мәліметтерді қолданып, буддизм мен 
индуизмнің арасындағы негізгі айырмашылықтарды 
анықтауды сұраңыз.

Жауаптары

Индуизм Буддизм

Көп құдайға табынушылық
Касталық жүйені 
қолдайды
Кармаға сенім
Салт-дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыптарға сүйенеді
Реинкарнациялау сенімі
Жалпы барлық дін үста-
нушы адамдарға міндетті 
ережелердің жоқ болуы

Бір құдайға сену
Касталық жүйеге қарсы 
шығады
Карманың тоқтап қалу мүм-
кіндігі
Рақаттар мен сезімдерден 
бас тарту
Пендешілік өмірден бас 
тарту
Барлық дін үстанушы 
адамдарға міндетті қатал 
ережелердің болуы

Ойланыңдар

"Адамды оның туған ортасы емес, тәртібі төменгі 
кастаның мүшесіне немесе брахманға айналдырады". 
(Будданың ілімінен үзінді.)

Будданың тұжырымын оқып, оқушыларға мынадай 
сұрақ қойыңыз: "Будданың бұл пікірі индуизмнің қан-
дай басты белгісіне қайшы болып саналады?"

Жауаптары
Индуизмнің негізгі ұстанымы – реинкарнацияла-

уға және кармаға сенім. Бұл наным-сенім үнді қоға-
мының касталық жүйесінің негізінде жатыр. Будда-
ның келтірген ой-тұжырымы карманың мәнін, яғни 
тағдырдың алдын ала шешілгенін және алдын ала 
анықталғанын теріске шығарады. Буддизм касталық 
жүйеге қарсы шығады. 

Монах және брахман

Рөлдік ойын өткізіңіз. Сыныптан екі оқушыны 
таңдаңыз. Оларға брахман-индуист пен монах-буд-
дисттің мінездемесі сипатталған кеспеқағаздарды 
ұсыныңыз. Оларды ауызша дауыстап оқуды өтініңіз. 
Содан кейін монахтың рөліндегі оқушы брахман-
ды буддизмді қабылдауға көндіруді мақсат етеді. 
Бұдан кейін брахман индуизмнің артықшылықта-
рын дәлелдеуге кіріседі. Олардың сұхбатынан кей-
ін сыныптан діни кейіпкерлердің қайсысы көңілге 
қонымды болғанын анықтауды сұраңыз. Рөлдерді 
сомдаған оқушыларға индуизм мен буддизм туралы 
сұрақтар қоюды тапсырыңыз. Мұғалім оқушылар-
дың жауаптарын толықтырады және айқындайды.

Берілген тапсырма оқушыларға ежелгі Үндістан 
халқының арасында буддизмге қарағанда индуизм- 
нің кең түрде таралу себептерін түсінуге мүмкіндік 
береді.

Жауаптары
Пікірталас барысында мүмкін болатын сұрақтар-

дың үлгісі:
Неліктен брахман буддизмге ауысты/немесе 

ауыспады?
Брахман буддизмде нені ұнатады/ұнатпайды?
Не үшін монах бұл пікірталасты бастады?
Көз алдарыңа буддист брахманды емес, кшатрий, 

вайшьи мен шудраны өз дінін қабылдауды көндіруі 
керек екенін елестетіңіз. Олардың арасында қандай 
әңгіме болуы мүмкін, қалай ойлайсыңдар?

Бағалау критерийлері
Оқушылар:
• "касталық жүйе" ұғымын түсіндіреді;
• діннің ежелгі үнді қоғамына тигізген ықпалына 

баға береді;
• буддизм мен индуизмнің ерешеліктерін салы-

стырады;
• өз пікірін дәйекті түрде дәлелдейді.
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Оқулық: Ежелгі сауда орталығы ретінде Үндістанның рөлі қаншалықты маңызды болды?
54-55-бет.

Оқу мақсаттары

(5.4.1.3) ежелгі өркениеттердің шаруашылық жү-
йесін сипаттау; 

(5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына ша-
руашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің 
ықпалын сипаттау.

Тірек сөздер

зебу
каботаждық сауда
эталон
дәмдеуіштер

Ресурстар

Топтық жұмысқа арналған А4 пішіндегі 3 карта-
ның түрлі түсті басып шығарылған нұсқасы; 

Түрлі түсті маркерлер, піл пішініндегі шахмат 
фигурасы, 20/20 см көлеміндегі мақта матасының 
қиығы, дәмдеуіштері бар кішігірім қалташалар, 
жұпар иісті майлар.

 §16. Ежелгі сауда орталығы ретінде Үндістанның
рөлі қаншалықты маңызды болды?

Сабаққа дайындық 
"Еуразияның ежелгі мемлекеттері" картасын қажет 

мөлшерде түрлі түсті күйінде басып шығарыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Егіншілік Ежелгі Үндістанның негізгі шаруашылығы 

болған, ал мал шаруашылығы қосалқы рөл атқарды. 
Өсірген мәдени дақылдары: күріш, бидай, арпа; май-
лы мәдени өсімдігі: сезам (күнжіт). Бау-бақша кәсібі 
дамыды. Дәмдеуіштер көп өсірілді. Қант қамысы мен 
мақтаны қолдан өсіру жетілдіріліп жатты. Егіншілік 
суармалы болды және жасанды суару жүйесі дамы-
ды. Бір жылда бірнеше рет егін жинау әдеттегі жағдай 
болатын. Қолөнер де өрледі. Үнді шеберлері сапалы 
мақта маталарымен, қару-жарақтарымен және ме-
талдан жасалған еңбек құралдарымен әйгілі болды. 
Тастар, ағаш пен сүйектер сапалы өңделді. Тарихи 
және әдеби шығармаларда саудагерлер, көпес-керу-
еншілер, сауда келісімдері жиі көрініс тапты. Ішкі та-
уар алмасу ісі нашар, ал сыртқы сауда-саттық жүйесі 
жоғары деңгейде дамыды. Каботаждық сауданың мәні 
арта түсті. Сауда мемлекеттің тарапынан бақыланды. 
Арнайы шенеуніктер сауда ережелерінің сақталуын, 
өлшемдер мен өлшегіштердің дұрыстығын, өнімнің 
сапасын қадағалады.

Біздің заманымыздың алғашқы ғасырларында Үн-
дістан саудагерлері халықаралық сауда ісінде үстемдік 
құрып, Жерорта теңізіне дейін жеткен. Үндістаннан 
басқа елдерге бұрыш пен басқа да дәмдеуіштер, 
жібек пен үнді тоқымасы шығарылды. Әсіресе боя- 
ғыштармен боялған маталар үлкен сұранысқа ие бол-
ды. Мұндай бояғыштардың арасында индиго да (қара 
көк бояу) болды. Бұл дерек Ежелгі Үндістанда химия-
ның жоғары дәрежеде дамығанын айқындайды. Сол 
замандағы химия металлургиямен тығыз байланысты 

болды. Үнді болаты мен үнді қару-жарақтары жоғары 
бағаланды.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Сөздің орнын толтырыңдар 

Бастапқы ынталандырушы материал ретін-
де "Сөздің орнын толтырыңдар" ойынын өткізіңіз. 
Оқушыларға Үнді мұхитындағы кеме апаты кезінде 
табылған хатты оқып беріңіз. Мәтінді оқу барысын-
да мәтіннің кейбір үзінділерін оқымай, тастап кетіңіз. 
Себебі, олар судың әсерінен бүлінген деп түсіндіріңіз. 

"Менің есімім Сигх мен ... елінің тұрғынымын, 
мен саудагермін. Менің кемем таңертең мұхитқа 
шықты. Біз ... өзенімен төмен түсіп, Арабия теңізі-
не тап болдық. Кейін біз жағалаудың бойымен жүзіп 
жүрдік. Біз екі өзеннің арасында орналасқан мемле-
кеттің ... қаласына жүзіп келе жаттық. Бұл қаланы 
"Құдайға апаратын қақпа" деп те атайды. Алайда, 
біз теңіз дауылына тап болып, кеме апатқа ұшыра-
ды. Брахма құдайының әмірімен, кеменің бүкіл коман-
дасы өмірін сақтап қалды және біз үйімізге аман-е-
сен жетеміз деп сенеміз".

Бұдан кейін кеме апаты болған жерден табылған 
заттарды көрсетіңіз. Оқушылардан мәтіндегі бос 
орындарды толтыруды сұраңыз. 

Жауаптары
Мәтіннің үзінділері мен көрсетілген заттар оқушы-

ларға хаттың авторы Үндістанның тұрғыны екенін 
түсінуге көмектеседі.

"Менің есімім Сингх мен Үндістан елінің тұрғы-
нымын, мен саудагермін. Менің кемем таңертең 
мұхитқа шықты. Біз Үнді өзенімен төмен түсіп, 
Арабия теңізіне тап болдық. Кейін біз жағалаудың 
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бойымен жүзіп жүрдік. Біз екі өзеннің арасында ор-
наласқан мемлекеттің Вавилон қаласына жүзіп келе 
жаттық. Бұл қаланы "Құдайға апаратын қақпа" деп 
те атайды. Алайда, біз теңіз дауылына тап болып, 
кеме апатқа ұшырады. Брахма құдайының әмірімен, 
кеменің бүкіл командасы өмірін сақтап қалды және 
біз үйімізге аман жетеміз деп сенеміз".

Елестетіп көріңдер

Үндістан халқының шаруашылығының негізгі түр-
лері туралы әңгіме жүргізіңіз. Темірдің қолданылуы 
егін өнімділігіне және сауданың дамуына әсер еткені-
не назар аудартыңыз (1-сурет).

Оқушыларға Үндістаннан экспортталатын тауар-
лардың тізімін құрастыруды ұсыныңыз. Бұдан кейін 
алдын ала құрастырылған тауарлар тізімін көрсетіңіз. 
Қандай тауарлар және олардың неліктен шетел мем-
лекеттерінде жақсы сатылғаны төңірегінде талқылау 
ұйымдастырыңыз. Тапсырманың соңында оқушы-
лармен бірге үнді тауарларының қандай елдерге экс-
портталғаны жөнінде болжам жасаңыз. 

Жауаптары
Үндістанда өндірілген және басқа елдерде сұра-

нысқа ие болған тауарлар: арпа, күріш, бұрыш, дәм-
деуіштер, күнжіт, мақта мата, піл сүйегі, ағаштың 
бағалы тұқымдары; металл бұйымдары: зергерлік 
бұйымдар, қару-жарақ, еңбек құралдары.

Сыртқы сауда бірқатар елдермен: батыста – Еги-
петпен және Месопотамиямен, шығыста – Қытаймен 
және Оңтүстік-Шығыс Азиямен, солтүстікте – Иран-
мен және Орта Азиямен жүргізілді. 

Кескін картаға сауда бағыттарын енгізіңдер

Ежелгі заманда Үндістанмен сауда жасаған елдердің 
саны бойынша оқушыларды бірнеше топқа бөліңіз. Үнді 
тауарларының бұл елдерге тасымалдануының тиімді 
бағдарын құрастырып, оқушылардың картаға енгізуін 
сұраңыз. Бағдарды кескін картаға салу керек. Картаны 
алдын ала басып шығарып, оқушыларға тарату қажет. 
Әрбір топ өз бағдарының презентациясын көрсетеді. 
Оны оқушылар: өзен, мұхит, теңіз, мемлекеттер секілді 
белгілі географиялық атауларды қолданып сипаттайды.

Тапсырманы орындамас бұрын неліктен Үндістандағы 
құрлық саудасының өте күрделі болғандығына талқылау 
жүргізіңіз. Оқушылар сол заманның табиғи-климаттық, 
саяси, экономикалық жағдайларын ескереді.

Оқушылардан басқа топтардың бағдарлы картала-
рына назар аударуды сұраңыз. Сұрақ қойыңыз: Қай 
мемлекет бағыт-бағдар тораптарының орта нүктесінде 
орналасқан? Топтардың жауабын тыңдағаннан кейін 
оқушылардың Ежелгі Үндістанның халықаралық саудада 
маңызды рөл атқарғаны туралы қорытынды жасауына 
жағдай жасаңыз. 

Жауаптары
Месопотамияға қарай бағытталған бағдар: Арабия 

теңізі – Парсы шығанағы – Тигр мен Евфрат өзендері – 
Месопотамия қалалары.

Египетке: Арабия теңізі – Аден шығанағы – Қызыл 
теңіз – Египет.

Қытайға: Бенгал шығанағы – Оңтүстік Қытай теңізі – 
Шығыс Қытай теңізі – Қытай.

Оңтүстік-Шығыс Азияға: Бенгал шығанағы – 
Оңтүстік Қытай теңізі – Оңтүстік-Шығыс Азия аралдары.

Иранға: Арабия теңізі – Парсы шығанағы – Иран.
Орталық Азиямен сауда аса дамыған жоқ, себебі 

олар құрлық жолымен жүріп жатты.

Ойланыңдар

Оқушылардан оқулықтағы суреттерге назар ауда-
руын сұраңыз. Ежелгі үнді көпесі сауда тауарлары-
ның сатылуын табысты жүргізгісі келсе, онда қандай 
ғылыми білімдерге ие болуы тиіс? Әрбір идея сынып 
талқысына салынады. Мұғалім талқылауды сұрақ қою 
арқылы бағыттайды және белсендіреді.

Жауаптары
Қарастырылған заманның ғылыми білімдері ариф-

метика, жазу, физика, геометрия сияқты ғылымдар-
дың жиынтығымен шектелді. Халықаралық сауданы 
жүргізу үшін аталған білімдерден басқа саудагерлер-
ге шетел тілдерін, география, астрономия, кемемен 
жүзу туралы білімді игеруі қажет болды. Сонымен 
бірге көпестің мамандандырылуын да, яғни оның 
қандай тауар сатқанын да ескеру керек. Мысалы, егер 
көпес мата сататын болса, онда химия туралы білімі 
талап етіледі, себебі, сол заманда-ақ синтетикалық 
бояғыштар қолданылған.

Рефлексия 
Оқушылар Сингх саудагердің хатына қайтып орала-

ды. Олар қиыншылықтарға толы бұл саяхат оқиғасын 
қайта қалпына келтіреді. Осылайша оқушылар ежелгі 
халықаралық сауданың ерекшеліктерін сипаттайды.

Жасап көріңдер
Оқушылар "эталон" ұғымымен танысады. Содан 
кейін масса мен ұзындықты өлшеуге арналған эталон 
жасау үшін практикалық жұмысты орындайды.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• ежелгі халықаралық сауданың орталығы ретін-

де Үндістанның рөлін түсіндіруіне және дәлелдеме 
келтіре алуына;

• мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кар-
тадан айқындау қабілетіне;

• алуан түрлі деректен өздігінен ой-қорытынды 
жасау қабілетіне қарай бағалай аласыз. 

Қосымша тапсырма 
Оқушыларға теңіз саудасының құрлық саудасына 

қарағанда артықшылығына үштен кем емес дәлел 
келтіруді тапсырыңыз. 
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Оқу мақсаты

(5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына ша-
руашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің 
ықпалын анықтау.

Тірек сөздер

 әулет
 болат
 аюрведа

Ресурстар

Шахмат тақтасы мен мүсіндер; А3 пішінді 3 парақ; 
түрлі түсті маркерлер; топ санына қарай А4 пішінде 
1-диаграмманың басып шығарылған нұсқасы.

 §17. Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер 
қаншалықты дамыды?

Оқулық: Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер қаншалықты дамыды? 56-57-бет.

Сабаққа дайындық
Жұппен жұмыс ұйымдастыру үшін оқулықта беріл-

ген картаның түрлі түсті басып шығарылған нұсқасын 
дайындау қажет. Топ санына байланысты диаграмма-
ны қағазға басып шығарып алыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
IV-V ғғ. Үндістанда Гупта әулетінің билікке келуімен 

дамудың жаңа сатысы басталды. Жаңа әулеттің не-
гізін Самудрагупта қалап, мемлекеттің орталығы – 
Магадха болды. Гупта державасы ІІ Чандрагуптаның 
(380–415 жж.) тұсында шарықтау шегіне жетті. Ол 
елдің шекарасын кеңейтті. Ақша реформасын жүр-
гізді, бірнеше әулеттік одақтар жасады. Оның қаза 
болуынан кейін мемлекеттің әлсіреу кезеңі бастала-
ды. Әлсіреудің негізгі себебі – ішкі қайшылықтар. Бұл 
жағдайды V ғ. соңы мен VI ғ. басында Орта Азиядан 
келген "ақ ғұндар" деп аталып кеткен эфталиттер 
пайдаланды. Эфталиттер Үндістанның тас-талқа-
нын шығарып, Гупта мемлекетінің елуге жуық ұсақ 
княздікке бөлінуіне ықпал етті.

Гупта әулетінің билеушілері ғылыми білімдердің 
дамуын қамтамасыз етті. Математика саласында он-
дық санау жүйесінің құрастырылуы мен "нөл" түсіні-
гінің енгізілуі ең маңызды жаңалықтың бірі болды.

Аспан денелерін бақылау сипаттамасын көрсе-
тетін астрономиялық трактаттар жазылды. Ежелгі 
үнділер Жердің шар тәрізді екенін анықтады және 
дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы білімдерге ие 
болды. 

Ежелгі үнділер химия мен тау-кен ісінде де көп 
білім жинақтаған. Олар жасанды асыл тастар, шыны, 
бояғыштар, улар мен хош иісті эссенцияларды (шөп-
тердің қосындысы) дайындаған. 

Ежелгі Үндістанда ерекше орынға ие болған 
ғылым – медицина. Чарака мен Сушрутаның меди-
циналық трактаттарында аурулардың сипаты, олар-
дың белгілері, емдеу тәсілдері, дәрі-дәрмектерді 
қабылдау әдістері, тазалық шараларының сипатта-

масы келтіріледі. Ежелгі үнді дәрігерлерінің 120-ға 
жуық медициналық құрал пайдаланғаны туралы 
дәлелдемелер бар. Ежелгі дәрігерлер мынадай хи-
рургиялық оталар жасаған: бас сүйекті трепанация-
лау, іштен жарып баланы алу, аяқ-қолды кесу. Ежелгі 
Үндістанның бірқатар қалаларында билеушінің не-
месе ауқатты қала тұрғындарының көмегімен ауру-
ханалар салынды. Бұл ауруханалар кедей адамдарға 
және жолаушыларға арнап тұрғызылды. 

Ежелгі Үндістанда емдеу этикасы болды. Мәселен, 
Чарака өз шәкірттерін "науқастарды жан-тәнімен 
емдеуге" шақырды. Оның пайымдауынша, дәрігер 
әрқашан сыпайы, жағымды дауысқа ие, өз білімін 
әр уақытта жетілдіретін, салмақты адам болуы тиіс. 
Чараканың сипаттауы бойынша, науқастың үйіне 
кірген дәрігер өзінің барлық ойы мен ісін сыртта 
қалдырып, науқас пен оның ауруына назар салуы 
қажет. Сонымен қатар дәрігер дәрігерлік құпияны 
сақтауға міндетті: адамның ауруы туралы, оның өмір 
сүру жағдайы жөніндегі ақпаратты ешкімге жария-
ламайды.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Санап көріңдер

Сабақты шахматтың ойлап табылуы туралы аңыз-
дан бастаңыз.

Үнді раджасына алғашқы шахматты көрсет-
ті. Бұл ойын оған қатты ұнап, ол ойынды ойлап 
шығарған адамды марапаттауды жөн көреді. Раджа 
бұл өнертабысы үшін қандай ақы алғысы келетінін 
білгісі келіп сұрақ қояды. Шахматты ойлап тапқан 
адам: "Ұлы раджа, шахмат тақтайшасының бірін-
ші торкөзіне тек бір күріш дәнін орналастырыңыз" 
және әрбір келесі торкөзге сондағы күріштен екі есе 
артық дән қойыңыз. Осылайша төркөздерге қанша 
дән жиналса, сонша күріш дәнін беруіңізді сұраймын", 
– дейді.
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Раджа шахмат торкөздеріне жинаған күріш дәні 
қанша болды?

Сыныппен бірге есептеуді бастаңыз және кейін 
санақты тоқтатып, дұрыс жауапты атаңыз. Жауапты 
атамай қоюға да болады, оқушыларға үйде ата-ана-
ларының көмегімен есептің жауабын шешіп келуді 
тапсырыңыз. Оқушылардың назарын шахмат және 
басқа да өнертабыстары көп болған Ежелгі Үндістанға 
аударыңыз.

Жауаптары
Егер, нақты айтатын болсақ, онда 18 446 744 073 

709 551 615 күріш дәні қажет немесе ол 1,200 трилли-
он тоннаға тең болады. Егер бұл көрсеткішті көлемге 
айналдыратын болсақ, онда бұл 1500 км³ болады, 
яғни бұл Эверест тауының биіктігінен асып кетеді.

Үндістанның табиғаты

Оқушылардан өткен тақырыптарда зерттелген 
Ежелгі Үндістанның тарихы бойынша хронологиялық 
мәліметтерді еске түсіруді сұраңыз. Гупта империя-
сының құрылуы мен ІІ Чандрагуптаның билігі туралы 
әңгімелеңіз. 

Әрбір жұп оқушыларына 1-картаның басып шыға-
рылған нұсқасын таратып беріңіз. Оқушылардан кар-
таға қарап, онда егіншілік үшін қолайлы аймақтарды 
белгілеуді сұраңыз. Содан кейін оқушылардан Гупта 
империясының картасын оқулықтағы 2-карта бо- 
йынша зерттеуді және сұрақтарға жауап беруді талап 
етіңіз. 

Неліктен ІІ Чандрагупта бүкіл солтүстік Үндістанды 
жаулап алуға талпынды?

Не себепті Гупта әулетінің билігі кезінде Үндістанда 
экономикалық даму қарқынды болды?

Жауаптар дәлелді болуы тиіс. Оқушылардың наза-
рын қолайлы географиялық жағдай мен Гупта импе-
риясының экономикалық әл-ауқатына аударыңыз. 

Жауаптары
Үндістанның солтүстік аудандары – өте құнарлы 

жерлер. Бұл аймақтың климаттық жағдайы шаруа- 
шылыққа өте қолайлы. Осының дәлелі ретінде бұл 
өңірде Үндістанның ежелгі өркениетінің алғашқы 
ошақтары қалыптасты.

Экономикалық даму Үндістанның солтүстік аудан-
дарының қосылуымен байланысты болды.

Ойланыңдар

Оқушылар "Гупта мемлекетінің шаруашылығы" 
деген мәтінді оқиды. Егіншіліктің, суландыру жүйесінің, 
қолөнердің дамуы, еңбек құралдарының жетілдірілуі 
жөнінде әңгімелеңіз.

Оқушыларды үш топқа бөліңіз. Топтарға А3 
пішініндегі қағаз парағын таратыңыз. Әрбір топ 

бір суретпен жұмыс істейді. Топтардан суретте 
бейнеленген шаруашылықтың түрімен айналысу 
үшін адамдар меңгеруі қажет білімдер мен ғылымдар 
тізімін жасауды сұраңыз. Құрастырылған тізімдерді 
топтар сынып бөлмесінің қабырғасына іліп қояды. 
Бұдан кейін барлық топ жеке топтар тізімі негізінде 
ортақ тізім жасайды.

Оқушылардан Ежелгі Үндістан туралы алған 
бастапқы білімдеріне сүйеніп, басқа шаруашылық 
түрлеріне мысалдар келтіруді сұраңыз. Өте зерек 
оқушылар үнділердің мал шаруашылығымен де 
айналысқанын байқауы мүмкін. Суреттердің бірінде 
адамдардың мал шаруашылығымен айналысқандығы 
көрсетіледі. 

Жауаптар
Математика, геометрия, астрономия, химия, физи-

ка, мал дәрігерлігі, медицина, металлургия, агрономия 
және т.б.

Естеріңе түсіріңдер

Тапсырманы орындағаннан кейін ежелгі үнділердің 
меңгерген білімдерін зерттеуді бастаңдар. Оқушы-
лардың назарын адамдардың шаруашылық қызметі 
мен ғылыми білімдердің таралуының арасындағы 
байланысқа аударыңыз. 

Диаграмманы таратып, оқушыларға жұппен жұ-
мыс істеу барысында толтыруды ұсыныңыз. Диаграм-
маға Египет, Месопотамия мен Үндістан өркениет-
терінің өкілдері ие болған негізгі ғылыми білімдерді 
енгізу керек. Кейін оқушылар ежелгі өркениеттердің 
қандай білімдері қазіргі күні қолданылатыны туралы 
қорытынды жасайды.

Жауаптары

Ежелгі Египет Месопотамия Ежелгі Үндістан

Математика, ге-
ометрия, астро-
номия, химия, 
физика, медицина, 
металлургия, агро-
номия, анатомия, 
әскери іс

Математика, гео- 
метрия, астро-
номия, химия, 
физика, меди-
цина, металлур-
гия, агрономия, 
әскери іс

Математика, гео- 
метрия, астро-
номия, химия, 
физика, мал 
дәрігерлігі, меди-
цина, металлур-
гия, агрономия, 
әскери іс

Бағалау критерийлері 

Оқушыларды:
• Ежелгі Үндістанның дамуындағы ғылыми білім-

дердің маңызын анықтау;
• ежелгі өркениеттердің қазіргі қоғамның да-

муына тигізген үлесіне баға беру қабілеттеріне қа-
рай бағалай аласыз.
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Тараудың қорытындысы 
Оқыту нәтижелері

"Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуиз-
мнің триумфі" тарауын зерделеген оқушылар Үндістан-
ның ежелгі өркениетінің ерекшеліктерімен танысты. 
Бұл бағытта олар тарихи дереккөздерді, археологиялық 
деректерді, ежелгі жазба ескерткіштердің үлгілерін 
зерттеді. Ежелгі үнді өркениетінің жоғары дәреже-
де дамығандығының үлгісі Мохенджо-Даро қала-
сы болып саналады. Ғалымдардың түрлі нұсқаларын  
құрастырып, қаланың жойылып кетуінің себептері 
жөнінде қорытынды жасауды үйренді.

Оқушылар Ежелгі Үндістандағы мемлекеттердің қа-
лыптасуымен, өзінің даналығымен және көрегенді-
гімен әйгілі болған ежелгі әлемнің ұлы билеушілерімен 
танысты. Әсіресе, оқушылардың Ашок патшаның 
тұрақтылықты қалпына келтіру және өз халқының ша-
руашылық-мәдени дамуы үшін жағдайлар жасау мақ-
сатында жүргізген діни шыдамдылық саясатын жете 
түсінуі аса маңызды болып саналады.

Тарауда оқушылардың назарын Ежелгі Үндістанның 
әлеуметтік құрылысының ерекшеліктеріне, діни жү- 
йесін зерттеуге аударуға ерекше көңіл бөлінді. Оқушы-
лар түрлі тапсырмалар орындау барысында "брахман", 
"кшатрий" , "вайшьи", "шудра", "каста" ұғымдарын қол-
дануға үйренді. Оқушылар индуизм мен буддизмнің 
арасындағы айырмашылықтарды және ұқсастықтарды 
анықтап, бұл діндердің ежелгі үнді қоғамына тигізген 
ықпалына сипаттама берді.

Тарау тақырыптарының маңызды бөлігі ежелгі үн-
ділердің шаруашылық өмірі болып саналады. Оқушы-
лар картаны пайдаланып, ежелгі үнділердің сауда-сат-
тық жүйесі мен сауда бағыттарын сипаттады, ғылыми 
білімдердің дамуына шаруашылық пен сауданың ти-
гізген әсерін түсіндірді. Олар физикалық , тарихи карта-
лардың ақпараттарын өзара байланыстыруды үйренді.

Оқушылар түсінікті және нақты үлгілер негізінде 
Ежелгі Үндістанның ғылыми білімдерінің деңгейін және 
олардың қазіргі әлемдегі маңызына баға бере алатын 
болды. 

Өздеріңді тексеріңдер
Кестені толтырыңдар.
Ежелгі Үндістан мемлекеттері

Атауы Билік еткен 
мерзімі Билеушілер

Үнді өркениеті  б.з.д. ІІІ 
мыңжылдық

 Белгісіз

Маурии 
мемлекеті 

б.з.д. IV ғ. Ашок

Гупта мемлекеті б.з. IV ғ. Самудрагупта, 
ІІ Чандрагупта

Қосымша тапсырмалар
1-тапсырма
"Рамаяна" немесе "Махабхарата" атты ежелгі үнді 

эпостарынан оқушылар үшін қызықты және олар-

дың түсінігіне қолайлы үзінді таңдаңыз. Оқушыларға 
аталған шығарма үзінділерінің негізінде шағын театр-
лық көрініс дайындауды ұсыныңыз. Костюмдер мен 
реквизиттерді дайындап, оқушылардың арасында 
рөлдерді үлестіріңіз. Бірнеше рет дайындық жұмыста-
рын өткізіңіз. Көрініс 20 минуттан артық болмауы 
тиіс. Көріністі тамашалау үшін басқа сынып оқушы-
ларын да шақыруға болады.

Көрініс аяқталған соң оқушыларға Ежелгі Үндістан-
ның мәдениеті мен өнері туралы ой-толғау жазуды 
тапсырыңыз.

2-тапсырма. Кестені толтырыңдар. 
Ежелгі Үндістанның мәдени жетістіктері

Жазу Ғылым Өнертабыс- 
тар Өнер

Хараппа 
мәде-
ниетінің 
құпиясы 
ашыл-
маған 
жазбасы, 
санскрит 

Математика, 
астрономия, 
философия, 
механика, 
медицина

Су құбыры 
жүйесі, су 
каналдары, 
шахмат, он-
дық санау 
жүйесі

Мүсін, 
кескіндеме, 
зергерлік 
өнер, 
әдебиет, 
сәулет

3-тапсырма. Кестені толтырыңдар. 
Ежелгі Үндістанның діни наным-сенімі

Атауы Негізгі сипаттамасы

Брах-
манизм

Басты құдайлары – Брахма, Шива мен Вишну. 
Брахма бүкіл әлем мен тәртіпті жаратушы деп 
саналды. Шива – табиғаттың қиратушы күштерінің 
иесі және жер құнарлылығының құдайы, ал Вишну 
– адамзат өмірінің жаратушысы мен қорғаушысы 
деп саналады. Жанның реинкарнациясына сенді

Инду-
изм

Индуизм брахманизмнің құдайларын қабылдады. 
Индуизм діні жанның ауысуын мойындайды. 
Адамның келесі өмірдегі кейпі оның қазіргі өмір 
салтына байланысты. Бұл заң карма деп аталады. 
"Карма" сөзі "қайтару заңы" деген мағынаны 
білдіреді. Индуизм дінін ұстанушылар сиыр, жылан 
сияқты қасиетті жануарларға табынған және Ганг 
өзенін құрмет тұтқан

Буд-
дизм 

Будда барлық зұлымдықтың көзі адамның 
тілектерінен туындайды деп насихаттады. Адам 
әрқашан қиын немесе қол жеткізу мүмкін 
емес дүниелер туралы армандайды, соның 
әсерінен азап шегеді. Яғни, адам өз тілектері мен 
сезімдерін жеңген кезде ғана мәңгі рақатқа және 
шексіз тыныштыққа – нирванаға бөленеді. Будда 
жоғары құндылық ретінде адамдардың өзара 
теңдігі мен олардың арасындағы бейбітшілікті 
уағыздады. Буддизм бейнелеу, музыка мен би 
өнерінің дамуын қолдады
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6. Ежелгі Қытай

Тараудың мақсаттары
Тарауды зерделеу соңында оқушыларда мынадай 

қабілеттер дамиды:
• Ежелгі Қытай философтарының (Конфуций, Лао 

Цзы) көзқарастарын зерттейді және салыстырады;
• конфуцийлік пен даосизмнің айырмашылықта-

рын есепке алып, Ежелгі Қытай қоғамындағы конфу-
цийлік және даосизмнің ықпалын түсіндіреді;

• Цинь империясының басқару жүйесі үлгісін-
де ежелгі мемлекеттердің саяси құрылыстарының 
ерекшеліктерін сипаттайды;

• алғашқы Қытай императоры Цинь Шихуанди-
дің қызметіне баға береді;

• ғылымдардың (арифметика, геометрия, астро-
номия, медицина) пайда болып, дамуына шаруа- 
шылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпа-
лын сипаттайды;

• Ежелгі Қытайдағы ғылыми білім деңгейіне және 
олардың қазіргі әлем үшін маңызына баға береді.

Тарихи ойлау дағдылары
• тарихи деректер негізінде қорытынды жасау;
• түрлі тарихи деректерге және тарихи артефак-

тілерге сүйеніп, өзіндік болжамдар жасай білу;
• зерттелетін тақырып бойынша сұрақтар құрастыру;
• алуан түрлі дереккөзден алынған ақпаратты 

сұрыптау;
• өз дәлелдемелерін келтіріп, топтың, жұптың 

талқылауына қатысу;
• тарихи оқиғаларды, тұлғаларды, идеяларды са-

лыстыру;
• тарихи хронологияны тану.

Ойланып көріңдер
Сендер Ежелгі Қытай туралы не білесіңдер?
Оқушылардың жауаптары көбіне қазіргі Қытай ту-

ралы болады. Ежелгі Қытай жөніндегі жауаптар көбі-
не жалпы және толық емес мәліметтермен беріледі. 
Жауаптарды тыңдап, жалпылап, ежелгі және қазіргі 
заманды салғастырып, олардың келтірген ақпаратын 
толықтырыңыз. Қытай өркениетінің пайда болуына 
қоныстардың екі ірі өзен – Хуанхэ және Янцзы ара-
сында болуы ықпалын тигізді. Бұл тарихи заңды факт: 
мемлекеттік өркениеттер өзен алқаптарында қалып-
тасты. Қытай жеріндегі алғашқы мемлекеттер бұдан 
5 мың жыл бұрын қалыптасқан. Тек б.з.д. ІІІ жүзжыл-

дықта ғана біріккен Қытай мемлекеті құрылды. Қытай 
мемлекетінің пайда болуы мен императордың шексіз 
билігі туралы жалпы сипаттап өтіңіз. Қытайлықтар 
Аспанды құдіретті күш иесі деп санап, императорды 
"Көктің баласы" деп атаған.

Сонымен бірге оқушылар әйгілі қытай филосо-
фы Конфуцийдің де есімін атауы мүмкін. Конфуций 
жөнінде сөз қалдырған тұңғыш қытай тарихшысы 
Сыма Цяньның сөздерін келтіріңіз: "Оның даңқы 
ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы сақталды. 
Оның өсиеті бойынша, адамдардың тіршілігі Аспан 
ұлынан басталады".

Ежелгі Қытайдың көпке мәлім ғылыми және мәде-
ни жетістіктерін атап өтіңіз: иероглиф жазуы, қағаз, 
жібек, тұсбағдар, оқ-дәрі. 

Сендер Ежелгі Қытайдың сәулеті туралы не 
білесіңдер?

Оқушылардың жауаптары Қытайдың тек бірнеше 
сәулет нысандарымен ғана шектелуі мүмкін. Мұғалім 
оқушылардың назарын Ұлы Қытай қорғанына ауда-
руы қажет. Бұл кезде Қазақстан тарихымен пәнара-
лық байланыс жасалуы тиіс. Оқушыларға елдің бірік-
тірушісі, яғни алғашқы қытай билеушісінің өмір сүрген 
мерзімі ежелгі ғұн билеушісі Мөдеден ерте емес 
екенін білу қызықты болады. Мөде қытайлықтарды 
алым-салық төлеуге мәжбүр етті. Ұлы Қытай қорға-
нының салынуының бірнеше себебін, құрылыстың 
барысы мен нәтижелері жөнінде басқа да қызықты 
фактілер келтіруге болады. 

Ежелгі Қытайдың тарихына Ұлы Жібек жолының 
әсері қандай болды?

Мұғалім оқушылардың Ұлы Жібек жолы туралы 
білімдерін тереңдетіп, кеңейтуі қажет. Керуен-сау-
да жолы Батыс пен Шығыс әлемін байланыстырды. 
Ғұндардың қысымынан император У-Ди елшісі Чжан 
Цяньды батыспен қарым-қатынас орнату мақсатын-
да жіберді. Чжан Цянь саяхаты барысында Ферғана 
алқабында жақсы жылқылар көргенін сипаттады. Ол 
императорға көрші елдермен сауда жүргізу мүмкін-
дігі жөнінде және жол бойында жібек тоқитын қол- 
өнершілер кездестірмегенін хабарлады. Б.з.д. 121 ж. 
жібек пен қола айна артқан алғашқы сауда керуені 
Ферғанаға бағыт алды. Осылайша ежелгі және ор-
тағасырлық заманның әйгілі сауда, дипломатиялық 
жолы – Ұлы Жібек жолының негізі қаланды.
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Оқу мақсаты

(5.2.3.1) ежелгі философтардың көзқарастарына 
қарапайым түсіндірме беру.

Тірек сөздер

конфуцийшілдік
даосизм
легизм

Ресурстар

Философтардың нақыл сөздерінің жалғаулары 
жазылған кеспеқағаздар; "Көзқарас ұстан" рөлдік 
ойыны үшін тақтайшалар мен кеспеқағаздар.

§18. Ежелгі Қытай ойшылдары нені үйретті?

Оқулық: Ежелгі Қытай ойшылдары нені үйретті? 60-61-бет.

Сабаққа дайындық
Әрбір жұп оқушысына философтардың нақыл 

сөздерінің жалғасы жазылған кеспеқағаздар дайын-
даңыз:

• ... ешқашан заңға сүйенбейді.
• ... онда қара халық та адамгершілік қасиетке ие 

болады.
• ... қарамағындағы халық, әкесі-әкесімен, бала-

сы-баласымен.
• ... ұрылар мен қарақшылардың саны.
• ... егін алқаптары арамшөпке толы және астық 

қоймалары бос болды.
• ... өз ісінде және сөзінде батыл.
Рөлдік ойын үшін тақтайшалар мен кеспеқағаздар 

басып шығарыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Конфуцийшілдіктің даосизмнен негізгі айыр-

машылығы адамға қатынасымен сипатталады. Екі ілім 
де үйлесімділікке қол жеткізу үшін өзін-өзі жетілдіру 
қажеттілігін насихаттайды, бірақ мінсіз үйлесімділікті 
әртүрлі мағынада қабылдады. Конфуцийдің ізбасар-
лары адамның ақиқаттығы – адамгершілік деп есеп-
теді. Адам өз бойында адамгершілік қасиетін тәрби-
елеп, табиғи, хайуандық сезімдерін басып отыруға 
міндетті. Конфуцийшілдік Ежелгі Қытай қоғамының 
мемлекеттік идеологиясына және билеуші үкіметтің 
арқа сүйеу болатын күшіне айналды. Бұл ілім, не-
гізінен, билік басындағы элитаның арасында кең та-
ралды. Адам сыпайы және әділ болуы тиіс, оның не-
гізгі мақсаты қоғамға адал қызмет ету деп танылды. 
Қоғамның мүдделері жеке бас мүдделерден жоғары 
қойылды. Шынайы мәнде адам өз көңіл-күйін, ой-
лары мен іс-әрекеттерін қадағалап отыруы қажет. 
Қоғамда белгіленген мораль мен этикеттің ереже-
леріне бағынуы тиіс.

Даосизм де шексіз эмоционалдық көңіл-күймен 
күрес жүргізді, алайда бұл ілімнің уағыздауы бойын-
ша барлығы да табиғат заңдарына бағынады. Адам 

Ғарыштың қуатымен үйлесуі керек. Мемлекеттің ісі, 
мораль, қоғамға қызмет ету мәселелері даосизмде 
кең насихатталмады. Өзін-өзі жетілдіру сырттан эти-
ка мен мораль ережелерінің араласуынсыз-ақ жеке- 
дара іске асырылуы тиіс. Барлығы да табиғи әрі ерікті 
түрде өтуі қажет.

Конфуций ілімін уағыздаушылар адамның 
қоғамдағы тәртібінің ережелері мен шектерін ор-
натқан болатын. Бұл нұсқауларға енбегені әділетсіз 
деп танылып, өзгерістер талап ететін. Ал даосизмде 
мұндай көзқарас адамның қадір-қасиетін қорлау деп 
қабылданды. Шектер мен шекаралардың жоқ болуы 
адамға үйлесімділіктің белестеріне жетуге еркіндік 
береді, даосизмді үйретеді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушыларға қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай 

Құнанбаевтың "Қара сөздерінен" үзінді келтіріңіз: 
"Адам баласын көр қылатын үш нәрсе бар. Сонан 
қашпақ керек. Олар: надандық, еріншектік, зұлым-
дық" (38-қара сөзі).

Осы қара сөздің мағынасын оқушылармен тал-
даңыз. Бұл ақиқат па әлде қазақ ойшылының жеке 
көзқарасы ма? Талқылаңыздар.

Суреттердің мәнін ашып әңгімелеңдер

Оқушылар "Конфуцийшілдік" туралы мәтінді оқи-
ды. Мәтінді оқып болғаннан кейін оқушылардың на-
зарын оқулықтағы суретке аудартып, сұрақтар бой-
ынша әңгіме құрастырыңыздар.

Жауаптары
Суреттерде балалар жүзеге асырған игі істер көр-

сетілген.
Бұл суреттер ықыластыққа, құрмет сезімін туды-

руға, үлкен адамдарға жәрдемдесуге үйретеді.
Конфуцийшілдіктің философиялық ұстанымдары 

суреттерде бейнеленген қарапайым ұстанымдарға 
негізделеді.
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Оқушыларға бұл ережелер мен ұстанымдардың 
Ежелгі Қытайдың мемлекет басқару жүйесінде және 
қоғамдық өмірінде қолданылғанын көрсетіңіз.

Сөйлемді аяқтаңдар

Оқушыларға екінші бөлігі ғана жазылған нақыл 
сөздерді таратып, оқулықтан берілген нақыл сөз-
дердің басын табуды өтініңіз. Содан соң олардан 
құрастырылған нақыл сөздерді оқып, түсініктеме 
беруді сұраңыз. Оқушылар қанатты сөздің қай да-
нышпанның сөзі екенін анықтайды және өз ойын 
дәлелдейді.Олардың көзқарастары бірдей болмаған 
жағдайда мұғалім пікірталасқа төреші болады.

Жауаптары
Ұлы адам барлық ісін шындыққа сай орындайды, 

бірақ ешқашан заңға сүйенбейді. (Лао Цзы)
Егер де билеуші ата-анасын құрметтесе, онда қара 

халық та адамгершілік қасиетке ие болады. (Конфуций)
Әділ билік етудің құпиясы: билеуші тек билеуші бол-

са, оның қарамағындағы халық әкесі-әкесімен, бала-
сы-баласымен қарым-қатынас жасағандай болады. 
(Конфуций)

Заңдар мен бұйрықтар көбейген кезде ұрылар мен 
қарақшылардың саны арта түседі. (Лао-Цзы)

Егер сарай салтанатты болса, онда егін алқаптары 
арамшөпке толы және астық қоймалары бос болады. 
(Лао Цзы)

Тәртіп үстемдік ететін мемлекет өз ісінде және сөзін-
де батыл болады. (Конфуций).

Сонымен қатар белгілі бір философиялық ілімнің 
негізгі тұжырымдамасын айқындайтын басқа да қа-
натты сөздерді қолдануға болады.

Көзқарасты ұстаныңдар

Бір-бірінен бірнеше метр қашықтықтағы қабы-
рғаға "Конфуцийшілдік", "Даосизм" және "Легизм" де-
ген жазуы бар тақтайшалар іліп қойыңыз. 6 оқушыны 
шақырып, рөлдер сипатталған кеспеқағаздарда жа-
зылған жазуды оларға таратыңыз. Қатысушылардан 
кеспеқағаздардағы жазуды оқып шығуды сұраңыз. 
Ойынның әрбір қатысушысы кеспеқағаздарда көр-
сетілген сипаттаманы оқып, белгілі бір көзқарасты 
ұстануы тиіс. Содан кейін мынадай сұрақтарға жа-
уап беруі керек: "Ол үшін қай философиялық ілім 
дұрыс? Неліктен?" Жауаптар философиялық ілімнің 
атауы бар тақтайшаға мағаналары ұқсастықтарына 
қарай біріктіріледі,яғни оқушылар көзқарастарына 
сай үш топқа топтасады.

Шаруа Қолөнерші Шенеунік Әскери адам Император 

Мен егін алқабында көп 
жұмыс істеймін. Өте көп салық 
төлеймін. Менің отбасым үлкен. 
Оларға азық-түлік пен киім-
кешек қажет. Мен өте кедей 
адаммын.

Мен күні-түні ше-
берханада жұмыс 
істеймін. Менен 
салық ретінде та- 
уардың бір бөлігін 
және ақша алады. 
Менің өмір сүруге 
қаражатым аз.

Менің жұмысым 
қиын емес. Мен жет-
кілікті көлемде жа-
лақы аламын. Бірақ 
басшылық мені өз 
жұмысының бір 
бөлігін орындауға 
мәжбүрлейді.

Мен тек қана импе-
ратордың әміріне 
ғана бағынамын. 
Мен оның бұй-
рығын кез келген 
уақытта орындауға 
даярмын. Мен жақ-
сы жалақы аламын. 
Менен барлығы да 
қорқады және сый-
лайды.

Мен жұмыс істе-
меймін. Менің 
барлық бұй-
рықтарым мен 
тілектерім тез 
орындалады. Мен 
құдіреттімін және 
өміріме разымын.

Бағалау критерилері
Оқушылар:
Ежелгі Қытайдың философтарының көзқарастары-

на қарапайым түрде түсіндіреді;
Ежелгі философтардың көзқарастарының маңы-

зын айқындайды;
Ежелгі қытай философтарының ілімдерін салы-

тырады;
Ежелгі қытай философтарының ілімдерін бүгінгі 

күнгі адамгершілік қағидаттармен сәйкестендіреді.
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Оқу мақсаты

(5.3.1.1) ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымы-
ның ерекшеліктерін сипаттау.

Тірек сөздер

император
терракота
билеушінің өкілі

Ресурстар

Цин Шихуанди император қызметінің оң және 
теріс жақтары туралы кесте;

Үстел үстінде ойын өткізуге қажет А0 (А1 пішінін-
дегі екі қағаздың, яғни ватманның бір-бірімен 
желімделген пішіні) пішініндегі қағаздың бетінде-
гі түрлі түсті ойын алаңы, ойынға арналған текше 
пішінді фигуралар, фишкалар, ескертпелер, сабақ 
тақырыбы бойынша А4 пішінді қағаздың беттерін-
дегі түрлі түсті суреттер.

"Я иду на урок истории. Древнейшая и древняя 
история. Книга для учителя"; А. Головатенконың ре-
дакциясымен, М,. 1999 г.

§19. Терракота әскері Ежелгі Қытай туралы 
қандай ақпарат береді?

Оқулық: Терракота әскері Ежелгі Қытай туралы қандай ақпарат береді? 62-65-бет.

Сабаққа дайындық
Цинь Шихуанди император билігінің оң және 

теріс жақтары туралы кестені басып шығарып, 
жұппен жұмыс ұйымдастыру үшін кестедегі баға-
наларды бос қалдырыңыз.

Үстел бетінде ойынды өткізу үшін түрлі түсті 
ойын алаңын, топтар мен қатысушылардың саны 
бойынша ойынға арналған текше фигуралар мен 
фишкалар дайындаңыз. Сыныптағы топтардың 
көлеміне сәйкес А4 пішінді қағаз беттеріне түрлі 
түсті суреттер жинағын жасаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
1974 ж. Сиань жерінде бірнеше шаруалар құдық 

қазған кезде балшықтан жасалған адамның бас сүй-
ектеріне тап болады. Осыдан кейін ол жерде архе-
ологиялық қазба жұмыстары жүргізіле бастайды. 
Бұл жұмыстар қазіргі күнге шейін жалғасуда. Бүгінге 
дейін археологтар саздан жасалған жауынгерлердің, 
жылқылар мен қос дөңгелекті арбалардың 8099 
мүсінін тапты. Мүсіндер бір жарым шақырымдық 
алаңда үш қатарға тұрғызылған. Тарихтағы ең ерек-
ше жерлеу орны Цинь Шихуанди императордың ма-
зарынан алыс емес жерде орналасқан. Археологтар 
жәдігерлерді "терракота әскері" деп атады, себебі 
барлық мүсіндер күйдірілген саздан – терракотадан 
жасалған. Бұл таңғажайып әрі бірегей археологи-
ялық ескерткіштің қазба жұмыстары қазіргі күнге 
дейін жалғасуда. Сарапшылардың пікірі бойынша, 
егер де бұл жұмыстарды дәстүрлі әдістермен жалға-
стыратын болса, онда жұмысты аяқтау үшін қосым-
ша 200 жылдай қажет болады. Бұл ескерткіштің алып 
көлемді екенін дәлелдейді. 

Ғалымдардың болжамдарына сәйкес, Цинь Ши-
хуанди император Ежелгі Қытай дәстүрі бойынша 
қаза болған соң өзімен бірге 4 мың күзетші жерлеуді 

жоспарлаған. Бұл әскер қатарында бүліктің тууына 
ұласуы мүмкін еді. Өзінің жақындастарының кеңесі 
бойынша, император саздан жасалған жауынгер-
лермен шектелді, дегенмен өзінің әскер санынан екі 
есе артық жауынгер мүсінін жасауға бұйрық берді. 
Сонымен қатар императордың кеңесшілері өзінің 
билеушісінің ұлықтығын айқындау мақсатында 
жауынгерлердің бойын 2 метрге (180–190 см) дей-
ін жеткізуді ұйғарады.

Барлық жауынгер шынайы қару-жараққа ие 
және дәреже бойынша бөлінген. Олардың қа-
тарында қатардағы жаяу әскер, мергендер, атты 
әскер де бар. Бұған түрлі киім-кешек, сауыт-сай-
ман мен қару-жарақтар дәлел бола алады. Жауын-
герлердің шаш үлгісі де жауынгер санатына бай-
ланысты болды. Жауынгерлердің бет-әлпеттері 
әртүрлі, бірін-бірі қайталамайды. Ғалымдардың 
болжамы бойынша, жауынгерлер императормен 
келесі дүниеге бірге баратын күзетшілер болып 
саналған. Мазардың құрылысы Шихуандидің көзі 
тірісінде-ақ басталды. Жазба деректерге сүйен-
сек, император қайтыс болғаннан кейін онымен 
бірге барлық әйелі, қызметшілері және тұңғыш 
қытай императорының мазарын салуға қатысқан 
құрылысшылар да жерленген. Бұл жөніндегі 
мәлімет б.з.д. ІІІ ғ. өмір сүрген "қытай тарихының 
атасы" Сыма Цяньның "Тарихи жазбалар" атты ең-
бегінде сақталған.

Цинь Шихуанди өзінің қаталдығының арқасын-
да халықты өзіне бағындырды. Ол мемлекетті 36 
провинцияға бөлді, олардың басында билеушінің 
сенімді өкілдері тұрды. Оның тұсында 700-ге 
жуық сарай тұрғызылды. Ұлы Қытай қорғанының 
құрылысы Қытай құрылыс өнерінің шыңы болып 
табылады. Бұл құрылыс ғарыштан да көрінеді, се-
бебі оның көлемі мен ұзындығы орасан зор.



6 – тарау. Ежелгі Қытай 61

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылардың назарын оқулықтағы 1-2-сурет-

терге аударыңыз. Олардан жұптасып, терракота 
жауынгерлерінің мүсіндерін тапқан археологтар-
дың болжамдарын талқылауды сұраңыз. Оқушы-
лардың пікірін тыңдап, сыныпта пікірталас ұй-
ымдастырыңыз. Бұдан кейін оқушыларға Цинь 
Шихуанди мазарын табу мен археологиялық зерт-
теулердің тарихын әңгімелеңіз.

Үнсіз күзетшілер

Оқушылар терракота әскерінің жауынгерлері 
бейнеленген 3-суретті назарға алады. Оларға фото-
суреттегі жауынгерлер сияқты төрт қатарға тұруды 
сұраңыз. Сынып ауданын табуды тапсырыңыз. Содан 
кейін терракота жауынгерлерінің саны 8099 екенін 
хабарлаңыз. Оқушылардан терракота жауынгер-
лерінің жатқан жерінің ауданын есептеп шығаруды 
сұраңыз.

Бұл тапсырма оқушыларға археологиялық ескерт-
кіштің ауқымын елестетуге мүмкіндік береді. 

Оқушылар бұл жауынгерлердің қандай мақсатта 
жерленгенін талқыласын. Дәптерлеріне "Кім?", "Қа-
шан?", "Неліктен?", "Не үшін?", "Қандай мақсатпен?" 
деген сұраулы сөздерден басталатын сұрақтар құра-
стырып жазуды тапсырыңыз. 

Жазылған сұрақтардың ішінен ең мазмұнды 
сұрақтарды таңдап алып, оқушылардан осы сауал-
дарға жауап беруді сұраңыз. 

Талқылап болған соң Ежелгі Қытай елінің Цинь 
Шихуанди императордың бастауымен біртұтас мем-
лекетке бірігуі туралы ақпаратты хабарлау қажет. 

Бұдан кейін оқушылар "Цинь Шихуанди" мәтінін 
оқып, императордың суретіне назар аударады. Кей-
бір оқушылардан императордың суретіне қарап, мі-
незін сипаттап беруді сұрауға болады.

Жауаптары
Терракота әскерінің мақсатын талқылау барысын-

да ежелгі адамдарда о дүниедегі өмір туралы сенім 
болғанын оқушылардың есіне түсіріңіз. Мысал ретін-
де Ежелгі Египетті келтіріңіз. Терракота әскері импе-
раторды қорғау және келесі өмірге алып бару үшін 
жасалды. Оқушылардың көңілін терракота жауын-
герлері мүсіндерінің тұрпатына аударыңыз. Мұндай 
көпсанды әскер жасау үшін көп көлемде материал 
және адам ресурстары қажет болды. Мұндай бірегей, 
ерекше әскердің құрылуы Цинь Шихуанди импера-
тордың билігінің қуаттылығын айқын көрсетеді.

Болжам жасаңдар 

Оқушыларға оқулықтағы терракота жауынгерлері 
мүсіндерінің суреттерін көрсетіңіз. Олардан неліктен 
жауынгерлердің шаш үлгілері мен баскиімдерінің 
әртүрлі болғаны туралы сұраңыз. 

Жауаптары
Жауынгерлердің шаш үлгілері мен баскиімдері 

олардың иерархиясын айқындайды. Сарбаздар әдет-
те телпек киген немесе баскиім кимей, жоғары бір 
байламға жиналған шашын жинап қойған. Офицер-
лердің телпектері сәнделіп, өрнектермен безендіріл-
ген. (Оңнан солға қарай алғашқы екеуі: кезек бойын-
ша орналасқан сарбаздар; офицерлер: кіші, аға және 
жоғарғы.)

"Жақсы" немесе "жаман"
Оқушылар өздігінен "Тұңғыш император" мәтінімен 

танысады, кейін жұптық жұмыста Цинь Шихуанди 
император қызметінің оң және теріс әрекеттері тура-
лы кестені толтырады:

Оң әрекеттері Теріс әрекеттері 

Кестені толтырғаннан кейін оқушылардан жауап-
тарын түсіндіруді және император Цинь Шихуанди- 
ге жалпы мінездеме бере отырып, қорытынды жасау- 
ды сұраңыз.

Жауаптары
Оқушылардың жауаптары бір-біріне қайшы болуы 

мүмкін. Олар императордың реформалары екі жақты 
болғаны туралы қорытынды жасауы мүмкін.

Императо р Цинь Шихуанди қызметін талдаған соң 
ол қайтыс болғаннан кейін билігінің тоқтағаны жөнін-
дегі мәтінге өту қажет. Сабақтың соңында оқушы-
лар "Хань әулеті билігінің басы" мәтінінен Қытайда 
тұңғыш императордан кейін кімдер ел басқарғанын 
біледі.

Рефлексия айдарымен берілген тапсырманы 
орындаған кезде оқушылар мынадай себептерді 
көрсетуі мүмкін: императордың қаталдығы, қытай-
лықтардың қоғамдық және саяси өмірінің негізі 
болған Конфуций ілімінің ізбасарларын қудалау, са-
лықтардың көбеюі, бұқара халықтың ауыр зардап 
шегуіне әкелген құрылыс жұмыстары, императордың 
өз халқына сенімсіздігі.

Анықтаңдар

Оқушылар Ұлы Қытай қорғаны құрылысының та-
рихымен танысып, жазбаша немесе жұппен ауызша 
"әлемдегі ең ұзын мазар" деген тұжырымның мәнін 
сипаттайды. Олар қорған құрылысы кезінде көп 
адамның құрбан болғанын, яғни құрылысшылардың 
көбі еңбектің ауыртпалығына шыдай алмағаны тура-
лы қорытынды жасай алады. Демек оқушылар Цинь 
Шихуанди саясатының қайшылығы туралы қорытын-
ды жасайды.
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Мәңгі күзетшілер 

Оқушылар "Таңғажайып олжа" атты мәтінді оқып, 
терракота әскерінің ашылуы тарихымен танысады. 
Бұл тақырыпты зерттеу барысында оқушылардың 
алған білімдерін жалпылау мақсатында ойын текше-
сін, фишкалар мен суреттер қолдану арқылы үстел 
үстінде ойын өткізіңіз. Оқулықта көрсетілген ойын 
алаңын үлкен көлемде дайындаңыз.

Оқушыларды ойын ережесімен таныстырып өтіңіз. 
Ойын басталмас бұрын оқушылар бір рет ойын тек-
шесін тастап, жүрістің ауысу тәртібін анықтайды. Әр-
бір қатысушы бір фишкадан алып, "сөре" деген жазуы 
бар секторға орналастырады. Ойыншылар текшені 
кезекпен тастап, текшеде көрсетілген сан бойынша 
сонша торкөз алға жылжиды. Тек бағдар бойынша 
ғана қозғалуға болады. 

Әрбір жол нөмірленген, әрбір нөмірге сәйкес 
сұрақ берілген. "Ресурстар" айдарында берілген ой-
ында қолдануға арналған түрлі түсті суреттерді де 
пайдалануға болады.

Жолға түскен ойыншы сұраққа жауап беруі тиіс. 
Егер сұраққа дұрыс жауап беретін болса, онда ойын-
шы сол жолда қалады. Егер қате жауап беретін болса, 
онда бастапқы орнына қайтып оралады.

Қызыл түсті жолдар (4 және 11 нөмірі бар шең-
берлер) ойыншының бұл жүрісті бос қалдыруы керек 
екенін білдіреді. Алғаш болып "мәре" жолына жеткен 
ойыншы жеңімпаз деп жарияланады. Жүрістің бірдей 
саны түскен кезде екінші ойыншы сұрақтың қайта-
ланбауы үшін текшені қайта тастайды.

Оқушылардың тілегі бойынша және сабақ бары-
сында уақыт жеткілікті болған жағдайда ойынды 2-3 
рет ойнатуға болады. Бұл кезде қосымша сұрақтар 
дайындау қажет немесе кейбір оқушыларға қосымша 
сұрақтар әзірлеуді тапсыруға болады. 

Сұрақтарға жауаптары:
1. Терракота жауынгерлері императорды қорғап, 

күзетті.
2. Жерлеу орнында 8099 терракота жауынгерінің, 

жылқылар мен қос дөңгелекті арбалардың мүсіндері 
табылды. 

3. Терракота жауынгерлерінің бет-әлпеті бір-бірі-
не ұқсамайды. Саздан жасалған мүсіндер шынайы 
адамдардың бет-бейнесі негізінде жасалған және 
бұл қытай мүсіншілері шеберлігінің жоғары дәреже-
де болғанына дәлел. 

4. Жылқылардың мүсіні жерлеу орындарының 
жанына қойылды, мұның себебі кез келген мезетте 
жылқылардың шабуылға дайын болуымен түсін-
діріледі. Бұл – ежелгі қытай қоғамында қос дөңгелек-
ті арбаның болғанына дәлел. Осы сұрақтың жауап 
нұсқаларының бірі ретінде жылқы мүсіндері ауыр 
болғандықтан оларды жауынгерлер мүсіндерінің жа-
нына тасымалдай алмаған деген болжам да жасалған. 
Жылқы мүсінінің салмағы 100–200 кг-дай болған. 
Шынымен де, салмақты мүсінді тасымалдау қиын еді.

5. Терракота жауынгерінің әскери шенін оның шаш үл-
гісі, баскиімі, киім-кешегі, қару-жарағы, басқа жауынгер-
лерге жақын орналасу реті бойынша анықтауға болады.

6. Терракота жауынгерлері қаруланған өзі ататын 
мылтықты арбалет деп атайды.

7. Қытай суретшілері түрлі минералдар мен зат-
тардан ашық түсті бояулар алатын. Бұл ежелгі қытай-
лықтардың заттардың қасиеттері туралы, химия мен 
минералогия салаларындағы ғылыми білімдерінің 
бар болғанының дәлелі болып саналады.

8. Жауынгерлер түрлі ұлт өкілдерінен құралған. Оның 
ішінде: қытайлықтар, моңғолдар, ұйғырлар, тибеттіктер 
және т.б. кездеседі. Киімнің және қару-жарақтың бөл-
шектері де анық жасалған. Мазардан жауынгерлермен 
бірге жүк арбалары мен қос дөңгелекті арбалар да та-
былды. Жүк арбалары шайқас кезінде императорды 
немесе қолбасшыны тасымалдауға арналған болатын. 
Қос дөңгелекті арбалар ұрыс барысында қолданылған. 

9. Терракота жауынгерлерінің қару-жарағы: найза, 
арбалет, садақ пен жебе.

10. Терракота әскері тарихшы ғалымдарға өткеннің 
терең тарихы жөнінде мол шынайы ақпарат береді 
және маңызды тарихи дерек ретінде саналады.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды: 
• қытай императорының қызметіне баға беруіне;
• сұрау есімдіктерін қолданып, сұрақтар құрасты-

ра алуына;
• тарихи деректерге талдау жасай білуіне;
• тарихи деректердің маңызын түсіндіруіне;
• тарихи оқиғалардың себептерін анықтай алуына;
• сұрақтарға жауап беру негізінде зерттелген ма-

териалды қорытындылай алуына байланысты баға-
лай аласыз.

Қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Төменде келтірілген мәтінді оқыңдар. 

Мәтіндегі тірек сөздерді белгілеңіз. Бұдан кейін тірек сөз-
дердің көмегімен бұл мәтінді өз сөзіңізбен баяндаңыз.

Мәтін: "Императордың қолымен ұйымдасты-
рылған әскер"

Сиань қаласының шығысында, Шэньси қытай 
провинциясында бірегей археологиялық ескерткіш 
– Цинь Шихуанди императордың терракота әскері 
орналасқан. Терракота – бірнеше күн бойы 1000 гра-
дустан кем емес температурада күйдірілген сары не-
месе қызыл түсті саз. Терракота жылқысын дайындау 
үшін материалды Лишан тауынан алдырған болатын, 
ал жауынгерлер үшін басқа жерлерден тасымалда-
нып әкелінді. Әрбір жылқының салмағы 200 кг, ал 
жауынгердің салмағы, шамамен, 135 кг болатын. Тер-
ракота әскерлерінің жасалуы б.з.д. 247 ж. басталып, 
38 жылға созылды. Әскер құрылысына 700 мыңнан 
аса қолөнерші мен жұмысшы қатысты. Бұл орасан 
зор жәдігердің орнында қала пайда болды. Террако-
та әскерін шатыр қорғап тұр. Бұл жердегі қазба жұ-
мыстары 40 жылдан астам уақыт бойы жүргізілуде 
және ешкім де бұл жұмыстың қашан аяқталатынын 
айта алмайды. Терракота әскері асқан дәлдікпен жа-
салған. Әскерлердің бет-әлпетері бір-біріне мүлдем 
ұқсамайды. Бұл ескерткіш әлем кереметтерінің бірі 
ретінде саналады. 
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2-тапсырма. Анықтамада келтірілген сөздердің 
көмегімен Конфуцийдің қанатты сөздеріндегі бос 
орындарды толтырыңдар.

1. ... қалайтын істі тап, сол кезде ешқашан жұмыс 
істемейтін боласың.

2. Текті ... кемшілікті өзінен іздейді, ақылсыз өзгеден 
іздейді.

3. Ойыңның тазалығына жұмыс істе. Сонда ісің де ... ...
4. ... ойлап іс қылсаң, көпшілік те саған жақсы 

көзқараспен қарайтын болады.
5. Дана — қобалжуды білмейді, адамгершілігі бар 

қам жемейді, ... қорқынышты білмейді.
6. Адамдар ... және белгісіздіктен қорқады; егер 

екеуінен де құтыла алмасаңыз, намысты жоғалтпай, 
оларды қабылдаған жөн.

7. Өзіңе ұнамағанды ... жасама.
8. Өмірдің не екенін түсіне алмай, ... не екенін қа-

лай түсінбекпіз?
9. Өте ақылдылар мен өте ... ғана өмірде өзін-өзі 

өзгерте алмайды.
10. Өзіңе ... адамдарға істеме, сонда мемлекетте де, 

отбасында да саған жаулықпен қарамайды.
11. Өте ... , үйренгенді сүйе біл, өлімге дейін берік бо-

лып, жақсарған үстіне жақсара түс. Егер елге қауіп төніп 
тұрса, онда барма, ал бүлік шықса, онда тұрақтап қалма. 

12. Егер адамдар дұрыс ... жүрсе, әрқашан елдің көз 
алдында бол, ал жолдары дұрыс болмаса, жасыры-
нып қал. Егер елде дұрыс бағыт болса, жарлы да еле-
усіз болудан қысыл, ал бағыты дұрыс болса, әйгілі де 
дәулетті болудан қысыл.

13. Адамдар мені ... қапаланбаймын, керісінше мен 
оларды түсінбесем, қапаланамын.

14. ... алуға кірісіп жатсаң, екі қабір қазып, дайын-
дай бер.

15. Ойыңның тазалығына жұмыс істе. Сонда ... де 
таза болмақ.

16. Өмір өте қарапайым нәрсе, оны ... өзіміз.
17. Дайындығы жоқ адамды соғысқа аттандыру ... 

тең.
(Анықтама сөздер: ақылсыздар, басқаға, ісің, шын-

шыл бол, жолмен, кедейліктен, сатқындықпен, адам, 
жаның, күрделендіретін, таза болмақ, өлімнің, тілеме-
генді, жақсылық, батыл, түсінбесе, кек.) 

"Қосымша тапсырмалар" айдары үшін қосыңыз. 
3-тапсырма. Төменде берілген сұрақтардың 

дұрыс жауабын таңда.
Сендер Ежелгі Қытай тарихын білесіңдер ме?
1. Ежелде өндіру құпиясын тек қытайлықтар білген 

жеңіл, нәзік мата (жібек, атлас, зығыр) қалай аталады?
2. Қытайдан Батыс Еуропаға жібек жеткізуде маңызды 

болған жол қалай аталады? ( Далалық, Лазурит, Жібек.)
3. Қытайдың басты өзендерін атаңдар. (Үнді және 

Ганг, Хуанхэ және Янцзы, Тигр және Евфрат.)
4. Қытайда кімді "Көктің баласы" деп атады? (Ақсүй-

ектерді, билеушінің өкілдерін, императорды.)
5. Өз қоластына біртұтас Қытайды біріктірген биле-

ушіні ата. (Цинь Шихуанди, Ван Ман, Чжоу.)
6. Ұлы Қытай қорғаны қай көшпелі тайпалардан қорға-

ну мақсатында салынды? (Сақтар, сарматтар, ғұндар.)

7. Қытайдағы шаруашылықтың басты түрін атаңдар. 
(Мал шаруашылығы, шарап жасау ісі, егіншілік.)

8. Қытай қоғамының негізі не болды? (Импера-
торға адалдық, отбасы, касталық жүйе.) 

9. Қытайдың тұңғыш тарихшысын атаңдар. (Конфу-
ций, Сыма Цянь, Лао Цзы.)

10. Үйге кірер алдында қытайлықтар сыпайылық 
таныту үшін қай киімін шешкен? (Баскиімін, аяқкиімін, 
сыртқы киімін.)

11. Ежелгі Қытай жазулары қайда жазылды? (Бам-
буктан жасалған тақтайшаларға, пальма жапырақта-
рына, сазбалшықтан жасалған тақтайшаларға.)

12. Ежелгі Қытайда егіншілер не өсірді? (Қант қы-
зылшасын, мақта, шай.)

13. Қытайдың картадағы орнын көрсетіңдер. (Үн-
дістаннан оңтүстікке қарай, Үндістаннан батысқа, Үн-
дістаннан солтүстік-шығысқа қарай.)

14. Қытайдың картадағы орналасқан жерін атап 
көрсетіңдер. (Еуразияның шығыс бөлігі, Еуразияның 
оңтүстік бөлігі, Еуразияның батыс бөлігі, Еуразияның 
солтүстік нүктесінде.)

15. Ежелгі Қытайдың ең атақты құрылысын атаңдар. 
(Ұлы канал, Аспан ғибадатханасы, Ұлы Қытай қорғаны.) 

16. Цинь Шихуанди Конфуцийдің ізбасарларын 
қалай жазалады? (Құлдыққа сатты, жерге тірідей жер-
лейді, олардың мүлкін тартып алды.)

17. Ежелгі Қытайда ойлап табылған және туризмде, 
геологияда, саяхаттарда жиі қолданылатын құрылғы 
қалай аталады? (Астролябия, сейсмограф, тұсбағдар).

18. Бұл өнімнің қытай тіліндегі атауы "тцай е". 
(Күріш, шай, какао.)

19. Қытайлықтар тұңғыш қолданған зат (мақта 
мата, жібек, папирус.)

20. Ежелгі қытайлықтардан кейін бүкіл әлем қолда-
натын пісіп жетілген және қатайып қалған өсімдіктің 
шырыны? (Қант, күріш, шай.)

4-тапсырма. Кестені толтырыңдар. Ежелгі қытай-
лықтардың түрлі саладағы жетістіктеріне назар ауда-
рыңдар.

Ғылым.
1. Жылда неше күн, тәулікте қанша сағат бар екенін 

анықтадыңдар (365, 25).
2. Аспан денелерінің орналасуы мен айналуын 

зерттедіңдер.
3. Дүниеде алғаш рет Темірқазық жұлдызының ай-

наласына топтасқан 28 шоқжұлдыз көрсетілген.
Егіншіліктің дамуы.
1. Суару мен жерді қопсытудың жаңа әдістері.
2. Жібек құртын өсіру.
3. Шайдың емдеу сусыны ретінде қолданылуы.

Өнертабыстар:
1. Тұсбағдар
2. Сейсмограф
3. Оқ-дәрі
4. Қағаз
5. Фарфор
6. Жібек
7. Қант
8. Шай.
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Оқу мақсаты

(5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына 
шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгері-
стердің ықпалын сипаттау.

Тірек сөздер

тұсбағдар
сейсмограф
инемен емдеу

Ресурстар

Ежелгі Қытайды бейнелейтін түрлі түсті суреттер, 
адамдардың негізгі кәсібі келтірілген кеспеқағаз-
дар.

§20. Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми ашулары 
бүгінгі күнге дейін жетті?

Оқулық: Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми ашулары бүгінгі күнге дейін жетті? 66-67-бет.

Сабаққа дайындық
А3 пішінді қағазға Ежелгі Қытай өнертабыстары-

ның түрлі түсті суреттерін басып шығарыңыз. Қала-
уыңыз бойынша суреттердің санын арттыруға бола-
ды. Оқулықта келтірілген суреттерден басқа оқ-дәрі, 
кітап басып шығару білдегі, қағаз ақшалар, сағат, 
арбалет және т.б. суреттерін алуға болады. Сабақ 
басталмас бұрын бұл суреттерді сынып қабырғасы-
на іліп қойыңыз. 

Топ санына қарай ежелгі қытайлықтардың негізгі 
кәсіптері келтірілген кеспеқағаздарды басып шыға-
рыңыз:

Егіншілік Мал шаруа- 
шылығы Құрылыс ісі

Әскери іс Тоқымашылық Ұсталық
Балық 
аулау

Әкімшілік пен 
басқару ісі Қыш-құмыра ісі

Суландыру Сауда-саттық Өнер

Сабақтың деректі материалдары
Қытайда барлық ғылыми білімдерді: сандық және 

сапалық ғылымдар деп екі топқа бөлетін. Сандық 
ғылымдарға олар математика, астрономия, матема-
тикалық үйлесім, нумерологияны жатқызатын. Ал 
медицина, астрономия, алхимия, геомантия (ланд-
шафттың тұрғын үйлер мен жерлеу орындарының 
орналасуымен өзара байланысы) мен физика сапа-
лық ғылымдардың қатарына топтастырылды.

Ежелгі Қытайдың әлемнің ғылыми жаңалықтары 
мен білім тарихына қосқан үлесі зор. Ежелгі дәуірде 
Қытайда ашылған жаңалықтар саны басқа елдер-
де ашылған жаңалықтар санынан көп болмаса аз 
болған жоқ.

Ежелгі Қытайдың маңызды ашулары мен өнерта-
быстарының қатарына оқ-дәрі, тұсбағдар, сейсмо-
граф, механикалық сағат, жібек тоқу, қағаз бен кітап 
басуды қосуға болады. Математика, физика, астро-
номия, гидротехника салаларындағы білім ғылыми 

деңгейге жетті. Ғылыми білімдерді қолданудың үлгісі 
ретінде Хуанхэ мен Янцзы өзендерін байланысты-
ратын Ұлы каналды, сонымен бірге алып көлемді 
ежелгі заманның құрылысы – Ұлы Қытай қорғанын 
келтіруге болады.

Астроном Чжан Хэнг сейсмографты ойлап тапты. 
Сейсмограф ерекше үлгіде құрастырылды. Ыдыс қо-
ладан жасалды, ыдыстың сыртқы қабатының шең-
беріне қоладан айдаһардың бастары орнатылды, ал 
ішкі бөлігіне тілшік (маятник) орналастырылды. Жер 
сілкінісі кезінде бұл тетік айдаһардың аузынан шар-
ды итеріп, шар бақаның аузына түсетін.

Қағазды қытайлық Цай Лунь ойлап шығарды. Оған 
дейін жазу үшін көбіне жібек пен бамбук қолданыла-
тын. 105 ж. Цай Лунь ағаш талшықтары мен суды ара-
ластырып, қоспаны матаның бетіне төсеп, баспақпен 
қысты. Су мата арқылы сығылып шығып, ал қоспа-
ның жіңішке қабаты ақ түсті қағаз бетіне айналды.

Жібек туралы аңыз. Күндердің бір күнінде Си 
Лин Ши патшайым бақшада шай ішіп отырған кезде 
оның шай құйылған тостағанына ағаштан жібек құр-
ты түсіп кетеді. Патшайым оны тостағаннан шыға-
рып, құрттан шыққан жібек жібін суырып алады. 
Патшайым бұл жылтыр жіптен мата тоқып көруді ұй-
ғарады. Жіптен тоқылған мата бұқара халықты тәнті 
етті: ол әдемі әрі берік матаға айналды. Сол кезден 
бастап, патшайым өз адамдарына жібек тоқу өнерін 
үйрете бастады.

Ежелгі Қытай жетістіктерінің қатарына иерог-
лифтік жазу да жатқызылады. Қытай иероглифтері 
б.з.д. ІІ мыңжылдықта қалыптасты. Олар сырт ықпа-
лынсыз-ақ әзірленді. Қытай иероглифтерін қазіргі 
күнге дейін Қытай мен Жапония пайдаланады.

Ежелгі қытайлықтардың механика, қара және түсті 
металлургия, гидравлика, ауыл шаруашылығы, теңіз-
де жүзу, медицина салаларындағы бірегей өнерта-
быстарының құндылығы өте жоғары. Ежелгі Қытай 
мәдениеті әлем өркениетінің дамуына қомақты үлес 
қосты. 
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Оқулық: Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми ашулары бүгінгі күнге дейін жетті? 66-67-бет.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Болжам жасаңдар

Сабақ басында оқушыларға 1-суретпен жұмыс 
істеуді тапсырыңыз. Оқушыларға суретте не бейне-
ленгені туралы болжам жасауға мүмкіндік беріңіз. 
Олардың жауаптарына байланысты бұл өнертабыс 
қалай және қандай принцип бойынша жұмыс істеуі 
мүмкін екені туралы сұрақ қойыңыз. Кейін бұл өнер-
табыстың "тұсбағдар" екенін айтыңыз. Содан соң 
қазіргі тұсбағдардың қалай және қандай принцип 
бойынша істейтінін сұраңыз. Кейін тұсбағдардың жұ-
мысын ғылымның қай саласында зерттейтіні және 
оның қызмет ету принипі туралы талқылау жүргізіңіз. 
Содан кейін сабақтың тақырыбына көшіңіз.

Жауаптары
Тұсбағдар туралы алғашқы мәліметтер Хань әу-

леті дәуіріне (б.з.д. 202 ж. – б.з. 220 ж.) сәйкес келеді. 
Қытайлықтар құбылнама ретінде алғаш рет магнит-
ті темір кенін қолданған. Ол оңтүстік бағытқа қарай 
магниттелді. Ежелгі қытайлықтар алғашқы құрылғы-
ларды аймақты бағдарлау үшін емес, бал ашу үшін 
де пайдаланған. І ғ. "Луньхэн" мәтінінде құрылғы 
жөнінде мынадай ақпарат келтіріледі: "Бұл құрал қа-
сық тәрізді, егер оны тәрелкенің үстіне қойса, онда 
оның тұтқасы оңтүстікті көрсетеді".

Ойланыңдар

Оқушылар "Арифметика мен геометрия" мәтінін 
оқиды. Олардың оқулықтағы ақпаратты зерттеп, 
арифметика, астрономия, медицина білім салалары 
бойынша үш топқа бірігуін сұраңыз. Кейін оқушы-
ларды сол дәуірдегі адамдар айналысқан кәсіптер 
бейнеленген кеспеқағаздар жатқан үстелге шақы-
рыңыз. Оқушылардан белгілі бір білім саласында 
қолданылатын кәсіп түрлері көрсетілген кеспеқағаз-
дарды таңдап алуды сұраңыз. Кеспеқағаздар саны 
топ санына тең болуы қажет. Содан соң әрбір топтан 
білімнің шаруашылықтың түрлі салаларында қолда-
нылуына қатысты мысалдар келтіруді сұраңыз. 

Қызығушылығы артқан оқушыларға ортақ талқы-
лаудан кейін үстел үстінде қалған кеспеқағаздармен 
жұмыс істеуге болатынын айтыңыз.

Жауаптары
Сәйкестендіру үлгілері:

Арифметика Астрономия Медицина

Егіншілік Егіншілік Әскери іс

Әскери іс Әскери іс Мал 
шаруашылығы

Мал шаруа- 
шылығы

Мал 
шаруашылығы

Әкімшілік пен 
басқару

Суландыру Әкімшілік пен 
басқару Сауда

Тоқымашылық Сауда Құрылыс

Әкімшілік пен 
басқару Құрылыс

Өнер

Сауда

Өнер

Құрылыс
Ұсталық

Құмыра жасау
Өнер

Балықшылық

Үлестіріңдер

Ежелгі Қытай өнертабыстары мұражайына шағын 
қиялы саяхат жүргізіңіз. Оқулықтағы суреттерді пай-
даланыңыз. 

Әрбір өнертабыс өніміне тоқталып, шағын ақпа-
рат келтіріңіз. Оқушылардан жұптасып, өнертабыс 
өнімдерін ежелгі қоғамдағы маңызына қарай жік-
теуді сұраңыз. Әрбір жұп өнертабыс үлгілерін жік-
теудің өз үлгісін келтіреді. Оқушылардың жауаптары 
дәлелдермен және фактілермен бекітілуі тиіс.

Жауаптары
Қытай өнертабыстарының дәрежесі әртүрлі бо-

луы мүмкін. Бұл оқушылардың қосымша біліміне 
және тереңдігіне байланысты болады. 

Мұғалім деректі материалдағы ақпаратты пайда-
ланып, ежелгі қытайлықтардың аса маңызды өнер-
табыстары туралы әңгімелеуіне болады.

Бұл қызықты
Оқушылар айдардың мәтінін оқиды. Кейбір 

оқушылар шығыс жекпе-жегімен айналасуы мүмкін. 
Олармен спорт түрлерімен айналысудың маңызы 
туралы әңгіме жүргізіңіз. Бұл іспен адамдар ежелгі 
заманнан бері айналысып келеді. 

Рефлексия
Оқушыларға ғылым мен техника дамуының қоғам 

өмірі үшін маңызы туралы шағын әңгіме жазуды ұсы-
ныңыз. Осы арқылы оқушылар әр кезеңдердегі мәде-
ни жетістіктердің сабақтастығын анықтайтын болады.

Бағалау критерийлері
 Оқушыларды:

• Ежелгі Қытайдың ғылыми білімдерінің даму 
дәрежесіне қатысты өз көзқарасын білдіруіне қарай; 

• белгілі бір шаруашылықта білімдердің пайда-
лану үлгілеріне байланысты тұжырымына қатысты;

• өз жауаптарын бекіту дәлелдемелеріне байла-
нысты бағалауға болады.
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Тараудың қорытындысы 
Оқыту нәтижелері
"Ежелгі Қытай" тарауын зерттеп, оқушылар конфу-

цийшілдік пен даосизмді ажыратуды, "легизм" ұғымы-
на сипаттама беруді үйренді. Тапсырмаларды орындай 
отырып, оқушылар конфуцийшілдік пен даосизмнің 
Ежелгі Қытай қоғамына тигізген ықпалын сипаттады.

Тарау тақырыптарын зерттеу барысында оқушылар 
Ежелгі Қытайдың саяси құрылысын, шаруашылығын, 
ғылымы мен мәдениетін сипаттау үшін заттай тарихи 
деректерді пайдаланды. 

Сонымен қатар Цинь империясының қалай басқа-
рылғанын түсіндіріп, Цинь Шихуанди қызметіне баға 
берді.

Тарауда Ежелгі Қытайдың ғылыми білімдерінің даму 
деңгейін анықтауға баса назар аударылды. Ең маңызды 
Қытай өнертабыстарын қарастырып, оқушылар қазіргі 
әлем үшін Ежелгі Қытайдың ғылыми жаңалықтарының 
мәнін ұғынды. 

Сонымен бірге ғылым мен шаруашылық іс-әрекет-
тің байланысын анықтады.

Демек, тараудың тақырыптарын зерделеу бары-
сында оқушылар өз түсініктерін жетілдіріп, өзгеріс пен 
сабақтастық, интерпретация, себеп пен салдар, тарихи 
оқиғалар мен үдерістердің маңыздылығы секілді тари-
хи тұжырымдарды қолданды. Жалпы осының барлығы 
тарихи ойлау қабілеттігінің дамуына жағдай жасады.

Өздеріңді тексеріңдер
1-тапсырма. Оқушылар оқулықтағы Конфуций-

дің тұжырымдарын оқып, олардың мәнін түсіндіреді. 
Олардың жауаптарының үлгісі: 

Берілген тұжырымда «жоғары саналы адам» 
ретінде Қытай императоры танылады. Бұл ой-пікір 
Конфуций ілімінде негізгі пікір болып саналады. Ой-
шыл адамдарды сөзсіз, мүлтіксіз императорға бағы-
нуға шақырады, әйтпесе елде бытыраңқылық пен 
соғыс болады дейді. Тұжырым император мен оның 
билігі құдайдан жаратылғаны туралы түсінікті ту-
дырады.

2-тапсырма. Кестелерді толтырыңдар.
1-кесте. Ежелгі Қытай мемлекеті

Атауы Билік ету уақыты Билеушілер 
Цинь  б.з.д. 221 ж. Цинь Шихуанди
Хань б.з.д. 202 ж. Лю Бан 

2-кесте. Қытайдың шаруашылығы пен қоғам-
дық өмірі

Негізгі кәсібі Мемлекеттік 
құрылысы

Қоғамдық 
қатынастар

Егіншілік, қолөнер, 
жібек тоқу, мал 
шаруашылығы, 
құрылыс

Патшалық, 
империя

Көрші қауымы

3-кесте. Ежелгі мәдени жетістіктері
Жазу  Ғылым Өнертабыс Өнер
Иеро-
глиф-
тер

Математика, 
астрономия, 
медицина, 
философия

Жібек, қағаз, 
тұсбағдар, 
сейсмограф, 
шай, әскери 
өнер

Кескіндеме, 
каллиграфия, 
әдебиет, 
мүсін

4-кесте. Ежелгі Қытай діни ілімдері
Атауы Негізгі мазмұны 

Конфуций-
шілдік 

Барлық адам мынадай ережелерді ұста-
нуы қажет: балалар ата-аналарына бағы-
нады, кішілері – үлкендерге, жұбайы – ері-
не, қызметшілер – басшысына, адам – бо-
рыш-міндетіне.
Конфуцийдің іліміне сәйкес, мемлекет – 
үлкен отбасы. Император өз қарамағын-
дағы адамдарға балалары сияқты қамқор 
болуы тиіс, ал бағыныштылары өз биле-
ушілерін әкесіндей құрметтеп, бағынуы 
қажет

Даосизм Даосизм бойынша, белгілі бір ережелерді 
ұстану және қарсылық білдіру қажет емес. 
"Әрекет етпеу" – үйлесімділік негізі. Бұл 
әрекетсіздік емес, бұл табиғат заңдарына 
сай әрекет болып саналады. Дін адамдар-
ды білімсіз және заңсыз қоғамға қайтып 
оралуға шақырды. Даосизм шектен сақта-
нуды үйретеді

Қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Ежелгі Қытай өнертабыстарының 

көрмесін ұйымдастырыңыз. 2-3 адамнан тұратын 
оқушылар тобына өнертабыстар мен технологиялар 
бейнеленген парақтарды таратып беріңіз. Әрбір 
топ өнертабыс немесе технологияның шағын үлгісін 
дайындауы қажет. Сізге өнер пәні мұғалімінің 
көмегі қажет болуы мүмкін. Көрмеге оқушылардың 
ата-аналарын және басқа да пән мұғалімдерін 
шақырыңыз. Технологиялар мен өнертабыстарды 
іріктеу барысында оқушылардың жас ерекшеліктері 
мен қауіпсіздік ережесін сақтаңыз.

2-тапсырма. Цинь Шихуандидің Конфуций ереже-
лерін бұзғанын дәлелдейтін мысалдар келтір:

А. Конфуций өз халқын қатал жазалармен қинамау- 
ға кеңес берді.

Ә. Конфуцийдің пайымдауы бойынша, біреуді өлім 
жазасына кесу адамгершілікке қайшы болып саналады.

Б. Конфуцийдің насихаттауынша, қарамағындағы-
лар өз императорын туған әкесіндей сыйлауы қажет.

3-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұны бойынша 
сұрақтар құрастырыңдар.

Фарфордың ойлап табылуы
Б.з.д. VI ғ. қытай шеберлері фарфорды ойлап тап-

ты. Ыдысты жасамас бұрын фарфор балшығын жер 
астына ұзақ уақытқа көміп тастайды. Фарфор ыдысы 
өте әдемі әрі қымбат болды. Оны тек алтынға сататын. 
Фарфордың жасалу әдісін қытайлықтар құпия сақтады.
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1-тапсырма. Мәтіндегі бос орынды толықты-
рыңдар.

Қытай – ежелгі ___________ бірі. Ғалымдардың пікірі 
бойынша, ол бес ___________жылды қамтиды. Қытай 
көлемі бойынша ___________ үшінші мемлекет. Ол 
___________ құрлықтың шығысында, ___________ және 
___________ өзендерінің жағалауларында орналасқан.

Қытай ___________ мемлекет ретінде б.з.д. ІІІ ғ. қа-
лыптасты.

Қытайдың ең атақты данышпаны ___________. Ол 
адамның 5 негізгі ___________ ізгілігін атады: данышпан-
дық, адамгершілік, адалдық, қадірлеу, батылдық. Кон-
фуцийдің насихаты бойынша, ___________ – үлкен от-
басы. 

Қытайлықтар ежелгі тарихын мақтан тұтады. Қы-
тайлықтардың төрт өнертабысы әлемге кең таралған 
әрі өте маңызды саналады. Бұлар – қағаз, оқ-дәрі, құ-
былнама мен жібек өндіру өнертабыстары.

Қытай жазуы – дүниедегі ең ежелгі жазу. Ол 4 мың 
жыл бұрын қалыптасты. Арнайы қылқаламмен не-
месе ___________ иероглифтерді ___________ астыңғы 
бөлігіне, жібектің немесе бамбук жолақтарына сал-
ды. Әрбір иероглиф дыбысты немесе ___________ біл-
діреді. Қытай ___________ шамамен 50 мың ___________ 
бар. Қазіргі күні қытай жазуында 7000 иероглиф бар. 
Сонымен қатар, каллиграфия өнері, яғни ___________ 
иероглифтерді жазу өнері жоғары бағаланды.

Б.з.д. VI ғ. қытай шеберлері ___________ ойлап тап-
ты. Ыдысты жасамас бұрын фарфорды ___________ жер 
астына ___________ көміп тастайды. Фарфор ___________ 
өте әдемі әрі ___________ болды. Оны тек___________ сата-
тын. Фарфордың жасалу әдісін қытайлықтар___________ 
сақтады.

Жауаптар өркениет, мың, әлемде, Еуразия, Хуанхэ, 
Янцзы, біртұтас, Конфуций, басты, мемлекет, та-
яқшамен, үстінен, жібек, сөз,жазу, иероглифтерді, 
әсем, фарфорды, ұзақ жылға, ыдыс, қымбат, алтын, 
құпия.

2-тапсырма. Тарихи тұлғалар
Дұрыс жауапты таңдап, төменде көрсетілген кесте-

ге енгіз: 
1. «Мінсіз мемлекет – билеуші өз қарамағындағы 

адамдарға қамқорлық жасайтын, ал қарамағындағы 
халқы өз билеушісін құрмет ететін ел» деген қытай 
данышпаны:

А) Конфуций
Ә) Лао Цзы
Б) Цинь Шихуанди
В) Лю Бан
2. Хань әулетінің негізін қалаушы:
А) Лю Бан
Ә) Лао Цзы
Б) Конфуций
В) Цин Шихуанди
3. "Тоғыз кітаптағы математика" шығармасының 

авторы:

А) Чжан Цянь
Ә) Лао-цзы
Б) Цин Шихуанди
В) Конфуций
4. Біріккен Қытайдың алғашқы императоры:
А) Конфуций
Ә) Лао Цзы
Б) Цин Шихуанди
В) Лю Бан
5. Даосизмнің негізін салған тұлға:
А) Лао-цзы
Ә) Чжан Цянь
Б) Цин Шихуанди
В) Конфуций
Сендердің жауаптарың:

1 2 3 4 5

Жауаптар А, А, А, Б, А.
3-тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Мәтінге 5 "жуан" 

және 5 "жіңішке" сұрақ құрастырыңдар.
Конфуций (Кун Цю) (б.з.д. 551-479 жж.).
Конфуций Лу қаласында кедейленген ақсүйектер, 

шенеуніктер мен әскербасылардың отбасында дүни-
еге келді. Сондықтан оның өмірі қиыншылықтарға 
толы болды. Жастайынан оның бойында қоғамдағы 
өз орнын табу талпынысы зор болды.

Ол әрқашан да білімге құмарлық танытқан. 
Жасөспірім Конфуций көзге түскен кез келген кітап-
тарды сатып алып оқитын. Кітаптар ол кезде сирек 
кездесетін және қымбат еді. Шығармаларды бамбук 
ағаш кесектеріне немесе жібек матаға жазып шыға-
ратын. Әсіресе оны Қытайдың салт-дәстүрі мен діні, 
ежелгі тарихы мен әдебиеті қызықтырды.

22 жасында Конфуций басқа адамдарды оқыта 
бастады. Ол тез уақытта Қытайдың ең жақсы ұстаз-
дарының біріне айналды. Конфуцийдің мектебінде 
балалар мораль, тіл, саясат пен әдебиетті зерттеген.

50 жасында Конфуций саяси қызметін бастады. 
Оның жетістіктері әріптестерінің қызғанышын туды-
ратын. Белгілі бір уақыттан кейін ол саяси шиеленіс- 
тердің әсерінен қызметтен кетуге мәжбүр болды. Да-
нышпан 13 жыл бойы Қытай жеріне саяхат жасады, 
бірақ өз қабілеті мен идеясын іске асыра алмады. 
Кейін ол өз қызметіне қайта оралады. Бос уақытында 
ойшыл ақсүйек адамдардың және ресми адамдар-
дың балаларына ұстаздық қызмет етті.

Өмірінің соңғы жылдарында Конфуций ой-пікір-
лерін жазып қалдыруға көп уақытын бөлді. Оның 
тұжырымдары мен ойлары Конфуцийдің әңгіме-
лері атты жинаққа енді. Конфуцийдің ілімі бойынша, 
"Өзіміз қалайтын нәрсені, басқаларға да тілейік", "Өт-
кенді ұмытпа, ол – болашақтың ұстазы".

4-тапсырма. Оқиғалардың хронологиялық рет-
тілігін қалпына келтіріңдер. Олардың әріптік мағына-
сын кестеге енгізіңдер:

"Ежелгі Қытай" тарауына арналған 
дидактикалық тапсырмалар
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А. Қытайдың бірігуі.
Ә. Конфуций өмір сүрген уақыт.
Б. Ұлы Қытай қорғанының салынуы.
В. Жібек тоқымашылығының" пайда болуы.
Г. "Жеті патшалықтың күресі кезеңі.
Сендердің жауаптарың:

1 2 3 4 5

Жауаптар: В, Г, Ә, А, Б.

5-тапсырма. Сәйкестікті анықтаңдар. Кестедегі 
сәйкес тұжырымның жанына таңдалған дұрыс әріп-
терді қойыңдар.

А. Даосизм.
Ә. Буддизм.
Б. Легизм.
В. Конфуцийшілдік.
Г. Индуизм .

Тұжырым 
 Ілім атауы

(әріптік 
белгілері)

Ілімге сәйкес табиғат заңдарымен 
үйлесімде өмір сүру керек А

Тәртіп пен қадір-құрметке 
шақыратын ілім В

Заң мен оның орындалуы басым 
болып саналатын ілім. Б

Нирванаға, жадырауға қол жеткізу
туралы ілім. Ә 

Жауаптар: А, В, Б, Ә.

6-тапсырма. Ұлы каналдың құрылысы жөніндегі 
мәліметті оқып, сұрақтарға жауап беріңдер.

Б.з.д. 486 ж. Чу патшалығында Янцзы мен Хуанхэ 
өзендерін қосатын Ханыу немесе Хань каналы қазыл-
ды. Нәтижесінде оның аңғары атақты Ұлы каналдың 
(Даюньхэ) бір бөлігіне айналды. Ұлы канал солтүстік-
те Пекиннен, оңтүстікте Шанхай мен Ханчжоуға дейін 
созылды. Оның ұзындығы 2,5 мың шақырым болды. 
Оны б.з. VII ғ. бастап, ХІІІ ғ. дейін салды. Ұлы канал 
ХІХ ғ. дейін елдің басты су жолы болып саналды. 
Теңіз жолдары қалыптасқан кезде канал өз маңызын 
жоғалтты.

1. Ұлы каналды салудың қажеттілігі неде?
2. Мұндай құрылысты салуға не қажет болды?

7-тапсырма. Ежелгі Қытайдың кейбір философия- 
лық түсініктерін олардың мағынасымен сәйкестен-
діріңдер.

1. Тянь
А. Қарама-қарсы күштер: қараңғылық, жарық, 
тыныштық, қозғалыс, жер, аспан, әйел, ер, 
өмір, өлім.

2. Инь-
Ян Ә. Өмірлік қуат, адамның рухани күші.

3. Ци Б. Аспан, жоғары құдай күші.

4. Дао  В. Баланың әкесіне, үлкен ағасына сыйластық 
қатынасы.

5. Сяо Г. Табиғаттың 5 элементі: жер, су, металл, ағаш, 
от.

6. У 
син

Ғ. Адамның барлық салада шекті қолдану 
қабілеттілігі.

Жауаптар: 1– Б; 2 – А; 3 – Ә; 4 – Ғ; 5 – В; 6 – Г.

8-тапсырма
Бір сөзбен жауап бер.
1. Ұлы Жібек жолы бастау алатын өзен. (Хуанхэ.)
2. Қытайдың солтүстік шекараларына қауіп төндір-

ген көшпелі тайпалар. (Ғұндар.)
3. Ежелгі қытайлықтардың басты кәсібі. (Егіншілік.)
4. Ежелгі Қытай тұрғындарының негізгі азық-түлігі. 

(Күріш).
5. Жұқа және нәзік мата. Оны тоқу ісі Ежелгі Қытай-

да құпия сақталды. (Жібек.)
6. Адамзат тіршілігінің қалыптасу қуаты. (Ци.)
7. Даосистердің өнегелі арманы. (Әрекетсіздік не-

месе дуана.)
8. Конфуций еңбектерінің негізінде дүниеге келген 

философиялық ілім. (Конфуциандық.)
9. Ежелгі Қытайдағы жібектің қайнар көзі. (Жібек құрты.)
10. "Заңдылар мектебі" ретінде белгілі болған фи-

лософиялық мектеп. (Легизм.)

9-тапсырма. 
Цинь Шихуанди патшаның Конфуций ілімін бұзға-

нына мысалдар келтіріңдер: 
А) Конфуций билеушіге өз халқын қатал жазалар-

мен қинамауға кеңес берді. 
Ә)Конфуций кімді болсын өлім жазасына кесуді 

адамгершілікке жат қылық деп есептеді. 
Б) Конфуций қоластындағылар билеушіні туған 

әкесі сияқты сыйлаулары керек деп есептеді. 

10-тапсырма. 
Мәтінді оқып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. 
Фарфордың жасалуы. 
Б. з.д. VI ғ. қытай шеберлері фарфорды ойлап тап-

ты да, одан әдемі вазалар мен ыдыстар жасай баста-
ды. Олар ыдыс жасау үшін фарфорлы сазбалшықты 
бірнеше ондаған жылдар бойы дайындады. Фарфор 
ыдыстар өте әдемі әрі өте қымбат болды және тек 
алтынмен бағаланды. Қытайлықтар фарфор жасауды 
құпия ұстады. 

Сұрақтар: 
• Қытай ұсталары қандай қасиеттерімен ерек-

шеленді? 
• Қытайлықтардың жібек өндірісімен қалай ай-

налысқаны туралы әңгімелеңдер. 
• Ежелгі Қытайдың осы бір-біріне ұқсамайтын 

екі өнерінің қандай ортақ жақтары бар?
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7. Ежелгі Грекия

Тараудың мақсаттары
• ежелгі дүние мәдениетін: сәулет, мүсін, қолдан-

балы өнер, халық ауыз әдебиеті шығармаларын си-
паттау;

• Ежелгі Грекия мифтерінің ерекшеліктері мен 
мәнін тарихи дерек ретінде түсіндіру;

• Афины мемлекетінде демократияның қалыпта-
су себептерін түсіндіру;

• грек полистерінің үлгісінде ежелгі қоғамның 
әлеуметтік ұйымдасуына сипаттама беру;

• ежелгі мемлекеттердің саяси құрылысының 
ерекшеліктеріне сипаттама беру;

• ежелгі замандағы мемлекетаралық қатынас- 
тарды түсіндіру үшін "империя" ұғымын пайдалану; 
басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда 
болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерт-
кенін түсіндіру.

Тарихи ойлау дағдылары
Оқушылар:
• Ежелгі Грекиядағы алғашқы қала-мемлекет-

тердің орналасуын анықтау және сипаттау үшін та-
рихи карталармен жұмыс істеуді;

• картаның шартты ақпаратын ауызша мәліметке 
айналдыруды;

• тарихи уақытты бағдарлау қабілетін қалыптас- 
тыру үшін уақыт сызығымен жұмыс істеуді;

• өнер туындыларын сипаттау және олардың та-
рихи оқиғалармен байланысын анықтауды;

• алуан түрлі деректен алынған ақпаратты талда-
уды және жүйелеуді;

• маңыздылық дәрежесі бойынша ақпаратты 
топтастыруды;

• демократиялық құрылыстың артықшылықтары 
жөнінде дәйекті қорытынды жасауды;

• екі ежелгі грек полистерінің саяси ұйымдасуын 
салыстыруды;

• грек полистерінің саяси құрылысы туралы 
ақпаратты топтастыру және жүйелеуді үйренеді.

Ойланып көріңдер
Минотавр лабиринті Крит түбегіндегі Кносс қа-

ласында орналасқан. Ежелгі дәуірде Крит түбегін-
де адамзат тарихындағы ежелгі өркениеттердің бірі 
қалыптасқандығы туралы әңгімелеңіз. Ғалымдар 
оны «сарайлық» деп атайды. Қазба жұмыстары ба-
рысында археологтар су құбырымен қамтамасыз 
етілген және бағаналы сәулет ескерткіштері бар са-
рай кешендерін тапқан. Крит мәдениетін алмасты-

рған Микены мәдениеті де өзінің сәулет өнерінің 
ұлылығымен таңғалдырады. Микены Грекияның ма-
териктік бөлігінде орналасқан, сондықтан олар көр-
ші елдердің шапқыншылығынан қорғану үшін биік 
қамалдар тұрғызуға мәжбүр болды. Ежелгі өркениет 
орнын неміс археологі Генрих Шлиман тапқан.

Афины мен Спарта саяси құрылысы, басқару жү-
йесі, мәдени ерекшеліктері және баланы тәрбиелеу 
ұстанымдарымен ерекшеленді. Оқушыларға б.з.д. 
V-IV ғғ. кезеңі Ежелгі Грекияның саяси, экономикалық 
және мәдени гүлдену заманы болғандығын түсін-
діріңіз. Грек полистері қуатты Парсы державасына 
қарсы тойтарыс беру үшін өзара күш біріктіреді. Пар-
сыларға қарсы күресте қол жеткізген жеңіс – Афины 
полисінің күш-қуатын нығайтады. Стратег Периклдің 
қызметінің ықпалымен Афиныда қоғамдық өмір де-
мократияландырылды. Бұл саясаткер өзінің 15 жыл 
бойғы тұңғыш стратег қызметінде Афины азаматта-
рының полисті басқару ісіне қатысу мүмкіндігін туғы-
зу үшін жағдай жасады. Перикл кедейлерді жұмыспен 
қамтамасыз етті, соғыста қаза тапқан жауынгерлердің 
отбасыларына және жетімдерге көмек ұйымдастыр-
ды. Ол өз заманының атақты философтарымен таныс 
болды және мәдениет қайраткерлеріне қолдау көр-
сетті. Перикл Афины айналасындағы биік қамалдар 
құрылысының басталуына негіз салды. Олигархиялық 
басқару жүйесіне ие және қуатты әскери мемлекетке 
айналған Спарта Афины билігінің таралуына қарсы 
болды. Афины мен Спарта арасындағы және олар-
дың одақтастарының қатысуымен болған Пелопо-
несс соғысы грек полистерінің әлсіреуіне әкелді. 

Оқушылар әскери қолбасшы Александр Македон-
ский туралы әңгімелеуі мүмкін. Олардың жауаптарын 
қолбасшы жөніндегі қосымша мәліметтермен то-
лықтырыңыз. Б.з.д. IV ғ. Балқан түбегінің солтүстігінде 
күшейген Македония елінің аумағын кеңейте баста-
ды. Македон патшасы ІІ Филипп қуатты әскер мен 
флоттың негізін қалады. Бұл әскер кейін патша бала-
сының әскери қолбасшы ретінде даңқының таралуы-
на ықпал етті. Александр Македонскийдің жорықта-
рынан кейін таралған ежелгі грек мәдениеті тарихта 
«Эллинизм дәуірі» деген атауға ие болды. Алайда 
Александр Македонский сақтардың жерін жаулап 
ала алмады. Мұның себебі сыртқы қауіпке қарсы сақ 
тайпасының өз күштерін біріктіре алуында еді. Сақтар 
өз Отанын ерлікпен қорғады, бұл соғыс сақтар үшін 
Отан соғысы болды. Македонскийдің әскері далалық 
өңір жағда-
йында соғыс жүргізу тактикасымен әлі таныс емес еді.
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Оқу мақсаты

(5.2.2.3) ежелгі дүние мәдениетіне сипаттама беру.

Тірек сөздер

миф
лабиринт 

Ресурстар

Крит Микены мәдениетіне жататын заттардың 
суреттері бар түрлі түсті басылымдар; Минотавр ту-
ралы аңыз үзінділері келтірілген кеспеқағаздар;

10х15 см көлемдегі даталар көрсетілген ке-
спеқағаздар; жазуға арналған парақтар; лаби-
ринттің суреті бар А4 пішінді парақтар; Кносс са-
райының суреті; Гомердің "Иллиада" поэмасының 
аудиожазбасы; 3-4 м-лік жіп; қағазқыстырғыш не-
месе бекіткіш.

§21. Ежелгі Грекия өркениеті өз бастауын 
қайдан алады?

Оқулық: Ежелгі Грекия өркениеті бастауын қайдан алады? 70-71-бет.

Сабаққа дайындық
Минотавр туралы аңыздың жалғасы берілген 

мәтінді басып шығарыңыз, оны бірнеше бөлікке 
бөліңіз (1-2 сөйлемнен) де, топ санына қарай ке-
спеқағаз жинағын дайындаңыз. 

Бұрын оқушылар қарастырған б.з.д. ІІІ мыңжыл-
дықтан бастап, б.з.д. І ғ. дейінгі даталар көрсетілген 
кеспеқағаздар дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Минотавр туралы аңыз (жалғасы)
Сол уақыттан бастап Афины әрбір тоғыз жыл сай-

ын қуатты Критке орасан көп алым-салық төлеп, 
жеті жігіт пен жеті қыз жіберіп отыруға мәжбүр 
болды. Аңыз бойынша, қыз-жігіттер адам денелі, 
бұқа басты Минотаврға азық ретінде берілетін. 
Минотаврға жіберілетін келесі адам жеребе арқылы 
анықталатын. Халық наразылығы күшейді, себебі 
бұлардың қатарында Эгейдің де ұлы бар еді, бірақ 
ол жеребе тастауға қатыспады. Мұны білген Эгей-
дің ұлы Тесей жеребенің нәтижесіне қарамастан, 
Критке баруға шешім қабылдады. Тесей Минотавр-
мен шайқасқа түсіп, Афины халқын алым-салықтан 
босатуды жоспарлады. Баласын жолға шығарып 
салған Эгей ұлына Минотаврды жеңсе, қайтып келе 
жатқанда, ақ түсті желкен көтеруді өтінеді. Афи-
нылықтардың кемесі Крит аралына келген кезде 
Минос патшаның қызы Ариадна ер жігітке ғашық 
болады. Ариадна батырға сиқырлы қылыш пен қай-
тар жолды табуға көмектесетін жіп береді.Бұл 
заттар Тесейге Минотаврды жеңуге көмектеседі. 
Себебі Минотавр жол табу қиын болатын шым-шы-
тырық қоныста тұрды. Бұл лабиринтті дарынды 
шебер Дедал салды. Тесей Минотаврды өлтіріп, өз 
жолдастарын босатты. Бірақ ол әкесінің өтінішін 
ұмытып, кеменің қара түсті желкенінің орнына 
ақ түсті желкен ілуді ескермейді. Кеменің қайтып 
келе жатқанын көрген Эгей Тесей қаза тапқан екен 

деп өзін теңізге тастап, мерт болады. Сол кезден 
бастап бұл теңізді Эгей теңізі деп атайды.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақ басталғанға дейін сыныптың ішінде шағын 

көрме ұйымдастырыңыз. Сынып қабырғасына 
Крит-Микендік мәдениетке жататын заттардың су-
реттерін іліп қойыңыз. Оқушылардың "жәдігерлер-
ге" назар аударуын өтініңіз. Осы уақытта керекті 
музыкалық аясын орнату үшін сиртака әуенін қосып 
қоюға болады. Бұл заттардың барлығы ежелгі өрке-
ниеттердің біріне жататынын және олар археологи-
ялық қазба жұмыстары барысында табылғанын ай-
тыңыз.

Сабақтың басында оқушылардан көне өркениет 
туралы пікірін айтуды сұраңыз.

Қайда және қашан?

Оқушылар жұптасып мәтінді оқиды және карта 
бойынша тапсырмалар орындайды. Қызығушылығы 
жоғары оқушылардан Крит қалалары не себепті қор-
шау қамалдарын қажет етпегенін түсіндіру үшін қала-
лардың орналасуын салыстыруды сұраңыз.

Уақыт сызығымен жұмыс істеу хронологиялық 
қабілетті қалыптастыруға жағдай жасайды. Білімді 
бекіту үшін оқушыларға жаттығу ұсыныңыз. Сынып-
та еденнен 1 м биіктікте бір қабырғадан екінші қа-
бырғаға дейін жіпті тартып байлаңыз. Оқушыларға 
бұрын қарастырған даталар келтірілген кеспеқағаз-
дар таратып беріп, дайындалған уақыт сызығына 
қағазқыстырғышпен бекітуді тапсырыңыз.

Бұл қызықты

Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақса-
тында Минотавр лабиринтіне қиял-ғажайып саяха-
тын жасауды ұсыныңыз. Әрбір топқа лабиринттің су-
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реттерін таратып беріңіз. Лабиринттен бір минуттың 
ішінде өтіп шығуды сұраңыз. Оқушылар тапсырманы 
орындай алмаса да, олар лабиринттің не екенін түсі-
неді. Бұдан кейін Кносс сарайының суретін көрсетіп, 
оқушылардың бұл сарай туралы өз ой-пікірін айтуды 
сұраңыз. Мүмкіндігінше, ғаламтор желісінің ресурста-
рын пайдаланыңыз. Google Maps картографиялық 
қызметін пайдаланып, Крит аралына виртуалды са-
яхат жасаңыз. Оқушыларға айдар мәтінін оқуды 
тапсырыңыз.

Мифті жалғастырыңдар
Бұл тапсырманы орындау үшін оқушыларды топ- 

қа бөліп, әрбір топқа Минотавр аңызының жалғасы 
туралы мәтіні бар кеспеқағаздарды таратып беріңіз. 
Әрбір топқа өз мәтіндерін оқып, басқа топтардың 
мәтінімен жалғастырып, аңызды қалпына келтіруді 
тапсырыңыз. Бұл жұмысты сайыс түрінде де ұйымда-
стыруға болады. Кеспеқағаздардағы мәтінді алғаш 
дұрыс құрастырған топқа аңыздың соңын оқу құқығы 
беріледі.

Оқушыларға бос кеспеқағаздар таратыңыз да, оған 
ежелгі грек мифтеріндегі батырлар ие болған қаси-
еттерді жазуды ұсыныңыз. Жұмыс аяқталған соң, 3 
маңызды қасиетті таңдап, өз жауаптарын дәлелдеуді 
сұраңыз.

Жауаптары
Мифтер үйрететін қасиеттер: батылдық, тапқыр-

лық, адалдық, ержүректілік, әділдік.
Мифтер тарихты зерттеуге көмектеседі, себебі онда 

тарихта болған оқиғалар жиі сипатталады, бірақ бұл 
оқиғалар қиялмен дамытылуы мүмкін. Кей кездері 
ғалымдар мифтерді ғылыми зерттеулерге болжамдар 
жасау кезінде пайдаланады.

Микены алтыны

Бұл тапсырманы рөлдік ойын түрінде де орын-
дауға болады. Оқушылар грек өнері мұражайына 
барғанын және олар өзін экскурсия жүргізушінің 
рөліне түскенін елестетсін. Топтар "жәдігерлерді" 
қарастырып, мұражай қонақтарына қай жаққа на-
зар аудару керектігі туралы талқылау жүргізеді. Грек 
өнерінің ұлықтығын түсініп, ерекшеліктерін атап өту 
үшін қандай сөздерді қолдану керек? Топтар бір-бір 
"экскурсия жүргізушісін" алға шығарады. Ол сынып 
алдында сөз сөйлейді. Оқушыларға топта жұмыс істеу 
қабілеті, рөлге ену қасиеті, шешендік өнер бағалана-
тынын түсіндіріңіз.

Тарихи тұлға

Гомердің "Илиада" поэмасы аудиожазбасының 
үзіндісін қосыңыз. Оқушылар шығарма мен оның 
авторын тауып көрсін. Оқушыларға Ежелгі Грекияда 
Гомердің шығармалары үлкен мәнге ие болғаны; по-
эманы данышпандықтың көзі санайтынын және оны 
балаларға оқытатынын, мерекелер кезінде әңгіме-
лейтіні туралы айтыңыз.

Қосымша мәлімет ретінде оқушыларға Гомердің 
"Одиссея" туындысындағы Троя жылқысы туралы әң-
гімелеуге болады.

Трояны қоршап тұрғанына он жылдай уақыт бол-
ды. Шаршаған гректер күрестен бас тартып, қала-
ның қоршауын тоқтатуға дайын болды. Бірақ осы 
кезде Одиссей айла ойлап табады. Ол ағаштан алып 
жылқы мүсінін жасауға бұйрық береді. Бұл жылқы 
берік қорғалған Трояға сыйлық ретінде дайындалды. 
Аттың ішіне ең батыл 50 жауынгер орналастырыл-
ды. Троялықтардың аңғалдығымен қақпа ішіне ен-
гізілген жылқы ішінен түнде әскерлер шығып, қала-
ның қақпасын ашқан. Осылайша Троя қаласы құлады.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• тарихи картамен жұмыс істеу дағдысына;
• уақыт сызығымен жұмыс істеу қабілетіне;
• өнер туындыларын сипаттауына;
• ақпаратты талдау және жүйелеуіне;
дәйекті ой-қорытынды жасай білуіне қарай баға-
лауға болады.

Қосымша тапсырмалар
Қосымша тапсырма ретінде оқушыларға миф ой-

лап шығаруды ұсыныңыз. Ол табиғаттың құбылысын 
түсіндіретін немесе адам бойында дұрыс қасиеттер 
қалыптастыратын миф болуы керек.

Сандық білім беру ресурсы

«Ежелгі грек мифтерінің, Гомер поэмаларының 
мазмұны, құдайлар мен олардың бағытталуы» сан-
дық білім беру ресурсы http://play.nis.edu.kz сайтын-
да орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы бой-
ынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық білім 
беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосым-
ша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік жұмысы 
ретінде қолдануыңызға болады. 
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Оқу мақсаты

(5.3.1.1) ежелгі мемлекеттердің саяси 
құрылымының ерекшеліктерін сипаттау;
(5.3.1.2) Афины мемлекетінде демократияның 
пайда болуын түсіндіру; 
(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау.

Тірек сөздер

полис 
демократия
азамат
халық жиналысы
Бес жүздік кеңес

Ресурстар

Түрлі түсті маркерлер, А3 пішіндегі қағаздар, тақы-
рып бойынша қосымша ақпараттық қағаздар (200–
300 сөзден артық емес), дауыс беру кеспеқағаздары, 
"Ойланыңдар" айдарының тапсырмасын орындау 
үшін мәтін жазылған кеспеқағаздар.

 §22. Неліктен Ежелгі Грекияны демократияның отаны 
деп атайды?

Оқулық: Неліктен Ежелгі Грекияны демократияның отаны деп атайды? 72-73-бет.

Сабаққа дайындық
Афины қоғамының түрлі өкілдері мен қызметтік 

тұлғалары туралы кеспеқағаздар дайындаңыз. Со-
нымен бірге "Стратег", "Құл", "Шаруа", "Бес жүздік 
кеңесінің мүшесі", "Қолөнерші", "Ареопаг мүшесі" 
атты тақтайшалар немесе бейджиктер дайындауға 
болады.

Кеспеқағаз мәтіндері
• Мен – шаруамын. Ұлы Солонның арқасында мен 

еркін азаматқа айналдым. Мен өз жерімде еңбек 
етемін. Әр апта сайын мен Халық жиналысына қаты-
самын.

• Мен құмыра жасау ісімен айналысамын. Мен еркін 
адаммын, бірақ менің ешқандай құқығым жоқ, себебі, 
мен Афиныда дүниеге келген жоқпын. Бұл жерде мені 
жат елдің адамы, яғни метек деп атайды.

• Мен – Бес жүздік кеңес мүшесімін. Кеңесте біз 
заңдар әзірлейміз және оларды Халық жиналысына 
талқылауға шығарамыз. Мен қарапайым қолөнер-
шімін және мені жеребе бойынша таңдады.

• Мен – ареопаг мүшесімін және ақсүйектер отба-
сынанмын. Бұрын барлық билік біздің қолымызда бо-
латын, ал қазір біз тек сот қызметін ғана атқарамыз, со-
нымен қатар жастар тәрбиесіне де қараймыз.

• Мен – стратегпін, әскерді басқарамын. Менің мін-
деттерім көп, мен әскердің әкімшілік, сот және қаржы 
істерімен айналысамын.

• Мен – құлмын, өз қожайыныма бағынамын. Жақын 
арада ол мені өз жолдасынан сатып алды. Күндіз де, 
түнде де мен оның егін алқаптарында еңбектенемін. 
Менің өмірім қиыншылықтарға толы. Өз отанымда мен 

еркін адам болғанмын, бірақ соғыс кезінде гректер мені 
тұтқынға алып, өз құқықтарымнан айырды.

Сабақтың деректі материалдары
Периклдің шығу тегі ақсүйек болған. Жас кезін-

де жақсы білім алған. Жақсы талдау қабілеті мен 
шешендік өнерді меңгерген Перикл саяси қызметті 
табысты атқарды. "... Стратег қызметі тек бір жылға 
ғана берілетініне қарамастан, ол он бес жыл бойы 
үздіксіз, біртұтас билікке ие болды". (Плутарх.) Пе-
риклдің тұсында қызметтік тұлғалар жеребе тастау 
арқылы тағайындала бастады. Мемлекеттік және 
әскери қызмет үшін жалақы төлене бастады. Енді-
гі кезекте кедей ме, әлде бай ма соған қарамастан, 
кез келген азамат мемлекеттік қызметке ие бола ала-
тын. Периклдің кезінде Афины теңіз одағы күшейді. 
Бұнымен ол грек полистерінің қорғаныс қабілетін 
арттырды. Перикл өнердің тамаша білгірі еді және 
дарынды суретшілерге, мүсіншілерге, сәулетшілерге 
қолдау көрсетті.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақтың басында бір оқушымен келісіп алып, оны 

қоңырау соғылған соң, барлық оқушы орындарына 
отырған кезде, сыныпқа кіргізіңіз. Дауыстап: "Бүгін-
нен бастап ... (әрі қарай – оқушының есімі) сендердің 
араларыңдағы ең басты тұлға болады. Ол сендердің 
басшыларың болады. Мен осылай шештім", – деп 
хабарлаңыз. Сәлден соң: "Дегенмен сендер көшбас-
шыларыңды өздерің таңдай аласыңдар. Жапсырмаға 
таңдайтын оқушының есімін жазыңыз. Неғұрлым көп 
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дауыс жинаған оқушы сендердің көшбасшыларың 
болады", – деп айтыңыз.

Барлық дауыстар саналған соң, көшбасшы 
анықталғаннан кейін екі нұсқаның қайсысы оларға 
ұнады: мұғалімнің көшбасшы тағайындағаны ма әлде 
оқушылардың оны өздері таңдағаны ма? Оқушылар-
дан өз жауаптарына дәйек келтіруді сұраңыз.

Афины алаңында

Бұл тапсырманың орындалуын топта ұйымдастырған 
дұрыс. Оқушылар "Афиныда адамдар қалай өмір 
сүрді?" деген мәтінді және бұрама қағазда келтіріл-
ген Аристотельдің қанатты сөздерін оқиды. Бұдан 
кейін олардың оқулықтағы суретке назар аударуын 
сұраңыз. Оқушыларға сұрақтар қойыңыз:

– Қалай ойлайсыңдар, бұлар қандай адамдар?
– Олардың көңіл күйі қандай?
– Неліктен бір адам жоғарыда тұр?
Бұл тапсырманың сұрақтары дәуірге "енуді" керек 

етеді.
Тапсырма рефлексиясы оқушыларға Афиныдағы 

алаңда талқылау нәтижесінде болуы мүмкін өзгері-
стер туралы болжамдар жасауға мүмкіндік береді. 
Мұғалім оқушылардың терең әрі дәйекті жауаптар 
қайтаруына уәж тудырады.

Жауаптары
Демостың өкілдері бейнеленген. Адамдар наразы 

күйде. Олар демостың өмірін жеңілдететін полис 
заңдары қажет екені туралы сөз қозғауда. Адамның 
жоғарыда тұруының себебі – ол барлық адам наза-
рын аударуға тырысуда. Оның қимылдары өзіне на-
зар аударту амалынан туған.

Демократия деген не?

Бұл тапсырманың орындалуын топта ұйымдастыр- 
ған тиімдірек. Оқушыларға жапсырмаларды тара-
тып беріңіз. Басында әрбір оқушы жапсырмаларға 
өз идеяларын жазады (бір жапсырмаға – бір идея). 
Бұдан кейін топтың ішінде жапсырмалар жазылған 
идеяларды маңызы бойынша топтастырады. Бұл жұ-
мыстың барысында оқушылар идеяларды талқылай-
ды, бір-біріне сұрақ қояды, келісілген таңдау жасауға 

тырысады. Оқушылардың біреуінен сынып алдында 
пікірімен бөлісуді сұраңыз.

Бұл тапсырма қазіргі кезеңмен байланыс құруды 
талап етеді. Оқушылар демократиялық құрылыстың 
артықшылықтарына өз елінің, Қазақстан Республика-
сының үлгісінде де қорытынды жасауы мүмкін.

Демократия – сайланған өкілдер немесе тура күйде 
іске асырылатын халық билігі. Демократия – әділет-
ті қоғамдық құрылыс, себебі әрбір азамат өз пікірін 
еркін түрде айтып, мемлекеттің басқару ісіне қатыса 
алады.

Тарихи тұлға

Тапсырманы орындау алдында оқушылар ресурс- 
тар айдарынан "Перикл. Афины демократиясының 
гүлденуі" видеосынан үзінді көреді. Оқушыларға 
Периклдің өмірі мен қызметі туралы ақпараттық 
парақтар таратыңыз. Бұдан кейін оқушылардың қы-
зығушылықтары мен қабілеттерін ескере отырып, 
жұптасып, бұл ақпаратты талдап, шағын тірек-сызба 
құрастырып немесе Перикл жөнінде қысқаша эссе 
жазуды тапсырыңыз.

Ойланыңдар

Оқушылар "Афиныдағы өмір қалай өзгерді?" деген 
мәтінді оқиды. Сыныптан 6–8 оқушыны таңдап, сабаққа 
арналған ресурстардан алынған (үлгі бойынша басқа да 
қосымша кеспеқағаздар әзірлеуге болады) кеспеқағаз-
дарды таратыңыз. Оқушылар кеспеқағаздармен тақта-
ның алдына шығып, әрбірі өз кейіпкерінің рөліне 
түседі. Қалған оқушылардың міндеті – кейіпкерді оның 
мәр тебесіне сәйкес және олардың қаншалықты еркін 
болғанына қарай дұрыс ретке келтіру. 

Қорытынды жасауды сұраңыз.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• тапсырмаға қатысты сұраққа жауап беруіне бай-

ланысты;
• дәйекті ой-қорытынды жасау қабілетіне қарай 

бағалауға болады.
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Оқу мақсаттары

(5.3.1.1) ежелгі мемлекеттердің саяси 
құрылымының ерекшеліктерін сипаттау;

(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау.

Тірек сөздер

илоттар
периэктер
олигархия
герусия

Ресурстар

Түрлі түсті маркерлер, А3 пішініндегі қағаздар, 
дебат өткізу үшін ақпараттық парақтар, "Венн ди-
аграммасын" толтыру үшін терминдер жазылған 
кеспеқағаздар.

Кузищин В. И. История Древней Греции. М.: Выс-
шая школа, 2005. С. 170–186.

§23. Ежелгі Спарта Афиныдан несімен 
ерекшеленді?

Оқулық: Ежелгі Спарта Афиныдан несімен ерекшеленді? 74-75-бет.

Сабаққа дайындық
Спарта мен Афины туралы қосымша мәліметтер 

бар (200–300 сөзден артық емес) ақпараттық қағаз-
дар дайындаңыз. Сонымен қатар полистердің басқа-
ру органдары мен қызметтік тұлғалардың атаула-
ры және екі полистің әлеуметтік топтары мен саяси 
құрылыстың терминдері берілген кеспеқағаздар дай-
ындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Спарта заңдарына сәйкес ұлдар сегіз жасында от-

басынан әскери лагерьге қабылданып тәрбиеленетін. 
Бұл лагерьлерде уақыттың көп бөлігі дене жаттығу-
лары мен әскери дайындыққа бөлінетін. Ұлдар қатал 
тәртіпте өмір сүрді. Оларға жылы киім-кешек пен 
аяқкиім киюге тыйым салынатын. Қиыншылықтар 
мен жазаларға шыдау және сөзсіз бұйрықтарға бағы-
ну жоғары бағаланды. Азық-түлік түрлері шектеулі 
болды. Мұндай қатал түрде іске асырылатын тәрбие 
"спарталық" деп аталды.

Ликург (шамамен б.з.д. IX–VIII ғғ.) – Спарта заңгері. 
Ликургтың әкесі Спартаның патшасы болған. Ағасы 
қайтыс болғаннан кейін Ликург өзінің жиенінің, яғни 
патша тағы мұрагерінің тәрбиешісі болады. Данагөй-
лігі мен әділеттілігі үшін Ликург халық құрметіне ие 
болды. Бірақ қарсыластары оны тақты тартып алу 
ниеті бар деп айыптайды. Сол кезде Ликург Спарта-
дан кетіп, ұзақ уақыт бойы ел кезіп жүреді. Отанына 
оралған соң, ол жақтастарымен бірге Спартаға өз-
герістер енгізе бастады. Ликургтың заңдары ежелгі 
спарталықтардың өмірінің барлық салаларын ретке 
келтірді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақты тақтаға жазылған "Элладаның екі аяғы 

бар: біреуі – Афины, екіншісі – Спарта" деген ежел-

гі грек қанатты сөзін талқылаудан бастауға болады. 
Оқушыларға неліктен мұндай тұжырым қалыптас- 
қандығы туралы сұрақ қойыңыз.

Жауаптары
Оқушылар Афины мен Спартаның мықты әрі қуат-

ты полистер болғаны туралы өз болжамдарын кел-
тіреді. Екеуі де Ежелгі Грекияның тірегі болып, оны 
сыртқы жаулардан қорғаған.

Спартаның тұрғындары

Оқушылар "Спартада кім мекен етті" деген мәтін-
ді оқиды. Содан соң түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің 
өмірі төңірегінде рөлдік ойын өткізіңіз. Сыныпты 
үш топқа бөліңіз және рөлдерді оқушылар арасын-
да үлестіріңіз. Топтар спарталықтар, периэктер мен 
илоттардың ойлары мен сезімдерін талқылап, "өз" 
әлеуметтік тобын көрсетуі керек. Әрі қарай спарталық 
қоғамдағы әлеуметтік топтың атынан тұжырымдар 
жасайды және оны сынып алдында көрсетеді. Қалған 
оқушылар өз сыныптасының кімнің атынан сөйлеп 
тұрғанын анықтауы қажет.

Оқушылардың назарын Спарта қоғамында спарта-
лықтарға қарағанда, илоттар мен периэктердің саны 
көп болғанына аударыңыз. Қабілетті оқушылар оқу-
лықта берілген мәтіндегі мәліметтерді пайдаланып, 
дорийліктердің шабуылы жергілікті тайпалардың 
өміріне қалай әсер еткені туралы қорытынды жасауы 
мүмкін.

Мәтіннің бір бөлігі әйгілі Фермопил шайқасы ту-
ралы хабарлайды. Спартандықтардың ерлігі тарихта 
жауынгерлік борышқа адал болудың жарқын мысалы 
ретінде сақталды.
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Жауаптары
Спарталықтар: Біз мықтымыз әрі біздің күш-қуаты-

мыз мол. Біз илоттар мен периэктерді өзімізге бағы-
нышты етіп ұстауымыз қажет, себебі, олардың саны 
бізден артық.

Периэктар: Спартандықтар - біздің жауымыз. Се-
бебі олар біздің жерімізді жаулап алды және алым-са-
лық төлеуге мәжбүрлеп отыр. Біз ерікті адамдармыз, 
бірақ біздің азаматтық құқықтарымыз жоқ.

Илоттар: Біз спарталықтарға қарсымыз, себебі, 
олар біздің елімізді жаулап, бізді құлға айналдырды. 
Спарталықтар бізге сенім білдірмейді және олар бізді 
әрқашан бақылауда ұстап отырады.

Тарихи тұлға

Бұл айдар тапсырмасының мақсаты – оқушылар-
дың бойында бірнеше ғасыр бойы Спартада үстемдік 
еткен құрылыстың негізін қалаушы Ликургтің болға-
ны және оның елді қуатты әскери мемлекетке айнал-
дырғаны туралы түсінік қалыптастыру. 

"Деректі материалдар" айдарындағы мәлімет-
терді қолданып, Ликург жөнінде баяндаңыз. Тақтаға 
Ликургтің қанатты сөзін жазыңыз: "Мемлекет әрбір 
азаматтың жеке қорғанысы арқылы өмір сүреді". 
Оқушылар бұл тұжырымның мағынасы туралы 
көзқарастарын білдіреді. Бұл тұжырымның Спарта-
ны қалай сипаттай алатынын және оның мәні қазіргі 
қоғам үшін қаншалықты өзекті болып саналатынын 
сұраңыз. Оқушылардың кез келген елде белсенді аза-
маттық позицияның бар болуы және оның азамат-
тарының бойында патриоттық сезімдерінің болуы 
маңызды екеніне көңіл бөліп, қорытынды жасаңыз.

Афины мен Спартадағы билік қандай
болды?

Оқушыларға "Полистерді басқарған кім" деген 
мәтінді оқуды тапсырыңыз. Оқушыларды топтарға 
бөліңіз, әрбір топқа А3 пішіндегі бір беттен және 
екі полистің саяси құрылысын анықтайтын термин-
дері бар кеспеқағаздар, сонымен қатар Афины мен 
Спартадағы түрлі әлеуметтік топ өкілдері көрсетілген  
кеспеқағаздар таратыңыз. Топтарға қағаз бетіне Венн 
диаграммасын сызып, оның бетіне терминдері бар 
кеспеқағаздарды орналастыруды тапсырыңыз. Бұл 
тапсырманың мақсаты – екі полистің әлеуметтік және 
саяси құрылысының сипаттамасын білу үшін термин-
дерді пайдалануды қамтамасыз ету, сонымен қатар 
ақпаратты жүйелеу мен топтастыру қабілетін дамы-
туға бағытталады.

Қызығушылығы жоғары оқушыларға полистердің 
экономикалық және саяси дамуының өзара байла-
ныстарын анықтауды ұсынуға болады. Олардың на-
зарын Спартаның экономикалық даму деңгейі Афи-
ныдан әлдеқайда артта екендігіне және оның артта 
қалуының себептеріне аударыңыз.

Жауаптары
Афины: стратег, архонт, ареопаг мүшесі, Бес жүздік 

кеңесі, демократия, демос, ақсүйек, құл.
Спарта: патша, геруссия, эфорлар алқасы, олигар-

хия, илоттар, периэктар, спартандықтар.
Ортақтығы: Халық жиналысы.

Афины немесе Спарта?

Сыныпты "афинылықтар" мен "спарталықтар" деген 
екі топқа бөліңіз. Топтарға полистер туралы қосым-
ша мәлімет берілген ақпараттық қағаздар таратыңыз. 
Оқушылардың назарын аударыңыз. Бұл тапсырманың 
орындалуын дебат түрінде ұйымдастырыңыз. Әрбір 
топтың міндеті: – "олардың Отаны", яғни Спарта немесе 
Афины қуатты болғанын дәлелдеу. Дебат ережелерінің 
сақталуын қадағалайтын оқушы тағайындаңыз. Сабақ 
алдында оқушыларға дебат ережелерін түсіндіріп, 
тақтаға жазып қоюға болады. Бұл ережелерді бағалау 
критерийлері ретінде де пайдалануға болады.

Бұл қызықты 

Оқушылардың бірінен айдар мәтінін оқуды сұраңыз. 
Бірнеше қысқа (лаконикалық) тұжырымдар мысалын 
келтіріңіз: "Қалқанмен әлде қалқанның үстінде", "Мен 
сені көргендей сөйле" және т.б. Оқушыларға бірнеше 
лаконикалық тұжырымдар ойлап шығаруды тапсы-
рыңыз. Өз ойын қысқа да нұсқа айқындай білу кез кел-
ген заманда жоғары бағаланатыны туралы айтып өтіңіз.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• дәйектер келтіруіне, сөйлеу сауаттылығына, өзге-

лермен қарым-қатынасына қарай;
• терминдерді білуіне, ақпаратты жүйелеу қабілеті-

не байланысты бағалауға болады.

Қосымша тапсырмалар
Салыстырмалы кестені толтыртыңдар.

Салыстыру сұрақтары Афины Спарта
Географиялық 
орналасуы, табиғи 
жағдайы
Халқы
Кәсібі
Билеуші органдары

Сандық білім беру ресурсы

«Грек-парсы шайқастары» сандық білім беру 
ресурсы http://play.nis.edu.kz. сайтында орналасқан. 
Осы сілтеме және ресурс атауы бойынша ақпаратқа 
қол жеткізе аласыз. Сандық білім беру ресурсы 
ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосымша тапсырма 
немесе оқушылардың өзіндік жұмысы ретінде 
қолдануыңызға болады. 
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.1.) ежелгі заман тарихындағы 
мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін 
«империя» ұғымын білу және пайдалану;
(5.3.2.2.) басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің 
шекараларын қалай өзгерткенін түсіндіру.

Тірек сөздер

фаланга
отар

Ресурстар

«Александр Македонскийдің жорықтары» 
тапсырмасына кеспеқағаздар.
«Скифтер деген кімдер?» тапсырмасын орындау үшін 
А 4 пішінді парақтар. 
Интернет-ресурстар: "Александр Македонскийдің 
империясы" атты интерактивті картасы

 §24. Неліктен Александр Македонский 
скифтерді бағындыра алмады? 

Оқулық: Неліктен Александр Македонский скифтерді бағындыра алмады? 76-77-бет.

Сабаққа дайындық
«Александр Македонскийдің жорықтары» тапсыр-

масы үшін топ санына байланысты ресурстарда кел-
тірілген бірнеше кеспеқағаз жиынтығын басып шыға-
рып дайындаңыз.

Сыртқы қауіпке қарсы 
сақтар өз күштерін 
біріктіре алды 

Сақтар ерен ерлікпен өз 
Отанын қорғады. Олар үшін 
бұл азаттық жолындағы соғыс 
болды

А. Македонскийдің 
пайымдауы бойынша, 
Сырдарияның 
арғы жағалауында 
құнарсыз жерлер 
жатыр және мұхит 
орналасқандықтан, әрі 
қарай жорық жасау 
тиімсіз

Александр Македонский 
сақтарды жаулап алу ісін 
кейінгі уақытқа қалдырып, 
Үндістанға қарсы жорыққа 
аттанды. Кейін қайтып 
оралып, көшпелілерден 
жеңілістер үшін кек қайтаруды 
жоспарлады

Сақтар асқан шабандоз 
болған және жер 
жағдайын жақсы білген. 
Бұл олардың жеңіске 
жетуіне көмектесті. 
Олар кенеттен әрі 
жылдам шабуылдау 
тактикасын қолданған.

Сақтардың садақтары әртүрлі 
ағаштан жасалған, сондықтан 
жебелері 300 метрге дейін 
жететін. Қола қалқандар 
македондықтарды сақтардың 
садақтарынан қорғай алмады

Македонскийдің әскері 
далалық аймақтарда 
Таяу Шығыстағы секілді 
олжа түсіре алмады

Дала аймақтарында қатал 
жағдай үстемдік етті. 
Македонскийдің әскері 
тығырыққа тірелді: бұл жерде 
жарамды азық-түлік те, жеміс-
жидектер де болған жоқ

Көшпенділердің 
шабуылы міндетті 
түрде дабыл соғудан 
басталатын. Бұл 
жауының бойында 
үрей тудыртатын 

Сақтардың денелерін тізеге 
дейін жапқан қалқандары 
мен сауыт-саймандары 
болған, сондықтан оларға 
македондықтардың 
семсерлері мен жебелері 
қауіп төндірмейтін. Ал шегіну 
барысында көшпелілер әскер 
қалқанын арқасына ілетін

Сақтар жалған шегіну 
тактикасын қолданды. 
Бұл әрекетімен жауын 
негізгі қосыннан және 
жабдықтау базасынан 
алыстатуды көздейтін 

Сақ атты әскері 
фаллангистердің түзу тізілген 
сабына баса-көктеп кіріп, 
олардың найза қолдануына 
мүмкіндік бермей, жауға 
қысқа ақинақ семсерімен 
соққы беретін

Сабақтың деректі материалдары
Александрдың әкесі ІІ Филипп дарынды қолбасшы 

және ел билеушісі болған. Ол шағын мемлекетті 
қуатты әскері бар мықты державаға айналдыра алды. 
Александр сол заманның әскери стратегиясын жетіл-
дірді. Македондықтардың әйгілі сабы – фалангаса-
риссамен (ұзын найзалармен) қаруланған мыңдаған 
жауынгердің тығыз сабы түрінде сипатталды. 

Александр әдеттегі сапты өзгертті: фаланганы 
бұрышпен құрды. Бұл жаудың оң фалангасын ша-
буылдауды жеңілдететін. Сол заманның әскерінде 
сол фалангаға қарағанда оң фаланга әлсіз болатын. 
Македонский әскерінің жорықтарда жеңіске жетуін-
де тәртіп пен жаттыққан жауынгерлердің үйлесімді 
әрекеттері маңызды рөл атқаратын. 

II Филипп өз баласына: «Ұлым менің, өзіңе ла- 
йықты патшалық ізде, өйткені Македония сен үшін 
тым шағын!» – деген екен.
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Сабаққа қатысты ескертпелер

Скифтер деген кімдер?

Бұл тапсырманы орындау үшін «Дұрыс тұжы-
рымдар» стратегиясын қолданыңыз. Оқушыларды 
топтарға бөліп, оларға оқулықтағы суреттерді қара-
стыруды және олардың Қазақстан тарихынан сақтар 
туралы не білетіндерін еске түсіруді сұраңыз. Кейін 
оқушылар параққа сақтар туралы қысқаша тұжы-
рымдар (шамамен 20 сөз) жазып алады. 

Топтар жұмыстарын сыныптастарымен ауысады да, 
өз пікірлерін ортаға салады. Сонымен қатар термин-
дердің дұрыс қолданылуын, келтірілген фактілердің 
нақтылығын тексеріп өтеді. Бұл кезде мұғалім са-
рапшы рөлін атқарып, оқушылардың келтірген тұжы-
рымдарын құптауы немесе теріске шығаруы мүмкін. 
Білімді игеру бойынша қабілетті оқушыларға орын-
далған тапсырманың нәтижелері арқылы қорытынды 
жасауды сұраңыз.

Содан кейін оқушылар өздігінен мәтінді оқиды. 

Ойланыңдар

Бұл айдардың тапсырмасын орындау алдында 
оқушылар мәтінді оқып шығады. Оқушылардың наза-
рын «фаланга» және «отар» ұғымдарына аударыңыз. 
Мәтінді нақты материалдағы ақпаратпен толықты-
рыңыз. Оқушылардың біреуіне әскер қолбасшы-
сының рөлін сомдауды және оқулықтағы ой-пікір-
лермен танысуды ұсыныңыз. Оқушылар жұппен 
тапсырманы орындайды. Оқушылардың жұмысын 
бақылап, тұжырымдарын тыңдаңыз. Тұжырымдары 
қызықты әрі дұрыс деп танылған жұптарға сынып 
алдында өз пікірлерін ортаға салуды сұраңыз. Алек-
сандр туралы мәтінді оқып, жұмысты аяқтаңыз. 

Ұлы қолбасшы

Мәтінді өқыған соң, оқушылар картамен жұмыс 
жасайды. Бұл тапсырма сабақ үшін маңызды болып 
саналады. Оның орындалуын бірнеше кезеңге бөліп 
ұйымдастырыңыз.

1-кезең – картамен жұмыс. Бұл кезеңде оқушы-
лар жұптасып жұмыс істейді. Олар Македонский 
әскерінің қозғалу бағытын анықтайды. Содан соң 
оқушыларға дәптерге уақыт сызығын сызуды және 
оған картада көрсетілген маңызды оқиғаларды дұрыс 
ретпен енгізуді тапсырыңыз. Бұл кезеңнің тапсырма-

сын орындауға оқушыларға «Ресурстар» айдарын-
дағы интербелсенді картаға қарау көмектеседі.

2-кезең. Тапсырманың келесі кезеңін орындау 
үшін оқушылардың жұптарын төрт адамнан тұратын 
топтарға біріктіріңіз. Топтар кезекпен өз ой-пікірлерін 
тақтаға жазады. Егер пікірлер қайталанатын болса, 
онда қасына келісім белгісі ретінде «+» таңбасын 
қояды. Сонымен оқушылар Александр Македонский 
империяның негізін қалағанын қолдайтын бірнеше 
маңызды дәлелдерді анықтап келтіреді. 

3-кезең. Бұл кезеңнің тапсырмасын орындауға әр-
бір топқа «Ресурстар» айдарынан бір-бір кеспеқағаз 
жинағын таратыңыз. Оқушылар кеспеқағазда келтіріл-
ген себептерді талқылайды және оларды маңыздылық 
дәрежесі бойынша үлестіреді. Сонымен бірге оқушы-
лардан кеспеқағаздарды олардың мазмұны бойынша 
үлестіруді сұраңыз. Жұмыстың соңында оқушылар 
тапсырманы қорытындылауы керек. Сақтардың ба-
тылдығы, ержүректілігі, Отанына сүйіспеншілігі ғана 
Александр Македонский әскеріне тойтарыс беруге 
мүмкіндік жасағаны туралы ой тудыртыңыз.

Бұл қызықты

Абайдың «Ескендір» поэмасынан үзінді оқыңыз. 
Оқушылардан бұл поэманың авторы кім екенін табу-
ды сұраңыз. Ақын өз шығармасында Македонскийдің 
қандай қасиеттерін айқындайтынын сұраңыз. 

Неге Абай Александрды қанқұмар және жауыз 
адам деп атайды?

Бағалау критерийлері
Ұлы қолбасшы тапсырмасын орындау барысында 
оқушыларды бағалау мүмкіндігі бар. Оқушыларды: 

• картаны оқу ретін сақтауына; 
• картаның шартты ақпаратын ауызша ақпаратқа 

түрлендіруіне; 
• уақыт сызығымен жұмыс істей білуіне; 
• келтірілетін дәлелдерді дәйектеуіне; 
• басты және қосалқы ақпаратты айқындап, топ-

тастыра білуіне; 
• ақпаратты маңыздылық дәрежесі бойынша 

топтастыруына байланысты бағалауға болады.

Қосымша тапсырмалар 
Жетістіктері жоғары оқушыларға «Неліктен Алек-

сандрды Ұлы деп атайды?» деген тақырыпқа қысқа-
ша эссе жазуды тапсырыңыз.



7878

Тараудың қорытындысы 
Оқыту нәтижелері
Тарауды зерттеу барысында оқушылар карта бойын-

ша Ежелгі Грекия полистерінің орналасуын қарастыр-
ды, уақыт сызығы бойынша ежелгі грек өркениетінің 
хронологиялық шеңберін анықтады. 

Мифтердің мазмұны арқылы Крит-Микендік мә-
дениетті зерделей отырып, ежелгі гректердің мифтер 
ықпалынан қалыптасқан қасиеттерін анықтады. Со-
нымен бірге оқушылар мифтер тарихты зерттеуге 
көмектесетіні туралы қорытындыға келді. Бұл кезде 
ежелгі заманның жазба ескерткіштері – Гомердің 
"Илиада" мен "Одиссея" поэмаларының маңызы 
жоғары бағаланды. Бұл шығармалар ежелгі грек 
мифтерінің негізінде дүниеге келді.

Афинының қоғамдық құрылысын зерттеген 
оқушылар "демократия" ұғымын дұрыс қолдануды 
және түсіндіруді үйренді. Олар неліктен демократия 
алғаш рет Ежелгі Афиныда пайда болғанын анықтай-
ды. Тапсырмаларды орындау барысында оқушылар 
грек полистерінің басқару өкіметінің жүйесімен та-
нысты. Олар афинылық демократияның орнығуын-
дағы Перикл мен Солонның рөлін анықтады. Афины-
дағы басқару өкіметімен таныс болуы оқушылардың 
Спартаның басқару жүйесімен салыстыруына мүм-
кіндік берді.

Спартадағы өмірдің ерекшеліктерімен танысқан 
оқушылар өздері үшін жаңа "лаконикалық сөйлеу" 
түсінігін қолдануды үйренді.

Александр Македонский жөнінде тақырыпты 
зерттеу кезінде қазақ әдебиеті пәнімен пәнаралық 
байланыс жүргізу маңызды болады. Мұғалім оқушы-
лардан Абай Құнанбаевтың "Ескендір" поэмасының 
мазмұнын еске түсіруді сұрайды және қысқаша түрде 
оқушылармен ұлы қазақ ақыны сипаттаған қолбас-
шының образын талқылайды.

Оқушылар Афины мен Спарта арасындағы соғыс-
ты сипаттай отырып, "империя" ұғымын қолданды, 
басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда 
болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерт-
кені жөнінде қорытынды жасады.

Өздеріңді тесеріңдер
Сократ туралы пікірлер: «Афины көшелерінде 

адамдармен сұхбаттасқан кезде оларды ізгілікке, 
әділдікке және білімге шақырды. Философ ерекше 
дарынды қасиетке ие болған: сұрақ қою арқылы 
адамдардың ақиқатқа жетуіне көмектесті».

Платон туралы пікірлер: «Философ адамдардың 
қасиеттеріне байланысты қоғамды: билеушілер, кү-
зетшілер, жер өңдеушілер мен қолө нершілер деп үш 
топқа бөлді. Билеушілер философ, ойшыл болуы тиіс 
деп есептеді. Оның пайымдауынша, сол кезде ғана ол 
әділетті билік жүргізуге талпынады».

Аристотель жөніндегі көзқарастар: «Ғылымның 
түрлі салаларына қосқан үлесі үшін оны «алғашқы 
ұстаз» және «ғылым атасы» деп атады. Философ 
басқарудың үздік түрі «полития» деп есептеді. Бұн-

дай басқару жүйесінде көпшілік барлық адамдардың 
әл-ауқаты үшін билік етеді». 

Қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Төменде келтірілген сөздер Ежелгі 

Грекияның қай саяси қайраткерінікі болуы мүмкін?
Жауаптарыңды осы саясаткердің қызметінен кел-

тірілген мысалдармен бекітіңдер.
"... Адамдар екі жақ үшін де бұзуға қолайсыз 

жағдайда ғана келісімшартты сақтайды; және заңдар-
ды да азаматтардың мүддесіне сай етіп жасаған; 
себебі соның ықпалында адамдар заңды бұзудың 
орнына дұрыс әрекет еткен артығырақ екенін бар-
лығына көрсетеді". (Плутарх)

3-тапсырма. Мәтіндегі бос орындарды толты-
рыңдар. Берілген мәтінде қай тарихи қайраткер тура-
лы сөз болған? Бұл кейіпкердің мінезін қалыптастыр- 
ған қандай жағдай?

"Филипп жоқ кезде Македонияға парсы елшілері 
келеді. __________________ абыржымай, оларды қуана 
қарсы алды. Ол елшілерді өзінің сыпайылығымен 
және бала тілінде бірде-бір сұрақ қоймай, тек жол-
дың ұзақтығы, Парсы елінің орталығына саяхаттау 
жолдары, патшаның өзі, оның жауларымен күресте 
қандай екені және парсылардың күш-қуаты жөнін-
де сұрақтар қоюмен бағындырды. Елшілер қатты 
таңғалды және Филипптің қабілеті баласының ойы 
мен талпынысы алдында мәнсіз деген қорытынды 
жасады". (Плутарх.)

4-тапсырма. Тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

Тұжырымдар Дұрыс

Ежелгі Грекия тарихының ең көне ке-
зеңі – Крит-Микендік

1900 жылы француз археологі Артур 
Эванс Микены қаласының орнында қазба 
жұмыстарын жүргізді

Периэктер ерікті адамдар болды, олар 
спарталықтар сияқты тең құқықтарға ие 
болды.

Спарталықтардың ата-бабалары Балқан 
түбегінің солтүстігінен қоныс аударған 
дорийліктер еді

Александр Македонскийдің ұстазы 
философ Платон болған
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"Ежелгі Грекия" тарауына арналған 
дидактикалық материалдар

Мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқып, берілген тапсыр-
маларды орындаңдар. 

Грек-парсы соғыстары
Б.з.д. І мыңжылдықтың ортасында Ежелгі Грекия 

шығыс Жерорта теңізінде маңызды рөл атқарды. 
Алайда б.з.д. VI ғ. екінші жартысында өзінің шырқау 
шегіне жеткен қуатты Парсы империясы Кіші Азия-
дағы грек қалаларын жаулап алды. Милет қаласының 
тұрғындары көтеріліс бастады. Көтерісшілерге Афины 
мен Эритрея көмек көрсетті, соған қарамастан қар-
сылық парсылардың тарапынан басып жанышталды.

Б.з.д. 490 ж. әйгілі Марафон шайқасы болды. Та-
рихшылардың мәліметі бойынша, сан жағынан пар-
сылар басым болған. Афины 10000 гоплит, яғни ауыр 
қаруланған әскер шығара алды. Афиныға тек Платей 
қаласы ғана көмек көрсетті. Гректердің әскерін парсы 
әскери стратегиясын жақсы білетін Мильтиад басқар-
ды. Парсылар жеңетіндеріне сенімді болды, себебі, 
гректерде атты әскерлер де болмады. Дегенмен да-
рынды қолбасшы басқарған ауыр қаруланған жауын-
герлер парсыларға қарсы тойтарыс бере алды.

Марафон шайқасынан 10 жыл өткен соң, Да-
рийдің баласы Ксеркс гректерге қарсы жаңа жо-
рық ұйымдастырды. Әскери шайқас б.з.д. 480 ж. 
басталды. Гректер таулар мен теңіз аралығындағы тар 
Фермопиль өткелін бермеуге күш салды. Бірақ грек-
тердің арасынан өз еліне опасыздық жасаған сатқын 
шығып, парсыларға әскердің орналасқан аймағын, 
айнала өтетін жолды көрсетті. Парсы әскері Фермо-
пильді қорғаушылардың бүйірінен шабуыл жасады. 
Спарта патшасы Леонид спарталықтардан басқаның 
барлығына кері шегінуге бұйрық берді. Парсылардың 
қоршауына түскен 300 спарталық соңғы жауынгері-
не дейін ерлікпен соғысып, қорғанысты ұстап тұрды. 
Спарталықтардың асқан ерлігі адамзат тарихында 
әскери құрбандық болу мен әскери антқа адалдық- 
тың естен шықпас үлгісі ретінде қалды. Леонид пат-
шаның әскери жасағының талқандалуынан кейін 
парсылар орталық Грекияға қарай бағыт алды. Олар 
Афиныны талан-таражға салды. Қала тұрғындары 
жау жеткенге дейін қаладан кетіп үлгерді.

Парсылар мен гректер арасындағы шешуші соғыс 
Саламин бұғазында болды. Бұл теңіз шайқасында 
гректер афинылық стратег Фемистокль даналығының 
арқасында парсыларды ойсырата жеңеді. Гректердің 
орасан мол парсы әскерін жеңуінің басты себебі 
– олар үшін соғыстың әділетті, ұлт-азаттық сипатта 
болғандығы деп саналады.

Б.з.д. 479 ж. Платея түбіндегі шайқаста біріккен грек 
әскерлері парсыларды талқандады. Гректер жеңісінде 
маңызды рөлді "грек фалангасы" деп аталатын ерек-
ше әскери қосын атқарған еді. Бұл бірнеше қатар 
ретпен сапқа тұрғызылған, тығыз орналасқан, үлкен 
шеңбер тәрізді қалқан және дулығамен қорғалған 
әскер фаланга болған. Алғашқы сапта қаза тапқан-

дардың орнын оның артында тұрғандар басатын. 
Осылайша әрқашан қатардың тұтастығы сақталатын.

Марафон түбіндегі шайқаста гректер парсылар-
дың "жеңілмейтін әскер" деген тұжырымын теріске 
шығарды. Саламин түбіндегі теңіз шайқасы Грекия-
ны толық жойылу қаупінен сақтады. Платея түбіндегі 
ұрыс парсы әскерінің толық талқандалуына апарып 
соқты. Балқан түбегінің арғы шекараларындағы пар-
сылар жаулап алған грек елді мекендері босатыла 
бастады.

1-тапсырма. Мәтіннің бөлімдерін атаңдар.
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
2-тапсырма. Мәтіндегі мәліметті пайдаланып, 

"Мәтін талдауы" кестесін толтырыңдар.
Мәтін талдауы

Мәтін не туралы?
Оқиғаның басты 
ерекшелігі неде?
Оқиға қашан және қайда 
болған?
Мәтіннің басты ойы
Оқиғаның басты 
кейіпкерлері
Оқу барысында 
көңіл-күйлеріңіз қандай 
болды?
Оқылған мәтінге 
сендердің қатыстарың?

3-тапсырма. Мәтінге сүйеніп, кестені толтырыңдар.
Грек-парсы соғыстарының негізгі шайқастары
Мерзімі Шайқас Нәтижесі, 

маңызы

4-тапсырма. Берілген тұжырымдар мен сұрақтарда 
(мифтерде) не туралы немесе кім туралы айтылады?

1. Құдайлар мен батырлар туралы аңыздар (миф-тер).
2. Ежелгі гректердің атауы. (Эллиндіктер.)
3. Құдайлар Гераклға оның ерліктері үшін қандай 

сый-сияпат беруге сөз берді?
4. Аспан күмбезін кім ұстап тұрды? (Аполлон.)
5. Жартылай адам, жартылай жылқы кейпіндегі 

мифтік кейіпкер. (Кентавр.)
6. Мифтердің басты қасиеті неде? (Олардың сим-

волдығы.)
5-тапсырма. Мәтінді оқыңдар. "5+5+1" стратегия- 

сын орындаңдар: мәтінді 5 сөйлеммен мазмұндаңдар; 
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мәтіннен 5 маңызды тірек сөзді іріктеп алыңдар; 
мәтіннің мәнін ашатын бір негізгі сөзді таңдаңдар.

Ежелгі гректердің шаруашылығы
Шаруашылық өмір – бұл кез келген өркениеттің 

өсіп-өнетін негізі. Ежелгі грек полистерінің экономи-
калық саласына назар аударайық.

Ежелгі грек полистері тұрғындарының басты кәсібі 
егіншілік болған. Диқаншылардың еңбегі беделді 
кәсіп болып саналған. Б.з.д. VIII ғ. өмір сүрген ежел-
гі грек ақыны Гесиод егіншілердің еңбегін мадақтап 
жазған: "Еңбекте ұятқа ешқандай да орын жоқ: әре-
кетсіздік – ұят". Диқаншылардың еңбегі полистің 
гүлденуін қамтамасыз етті, саяси егемендіктің кепілі 
болды.

Қолөнер кәсібі – беделі төмен болған кәсіп. Қол- 
өнершілер жалпы бұқара халықтан ерекшелену 
мақсатында және тек өз табысын арттыру үшін ғана 
қызмет етеді деген пікір таралды. Дегенмен, қол- 
өнершілер ешқашан өз жұмысын тоқтатпады. Жер 
үстіндегі жұмыс азаматтықтың нышаны есептеліп, 
ортақ іске шынайы берілгендігін білдірді. Қолөнерші 
кез келген уақытта кедейленіп кетуі мүмкін болды. 
Сол кезде ол өмірін қамтамасыз ету үшін қаражат-
сыз қалатын. Б.з.д. VI ғ. өмір сүрген әйгілі ежелгі грек 
жазушысы Ксенофонт жазған: "Қолөнер деп аталатын 
кәсіп – ұят іс. Себебі қолөнер жұмысшылардың, бақы-
лаушылардың денесіне зиян тигізеді. Бұл кәсіп олар-
ды күннің көзінсіз отыратын өмір салтын ұстануға, ал 
кейбір қолөнер түрлерінде оттың жанында күні бойы 
отыруға мәжбүрлейді. Ал адамның денесі нәзіктеніп 
кеткенде, оның тәні де әлсіз болады. Сонымен бірге 
қолөнерші достары мен туған қаласына қамқорлық 
көрсетуге аз уақыт қалдырады. Сол себептен қолө-
нершілер Отанның жағымсыз қорғаушылары ретін-
де саналады". Кейбір полистерде , мысалы, Спар-
тада азаматтарға қолөнермен айналысуға тыйым 
салынды.

Беделі бар кәсіптердің қатарына әйелдер айна-
лысқан үй шаруашылығы жататын. Әйелдердің қара-
пайымдылық пен үй жайлылығын ұйымдастыра білу 
қабілеті бағаланатын. Үлгілі бикеш пен жұбайдың үл-
гісі Одиссейдің жары Пенелопа болған.

Гректер өсімқорлық кәсібін ұнатпаған. Бұл кәсіп-
пен тек тең құқықсыз азаматтар ретінде мойындалған 
метектер ғана айналысатын.

Афиныда дәулетті азаматтар өзінің жеке табыс 
көздерін полиспен бөлісуге тиіс болды. Олар өз қа-
ражаттарының есебінен әскери флотқа арналған три-
ерлер салдырып, театрлық көріністер мен мерекелік 
іс-шараларды қаржыландыратын.

Гректер меншіктің көрінетін (үй және оның ішкі 
құрамы) және көрінбейтін (ақша) деген екі түрін қа-
растыратын. Ақша теңіз саудасына енгізілетін, таныс 
адамдарға пайызбен қарызға берілетін немесе банкте 

сақталатын. Қазіргі банктерден айырмашылығы ақ-
шаны сақтағаны үшін пайыз мөлшерлемесін банк қо-
жайыны алатын.

6-тапсырма. Платон мен Аристотельдің филосо-
фиялық көзқарастарын зерттеп, Венн диаграммасын 
құрастырыңдар.

1-мәтін. Платон мінсіз қоғам туралы өз ойларын 
"Мемлекет" және "Заңдар" атты шығармаларында ай-
қындады. Оның пайымдауынша, мемлекет иерархи-
ялық үлгіде құрылуы тиіс, яғни азаматтардың үш со-
словиесінен: данышпан – билеушілер, жауынгерлер 
және үшінші сословиеден тұрады. Үшінші сословиеге 
Платон шаруаларды, қолөнершілер мен саудагер-
лерді енгізді. Жекеменшікті тек қызмет ететін адамдар 
ғана иелене алатын. Мәртебелі тұлғаларға мүлік ие-
лену қажет емес еді. Олар үшінші сословиенің асыра-
уында болуы тиіс. Егер билеушілер дана болса және 
байлық жию қажеттілігі болмаса, онда олар әділетті 
әрі ақылды шешімдер қабылдайды, ал халық қуа-
нышпен өз билеушісін қамсыздандырып, киіндіріп 
отырады. Ал егер біреулер өз табысының бір бөлігін 
билеушіге бөліп бергісі келмесе, онда оларды жазаға 
тартып, міндетті орындауға мәжбүрлеу қажет.

Платон балаларды отбасында емес, қоғамдық тәр-
бие беру мекемелерінде тәрбиелеу керек деп есеп-
теген. Онда әрбір баланың қандай салаға бейім екені 
анықталып, өскен кезде оны қоғамның үш сословие- 
сінің біреуіне бағыттайды.

2-мәтін. Аристотель Платонның шәкірті және Алек-
сандр Македонскийдің ұстазы болды. Оның өтініші 
бойынша, б.з.д. 338 ж. Филипп патша Афиныға қар-
сы соғыстан бас тартты. Аристотель мінсіз адам мен 
қоғамдық құрылыс туралы көп еңбек жазған. Оның 
пайымдауынша, адам ақыл-ой қызметі үшін дүниеге 
келеді. Өзінің "Саясат" атты шығармасында философ 
игі мемлекетті басқару ісі жөнінде ойын келтіреді. 
Оның есептеуі бойынша, игі мемлекет – әрбір адамға 
орташа жағдайда өмір сүруге мүмкіндік беретін мем-
лекет. Мемлекетте кедей де, ауқатты да адамдар бол-
мауы қажет. Ел орташа адамдардан құралуы тиіс. Сол 
кезде ғана мемлекетте бейбітшілік пен тұрақтылық 
орнайды. Философтың түсінігі бойынша, егер елде 
кедейлердің саны көп болса, онда олар өз билеушісі-
не қарсы шығып, мемлекетті жойып тастауы мүмкін.

7-тапсырма. Ғаламтор желісінің ресурстарынан 
Александр Македонскийдің жаулап алу соғыстары 
туралы ақпарат табыңдар. Дәптерлеріңе оның хро-
нологиясын жазып алыңдар. Кескін картаға оның 
жаулаушылық бағыттарын сызыңдар. Александр Ма-
кедонскийдің "Ұлы" деп аталуына қатысты ой-пікір-
леріңді жазыңдар.

(Кейбір мәтіндер "Я иду на урок истории. Древней-
шая и древняя история". Книга для учителя. А.Голова-
тенко ред.; М., 1999 ж. - жинағынан алынған).
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8. Ежелгі Грекия мәдениеті

Оқу мақсаттары 
• ежелгі философтардың көзқарастарына қара-

пайым түсіндірме беру; 
• ежелгі дүниенің мәдениетіне сипаттама беру;
• ғылымдардың (арифметика, геометрия, астро-

номия, медицина) пайда болып, дамуына шаруа- 
шылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпа-
лын сипаттау;

• ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін 
сипаттау;

• философия мен ғылыми ілімдердің қарапайым 
анықтамасын тану және түсіну;

• кейбір ежелгі философтардың идеяларының қазір-
гі ақыл-ой иелерінің ой-пікірімен байланысын көрсету.

Тарихи ойлау дағдылары
Оқушылар:
• философтардың көзқарастарына қарапайым 

түсіндірме беруді;
• түрлі дереккөздерден ақпаратты сұрыптап алуды;
• түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты жал-

пылап, ежелгі заман философтарының көзқараста-
рындағы жалпы мәліметті анықтауды;

• деректерден немесе қазіргі заман қоғамынан 
мысалдар келтіріп, өз тұжырымдарын дәлелдеуді;

• Ежелгі Грекия өнерінің туындыларын сипаттауды;
• түрлі деректерден алынған ақпаратты жүйелеуді;
• мәдениет қайраткерлерінің қызметіне баға беруді;
• білімін жоғары деңгейлі сұрақтарға жауап беру 

кезінде қолдануды;
• ғылымның пайда болып дамуына әлеуметтік 

өзгерістердің ықпалын сипаттауды;
• ежелгі қоғамның дамуында жазудың рөліне си-

паттама беруді;
• оның алдындағы білімдерге сүйеніп, сұрақтар 

құрастыруды;
• Ежелгі Грекияның білім беру жүйесін қазіргі за-

манғы білім беру жүйесімен салыстыруды үйренеді.

Ойланып көріңдер

Бұл тарауда оқушылар ежелгі гректердің әлем мә-
дениетіне қосқан үлесін біледі. Тарау тақырыптарында 
мифологияны алмастырған философиялық тақырып-
тар қарастырылады. Грек полистерінің саяси және 

экономикалық дамуына талдау жүргізу оқушылардың 
ежелгі философтардың көзқарастарын түсінуіне мүм-
кіндік береді. Оқушылар мінсіз қоғам туралы идея-
лардың қалыптасуының алғышарттарына түсіндірме 
беруді үйренеді. 

Тарау Ежелгі Грекияның сәулет, мүсін, театр, қолдан-
балы өнер түрлерін қамтиды. Ежелгі грек мәдениетінің 
дамуында олардың географиялық орналасу ерек-
шеліктері мен табиғи-климаттық жағдайлары маңызды 
рөл атқаратын. Теңіз гректерді шапқыншылықтардан 
қорғады және олардың басқа елдермен байланы-
сын нығайтты. Тұрақты түрде мәдени алмасуы мен 
халықтардың өзара материалдық баюы жүріп жатты. 
Тасты топырақ, ойлы-қырлы жер бедері егіншілікпен 
айналысу және жақсы өнім алу үшін қолайлы емес еді. 
Бірақ Балқан түбегінің аумағында қазба байлықтар: 
темір, мыс, алтын, күміс пен мәрмәрдың мол қоры 
бар болатын. Оларды өндіру үшін де зор күш талап 
етілетін. Мұның барлығы адамдардың бойында жі-
герлілік, тапқырлық, еңбекқорлық, табандылық си-
яқты қасиеттердің дамуына ықпал етті. Адамдардың 
өз күштеріне деген сенімі артты. Білімнің рөлі артып, 
ғалымның мәртебесі жоғарылады.

Б.з.д. IV-V ғғ. Афины қаласы ежелгі грек мәдение- 
тінің орталығына айналады. Бұл полистің демокра-
тиялық құрылысы спорттық жарыстар, мектептерде 
білім алу, театрлық көріністер мен діни мерекелерді 
барлық азаматтар үшін қолжетімді ете бастады. Бұл ке-
зеңнің өнерінде әсемдікке және еркін адамның, яғни 
ойлы-қырлы полис азаматтарының қуаттылығына 
деген сенім тән болатын. Ежелгі грек өнерінің нышан-
дары бүгінгі күнге дейін сақталған сәулет құрылыста-
ры, әсіресе орасан зор ғимараттар болып саналады. 
Қазіргі еуропалық және әлем сәулет өнерінің негізі 
Ежелгі Грекияда қаланған деп есептеледі. Сонымен қа-
тар Ежелгі Грекияда қазіргі ғылыми білімдердің негізі 
салынды. "Тарих атасы" деп ежелгі грек тарихшысы Ге-
родотты атайды. Бізге дейін ежелгі грек дәрігері және 
философы Гиппократтың анты сақталды.

Екі мың жылдай Ежелгі Грекияда геометрия сала-
сындағы теориялық жүйенің жетілген үлгісі құрасты-
рылды. Оны ежелгі грек ғалымы Евклид ашты. 

Қазіргі кезде біз қолданатын бірқатар сөздер ежелгі 
грек тілінен алынған. Мысалы, "демократия", "педагог", 
"аксиома", "триумф", академия", "гимназия". және т.б."
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Оқу мақсаты

 (5.2.3.1) ежелгі философтардың көзқарастарына 
қарапайым түсіндірме беру.

Тірек сөздер

философ
мінсіз қоғам

Ресурстар

Ақпараттық беттер, қосымша тапсырмаларды 
орындау үшін "Фишбоун" (5-6 сызбаның көшірмесі) 
сызбалары.

§25. Ежелгі Грек философтары мінсіз қоғамды 
қалай елестетті?

Оқулық: Ежелгі Грек философтары мінсіз қоғамды қалай елестетті? 80-81-бет.

Сабаққа дайындық
Сабаққа деректі материалды пайдаланып, фило-

софтар туралы мәтіндері бар ақпараттық қағаздар 
дайындап, басып шығарыңыз.

"Фишбоун" сызбасын басып шығарыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Сократ Афинының шынайы патриоты болды. 

Өзі мекен еткен қоғамның кемшіліктерін көріп, 
немқұрайды қала алмады. Философ өзін үйездеп 
тұрған жылқыны жүруге мәжбүрлеу үшін оған жабы-
сып тұрған бөгелекке теңейді. Даңқты ғалым болға-
нына қарамастан, Сократ азаматтардың сұрақтары-
на дайын жауаптар қайтармайтын. Философ ерекше 
дарынға ие болды: сұрақ қойып, адамдардың өз-
дерінің ақиқатқа қол жеткізуіне көмектесетін. Сократ 
жиі сұрақ қойып, адамды өз көзқарасының қателігін 
мойындауға мәжбүрлейтін. Өз әдісін ол "майевтика" 
деп атайтын. Б.з.д. 399 ж. Сократ "қала құрмет тұтатын 
құдайларды құрметтемейді және жаңа құдай енгізіп, 
жасөспірімдерге теріс әсер етеді" деп айыпталды.

Ежелгі грек философы Платон ауқатты отбасын-
да дүниеге келіп, жақсы білім алған. Дарынды және 
жан-жақты бозбаланың Сократпен таныстығы оның 
рухани дамуына елеулі ықпал етті. Платон өз қоға-
мы туралы ойлана бастайды. Сократтың жазықсыз 
жазаға ұшырауы мен өлімі Платонды афинылық 
қоғамнан түңілдірді. Ұлы данышпанның басқа да із-
басарларымен бірге Платон да Афиныдан кетеді. 12 
жылдай саяхатта жүргенде, оның өміріне қауіп төн-
ген жағдайлар көп болды. Ол құлдықта болып, кей-
іннен қайта сатып алынды. Б.з.д. 387 ж. Платон Афи-
ныға қайтып оралып, өзінің философиялық мектебі 
"Академияның" негізін қалайды.

"Ежелгі грек философтары тек өнегелі адамгер-
шілікті ғана емес, сондай-ақ адамның дене бітімін 
жетілдіруді де насихаттады. Дене күші мен спортқа 
табынушылық антикалық өркениеттің маңызды бөлі-

гі болып саналады. Платон денесі мен ойы біркелкі 
дамымаған адамдарды ақсақ деп атады. Периклдің 
айтуынша, ол әлсіз адамдарға қосалқы мемлекеттік 
қызметті де сеніп тапсыруға болмайды, олар полисті 
басқарумен айналыса алмайды деп есептеген. Да-
нышпандар қажырлы азаматтардан Отанын қорғау 
үшін қажеттіні; тәртіп пен қару-жарақ меңгеруді та-
лап етті".

Сабаққа қатысты ескертпелер

Сократ не жөнінде айтты?

Оқушылар "Философтар деген кімдер?" деген 
мәтінді оқиды. Тапсырма сұрағымен жұмыс істер ал-
дында Сократтың қанатты сөзін тыңдауды сұраңыз. 
Бұл жаттығу оқушыларды қызықтыруға көмекте-
седі, ал оқушылар өздерін шынайы философ ретін-
де сезінеді. Оқушылардың нұсқасын тыңдап, дұрыс 
жауабын айтыңыз: "... алайда басқалары мұны да біл-
мейді". Бұдан кейін оқушылар жұптасып, тапсырма 
сұрағын талқылайды. Сынып ішінде жүріп, оқушы-
лардың талқылауларына құлақ салыңыз. Тапқыр 
және мазмұнды жауап айтқан жұптарға өз ойларын 
сынып алдында ортаға салуды ұсыныңыз.

Жауаптары
"Менің білетінім, – ештеңе білмейтінім" тұжыры-

мының мәні: адамның білімі неғұрлым терең әрі кең 
болса, соғұрлым оның алдынан беймәлім шекаралар 
ашылады. Адам әрдайым білімге және өзін-өзі жетіл-
діруге талпынуы қажет.

Мінсіз қоғам азаматы

Оқушылар "Мінсіз қоғам дегеніміз не?" мәтінін оқи-
ды. Бұл тапсырманы орындау үшін "Миға шабуыл" 
әдісін қолданыңыз. Басында оқушылар Платон ұсынған 
мінсіз қоғам азаматының қасиеттерін талдайды. Бұдан 
кейін олар осы қасиеттер туралы өз ой-пікірлерін жүй-
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елеп, оның ішіндегі тек маңызды төртеуін ғана таңдап 
алады. Мұғалім оқушылардың талқылауын тыңдайды. 
Талқылауы қызықты болған топтың біреуіне ортаға 
шығып, өз ойын айтуды ұсыныңыз. Берілген тапсырма 
оқушылардың құндылық бағыттарының қалыптасуына 
ықпал етеді. 

Жауаптары
Қасиеттері: білімділік, төзімділік, мақсат қоя 

білушілік, патриотизм.

Ойланыңдар

Берілген тапсырманың мақсаты – философтар 
мен олардың өмірлік сабақтарының негізінде қа-
лыптасқан көзқарастар туралы ақпаратты жалпылау 
мен сыни тұрғыдан талдау болып саналады. "Джиг-
со" әдісін қолданыңыз. Сыныпты үш топқа топтасты-
рыңыз. Оқушылар "Ғылымның атасы" мәтінін оқиды.

Сократ, Платон мен Аристотель көзқарастары 
жөнінде мәтіні бар ақпараттық парақтарды тара-
тыңыз. Әрбір топ өз мәтінін оқиды және осы ақпа-
ратты көрсетудің тиімді әдісін ойлап шығарады. Олар 
қысқаша жоспар құра алады, тірек сөздерді жазып, 
тірек сызбаны суреттей алады, кластер құрастыра 
алады. Мәтінмен жұмысты аяқтап болған соң, топ-
тардың құрамын өзгертіңіз. Олар кезекпен дайын-
даған жазбаларының, графикалық материалдарының 
көмегімен тақырыптарын түсіндіреді.

Оқушылар өз топтарына оралады. Олардың мін-
деті – алынған ақпаратқа талдау жасап, жалпылау 
және үш философтың көзқарастарындағы ортақтық 
неде екенін анықтау.

Оқушылардың назарын Сократ өз шәкірттерімен 
сұхбаттасқанда қолданған әдіске – майевтикаға ауда-
рыңыз. Қабілетті оқушыларға дұрыс жауапқа өздігі-
нен қол жеткізуге көмектесетін бірқатар сұрақтардың 
жүйелі ретін құрастыруды тапсырыңыз.

Жауаптары
Барлық үш философ та мінсіз қоғамның негізінде 

адамның өзін-өзі жетілдіруі жатыр деп есептеген. 
Олардың пікірі бойынша, мінсіз қоғам – бұл дана, 
әділетті және адамгершілігі мол адамдардың қоғамы. 
Бірінші кезекте, мұндай қасиеттерге билеушілер ие 
болуы тиіс.

Мінсіз қоғам қандай болуы тиіс?

Оқушылар оқулықтан еліміздің бас қаласы – 
Астана да 2017 жылы өткен ЭКСПО-ның негізгі ны-
сандары бейнеленген суретті қарастырады. Олар бұл 

суреттерден ежелгі ойшылдар армандаған идеалды 
қоғамның қандай белгілерін байқағандары туралы 
өз пікірлерін білдіреді. Бұдан кейін оқушылардан мін-
сіз қоғамның қандай болуы қажет екені жөніндегі өз 
ой-пікірлерімен бөлісуді сұраңыз. 

Бұған "ПТМС-формуласы" тәсілін қолдануға болады:
«П» – позиция.
«Т» – түсіндіру.
«М» – мысал.
«С» – салдар немесе нәтиже.
Жауаптары
Суретшінің пікірі бойынша, мінсіз қоғам – бейбіт-

шілік, бірлік пен тыныштық үстемдік ететін қоғам. 
Барлық адамдар бақытты, олар бір-бірімен қол ұста-
сып, күлімдеп жүр. Адамдар әсем әрі гүлденген мем-
лекетте өмір сүреді, олар өз табиғатын сақтай алды.

П – позиция: "Менің ойымша, мінсіз қоғам деп де-
мократиясы дамыған қоғамды атауға болады".

Т – түсіндіру: "Өйткені демократиялық қоғамда 
адамдар өз ойларын еркін білдіреді және мемлекет-
тің басқарылуына қатысады".

М – мысал: "Өз айтқан пікіріме мысал ретінде мен 
Еуропаның қазіргі елдерін, біздің мемлекетімізді кел-
тіре аламын".

С – салдар (нәтиже): "Менің жасаған қорытындым: 
мінсіз қоғам – демократиялық қоғам.

Бұл тапсырма оқушыларға ежелгі ойшылдардың 
идеалды қоғам туралы түсініктеріне қазіргі қоғам 
қаншалықты жақындағанын түсінуге көмектеседі.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• ежелгі заман философтарының көзқарастары-

на қарапайым түсіндірме беруіне;
• ақпаратты жүйелеуіне;
• негізгі мен қосалқыны ажыратуына;
• мысалдар келтіруіне;
• өз қорытындыларын дәлелдеуіне қарай баға-

лауға болады.

Қосымша тапсырмалар
Бұл тақырыпты жалпылауда қабілетті оқушыларға 

мынадай сұрақтар қоюға болады: "Неліктен ежелгі 
грек философтары қоғамды жетілдіргісі келді?".

Сұраққа жауап беру үшін оқушылар "Фишбоун" 
сыни тұрғыда ойлау әдісін пайдаланады. Бұл әдісті 
іске асыру үшін сызбаларды (балықтың қаңқасы) ба-
сып шығарып, тарату қажет. Мұндағы, балықтың басы 
– мәселе, жоғары сүйектері – себептері, төменгі сүй-
ектері – фактілер, құйрығы – қорытынды.
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Оқу мақсаты

 (5.2.2.3) ежелгі дүние мәдениетіне сипаттама 
беру. 

Тірек сөздер

құдайлар
батырлар
акрополь
театр

Ресурстар

Ақпараттық қағаздар, алты қалпақ немесе ақ, 
қара, сары, қызыл, жасыл, көк түсті қалпақтардың 
бейнесі бар суреттер.

Мифтердің сюжеттері бейнеленген қызыл және 
қара фигуралы гүлсауыт, миф көріністері бейнелен-
ген түрлі түсті суреттер.

Афинының сәулет ескерткіштері туралы бейне-
фильм.

§26. Ежелгі Грекияның өнері қандай болды?

Оқулық: Ежелгі Грекияның өнері қандай болды? 82-83-бет.

Сабаққа дайындық
Түрлі түсті қағаздан алты қалпақ қиып алыңыз.
Зевс мүсіні мен Парфенон туралы мәтіні бар ақпа-

раттық қағаздар дайындаңыз.
Ежелгі грек полисінің басты сәулет ескерткіштерін 

көрсету үшін ғаламтордан қажетті виртуалды саяхат 
материалын таңдаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Тарихи деректер бойынша, Зевс мүсінін дайындау 

үшін оның авторы Фидий ғибадатханаға жақын жер-
ден өлшемдерге сәйкес шеберхана салуды ұйғарады. 
Осы шеберханада көмекшілерімен бірге жұмыс істеп, 
мүсін материалын мұқият таңдайды.

Зевс алып көлемді патша тағында отыр, оның 
басында зәйтүн шірі орналасқан. Оң қолына жеңіс 
құдайы – Никидің мүсінін, ал сол қолына – асатаяқ 
ұстап тұр. Мүсінші Зевс тағының алдына хауыз салу-
ды ұйғарады. Хауыздағы судың бетіне май құйыла-
тын. Ғибадатхананың есіктері ашылғанда, күннің көзі 
хауыздағы суда айқын көрініп, мүсінге сәуле түсетін. 
Бұл мүсін сәуле шашып тұрғандай әсер қалдыратын. 
Мүсін біздің заманымызға жетпеген. Ғалымдардың 
мәлімдеуінше, ол Византияға тасымалданып, сол 
жерде өрттің салдарынан жойылған.

Парфенонды ежелгі грек өркениетінің нышаны 
деп атайды. Оның құрылысына сол заманның әйгілі 
сәулетшілері мен мүсіншілері атсалысқан. Ғибадат-
хананың бірнеше бағанасын тұрғызған кезде олар 
адамның көру қабілетінің ерекшеліктерін есепке 
алған. Бағаналардың қалыңдығы әртүрлі, бірақ ғи-
бадатханаға қараған кезде адамның бойында мін-
сіз симметриялық өлшемдер мен үйлесімділік әсері 
қалыптасады. Ғибадатхана қаланың қамқоршысы – 
Афина құдайына арнап салынған. Ол жоғары сапалы 
мәрмәр тасынан тұрғызылды. Ғибадатхананың ішінде 
Афинаның ғажайып мүсіні орнатылды. Бұл мүсіннің 

құрастырылуына көп піл сүйегі мен алтын қажет бол-
ды. Периклдің бастауымен салынған Парфенон және 
басқа да ғимараттар афинылық кедейлерді жұмыспен 
қамтамасыз етті. Афины теңіз одағының қазынасы 
Афины қаласына аударылды. Перикл одақтың қара-
жатын құрылысқа жұмсады. Бейберекеттік туралы 
айтылған сыни пікірлерге Перикл «Афины басқа по-
листердің алдында өз міндетін атқаруда» деп жауап 
беретін.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Мүсінді сипаттаңдар

Бастапқы ынталандыру материалы ретінде оқушы-
ларға "Мифтер не туралы баяндайды?" тақырыбында 
танысқан мифтерден көріністер бейнеленген түрлі 
түсті суреттер (немесе презентация слайдтарын) ұсы-
ныңыз. Суреттерде не бейнеленгені туралы сұраңыз. 
Мынадай сұрақтар қойыңыз: "Миф деген не? Қандай 
мифтерді білесіңдер?".

Оқушылар "Мифтер не туралы баяндайды?" 
және "Зевс мүсіні" мәтіндерін оқиды. Сонымен қа-
тар оқушыларға "Ресурстар" айдарындағы мүсіннің 
құрылу тарихының сипаттамасы бар мәтіндік ақпа-
раттық қағаздар да ұсынуға болады.

Берілген тапсырманы орындау үшін "Данышпан 
кілттері" әдісі қолданылады. "Әліпби" атты алғашқы 
кілтті пайдаланыңыз. Оқушылар Зевс мүсінінің су-
ретін қарастырып, "А" әрпінен бастап, "Я" әрпіне дей-
ін мүсінді сипаттайтын сөздер құрастырсын. Оқушы-
лардың назарын мүсіннің биіктігіне, келбетіне және 
Зевстің бет әлпетіне аударыңыз. Бұдан кейін оларға 
ежелгі гректердің Зевс құдайына деген көзқарасын 
сипаттайтын сөздердің астын сызуды сұраңыз. Тапсы-
рманы топтардың қысқаша сөз сөйлеуімен аяқтауға 
болады. Әрбір топ "Ежелгі заманның жеті кереметінің 
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бірі Зевс мүсіні болды" дегенді дәлелдейтін 4-5 кри-
терий келтіруі керек.

Жауаптары
"А" – алып денелі
"Ә" – әйгілі
"Б" – бас құдай
"Қ" – қуатты, қорқынышты
"М" – маңызды
"Ұ" – ұлы
Техникалық күрделілігі
Ауқымы (мөлшері)
Шығармашылық жетілдірілуі
Бірегейлігі

Атақты ғибадатхана

Оқушылар "Ежелгі дәуірдің ұлы ескерткіші" мәтінін 
оқиды. "Ойлаудың алты қалпағы" әдісін қолданыңыз. 
Оқушыларға "Ресурстар" айдарынан Парфенон ту-
ралы мәтіні бар ақпараттық парақтарды таратып 
беріңіз. Сонымен қатар Афиныға виртуалды саяхат 
жасауға да болады. Материалмен таныс болғаннан 
кейін оқушыларға олардың міндеттерін түсіндіріңіз. 

"Ақ қалпақ" – Парфенонмен байланысты мол, 
нақты фактілер келтіру.

"Сары қалпақ" – Парфенон және оның құрылысы-
на байланысты ұнамды ақпараттарды анықтау.

"Қара қалпақ" – барлық теріс жақтарын анықтау.
"Қызыл қалпақ" – ескерткішке қатысты не сезін-

генін білдіру.
"Жасыл қалпақ" – Парфенонды қалпына келтіруге 

қатысты ұсыныстарын білдіру.
"Көк қалпақ" – топтардың тұжырымдарын жалпы-

лау және қорытынды жасау.
Жауаптары
Ғибадатхананың құрылысы 10 жылға созылды. 

Афинының мүсініне шамамен тонна алтын жұмсалды.
Ғибадатхананың салынуы кедейлерді жұмыспен 

қамтамасыз етті. Қазіргі күнге дейін Парфенон турис- 
тердің назарын аудартуда.

Құрылысты іске асыру үшін Афины теңіз флотының 
қаражатын пайдаланған Перикл одақтастарының на-
разылығына тап болды.

Ғибадатхана алапат сезімге бөлеп, мүсіншілерді 
шабыттандырады.

ЮНЕСКО ғибадатхананы қайта қалпына келтіруге 
байқау ұйымдастыруы мүмкін.

Парфенон Ежелгі Грекияның нышаны, әлемдік мә-
дени мұраныңнысаны болып табылады.

Дионистің қонақтары

Оқушылар суреттерге көңіл бөліп, кейін жұпта 
сұрақтарды талқылап, өз ой-пікірлерін сынып алдын-
да ортаға салады. Мұғалім оқушылардың пайым-қо-
рытындыларын түзетіп және дұрыс бағытқа салып, 
сарапшының рөлін атқаруы мүмкін.

Содан соң оқушылар өз жауаптарын нақтылап, 
ежелгі грек театры туралы мәтінді игереді.

Жасап көріңдер 

Оқушылар топта грек мифтерінің бір үзіндісін дай-
ындап, театрлық көрініс түрінде көрсетеді. Берілген 
тапсырманы орындау кезінде театрдың полистердің 
қоғамдық және саяси өмірінде маңызды рөл атқарға-
нына оқушылардың назарын аудартыңыз. Құдайлар 
мен кейіпкерлердің образы арқылы драматургтер 
жиі үстемдік құрған тәртіпті сынға алатын. 

Аса қабілетті оқушыларға "театрлық көріністің" 
ежелгі грек тарихындағы шынайы болған оқиғамен 
байланысын табуды тапсырыңыз.

Бұл қызықты

Оқушыларға қыштан бұйымдар дайындау Ежел-
гі Грекияда шығармашылық қолөнердің басты түрі 
ретінде саналғанын хабарлаңыз.

Оқушылар ежелгі грек амфорасын қарастырып, 
мәтінді оқиды.

Оларға суреттерге атау ойлап шығаруды ұсы-
ныңыз. Оқушылар гүлсауытта бейнеленген суреттер 
қандай мифтердің көрінісінен үзінді болуы мүмкін 
екенін анықтайды.

Уақыт жеткілікті болса, оқушылар ежелгі грек 
бағаналарының: дорийлік, ионийлік, коринфтік 
түрлерін бейнелеуге болады. Дорийлік стиль қа-
рапайымдылығымен, қуаттылығымен, өз пішінінің 
ауырлығымен және нақты өлшемдерімен ерекшеле-
неді. Ионийлік стильде пішіндер жеңіл, нәзік, сәнді. 
Мұндай бағаналардың төменгі қабатына табан (сти-
лобат) – бірнеше шеңберлі белдіктер немесе науа 
орнатылады. Коринфтік стиль алғашқы екеуінен 
кейін пайда болды. Ол айрықша салтанатымен ерек-
шеленді. Аталған бағаналардың суреттерін көрсетіңіз 
және олардың қысқаша сипаттамасын келтіріңіз. Бұл 
презентацияны өнерге және сәулет өнеріне, сәулет 
ескерткіштеріне қызығатын жеке оқушыларға да 
тапсыруға болады.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• өнер туындыларына сипаттама беруіне;
• түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты жүй-

елеуіне;
• баға беруіне, ой-қорытынды жасауына;
• алынған білімдерді тәжірибе жүзінде қолда-

нуына қарай бағалауға болады.

Сандық білім беру ресурсы

«Ежелгі грек мифтерінің, Гомер поэмаларының 
мазмұны, құдайлар мен олардың бағытталуы», 
«Олимпиадалық ойындар және грек театры» сандық 
білім беру ресурстары http://play.nis.edu.kz сайтын-
да орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы бой-
ынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық білім 
беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосым-
ша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік жұмысы 
ретінде қолдануыңызға болады. 
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Оқу мақсаттары

(5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына 
шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау;
(5.2.4.1) ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың 
рөлін сипаттау.

Тірек сөздер

палестра 
академия
гимнасий
ликей

Ресурстар

Жапсырмалар, топ саны бойынша А3 қағаздары, 
маркерлер, "БББ" ("Білемін. Білгім келеді. Білдім") 
стратегиясын іске асыру үшін тақтадағы үш бағанға 
бөлінген кесте.

 §27. Ежелгі Грекияның гимназия, лицей,  
академияларында нені үйретті?

Оқулық: Ежелгі Грекияның гимназия, лицей, академияларында нені үйретті? 84-85-бет.

Сабаққа дайындық 
Әрбір оқушы үшін 2-3 жапсырма дайындап қой-

ыңыз. 
Тақтаға үш бағанды кесте сызыңыз: "Білемін", "Біл-

гім келеді", "Білдім".

Сабақтың деректі материалдары
Б.з.д. 212 жылы Рим флоты Сиракузы қамалына 

жақындаған кезде кемелердің үстіне данышпан ға-
лым Архимед ойлап тапқан лақтырушы машина та-
стаған тастар жауа бастады. Римдіктер өз кемелерін 
жедел кері бұрғанымен, Сиракузды жаулап алу ни-
еттерінен бас тартпады.

Сол кезде Архимед 75 жаста еді. Атақты ғалым қа-
ласының патриоты болды. Адамдардың күні-түні қа-
ланың қамалын қорғауға талпынғанын көрген ғалым 
төңірегіне балаларды жинап алып, мынадай сұрақ 
қойды: "Жаудың әскери флотының көзін жойғыларың 
келе ме?" "Иә, әрине, не істеу қажет?", – деп ұл бала-
лар жауап қайтарады. Сонда Архимед әрбір балаға 
алдын ала дайындап қойған бір-бір мыс қағаз беріп, 
оны күннің көзінде алтындай жылтырап тұратындай 
етіп тегістеуді тапсырады. Өз қаласын құтқару мүм-
кіндігі туралы ой балаларды қуантты. Тапсырылған іс 
атқарылған соң, ұлдар қамалдың қабырғасында жи-
налады. Әрқайсысының қолында жылтыраған, бетіне 
мыс орнатылған тастан жасалған қалқан болды.

Архимед жаудың оқтары жетпейтін жерге ұлдар-
ды жинап, қалқанды күн нұрына ұстауды бұйырады. 
Адамдар таңғалады. "Ал енді барлық айналарды рим 
галерасына бағыттаңдар ," – дейді ғалым. Қысқа уақыт-
тың ішінде қарамайланған жаудың кемелері өртеніп, 
жана бастайды. Римдіктердің үрейі ұшып, кеменің 
үстінде жүгіре бастайды, ал балалар болса, келесі га-
лераға айналарын бағыттайды. Рим әскерінің қолбас-
шысы кері шегінуге бұйрық береді. Шайқас аяқталды".

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ғылым неліктен пайда болды?

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының "Білемін", 
"Білгім келеді", "Білдім" кестесін толтырудың әдісін 
қолданыңыз. Кестені тақтаға сызыңыз және оқушы-
ларға жапсырмаларды таратып беріңіз (әрбір 
оқушыға 2-3 жапсырмадан). Оқушылардан Ежелгі 
Грекия білімі мен ғылымы туралы не білетіндерін еске 
түсіруді сұраңыз. Оқушылар өз ойларын жапсырмаға 
жазып алады және "БББ" кестесінің бірінші бағаны-
на орналастырады. Оқушылар өткен тақырыптардың 
бірінде Афины мен Спартадағы балалардың тәрбиесі 
туралы ақпаратты немесе көрген кинофильмдерден, 
оқыған кітаптардан алған мәліметтерін де естеріне 
түсіруі мүмкін.

Бұдан кейін оларға бұл сабақта не туралы білім 
алғылары келетіні туралы ойлануды сұраңыз. Оқушы-
лар өз ойларын келесі жапсырмаға жазып алады 
және Грекия туралы сұрақтарды "БББ" кестесінің екін-
ші бағанына бекітеді.

Үшінші бағанды олар сабақтың соңында толтыра-
тыны туралы хабарлаңыз.

Оқушыларға жұппен "Ежелгі Грекиядағы ғылым" 
мәтінін оқуды және талқылауды, сондай-ақ мағына-
лы бөліктерге бөлуді ұсыныңыз. Бұл мәтін көрсетіл-
ген ғылыми білімдердің пайда болуы мен дамуының 
барлық жағдайларын (себептерін) анықтауға көмек-
теседі. Сонымен қатар ең маңызды себепті атап, өз 
таңдауын дәлелдеуге ұсыныс жасаңыз.

Жауаптары
Ғылымның пайда болу себептері
Құлдардың еңбегін пайдалану нәтижесінде ақыл-

ой еңбегінің дене еңбегінен бөлінуі.
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Полис өміріндегі маңызды мәселелерді талқыла-
уға және дәлелдемелер келтіруді дамытуға мүмкіндік 
берген грек полистерінің демократиялық құрылысы.

Сайыскерлік ұстанымы зияткерлік және шығар-
машылық белсенділікті ынталандырды.

Бұл қызықты

Оқушылардың назарын айдар мәтініне аудармас 
бұрын, балалардың да Отанды жаулардан қорғауға 
көмектесе алатындығы туралы тарихты тыңдап шығу-
ды сұраңыз. Сиракузы қаласының қорғанысы туралы 
аңызды әңгімелеңіз. Оқушылар айдарға арналған су-
ретті қарастырып, ұлы Архимедтің өнертабыстарын 
табады.

Бұдан кейін оқушылар айдар мәтінін оқиды.

Жасап көріңдер 

Оқушылар "Ежелгі гректердің жазуы" мәтінін оқи-
ды. Хатты жазу барысында олардың өткен сабақтарда 
алған білімдерін де қолдануы тиіс екенін ескертіңіз. 
Оқушылар өз дәптерлеріне хат жазады. Бұдан кейін 
олардан көрші отырған оқушылармен хат алмасуын 
және жұппен талдауын сұраңыз.

Қосымша "Ассоциативті бұтақ" стратегиясын қолда-
ныңыз. Тақтаның ортасына "Жазу" деп жазып, оқушы-
ларға тақтаға осы сөзбен туындайтын ассоциациялар-
ды жазуды тапсырыңыз. Ежелгі адамдар үшін жазудың 
мәнін ашатын сөздерге баса назар аударыңыз.

Анықтаңдар

Оқушыларды топтарға біріктіріп, әрбір топқа А3 
пішінді парақтан және маркерден таратып беріңіз. 
Оқушылар "Ежелгі Грекия мектептері" мәтінін оқиды 
және суретті қарастырады. Ежелгі грек және қазіргі 
білім беру жүйесін салыстырып, ұқсастықтарын табу-
ды тапсырыңыз.

Оқушылар "Философиялық мектептер" мәтінін оқиды.
Оқушыларға қазіргі қандай білім беру мекемелері- 

мен, лицей, академиялармен ұқсастық табатыны ту-
ралы сұрақ қойыңыз.

Жауаптары
Ұқсастықтары: білім беру жеті жастан бастала-

ды, мектептерде оқытылатын пәндер біркелкі (санау, 
жазу, оқу, музыка), спорттық мектептердің болуы.

Сабақтың соңында оқушылар сабақта таныған 
ақпаратты жазып алып, кестенің үшінші бағанына ен-
гізеді де, "Білемін, білгім келеді, білдім" кестесін тол-
тыруды аяқтайды.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
• ғылымның пайда болып, дамуына қоғамда 

болған өзгерістердің ықпалын сипаттауына;

• ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөліне 
сипаттама беруіне;

• жазудың ойлап шығарған белгілерін пайдала-
нып және шығармашылық қиялын айқындап, өз ой-
ларын жазбаша жеткізе білуіне;

• ежелгі және қазіргі білім беру жүйесінің ұқсас- 
тықтарын анықтап, салыстыруына;

• жаңа ақпаратты жүйелеп, қорытындылауына;
• тақырып бойынша өзінің білім деңгейін 

анықтауына қарай бағалауға болады.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға ғылыми журналға Ежелгі Грекиядағы 

олимпиялық ойындар туралы мақала жазуды тапсы-
рыңыз. Олардың назарын публицистикалық стильге 
аударыңыз.

Бұл тапсырманы орындау барысында жекелеген 
оқушыларға ежелгі олимпиялық ойындар туралы 
ақпараттық беттерді пайдалануды ұсынуға болады.

Мысал ретінде мынадай ақпаратты ұсынуға болады.
Олимпиялық ойындар ежелгі Грекияда б.з.д. 776 ж. 

пайда болды. Осы жылдан бастап, жалпы грек жыл 
санауы басталатын. Олимпияда Зевс мүсінінің жанын-
да өткізілетін және барлық эллиндіктерді біріктіретін 
бүкілхалықтық мерекеге айналатын. Ойын өткізу 
уақытында полистер арасындағы соғыстар тоқтаты-
латын. Атлеттер тек жеке даңқы үшін жарысқан жоқ. 
Жеңіс бүкіл полиске сый-құрмет әкелетін. Жеңген 
спортшы өмірінің соңына дейін полис азаматтары-
ның мықтысы болып есептелді. Оған сый-құрмет көр-
сетілді: театрдың алдыңғы қатардағы орындары, әске-
ри қатардың бірінші орны осындай жеңімпаздарға 
арналды. Оған ескерткіштер орнататын және тегін 
тамақтандыратын. Бұдан басқа спортшысы жеңіске 
жеткен қаланың тұрғындары қамалдың қабырғасын 
құлатып, бұл әрекетімен өз қаласының қажырлы 
азаматтарымен қорғалатынын көрсеткен. Олимпия 
ойындарының негізін Зевстің баласы Геракл қалаған 
деп есептеледі. Ол Зевстің өзінің қатал әкесі Крон-
ды жеңгенінің нышаны ретінде Олимпияға қасиетті 
зәйтүн ағашының бұтағын әкелген болатын. Ойын-
дардың алғашқы күні құдайларға құрбандық шалуға 
арналатын. Атлеттер бұл күнді құдайларға құрбандық 
ететін жерде өткізетін. Осындай үлгімен ойынның 
соңғы күні де аяқталатын. Ойындарға тек Грекияның 
еркін азаматтары ғана қатыстырылатын, ал құлдар 
мен варварлар жарыстарға қатыса алмайтын. Ойын-
дарға қатысу үшін қатаң іріктеуден өтіп, жаттығу қа-
жет. Ойындардың басты ұстанымы адалдық болған. 
Жарыстардың алдында атлеттер сайыстың барлық 
ережелерін сақтап, ұстануға ант беретін. Айыпталған 
атлет дене жазасына және айыппұл төлеуге кесілетін. 
Ойынның бағдарламасына жүгіру, күрес, секіру, диск 
пен найза лақтыру, жұдырықтасу, күрес, қос дөңге-
лекті арба және ат жарыстары енгізілген.
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Тараудың қорытындысы
Оқыту нәтижелері
Тарауды зерттеу барысында оқушылар философия 

ғылымы, Ежелгі Грекияда қандай философтар өмір 
сүргені, олардың мінсіз қоғам туралы ой-тұжырымда-
ры жөніндегі білімге ие болды. Оқушылар Сократтың 
нені уағыздағанын және не үшін айыпталғанын; Пла-
тонның көзқарасы бойынша, мінсіз қоғамның аза-
маттары қандай қасиеттерге ие болу керек екенін; 
Аристотель биліктің қандай түрі жетілген деп білгенін 
зерттеді. Оқушылар академия – Платонның филосо-
фиялық мектебі туралы білді. Академияда табиғаттың 
заңдылықтары мен қоғамның дамуы туралы талқыла-
улар жүргізіліп, ғылыми болжамдар ұсынылды.

Оқушылар ежелгі заман философтарының ой-пікір-
леріне қарапайым түсіндірме беруді, Сократ, Платон 
мен Аристотель көзқарастарының ұқсастықтары мен 
ерекшеліктерін анықтауды, түрлі дереккөздерден 
алынған ақпаратты жүйелеуді үйренді.

Тарауда ежелгі грек мифологиясына ерекше көңіл 
бөлінді. Оқушылар Ежелгі Грекияның мифтерін түсін-
діріп, мифология ежелгі грек өнерінде қалай айқында-
латынын білетін болды. Олар ежелгі гректердің түсінігі 
бойынша, табиғат күштерін және адамдардың өмірін 
кім басқарғанын, неліктен Зевс мүсіні әлемнің жеті ке-
реметінің бірі болып есептелетінін зерттеді. Ежелгі Гре-
кия мифтерін көрініс түрінде көрсете отырып, оқушы-
лар өздерін мифтің кейіпкері ретінде сезініп, ежелгі 
адамдардың өнегелі ойларын жадына түйді.

Ежелгі грек мәдениетінің негізгі нышаны – ғажайып 
Парфенон ғибадатханасы. Ол ғылыми білімдер мен 
технологияның жоғары дәрежеде дамығанын дәлел-
дейді. Тарау тақырыптарын зерделеп, оқушылар ғылы-
ми білімдер дамуының жағдайларын, ежелгі гректердің 
жазуын және Ежелгі Грекия мектептерінде нені оқытқа-
нын анықтады. Осы арқылы оқушылар ежелгі қоғам-
ның дамуындағы жазудың рөлін, сондай-ақ ғылымның 
пайда болуы мен дамуына қоғамдағы өзгерістердің 
ықпалын сипаттады. Оқушылар ежелгі грек және қазіргі 
мектептердегі білім беру жүйесін салыстырды.

Тарау тақырыптарын өту кезінде оқушылар Ежелгі 
Грекия өнеріне сипаттама беру үшін, антикалық сәу-
лет өнерін, театр, құмыра жасау қолөнер туындыла-
рының үлгілерін қарастырды.

Өздеріңді тексеріңдер
• Ежелгі Грекия философтары қоршаған әлем, 

қоғам туралы ой қозғады.
• Ежелгі Грекияда сәулет өнері, мүсін, театр, са-

уыт жазу, әдебиет дамыды.
• Афинылық мектепте жазуды, оқуды, санауды, 

музыканы үйретті.

Қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Құдайлардың есімдерін олардың қай 

білімнің қамқоршысы болғаны туралы ақпаратпен 
сәйкестендіріңдер.

Фемида Өнердің қамқоршы құдайы

Гера Соғыс пен жеңістің, сондай-ақ да-
нышпандық, өнер мен қолөнер құдайы

Дионис Әділеттілік құдайы 
Афина Отбасының қамқоршы құдайы 
Аполлон Шарап пен шаттық құдайы

Деметра Құнарлылық құдайы, егіншіліктің 
қамқоршысы

2-тапсырма. Дұрыс жауап нұсқасын табыңдар.
1. Афиныдағы орталық, берік қорғалатын бөлік қа-

лай аталды?
А. Агора.
Ә. Акрополь.
Б. Форум.
В. Керамика.
2. «Театр» сөзі грек тілінен аударғанда қандай 

мағына білдіреді?
А. Көрініс.
Ә. Мейрам.
Б. Ойын-сауық.
В. Салтанат.
3. Алғашқы театрлық көріністер қай құдайдың құр-

метіне өткізілді?
А. Зевс.
Ә. Дионис.
Б. Афина.
В. Аполлон.
4. Б.з.д. ІІІ ғ. Сиракузы қаласында өмір сүрген ежел-

гі грек математигі, физик, инженер:
А. Пифагор.
Ә. Евклид.
Б. Гиппократ.
В. Архимед.
5. Өзін жылқыға жабысқан бөгелекке теңеген фи-

лософ:
А. Сократ.
Ә. Платон.
Б. Аристотель.
В. Демокрит.

3-тапсырма. "Ежелгі Грекия өнері" шығармасын-
дағы оқушының қателерін анықтап, түзет:

"Ежелгі гректердің өмірінде мифтер маңызды 
орын алатын. Мифтерде құдайлар, батыр ерлер 
мен билеушілер туралы әңгімелейтін. Құдайлардың 
құдайы Зевс болды. Ол өнердің қамқоршы құдайы 
болды. Сонымен қатар гректер театрды жақсы 
көретін. Бұл сөз грек тілінен аударғанда, "шаттық" 
деген мағынаны білдіреді. Көрініс екі сағатқа созыла-
тын. Рөлдерді ерлер мен әйелдер ойнайтын. Көріні-
стерге тек ақсүйектер ғана қатысуға құқылы бол-
ды. Көріністерде тарихи оқиғалар айқындалатын". 

88



89

9. Рим империясының гүлденуі

Тараудың мақсаттары 

• Ежелгі Римдегі биліктің қандай болғанын түсін-
діру;

• Рим жауынгерлерінің қарулануын сипаттау;
• Рим империясының қалай құрылғанын түсін-

діру;
• Ежелгі Рим қоғамындағы әлеуметтік топтарды 

анықтау; 
• Ежелгі Рим мәдениетін Ежелгі Рим қоғамының 

даму деңгейінің көрінісі екенін көрсету; 
• Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшелігін 

анықтау;
• Спартак көтерілісін оның шығу себептерін көр-

сете отырып сипаттау.

Негізгі ойлау дағдылары
Оқушылар Ежелгі Римдегі басқару жүйесін си-

паттауды, Рим империясының пайда болуының се-
бептері мен салдарын түсіндіруді, жаулап алушылық 
соғыстардың салдарын талдауды, Рим өркениетінің 
ежелгі дүние тарихындағы маңызын өз сөздерімен 
жеткізе білуге үйренеді. Оқушылар құрылыс өнерінің 
дамуына ежелгі римдіктердің қосқан үлесін айқын-
дайды. Тарихи оқиғаларды талдау негізінде оқушы-
лар Рим империясындағы құлдықтың пайда болуы 
мен даму факторларын анықтайды. "Республика", 
"империя", "патриции", "плебей", "термдар", "акве-
дук", "гладиатор", "көтеріліс" ұғымдарын дұрыс қол-
дана білуді үйренеді.

Тарау тақырыптарын оқу үдерісінде оқушылар өз-
дерінің метакогнитивтік біліктіліктері мен әртүрлі де-
ректерден қажетті ақпаратты анықтау және іріктеу, 
пайымдауларды берілген критерийлер бойынша жік-
теу, оқыған мәтіннің мағынасын түсіну мен оның бас-ты 
мағынасын айқындау сияқты дағдыларын жетілдіреді.

Тарауды оқыту үдерісінде картамен жұмыс, сон-
дай-ақ оқытылатын тарихи оқиғалар мен үдерістер 
туралы оқушылардың өз ойларын айту мүмкіндігі қа-
растырылған.

Ойланып көріңдер
Рим қаласының құрылысы туралы аңыз
Рим Тибр өзені жағасында орналасқан. Қала биік-

теу жерге салынды. Қаланың орналасуы оның да-
муына ықпал етті. Антика авторлары бізге Римнің 
салынуы туралы аңыздар қалдырды. Осы аңыздар 
бойынша, Рим салынған жерге алғаш келген шет 
жерліктер: грек Эвандр мен Геракл (Геркулес) бола-

тын. Троя құлаған соң осы жерге Эней басқарған тро-
яндық қашқындар келді. Келе жатқан кезде Асканий 
Юлийдің бүкіл туысы қайтыс болады. Барлық тро-
яндық қаңғырудан шаршап, әйелдердің бірі жүзуді 
тоқтатуды талап етеді. Оның есімі Рома еді. Жергілік-
ті патша Латин трояндықтарды қабылдап, өз қызы 
Лавинияны Энейге тұрмысқа береді. Кейінірек Эней 
Латин халқына және трояндықтарға билік ете бастай-
ды. Біріккен халықты латиндер деп атады. Асканий 
Юлийдің ұрпақтары орманда тұрды, сондықтан 
оларды Сильвий (яғни, «орманшылар») деп атады. 
Асканий Юлийдің ұрпақтарының бірі – Рея Сильвий-
ге Марс құдайы ғашық болады. Олардан Ромул және 
Рем деген егіздер туады. Рея Сильвийдің ағасы – Аму-
лий оларды Тибр өзеніне лақтыруға тапсырма бе-
реді. Өзен суы тартылғанда оларды ұрғашы қасқыр 
тауып алып, өз сүтімен емізіп асырайды. Осыдан 
кейін егіздерді Фаустул бақташы тәрбиелеп өсіреді. 
Егіздер өскеннен кейін Палатин төбесіне қала сала 
бастайды. Осыдан кейін екі ағайындының арасында 
болған жанжалда Ромул Ремді өлтіреді. Аңызға сәй-
кес, алғашқы патша болған Ремнің құрметіне қала 
Рим деп аталады. 

Римнің тарихи қайраткерлері туралы оқушы-
лардың жауаптарын мұғалім төменде көрсетілген 
мәліметтерді пайдаланып толықтыра алады. 

Ежелгі Римнің танымал адамдарына мынадай 
тұлғаларды жатқызуға болады: 

Октавиан, Публий Корнелий Сципион, Корнеллий 
Сулла, Спартак, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Помпей, 
Красс, Марк Катон, Клавдий, Гай Марий, Марк Тулий 
Цицерон, Марк Октавий, Марк Антоний, Тиберий 
Юлий Цезарь, Гай Юлий Цезарь Калигула, Клавдий, 
Нерон, Сенека, кіші Сенека, Квинтилиан, Сервий 
Сульпиций Гальба, Вителлий, Тит Флавий Веспасиан, 
Марк Нерва, Марк Траян, Каракалла, Адриан, Анто-
ний Пий, Марк Аврелий, Коммод, Диоклетиан, Конс- 
тантин. 

Мәдениет саласындағы тарихи тұлғалар: Сенека, 
Марк Аврелий, Эпиктет, Гораций, Петроний, Верги-
лий, Гораций, Овидий, Тит Ливий, Стаций Папиний, 
Валерий Флакх, Марк Марциал, Ювенал, Плутарх, Та-
цит, Лукиан, Апулей.

Алғашқы Рим заңгерлері: Сабин, Кассий Лонгин, 
Сальвий Юлиан, Прокул, Публий Ювенал Цельс, 
Секст Помпоний, Гай Кассий Лонгин. 

Алғашқы Рим ғалымдары: Үлкен Плиний, Луций-
Колумелла, Варрон, Корнелий Цельз, Соран, Гален, 
Клавдий Птолемей және т.б.
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Оқу мақсаттары

(5.3.1.1) ежелгі мемлекеттердің саяси 
құрылымының ерекшеліктерін анықтау;
(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің 
шекараларын қалай өзгерткенін талдау. 

Тірек сөздер

республика 
империя

Ресурстар

Маркерлер, жапсырмалар, топтар үшін флип-
чарттар немесе А4 пішінді парақтар.

В. И. Кузищин. История Древнего Рима.– М.: Выс-
шая школа, 2000 г.

 §28. Рим ежелгі дүниенің ең қуатты  
империясына қалай айналды?

Оқулық: Рим ежелгі дүниенің ең қуатты империясына қалай айналды? 88-91-бет.

Сабаққа дайындық 
Сұрақтар мен жауаптар, сондай-ақ Ежелгі Рим-

нің саяси жүйесі туралы пайымдаулар жазылған ке-
спеқағаздар дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Ежелгі Римнің тарихы үш кезеңге бөлінеді:
1) б.з.д. VIII ғ. – б.з.д. VI ғ. – патшалық кезең;
2) б.з.д. VI ғ. – б.з.д. I ғ. – Рим Республикасы;
3) б.з.д. I ғ. – б.з. V ғ. – Рим империясы.
Римдіктер бүкіл Италияны, Сицилияны, Сардиния-

ны, Корсиканы бағындырды. Рим соғыс арқылы Же-
рорта теңізінің барлық жағалауында билік орнатты. 
Мұндай қуатты мемлекетке айналуы әскерді нығайту 
арқылы жүзеге асты. Б.з.д. І ғ. Рим мемлекеті импери-
яға айналды. 

Рим императорының билігі қасиетті саналды. Ол 
діни елші мен «құдай берген авгур» деген мағына-
ны білдіретін «Құдай ұлы», «Август» деген, сондай-ақ 
«Отан әкесі» мәртебесіне ие болды.

(В. И. Кузищин. История Древнего Рима.– М.: Выс-
шая школа, 2000 г. )

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ойланыңдар

• Сыныпты 3-4 оқушыдан тұратын топтарға 
бөліңіз. Сабақты оқушылардың Ежелгі Рим ту-
ралы білімін нақтылаудан бастаңыз. Олардан 
«Мәңгі қала» мәтінін оқып, оқулықтағы суретті 
қарастыруды сұраңыз. Оқушылармен Коли-
зейдің Римнің күш-қуатын қалайша айқындай 
алатынын талқылаңыздар. 

• Мұндай құрылыстар салу үшін мемлекет қан-
дай болуы керек?

• Колизей не үшін салынды?
• Ол қалай тұрғызылды?

Жауаптар
Колизей мемлекеттік мәселелерді қарастыратын 

көп адамның қатысуымен болатын іс-шаралар, жина-
лыстар үшін салынды. Мұндай құрылыс ұзақ уақытты, 
қажырлы еңбекті, инженерлік шешімдерді, құрылыс 
материалдарының шығынын талап етеді. Оны құлдар 
салған болуы мүмкін.

Үйлестіріңдер және салыстырыңдар 

Оқушылар «Ежелгі Римдегі билік» мәтінін оқиды.
Саяси жүйенің түрлері туралы тапсырманы орын-

дау үшін оқушыларға Римдегі басқару туралы тұжы-
рымдар келтірілген кеспеқағаздарды таратыңыз.

Кеспеқағаздарды берілген санаттар бойынша ор-
наластыруды тапсырыңыз.

А. Патшалық кезең. Ә. Республикалық басқару.
Тұжырымдар
1. Билік ұрпақтан-ұрпаққа берілді.
2. Патша заңдар шығарып, олардың орындалуын 

бақылап отырды.
3. Сенат басшылығында патша отырды.
4. Сенат жұмысын консулдар басқарды.
5. Заң жобалары халық жиналысында талқыланды.
6. Заңдар сенат бекіткеннен кейін күшіне енген.
7. Заңдар тәртіп ережелерін реттеді.
8. Басқарудың мұндай түрі б.з.д. VIII–VI ғғ. болған.
9. Басқарудың мұндай түрі б.з.д. VI–I ғғ. болған.
Оқушылардан қандай заң адам құқықтарын 

қорғайтыны туралы сұраңыз: басқарушы қабылдаған 
заң ба әлде талқылау арқылы қабылданған заң ба?

Оқушылар зерделеген ақпаратты пайдалана оты-
рып, «Рим тұрғындарының басым көпшілігі үшін 
басқарудың қай түрі қолайлы болды?» деген сұраққа 
жауап береді. 

Әр топ өз ойын берілген критерийлерге сүйене 
отырып негіздейді.

1. Билік кімнің мүдделерін айқындады?
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2. Патшаның билігі қандай болды? 
3. Халық басқару ісіне қатыса ма? 
Жауаптары
Кеспеқағаздарды орналастыру: А – 1, 2, 3, 8. 
Ә – 4, 5, 6, 7, 9.
Халықтың қатысуымен қабылданған заң жоғары-

дағы басқарушылардың ғана емес, тұрғындардың 
көпшілігінің мүддесін қорғайды, сол себепті де тиімді 
болып есептеледі.

Республикалық басқару:
1) көпшіліктің мүдделерін қорғайды;
2) патша билігі жоқ;
3) халық заңдарды талқылайды. 

Анықтаңдар

Оқушыларға оқулықтағы 3-суретті қарауды ұсы-
ныңыз. Ромул мен Рем туралы аңызды айтып беріңіз. 
Штандарт деген не екенін сұраңыз. Неліктен «сенат» 
және «еркін халық» ұғымы қатар қолданылатынын 
сұраңыз. Осы ұғымдар арқылы римдік қоғамның тәу-
елді немесе еркін болғанын анықтауға бола ма? 

Жауаптары
«Сенат» және «еркін халық» ұғымы қатар қолда-

нылды, себебі сенат құрамына Римнің тек еркін аза-
маттары енді. 

Ежелгі әлемнің ұлы әскері 

Оқушылар «Ежелгі әлемнің ұлы әскері» мәтінін 
және «Бұл қызықты» айдарын оқиды. Жұптасып 
римдіктердің әскери қару-жабдықтарының түрлерін 
талқылауды сұраңыз. Оқушылар рим жауынгер-
лерінің түрлі санаты үшін қаруланудың қандай түр-
лері ортақ болғанын анықтайды. 

«Рим жауынгерінің әскери жабдығы қандай сыр 
шертеді?» деген тақырыпта 30 сөзден құралған эссе 
жазуды ұсыныңыз. Оқушылар «Пирр жеңісі» мәтінін 
оқиды, картадан оңтүстік Италияны көрсетеді. 

Жеңіліске тең жеңіс 

Оқушыларға «Пиррдің жеңісі – жеңіліске тең 
жеңіс» деген Пиррдің тұжырымы туралы ойлану-
ды тапсырыңыз. Оқушылар жеңіс көп шығындар 
арқылы келген болса, онда ол жеңіс емес, жеңіліс 
екенін айтады.

Оқушылар "Пуни соғыстары" мәтінін оқып, карта-
дан Рим, Карфаген, Македония, Грекия, Испания ел-
дерін қарастырады.

Ганнибал сияқты ойланып көріңдер 

Оқушылардан Ганнибал әскерінің Альпі арқылы 
өткен кезде көрген қиындығын елестетіп көруді 
сұраңыз. Оқушылар оның Римге не себепті осындай 
қауіпті жолмен баруға ұйғарғанын айтады.

Топтарды Канн маңындағы шайқастардағы әскери 
әрекеттердің жолын флипчартқа (ватманға немесе 

А4 пішінді қағазға) салуды және жеңіс кімнің жағында 
болғанын болжап көруді сұраңыз. 

"Карфаген қиратылуы тиіс!"(Үлкен Катон)

Оқушылардан Римнің Карфагенді жою себептерін 
маңызы бойынша жіктеуді сұраңыз:

A. Карфаген Римнің Жерорта теңізіндегі қуатты 
бақталасы болды.

Ә. Карфаген күшті теңіз флотына иелік етті.
Б. Карфагеннің солтүстік Африка аумағындағы 

иелігінің болуы.
В. Карфаген Сицилияны қайтарып алуға тырысты.
Г. Рим Жерорта теңізіндегі жалғыз мықты мемлекет 

болуды қалады.
Жауаптары 
1. Г. 2. A. 3. В. 4. Ә. 5. Б.

Рим империясы 
Топтарға тұжырымдар жазылған кеспеқағаздарды 

таратыңыз. Оқушылар жұптасып, берілген сұрақтарға 
жауап бере отырып, тұжырымдарды талқылайды.

Цезарьдың қай әрекеті сенатқа қарсы бағытталған 
болатын? Оның қандай әрекеттері сенатты қорғады?

Кеспеқағаздағы тұжырымдар
Цезарь сенатқа хабарламай, заңдарды бөлек ха-

лық жиналыстары арқылы өткізді.
Цезарь сенатқа халық жиналысының жұмысын 

"жайсыз аспан құбылыстары" себебінен тоқтатуға 
тыйым салды. 

Цезарь мен Помпей бақталас болған. 
Цезарь сенатты таратқан жоқ.
Оқушылар «Рим империясы» мәтінін оқиды және 

картадан Венгрия, Албания, Хорватия, Босния, Герце-
говина, Болгария, Ұлыбританияны көрсетеді. 

Жауаптары
Цезарьдың әрекеттері сенатты қорғады – 4-тұжы-

рым, сенатқа қарсы болды – 1, 2, 3. 
Оқушылар Цезарьдың жеке-дара билікке ұмтылға-

ны туралы қорытындыға келеді.

Бағалау критерийлері 
Оқушылардың: 
– Рим мемлекеті шекарасының өзгеру себептерін 

анықтау және негіздеу;
– тарихтағы тұлғалардың рөлін бағалау;
– тарихи оқиғалардың маңызын анықтау және не-

гіздеу қабілеті бағаланады. 

Сандық білім беру ресурсы

«Императорлар Цезарь, Октавиан, Нерон, Траян-
ның басқаруы», «Пуни соғысы» сандық білім беру 
ресурсы http://play.nis.edu.kz. сайтында орналасқан. 
Осы сілтеме және ресурс атауы бойынша ақпаратқа 
қол жеткізе аласыз. Сандық білім беру ресурстары 
ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосымша тапсырма 
немесе оқушылардың өзіндік жұмысы ретінде қолда-
нуыңызға болады.
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Сабаққа дайындық 
Сұрақтар мен жауаптар, сондай-ақ Рим мен Пом-

пей туралы тұжырымдар жазылған кеспеқағаздарды 
дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары 
Ежелгі Римде құқық – мемлекет заңдарының жү-

йесі алғаш рет жүйеге келтірілді.
Карл Брюллов өзінің суреттеріне қираған Помпей 

жерінен табылған шынайы заттарды пайдаланды, 
олар Неапольдің мұражайында сақталған. 

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ойланыңдар

 Сыныпты 3-4 оқушыдан құралған топтарға бөліңіз. 
Топтарға оқулықтағы суреттерді қарастыруды тапсы-
рыңыз. Оқушылар бұл құрылыстардың қандай ақпа-
рат беретіні туралы ойланады. Оқушылардың ойын 
жандандыру үшін топтарға мынадай сұрақтар қойып, 
ойлануды сұраңыз:

• Бұл сәулет ескерткіштері римдіктердің талпыныс- 
тарының қандай болғанын көрсетеді? Олар бізді 
несімен таңғалдырады?

• Римдік құрылыстар неліктен тіпті Ұлыбритания 
мен Түркиядан табылған?

Жауаптары 
Қазіргі Ұлыбритания мен Түркия Рим империясы-

ның құрамында болған. Римнің жетістіктері провин-
цияларға да таралды.

«Барлық адамдарды қанағаттандыратын 
заң жоқ» (Тит Ливий, рим тарихшысы)

Оқушылар мәтінмен танысқаннан кейін «Сауал-
наманың АВС техникасы» ойынын өткізіңіз. Топқа 
бөлініп, мәтіннен патрицийлер Римнің жергілікті 

тұрғыны болғандығы туралы ойды табуды және мы-
надай сұрақтар жөнінде ойлануды сұраңыз:

• Неліктен басқа жерлердегі еркін адамдар Римге 
қоныс аударды?

• Еркін адам қалайша өз еркіндігінен айырылып, 
құлға айналуы мүмкін?

Үш топтан бір-бір оқушыдан таңдап алыңыз: бірі (А 
оқушы) сұрақтарға жауап береді, екіншісі (Ә оқушы) 
оның жауаптарын толықтырады, үшіншісі (Б оқушы) 
алғашқы екеуінің жауаптарын теріске шығарады.

Жауаптар 
Патрицийлер барлық құқыққа ие болды.
Рим қолайлы орналасуымен, климатымен, даму 

деңгейімен тартымды болды.
Адам егер тұтқынға алынса немесе қарызын қай-

тара алмаса құлға айналатын болған. 

Рим тұрғындарының құқығы 

 Оқушылар мәтінмен танысқан соң, «Тоғыз гауһар 
тас» ойынын өткізіңіз.

Оқушылар Римдегі заңдар туралы тұжырымдар 
келтірілген кеспеқағаздарды «гауһар тас» пішінінде 
орналастырады. Ең маңызды тұжырым жоғары жағы-
на, одан кейінгілері маңыздылық ретіне қарай орна-
ластырылады. Оқушылар топтық жұмыста таңдауын 
немесе кеспеқағаздар туралы айтады. 

Кеспеқағаздардағы тұжырымдар
1. Құлдардың құқығы болмады.
2. Заңды патрицийлер бекіткен.
3. Римді патрицийлер басқарды.
4. Плебейлер – Римге сырттан келіп қоныстанушы-
лар. 
5. Римде құқық теңдігі болған жоқ.
6. Сенат отырыстарын патрицийлер өткізді.
7. Әскерде патрицийлер қызмет еткен.
8. Плебейлер еркін болған.
9. Плебейлердің үлестері аз болған.

Оқу мақсаттары

(5.1.2.1) ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын 
сипаттау;
(5.2.2.3) ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру. 

Тірек сөздер

термдер
акведуктар
патрицийлер
плебейлер

Ресурстар

Маркерлер, жапсырмалар, топтар үшін флип-
чарттар немесе А4 пішінді парақтар. 

§29 Ежелгі римдік қоғамның дамуы 
мәдениет арқылы қалай айқындалады?

Оқулық: Ежелгі римдік қоғамның дамуы мәдениет арқылы қалай айқындалады? 92-93-бет.
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Жауаптары 
6, 3, 2, 7, 4, 6, 9, 5, 1

Білім, ғылым мен мәдениеттің дамуы 
Оқушылар мәтінді оқиды және дәптерлеріне Римдегі 

оқу деңгейлері туралы сызба сызады. Оларға қойыла-
тын сұрақтар: "Латын және грек тілдері мемлекеттік ме-
дицина мен құқық салаларында қандай рөл атқарды?"

«Сарапшыға сұрақ» ойыны. Топтар сарапшы бо-
латын бір-бір оқушыдан таңдап шығарады. Басқа 
оқушылар сұрақтарға берілетін жауаптарды дәптер-
леріне жазып жатқанда, сарапшылар тобы ғылым 
мен тәжірибенің өзара қалай байланысатыны туралы 
талқылайды. Олар мұғалім көмегіне жүгіне алады. Са-
рапшылар қайтып келеді және талқылау қорытынды-
сын өзге оқушылармен бөліседі. 

Бұдан әрі оқушылар топтасып, Римдік ғылым өмір 
сүру мен еңбек шаруашылығы үшін пайдалы нәтиже-
лерге қол жеткізуге бағытталғанын растайтын дерек-
терді анықтайды.

Жауаптары
Рим Ежелгі Грекияның көптеген мәдени жетістік-

терін үлгі етіп алды.
Римдіктер ұқыпты болды: олар денсаулық пен 

құқықтың қорғалуына көп көңіл бөлді. Ежелгі Римнің 
барлық ғылымдары тәжірибелік мәнге ие болды.

Салыстырыңдар

Оқушыларға тұжырымдама-кеспеқағаздарды та-
ратыңыз. Кеспеқағаздарды: а) жалпы; ә) әртүрлі са-
наттары бойынша орналастыруды сұраңыз. «Әртүр-
лі» санатындағы тұжырымдарды елдер бойынша 
орналастыру керек. 

Тұжырымдар: 
1. Оқыту үш сатылы болды.
2. Медицина, картография, агрономияға қосқан 

үлестері.
3. Бұл халықтың құқық саласындағы жеткен 

жетістіктері әлем құқығының негізін қалады.
4. Ғылым тәжірибелік нәтижелерге қол жеткізуге 

бағытталған болатын.
5. Палестрада оқушылар спортпен шұғылданды.
6. Бұл халықтың жазуы көптеген халықтардың 

әліпбиін құруға негіз болды.
Жауаптары
а) 1, 2; ә) 3, 4 – Рим; 5, 7 – Грекия.

Бұл қызықты

Айдардан оқушылар Римдік термдердің құры-
лысымен танысады және Ежелгі Римде ойлап 
табылған бетон туралы мәлімет алады. Оқушылармен 
осы өнертабыстардың қазіргі күндегі маңыздылығы 
туралы әңгіме жүргізіңіз. 

Помпейге саяхат 

Мәтінді оқуды және оқулықтағы суретке қарауды 
сұраңыз.

«Жетектеу» ойыны. Топтарға барып, сұраққа жа-
уап табатын бір оқушыны таңдап алыңыз. Бұл – ЖЕ-
ТЕКТЕУШІ. Жетектеушінің соңынан жүріп, барлық 
ақпаратты жазып алатын екінші оқушы таңдаңыз. 
Бұл – ҰШҚЫШ.

Жетектеушінің үстел үстінде сұрақтар берілген 
кеспеқағаздары бар. Жетектеуші сұрақ берілген 
кеспеқағаздарды алып, өзі қалаған топқа жақындап, 
сұрағын қояды. 

Сұрақтар келтірілген кеспеқағаздар
1. Неліктен біз Помпейді дамыған қала болған 

деп санаймыз?
2. Римнің еркін тұрғындарының барлығы нелік-

тен зәулім үйлерде тұра алмады?
3. Ежелгі қалалар өркениетінен біздің күнімізге 

дейін не сақталды? 
Жауаптары
Помпейде қала өркениетінің белгілері болды.
Зәулім үйлер салу қымбат болған.
Театрлар, ғибадатханалар, термдер, көпірлер, ка-

налдар, тұтас қаланы сумен қамтамасыз ету жүй-
есі – бұл Ежелгі Римнен қазіргі күнге дейін жеткен 
жетістіктер болып саналады. 

Помпейдің ақырғы күні

Оқушылардан жұптасып суретті талқылауды және 
айтылған жайттарды табуды сұраңыз:

• Лапылдаған, қызыл қара түсті, жайылып ке-
теді. Бұл не?

• Ер адам қолын көтеріп тұр. Неге?
• Балаларын құшағына алған ана. Ол нені сұрап 

дұға оқиды?
• Қарт адамды көтеріп тұрған балалары. Олар 

не істемек?
• Анасын көндіруге тырысып жатқан бала. Ол 

не сұрап тұр?
• Қайтып бара жатқан абыз. Неліктен?
• Басында сурет салуға қажетті құралдар са-

лынған қорабы бар адам. Қалай ойлайсыңдар, 
ол кім?

• Суреттің басты идеясы қандай?
Жауаптары
Суретте жанартау атқылауда, лава, түтін.
Ер адам отбасын қорғау мақсатында қолын көте-

руде. Ана рақымшылық үшін дұға оқып отыр. Бала-
лары әкесін құтқару мақсатында оны көтеріп кетіп 
барады. Баласы анасынан тұруды өтінуде. Адамдарға 
не болып жатқанын түсіндіре алмай, абыз қашып ба-
рады. Бояулар салынған қорабы бар адам – суретші 
Карл Брюлловтың өзі. Ол «бақылау үстінде». Суреттің 
идеясы: қайғы-қасірет адамның бойынан махаббат 
пен үмітті тартып ала алмайды. 

Бағалау критерийлері
Оқушыларды: 
– Ежелгі Римнің әлеуметтік құрылысын сипаттау;
– қоғам дамуындағы мәдениеттің рөлін бағалау 

қабілетіне қарай бағалай аласыз.
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Оқу мақсаттары

(5.1.2.2) ежелгі дүниедегі құлдықтың 
ерекшеліктерін анықтау;
(5.3.2.3) Ежелгі Римдегі Спартак көтерілісін 
сипаттау, себептерін анықтау. 

Тірек сөздер

көтеріліс 
гладиатор 

Ресурстар

«Рим империясы» картасы. Спартак көтерілісі ту-
ралы атластар мен кескін карталар.

§30. Спартактың көтерілісі Ежелгі  
Римдегі құлдықты қалай сипаттайды?

Оқулық: Спартактың көтерілісі Ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды? 94-95-бет.

Сабаққа дайындық
Гладиаторлар туралы 1-2 минуттық бейнебаян, 

рөлдік ойындар үшін тапсырмалар берілген ке-
спеқағадар, синквейн құрастыру ережелері берілген 
плакат, Спартак пен Крикс хаттарының мәтіні.

Сабақтың деректі материалдары
Қоғам дамуының эволюциясы патриархалды құл-

дықтан классикалық кезеңге ауысуына алып келді. 
Құлдықтың классикалық кезеңінде құл адам мәрте-
бесін жоғалтады. Құлдықтың патриархалды кезеңінде 
құлдар әлсіз қарсылық көрсететін. Енді Рим тарихын-
да жаңа құбылыс – құлдар көтерілісі пайда болды. 

(По материалам книги Кузищина В.И. "История 
Древнего Рима"- М.: Высшая школа, 2000 г.)

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ойланыңдар 

Оқытудың белсенді тәсілі «Пазлдарды» пайдала-
ныңыз. Жұптық жұмыс. Оқушылар тапсырманы оқып, 
өз ойларын (15–20 сөз) дәптерлеріне жазады, содан 
соң жазбаларымен алмасып, бір-бірінің ойына қатысты 
пікірлерін білдіреді.

Жауаптар
Шығынды мүлдем дерлік талап етпегендіктен, құл-

дар арзанға түсті. Құлдың киімі ең арзан, тамағы жар-
тымсыз, еңбегі тегін болды.

Рим қоғамындағы құлдар

Оқушыларға оқулықта берілген суреттерді пай-
далана отырып, «Бір күні мен Римге келдім және 
......» деп басталатын әңгіме құрастыруды сұраңыз. 
2-3 оқушының әңгімесін тыңдаңыз. Интербелсенді 
тақтаға гладиаторлар туралы 1-2 минуттық бейнеба-
янды қосыңыз немесе оқушыларға гладиаторлар ту-
ралы айтып беріңіз.

Res non persona 

Оқушылардан тапсырманы оқып шығуды өтініңіз.
Оқытудың белсенді тәсілі «Кемпірқосақты» пайдала-
ныңыз. Оқушылар жұптасып, «Объект-зат» немесе 
«Құқық субъектісі» тапсырмасын талқылайды. Олар-
дың қайсысы өмірді адамға берілген ең құнды дүние 
ретінде қарастырады? Адам – зат: мұны қалай елесте-
тесіз? Ой алмасу үшін бір жұптың оқушысын келесі 
жұптың оқушысымен біріктіріңіз. Содан соң екі жұп 
тағы бір жұппен бірігеді және алмасады. 

Жауаптар 
«Құқық субъектілерін» осылай деп есептейді.
Адам – зат: бұл – құл, оның ауыз ашуға құқы жоқ, 

жеке бас бостандығы жоқ. 

Гладиаторлардың көтерілісі 

Сыныпты "Картографтар", "Реставраторлар", "Хро-
нистер", "Лингвист-аудармашылар" деген топтарға 
бөліңіз. Оқушылар оқулықтағы картаны, атластар мен 
кескін карталарды пайдаланады. «Картографтар» то-
бының қатысушылары «Рим империясы» картасынан 
Рим, Капуя, Везувий, Альпіні табады. Олардың орна-
ласқан орнын кескін картада белгілейді. «Реставра-
торлар» тобының қатысушылары берілген сөйлем-
дердегі қатені табады:

А. Гладиаторлар қуғыннан құтылып, Альпі тауында 
жасырынып қалды. Қамсыздық – құлдардың жеңілу 
себебі болды.

Ә. "Спартак Римге еркін адам болып келіп, гладиа-
тор болды, бірақ ол жанды меншік болуды қаламады" 
деп жазады.

«Хронистер» тобының мүшелері флипчартта мы-
надай сұрақтарға жауап жазады:

•Римдіктер мықты құлдарды өз жауынгерлеріне 
емес, неліктен гладиаторларға айналдырған?

•Гладиаторлар көтерілісі қай ғасырда болды?
•Римдіктердің гладиаторларға құрған «тұзағы» 

неліктен пайдасыз болып қалды?
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"Лингвист-аудармашылар" тобы сөздердегі түсіп 
қалған әріптерді жазады: гл..диатор, Капу …, В..зувий, 
қ...лдар.

Мынадай сөздер қандай сұрақтарға жауап бе-
руі мүмкін: гладиатор, Спартак, бостандыққа деген 
ұмтылыс?

Жауаптары 

Картографтар
Рим – оңтүстік-шығыс, Капуя 
және Везувий – оңтүстік, Альпі –
Италияның солтүстік-шығысы

Реставраторлар
Мәтіндегі қателер: а) Альпі – 
Везувий; құлдар – римдіктер;
ә) еркін адам – құл 

Хронистер

Гладиаторлардың жекпе-жегі 
римдіктер үшін көңіл көтеретін 
ойын-сауық ретінде болды. Күшті 
құлдардың көбі әскерге қажетсіз 
болды, олар римдіктердің 
өздеріне қарсы шығуы мүмкін 
еді. Гладиаторлардың көтерілісі 
б.з.д. І ғ. болды. Гладиаторлар 
арқан арқылы Везувийдің қарсы 
жағынан түсе білді

Лингвист-
аудармашылар

Гладиатор, Капуя, Везувий, 
құлдар. Гладиусты меңгерген 
жауынгер-құлдарды Римде 
қалай атады? Ежелгі Римдегі 
гладиаторлардың көтерілісін 
кім басқарды? Ежелгі Римдегі 
гладиатор-құлдар неге ұмтылды?

"Ештеңе және ешқашан ештеңеден пайда 
болмайды" (Спартак)

Оқушылар құлдардың Капуядағы түрме-мектептен 
қашу туралы шешімінің дұрыс немесе бұрыс екенді-
гі туралы сұраққа жауаптарын дәптерлеріне жазады. 
Содан соң жұпқа бірігеді және бір-бірімен өз жауап-
тарымен бөліседі.

Жауабы
Қашудың басты себебі – бостандыққа ұмтылыс. 

Спартак пен Крикс 

Оқушыларға таңдау жасауды ұсыныңыз, олар кім 
болуды қалар еді: Спартак па әлде Крикс па? Әр-
бір оқушы өз батырының атынан болашақ ұрпаққа 
көтеріліс барысындағы оның шешімі неліктен дәл 
осындай болғандығы туралы хат жазады. «Өз елімде 
мен жауынгер едім. Мен батыл әрі ержүрек болдым. 
Менің Отаным Римнің .....болды. Мен Отанымның ...... 
болуын қалаймын. Бірақ мен не істей аламын?» Бұ-
дан әрі оқушылар хатында: Римде қалу керек пе? Иә/
Жоқ. «Не үшін?» деген сұраққа жауап бере отырып, 
өз ұстанымын дәлелдейді.

Хат үшін үлгілерде бос орындарда қалдырылған 
сөздер: провинция, еркін.

Крикстің позициясы: Рим үкіметін құлату үшін 
Римде қалу.

Спартактың позициясы: Рим билігі жоқ елге жету, 
бостандыққа қол жеткізу және Римге қарсы күресу. 

Дұрыс шешім қабылдау оңай ма?

«Пікірталас баспалдағы». Сыныпты екі топқа бөліңіз, 
бір-біріне қарама-қарсы отырғызыңыз. Екі тұжы-
рымдама құрастырыңыз. Оқушылар өздері дұрыс деп 
санаған тұжырымға сәйкес топқа бөлінеді. Ой алмасу 
басталады, әрбір тарап қарсы тарап позициясын әш-
керелей алады. Талқылау барысында мұғалім оқушы-
ларға көзқарастарын өзгерту үшін 5 секунд береді. 
Оқушылар өз шешімдерін түсіндіруі қажет.

Тұжырымдар
А. Рим әскерін әлсірету үшін гладиаторлардың екі 

бөлікке бөлініп, әр жерде римдіктермен соғысуы.
Ә. Гладиаторлардың бөлінуі дұрыс болмады, се-

бебі римдіктерге гладиаторлардың шағын тобын 
жою оңай болды.

Ойланыңдар

Оқушылар «Гладиаторлар көтерілісінің жеңіліс та-
буы» мәтінін оқиды, фресканы қарастырады. Талқы-
лау: «Неліктен гладиаторлар соңғы демі біткенше өз-
дерін жеңілдік деп санамады?» 

• Олар бостандық үшін қаза тапты. 
Оқушылар мұғалімнің басшылығымен адам үшін 

ең маңыздысы – бостандық деген қорытындыға ке-
леді.

Бағалау критерийлері 
Оқушыларды:
– Ежелгі Римдегі құлдықтың ерекшелігін анықтау 

қабілетіне;
– тарихи оқиғалардың маңызын анықтау және не-

гіздеу қабілетіне қарай бағалауға болады.

Қосымша тапсырмалар
Синквейннің үлгісі:
А. Бірінші жолдағы кілтті сөз – зат есім.
Ә. Екінші жолда бұл зат есімге 2 сын есім.
Б. Үшінші жолда – сөйлем.
В. Төртінші жолда – оқиғаға деген көзқарасы
Г. Бесінші жолдағы сөйлемді толықтырыңдар: "Бү-

гін мен ......білдім."

Сандық білім беру ресурсы

«Ежелгі Римдегі құлдықтың ерекшелігі. Спартак кө-
терілісі. Ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды» 
сандық білім беру ресурсы http://play.nis.edu.kz. сай-
тында орналасқан. Осы сілтеме және ресурс атауы 
бойынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сандық білім 
беру ресурсы ұсыныс ретінде беріледі. Оны қосым-
ша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік жұмысы 
ретінде қолдануыңызға болады.
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Тараудың қорытындысы
Оқыту нәтижелерінің тізбесі
«Рим империясының гүлденуі» тарауын оқу 

үдерісінде оқушылар Рим үлгісі бойынша ежелгі мем-
лекеттердің саяси құрылысының ерекшеліктеріне си-
паттама берді. Олар Ежелгі Римді қалай басқарғаны 
туралы білді, «консул», «халық жиналысы», «сенат», 
«республика» сынды жаңа терминдерді пайдаланды. 
Оқушылар алған білімдерін жалпылап, Рим мемле-
кетінің жауынгерлік байрағында жазылған «Сенат 
және Римнің еркін халқы» сөздерінің түп-төркінін өз 
бетінше анықтады. 

Әскери тарихтың аса маңызды оқиғаларын зер-
делей келе, оқушылар карта бойынша рим легио-
нерлерінің жүру жолын белгіледі. Олар Цезарь мен 
Октавиан сияқты тұлғалардың тарихтағы рөлін баға-
лады. Рим басшыларының басты қарсыластарымен 
(Пирр, Ганнибал) таныса келе, оқушылар жеңістің 
бағасы қандай болуы мүмкін және қандай жағдайда 
жеңіс жеңіліске тең болуы мүмкін екенін талқылады.  
Рим мемлекетінің тарихындағы әскердің рөліне баға 
берді, әскери құрылымдардың түрлері және Рим жа-
уынгерлерінің қарулануы туралы білді. Алған білім-
дерінің негізінде оқушылар неліктен оны «ежелгі 
дүниенің ұлы әскері» деп атағандығы туралы ойла-
рын өз сөздерімен жеткізді. Олар Рим мемлекетінің 
жаулап алушылық соғыстары мен оның аумағының 
кеңеюі арасында байланыс орнатты. Олар Римнен 
тысқары алыста пайда болған әскери лагерьлер 
қазіргі кезде заманауи қалаларға айналғанын білді. 
Бұл қалалар атауының соңғы буындары «честер» не-
месе «кастр» деп аяқталатын. 

Аталған тарау тақырыптарын зерделеу барысын-
да оқушылар ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдас- 
тырылуы мен Ежелгі Римдегі құлдықтың ерекшелігі 
туралы өз білімдерін тереңдетті. Оқушылар өз бет-
терінше құлдықтың Рим империясының қоғамдық 
дамуын қалай сипаттағанын анықтады. Олар Спартак 
көтерілісінің жолын карта бойынша зерттеді және 
оның себептерін анықтады. 

Сонымен қатар жаңа ақпаратты игеру барысында 
оқушылар ежелгі әлемнің мәдениетін сипаттаудағы 
өз қабілеттері мен дағдыларын тереңдетті. Оқушылар 
Ежелгі Римнің мәдени ескерткіштерін зерделей келе, 
сәулет ғимараттары ежелгі мемлекеттердің жетістік-
тері туралы хабардар ететінін түсіндірді. 

Өздеріңді тексеріңдер
1-тапсырма
• Римді «Мәңгі қала» деп атайды.
• Рим әскери ұйымы 200 жылдан астам уақыт бойы 

ең қуатты болып саналды.
• Рим жаулап алушылық соғыстардың нәтижесінде 

ұлы империяға айналды.

• Цезарь мен Октавиан – Рим империясының ең 
танымал императорлары.

• Пантеон – 2000 жылдан астам уақыт бұрын бе-
тоннан тұрғызылған құдайлардың храмы.

• Рим қоғамы патрицийлерден, плебейлерден 
және құлдардан құралған.

• Рим қалаларында театрлар, ғибадатханалар, терм-
дер, көпірлер мен каналдар болды.

• Б.з.д. 79 ж. Везувий жанартауының атқылауынан 
Помпей қаласы жойылып кетті. 

• «Гладиатор» сөзі «қылышты адам» деген мағына-
ны білдіреді.

• Б.з.д. 74–71 жж. Спартактың басшылығымен құл-
дар көтерілісі болды.

2-тапсырма
Дұрыс жауаптары: 1,3,4 
Дұрыс емес жауаптары: 2.. 

Жалпы қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. II ғ. римдіктер Францияда биіктігі 49 

метр, ұзындығы 275 метрге жететін Пондю-Гар (Гард 
көпірі) құрылысын салды. Мұндай құрылысты олар 
Испанияда да тұрғызды. Оның биіктігі 45 метр, ұзын-
дығы 200 метр болды. Оны салу үшін құлдар биік 
жерлерге тас блоктар жеткізді, көтерді және орнат-
ты. Құрылыс ептеп еңкіштеу салынды. Оның ішінен су 
ағатын, «жабық» бөлігі болды. Егер бұл құрылыс өзен 
аңғарын кесіп өтетін болғанда, аркалар құруға тура 
келер еді. Мұндай құрылыс қалай аталады? Мұндай 
құрылыстар қандай ақпарат береді? 

Жауабы
Акведуктер. Олардың құрылысы қала мәдениеті 

мен инженерлік өнердің дамуының жоғары деңгейін 
көрсетеді.

2-тапсырма. Қалай ойлайсыңдар, римдік кон-
сул «Мен қолымнан келгеннің барлығын жасадым, 
кімнің қолынан келсе, менен де жақсы жасасын» 
деп қашан айтқан болуы мүмкін?

Жауабы
Өз өкілеттігін ізбасарына беру барысында.
3-тапсырма. Дұрыс тұжырымдарды «+» деп 

белгілеңдер.

Тұжырымдар Дұрыс
Рим мемлекеті консулдар мен сенат 
басқарған тұста Рим республикасы деп 
аталды 
Римнің Пиррмен соғысы Пуни деп 
аталады
Б.з.д. І ғ. Рим империяға айналды 
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«Рим империясының гүлденуі» тарауына  
арналған дидактикалық материалдар

1-тапсырма. Рим ойшылы Цицерон: «Ол азамат-
тық құқық туралы білімдерді меңгерсе де......не бол-
маса жарыссөзде не мұны, не оны білмеген жағдай-
да заң және құқық туралы қорғау сөзге араласудан 
асқан ұятты не нәрсе бар?...», – деп айтқан. Цицерон 
нені меңзеп отыр?

2-тапсырма. Ежелгі авторлар Рим құрылған орын-
ның адамдардың назарын әрдайым өзіне аударып 
отырғанын және мұнда әрқашан тұрғындар көптеп 
тұрақтайтынын айтады.

Қалай ойлайсыңдар, неліктен?
3-тапсырма. Тарихи дереккөзден үзіндіні оқып, 

І және ІІ тапсырмаларды орындаңдар.
"Плебейлердің талаптары үш негізгі тармақтан 

тұрды:
1) плебейлерге жер телімдерін бөлу;
2) қарыз кіріптарлығын жою;
3) саяси құқық теңдігі, яғни барлық жиналыстарға 

қатысу және барлық мемлекеттік лауазымдарға сай-
лану құқығы."

І. Дереккөзде ой қозғалады:
• плебейлердің патрицийлермен күресі жөнінде;
• плебейлердің күшеюі және патрицийлердің 

әлсіреуі жөнінде;
• плебейлердің талаптары туралы;
• плебейлердің патрицийлерді құқықтарынан 

айыруға деген ұмтылысы жөнінде;
• провинцияларды күшейту қажеттігі жөнінде.
(Дұрыс жауап: Рим мемлекетінің ерте тарихи 

кезеңіндегі плебейлердің патрицийлермен күресі 
жөнінде ой қозғалады).

ІІ. Дереккөзде сипатталатын оқиғаның екі сал-
дарын айтыңдар.

1-салдар. _______________________________________
2-салдар. _______________________________________
Мүмкін болатын дұрыс жауаптар
Уақыт өте келе плебейлер патрицийлердің 

құқықтарының көп бөлігіне қол жеткізді.
Плебейлердің жоғары лауазымдарды иелену тура-

лы талаптары қанағаттандырылды. 
Плебейлер Рим қоғамының тең құқылы мүшесі 

болды.
Плебейлер Рим мемлекетінің азаматтары болды.

4-тапсырма. Тарихи дереккөзден үзіндіні оқып, 
І және ІІ тапсырмаларды орындаңдар.

«… Рим елшілері сондағы мемлекеттерді бағынды-
ру және тайпаларды Риммен одақтасуға, тым болмаса, 

олардың пундармен достығын бұзу үшін Испанияға 
жүзіп кетті. Мұның пайдасыз және жеміссіз екендігіне 
көздері жеткен соң Галлияға жөнелді. Галлдар римдік-
тер мен испандықтардан жиналыстарға қаруланып 
келуімен ерекшеленеді. Қаруларының жылтырауы 
елшілерді абыржытты және қорқытты, бірақ олар 
сыр берген жоқ. Алғаш олар Рим халқында болған 
айбындылық пен ерліктің даңқын шығарды, кейін 
галлдардан өз егістіктері мен қалалары арқылы Ита-
лияға соғысу үшін бара жатқан ..... өткізбеуді сұрады».

ІІ. Дереккөзде ой қозғалуда:
а) Римдіктердің Карфагенге қарсы әскери одақ 

құруға деген ұмтылысы жөнінде;
ә) Германия тайпаларынан қорғану мақсатында 

Рим мемлекетінің шекарасын нығайту қажеттілігі ту-
ралы;

б) Римнің Испаниямен галлдарға қарсы одақ жаса-
уды қалауы туралы;

в) Рим империясының күйреу уақыты туралы;
г) Римдіктердің Испания мен Галлияда өз өктемділі-

гін құру әрекеті туралы.
(Дұрыс жауап: Римдіктердің Ганнибал әскеріне 

қарсы Карфагенмен соғысқа дайындалуы туралы сөз 
қозғалуда. Римдіктер карфагендіктерді пундар деп 
атаған. Пуни соғысы б.з.д 246 ж. – б.з.д. 146 ж. болды. 
Бұл соғыстар Рим мемлекетінің жеңісімен аяқталды.

5-тапсырма. Берілген рим жаңылтпаштарын, 
мақал-мәтелдерін, қанатты сөздерін оқыңдар. 
Тұжырымдардың бірін эссе тақырыбы ретінде 
таңдап, оны жетістік критерийлерін пайдалана 
отырып жазыңдар.

1. Эсседегі сөздер саны – 70–100.
2. Ежелгі Рим тарихын білетіні көрсетіледі.
3. Қазіргі заманмен байланыс көрсетіледі.
4. Эссе тақырыбы бойынша қорытынды жасалған.

Қанатты сөздер:
• Әрбір адамның тағдырына оның мінез-құлқы 

әсер етеді.
• Қажырлы еңбек бәрін де жеңбек.
• Күміс алтыннан арзан, ал алтын ерліктен арзан.
• Келісім барда, жеңіс бар.
• Үлкенге орын бер.
• Әрдайым өткеннің ізін құрметте.
• Кәсіптер мінез-құлыққа әсер етеді.
• Адал өлім арам өмірден артық.
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6-тапсырма
«Инсерт» стратегиясын пайдаланып, яғни па-

рақтың шетіне мәтіннің жекелеген үзінділеріне қаты-
сты ойларыңды түрлі таңбалармен белгілей отырып, 
мәтінді оқыңдар.

• + – мен мұны білемін
• – – мен мұны білмедім
• ? – бұл маған онша түсінікті емес
• ! – бұл өте қызықты!
• !! – мен бұл туралы көбірек білгім келеді.
Ежелгі Рим тарихының парақтары 
• Патшалық кезеңнің басында Римде әскери де-

мократия болды. Римді сенат, комиция және патша 
басқарды. 

• Комициялар – жауынгер-ер азаматтардың жина-
лысы. Комицияда сенаттың ұсынысы бойынша патша 
сайланды. 

• Сенат – ақсақалдар кеңесі. «Патриций» атауы 
«patres» сөзінен шыққан, «әке» деген мағынаны біл-
діреді. 

• Римнің орналасуы және табиғат жағдайлары өмір 
сүруге қолайлы болды. Рим тұрғындарының саны өсті. 
Уақыт өте келе Рим тұрғындарының жартысы «пле-
бейлер» деп атала бастады. Плебс сөзі «толтыру» де-
ген мағынаны білдіреді. Олар жер игерумен, сауда-
мен, қолөнермен айналысты. Ерте кезеңде плебейлер 
шағын жер телімдерін алып отырған, бірақ мал бағу-
мен айналыса алмады, соғысқа қатысу құқығы болма-
ды, комиция мен сенатқа қатысу құқығынан айырылды. 

Рим императорын «Август» деп атады. Август 
есімімен құдайдың есімі сияқты дұға оқуға болатын. 
Рим империясының қалалары абаттанудың жоғары 
деңгейімен ерекшеленді. Онда түрлі мәдени мекеме 
көп болды. Барлық қалаларда театрлар, цирк, стади-
ондар, ғибадатханалар, термдер, кітапханалар болды. 
Рим азаматтарының мәдени құндылықтармен таны-
суға, білім алуға мүмкіндіктері болды. Римдіктерді 
өзге халықтардың мәдени құндылықтары қызықтыр-
ды әрі римдік өмір сүру үлгісін провинцияларға та-
ратты. Бұл мемлекеттің бүкіл бөлігінің мәдени өзара 
байланысы провинциалды мәдениетті дамыту үшін 
маңызды болды. Оларда жергілікті және римдік мә-
дениет элементтері үйлесім тапты.

Құрылыстың жаңа түрлерін салу, ойлап табу және 
жетілдіру үшін, сондай-ақ үлкен аумақты тиімді 
басқару үшін ойлай білетін, ақылды, білімді, яғни тек 
ой еңбегімен айналысатын адамдар керек болған. 
Осылайша, ежелгі дүние тарихында алғаш рет ин-
теллигенция пайда болды. Бұл сәулетшілер, ақындар, 
абыздар, мүсіншілер, мұғалімдер және т.б. Рим интел-
лигенциясы арасында құлдар көп болды. Ғалымдар 
көптеген авторсыз мәдениеттің үздік туындылары-
ның авторлары құлдар екендігін алға тартады. 

Карл Брюллов 1833 жылы салған «Помпейдің ақы-
рғы күні» атты суретінде Помпейдегі қираған жер-
лерден табылған шынайы нәрселерді пайдаланған, 
олар Неапольдегі мұражайда сақталуда. 

Рим империясында алғашқы кезде патриархтық 
құлдық болған. Құлдар егістікте, қолөнер шеберхана-
ларында жұмыс істеген. Оларды үй шаруашылығын-
да пайдаланған. Әскери тұтқындар және қарызданып 
қалған адамдар құлға айналған. Құлдар тауарды сату 
үшін жасаған жоқ. Құлмен бірге оның иесі, балала-
рымен бірге жұмыс істеген. Құлда меншік болған 
жоқ. Әскери тұтқындағы құлдардың жағдайы өте 
ауыр болды. 

Құлдықтың классикалық түрінде құл еңбегін оның 
иесі пайда табу үшін пайдаланған. Иесі құл өндірген 
затты сатуға шығарады. Бұл тауарлық өндіріс деп ата-
лады. Енді құлдың иесіне құлдың көп жұмыс істегенінің 
пайдасы тиді. Ол құлды өз меншігіне айналдырады, 
құл сөйлейтін затқа, еңбек құралына айналады.Оның 
дауысы, ойы, ерік-жігері болды. Құлдың отбасы, есімі, 
Отаны болған жоқ, ол иесінен кете алмады. Құлиеле-
нушілер құлдарды ең ауыр жұмыстарға пайдаланды: 
олар кемелерде ескек есуші болды, шахталарда, жол-
дар мен ғимараттар құрылысында жұмыс істеді. 

Спартак бастаған құлдар көтерілісі Рим қоғамын-
дағы жақсылықтың көрінісі емес. Гладиатор-құлдар 
ерте ме, кеш пе төбелес алаңында қаза табатындықта-
рын білді, сол себепті де олар өлімнен қорықпайтын. 

Б.з.д. 30 ж. әлем тарихында өтпелі кезең болды, се-
бебі, Рим империясының тарихы осы жылдан баста-
лады. Рим империясының негізін қалаушы Октавиан 
Август ежелгі әлемдегі ең күшті әскери ұйым құрды.

Октавианның ізін жалғастырушы Тиберий Юлий 
Цезарь болды. Ол салық салудың жаңа жүйесін ен-
гізді. «Жақсы шопан өз қойларының жүнін қырқады, 
терісін сыдырмайды» деген сөздері нақыл болып 
қалды. Тибериядан кейін Гай Юлий Цезарь Калигула 
басқарушы болды, ол өлтірілген болатын. Оның ор-
нына келген Клавдий провинция тұрғындарына се-
натқа сайлану құқығын берді. Ол Римде су құбырын 
жүргізді.

Клавдийді Нерон алмастырды. Алғаш оған им-
перияны басқару үшін философ Сенека көмектесті. 
Нерон 25 жасқа толған соң, империяны өзі басқара 
бастады. Бұл императорлардың ішіндегі ең қаталы 
болатын. Сенат оны «Отанның жауы» деп атады. Не-
рон қайтыс болған соң, азаматтық соғыс басталды. 
Соғыс аяқталғаннан кейін бірнеше император қатар 
билікке келді, оларды Флавий алмастырды. Ол Веспа-
сиан форумын, Бейбітшілік ғибадатханасын, Флавий 
амфитеатрын (Колизей) салғызды.
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10. Дәуірлер тоғысындағы Рим 

Тараудың мақсаттары 
• тарихи терминдерді пайдалана отырып, 

римдіктердің өміріндегі өзгерістерді түсіндіру;
• Рим империясының басқару жүйесіндегі өз-

герістерді зерттеу;
• Император Диоклетианның реформаларын 

сипаттау;
• Император Константиннің реформаларын си-

паттау;
• адамның шаруашылық әрекетінің ғылымның 

пайда болуы мен дамуына әсерін зерттеу;
• ежелгі әлемнің мәдениетін сипаттау.

Тарихи ойлау дағдылары
Оқушылар: 
• Рим империясының басқару жүйесіндегі өз-

герістердің себептері мен салдарын түсіндіруге;
• құл еңбегін пайдаланудың тиімсіз факторла-

рын анықтауға;
• ежелгі әлем мәдениетінің келесі дәуірлер да-

муындағы маңызын өз сөзімен көрсетуге;
• түрлі деректерден қажетті ақпаратты анықтау- 

ға және сұрыптауға;
• тапсырмаларды берілген критерийлер бойын-

ша жіктеуге;
• оқыған мәтінді түсінгенін көрсетуге және оның 

түпкі ойын айқындауға;
• Рим империясының кеңеюін көрсете отырып, 

картамен жұмыс істеуге;
• оқытылатын тарихи оқиғалар мен үдерістерге 

қатысты өз ойын білдіруге;
• абсолюттік монархия, колондар, азаматтық 

соғыс, августтер, цезарьлар, тетрархия жүйесі, 
Медиолан эдикті, мәдени мұра, гномоника, 
клепсидра, гипподам қалалары ұғымдарын 
пайдалануға дағдыланады.

Ойланып көріңдер
Провинциялар – империялар жаулап алған желер, 

сондықтан оларға тәуелді болатын. Провинциялар 
империяларды барлық қажетті заттармен қамтамасыз 
етті. Провинцияларда императорлар наменгерлері 
билік етті. Провинциялардың тұрғындары империя-
ның тұрғылықты азаматтары сияқты тең құқықтарға 
ие болмады, сондықтан олар тең құқық үшін күресті. 

Империялар көп уақыт бойы өмір сүре алмайды. 
Бұны адамзат тарихы куәландырады. Империялар 

жаулап алушылық соғыстар нәтижесінде зорлықпен 
және әскери тәсілдерді пайдалану арқылы құрылады. 
Жаулап алынған халықтар және елдер өз дербестігін 
қалпына келтіруге тырысады. Олар орталық билік-
тің әлсіреу сәтін күтеді және мұндай сәт туған кезде 
«астыртын соққы» береді, яғни империяның билеу- 
шісіне қарсы шығып, билікті тартып алады. Әдетте 
осы жағдай соғыстардың басталуына және импери-
яның әлсіреп, құлауына әкеледі. 

Бұл тарау курстың соңғы бөлімі болғандықтан, 
тақырыптың біреуі жалпы ежелгі әлемнің мәдени 
мұрасына шолуға жасауға арналған. Осыған байла-
нысты оқушылармен осы тақырыпта әңгіме жүргізу 
қажет. Оқушылар ежелгі әлемнің мәдени жетістіктері 
туралы не білетінін айтқаннан кейін мұғалім оқушы-
лар үшін өте қызықты және түсінікті материалдарға 
көңіл аударып, оларға қосымша ақпарат бере алады. 

Ежелгі әлем қазіргі адамзатқа бай мұраны қалды-
рып кетті. Дамудың өркениетке дейінгі кезеңінде (тас 
ғасырында) тіл, алғашқы діни наным-сенімдер (тоте-
мизм, фетишизм, анимизм, магия) және өнер (тастағы 
суреттер және тас мүсіндер) пайда болды. Ежелгі 
адамдардың діни түсініктері қызықты мазмұны бар 
көптеген мифтерде өз көрінісін тапты. Ол дүниенің, 
адамның және т.б. пайда болуының өзіндік түсінік-
темесі ретінде болды. Ежелгі уақытта көптеген әлеу-
меттік нормалар қалыптасып, олар бүгінгі күнге дейін 
пайдаланылуда. Өзара көмек көрсету, үлкендерге де-
ген құрмет, отбасына қамқорлық жасау және т.б. 

Ежелгі өнердің ерекшелігі би, музыка, суреттің 
тұтастыққа біріккені, өнер жанрларына бөлудің бол-
мауы (мысалы, синкретизм) болып саналады. Сәулет 
өнері – мегалиттер, қорғандар, пирамидалар, мұна-
ралар және т.б. ұлы культтік құрылыстар пайда болды. 

Ежелгі әлем адамдарға жазуды, математика, меди-
цина, астрономия, әдебиет туралы алғашқы ғылыми 
ойларды қалдырды. Ежелгі уақытта алғашқы мектеп-
тер мен театрлар, суландыру жүйесі, қару мен еңбек 
құралдарының түрлері пайда болды. 

Ежелгі кезеңнің мәдени жетістіктерін талқылаған-
нан кейін, оқушылардан ежелгі әлемнің «жеті кере-
метін» атап өтуді сұраңыз. 

«Сегізінші әлем кереметі» туралы әңгімелесуге де 
болады. Оған кейінгі уақытта тұған бірегей ескерт-
кіштер жатады. Бірақ өзінің ұлылығы мен тарихи 
маңыздылығына байланысты мәдениеттің ежелгі 
ескерткіштерінен ешқайсысы асып түсе алмайды. 
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің 
шекараларын қалай өзгерткенін түсіндіру;
(5.2.1.1) негізгі діни ұғымдарды (Құдай, 
ғибадатхана, абыз, қасиетті жазбалар, пұт) 
түсіндіру.
(5.2.1.3). Ежелгі қоғамның дамуына діндердің
ықпалын сипаттау

Тірек сөздер

колондар
азамат соғысы
шексіз (абсолюттік) монархия

Ресурстар

Мемлекеттердің қазіргі замандағы шекаралары 
белгіленген Еуразияның саяси картасы; флипчарт-
тар, түрлі түсті қарындаштар.

 §31. I–III ғасырларда Рим империясы қалай дамыды?

Оқулық: І–ІІІ ғасырларда Рим империясы қалай дамыды? 98-99-бет.

Сабаққа дайындық
Рим империясындағы дағдарыс туралы сұрақтар 

берілген кеспеқағаздар және жауаптар үшін кесте үл-
гісін дайындаңыз.

Кеспеқағаздар
А. Римнің билігіне қарсы тұру үшін провинциялар 

қандай әрекеттер жасауы мүмкін?
Ә. Бұл әрекеттер империяның жағдайына қалай 

әсер етуі мүмкін?
Б. Римге не тиімді болды: артта қалған провинция-

лар немесе империяның дамыған, тең құқылы бөлігі? 
Өз жауаптарыңды дәлелдеңдер.

Жауаптарды жазуға арналған үлгі:

А
Ә
Б

Сабақтың деректі материалдары
I–III ғғ. құлиеленуші дәуірден біртіндеп феодалдық 

дәуірге көшу жүре бастады. Феодалдық қатынастар-
дың алғашқы көрінісі колондардың еңбегін пайда-
лану болып саналады. Мемлекеттік басқару провин-
циялардағы билікті ұстап тұруға және империяның 
тұтастығын сақтауға бағытталған болатын.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Рим – ежелгі әлемдік держава

Сынып оқушыларын 3-4 оқушыдан тұратын топқа 
бөліңіз. Әрбір топ өз презентациясын құрастырады 
және оны сабақтың соңында сыныптың алдында 
көрсетеді. Олардан флипчартты төрт бөлікке бөлуді 
сұраңыз. Әрбір бөлік – жеке «слайд».

Сабақты қазіргі қай мемлекеттер Ежелгі Рим импе-
риясының құрамына кіргенін нақтылаудан бастаңыз. 

Оқушыларға мынадай сұрақтар жөнінде ойлануды 
ұсыныңыз:

• Олар қандай мемлекетті держава деп атауға бо-
латынын біле ме?

• Қандай мемлекет әлемдік держава болып сана-
лады?

Оқушылардан мәтінді оқуды және өткен сабақта 
пайдаланылған «Б.з.д. І – б.з. ІІ ғғ. Рим империясы» 
деген картаны қарауды тапсырыңыз.

«Жерорта теңізі» атауы нені білдіретінін сұраңыз. 
Олардың назарын Жерорта теңізінің үш құрлық: Аф-
рика, Еуропа және Азия аралығында орналасқанына 
аударыңыз. 

Еуразияның саяси картасынан Ежелгі Рим империя-
сының құрамына енген қазіргі елдерді көрсетіңіз. 

Оқушыларға Рим провинцияларды өзін байыту-
дың көзі ретінде пайдалану саясатын қаншалықты 
ұзақ жалғастыра беруі мүмкін екенін талқылауды 
тапсырыңыз. Бұл үшін әрбір топқа сұрақтар мен жа-
уап жазатын үлгілер берілген кеспеқағаздарды тара-
тыңыз. Толтырылған үлгілерді оқушылар флипчарт-
тың бірінші бөлігіне жабыстырады.

Әр сұраққа жауап сурет, сызба, жазба және т.б. 
түрінде болуы мүмкін.

Жауаптары
Держава – ауқымды аумағы, дамыған экономика-

сы мен соғысқа қабілетті әскері бар мемлекет.
Әлемдік держава – әлем тарихына ықпал ететін ел.
Рим империясының құрамына қазіргі мынадай 

мемлекеттердің аумағы енген: Албания, Босния 
және Герцеговина, Грекия, Испания, Македония, 
Португалия, Сербия, Словения, Хорватия, Черного-
рия, Сан-Марино, Мальта, Түркия, Венгрия, Румы-
ния, Косово, Болгария, Бельгия, Ұлыбритания, Гер-
мания, Люксембург, Австрия, Монако, Нидерланды, 
Франция, Ватикан, Лихтенштейн, Андорра, Швейца-
рия, Алжир, Марокко, Ливия, Тунис, Мысыр, Сирия, 
Израиль, Иордания, Ливан, Кипр.
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Үлгіні толтыру үлгісі:
а) Римге қарсы көтерілу; 
ә) империя әлсірейді; 
б) дамыған провинциялардың болуы тиімді. Про-

винциялардың тең құқылығы императордың билігін 
күшейтті.

Рим империясының «алтын ғасыры» 

«Ой ағыны – 1 минут» әдістемесін жүргізіңіз.
Оқушыларға мынадай тұрғыда ойлануды ұсыныңыз.

• Мемлекет тарихындағы «алтын ғасыр» ұғымы 
нені білдіреді?

• Неліктен б.з. II ғ. Рим тарихы «Алтын ғасыр» деп 
аталады?

• Императордың мықты билігі үшін не қажет? 
Жауаптары 
Империяда тұрақтылық орнады.
Императордың билігі нығайды.

Империяның дағдарысы

Топтық жұмыс. Оқушылар сұрақтарға бір сөзбен 
жауап береді.

II ғ. соңында Рим империясында байқалған өз-
герістір:

а) экономиканың өсуі немесе құлдырауы;
ә) құлиеленушілердің кірістерінің төмендеуі неме-

се ұлғаюы;
б) жериеленушілер кедейленді немесе байыды;
в) жериеленушілер өндірістің құлдырау себебін тез 

түсінді;
г) жериеленушілерге өндірістің құлдырауын түсіну-

ге және бұған қарсы шаралар қабылдауға уақыт қа-
жет болды.

Жауаптары
а) өркендеу; ә) құлдырау; б) кедейленді; в) жоқ; 
г) иә.

Құлдар мен колондар

Оқушылар Рим империясындағы дағдарыстың 
басталуы туралы мәтінді оқиды. Топтасып, флипчарт-
тың екінші бөлігіне Венн диаграммасын толтырады. 
Олар мынадай белгілер бойынша құл мен колонның 
жағдайын салыстырады:

A. Еркін болған ба?
Ә. Меншігі болған ба?
Б. Өз еңбегінің нәтижелеріне мүдделі болды ма?
Жауаптары: ИӘ/ЖОҚ.
Оқушылардан сұраңыз: «Құл иеленудің бұл кезеңін 

қалай сипаттауға болады?» Оларға экономикалық 
дамудың заңдылықтарын түсіндіріңіз: кейбір эко-
номикалық қатынастар шегіне жетіп, басқа, едәуір 
тиімдісімен алмасты. Құлиеленушілік қатынастар фе-
одалдық қатынаспен ығыстырылады. Империядағы 
азамат соғысының қалай алдын алуға болатынын ой-
лануды ұсыныңыз.

Жауаптары
Колондар: а) иә; ә) иә; б) иә.
Құлдар: а) жоқ; ә) жоқ; б) жоқ.
Провинция тұрғындарына Рим азаматтарының 

құқығын беру арқылы азаматтық соғысты болдыр-
мауға болатын еді.

Абсолюттік монархияның орнауы 

Оқушылардан Северлер реформасының мақсатта-
ры туралы ойлануды сұраңыз.

Неліктен Рим империясында провинциялардағы 
әскери топтардың күшеюі жағымсыз салдарға ие 
болды?

Оқушылар бұл сұрақтардың жауабын флипчарт-
тың үшінші бөлігіне жазады.

Жауаптары
Провинциялардағы билікті ұстап тұру үшін импе-

ратордың күшті билігі қажет болды.
Рим жауынгерлері бүкіл империя бойынша бөлін-

ген. Жер-жерлерде әскердің күшею қаупі бар бола-
тын. 

ІІІ ғасырдағы Рим 

Оқушылардан «абсолюттік монархия» терминін 
қалай түсінетінін сұраңыз. Топтасып, империяның 
провинциялардағы жауынгерлері неге күшейгенін 
талқылауды ұсыныңыз.

Жауапты сурет, сызба немесе карикатура түрін-
де флипчарттың төртінші бөлігінде рәсімдеу қажет. 
Аяқталған презентацияны оқушылар сыныптың қа-
бырғасына жабыстырады.

Жауаптары
Северлердің билігі әскерге арқа сүйеді. Сенат билі-

гінен айырылды.

Бұл қызықты 

Оқушылардан Италияға империядағы ерекше 
мәртебесінен айырылу қалай әсер еткені жөнінде 
ойлануды сұраңыз. Провинция тұрғындарына Рим 
азаматтығы неліктен берілгенін ауызша талқылаңыз.

Рим империясы күш-қуатының күшеюі 
мен құлдырауы 

Енді топтар екі-екіден бірігеді. Бір топтың мүшесі 
басқа топ мүшесіне уақыт сызығында берілген (уақыт 
сызығы оқулықта бар) әрбір кезең туралы айтады. 
Басқа топ бірінші топтың презентациясын толықты-
рады. Содан кейін топтар рөлдерімен алмасады. 

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
– жаңа түсініктерді дұрыс пайдалануына;
– тарихи оқиғалардың себептерін негіздеуіне бай-

ланысты бағалауға болады.
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Оқу мақсаттары

(5.3.2.2) басқыншылық соғыстар мен 
империялардың пайда болуы мемлекеттердің 
шекараларын қалай өзгерткенін түсіндіру;
(5.2.1.3) ежелгі қоғамның дамуына діндердің 
ықпалын сипаттау.

Тірек сөздер

августтар
цезарьлар
тетрархия жүйесі 

Ресурстар

Жапсырмалар, 4 ватман, топтық және жұп-
тық тапсырмалар үшін тұжырымдар берілген ке-
спеқағаздар.

 §32. IV-V ғасырларда Рим империясы қалай өзгерді?

Оқулық: IV-V ғасырларда Рим империясы қалай өзгерді? 100-101-бет.

Сабаққа дайындық
Топ санына қарай 4 ватман дайындаңыз.
Оқулық мәтінін пайдалана отырып, Диоклетиан 

саясатының ерекшеліктерін көрсететін сызба дайын-
даңыз.

Диоклетианның христиандыққа қатысты саясаты 
туралы тұжырымдар берілген кеспеқағаздар дайын-
даңыз.

1. Императордың билігі ...... болды.
2. Тетрархия – бұл … .
3.  Провинцияларда ... саясат жүргізілді.
4. Диоклетиан кезіндегі христиандық ... .
Рим империясының дамуына Константин саясаты-

ның әсері туралы тұжырымдар берілген кеспеқағаз-
дар дайындаңыз.

Тұжырымдарға мысал 
1. Римдіктер арасында ... деген сенім әлсірей 

бастағанда, христиандық Рим империясының бүкіл 
аумағына тарала бастады. 

2. Христиандық шіркеу басқарушылардың билігі ....
болуы мүмкін емес деп санады. 

3. Диоклетиан дінмен бірге ... болуы мүмкін емес 
деп санады. 

4. Билікті қадір тұту идеясы ... билікті нығайтуға 
бағытталған болатын.

«Константин тұсындағы империя» тапсырмасы- 
ның тұжырымдары берілген кеспеқағаздарды дай-
ындаңыз.

1. Константин «төртеудің билігін» ыдыратты.
2. Константин жеке-дара басқарды.
3. Константин бірыңғай валюта енгізді.
4. Константин әскердегі жауынгерлер санын вар-

варлар есебінен арттырды.
5. Константин христиандықты мемлекеттік дін деп 

жариялады.

Сабақтың деректі материалдары
Мемлекеттік басқару жүйесі провинцияларда Рим 

билігінің күшеюіне ықпал етті. Империяның тұтас-

тығын күшейтуге қабілетті мемлекеттік идеология-
ның қажеттілігі пайда болды. 

Диоклетиан және Константин Рим империясын 
дағдарыстан алып шықты. 

Сабаққа қатысты ескертпелер

Император Диоклетиан 

Оқушылардан император Диоклетиан туралы 
мәтінді оқуды сұраңыз.

Оқушылар мынадай сұрақтарға жауап береді.
• Диоклетиан империяны басқару жүйесіне қандай 

жаңалық енгізді?
• Тетрархия жүйесін ол қандай мақсатта пайдалан-

ды?
«Жады» атты оқытудың белсенді тәсілін жүргізіңіз.
Сыныпты үш оқушыдан тұратын топқа бөліңіз: еке-

уі – «сәулетші», біреуі – топ жетекшісі.
Топ жетекшісі 1 минут ішінде мұғалім үстелінің 

үстінде тұрған «Диоклетиан саясаты» сызбасын зер-
делейді. Содан соң ол өз тобына қайтып келеді де, 
оларға сызбаны қалай салу керектігін түсіндіреді. 
Оның сөзі бойынша, «Сәулетшілер» флипчартқа сыз- 
ба сызады.

Оқушылар мәтінді оқып, Диоклетиан саясаты ту-
ралы тірек тұжырымдарды пайдалана отырып, флип-
чарттағы сызбаны толтырады.

«Үнсіз пікірталас» атты оқытудың белсенді тәсілін 
пайдаланыңыз. Сыныпқа Диоклетианның христиан-
дыққа қатынасы туралы түсініктер берілген 4 ватман-
ды орналастырыңыз. 

Оқушылар мәтінді оқып болған соң, плакатқа жақын-
дап, оны толықтырады. Әрбір топ түсініктермен жұмыс 
істеп болған соң, топтан жазылған «идеяларға» қарсы 
пікір жазуды сұраңыз. Оқушылардың дауыстап сөй-
лемей, тек қана жазып алуы жұмысты қызықты ете 
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түседі. Бұл сондай-ақ оларға өз пайымдауларын жи-
нақтауға көмектеседі. Оқушылар императордың сая-
саты туралы тұжырымдар берілген кеспеқағаздарды 
пайдалана алады.

Жауаптары
Диоклетиан империяның барлық аумағын өз 

бақылауында ұстау үшін империяны Шығыс және Ба-
тыс бөліктерге бөлді. Император Диоклетиан туралы 
тұжырымдар келесідей аяқталуы тиіс: 

1) қасиетті; 2) «төртеудің билігі»; 3) толық бағыну; 4) 
тыйым салды.

Император Константин туралы тұжырымдар 
төмендегідей аяқталуы тиіс: 

1) тілдік құдайларға; 2) қасиетті; 3) христиандық 
және тілдік пұтқа табынушылық; 4) императордың.

Диоклетианның мақсаты 

Оқушыларға «Диоклетиан реформаларының бас- 
ты мақсаты» тақырыбында шағын эссе жазу үшін өз-
дері толтырған «Диоклетиан саясаты» туралы сызба-
ны пайдалануды ұсыныңыз.

Император Константин 

Оқушылар мәтінмен танысқан соң, «Сауалнама-
ның АВС техникасы» атты ойынды ойнатыңыз. 

Оқушыларды топтаса отырып, мәтіннен Констан-
тиннің империяның жеке-дара басқарушысы болған-
дығының дәлелін табуды және мынадай сұрақтар 
жөнінде ойлануды сұраңыз:

– Константиннің басқаруы тұсында соғыс маман-
дығы мұралық сипатқа ие болды. Қалай ойлайсыңдар, 
неліктен?

– Константин астананы Византияға ауыстырды. Не 
үшін?

Үш топтың бір-бір оқушысын таңдап алыңыз: 
«А» оқушы сұрақтарға жауап береді, «Ә» оқушы 
оның берген жауаптарын толықтырады, «Б» оқушы 
алғашқы екеуінің жауаптарын теріске шығарады.

Оқушылардан жұптасып, мыналар жөнінде ойла-
нуды сұраңыз:

– Константин неліктен Диоклетианның христиан-
дыққа қатысты саясатын жалғастырмай, христиан-
дарды қуғындауды тоқтатты? Жауапты дәптерлеріне 
жазуды сұраңыз.

Жауаптары
Константин біртұтас мықты әскерге ие болу үшін 

тетрархия жүйесін жойды. Ол астананы империяның 
Шығыс бөлігі едәуір тұрақты және дамығандықтан, 
сондай-ақ Жерорта теңізінің бүкіл жағалауын бақы-
лауда ұстау үшін ауыстырды.

Тұрғындардың көп бөлігі христиан дінін қабылдады.
Константин адамдарды бұрынғы діннен күштеп бас 

тартқызу мүмкін емес деп санады. Ол христиан дінін 
барша римдіктерді біріктіріп, өз билігі мен ықпалын 
нығайту үшін пайдаланды. 

Константин тұсындағы империя 

Топтарға Константиннің әрекеттері туралы тұжы-
рымдар берілген кеспеқағаздарды таратыңыз. 
Оқушылардан кеспеқағаздарды екі дестеге бөлуді 
сұраңыз:

А. Константиннің қандай әрекеттері империяны 
нығайтуға бағытталған?

Ә. Оның қандай әрекеттері император билігін 
нығайтуға бағытталған?

Неліктен 5 фактіні «А» сұрағы жауабына жатқызуға 
болады?

Оқушылардан Константиннің басқаруы тұсында 
болған, өз пікірі бойынша империяны нығайтқан 1-2 
оқиғаны дәптерлеріне жазып алуды сұраңыз.

Жауабы
А – 1, 2, 3, 4, 5. Ә – 1, 2, 5. 
Император билігінің күшеюі тұтастай империяның 

нығаюын білдіреді.
Оқушылар мынадай мәліметтерді жаза алады:
Бірыңғай ақша – солидты енгізу арқылы империя 

бөліктерінің арасындағы экономикалық байланысты 
күшейтті. 

Астананы шығысқа ауыстырды.
Ойланыңдар
Оқушылар жұптасып, император Константин-

нің империя астанасын Византийға көшіру туралы 
шешімін талқылайды. Константиннің осы шешімінің 
себептерін анықтайды. Оқушылар басты себеп ретін-
де империяда өріс алған дағдарыс болды деп, қоры-
тындылайды. 

Жауаптары
Византия Еуропа мен Азияның түйіскен жерінде 

орналасты, үш жағынан теңізбен қоршалған, кли-
маты қолайлы болды. Империяның батыс бөлігіне 
қарағанда Шығыс бөлігінде өмір тыныш әрі жақсы 
болатын.

Бұл қызықты
 Бұл айдарда Ежелгі Римнің құқық саласындағы 

жетістіктері туралы мәлімет берілген. Сонымен 
қатар император Константин тұсында орнатылған 
мемлекеттік қызметтің сатылары айтылады.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
– тарихи оқиғаларды сипаттау үшін жаңа термин-

дерді дұрыс пайдалану деңгейіне;
– деректерді берілген критерийлер бойынша жік-

теуге;
– тарихи хронологияны бағдарлай білуіне;
– оқытылатын оқиғалар туралы өз ойын білдіруіне 

қарай бағалауға болады.
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Оқу мақсаттары

(5.2.2.3) ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру;
(5.2.4.2) ғылымдардың (арифметика, геометрия, 
астрономия, медицина) пайда болып, дамуына 
шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік 
өзгерістердің ықпалын сипаттау;
(5.2.4.1) ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың 
рөлін сипаттау.

Тірек сөздер

мәдени мұра
гномон
клепсидра
"вавилон сапырылысы"

Ресурстар

Ватмандар, флипчарттар, тірек сөздер жазылған 
кеспеқағаздар, түрлі түсті қарындаштар.

 §33. Ежелгі дүниенің мәдени мұрасы қандай?

Оқулық: Ежелгі дүниенің мәдени мұрасы қандай? 102–103-бет.

Сабаққа дайындық
Топ санына байланысты 3-4 ватман дайындаңыз.
«Үнсіз пікірталас» тапсырмасы үшін жекелеген 

плакаттарға жазылған адамзат тарихындағы жазудың 
рөлі туралы пікірлер.

«Ғылыми жетістіктер» тапсырмасы үшін кеспеқағаз-
дар дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Мәдени мұралар адамзат қоғамын біріктіреді.
Бүкіл әлем ауқымындағы мәдени мұралар мәдени 

ерекшеліктерімен көрініс табуы мүмкін. Осылайша 
олардың географиялық орналасуына қарамастан, 
барша мәдениетке тән дүниені айтады. Барша ха-
лықтың ең үздік жетістіктерін әлемдік мәдениет деп 
атайды.

Қызықты жаңалықтың бірі су сағаттары – клепси-
дра болып саналады. Бұл атау гректің "klepto" – "алу" 
және "idor" – "су" деген сөзінен шыққан. Клепси-
драдағы өзгерістер бірлігі саусақтағы өлшем болып 
саналды. Алғашқы ұйқыашарлар да сулы сағаттар 
болған. 

Бүгінде қолданылатын алғашқы заттар мен 
құрылғылардың шығу тегі тереңде жатыр. Мұндай 
жаңалықтың үлгісіне күнтізбе жатады. «Календа» деп 
Ежелгі Римде айдың алғашқы күнін атаған. Ежелгі 
Римде жыл ежелгі шығыс халықтарындағыдай нау-
рызда басталған.

Көптеген айлар Ежелгі Рим императорлары мен 
құдайларының: Янус, Марс, Май, Юнона, Юлий Це-
зарь, Октавиан Августың атымен аталады. Юлий Це-
зарьдың құрметіне байланысты рим күнтізбесі «юли-
андық» деп аталды. 

Сонымен бірге ежелгі римдіктер жол салу қа-
білетімен танылды. Әскери қажеттіліктерді өтеу мақ-
сатында жол салды. Б.з. IV ғ. Аппий жолының құрылы-
сы 100 жылдан астам уақытқа созылды. Барша Рим 
жолдарының ұзақтығы империя тарихының соңына 
қарай 85 мың км-ді құрады. Римдіктер жолдарды 

ғасырлар бойы салған. Қазіргі көлік жолдары мен 
теміржолдар ежелгі жолдар сорабымен салынған. 
Римдіктер аркаларды шебер жасай білді, ал бетонды 
ойлап табу оларға едәуір ірі және қуатты ғимарат-
тарды салуға мүмкіндік берді. Мұндай құрылыстарға 
терм моншалар мысал бола алады. Термдер импера-
тордың байлығы мен қуатын көрсетті.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Ойланыңдар 

Оқушылардан адамзат ашқан үздік жаңалықтар-
дан нені атай алатынын сұраңыз.

Жауабы
Жазудың пайда болуы, әдеби және тарихи туын-

дылар, өнер шеберлерінің үздік туындылары, ғылым, 
білім беру жүйесі және т.б.

Жазу қалай дамыды?

Оқушылар «Ежелгі жазу» мәтінін оқиды. Сыныпты 
топтарға бөліңіз. Оқушылар мәтінді пайдалана оты-
рып, «Жазу қалай дамыды?» деген сұраққа жауап 
береді. Олардан флипчартта жазу эволюциясының 
сызбасын құруды сұраңыз. Өткен тарауларда алған 
білімдерін пайдалана отырып, оқушылар жазудың 
әрбір түріне ауызша түсініктеме береді. Оқушы-
лардан "Жазудың дамуы" атты суретті қарастыруды 
және «Жазу неліктен мәдени мұраға жатады?» деген 
сұрақты талқылауды сұраңыз. Жазу мысалы тұрғы-
сында оқушылар «мәдени мұра» ұғымының мағына-
сын түсінеді.

Жазудың рөлі

«Үнсіз пікірталас» атты оқытудың белсенді тәсілін 
пайдаланыңыз. Тақтаға жазудың рөлі туралы түсінік-
тер берілген 4 ватманды орналастырыңыз. Оқушы-
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лар мәтінді оқып болған соң, плакаттарға жақындап, 
берілген түсініктермен танысады:

1. Жазусыз адамзат өркениетінің дамуы мүмкін 
емес. 

2. Жазудың пайда болуы мен дамуы тілге бай-
ланысты емес.

3. Жазудың пайда болуы білім мен ғылымның 
дамуына ықпал еткен жоқ.

4. Жазусыз адамзаттың ілгерілеуі мүмкін емес.
Содан кейін топтардан келтірілген тұжырымдарға 

қарсы пікір жазуды сұраңыз.
Осы жұмыс барысында олар өз ойларын үнсіз 

жазуы қажет. Мүмкіндігінше, «Сабақтың деректі ма-
териалдарын» пайдалана отырып, ежелгі күнтізбе 
секілді мұралар туралы айтыңыз.

Жауаптары
1. Мүмкін емес. Өйткені жазусыз адамзаттың дамуы 

болмаушы еді. Жазу халықтарды, нәсілдерді, мемле-
кеттерді біріктірді. Жазудың пайда болуымен алғашқы 
жалпы мемлекеттік заңдар және т.б. қалыптасты.

2. Дұрыс емес. Өйткені адам сөздер арқылы өз 
ойын, сезімдерін келесі ұрпақтарға жазу арқылы қал-
дыра алады. 

3. Дұрыс емес. Егер жазу болмаса, ақпарат алмасу, 
ғылым болмаушы еді. Тек практикалық тәжірибеден 
алынған үзінді білімдер ғана болушы еді. 

4. Мүмкін емес. Жазусыз білімдер сақталмас еді. 
Жинақталған тәжірибені, ғылымды тарату болмас еді. 
Ғылымсыз ілгерілеу мүмкін емес.

Ежелгі өнертабыстар

Оқушылардан мәтінді оқып, оқулықтағы суреттер-
ге қарауды және ежелгі ғылымдағы жетістіктердің 
адамның өміріне қалай әсер еткені туралы ойлануды 
сұраңыз. Суреттерді пайдалана отырып, бір фактімен 
бұл жетістіктердің адамзаттың дамуына оң әсер ет-
кенін дәлелдейтін дәйектерін дәптерлеріне жазуды 
тапсырыңыз.

Жалпылау мақсатында мұғалім адамдар қазіргі 
кезде пайдаланатын ежелгі дәуірде ашылған жаңа-
лықтарды атауды сұрайды. Мысалы, бетон Ежелгі 
Римде пайда болған. «Сабақтың деректі материалда-
рын» пайдаланыңыз.

Жауабы
Адам емдейтін тұлға адам өмірі үшін жауапты бол-

ды. Түрлі техникалық тәсілдер адам еңбегін жеңілде-
туге көмектесті немесе апаттардан құтқарды. Адам 
уақытты өлшеуді үйренді.

Ежелгі сәулет өнері 

Оқушылардан топтасып мәтінді талқылап, оқу-
лықтағы суреттерді қарастыруды сұраңыз. Ежелгі хет-

тердің үлкен жерасты қалаларын не үшін салғанын, 
зиккураттардың ежелде қандай функциялар атқарға-
нын ойлануды тапсырыңыз.

Оқушылар жұптасып, өз жауаптарын флипчартқа 
жазады, содан соң ой алмасады.

Оқушылардан сәулет өнерінің дамуы қоғамның 
даму деңгейін көрсететінін дәлелдеуді сұраңыз.

Жауаптары 
Бұл қамал-қалалар болды. Онда дұшпандардан 

жасырынуға болады.
Зиккураттар – құдайларға табыну үшін салынған ғи-

бадатханалар. Адамдар баспалдақтардың басқышта-
ры адамдарды құдайлармен байланыстырады және 
құдайлар осылар арқылы зиккуратқа түседі деп сенген.

Бұл қызықты
Бұл айдарда ежелгі заманның рухани мұрасының 

бірі - қанатты сөздер туралы мәлімет берілген. 
Айдарда "вавилон сапырылысы" деген қанатты сөз 
тіркесі түсіндіріледі. Бұл сөз тіркесі христиандық 
қасиетті кітабы "Библиядан" алынған. Мұндай 
мәліметтің енгізілу себебі - оқушылардың көне 
заман кезінде пайда болған фразиологизмдерді 
зерттеуге қызығушылықтарын қалыптастыру. 
Оқушылар басқа да осындай қанатты сөздердің 
үлгілерін келтіруі мүмкін. Олардың мәні туралы 
пікірталас ұйымдастырыңыз.

Қосымша тапсырма 
Оқушылардан кеспеқағаздардағы сөздерді пайда-

лана отырып, «Білім – күш» тақырыбында шағын эссе 
(30–40 сөз) жазуды сұраңыз. 

"Даму, салдары, байқаушылық, жады, өмір сүру 
жағдайларының жақ саруы, ақыл, аман қалу тәсіл-
дері, білім, «шексіз бұрама», су сағаттары, күн 
сағаттары, медицина, босатты, қол еңбек" тірек 
сөздері берілген кеспеқағаздар. 

Жауаптары 
Байқампаздық пен адам есінің дамуы нәтижесінде 

оның ақылы да дамыды.
Білім өмір сүру жағдайларын жақсартуға мүмкіндік 

берді. Адам уақытты анықтауды, ауруды емдеуді үй-
ренген соң күшті бола түсті. «Шексіз бұрама» адамды 
ауыр қол жұмыстарының көптеген түрінен босатты.

Бағалау критерийлері
Оқушыларды:
– мәдениет дамуын сипаттау үшін жаңа термин-

дерді дұрыс пайдалануына;
– деректерді берілген критерийлер бойынша жік-

тей алуына;
– оқытылатын оқиғалар туралы өз ойларын айта 

білуіне байланысты бағалауға болады.
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Тараудың қорытындысы

Оқыту нәтижелері 
«Дәуірлер тоғысындағы Рим» тарауын оқу үдерісін-

де оқушылар өздерінің жаулап алушылық соғыстар 
мен империялардың пайда болуы, мемлекеттер шека-
раларын қалайша өзгерткені туралы білімдерін терең-
детті. Оқушылар жаулап алу нәтижелері мен мемлекет-
ті басқарудың ерекше жүйесінің Римді I-II ғғ. әлемдік 
державаға айналдырғанын түсінді. Олар Рим провин-
циялары туралы білімдерін жалпылады және Рим им-
ператорларының мықты император билігін сақтау ба-
рысындағы провинцияларды империяның тең құқылы 
бөлігіне айналдыру туралы шешімін дәлелдеді. 

Оқушылар Рим империясының тарихындағы 
«алтын ғасырдың» маңызына негіздеме берді. Рим 
империясының II ғасырдың соңы мен III ғасырдың 
басындағы даму ерекшеліктерін зерделей келе, 
оқушылар империядағы дағдарыстың пайда болу 
себептерін анықтады (азаматтық соғыс, құлдар еңбе-
гі өнімділігінің төмендеуінен егістің азаюы). Римдегі 
құл иеленушіліктің дамуы тұрғысында оқушылар ІІ 
ғасырдың соңына қарай құл еңбегін пайдаланудың 
тиімсіз және жаңа экономикалық қатынастардың қа-
жеттілігі пайда болғанын көрсетті. 

Оқушылар әлемдегі басқару жүйесінің өзгеруінде-
гі қиын үдерістерді оқыған кезде, Римде ІІІ ғасырдың 
алғашқы ширегінде абсолюттік монархияны орнату нәти-
жесінде Рим басқарушыларының империяны дағдары-
стан шығаруға деген ұмтылыстарын түсіндіруді үйренді. 

Оқушылар оның алдында алған білімдерін жалпы-
лап, Диоклетианның реформасына баға берді. Дио-
клетиан енгізген жаңа басқару жүйесі – тетрархия-
ның ерекшеліктерін сипаттады. Олар оның енгізген 
реформасы Рим империясының Шығыс және Батыс 
бөліктерге бөлінуінің алғышарты болғанын айтады.

Константиннің реформасын зерделей келе, 
оқушылар ол басқарған кездегі Рим империясын-
дағы өзгерістерге баға берді. Константиннің алғашқы 
христиан басқарушы болғаны туралы қорытынды 
жасады. Олар империя астанасының Римнен Визан-
тияға көшірілуінің себептерін негіздеді.

Сонымен бірге осы тарауды оқып-үйрену ба-
рысында оқушылар ежелгі қоғамның дамуындағы 
жазудың рөлін, адам әрекетінің ғылымның пайда 
болуы мен дамуына тигізген әсерін зерделеді, әлем 
мәдениетінің дамуындағы сабақтастықты түсіндірді.

Өздеріңді тексеріңдер
1-тапсырма. Оқушылар топтарда сұрақтарға 

берілген жауаптарды талқылайды. 1. Құлдардың 

еңбегі өнімсіз болып кетті. Құл иеленушілер 
құлдарды жақсы жұмыс істеуге мәжбүр ете алмады, 
өйткені құл осы жағдайда мүддесіз болды. Ия, 
бұрынғы қатынастар бола алмады. Сондықтан 
құлдар көтеріліс бастады, құл иеленушілердің 
үйлерін талқандады, олардан қашып жүрді, еңбек 
құралдарын қиратты. Осы жағдайды тоқтату 
үшін құл иеленушілер құлдарға деген өз қарым-
қатынасын өзгертуге мәжбүр болды. 

2. Мәтінде Константин императоры туралы 
баяндалған. Ол 328 жылы Босфор бұғазының 
жағалауында Византий қаласының (қазіргі Стамбұл) 
негізін салды. Константин Рим импе- риясының 
мемлекеттік діні ретінде христиандықты жариялады. 

3. Адамзат құндылықтарын, мейлі қазіргі болсын, 
бағзы заманғы болсын, кейінгіге қалдырған 
мұрасын мәдени мұра деп атайды. Ол рухани 
және материалдық түрде бола алады. Оны келесі 
ұрпақ өте маңызды, мағыналы және құнды деп 
есептеп сақтап, кейінгіге қалдыратын мәдениеттің 
бір бөлігі деп айтуға болады. Ежелгі адамдар 
ғылыми білімдердің, өнердің алуан түрінің, мінез-
құлық ережелерінің, діни түсініктердің, мемлекетті 
басқарудың тиімді жүйелерінің негізін салды. Олар 
жазуды, әліппені, сандарды, күнтізбені, сағатты 
және қазіргі адамдар онсыз күн көре алмайтын т.б. 
заттарды ойлап тапты. Осының нәтижесінде ежелгі 
әлемнің мәдениеті жан-жақты дамып, адамзаттың 
келесі қарқынды дамуының іргетасын салған. 

2-тапсырма. Мәтінде мынадай сөздердің орны 
қалдырылған: Иисус Христос, арылу, байлық, қылық, 
махаббат, Құдай патшалығы, Библияның талаптары.\

Жалпы қосымша тапсырмалар
1-тапсырма. Бұл мәтінде қандай тарихи қайрат-

кер туралы айтылады? Осы кезеңде қандай эконо-
микалық қатынастар соңына дейін жетіп жатты?

«Оның ішкі және сыртқы саясаты Диоклетиан ре-
формасының тікелей жалғасы болды.

«Қашқын колондар туралы» жарлығында ол 
қашқан колондарды бұрынғы иелеріне қайтаруды 
бұйырды. Қашқандары үшін оларды құлдар секілді 
шынжырмен байлап жұмыс істету қажет деді. Тетрар-
хияны жойды, бірақ Рим империясының төрт бөлік-
ке бөлінуін сақтап қалды. Император киіміне тәжді 
қосты. Христиан дініне қатысты мәселеде бұрынғы 
императордың саясатына қарсы болды».
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Абсолюттік (шексіз) монархия – мемлекеттік билік 
жоғарғы монархтың қолына (жеке-дара бір адам-
ның қолына) шоғырланған басқарудың бір түрі. 
Рим империясында ІІІ ғ. бірінші ширегінде Сол-
түстік әулеті монархияның осы түрінің негізін қала-
ды. Тек император биліктің жеке-дара иесі болып, 
ал сенат заңдарды жариялау құқығынан айырылды, 
императордың билігі әскерге сүйенді.

Августтар – Рим императорларының атағы. Б.з.д. 
27-23 ж.ж. Октавиан билеушінің жоғарғы мәртебесі 
ретінде енгізілген. 

Адамның типі – адам топтарының адамға ұқсас 
түрлерінен (гоминид) қазіргі заманғы физикалық 
түрге ("саналы адам") дейінгі эволюциялық даму 
үдерісіндегі түрлері. 

Азамат – белгілі бір мемлекет аумағында тұратын 
және сол елдегі барлық саяси, әлеуметтік, эконо-
микалық құқықтар мен бостандықтарды, сондай-ақ 
құқықтық міндеттерді иеленген адам.

Азаматтық соғыс – билікті жаулап алу мақсатын-
да бір елдің азаматтары арасындағы өзара қарулы 
қарсылық; Рим империясында ІІ ғ. соңында барлық 
провинциялар азаматтық соғысқа қатысты.

Академия – Ежелгі Грекиядағы жасөспірімдерге 
арналған ерекше философиялық мектеп. Онда ше-
шендік өнер, математика және логика оқытылды.

Акведук – латын тілінен сөзбе-сөз аударғанда 
"суды өткізетін" деген мағынаны білдіреді; елді ме-
кендерді, оның ішінде субұрқақтарды, суқоймала-
рын, моншаларды, түрлі гидротехникалық құрылы-
старды сумен қамдау үшін қорғасын немесе саз құ-
бырларынан құрылған канал түріндегі су құбыры.

Алғашқы қауымдық өнер – тас ғасырында, ша-
мамен 500 мың жыл бұрын болған көркем өнердің 
көптеген түрлерінің атауы.

Анимизм – алғашқы қауымдық құрылыс адамда-
рының діни сенімдерінің бірі. Олар барлық заттар-
дың жаны бар деп есептеді.

Ареопаг – Афиныдағы биліктің беделді органы; 
ақсақалдар кеңесі ретінде заңдарды орындау үшін 
жауапты болды.

Арийлер – б.з.д. ІІ-І мыңжылдықтарда Ежелгі Иран 
және Ежелгі Үндістан аумағын мекендеген тайпа-
лардың ортақ атауы.

Артефакт – латын тілінен сөзбе-сөз аударғанда 
"адамның қолымен жасалған зат" деген мағынаны 
білдіреді; табиғи емес, қолдан жасалынған, археоло-
гиялық қазба жұмыстары кезінде табылған зат; өткен 
кезеңді зерттеу үшін заттай тарихи дереккөз ретінде 
қарастырылады. 

Архитектура (сәулет) – құрылыс өнері.

Аюрведа – санскриттен аударғанда, "өмір ғылы-
мы" деген мағынаны білдіреді; үнді ғылыми ілімінің 
негізгі анатомиялық ойларын қамтитын дәстүрлі 
медицина жүйесі. 

Әулет – билікте мұрагерлік құқығы бойынша бір-
бірін біртіндеп алмастырған, бір тектен шыққан 
бірнеше монархтар.

Батырлар – ежелгі грек мифологиясындағы кейіп-
керлер, олар айрықша қасиеттерді иеленген және 
ерліктер жасайды.

Бес жүздік кеңесі – Ежелгі Афиныда Клисфон не-
гізін қалаған жоғарғы билік органы,50 адамнан 
тұратын он өкілдік сипатында құрылды.Кеңес мү-
шелері 30 жасқа толған азаматтар арасынан жере-
би бойынша бір жылға сайланды.Оның басты мақ-
саты халық жиналысын дайындау және жұмысын 
жүргізу болды.

Болат – көміртек қоспасы бар темірдің қорытпасы; 
оның мықтылығы соншалық, тіпті құрылыста және 
тауарлар өндірісінде өте қажетті материалға айналды.

Бөгет – су тасқыны кезінде су басу мен шайылудан 
аумақты қорғау үшін, сонымен қатар суды ұстап 
тұру үшін суқоймаларының жағасындағы үйінді не-
месе үймек түріндегі гидротехникалық құрылыс.

Билеуші өкілі – жоғары билік құқығына ие және 
шеттегі облысты мемлекет билеушінің атынан 
басқарған облыстың басқарушысы.

Ведалар – санскриттен аударғанда, "білім" деген 
мағынаны білдіреді; б.з.д. ІІ мыңжылдық – б.з.д. І 
мыңжылдықтың бірінші жартысы аралығында пай-
да болған үнді әдеби шығармашылығының ежелгі 
ескерткіштері.

Герусия – Ежелгі Грекиядағы билік органы, оған ал-
пыстан асқан ер адамдар ғана кірген.

Гимнасий - Ежелгі Грекия мен эллиндік шығыстағы 
мемлекеттік оқу-тәрбие мекемелері.

Гладиаторлар – Ежелгі Римдегі құлдар. Оларды ар-
найы түрме-мектептерде ұстап,қылышпен соғысуға 
үйреткен.Олар амфитеатрларда өздерінің шай-
қастарымен римдік публиканың көңілін көтерді.

Гномон – күн сағаттарының бір бөлігі; ежелгі уақыт-
та адамдар арнайы бақан – гномонмен серпілген 
көлеңке арқылы уақытты анықтады. 

Даосизм – дін және б.з.д. VI – V ғғ. пайда болған 
Ежелгі Қытайдағы негізгі діни-философиялық мек-
тептердің бірі. Даосизмнің басты идеясы – өмірге 
деген қиялдық қатынас. Даосизмнің негізін қала-
ушы – Лао-Цзы.

Глоссарий
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Дәмдеуіштер – тамақтың дәмін жақсарту мақ-
сатында тамаққа қосылатын өсімдіктердің түрлі 
бөліктері; ерекше және көбінесе тұрақты иісі мен 
дәмі болады.

Демократия – мемлекеттік саяси құрылым түрі, 
онда халық билікке тікелей қатысады. Тікелей және 
өкілдік демократияға бөлінеді. 

Держава – үлкен әрі күшті мемлекет. Ол елдер ара-
сындағы қарым-қатынастарға өзінің үлкен ықпа-
лын тигізіп отырады.

Диздер, дизпаттар – Парфия патшалығының 
әкімшілік облыстары; сатрапиялар диздер деген ау-
дандарға бөлінді, ал олардың билеушілерін дизпат-
тар деп атады.

Заң – адамдар, ұйымдар және мемлекеттер ара-
сында белгілі бір қарым-қатынастарды анықтай-
тын, белгілейтін немесе шешетін ережелер немесе 
мінез-құлық қағидаларының жиынтығы.

Зебу – ірі қара малдың бір түрі; Үнді субконти-
нентінде кең таралған, арқасында үлкен майлы 
өркеші бар, күйіс қайыратын жануар. Зебу сиыры 
индуизмдегі табынушы нысан болып саналады. 

Иерархия – грек тілінен аударғанда "hieros" – "қа-
сиетті", "arche" – "билік" деген мағынаны білдіретін, 
мүшелердің мәртебесі төменгісінен жоғарғысына 
қарай ретімен орналасатын, саяси және әлеуметтік 
жүйе.

Илоттар – Спартадағы бас еркі жоқ жер өңдеумен 
айналысқан адамдар.

Император – мәңгі емес, бірақ әдетте империя би-
леушілері иеленетін ең жоғарғы монархиялық ти-
тул.

Империя – әртүрлі тілдерде сөйлейтін, әртүр-
лі дәстүрлері мен діндері бар, бірақ бір билеуші 
немесе патша басқаратын адамдар қоныстанған 
кең-байтақ аумақ.

Инемен емдеу – адам денесіндегі белгілі бір нүкте-
лерге арнайы инелер шаншу арқылы ағза қызметі-
не әсер етуді негізге алатын дәстүрлі қытай медици-
насы тәсілдерінің бірі.

Ирригация (суландыру) – егіншіліктегі су режимін 
жақсартудың технологиялық әдісі. Бұл әдіс қажетті 
мерзімде судың қосымша мөлшерін пайдалануды 
білдіреді. 

Каботаждық сауда – жағалап жүзетін, бірақ ашық 
теңізге шықпайтын, каботаждық деп аталатын ке-
мелер арқылы жүргізілетін жағадағы теңіз саудасы.

Канал – суға толған өзеннің жасанды арнасы; тіке-
лей атыздарды суару үшін суды жеткізетін құрылыс.

Карма – буддизмде, индуизмде және шығыстың 
басқа да діндерінде адамның өлімнен кейінгі жаңа 
пайда болуының, қайта түрленуінің тағдыры мен 

сипатын анықтайтын жасаған істерінің және олар-
дың салдарының жиынтығы.

Каста – әлеуметтік иерархияда дәлме-дәл орында 
болатын, дәстүрлі кәсіптермен біріккен және басқа 
касталардың өкілдерімен қарым-қатынас орнату-
дағы әлеуметтік дәстүрмен шектелетін адамдардың 
эндогамдық тобы.

Клепсидра – жабық бөлмелерде уақыт аралығын 
өлшеу үшін пайдаланылатын су сағаттары. Олар 
ішінде су ағыны ағып тұратын цилиндр ыдыс түрін-
де болды. Ежелгі Месопотамия мен Египетте пай-
даланылған.

Колондар – ірі жер иеленушілер жерлерін жалға 
берген еркін шаруалар немесе құлдар. Бұл жағдай 
құлдардың еңбегі тиімсіз болып, құл иеленуші ша-
руашылықтың дағдарысымен байланысты болды.

Конфуцийшілдік – б.з.д. VI-V ғғ. өмір сүрген қытай 
ойшылы Конфуцийдің іліміне негізделген адамгер-
шілік-философиялық көзқарастар мен дәстүрлер 
жүйесі. Жоғары билікке және жасы немесе әлеумет-
тік мәртебесіне қарай жоғары болатын адамдарға 
құрмет көрсетуге бағытталған қытай қоғамының 
идеологиясы.

Көтеріліс – күші бар билікке қарсы болатын бұқа-
раның қаруланған қарсылығы.

Қолөнер – белгілі бір заттарды қолмен жасау үшін 
жұмыстың арнайы дағдыларын қажет ететін іс.

Қос дөңгелекті арба – бір немесе бірнеше аттар 
жегілген екі не төрт дөңгелекті ежелгі арба; соғыс 
жағдайында, спорт сайыстарында және салтанат-
ты рәсімдерде қолданылды. Қос дөңгелекті арбаны 
үстінде тұратын арбакеш жүргізді. 

Құдай – ежелгі адамдардың наным-сенімдері бойын-
ша, бүкіләлемді басқаратын жаратушы әрі құдіретті күш.

Құл – құлиеленушілік қоғамда барлық құқықта-
рынан және өндіріс құралдарынан айырылған 
адам. Ол еңбегі мен өміріне иелік еткен қожайын-
ның толық меншігі ретінде саналды.

Құл иелену – бір адамдар жеке бостандығынан айы-
рылған адамдарға қожайын болатын кездегі қарымқа-
тынас. Құлға құл иеленуші толығымен иелік етеді.

Логика – ойлау ережелері және шындықты табу 
мен дәлелдеуге бағытталған ойлау үдерістерінің 
заңдары туралы ғылым; ойлауды танымның бір 
құралы ретінде қарастырады. 

Легизм – батыс ғылымында "фацзя" – "заңшылдар" 
мектебі деп атады; Ежелгі Қытайдағы этикалық-сая-
си ойлау бағыттарының бірі. Заң талаптарына сөз-
сіз бағыну мен бейтарап орындауды білдіреді. 

Магия – діни-мистикалық түсініктерде: ежелгі 
адамдардың ойлауынша, ғажайып қасиеттері бар 
және тылсым күштерді бағындыра алатын әрекет-
тер мен сөздердің жиынтығы. 
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Марзбану – Сасанид империясының шекаралық 
әскери-әкімшілік округтеріндегі парсы шаханшах-
тың намегерлері; Парфия билеушісінің титулы.

Мәдениет – қоғам дамуының, сондай-ақ адамның 
шығармашылық күштері мен қабілеттерінің дамуы-
ның тарихи белгіленген деңгейі. Ол адамдардың 
өмірі мен қызмет етуін ұйымдастырудың түрлері 
мен нысандарында, олардың өзара қарым-қатына-
старында, ойлап табылған материалдық және руха-
ни құндылықтарда көрініс тапты. 

Метек – Ежелгі Грекияда қолөнермен және сауда-
мен айналысатын, жеке бас бостандығы бар, бірақ 
азаматтық құқығы болмағын адам. 

Мінсіз қоғам – әділеттілік пен байқуатты өмір ор-
наған қоғам.

Мирра ағашы – Арабия түбегінде және Сол-
түстік-Шығыс Африкада өсетін ағаш түрі. Оның 
шайырынан діни рәсімдерде қолданылатын түрлі 
майлар жасалады.

Миф – ежелгі аңыз-әңгімелер. Онда әлемнің пайда 
болуы, құдайлар мен мифтік батырлардың өмірі ту-
ралы әңгімеленеді.

Мумия – Ежелгі Египетте бальзамдау арқылы бұ-
зылып кетуден сақтап қалған адамның немесе «қа-
сиетті» жануардың өлігі.

Неолит – адамзат тарихындағы б.з.д. 5-3 мыңжыл-
дықтар аралығын қамтитын кезең. 

Неолиттік революция – адам қауымдарының 
аңшылар мен терімшілердің қарапайым эконо-
микасынан егіншілік пен мал өсіруге негізделген 
ауыл шаруашылығына ауысуы; иемденуші шару-
ашылықтан өндіруші шаруашылыққа көшу. 

Нирвана – пұтқа табынушылардың мистикалық 
ілімінде өмірлік қамдар мен ұмтылыстардан босану 
ретінде түсіндірілетін, бақыт нұрына бөленген сезім. 

Олигархия - шағын адамдар тобының билігіне не-
гізделген мемлекеттік құрылым. Онда шағын ари-
стократиялық топ көпшілікті басқарады. 

Орталықтанған мемлекет – мықты орталықтанды-
рылған билік айналасында саяси (барлық жерлер 
үшін бір заңнаманың таралғаны негізінде оларды 
біріктіру) және экономикалық (біртұтас нарықтың 
болуы) бірлесу болып жатқан мемлекет. Саяси бы-
тыраңқылықты жою нәтижесінде пайда болды.

Өнер – әлемді игерудің көркемдік үлгідегі нысан-
дары түрінде біріктірілген әдебиеттегі, мүсіндегі, 
музыкадағы, көркем өнердегі, сәулеттегі және т.б. 
көркемдік шығармашылық. 

Өркениет – қоғамның және оның материалдық 
мәдениеті дамуының бір сатысы немесе белгілі бір 
кезеңдегі адамзаттың материалдық-техникалық 
және рухани жетістіктерінің жиынтығы; әлемнің та-
рихи үдерісінің белгілі бір сатысы.

Палеолит – тас ғасыры, адамзат тарихындағы ең 

ежелгі кезең; шамамен б.з.д. 2,5 млн жыл және 10 
мың жыл аралығындағы кезеңді қамтиды. 

Палестра – ежелгі Афиныдағы 13-14 жастағы ұл-
дарға арналған дене тәрбиесін беру мектебі.

Папирус – ежелгі кезең мен орта ғасырларда папи-
рус сабақтарынан жасалған жазу материалы; осы 
материалдағы жазуды да осылай атады.

Патриций – саяси құқықтары бар және ірі жер 
меншігін иеленген, алғашында сословиені құраған 
Ежелгі Рим аристократиясының өкілі. 

"Патшалар алқабы" – Египетте Фивы қаласына 
жақын жерде орналасқан Нілдің алқабы. Осы жер-
де І Тутмостан бастап, XVIII–XX әулеттеріне жататын 
60-қа жуық перғауынның молалары орналасқан.

Периэктер – ежелгі Спарта тұрғындарының бір 
тобы; олар ерікті адамдар болды, бірақ азаматтық 
құқықтары болған жоқ.

Петроглиф – ежелгі адамдардың жартасқа ойып 
немесе тасқа салған суреттері.

Пиктограмма – сызбалық түрде көрсетілген нысан 
(зат немесе құбылыс үшін) танылатын және әдеттегі 
белгілерді көрсететін таңба немесе жазулар.

Плебей – Ежелгі Римдегі еркін халық сословиесінің 
бірі. Б.з.д. ІІІ ғ. басына дейін рулық қауымнан тыс 
тұрды, азаматтық және саяси құқықтарға, сонымен 
қатар қауымдық жер иелену құқығына ие болмады.

Полития – Аристотельдің пікірі бойынша әділетті 
құрылымды, орташа материалдық мәртебесі бар 
азаматтар көпшілігінің билігін, бай және кедей 
адамдар арасында мәміле идеясын білдіреді. 

Провинция – Рим басып алған Италиядан тыс 
жерлердің атауы. Провинцияларды императордың 
өкілдері басқарды. Бұндай басқару жүйесін импе-
ратор Марк Катон енгізді. Алғашқы Рим провинци-
ялары: Сицилия, Сардиния, Корсика болды.

Реинкарнация – шығыс халықтарының діни на-
ным-сенімдерінде: адамның қайта түрленуі; жаңа 
денеде рухының қайта тууы.

Республика – мемлекетті сайлау арқылы тағайын-
далған адамдардың басқаруы, яғни мемлекеттік басқа-
рудың бір түрі; алғаш рет б.з.д. VI ғғ. Римді бір жыл 
мерзімге халық жиналысында сайланған сенат пен 
елшілер басқарған кезде басқарудың осы түрі бекітілді. 

Санскрит – үнді-еуропалық тілдер тобындағы 
ежелгі үнді тілінің әдеби тұрғыдан өңделген бір 
түрі; б.з.д. І ғ. табылған ескерткіштер дәлме-дәл қа-
лыпқа келтірілген грамматикамен ерекшеленеді. 

Саркофаг – ағаштан, тастан және басқа материал-
дардан жасалған, кейбір кезде жазумен, мүсінмен 
әшекейленген табыт немесе кішігірім мола; оның 
ішіне қайтыс болған адамның денесін салатын. 

Сатрапия – Ахеменидтер мемлекетіндегі әске-
ри-әкімшілік бірлік.



Сейсмограф - жер сілкінген жағдайда жер бетінде 
болатын тектоникалық өзгерістерді тіркейтін өлше-
уіш құрал.

Сына жазуы – сына тәрізді сызықшалар жиын-
тығынан құралатын әріптері бар жазу. Әріптер 
дымқыл балшық үстінен ойылып жазылды. Б.з.д. IV 
мыңжылдықта Шумерде пайда болды.

Стиль – балауызбен өңделген арнайы тақтада 
жазуға арналған үшкір ағаш немесе металл таяқ-
шасы. 

Табытхана – саркофаг сияқты арнайы жәшікке 
жатқызылған мүрдені жерлеу үшін салынған сәу-
леттік құрылыс. Мұндай құрылыстарға Ежелгі Еги-
пет пирамидалары, Жерорта теңізі жағасындағы 
және Азия елдерінің тасты әрі күмбезді жерлеу 
орындары жатады.

Театр - Ежелгі Грекияда пайда болған өнер түрі,он-
да актерлер драмалық қойылымдар қойды.

Тетрархия – "төртеудің билігі"; Рим императоры 
Диоклетиан енгізген басқару жүйесі. Империя екі 
бөлікке бөлінді, оларды Диоклетиан және оның 
көмекшісі басқарды. Олар өздерін августтар деп 
атады. Августтардың екі көмекшісі – цезарлар 
болды.

Терракота – жылтырауық емес керамикалық зат.

Терімдер (моншалар) – Ежелгі Римде ежелгі грек 
үлгісінде салынған, хауыздары бар моншалар. Рим 
моншаларының едені мен қабырғалары олардың 
астынан ыстық ауаны өткізетін құбырлар арқылы 
қыздырылды. Ежелгі кезеңде қоғамдық өмірдің ор-
талығы болып саналды.

Тотемизм – ежелгі діни наным-сенімдердің бір 
түрі. Жеке заттар, табиғи күштер, құралдар және 
адамдардың топтары арасында тылсым байланы-
стың болуына сену.

Тұсбағдар – заттың көкжиектің қай тұсында орна-
ласқанын немесе оның қозғалысының бағытын

өзекше айналасында еркін жылжитын магниттік 
бағдарша арқылы анықтауға арналған құрал.

Фаланга – Ежелгі Македониядағы, Грекиядағы және 
басқа да елдердегі ұрыстық жаяу әскер сапы. Онда 
жауынгерлер қатары тығыз орналасады.

Философ – данышпан; қоғам дамуының заңдарын 
зерттейтін ғалым. 

Фетишизм – алғашқы қауымдық діндердің бірі (то-
темизм, магия және сыйқырлаумен бірге). Ол бой-
ынша ежелгі адамдар түрлі заттарға - фетиштерге 
сыйынған.

Халық жиналысы – Ежелгі Грекия және Ежелгі 
Римдегі ең жоғарғы билік органы. Оның мүшелері 
болып қоғамның тек теңқұқылы мүшелері ғана 
сайланды.Халық жиналысы аса маңызды мәселе-
лерді шешті: соғыс жариялау және бітім жасау, сот 
шешімдері, мемлекеттік билікке жоғарғы шенеунік-
терді сайлау.

Шенеунік – қандай да болсын ведомствоның мем-
лекеттік аппаратының қызметкері; мемлекеттік  
қызметкер.

Эволюция – қандай да болсын бір заттың немесе 
адамның біртіндеп және үздіксіз өзгеру үдерісі. Өз-
герістер баяу, бірақ қайтымсыз болып жатады.

Эталон – қандай да болсын бір шаманың бірлік-
терін іске асыруына, сақтауына және тапсырып бе-
руіне арналған өлшем немесе өлшеуіш құрал. 

Эфорлар – Ежелгі Спартадағы, ал одан кейін Афи-
ныда сайланған лауазымды тұлғалар. Олар кең 
ауқымды, бірақ тұрақты емес нақты бекітілген 
өкілеттіліктер шоғырына ие болды.

Эфталиттер (хиониттер, ақ ғұндар) – қазіргі Орта 
Азия, Ауғанстан, Солтүстік-Батыс Үндістан мен 
Шығыс Түркістанның бір бөлігін біріктіріп, осы ау-
мақта V-VI ғасырларда өз мемлекетін құрған тай-
палар. Оларды көптеген зерттеушілер шығыс иран 
тайпаларына жатқызады. Дегенмен олардың ара-
сында басқа да этникалық топтар болды. 
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