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Қымбатты мұғалімдер!
Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен 

оқу бағдарламасына сәйкес барлық тараулар бойынша сабақтардың толық сипаттамасын қамтиды. Оқулықта 
көрсетілген тақырыптар оқушыларға Ежелгі Қазақстанның көне дәуірдегі тарихи дамуының негізгі оқиғалары, 
құбылыстары мен үдерістер мәні туралы түсінік беруге бағытталған. Ал сұрақтар мен тапсырмалар оқушылар-
дың зерттеушілік, коммуникативтік, ойлау дағдыларын дамытуға арналған. Бұл әдістемелік құралда ұсынылған 
оқу-танымдық іс-әрекеттер оқушыларды өз ойларын ауызша және жазбаша білдіруге тәрбиелейді және олар-
дың әртүрлі деректерден қажетті ақпараттарды алып, түсіндіру, гипотезалар жасау қабілеттерін қалыптастырады.

"Қазақстан тарихы" пәнінде оқу бағдарламасының оқу мақсаттары мен ұстанымдарын тиімді түрде жү-
зеге асыру үшін оқыту үдерісінде түрлі әдіс-тәсілдер ұсынылған. Олар: оқытудағы құндылықтарға, тұлғаға, 
іс-әрекетке бағытталған тәсілдер, саралап оқыту, коммуникативтік тәсілдер.

Оқытудағы құндылықтарға бағытталған тәсілдер оқушының жеке тұлғалық құндылықтар жүйесін 
мақсатты түрде қалыптастырады. Оқушылар тарихи даму үдерісінде әр халықтың адамзаттың дамуына өзін-
дік бірегей әрі ауқымды үлес қосқанын түсінеді. Оған қоса олар тарихи мұраларда мәселелер мен қара-
ма-қайшылықтардың бар екенін біледі, тарихи үдерістердің заңдылықтарын анықтауға және олардың одан 
әрі дамуын болжауға үйренеді. 

Оқытудағы тұлғаға бағытталған тәсілдер нұсқаулықтағы негізгі іс-әрекетті жүзеге асыру барысында 
оқушының жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін ескеруді, өзінің ой-пікірін анықтау және қорғай білу дағ-
дыларын қалыптастыруды, тарихи оқиғаларға баға беру және өзіндік қорытындыларды шығаруды көздейді.

Іс-әрекетке бағытталған тәсілдер білім мен дағдылардың белсенді танымдық іс-әрекет үдерісінде қалып-
тасатынын білдіреді. Ол тарихи деректер мен басқа да ресурстарды өзіндік іздену, түсіндіру, талдау, тұжы-
рымдау мен бағалауды көздейді. Оқулықта жаңа ақпаратты қолдану мен түрлендіру мүмкіндіктерін қолдануға 
баса назар аударылады, ол оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Саралап оқыту тәсілдері оқушылардың жеке қабілеттіліктерін ескере отырып, тапсырмалар беруді көздейді.
Коммуникативтік тәсілдерге оқу үдерісінде тілдік және сөйлеу нормаларын дұрыс пайдаланып, түрлі 

жағдайларда қатынас әрекетінің басқа қатысушыларымен ой бөлісуі жатады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану ақпаратты табу, құрастыру әрі басқару, 

мәліметтермен және идеялармен бөлісу, бірлесіп әрекет ету, түрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдала-
ну арқылы өз жұмысын бағалауды, жетілдіруді көздейді.

Әдістемелік нұсқаулықта ұсынылған әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану үшін оқыту үдерісі мынадай тарихи 
концептілер (ұғымдар) негізінде ұйымдастырылған: өзгеріс пен сабақтастық, себеп пен салдар, дәлел, ұқсас- 
тық пен айырмашылық, маңыздылық, интерпретация. Әрбір тақырыпта қамтылатын тарихи концепт, сабақ 
мақсаттары, қолданылатын әдіс-тәсілдерінің сипаттамасы, саралап оқыту, жаңа сөздермен жұмыс, қосымша 
әдебиеттер мен онлайн-ресурстар туралы егжей-тегжейлі ақпараттар берілді.

Әр тақырыпқа жеке зерттеу сұрақтары берілген. Берілген тақырыптар білім алушыларды сыни тұрғы-
да ойлауға, проблемалық сұрақ қоюға, өздігінен талдау жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ежел-
гі Қазақстан тарихы тас дәуірінде өмір сүрген алғашқы адамдардан бастап, ежелгі тайпалық одақтардың 
құрылуына дейінгі кезеңді қамтиды. Қазақстанның ежелгі дәуірінің негізгі хронологиялық шеңбері шамамен 
бұдан 1 млн жыл мен біздің заманымыздың V ғасыры аралығындағы кезеңдерді қамтиды.

Ежелгі Қазақстан тарихы мынадай тараулардан тұрады:
1. Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі.
2. Ежелгі көшпелілер өмірі.
3. Сақтар.
4. Үйсіндер мен қаңлылар.
5. Ғұндар.
6. Сарматтар.
7. Ежелгі Қазақстан тарихына шолу.
«Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі» тарауында оқушылар Ежелгі Қазақстандағы адамдардың 

тұрмыс-тіршілігі, археологтар ашқан тас, энеолит, қола дәуірінің ескерткіштерімен танысып, олардың өмірінен 
мағлұмат беретін көптеген тарихи жәдігерлерге сипаттама жасайды. Қола дәуіріндегі Еуразия даласын мекенде-
ген андронов тайпаларының тіршілігі мен дүниетанымын сипаттауда археологиялық деректерді пайдаланады. 

«Ежелгі көшпелілер өмірі» тарауында оқушылар темір дәуірінің ерекшеліктерімен, көшпелі мал шаруа-
шы лы ғы мен темір игерудің шаруашылық салаларына тигізген әсерімен танысады. Ерте темір дәуірінде ат 
әбзелдері мен қaру-жaрaқтaр, әшекeй бұйымдарын жacaу кең етек алғанын зерделейді. Көшпелілерде негізгі 
шаруашылық түріне байланысты жылжымалы тұрғын үй – киіз үйдің ойлап табуын зерттейді. Көшпелілердің 
күні бүгінге дейін жеткен салт-дәстүрлерінің маңызын талдайды.

Алғысөз
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«Сақтар» тарауында парсы сына жазбалары мен грек, рим тарихшылары қалдырған мәліметтері арқылы 
оқушыларға сақтардың қоғамдық құрылысы, тұрмыс-тіршілігі, қоныстанған аумағы туралы ақпарат беріледі. 
Оқушылар Есік, Берел, Шілікті, Бесшатыр ескерткіштерінің ерекшеліктерімен танысып, сақтардың мәдениеті, 
дүниетанымы мен өнері туралы білім алады. Сақ патшайымы Томирис тұсында орын алған саяси оқиғалар-
мен, жалпы сақ батырларының ерліктерімен танысып, оларға мінездеме береді.

«Үйсіндер мен қаңлылар» тарауы ежелгі тайпалық бірлестіктердің өмірі, тұрмыс-тіршілігі, шаруашылығы, 
қоғамдық құрылысы мен саяси тарихы туралы ақпарат береді. Оқушылар үйсіндер мен қаңлылар туралы 
мәліметтер қалдырған қытай деректерін зерделейді. Тарауда Ұлы Жібек жолының қаңлы мен үйсін мемлекет-
терінің дамуына тигізген әсері, олардың көрші елдермен қарым-қатынасы, қала мәдениетінің дамуы, архeо-
логиялық қaзбa жұмыcтaры нәтижecіндe табылған aca құнды жәдігeрлeріне қатысты ақпараттар қамтылады. 

«Ғұндар» тарауында оқушылар жазба және археологиялық деректер негізінде ғұндардың өмірі мен тұр-
мыс-тіршілігін сипаттап, олардың халықаралық қатынастардағы рөлін көрсетеді. Ғұндардың мемлекеттік 
дәрежеге жеткенін қарастырады. Ғұндардың батысқа жылжу себептерін анықтап, салдарын талдайды. Ғұн-
дардың қоныстануы нәтижесінде орын алған өзгерістерді анықтай отырып, бұл үрдістің «халықтардың ұлы 
қоныс аударуы» атауына ие болу себептерін түсінеді. 

«Сарматтар» тарауы сарматтардың қоғамдық құрылысы, археологиялық ескерткіштері, мәдениеті, өзге 
мемлекеттермен қарым-қатынасы туралы ақпараттарды қамтиды. Оқушылар Бесоба, Сынтас, Аралтөбе 
секілді маңызды ескерткіш қорымдарын салыстырып, тұжырым жасайды. 

«Ежелгі Қазақстан тарихына шолу» тарауында оқушылар Қазақстан аумағында өмір сүрген ежел-
гі адамдардың антропологиясымен танысады. Темір дәуірінде Қазақстан жерін мекендеген сақ, үйсін, 
қаңлы, ғұн, сармат тайпаларының нәсілдік ерекшеліктерін ажыратады. Ежелгі дәуірге саяхат жасай отырып, 
адамдардың алғашқы кәсібі мен шаруашылық түрлеріне шолу жасайды. 

Берілген оқулықта оқушылардың әртүрлі іс-әрекетін көздейтін кішігірім ақпараттық мәтіндері бар айдар-
лар ұсынылған. Олар: «Ойланыңдар», «Жасап көріңдер», «Тұлғаны таныңдар», «Анықтаңдар», «Бұл уақыт-
та...», «Бұл қызықты», «Есте сақтаңдар». 

Сабақтағы әрбір айдар оқу мақсаттарының жүзеге асуына бағытталып, оқулықтағы тақырып материал-
дарын баяндау барысында біртұтастылық пен бірізділікті қамтамасыз етеді. Бұл айдарлар оқушылардың 
танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталып, сабақтағы іс-әрекеттердің ауысып оты-
руын қамтамасыз етеді. Айдардағы ұсынылған тапсырмалармен таныса отырып, оқушылар алған білімдері 
бойынша өзіндік қорытынды жасап, тарихи оқиғаларды жан-жақты ұғынуға мүмкіндік алады. Жалпы айдар-
лардың негізгі мазмұны оқушының бойындағы зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. 

«Ойланыңдар» айдары оқушылардан берілген сұрақты мұқият және жан-жақты қарастыруын талап 
етеді. Бұл айдарда берілген тапсырмалардың басым бөлігі шағын зерттеу жұмысы түрінде ұсынылған. 

«Тұлғаны таныңдар» айдарында белгілі тарихи тұлғаларға қатысты маңызды, қызықты ақпараттар беріледі. 
«Бұл қызықты» айдары оқушылардың тиісті тақырыпқа қатысты қосымша ақпарат алуына мүмкіндік береді. 

Айдардың негізгі мақсаты – оқушы бойында тақырыпқа қатысты танымдық қызығушылықты қалыптастыру.
«Бұл уақытта...» айдарында тақырыпқа сәйкес нақты осы уақытта басқа елдерде орын алып жатқан 

оқиғаларды сипаттау ұсынылады. 
«Жасап көріңдер» айдары арқылы оқушыларға тақырыпқа сәйкес белгілі бір заттарды өз қолдарымен 

жасап көру ұсынылады. Мұндай сабақтарда мұғалім оқушыларды тәжірибелік іс-әрекетке қажетті барлық 
ресурстармен қамтамасыз етуі тиіс.

Айдарлардың оқулықта орын алуы сабақ барысында қарастырылған мәселеге, тақырыпқа тікелей байланысты. 
«Ойланыңдар», «Анықтаңдар» айдарларын мұғалім сабақтың басында қолдана алады, ал «Бұл қызықты», 

«Тұлғаны таныңдар», «Бұл уақытта ...» айдарларын сабақтың негізгі бөлігінде, жаңа материалды игергеннен 
кейін қарастырған жөн. 

«Есте сақтаңдар» және «Жасап көріңдер» айдарларын сабақтың соңында беруге болады. 
Оқулықта негізгі назар іс-әрекетке бағытталған тәсілге аударылған. Әрбір сабақта оқушылар карталар, 

суреттер, кесте және диаграммалармен жұмыс жасайды. Белсенді оқыту әдістері оқушыға өздігінен білім 
алуға көмектеседі. Оқулық және әдістемелік ңұсқаулық фактологиялық білімді игерумен қатар білік пен дағ-
дыларды қалыптастыруға жетелейді. 

Мұндай әдістің басты мақсаты – ең алдымен оқушылардың бойында тарихи ойлау дағдыларын қалып- 
тастырып, тақырып аясында одан әрі ізденуге баулу. 

Оқулық пен әдістемелік нұсқаулықта ұсынылған тапсырмалар мынадай критерийлер негізінде құрастырылған:
• тапсырманың мақсаттылығы мен қолжетімділігі;
• саралауды ескеру;
• белгілі бір тарихи концептіге негізделу;

• белгілі бір мәселені көздеу;
• тапсырманы орындағаннан кейін рефлексия жасау.

Оқу материалдары оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталды. Мұғалім әдісте-
мелік нұсқаулықтағы ұсынылған тапсырмаларды бейімдей алады. 

Бұл нұсқаулық сіздің жұмысыңызға қолдау көрсетіп, әдістемелік көмек береді деген үміттеміз. Іске сәт!
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Кіріспе сабақ

Оқу мақсаты

Ежелгі Қазақстан тарихына жалпы шолу.

Тірек сөздер

дәуір

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. - Алматы: Атамұра, 2010.

Оқулық: Кіріспе сабақ, 7-8-бет.

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның ежелгі та-
рихында не оқытылады?

Сабаққа дайындық
Сабақ басталғанға дейін тарих туралы пікірлер жа-

зылған 9 кеспеқағаз дайындаңыз. Кеспеқағаздарға 
жазылатын сөздер: 1. Біз өткен тарихты білмесек, бү-
гінгіні де біле алмаймыз. 2. Тарихтан адамдар сабақ 
алады. 3. Тарих тек оқулық емес, адамдардың өткен 
өмірі. 4. Тарих адамдарға сабақ бере алмайды, олар 
бәрібір қателіктер жібереді. 5. Алға қарай жүру үшін 
тарихқа көз жүгіртіп отыру керек. 6. Тарих адамдар-
ды айыптайды. 7. Тарих шындықты бұрмаламайды. 
8. Тарих – бос сөздер жинағы. 9. Тарих қайталанады. 
Ватманға уақыт сызығын салып, сынып қабырғасына 
іліп қойыңыз, тас, қола, темір дәуірлері хронологиясы 
мен сол дәуірдегі адамдар өмірін бейнелейтін сурет-
тер жабыстырылған кестені дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
 Қазақстан тарихы – әлемдік тарихтың бір бөлігі. 

Қазақстанның ежелгі тарихындағы кезеңдердің хро-
нологиясы басқа елдердегі ежелгі дүние кезеңдерінің 
хронологиясымен сәйкес келеді. Яғни, адамзаттың 
дамуы – жер бетінің барлық аймақтарында біркелкі 
жүрген үдеріс. Ежелгі тарих адамзаттың ең ұзақ ке-
зеңдерін қамтиды. Ол адамзаттың жер бетінде пай-
да болуын, алғашқы қауымдық қоғам мен рулық 
қауымның қалыптасуын, қола дәуіріндегі тайпалық 
құрылыс, темір дәуіріндегі тайпалық одақтар туралы 
мәліметтерді қарастырады. Ежелгі Қазақстан тарихы 
үш кезеңге бөлінеді. Тас дәуірі – уақыты бойынша 
ең ұзақ кезең. Адамзаттың дамуы бұл кезеңде өте 
баяу болды. Оны қола дәуірі алмастырды. Қола ең-
бек құралдарының темір құралдармен ауысуы темір 
дәуірінің басталғанын көрсетеді. 

Тас дәуірі тарауында оқушылар алғашқы адамдар-
дың антропологиялық жағынан даму эволюциясымен 
танысады. Алғашқы адамдар өздеріне қажетті еңбек 

құралдарын тастан жасады. Олар терімшілікпен және 
аңшылықпен айналысты. Адамдар тобыры руға ай-
налды. Қола дәуірінде Еуразия даласында андронов 
тайпалары өмір сүрді. Олар еңбек құралдарын дамы-
та отырып, мал шаруашылығы және егіншілікпен қа-
тар кен өндіруді, мыс пен қалайыны қоса балқытып, 
қоланы алуды меңгерді. Оларда тоқымашылық пен 
тері өңдеу кәсіпшілігі дамып, жүннен, теріден киім-
дер тікті. Сазбалшықты күйдіріп, қыш ыдыстар жасау 
кеңінен дамыды.

Қола дәуірінің соңында рулық құрылыс ыдырап, 
жеке отбасылық шаруашылықтар бөлініп шықты. Ру-
лық құрылыстың ыдырауынан мүлік теңсіздігі пайда 
болды.

Ерте темір дәуірі б.з.д. VIII ғасырдан бастап б.з.д. 
III ғасырға дейін 500 жылға созылды. Ал кейінгі темір 
дәуірі б.з.д. III ғасырдың басынан б.з. VI ғасыр ара-
лығын қамтиды. Оқушылар бұл тарауда тайпалық 
одақтар – сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, сарматтардың та-
рихымен танысады. Қазақстанның оңтүстік-шығыс 
және орталық аудандарын мекендеген тайпалар сақ 
тайпалық одағына, ал батыс аудандардағы тайпалар 
сармат тайпалық бірлестігіне бірікті. Археологиялық 
деректер бұл тайпалық бірлестіктердің мемлекеттік 
басқару жүйесі, экономикалық, қоғамдық қатынаста-
ры қалыптасқанын көрсетеді.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – алғашқы адамдардың тұр-

мыс-тіршілігіне жалпы шолу жасап, Ежелгі Қазақстан 
тарихы пәнін оқудың маңыздылығын түсіну. Са-
бақтағы мәтіндер мен тапсырмалар арқылы оқушы-
лар уақыт сызығымен жұмыс жасап, тарихи кезең-
дердің хронологиялық реттілігін түсінеді, адамзат 
тарихындағы тас, қола, темір дәуірлерін сипаттайды. 
Тапсырмаларды орындай отырып, әр кезеңдегі өз-
герістерді біледі. Сабақ барысындағы іс-әрекеттер 
тақырыпты маңыздылық және өзгеріс пен сабақтас- 
тық концептілерінде ашуға бағытталған.
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Талқылаңдар

Оқушыларға "Өткен тарихты білу не үшін қажет?" 
деген сұрақты қойыңыз. Сынып оқушыларын топ- 
қа бөліп, алдын ала дайындалған 9 кеспеқағазды 
топтарға таратыңыз. Кеспеқағазда жазылған тарих 
туралы пікірлермен танысып, оларды талқылауды 
сұраңыз. Оқушыларға өздеріне ұнаған пікірлерді 
жоғары қойып, керісінше ұнамаған тұжырымдарды 
төменге орналастыруды ұсыныңыз. Әр топтан 1-2 
оқушы талқылау нәтижесінде кеспеқағаздарды қалай 
орналастырғанын әңгімелейді. Өздеріне ұнаған пікір-
лерді оқып, не үшін ұнағанын түсіндіреді. Төменде 
орналастырылған пікірлердің неліктен ұнамағанын 
айтады. Тапсырманы орындау барысында тарих тура-
лы көбірек ойланып, пікірлерді талдауда оқушылар-
дың бір-бірімен білім алмасуын қадағалаңыз. Қажет 
болған жағдайда кейбір топтарға мынадай сұрақтар 
қойыңыз: "Біз неге адамзаттың өткен замандағы 
оқиғаларын білгіміз келеді? Қазақстан аумағында өт-
кен замандарда өмір сүрген адамдардың өмірі тура-
лы білу маңызды ма? Өткен замандағы оқиғалардың 
қазіргі кезеңге әсері бар ма?"

Өзгерістерді сипаттаңдар 

Алдын ала дайындалған кестені тақтаға іліп, 
оқушылардың суреттерге назар аударуын сұраңыз. 
Оқушылардан жұптық жұмыста тас дәуірі, қола дәуірі, 
темір дәуірінің кемінде 3 басты өзгерісін анықтап, жа-
уаптарын стикерге жазып, кестедегі әр кезеңнің тұсы-
на ілуі қажет екенін түсіндіріңіз.

Жауаптары. Тас дәуірінде адамдардың еңбек 
құралдары тастан жасалған. Олар аң аулаумен ай-
налысқан, отты қолдануды білген. Аң терілерін киім 
ретінде жамылған. Қола дәуірінде адамдар өмірінде 
көптеген өзгерістер орын алған. Олардың бет-әл-
петтері қазіргі адамдарға өте ұқсас. Қола дәуіріндегі 
адамдардың киімдері матадан тоқылған жеңіл және 
ыңғайлы. Олар баспаналар салуды білген, ыдыстар 
жасай алған. Өздеріне қажет еңбек құралдарын жа-
саған. Темір дәуірінде әскери өнер дамыған. Олар 
темір сауыттар киген. Адамдарды басқаратын биле-
ушілер болған. Атты әскер құрылған.

Уақыт сызығы бойынша анықтаңдар 

Оқушыларға А3 пішініндегі қатты қағазды таратып, 
жұптық жұмыста тас, қола, темір дәуірлерінің уақыт 
сызықтарын жеке қағазға белгілеуді ұсыныңыз. Со-
дан кейін үш дәуірдің уақыт сызықтарының сызбала-
рын салыстырып, кезеңдердің қайсысы ұзақ уақытқа 
созылғанын сұраңыз.

Маңыздылығын түсіндіріңдер 

Сабақ барысында алынған білімнің негізінде 
Қазақстан ның ежелгі тарихын білудің кемінде 3 маңы-
зын түсіндіруді сұраңыз. Тапсырманы әр оқушыға ой 
толғау түрінде жеке орындауды ұсыныңыз.

Жауаптары. Оқушылардың ой толғаулары арқылы 
олардың қазіргі бізді қоршаған дүниені, халқымыз-
дың тарихын, төл мәдениетіміздің ерекшеліктерін қа-
лай білетінін, Қазақстан аумағындағы алғашқы мем-
лекеттердің құрылуы туралы түсініктерін анықтаймыз. 
Сабақ барысында көптеген ұқсас жауаптар болуы 
мүмкін.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың сабақ барысында орындалатын 

іс-әрекеттері бағаланады. Оқушылар әртүрлі сұрақтар 
құрастырады. Ашық типтегі және сыни тұрғыда ойлау- 
ға жетелейтін сұрақтарды атап көрсетіңіз. Осындай 
маңыздылығы жоғары, терең ойлануға негіздел-
ген сұрақтарды бағалаңыз. Әр дәуірдегі өзгерістерді 
пайымдай алған, суреттерге сипаттама жасай алған 
оқушыларды бағалау мүмкіндігі бар. Сондықтан 
оқушының жеке жұмысы бағаланады. 

Қосымша тапсырма
Кейбір оқушыларға өзінің туған жерінде тас, қола, 

темір дәуіріне жататын ескерткіштер, тұрақтар бар 
болса, сол бойынша суреттер топтамасын жасап, 
олардың хронологиясын уақыт сызығына түсіріп ке-
луге тапсырма беріңіз.
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Тарау мақсаттары:
• еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерін си-

паттау;
• ежелгі адамдардың алғашқы кәсібін сипаттау;
• металл өндірісі жетілуінің шаруашылық салала-

рына тигізген ықпалын түсіндіру;
• қазақстандық ғалымдардың археологиялық 

жаңалықтарын білу;
• археологиялық ескерткіштерді салыстыру;
• археологиялық деректерге сүйене отырып, 

 Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің 
белгілерін анықтау, алғашқы адамдардың антрополо-
гиясын сипаттау;

• алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін шығар-
машылық түрде (әңгімелеу, бейнелеу, көрініс, макет) 
көрсету.

Негізгі дағдылары
Оқушылар:
• уақыт сызығында оқиғалардың мерзімін бел-

гілеп, б.з.д. және б.з. ұғымдарының мағынасын ажы-
ратуды;

• тас, қола дәуірлеріндегі археологиялық ескерт-
кіштерін картадан көрсетуді, шартты белгілерді оқу-
ды;

• тас, қола дәуірлеріне жататын олжаларды бел-
гілі бір критерийлер негізінде салыстырып, ерек-
шелігін анықтауды; 

• тас, қола дәуірлерінде орын алған өзгерістерді 
анықтауды;

• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажетті 
ақпараттарды анықтап, қолдануды, тұжырым жасауды;

• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді; 
• мәтінмен жұмыс жасауды, оның негізгі идеясын 

анықтауды;
• сабақ барысында алған білімі мен түсініктерінің 

негізінде оқиға желісін құрастыруды үйренеді.

Ойланып көрейік

Көне тас дәуірі адамдарының тас құралдары 
Оңтүстік Қазақстанның Бөріқазған, Тәңірқазған тұрақ 

жайларынан табылған. Ал мезолит дәуірінің ескерт-
кіштері, негізінен, Қазақстанның солтүстік және ор-
талық аймақтарында кездеседі. Мезолит дәуірінде 
жебелі садақ, бумеранг, балық аулау құралдары ой-
лап табылды. Неолит дәуірі орасан зор жаңалықтарға 
толы болды, тас өңдеу жоғары деңгейге жетті, сазбал-
шықтан ыдыс жасау кең тарады. Мал шаруашылығы 
мен егіншілік пайда болды. Бұл кезең – тас өңдеу тех-
никасының әбден жетілген кезі. Адамдар тасты кесуді, 
жонуды, тегістеуді меңгерді. Тастың тұтқыр түрлерінен 
балта, кетпен, келі-келсап, ал граниттен дән үккіштер 
жасады. Кен өндірудің алғашқы белгілері пайда бо-
лып, мыс, алтын, қорғасын өндіріле бастады. Сол-
түстік-Шығыс Балқаш маңынан табылған құралдар 
яшма мен кварциттен жасалған. Ботай тұрағынан та-
былған жылқы сүйектері жабайы жануарларды қолға 
үйрету ісінің басталғанын дәлелдейді. 

Қола дәуірінде адамзат металды игерді. Өндіріске 
қоладан жасалған құралдардың енуі еңбек өнімділігін 
арттырды, шаруашылықтың жаңа түрлерінің пайда 
болуына себеп болды, жаңаша әлеуметтік қатынас- 
тарды қалыптастырды. Металл өндіру қолөнер мен 
зергерлік кәсіптің пайда болуына ықпал етті. Ежел-
гі наным-сенімдер адамдардың кәсібіне және қор-
шаған орта туралы түсінігіне байланысты пайда бол-
ды. Алғашқы адамдар табиғат күштерінің алдында 
дәрменсіз болды, сондықтан табиғат күштеріне табы-
ну кең орын алды.

Өмір олар үшін қайталанып отыратын табиғат ай-
налымы іспеттес еді: көктемде жер жырту, егін егу, 
күзде өнімді жинау және т.б. Бұл үйлесімділікті, әрбір 
құбылыстарды бұзбау үшін олардың түсінігі бойынша 
құдайларға құрбандық берілуі, дұға оқытылуы және 
жөн-жоралғылар атқарылуы тиіс еді. Мұның бәрі ар-
найы орындарда, тау бөктері, қасиетті бұлақ пен өзен 
секілді оңаша жерлерде атқарылды. Қола дәуірінде 
және одан кейінгі уақыттарда мұндай құрбандық ша-
латын орындар адамдар суреттермен өздерін қор-
шаған орта туралы түсініктерін бейнелеген жартастар 
маңында болды. Қола дәуіріндегі петроглифтер Қара-
тау жоталарында, Тамғалыда, Ешкіөлмес тауында бар.



10 1-тарау.  Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі

1.1. Алғашқы адамдардың өмірі (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.1 Алғашқы адамдардың антропологиялық 
белгілерін сипаттау.

Тірек сөздер

антропология
питекантроп
неандертальдық
кроманьондық

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. І том. - Алматы: «Атамұра» 2010.

2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. - І том. Қазақ энциклопедиясы, 2006. 

Оқулық: Алғашқы адамдардың өмірі, 10-11-бет.

Зерттеу сұрағы: алғашқы адамдар қалай 
өмір сүрді? 

Сабаққа дайындық
Сабаққа дейін алғашқы адамдар: питекантроп-

тың, неандерталь адамының, кроманьонның су-
реттерін тақтаға іліп қойыңыз. Осы адамдардың 
сипаттамалары жеке жазылған 3 кеспеқағаз дай-
ындаңыз. 1-кеспеқағаз. Бұл – питекантроп адамы. 
Оның қолы ұзын, маңдай сүйегі шығыңқы. Шамамен 
Қазақстан жерінде 1 млн жыл бұрын өмір сүрген. 
Ең алғаш қаңқасы Ява аралынан табылған. 2-кес- 
пеқағаз. Бұл – неандерталь адамы. Оның ми көлемі 
питекантроптан үлкенірек, денесінде түгі азайған, 
иек сүйегі қалыптаса бастаған. Жер бетінде 100–35 
мың жыл бұрын өмір сүрген. Қаңқасы алғашқы рет 
Германиядағы Неандерталь жазығынан табылған. 
3-кеспеқағаз. Бұл – кроманьон. Оның маңдайы жа-
зыңқы, денесі тік, қолдары қысқарған. Жер бетінде 
40–35 мың жыл бұрын пайда болған. Қаңқасы алғаш 
Франциядағы Кро-Маньон үңгірінен табылған. Пла-
катқа питекантроп, неандерталь, кроманьон адамы-
ның қалыптасып, өмір сүрген кезеңдері көрсетілген 
уақыт сызығын дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Қазақстан аумағында алғашқы адамдар бұдан  

1 миллиондай жыл бұрын пайда болған. Бұл кезең 
– жер бетінде питекантроп адамының өмір сүр-
ген мерзімі. Қазақстаннан тас дәуіріндегі алғашқы 
адамдардың қаңқасы табылмаған. Дегенмен бұл 
мәселені тарихшылар дүниежүзілік контексінде қа-
растырып, питекантроп адамы – Қазақстан жерін 
алғашқы қоныстанушылар деп негіздеген. Пите-
кантроптан кейін, мұз басу дәуірімен тұстас неан-
дерталь адамы қалыптасқан. Ал кейінгі палеолитте 
кроманьон адамы өмір сүрді. Кроманьон қалып-
тасқанға дейін, алғашқы адамдар өте ұзақ уақытта 
баяу өзгеріске ұшырады. Әлемнің түкпір-түкпірі-

нен табылған алғашқы адамдардың қаңқалары бұл 
үдерістің қанша уақытқа созылғанын анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар оқу мақсатына жету үшін алғашқы 

адамдардағы өзгерістердің мыңдаған жылдар бойы 
баяу өткенін түсінуі керек. Сабақ барысында орын-
далатын іс-әрекеттер алғашқы адамдардың өзгеріс- 
терінің прогрессивті екенін түсінуге бағытталады. Әр 
даму сатысында адамның жаңа дағдыларды меңге-
руі оның тіршілігін жеңілдетті. Антропологтардың 
зерттеуіне сүйеніп, осы сабақта үш алғашқы адамдар 
өкілінің өзгерістері туралы оқушылар өздері түсі-
нетіндей тапсырмалар ұсыну қажет. Суретте беріл-
ген питекантроп, неандерталь, кроманьон адамдар-
дың тұрпатына антропологиялық сипаттама жасап, 
олардың әр сатыдағы өзгерістерін ажырата алады. 
Мәтіндегі ақпараттар мен орындалатын тапсырма-
лар арқылы оқушылар алғашқы адамдардың санасы 
мен қабілетінің де өзгергенін түсінеді.

"Сабақтың басында оқушылардан алғашқы 
адамдар жайлы не білесің?" – деп сұрап көріңіз. 
Оқушылар бастауыш сыныпта алғашқы адамдар 
бойынша танысқан ақпараттарын есіне түсірулері 
керек. Бұл оқушылардың жаңа сабаққа ынтасын ау-
дартады. 

Суреттерді салыстырыңдар

Оқушыларға тақтадағы 3 адамның суретін көр-
сетіңіз. Оларға: "Осы адамдардың ішінде қазіргі 
адамға көбірек ұқсайтыны қайсысы?" – деген сұрақ 
қойыңыз. Оқушылар дамыған адамды көрсете 
отырып, өз жауабын түсіндіруі тиіс. Осы тапсырма 
арқылы оқушылар әр адам өкілінің сыртқы келбеті-
не, олардың айырмашылықтарына назар аударады. 
Яғни, суреттегі алғашқы адамдардың тұрпатын салыс- 
тырады. Осы тапсырмадан кейін оқушыларға "ан-
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тропология" ұғымын түсіндіріп кетіңіз. Жаңа ұғымды 
дәптерлеріне жазып қоюды сұраңыз.

Жауаптары. Үшінші суретте ең дамыған адам 
көрсетілген. Бұл адам қазіргі адамдарға көбірек 
ұқсайды. Оның бет-пішіні мен дене құрылысынан 
қазіргі адамдарға ұқсастығын байқаймыз. 

Сәйкестендіріңдер

Алдын ала дайындалған сөйлемдер жазылған 
кеспеқағаздарды оқып беріңіз немесе осы сөйлем-
дерді тақтаға жазып көрсетіңіз. 1-кеспеқағазда пи-
текантроп адамы, оның қолы ұзын, маңдай сүйегі 
шығыңқы. Шамамен Қазақстан жерінде 1 млн жыл 
бұрын өмір сүрген. Ең алғаш қаңқасы Ява аралынан 
табылған. 2-кеспеқағазда неандерталь адамы, оның 
ми көлемі питекантроптан үлкенірек, денесінде түгі 
азайған, иек сүйегі қалыптаса бастаған. Жер бетінде 
100–35 мың жыл бұрын өмір сүрген. Қаңқасы Герма-
ниядағы неандерталь жазығынан табылған. 3-кес- 
пеқағазда кроманьон бейнеленген. Оның маңдайы 
жазыңқы, денесі тік, қолдары қысқарған. Жер бетін-
де 40–35 мың жыл бұрын өмір сүрген. Қаңқасы 
алғаш Франциядағы кроманьон үңгірінен табылған. 
Енді осы сөйлемдер жазылған кеспеқағаздарды 
топта талқылап, суреттермен дұрыс сәйкестендіруін 
сұраңыз.

Жауаптары. 1-кеспеқағазда питекантроп, 2-кес- 
пеқағазда неандерталь, 3-кеспеқағазда кромоньон 
адамдарының суреттері болса, дұрыс жауап ретінде 
қабылданады.

Анықтаңдар 

Алғашқы адамдардың даму сатылары мен сыртқы 
өзгерістері, табылған жерлері, өмір сүрген мерзім-
дерін білгеннен кейін, оқушылардың назарын кро-
маньон адамының өзгерістеріне аударыңыз. Ең 
маңыздысы кроманьон адамында қалыптасқан қа-
білеттерді анықтайтындай талқылау жүруін қадаға-

лаңыз. Тапсырманы оқушылар жұппен орындайды. 
Венн диаграммасындағы 3 дөңгелекке "питекан-
троп", "неандерталь", "кроманьон" адамдары деген 
сөздер жазылады. Осыдан кейін олардың ұқсас- 
тықтары мен айырмашылықтарын жұптар стикер-
ге жазып, дөңгелектерге жабыстырады. Тапсырма 
саралауға бағытталған. Кейбір оқушылар 1-2 айыр-
машылық пен ұқсастықты анықтаса, деңгейі жоғары 
оқушылар ізденіп, көбірек айырмашылық пен ұқсас- 
тықты анықтайды. 

Оқушыларға "Уақыт сызығы" суретін көрсетіңіз. 
Бұл уақыт сызығы саналы адам қалыптасқанға дей-
ін алғашқы адамдар өте ұзақ уақытта баяу өзгеріске 
ұшырағанын пайымдауға көмектеседі. Әлемнің 
түкпір-түкпірінен табылған алғашқы адамдардың 
қаңқалары бұл үдерістің қанша уақытқа созылғанын 
анықтауға мүмкіндік берді.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар сабақта "өзгеріс пен сабақтастық" кон-

цептінде білімдері мен түсініктерін қалыптастырып, 
тапсырмалармен жұмыста осы білім мен дағдыны 
көрсетеді. Оқушылар сабақ барысында топтық жұ-
мыста және жеке жұмыста талдауларға қатысып, оқу 
мақсатына жете алады.

Кейбір оқушылар өздерінің шағын таныстырылы-
мын жасайды, қосымша ақпараттарды өз бетінше 
іздеп тауып, ақпараттарды жүйелей алады. 

Қосымша тапсырма
Кейбір оқушыларда адамның антропологиялық 

өзгерістерін тереңірек білуге қызығушылық туын-
даған жағдайда, оларға қосымша ізденуге тапсырма 
беріңіз. Әлемнің түкпір-түкпірінен, әсіресе Афри-
кадан алғашқы адамдардың қаңқаларының көптеп 
табылғандығы туралы ақпарат беріп, келесі сабаққа 
осы жайлы шағын таныстырылым жасап келуге 
тапсырма беруіңізге болады. 
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1.1. Алғашқы адамдардың өмірі (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.2.1 Алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету.

Тірек сөздер

тобыр
ру

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

Оқулық: Алғашқы адамдардың өмірі, 12-13-бет.

Зерттеу сұрағы: алғашқы адамдар қалай 
өмір сүрді?

Сабаққа дайындық
Сабақ алдында "Алғашқы адамдардың тобыры" 

тақырыбындағы иллюстрациялық сурет жабысты-
рылған плакатты, "Рулық қауымдағы ру мүшелері" 
деп аталатын коллажды үлкейтіп, қабырғаға іліп қой-
ыңыз,  әр топқа үш-үштен стикер дайындаңыз.  

Сабақтың деректі материалдары
Адам қоршаған жабайы, қатал табиғатта жалғыз 

өмір сүре алмайтындықтан, тобырға бірікті. Ежелгі тас 
дәуірінде алғашқы адамдар өз кәсібін қалыптастыра 
бастады. Олар жабайы дәндер мен жеміс-жидектерді 
теріп, аңдарды аулап, өз азығын тапты. Тас дәуіріндегі 
адамдардың қоғамдық ұйымының қалыптасуы  күр-
делі де ұзақ даму жолынан өтті. Олар бастапқы кезде 
бірлесіп аңдардан қорғанды немесе шабуыл жасады, 
азық табу үшін аң аулап, терімшілікпен айналысты. 
Бұл қоғамдық қатынастардың әлі жетілмей тұрған 
кезеңі еді. Алғашқы адамдар тобырындағы өзара қа-
рым-қатынаста адамзатқа тән сипаттар басым болға-
нымен, хайуанаттар табынындағы қатынас сарқын-
шақтары да сақталды. Мысалы, олардың арасында 
тамақ, баспана үшін талас-тартыс болып тұрды. Сон-
дықтан 20–30 ересек адамдар мен балалардан тұра-
тын тобырлар көбіне ыдырап, бөлініп, жаңа тобыр-
лар құрылатын немесе басқа тобырларға қосылатын. 
Бірақ «саналы адамның» қалыптасуымен ұжымдық 
қатынастар жаңа сипатқа ие болды. Алғашқы адамда 
"туыс" ұғымы қалыптасты. Бұл өзгерістер қоғамдық 
қатынастардың дамуымен, рулық қауымның қалып-
тасу үдерістерімен, адам ұжымының қоғамдық ұй-
ымдасуының өзіне тән алғашқы белгісі ретіндегі ру-
дың қалыптасуымен тікелей байланысты. Бастапқы 
рулық қауымда әйелдер үстем жағдайда болды деп 
есептеледі. Әйелдер руды өрбітуші рөлін атқарды. 
Туысқандық сезім, өз руласына қамқорлық жасау, 

қорғау сезімдері орнықты. Руластарының ішіндегі 
сенімділік пен теңдік адам ұжымын берік қоғамға ай-
налуға әкелді. Осы тақырып бойынша қажетті ақпа-
ратты Қазақстан тарихының 5-томдық академиялық 
жинағының 1-томынан таба аласыз. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен тақырыпта антропологиялық өз-

герістері бойынша алғашқы адамның даму сатыла-
рымен танысты. Сол тақырыпта олар «саналы адам-
ның» қабілеттерін талқылаған болатын. Бұл сабақта 
оқушылар тобырға тән белгілерді біледі, адамдар-
дың тобырға бірігуінің себептерін анықтайды. Ке-
лесі орындалатын іс-әрекет арқылы руға бірігудің 
артықшылықтарын талдап, алғашқы адамдар ұжы-
мының сипатындағы өзгерістерді түсінеді. Түсіне ала-
тындай, пайымы қалыптасатындай ақпараттар мен 
тапсырмалар ұсынылады.

Ойланыңдар

"Адамдар неліктен бірігіп, ұжымдасады?" деген 
сұрақ төңірегінде бүкілсыныптық талқылау ұйым-
дастырыңыз. Талқылауды жұпта және топта өткізуге 
болады.

Себептерін анықтаңдар

Тапсырма оқушылардың жұптық талқылауынан 
басталады, алғашқы адамның неге топтасып өмір 
сүргендігіне кемінде 2 себепті анықтайды. Олар басқа 
жұптармен бірігіп, екі жұптың жауабынан ең жақсы 
деп шешілген 2 себепті атайды. Осы жауаптарын сти-
керге жазып, мұғалім алдын ала сынып қабырғасына 
іліп қойған алғашқы адамдардың тобырының суреті-
не жабыстырады. Оқушылар өзге топтардың жауап-
тарын оқып, танысады.

Жауаптары. Алғашқы адамдар бірлесіп аңдар-
дан қорғанды және шабуыл жасады, аң аулады және 
терімшілікпен айналысты, жыртқыштарға қарсы тұр-
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ды. Тобыр болып өмір сүру молырақ азық табуға 
мүмкіндік берді. 

Жұппен және сыныппен талдаңдар

Руға біріккен кездегі өзгерістер туралы айтар ал-
дында "Алғашқы рулық қауым" тақырыбындағы 
мәтінмен танысып және "Рулық қауым" деген су-
реттерді оқушылар жеке-жеке мұқият қарағандары 
жөн. Одан соң жұпқа бөлініп, руда өмір сүрудің 3 ар-
тықшылығын талқылайды. Әр біріккен жұптар талқы-
лау барысында тұжырым жасап, 3 артықшылықты 
ұсынады. Уақыт болған жағдайда топтар пікірталас 
ретінде бір-біріне сұрақтар қояды және  өз жауапта-
рымен бөліседі.

Жауаптары. Егер оқушылар қазіргі уақыттың өзін-
де орманда жалғыз қалған адамның тірі қалу мүм-
кіндігі аз екендігін мысал ретінде келтіріп, алғашқы 
адамдардың өмір сүрген уақытындағы қауіптерге 
қатысты интерпретациясын көрсетсе, бұл сұрақты 
түсінгендігін көрсетеді. Оқушылар өз жауаптарын-
да туысқандық қамқорлық, өзіндік салт-дәстүрдің 
қалыптасуын, тәртіп пен ереженің болуы, бір-біріне 
деген сенімді, ру ішіндегі өзара құрмет, еңбек құрал-
дары мен азық-түлікті бөлуі, құқық бойынша теңдік-
тердің сақталуы, кез келген уақытта рудың жетекшісі 
шешім қабылдай алатындығын, біз айтып отырған 
кезеңдегі аналардың руға қамқорлығын айта алады. 
Осы тапсырмада саралау бар. Оқушылардың арасын-
дағы деңгейі жоғары оқушылар мәтін мен суретте 
берілген ақпараттан басқа жоғары дәрежедегі жауап-
тар айтуы мүмкін. Мысалы, рудың артықшылықтары 

ортақ тілдің қалыптасуы, ортақ дәстүрлер болашақта 
халықты қалыптастырады. Оларда бірліктің күшеюі 
табиғат пен қоршаған ортадан төнетін қауіптерге тө-
теп беруге мүмкіндік берді. "Адамдар табиғатты бір-
ліктің арқасында кеңірек игеріп, азық тапшылығынан 
құтылады" деген жауаптар ұсынады. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар сурет пен мәтін мазмұны негізінде 

"Алғашқы адамдар неге бірлесіп, топтасып өмір 
сүрді?" деген сұрақты жұбымен талқылайды.  Оқушы-
лар  тақырып бойынша жаңа ұғымдарды қаншалықты 
меңгергенін көрсетеді. "Себептерін анықтаңдар" 
тапсырмасында оқушылардан жауаптарды өзара 
бағалауды сұраңыз. Оқушылар стикерге жазылған 
себептердің ішінен ең маңызды деп санайтын себеп-
терге "+" белгісін қояды. Ең көп "+" белгісі қойылған 
жауаптар маңызды себептер ретінде аталады. Осы 
бойынша оқушылардың білімі бағаланады.

Қосымша тапсырма
Оқулықта алғашқы адамдардың рулық қоғамында 

бастапқы кезеңде аналардың беделі жоғары болға-
ны айтылған. Бірақ ол туралы арнайы тапсырмалар 
болмағандықтан, бұл мәселе кейбір оқушылардың 
қызығушылығын тудырады. Осы сұрақ бойынша 
оқушыларға қосымша ізденіп, археологтардың тас 
дәуіріне жататын аналардың мүсіндерін тапқандығын 
айтыңыз. Бұл  мүсіндер қандай болған? Фотосурет-
терін жинап, фотоальбом жасауды қосымша тапсыр-
ма ретінде ұсынуға болады. 
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1.1. Алғашқы адамдардың өмірі (3-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету.

Тірек сөздер

терімшілік
аңшылық

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. І том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жанайдаров О. К. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. І том. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. 

Оқулық: Алғашқы адамдардың өмірі,14-15-бет.

Зерттеу сұрағы: алғашқы адамдар қалай 

өмір сүрді? 

Сабаққа дайындық
Сабаққа дейін стикерлер, Ежелгі Қазақстан та-

рихына арналған атлас, алғашқы адамның атынан 
"Менің бір күнім" тақырыбында күнделік жазу үшін 
жазылымға қажетті сөз тіркестерін дайындап қою 
қажет. Дайындалған сөз тіркестері осыған дейін 
алған ақпараттарды жинақтап, алғашқы адамдар-
дың өміріндегі маңызды оқиғаларды қамтуы тиіс. 

Күнделікте жазылатын сөз тіркестерінің үлгілері 
мынадай:

• Мен таңертең ұйқыдан тұрып, жасайтыным ... .
• Менің қарным аш, сондықтан ... .
• Қазір аңға шығатын уақыт болғандықтан, ... 
• Күн батып бара жатқандықтан, ... .

Сабақтың деректі материалдары 
Қазақстанда тас дәуіріне жататын ескерткіштерді 

зерттеу 1950–1970 жылдары қарқынды жүргізіл-
ді. Осы зерттеулер арқылы алғашқы адамдар-
дың Бөріқазған, Тәңірқазған, Ақкөл, Қызылтау, 
Семізбұғы, Шақпақата тұрақтары ашылды. Көне 
тас дəуірінің алғашқы кезеңінің ескерткіштері  
Қазақстанның оңтүстігінен, Арыстанды өзенінің 
бойынан Қызылтау, Тəңірқазған, Бөріқазған, Тоқалы 
жəне Ақкөл деген жерлерінен табылған. Шу өзенінің 
оң жағындағы Қазанғап шатқалынан осы дəуірге 
жататын ескерткіш зерттелді. Қарасу тұрағынан тас- 
тан жасалған 15 мыңға жуық заттар шыққан. Архе-
ологтар тұрақтардан табылған артефактілер негізін-
де Қазақстандағы алғашқы адамдардың кәсібі, тас 
өңдеу әдістері туралы қорытындыларын жасады. 
Ең ұзақ уақытқа созылған тас дәуірінде адамдарда 
баяу болса да, өзгерістер болды. Олардың тас өң-
деу технологиясының ілгерілеуі жаңа дағдылардың 

дамығанын көрсетеді. Алғашқы адамдар табиғат-
тың дайын өнімін тұтынды. Азық табуда негізгі кәсіп 
түрлері терімшілік пен аңшылық болды. Қазақстан-
дағы ежелгі адамдардың еңбек құралдары, негізі-
нен, тастан жасалған өте қарапайым болатын. Олар 
қазғыш таяқ, үшкір тас, шапқы, кескіш, аң сүйек-
терінен ойылған үшкір құралдар жасады. Оңтүстік 
Қазақстан дағы Көшқорған тұрағынан табылған тас-
тан жасалған еңбек құралдары Африка, Еуразияның 
еуропалық бөлігінен табылған тас құралдарға өте 
ұқсас. Еңбек құралдары бойынша көбірек ақпарат 
беретін Қызылтау, Арыстанды, Көшқорған тұрақта-
ры туралы ақпаратты "Қазақстан тарихы. Көне за-
маннан бүгінге дейін" (І том. 2010 ж.) кітабынан және 
ғаламтордағы ғылыми сайттардан қараңыз. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – ежелгі адамдардың 

алғашқы өмірі, тұрмыс-тіршілігі, кәсібі, еңбек құрал-
дары туралы алған ақпараттары мен білімдерін 
жүйелеп, шығармашылық түрде көрсетуге негіздел-
ген. Оқушылардың тек тақырып бойынша білімін 
ғана емес, дағдысын дамытуға назар аудару ке-
рек. Бұл сабақ бірнеше тарихи концептілердің не-
гізінде құрастырылған. Тас дәуіріндегі тұрақтардан 
табылған артефактілер туралы көбірек мағлұмат 
беретін суреттерді тақтаға іліп қойыңыз. Оқушы-
лар суреттерден барынша ақпарат алып, оқиғаны 
түсіндіреді. Келесі "өзгеріс және сабақтастық" кон-
цептісі бойынша оқушылар тас дәуіріндегі алғашқы 
адамдардың еңбек құралдарындағы, кәсібіндегі, 
отты игеруге байланысты мыңдаған жылдар ара-
сында орын алған өзгерістердің қандай уақыт ара-
лығын қамтитынын, адамдар үшін өзгерістің ілгері 
немесе кері кетуге әкелгенін, тас дәуірі кезеңінде 
бастапқы өмірмен сабақтастықты түсінеді. Алғашқы 
адамның бір күнін сипаттау арқылы оқушыларда, 
жазылым дағдысын дамытамыз, тақырып мазмұны 
бойынша білімін жүйелеуге үйретеміз. Сонымен қа-
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тар осындай күнделік жасау дағдысын өмірде қол-
дануға ықпал етеміз. 

Болжам жасаңдар

Неге алғашқы адамдардың еңбек құралдары тас- 
тан жасалды? Әр топқа өз болжамдарын стикерлер-
ге немесе кеспеқағаздарға жазуын сұраңыз. Осыдан 
соң барлық топтар өз жауаптарын дауыстап оқиды, 
бір-бірінің жауаптарын тыңдайды. Дұрыс жауапқа 
жақын келген болжамдарды мұғалім атап өтеді. 

Жауаптары. Алғашқы адамдар өз азығын табу-
да тамырлар қазып жеді, аң аулады. Осындай кезде 
адамның тырнағы қатты топырақты қазуға жарама-
ды. Жыртқыш аңдардан қорғану үшін қаруға қажет-
тілік туды. Адамның қолына ілінген жер бетіндегі  
тастар алғашқы құралдарға айналды. 

Анықтаңдар

Сабақтың кіріспе мәтінімен танысқан соң, оқушы-
лар Ежелгі Қазақстан тарихына арналған атласты 
қолданып, тас дәуіріне жататын тұрақтарды дәптер-
леріне жазып алады. Бұл тапсырманы оқушылар же-
ке-жеке орындайды. 

Жауаптары. Тас дәуіріне жататын Қазақстандағы 
тұрақтар: Оңтүстік Қазақстанның Қаратау жотасын-
дағы Бөріқазған және Тәңірқазған, Арыстанды өзені 
бойынан табылған Ш. Уәлиханов атындағы тұрақ, 
Орталық Қазақстанда Құдайкөл, Батыс Қазақстан-
дағы Шақпақата, Шығыс Қазақстандағы Шүлбі. 

"Менің бір күнім..." 

Бұл тапсырманы оқушылар жеке-жеке орын-
дайды. Алғашқы адамдардың өмірі туралы алған 
ақпараттарын күнделік жазу кезінде жан-жақты 
қолдануын сұраңыз. Оқушылар өз жұмыстарын-
да оқулықтағы сұрақтар мен үлгіде ұсынылған сөз 
тіркестерін басшылыққа алады. Осы күнделікте 
алғашқы адамдардың кәсібі туралы, еңбек құрал-

дары, тұтынатын тағамдары, алғашқы адамның сөй-
леу қабілеті, яғни саналы адам екендігі, аң аулауға 
қажетті еңбек құралдары, рудағы туысқандық қа-
рым-қатынас, отты алу әдісі мен отты қолдану тура-
лы білімдері қамтылады. 

Жауаптары. Таңертең ауа райын болжайды, бү-
гін не істеу керек, отқа қақталған етпен, теріп алып 
келген жемістермен тамақтанды, руластарымен, 
інісімен аңға шығуды жоспарлады, кешке қарай от 
жағып, үңгірді жылытты, туыстарымен көрген-біл-
гендерін айтып, әңгімелесті және т.б.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың алғашқы адамның атынан "Менің 

бір күнім" тақырыбында жазылған күнделігі бағала-
нады. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушы-
лар сұрақтарға жауап беріп, алған ақпараттар не-
гізінде білімдері мен дағдыларын көрсетеді. 

Қосымша тапсырма
Сынып оқушыларын топқа бөліп, алғашқы 

адамдарда қандай қабілеттер болғандығы тура-
лы сұраңыз. "Енді осы қабілеттердің қайсысы бізде 
бар?" деген сұрақты талқылауға тағы 2 минут уақыт 
беріңіз. "Бізде алғашқы адамдарда жоқ қандай қа-
білеттер бар?" деген сұраққа топта 2 минут талқылау 
жасауды сұраңыз. Осы тапсырманы аяқтау үшін олар 
мәтін жазады. Тас дәуірінен қазіргі уақытқа дейін не 
өзгергені туралы мәтінді оқушылар жеке-жеке жаза-
ды. Кемінде 5-6 сөйлем жазуды сұраңыз. Бұл тапсыр- 
маны саралап өткізуге болады. Кейбір оқушылар 5-6 
сөйлем жазып, өзгерістердің маңызына мән береді. 
Оқушылардың бір бөлігі өз қорытындысын 2-3 сөй-
леммен ұсынуы мүмкін.

Сабақтың басында тас дәуірінің тұрақтарын кескін 
картаға түсіріп, осы тұрақтардан табылған артефак-
тілер туралы ақпарат тауып келуге тапсырма беруге 
болады. Бұл қосымша тапсырма келесі тақырыпты 
жалғастыруға қажет болады.
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1.2. Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің  
тұрақтары (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.2.3.1 қазақстандық ғалымдардың  археология-
лық жаңалықтарын білу.

Тірек сөздер

артефакт
тұрақ

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Байпақов Қ.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Қазақстан 
ар хеологиясы. – Алматы, 2009.

Оқулық: Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары, 16-17-бет.

Зерттеу сұрағы: археологтар Қазақстан 
жерінен тас дәуіріне жататын қандай олжаларды 
тапты?

Сабаққа дайындық
• Сабаққа дейін 4 топқа 2 стикерден дайындап 

қойыңыз. 
• Сыныптағы барлық оқушыларға тас шапқы-

ның, найзаның тастан үшкірленген ұшы, ағаш сапқа 
бекітілген тас балта суреттері жеке-жеке желімдел-
ген кеспеқағаздар дайындап қойыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Жер бетіндегі ең алғашқы адамдардың өмірі жай-

лы ақпараттың негізгі көзі – археологтардың зерттеуі. 
Адамзаттың тарихына шамамен 2,6 млн жыл болған-
дықтан, ежелгі адамдардың заттары және қанқа 
сүйектері арқылы ғана олардың тұрпаты, тұрмысы, 
кәсібі, тұтынған тағамдары, киімі туралы ақпарат 
аламыз. Археология ғылымы әлемнің түкпір-түкпірі-
нен тарихи маңыздылығы жоғары жаңалықтарды 
ашқан болатын. Ежелгі Месопатамия, Египет, темір 
дәуіріндегі Еуразия даласын мекендеген тұрғындар-
дың мәдениетіндегі ерекшеліктердің ашылуы – ар-
хеологтар еңбегінің жемісі. 

Қазақстандағы тас дәуірін зерттеу күрделі және 
кешенді жұмысты талап етеді. Бұл дәуірді зерттеудің 
өз ерекшеліктері бар. Жазу әлі болмағандықтан, қаз-
ба жұмысы нәтижесінде табылған олжаларға сүй-
еніп, ежелгі адамдардың өмірі туралы ақпараттар 
аламыз. Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы тас 
дәуірі тұрақтарын зерттеген археологтардың олжа-
лары көбіне тастан жасалған еңбек құралдары бо-
лып отыр. Бұл еңбек құралдарының жасалу техни-
касы мен қолданылуы да бір-бірінен ерекшеленеді. 
Археологияда көне олжалардың жасын анықтаудың 
бірнеше әдіс- тері бар. Соның бірі – геологиялық әдіс 
бойынша археологиялық олжаның жасы топырақ 

қабатына қарай есептеліп, шығарылады. Ғылымның 
дамуымен бірге артефактілердің жасын анықтау 
тәсілі дамып келеді. Көміртектік әдіс – солардың бірі. 
Осы туралы көбірек ақпаратты К.М. Байпақов пен 
Ж.Қ. Таймағамбетовтың "Қазақстан археологиясы" 
атты еңбегінен алуға болады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақтың мақсаты – оқушыларда ежелгі 

адамдардан қалған олжалар негізінде өзінің түсін-
дірмесін жасай білу дағдысын қалыптастыру. Осы 
сабақта оқушылар археология ғылымы мен архе-
олог мамандығының маңыздылығын түсінеді, қа-
зақстандық археологтардың жаңалықтарын біледі. 
Сабақта Қазақстан тарихының тас дәуірі кезеңіне 
заттай дерек болатын археологиялық олжалардың 
фотосуреттерін көрсетіп, алғашқы адамдар бұл 
құралдарды не үшін қолданғандығы туралы сұрап, 
тарихи дерекке назар аударуға, дәлел ретінде одан 
маңызды ақпараттар алу дағдысын дамыту қажет. 
Осы сабақ арқылы адамзаттың өткен тарихын білу-
де археология ғылымы мен археолог жұмысының 
маңызын ашамыз. Оқушыларда археологиялық ол-
жалардың жасын анықтауға байланысты сұрақтар 
туындауы мүмкін. Сондықтан 5-сынып оқушысы 
үшін түсінікті болатын 1-2 археологиялық әдіс тура-
лы айтып өту қажет. Сабақтың концептісі – "дәлел".

Ойланыңдар

Оқушылар алдыңғы сабақта Қазақстандағы ең 
алғашқы адамдардың осыдан 1 миллиондай жыл 
бұрын өмір сүргенін білген болатын. Осы білімдерін 
еске түсіріп, тас дәуіріндегі адамдарда жазу әлі бол-
мағандықтан, біз бұл ақпаратты қайдан білетінімізді 
сұраңыз. Оқушыларға топпен талқылау жүргізіп, әр 
топтың екі болжамын стикерге жазулары қажеттігін 
түсіндіріңіз. Топтардың әрқайсысы өз болжамда-
рын таныстырған соң, сыныптан қайсы болжамның 
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нақтырақ болғандығын сұраңыз. Оқушылардың 
"археология", "археолог", "артефакт" ұғымдарын 
қаншалықты түсінетінін тексеріңіз. Оқушыларға ар-
хеологтардың қалай жұмыс істейтіндігі туралы түсін-
діріңіз. 

Жауаптары. Алғашқы адамдардың қаңқаларын 
тауып, олардың жасын анықтаймыз. Сонымен қатар 
осы адамдардың жасаған заттары мен өмір сүрген 
орындарын табу арқылы олардың осыдан қанша 
уақыт бұрын өмір сүргенін білеміз. Бұл заттар жер 
бетінде аз мөлшерде кездеседі, оларды көбінесе те-
рең топырақ қабаттарынан іздеп табады. 

Анықтаңдар

Тас дәуірі тұрақтарынан табылған артефактілерді 
ежелгі адамдар қандай мақсаттарда қолданған?

Жауаптары. Ежелгі адамдар қырғыш, кескіш, 
шапқы еңбек құралдарын терімшілік пен аңшылық 
кәсібінде қолданған. Аң аулау және қауіпті аңдардан 
қорғану кезінде ежелгі адамдар тасты қолға ұстау- 
ға икемдеп, өңдеп алғанын байқауға болады. Қыр- 
ғышпен аң терісін сылып, кескіш арқылы қолдың 
күші жетпейтін заттарды кескен. Шапқымен жеуге 
жарамды тамырларды қазып алған, отын шапқан. 
Тас бұрғыларды тасты өңдеуге, жер қазуға қол-
данған. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушыларды тапсырмаларды орындау барысын-

да қалыптастырушы бағалау мүмкіндігі бар. Саралау 
тапсырмасы барысында археологиялық олжалар-
дың барлығын салыстыра алған оқушыларды ынта-
ландырыңыз.

Қосымша тапсырма
Археология ғылымы, артефактілер туралы білген 

соң, оқушыларға археолог рөліне еніп, 1-сурет-
те қандай құралдарды көріп тұрғанын, осы еңбек 
құралдарын адамдар не үшін қолданғанын, құрал-
дардың неге ұстайтын саптары сақталмағанын 
сұраңыз. Бұл сұрақтарды қадамдап қойыңыз. Тапсыр- 
маны жұппен орындатыңыз. 1-оқушы – археолог, 
2-оқушы көмекші болады. 1-оқушы сұрақтар бой-
ынша фотосуреттен алған ақпараттарын айтып тұра-
ды, 2-оқушы айтылған ақпараттарды жазып алады. 
Бұл жазбаша жұмысты сабақ соңында бағалау үшін 
жинап алуға болады. 

Жауаптары. Фотосуреттегі заттар – Қазақстаннан 
табылған палеолит дәуіріне жататын артефактілер. 
Фотосуретте найзаның тастан үшкірленіп жасалған 
ұшын, пышақ тәріздес құрал, тасты тегістегіш құрал-
дар берілген. Найзаның ұшын алғашқы адамдар 
аң аулауда қолданған. Ал тас пышақтарды бірнеше 
мақсатта қолдануы мүмкін. Жемістер мен көгөніс- 
терді кесуге немесе қазып алуға, бұтақтарды не-
месе етті кесуге болады. Ал тас тегістегіш құралды 
еңбек құралдарын жасау кезінде тасты қойып, оны 
қажетінше тегістеуге қолданған. Бұл еңбек құралда-
рының ағаштан жасалған сабы болған. Ағаш шіриді, 
сондықтан еңбек құралдарының тастан жасалған 
бөлігі ғана сақталған.
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1.2. Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің  
тұрақтары (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.4.2.1 еңбек құралдары мен қару түрлерін 
сипаттау; 
5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау.

Тірек сөздер

нуклеус

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Байпақов Қ.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Қазақстан 
ар хеологиясы. – Алматы, 2009.

Оқулық: Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары, 18-19-бет.

Зерттеу сұрағы: археологтар Қазақстан жері-
нен тас дәуіріне жататын қандай олжаларды тапты?

Сабаққа дайындық
Сабақтың алдында 4 ватман және  сыныптағы 

топтарға 4 түсті стикерден екі-екіден дайындап 
қойыңыз. http://www.kaznu.kz сайтынан археолог                                
Ж.Қ Таймағамбетовтың Орталық Қазақстандағы ар-
хеологиялық зерттеулері мен тас дәуірінің ескерт-
кіштері сипаттамасы бойынша ықшамдалған таратпа 
мәтін дайындаңыз. 

Оқушыларға археологиялық ескерткіштерді салыс- 
тыру мақсатындағы тапсырмаға берілетін кесте үл-
гісін А4 пішініндегі қағазға жеткілікті мөлшерде дай-
ындап қойыңыз. 

Зерттеуші 
археолог-
тың аты

Қа-
зақстан-
ның қай 
аймағын 
зерттеді?

Қан-
дай 
тұрақ-
тарды 
ашты?

Ескерткіш 
қай кезеңге 
жатады?

Қандай 
олжа-
лар 
табыл-
ды?

Х. Ал-
пысбаев 
А.Медоев

Сабақтың деректі материалдары
Қазақстан аумағы ежелден алғашқы адамдардың 

қоныстанған жеріне жатады. Археологтар алғашқы 
адамдардың көне тұрақтары Бөріқазған, Тәңірқазған, 
Ақкөл, Шақпақатадан табылған еңбек құралдарын 
зерттей келе, олардың ерте палеолитке жататынын 
дәлелдеген. Палеолит дәуірін зерттеу кезінде еле-
улі еңбек сіңірген қазақстандық археологтар: Х. Ал-
пысбаев, А. Медоев, З. Самашев, Ж. Таймағамбетов. 

Қазақстанда тас дәуірі ескерткіштерінің арнайы 
зерттеле басталуына 1946 жылы Қазақ КСР Ғылым 
Академиясының құрылуы ықпал етті. Қазақстандық 
археолог X.А. Алпысбаевтың жетекшілігімен құрылған 
"Қаратау экспедициясы" 1957 жылы Үлкен және Кіші 

Қаратау жоталары маңынан ертедегі тас ғасыр ке-
зеңіне жататын көптеген тұрақтар мен үңгірлерді, 
5 мыңнан астам тастан жасалған еңбек құралдарын 
тапты. Сонымен қатар Маңғыстау және Балқаштың 
солтүстігіндегі палеолит ескерткіштерін зерттеген  
А. Медоев, Шығыс Қазақстандағы тас дәуірінің ескерт-
кіштерін зерттеген З. Самашевтің тапқан археологиялық 
олжалары, Ж. Таймағамбетовтың тың археологиялық 
зерттеулері Қазақстандағы тас дәуірінде өмір сүрген  
алғашқы адамдардың өмірін білуге негіз болады. 

Осы туралы көбірек ақпаратты http://www.kaznu.
kz/, http://paleokazakhstan.сайттарынан алуға болады.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақтың мақсаты – Қазақстан археологтары-

ның тас дәуірінде өмір сүрген алғашқы адамдардың 
тіршілігін зерттеудегі ашқан жаңалықтарын білу. Ар-
хеологтар тапқан заттай деректер арқылы алғашқы 
адамдардың тұрмысы, баспанасы, киім-кешектері, 
дүниетанымдарын түсіну. Оқушылар археологтар 
тап қан олжалар мен тас дәуірі тұрақтарымен таныса-
ды. Қазақстан картасында тұрақтардың орналасқан 
аймақтары мен оларды зерттеген археологтар ту-
ралы ақпарат алады. Сабақтың келесі мақсаты – тас 
дәуіріндегі археологиялық ескерткіштерді салысты-
ру. Оқушылар Қазақстаннан табылған тұрақтардың 
зерттелуі, табылған олжалардың бір-бірінен айыр-
машылықтарын сипаттап, артефактілердің қай ке-
зеңге тән екенін біледі. Сабақ барысында оқушы-
лар қазақстандық археологтарды білетін болады, 
 Қазақстан аумағынан табылған олжаларды сипат-
тай алады, тас дәуірінің ескерткіштерін бір-бірімен 
салыс ты ра ды.

Ойланыңдар
Қаратау жоталары маңынан тас дәуірі кезеңіне жа-

татын тұрақтар пен үңгірлердің табылуы Қазақстан 
жеріндегі ежелгі адамдардың өмірі туралы қандай 
мәліметтер береді? Бұл айдар оқушылардың сабаққа 
қызығушылығын аудару үшін ұсынылды. Осыған қо-
сымша "Өз өлкеңнен археологиялық олжаның та-
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былуы туралы мысалдар келтіріңдер" деген тапсырма 
беріледі.

Ақпараттарды толықтырыңдар

Оқушыларды топқа бөліңіз. Оқушыларға фотосу-
реттердегі археологиялық олжаларға мұқият қарап, 
мынадай сұрақтарға жауап дайындауларын сұраңыз. 
Бұл құралдарды адамдар не үшін жасады? Еңбек 
құралдары қалай жасалды? Неден жасалды? Қалай 
қолданды? Бұл еңбек құралдары терімшілікке қажет 
болды ма, әлде аң аулау үшін қажет болды ма? Ең-
бек құралдары бір-біріне ұқсай ма? Еңбек құралдары 
қанша уақыт жер астында жатқан? Бұл тапсырманы 
оқушылар топпен постер жасай отырып, орындайды. 
Оқушыларға сұрақтарды оқыңыз, постер ортасына 
дөңгелек сызып, оның ішіне сұрақтарды жазып қо-
юын сұраңыз. Дөңгелек сыртына әрбір сұраққа жа-
уап беруді тапсырыңыз. Жұмысты бірінші топ қорғап 
болған соң, келесі топтардан алдыңғы топтарды қай-
таламайтын қандай ерекше жауаптары бар екендігін 
сұраңыз. Осылай топтардың ақпараттарды толықты-
рып отыруын қадағалаңыз.

Жауаптары. Бұл еңбек құралдарын адамдар азық 
табу, тамырларды қазып алу, тапқан азықтарын кесу, 
аңдардың терісін сылып, еттерін кесу үшін пайда-
ланған. Тасты сындырып, өткірлеп, бір-біріне ұру 
арқылы қолға ыңғайлы болатындай көлемде жа-
саған. Фотосуреттегі еңбек құралдарының барлығы 
тастан жасалған. Дегенмен тастар әртүрлі болып ке-
леді. Көпшілігі шақпақ тастар мен малта тастар. Ең-
бек құралдарын кесу, қыру, ұру, қазу жұмыстарына 
қолданған. Еңбек құралдарын терімшілікте қазу мен 
кесу үшін, ал аң аулауда аңдарды ұруға, кесуге пай-
даланылған. Еңбек құралдары жер астында 1 млн 
жылға жуық жатқан. Олардың пішіндері мен көлем-
дері әртүрлі. Кейбіреулері пышаққа ұқсас, ұзынша 
болып келген. Екіншілері сопақша, жүзі жұқартылған. 
Көпшілігі дөңгелекше, алақанға қысып ұстап, өткір 
ұшымен жерден қажет затты қазып алу немесе сүйір 
ұшы қатты затты соғуға лайықталған. 

Салыстырыңдар

Оқушылар мәтінде берілген екі археолог ашқан 
тас дәуірі тұрақтарының мерзімі, жасы, олжалар-
дың сипаттамасы бойынша салыстыру тапсырмасын 
жұптасып орындайды. Кестені әрбір жұпқа таратып 
беріңіз. Кестедегі әр бөлімді оқушылар бірлесіп тол-
тырады. Оқушылар археологтардың зерттеулері мен 
тас дәуіріндегі тұрақтарды бір-бірімен салыстырып, 
олардың ерекшеліктерін сипаттайды. Осы тапсырма 
арқылы оқушылар археологтар зерттеген аймақта-
рын, тас дәуіріне жататын тұрақтарды, олардың қай 
дәуірге жататынын,  табылған артефактілер мен олар-

дың қысқаша сипаттамасын қажетті бөлімдер бойын-
ша толтырады. 

Жауаптары. Х. Алпысбаев Қазақстанның оңтүсті-
гінде зерттеулер жүргізді. Ол  ашқан тұрақтар – 
Арыстанды, Бөріқазған, Тәңірқазған тұрақтары. Бұл 
тұрақтар ерте палеолитке, яғни осыдан 840–140 мың 
жыл бұрынғы уақытқа жатады. Табылған артефак-
тілердің көбісі – шапқылар мен қырғыштар. Бұл еңбек 
құралдары тастан жасалған. А. Медоев Қазақстан-
ның батысын және орталығын зерттеген. Ол 1960 
жылы Маңғыстаудағы Шақпақата тұрағын ашты. Бұл 
тұрақтың жасы 840–140 мың жыл бұрынғы уақытқа 
сәйкес. Тұрақтан жарғыш сынатас, бифас, пышақ, 
қырғыш, үшкіртастар табылды. Сипаттамасы: тастан 
жасалған, аң аулауға қолданылған еңбек құралдары. 
З. Самашев Қазақстанның шығысындағы тұрақтарды 
зерттеген. Соның бірі – Бұқтырма тұрағы. Кейінгі па-
леолитке жатады. Табылған олжалар: тас пышақ, екі 
жағынан өңделген қырғыштар. 

Тұжырым жасаңдар
Палеолит кезеңінің ескерткіштері негізінде 

 Қазақстан аумағындағы ежелгі адамдардың өмірі 
туралы тұжырым жасаңдар. Оқушылар алған білім-
дерінің негізінде Қазақстан аумағында болған 
алғашқы адамдардың өмірі туралы түйіндеме жасай-
ды. Бұл жұмысты шығармашылық түрде көрсетуге 
болатынын ескертіңіз. Мысалы, алғашқы адамның 
үңгірдегі өмірі туралы макет жасау, сурет салу, ер-
мексаздан адамдардың шаруашылығы сипатталған 
көрініс жасау, фотоколлаж құрастыру және т.б.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар тапсырманы орындау барысында, тас 

дәуірінің ескерткіштерінің орналасуы, зерттелуі, та-
былған олжалар бойынша ақпараттарды түсінген-
дерін көрсетеді. Оқушылардың сабақ материалын 
меңгергендігі тапсырманы орындау барысында 
мұғалімнің жетелеуші сұрақтары арқылы тексеріледі. 
Сабақ соңындағы тапсырмада ескерткіштерді       са-
лыстыру үшін олар оқулықтағы мәтіннен басқа, 
мұғалім берген қосымша ақпараттармен таныса-
ды. Оқушылардың кестедегі археологиялық ескерт-
кіштерді салыстырып, жұппен орындаған тапсырма-
лары бағаланады. 
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1.3. Адамдардың шаруашылық өміріндегі 
өзгерістер және еңбек құралдарының 
жетілдірілуі (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау.

Тірек сөздер

мезолит
микролит

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

Оқулық: Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі, 20-21-бет.

Зерттеу сұрағы: мезолит пен неолит кезең-
дерінде алғашқы адамдардың өмірі қалай өзгерді?

Сабаққа дайындық
Мұз басу дәуіріндегі адамдар бейнеленген   ил-

люстрациялық суретті плакатқа желімдеп, қабырғаға 
іліп қойыңыз. Сыныптағы оқушыларға жеткілікті үш-
үштен 4 түсті стикер дайындаңыз. Сабақ барысында 
көрсетілетін суреттер мен фотосуреттер топтамасын 
да дайындаңыз. Мамонт сүйегінен жасалған баспа-
на суреті, Қазақстаннан табылған мезолит дәуірінің 
еңбек құралдары мен қару-жарақтарының фотосу-
реттері жабыстырылған кеспеқағазға "Табиғаттағы 
өзгерістерге байланысты адамдардың еңбек құрал-
дары мен дағдылары қалай өзгерді?" деген сұрақты 
дайындап қойыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Жер шарының тарихында бірнеше рет мұз басу-

лар болған. Соңғы мұз басу шамамен бұдан бұрынғы 
100 мыңнан 13 мың жылға дейінгі кезең аралығында 
орын алды. Жердің солтүстік жартышарында алып 
мұздық пайда болды, оның қалыңдығы 2 киломе-
трге жетті. Бұл кезеңді мұз басу дәуірі деп атайды. 
Геология, география, биология, тарих саласының 
ғалымдары бірлесе зерттеп, оның нақты уақытын 
анықтады. Мұз басу солтүстік жартышарды 50 ен-
дікке дейін қамтыған. Бұл кезеңде өмір сүрген неан-
дертальдықтар тірі қалу жолындағы күресте жылы 
баспана салып, жылы киім киіп, қару-жарақтары мен 
өмір сүру дағдысын табиғи өзгерістерге қарай бейім-
деп, өзгертті.

Мұз басу дәуірінен кейінгі табиғаттағы өзгерістер, 
мұздың еруі мезолит дәуіріне сәйкес келеді. Мамонт, 
мүйізтұмсық сияқты ірі аңдар жойылып, ұсақ аңдар 
мен құстар түрі көбейді. Қазақстанда өте жақсы зерт-
телген мезолит тұрақтары аз. Олар 20-дан асады. Се-
бебі, мезолитте адамдар аңдардың үнемі жайылым 

ауыстыруына байланысты олардың соңдарынан 
көшіп отырған. Мезолитте еңбек құралдары өзгерді. 
Ұсақ аңдар мен құстарды аулау үшін еңбек құрал-
дарын өзгерту қажеттілігі туды. Бұл кезең адамдары 
микролит, садақ пен жебе, қайла, үшкір тас бекітілген 
тесе, қайықты ойлап тапты.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – оқушылар мұз басу 

дәуірінде адамдардың еңбек құралдарын, баспана-
ларын, киімдерін табиғи өзгерістерге орай бейімде-
генін біліп, адам өміріндегі өзгерістерді түсіне білуі. 
Оқушылар сабақ барысында орындалатын іс-әрекет-
тер арқылы адамдардың өмірінің өзгеруіне әсер ет-
кен негізгі фактор "табиғаттағы өзгерістер" болғанын, 
өзгерістердің ауқымдылығын, жер бетінің барлық ай-
мағында орын алғанын түсінеді.

Археологтар тапқан мезолит дәуірінің еңбек құрал-
дарының алдыңғы тақырыпта көрсетілген палеолит 
дәуірінің еңбек құралдарына қарағанда жетілгенін 
сипаттай алады. Сабақтың негізгі концептісі – "өз-
геріс пен сабақтастық". Сабақ барысында оқушылар 
екі дәуір арасындағы еңбек құралдары мен қару-жа-
рақтарында, баспана, киім-кешектерінде болған өз-
герістерді түсіндіреді.

Пікір білдіріңдер

 Оқушыларға "Өте суық аймақта өмір сүру үшін 
адамға не қажет?" деген сұрақты талқылауға уақыт 
беріңіз. Сыныпты екі топқа бөліңіз, бір топ қажет 
заттардың тізімін, екінші топ адамға қажетті дағды-
лардың тізімін жасауы керек. Әр топ өз стикерлерін 
тақтаға екі қатарға (заттар және дағдылар) жабысты-
рады. Әр топтан бір оқушы жауаптарын түсіндіреді. 
Сыныптың сабаққа қызығушылығын арттыру үшін: 
"Сендер қажет деп тапқан заттар мен дағдылар мұз 
басу дәуірінде өмір сүрген адамдарда болды ма?" – 
деп сабақ барысында не білетіндерін айтыңыз.
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Жауаптары. Заттар: еңбек құралдары, қару-жа-
рақтар, от, жылы киім мен аяқ киім, баспана, азық-
түлік. Дағдылар: еңбек құралдарын жасау, от жағу, 
киім тігу, аң аулау, баспана салу.

Суретті сипаттаңдар 

Сыныпты топтарға бөліп, оқушыларға мамонт 
аулап жүрген адамдардың суретін көрсетіп, бұл 
адамдардың не істеп жүргенін, олардың қолдарын-
да қандай зат бар екенін, осы адамдардың орнында 
болса, нені сезінетіндіктерін сұраңыз. Осы сұрақтар 
арқылы оқушылардың топта талдау жасауын қадаға-
лаңыз. Олардың сурет туралы білім алмасуы сәтінде 
өздерінің алдыңғы білімдерін еске түсіру үшін:  "Бұл 
питекантроп па, неандертальдық па?" – деп сұраңыз. 
Әр топтан екі оқушы сурет жанына келіп, топтары-
ның жауаптарымен таныстырады.

Жауаптары. Бұл адамдар – неандертальдықтар. 
Олар мамонт аулауға шыққан. Бұл – мұз басу дәуірін-
де аман қалған ең ірі жануар. Адамдардың қолында 
ұзын найзалары бар. Күнннің өте суық екендігін сезу-
ге болады. Өйткені, жердің бетін мұз бен қар басып 
жатыр. Бұл адамдардың саны көп болғанымен, үлкен 
жануарға жақын келуге қорқып тұрғандары көрініп 
тұр. Бірақ оларға бүгін азық керек болғандықтан, ма-
монттан бас тарта алмайды. 

Өзгерісті анықтаңдар 

Бұл тапсырманы оқушылар жұппен орындайды. 
Оқушылардың назарын мұз басу дәуіріндегі адамның 
тіршілігінің әрбір бөлшектеріне аударуды сұраңыз. 
Бұл сурет мамонт аулаудан кейінгі адамдардың 
іс-әрекетінің жалғасы ретінде беріледі. Оқушылардан 
өздеріне таныс мұз басу дәуіріне дейінгі адамдардың 
өмірімен салыстырып, кемінде үш өзгерісті атап бе-
руді сұраңыз. 

Жауаптары. Адамдар бұрынғыдай үңгірлерде 
емес, өздері тұрғызған жылы баспанада (жертөлелер-

де) өмір сүруде. Олар жылы киімдер киетін болған. 
Теріні өңдеуді жақсы меңгеріп алған. Біз, ине сияқты 
құралдарды пайдаланған.  

Ойланыңдар 

Оқушыларды топқа бөліп, табиғаттағы өзгерістер-
ге байланысты еңбек құралдары мен дағдылар қалай 
өзгергенін талдауларын сұраңыз. Тапсырмаға арнайы 
кеспеқағаздар дайындап беріңіз.       Жауаптарын 
кеспеқағаз астында берілген арнайы орынға жаз-
дырыңыз. Оқушылардан мұз басу дәуірі мен мұз ері-
геннен кейінгі табиғи өзгерістердің адамның өміріне, 
кәсібіне, еңбек құралдарына әсерін қорытынды жау-
аптарын да жазуларын сұраңыз. 

Өзгерістердің ауқымдылығын, оның баяу немесе 
шапшаңдығын уақыт сызығын қолданып анықтау- 
ды, еңбек құралдарын жасау және қолданудағы ерек-
шеліктерге мән беруді ескертіңіз. Сонымен қатар са-
бақтың басында жасалған қажетті заттар мен қажетті 
дағдылар тізіміне нені қосатынын немесе нені алып 
тастайтындықтарын сұраңыз. 

Адамдардың жаңа еңбек құралдары мен қарулар-
ды ойлап табуының бірнеше себептерін талқылауды 
ұсыныңыз. Анықталған себептерді стикерлерге жеке 
жазып қою қажеттігін ескеріңіз. Әр топ себептерін та-
ныстырған соң, барлық себептерді маңыздылығына 
қарай тақтаға орналастыруды сұраңыз. Оқушыларға 
тұжырымдарын түсіндіруге мүмкіндік беріңіз. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың сабақ басында орындалған тапсыр- 

ма мен соңғы тапсырмаларды байланыстырып, жа-
саған қорытынды ойына назар аударыңыз. Сабақтың 
соңында оқушылардың табиғи  өзгерістерге байла-
нысты алғашқы адамдар кәсібінде, еңбек құралда-
рында орын алған өзгерістер мен себептерді тал-
даған сипаттамалары бағаланады.
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1.3. Адамдардың шаруашылық өміріндегі 
өзгерістер және еңбек құралдарының 
жетілдірілуі (2 сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау.

Тірек сөздер

неолит 
қыш
тесе
өндіргіш шаруашылық

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

Оқулық: Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі, 22-23 бет.

Зерттеу сұрағы: мезолит пен неолит кезең-
дерінде алғашқы адамдардың өмірі қалай өзгерді?

Сабаққа дайындық 
Қыш құмыра суреті салынған кеспеқағаз дайын-

даңыз. Әр суреттің астында оқушы жауап жазатын 
орын қалдырыңыз. Екі түсті стикерді оқушыларға 
жеткілікті мөлшерде дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Жаңа тас ғасыры – неолитте (б.з.д. 5–3 мыңжыл-

дықтар) тастан жасалған еңбек құралдарының түрі 
көбейді. Тастан, сүйектен жасалған еңбек құралда-
рына ағаштан саптар жасалды. Бұл кезеңде алғашқы 
адамдар тасты жылтырата тегістеу, жүзін жіңішке-
леп өткірлеу, тесу әдістерін меңгерді. Терімшілікпен 
айналысатын әйелдер зығыр, қалақай сабағынан, 
шыбықтардан себеттер, кілемшелер тоқыды. Яғни, 
әйелдер тоқымашылық өнерді білген. Теріп алған 
дәндері шашылмау үшін себеттерді лаймен сылай-
тын. Осындай себеттердің отта қалып қоюы қыш 
ыдыс жаңалығының ашылуына түрткі болған деген 
болжам бар. Неолит дәуірінде адамдардың қыш құ-
мыра жасау жаңалығын ашқанын археологтар дәлел-
деді. Неолит дәуірінің қыш құмыралары әлемнің әр 
түкпірінен табылуда. Қазақстан аумағынан да жаңа 
тас ғасырына жататын құмыралар көптеп табылды. 
Осы кезеңнің ең маңызды жаңалығы – егіншілік пен 
мал шаруашылығының пайда болуы тарих ғылы-
мында "неолиттік төңкеріс" деп аталады. Адамзат 
баласы табиғаттың дайын өнімін тұтынудан өндір-
гіш шаруашылық түрлеріне көшті. Шаруашылықтың 
жаңа түрлерінің пайда болуы адамзат қоғамының 
дамуына зор əсер етіп, адам еңбегінің ауқымы мен 
көлемін кеңейтті. Алғашқы қауым адамдарының өн-
діргіш күштерді дамытудағы неолит кезеңіндегі қол 
жеткен деңгейі басқа да мəдени-тұрмыстық жаңа-
лықтардың ашылуына ықпалын тигізді.

Неолит кезеңінде Қазақстанның табиғаты бү-
гінгі күнге ұқсас болды. Қазақстанда 600-дей нео-
лит дәуірінің ескерткіштері жақсы зерттелген. Ор-
талық Қазақстандағы Зеленая Балка, Қарағанды 
тұрақтарынан қолға үйретілген малдардың сүйек-
тері табылған. Қызылорда облысындағы Сексеуіл 
тұрағынан табылған жануарлардың сүйектерінің 80 
пайызы қой мен сиырдың сүйектері, қалғаны жа-
байы аңдарға тиесілі. Тұрақтардан табылған орақ, 
балта, тесе, дәнүккіш секілді еңбек құралдары егін-
шіліктің де дамығандығының дәлелі болып табыла-
ды. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – табиғаттағы өзгерістердің 

әсерінен алғашқы адамдардың жаңа еңбек құрал-
дары мен жаңа кәсіптерді игергенін оқып-білу. Осы 
оқу мақсатына сәйкес орындалатын іс-әрекеттер 
арқылы оқушылар өзгерістердің дәлелі болатын 
археологиялық олжалармен танысады. Қазақстан 
аумағынан табылған артефактілер арқылы өзгеріс- 
тердің ауқымды болғанын түсінеді. Табиғаттағы өз-
герістердің адамзаттың шаруашылығындағы маңыз-
ды өзгерістерге әсер еткен фактор екенін түсіндіреді. 
Сабақтың негізгі концептісі – "өзгеріс пен сабақтас- 
тық". Оқушылар сұрақтар арқылы тек өзгерістерді 
талдаумен шектелмейді, өмірмен байланыстыра 
отырып егіншілік пен мал шаруашылығының маңыз- 
дылығына мән береді. Мұғалім іс-әрекеттер бары-
сында оқушыға түрлі қолдаулар жасайды. Мәтіндер-
мен, суреттермен жұмыс ұйымдастыру, қарапайым 
сұрақтан күрделі деңгейдегі сұрақтарға қадаммен 
өтіп отырады. Ол тапсырмаларға сыни тұрғыдан ой-
ланып, жауап беруге дағдыландырады. 

Артықшылығын табыңдар 

Бұл тапсырманы оқушыларға жұппен орында-
тыңыз. Қыш құмыраның суреті бар кеспеқағаздарды 
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жұптарға таратып беріп, алдымен сұрақтарды тал-
дап, жауаптарын бірге жазуларын сұраңыз. Оқушы-
лар қыш құмыраға дейін қолданылған себеттер мен 
қыш құмыраны салыстырып, артықшылығын талқы-
лайды. Қыш құмыралардың кең таралу себептері 
туралы қорытынды жасайды. Оқушылардан тапсыр-
маны орындаудан бұрын қыштан тағы қандай заттар 
жасауға болатынын сұрап көріңіз. Қыштың құрылыс 
материалы ретінде мүсіндеу өнерінде де қолданы-
латыны туралы оқушылар білуі мүмкін. 

Жауаптары. Себет дәндерді, жемістерді тасымал-
дауға жеңіл, қолайлы ыдыс болғанымен, оған тамақ 
пісіру, сұйық заттарды тасымалдау мүмкін емес. Қыш 
құмыраның бірнеше артықшылығы бар. Біріншіден, 
отқа жанып кетпейді, қайта күйдірген сайын берік 
болады, сондықтан алғашқы адамдар қыш құмыра-
ларда тамақ пісірді. Екіншіден, су, сүт құйып қоюға 
пайдалануға болады. Үшіншіден, қыш құмыраны 
дайындау технологиясы оңай, көп уақытты алмай-
ды. Төртіншіден, қыш ыдыс жасайтын сазбалшық 
барлық жерде кездеседі. Бесіншіден, қыш ыдыстар 
сынып қалмаса, адам оны ұзақ уақыт қолданады.

Анықтаңдар

Оқушылардан мұз басу дәуірінен кейінгі табиғат-
тағы өзгерістер туралы не білетінін сұраңыз. Егіншілік 
пен мал шаруашылығы үшін қандай табиғи жағдай-
дың қолайлы болатынын балалардың білетінін тек-
серіңіз. Сабақ соңында оқушыларды бағалағанда 
жақсы жауаптар айтқан оқушыларды ескеріңіз. Енді 
оқушыларды топқа бөліп, егіншілік пен мал шару-
ашылығының негізгі шаруашылыққа айналуының 
себептерін талқылауды ұсыныңыз. Қорытынды жау-
аптарында оқушылар егіншіліктің маңыздылығының 
артуы себебін бір түсті стикерге, мал шаруашылығы-
ның негізгі шаруашылыққа айналуының себебін 
басқа түсті стикерге және әрқайсысына кемінде 3 
себепті жазу керектігін ескертіңіз.

Жауаптары 1. Бұл уақытта адамдар табиғаттың 
дайын өнімін тұтынбайтын болды. Дайын өнім мен 

азыққа қарап отыру кейде азықсыз қалуға алып 
келетін. Аң аулау бірде сәтті, бірде сәтсіз болады.  
2. Сонымен қатар терімшілік кезінде адамдар азық 
іздеп бірнеше шақырым жерлерге баратын, ендігі 
жерде ондай дақылдар үйдің жанында өсіп тұрды. 
3. Қолдан күтіп-баптап өсірген дәндер салмақты әрі 
нәрлі болады. 4. Адамдар енді өсімдіктердің табиғи 
түрін жоймайды, бұл жалғаса берсе, табиғат жұтаң 
күйге түсіп, тақырға айналады. Жануарларды қолға 
үйрету кезінде адамдар шөпқоректі жануарларды 
таңдады. Сонымен қатар ет пен сүтті, теріні, жүнді 
мол беруіне де назар аударды. 5. Енді аң аулап, ба-
сын қатерге тігу қажет емес, үй жанында өз азығын 
өзі өсіріп, өнімін алады. Адамның еңбегі өнімді бол-
ды, ол енді табиғи қиыншылықтарға да төтеп бере 
бастады.

Бағалау мүмкіндіктері
Сұрақтарға жауап бергенде оқушылардың ар-

хеологиялық олжаларды өзгерістермен байла-
ныстырып, сипаттай алатындығына, осыған дейін 
өтілген тас дәуірінің бастапқы кезеңіндегі еңбек 
құралдарынан айырмашылығын білетіндігін тек-
серіңіз. Сабақ соңында адамдардың кәсібі мен ша-
руашылығының өзгеруіне әсер ететін фактордың 
бірі – табиғи фактор екендігіне тұжырым жасап, бұл 
өзгерістің пайдалы және маңызды жағын ашып көр-
сетіңіз. Оқушылар сабақ барысында тұтынушы ша-
руашылық пен өндіруші шаруашылық ұғымдарын 
түсіндіре алатындай білім көрсете алулары тиіс. 

Қосымша тапсырма
Оқушыларға үйге тапсырмаға арнайы саздан ұзын 

таспа илеп, қыш құмыра жасап келуді ұсыныңыз. 
Дәптерлеріне: "Қыш құмыра жасауға қандай еңбек 
пен икемділік қажет болған?" – деген сұраққа жауап 
жазып келулерін сұраңыз.
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1.4. Ботай мәдениеті (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау.

Тірек сөздер

энеолит 

Ресурстар
1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-

ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.
2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан та-

рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

Оқулық: Ботай мәдениеті, 24-25-бет.

Зерттеу сұрағы: не себепті ботайлықтарды 
жылқыны алғашқы қолға үйретушілер деп атайды?

Сабаққа дайындық
Сабақ басталғанға дейін сыныптағы үш топтың 

оқушыларына жеткілікті үш түсті стикер-кеспеқағаз-
дар дайындаңыз. Ботай қонысының А4 пішініндегі 
суретін уақыт сызығының қажетті тұсына орналасты-
рып қойыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Тарихшылар Қазақстандағы энеолит кезеңі б.з.д.  

4-3 мыңжылдықтар аралығын қамтитынын айта-
ды. Энеолит кезеңіне жататын жақсы зерттелген 
тұрақ – Солтүстік Қазақстандағы Иманбұрлық өзені 
маңындағы Ботай ескерткіші. Тұрақты 1980 жылы 
археолог В.Ф. Зайберт ашты. Тұрақтың алып жатқан 
аумағы – 15 гектар. Ботай тұрағын қазу кезінде 158 
тұрғын үй қазып алынған. Баспаналардың көлемі 
20 шаршы метрден 120-ға дейін жетеді, үшбұрыш 
немесе төртбұрыш түрінде салынған. Төбесі күм-
безделген бұтақтармен және шыммен жабылған. 
Үйдің ортасында ошақ бар. Қабырғаның бүйірін-
де азық-түлік сақтайтын шұңқыр (ұра) қазылған. 
Тұрғын жайлар табалдырығының астында иттерді 
көмген. Қонысты 20 жылға жуық зерттеген археолог  
В.Ф Зайберт бастаған экспедиция  энеолит дәуіріне 
жататын өте көп олжалар тапты. Ботайдан шамамен 
70 мың жылқының сүйегі аршылып алынған. Жүген 
мен кісенге арналған ілмектердің табылуы адамның 
жылқыны қолға үйрете бастағанын дәлелдейді. Бо-
тайлықтар туыстарын қоныс аумағындағы ескі тұрғын 
жайларға жерлеп, қабырғаларға жағалата ондаған 
жылқының бас сүйектерін қою дәстүрін орындапты. 
Жерлеу ғұрпы мен бірқатар олжалар тотемизмнің, 
бабаларға табынудың болғанын көрсетеді.  

Ботайлықтар жылқыны алғашқы қолға үйре-
тушілердің бірі деп есептеледі. Ботайлықтар жылқы-
ның сүтін тағам ретінде қолданғанын сол жерден 
табылған қыш құмырадағы май дақтарының қал-

дықтарын арнайы зертханадағы зерттеулер анықта- 
ды. Бұл қоныстан табылған мыстан жасалған бұ- 
йымдар, діни наныммен байланысты бойтұмар мен 
әсемдік заттар ботайлықтардың дүниетанымы тура-
лы ақпараттар береді. Осы сабаққа қатысты толық 
ақпараттарды "Қазақстан тарихы. Көне заманнан бү-
гінге дейін. І том. – Алматы: Атамұра, 2010" кітабының 
96–99-беттерінен алуға болады.  

Сабаққа қатысты ескертпелер
 Бұл сабақтың мақсаты – Ботай қонысынан та-

былған олжалармен танысып, адамдардың айна-
лысқан кәсіптері мен шаруашылықтарын сипаттау. 
Оқушылар осы іс-әрекеттер арқылы Қазақстан ау-
мағындағы ежелгі тұрғындардың жылқыны қолға 
үйреткенін біледі, археологиялық олжалар арқылы 
энеолит дәуіріндегі адамдардың өмірі, еңбек құрал-
дары, баспаналары, дүниетанымын түсіндіреді. Са-
бақ барысында оқушылар дәлелдерді зерделеп, 
ботайлықтардың жылқыны алғаш қолға үйреткенін 
біледі, энеолит дәуіріндегі өзгерістерді талдайды, осы 
кезеңдегі адамдардың дүниетанымдық түсініктерін 
анықтайды. Сабақ дәлел, өзгеріс және сабақтастық 
концептілеріне негізделген. 

Анықтаңдар

Сабақты оқушыларға жануарларды алғаш қолға 
үйреткен аймақтар бойынша әлем картасын көрсету-
ден бастаймыз. Оқушылар алдыңғы сабақта "Неолит 
төңкерісі" ұғымымен танысқандықтан, жануарларды 
қолға үйрету тарихы сабаққа қызығушылықты арт-
тыруға ықпал етеді. Олар картаға мұқият қарап, жа-
нуарлардың қай аймақта алғаш қолға үйретілгенін 
анықтайды. Оқушылармен бірге картаны зерделеп 
болған соң, жануарлардың қолға алғаш үйретілуі ту-
ралы қызықты ақпараттар беруге болады. 

Жауаптары. Қой мен ешкі Оңтүстік-Батыс Азия-
да, тауық пен шошқа Қытайда, сиыр Оңтүстік-Батыс 
Азияда, есек пен мысық Африкада, лама мен күрке-
тауық Оңтүстік Америкада, ит Таяу Шығыста, жылқы  
Қазақстанда алғаш қолға үйретілген.
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Талқылаңдар

Берілген мәтін мен суретті қолданып, Ботай қо-
нысынан табылған заттарға қарап, олардың ерек-
шеліктерін топта талқылауды ұсыныңыз. Сыныпты үш 
топқа бөліп, бірінші топқа Ботайдан табылған еңбек 
құралдары мен қару-жарақтардың ерекшелігін, екін-
ші топқа Ботай қонысындағы баспаналардың ерек-
шелігін, үшінші топқа ботайлықтардың кәсібі мен 
шаруашылығындағы ерекшеліктерді бөліп беріңіз. 
Стикерге кемінде үш ерекшелігін (оқушылар ерек-
шеліктерді анықтау кезінде осыған дейінгі кезеңдерді 
еске түсіреді) жазуды ұсыныңыз. Топтық талқылаудан 
кейін топтар жауаптарын белгілі бір түстегі стикерге 
жазып, тақтаға жабыстырып, таныстырады.

Жауаптары. 1. Еңбек құралдарының ерекшелігі: 
а) жасалу техникасы жағынан тасты өңдеу жетілген, 
найзаның, жебенің ұштары бұрынғыдан үшкір және 
өткір; ә) тастан жасалған құралдарының арасында қа-
ру-жарақтар көп, жебе, найза, болас; б) еңбек құрал-
дарының арасында мыстан жасалғандары кездеседі. 
2. Баспаналарының ерекшеліктері: а) үшбұрышты, 
кейде төртбұрышты үлгіде салынған; ә) құрылыс мате-
риалдары: ағаш пен шым, кейде терілерді қолданған;  
б) әр үйдің ортасында ошақ орналасқан. Сонымен 
қатар азық-түлік сақтайтын арнайы шұңқырлары бар.  
3. Кәсіптері: а) әртүрлі әсемдік заттар мен бойтұмар-
дың, ине мен біздің табылуы оларда тігін тігу мен зер-
герліктің болғанын көрсетеді; ә) мал шаруашылығы 
болған, соның ішінде жылқы малы өсірілген; б) бо-
тайлықтардың тағы бір маңызды кәсібі аң аулау бол-
ды. 

Анықтаңдар 

Бұл тапсырманы оқушыларға жеке жұмыс түрін-
де беріңіз. Қоныстағы адамдардың күнделікті өмірі 
қандай болғанын табылған артефактілермен байла-

ныстырып, олардың кәсіптері туралы шағын мақала 
жазуды ұсыныңыз. Тапсырма саралауға негізделген.  

Ботайлықтар өзен жанында қоныстанғандықтан, 
аң аулау мен балық аулау кәсібімен айналысқан. Та-
былған олжалардың арасында аң аулау мен балық 
аулауға қажет құралдар жеткілікті. Олар: найза, жебе, 
болас, қанжар, қырғыштар. Тігін тігуге қолданылған 
инелер, тескіш біз адамдардың тері өңдеуді жақсы 
білгенін дәлелдейді. Ши тоқу үшін сүйек ілмектер, 
жіп иіру үшін ұршықбастар қолданылған. Бұл кезең-
де Қазақстан климатында жыл мезгілдерінің ауысуы 
қалыптасқандықтан, әр мезгілге сай киімдерін өздері 
тіккен. Мұны  теріні өңдеуге керек қырғыштар, ине 
мен біздің табылуынан білеміз. Жылқы сүйектерінің 
көптігі ботай тұрғындарының жылқыны өсіріп, оны 
көлік ретінде пайдаланғанын, сүті мен етін тағамға 
қолданғанын дәлелдейді. Олардың діни түсініктері то-
темизммен байланысты болған. Иттерге ботайлықтар 
ерекше мән берген. Тіл-көзден сақтау үшін бойтұмар 
таққан. Бойтұмар және моншақтар энеолит дәуірін-
дегі адамдардың зергерлік кәсіппен айналысқанын 
дәлелдейді.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың Ботай қонысындағы адамдардың 

кәсіптерін сипаттау кезінде артефактілер арқылы 
олардың күнделікті өмірін түсіндіре алуы, жылқының 
қолға үйретілгендігі және оны қандай мақсаттарға 
қолданғандығын түсіндіруі оқу мақсатына жеткен-
дігін көрсетеді. Ұсынылған бағалау критерийлеріне 
сәйкес білім мен дағдыны көрсете алмаған оқушы-
ларға қатемен жұмыс жасауға бағыттайтын кері бай-
ланыс беріңіз.
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1.4. Ботай мәдениеті (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау.

Тірек сөздер

ауыздық

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Зайберт В.Ф. Ботай мәдениеті. – Алматы:  
ҚазАқпарат, 2009. – 576 б.

Оқулық: Ботай мәдениеті, 26-27-бет.

Зерттеу сұрағы: не себепті ботайлықтарды 
жылқыны алғашқы қолға үйретушілер деп атайды? 

Сабаққа дайындық
Сабақтың алдында жылқыны қолға үйрету-

дің маңыздылығы жазылған 7 кеспеқағазды төрт 
топқа жеткілікті мөлшерде дайындап қойыңыз.  
1-кеспеқағазда көлік ретінде маңызы, 2-кеспеқағаз-
да қымыз сусыны алынатыны, саумалын емге қолда-
натыны айтылады. 3-кеспеқағазда етінің азық ретін-
де маңызы; 4-кеспеқағазда терісінің киім, ыдыс (саба, 
торсық) жасауға қолданылатыны; 5-кеспеқағазда 
жер жыртудағы және атты әскер құрудағы маңызы; 
6-кеспеқағазда спорттық ойындарға қолданылаты-
ны және 7-кеспеқағазда адамның ертедегі дүние-
танымындағы өнер туындыларына арқау болғаны 
туралы жазыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Ботай тұрағының ашылуы энеолит кезеңінде-

гі адамдардың өмірін білуде маңызды ақпараттар 
алуға мүмкіндік берді. Осы арқылы адамдардың 
жылқыны қолға үйретуі туралы тың зерттеулер 
жүргізілді. Жылқыны көлік ретінде қолдану мерзімі 
анықталды. Бұл оқиға адамдардың кәсібіне өзгеріс- 
тер әкелді. Аң аулау үшін көлік ретінде жылқы пай-
даланылды, жылқының сүтінен құнарлы сусын 
дайындалды. Жылқыны қолға үйрету энеолитте-
гі адамдардың тіршілігіне елеулі өзгерістер әкелді. 
Біріншіден, үлкен қашықтықтарды бағындыру мүм-
кіндігі ашылды, екіншіден, тағам түрлері көбей-
ді, үшіншіден, жылқыны пайдалы жануар ретінде 
құрметтеу адамдардың дүниетанымына әсер еткен. 
Мұны ботайлықтардың жерлеу дәстүрінен білеміз. 
Жылқыны қолға үйретумен байланысты қолөнер 
заттарын жасауда жаңалықтар болды. Энеолит за-
манында аттың жабдықтары, жүген, ауыздық, кісен 
жасалды. Энеолиттен кейінгі кезеңдерде жылқыны 
бағу әдістері мен жүйесі қалыптасты. "Ботай тұрғын-
дарының тұрмыс-салты" атты бірлескен бағдарлама 

негізінде М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті, Көкшетау Мемлекеттік 
университеті, Экзетер, Бристоль, Кембридж универ-
ситеттерінің арасында бірлесе зерттеу туралы келісім 
жасалған болатын. Шетелдік ғалымдармен бірге Бо-
тай мәдени қабатына палеографиялық және пале-
омагниттік зерттеулер жүргізілді. Сол зерттеулердің 
негізінде 2009 жылы "SCIENCE" ғылыми журналында 
мақала жарияланды. Мақалада жылқы жануарының 
ең алғаш Солтүстік Қазақстанда қолға үйретілгені, 
б.з.д. IV-III мыңжылдықта ботайлықтардың жылқы 
сүтінен дайындалған қымыз сусынын тұтынғаны жа-
зылды. Бұл туралы толық ақпаратты "Қазақстан та-
рихы" (көне заманнан бүгінге дейін) І том. – Алматы 
2010 ж.", "Зайберт В.Ф. Ботай мәдениеті. – Алматы, 
2009 ж." еңбектерінен аласыз.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың оқу мақсаты – Ботай қонысындағы 

олжалар мен археологиялық зерттеулер негізінде 
жылқыны қолға үйретудің маңыздылығын түсіну. 
Сабақтағы іс-әрекеттер арқылы Ботай тұрағындағы 
артефактілердің негізінде жылқыны қолға үйретудің 
адамдар өміріне ықпалын, жылқы шаруашылығы-
ның маңыздылығын талқылайды. Сабақтың кон-
цептісі – маңыздылық. Археологтардың жүргізген 
қазба жұмыстарының нәтижесінде ашылған маңыз- 
ды факт – ол ботайлықтардың Еуразия даласында 
алғашқы жылқы өсірушілер болғандығына оқушы-
лардың назарын аударамыз. Осы арқылы сол ке-
зеңнен бері жылқының адам өміріндегі маңызын 
оқушылар жан-жақты талдау жасап, анықтайды. 
Оқушылар тапсырмаларды мұғалім дайындаған ке-
спеқағаздарды қолданып, орындайды.

Дәлелдеңдер 

Ботайлықтардың жылқыны қолға үйреткенін 
қандай археологиялық олжалар дәлелдейді? Оқу-
лықтағы "Жылқының алғаш қолға үйретілуі" деген 
мәтінмен және Ботай қонысынан табылған олжа-



1-тарау.  Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі 27

лардың суреттерімен танысқаннан кейін, жұптарға 
жоғарыдағы сұрақты талқылап, жауап беруді ұсы-
ныңыз. Әр жұпқа кемінде ботайлықтардың жылқы-
ны қолға үйреткендігінің екі дәлелін анықтауды 
тапсырыңыз. Әр жұп дайындаған жауапты сынып 
бірге тыңдап, ең басты дәлелдерді дәптерлеріне жа-
зып алады.

Жауаптары. 1. Ботай тұрағынан 70 мың жылқы 
сүйектерінің табылуы, мұндағы тұрғындардың 
жылқыны қолға үйреткенін дәлелдейді. Себебі, 
шағын қоныста сонша көп жылқы сүйегінің табылуы 
шаруашылықтың болғанын көрсетеді. 2. Қоныстан 
жүген мен кісеннің табылуы осыны тағы дәлелдей 
түседі. 3. Жерлеу дәстүрінде жылқыға баса назар ау-
дарылғандығы ботайлықтар өміріндегі жылқының 
маңызды болғанын анық көрсетті. 4. Қыш құмыра 
бетіне салынған екі дөңгелек және жылқы суреті, 
олардың жылқыны көлік ретінде қолданғанын көр-
сетеді. 5. Тұрақтың жасы шамамен бұдан 5 мың жыл-
дай бұрынғы уақытқа жатады. Бұл уақыт – адамның 
жануарларды қолға үйретуі қарқынды жүріп жатқан 
кезі. 1994 жылдан бастап, ағылшын, неміс ғалымда-
рының жылқы сүйектеріне жүргізген остеологиялық 
зерттеулерінің қорытындысы ботайлықтардың ауыз-
дықты қолданғанын және жылқы сүтін тағам ретінде 
тұтынғанын көрсетті. Оқушылар берілген жауаптар-
дан басқа да дәлелді себептер келтірсе, жауаптарын 
қабылдау қажет.

Себебін анықтаңдар 

Оқулықтағы мәтінмен танысқаннан кейін, жылқы-
ны қолға үйретудің адамзат тарихындағы маңыз-
дылығын айқындайтын себептерді талдау тапсыр-
масын оқушыларға топпен орындауды ұсыныңыз. 
Сынып оқушылары төрт топқа бөлініп, мұғалім дай-
ындап келген жылқы жануарының адамдар үшін 
пайдасы жазылған 7 кеспеқағазды маңыздылығы-
на қарай орналастырады. Оқушылар алдымен топ-
та талдау жасайды. Кеспеқағаздардағы себептерді 
маңыздылық дәрежесіне қарай орналастырады. 
Маңызды себептерді жоғарыға, маңыздылығы бір-
дей деп есептелгендерді бір-бірімен қатар, маңыз-
дылығы төмен себептерді астыңғы бөлікке орнала-

стырады. Содан соң әр топ өз жауаптарын сынып 
оқушыларының алдында түсіндіреді.

Жауаптары. 1. Жылқы адамның көлігіне айнал-
ды. Адам үлкен қашықтықты еңсере алатын болды. 
2. Жылқы – ішсе сусын, жесе азық, кисе киім. 3. Ауыл 
шаруашылығының дамуында рөлі зор. Ол жылқы 
шаруашылығы және егін салуда ұзақ уақыт қолда-
нылды. 4. Біз көптеген соғыстарда атты әскерлердің 
басты күш болғанын білеміз. Шайқаста жауды жеңу-
де жауынгерлердің серігі болған жылқының рөлі аз 
болмаған. 5. Жылқыны қазіргі кезде спорттық мақ-
саттарға да баптайды. Көкпар тарту, бәйге сияқты 
ұлттық спорт түрлері жылқының қатысуымен өтеді.  
6. Қазақ халқының дүниетанымында жылқының қа-
сиетті жануар саналуы тегін емес. Жылқы – өте таза 
жануар. 7. Биенің сүті мен саумалының емдік қасиеті 
бар. Оқушылардың жауаптары қандай болса да, қа-
былданады, маңыздысы өз жауаптарын дәлелді түр-
де айтып, түсіндіруі қажет.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар алдыңғы тапсырмада Ботай тұрағынан 

табылған дәлелдерді сабақтың тақырыбымен қан-
шалықты байланыстыра алатындықтарын көрсетеді. 
Яғни, тұрақтан табылған олжалар ботайлықтарды 
алғашқы жылқыны қолға үйретушілер деп атауға 
негіз бола алатындығын түсіндіреді. Сабақ бары-
сында ботайлықтар қалыптастырған жылқы шару-
ашылығының адамдар үшін маңыздылығын талдап, 
дәлелдерін келтіре алады. Сұрақтарға жауап беріп, 
себептерді талдауға қатысқан оқушыларды ынталан-
дырыңыз. Оқу мақсаты мен бағалау критерийлеріне 
сәйкес білім мен дағды көрсете алмаған оқушыларға 
қосымша сұрақтар немесе тапсырмалар ұсыныңыз.

Қосымша тапсырма
Кейбір оқушылар Ботай тұрағынан табылған бар-

лық олжалардың құпиясын білуге ұмтылады. Қы-
зығушылығы жоғары оқушыларға ботайлықтардың 
діни нанымы мен "тотемизм" түсінігі арасындағы 
байланыстар туралы ғалымдардың болжамдары 
бойынша келесі сабаққа мақала дайындап келуге 
тапсырма беріңіз. Қосымша материалдар алуға бо-
латын ғаламтор сайттарын жазып беріңіз.
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1.5. Қазақстан аумағында металлургияның пайда 
болуы (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.4.2.2  металл өндірісі жетілуінің шаруашылық 
салаларына тигізген ықпалын түсіндіру.

Тірек сөздер

қола дәуірі
кен 
зергерлік

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. І том. – Алматы: Атамұра, 2010.

Оқулық: Қазақстан аумағында металлургияның пайда болуы, 28-29-бет.

Зерттеу сұрағы: Қазақстан жерінде металды 
өндіру ежелгі адамдардың өмірін қалай өзгертті?

Сабаққа дайындық
Оқушылардың хронологиялық білімдерін дамыту 

үшін сынып қабырғасына уақыт сызығын іліп қой-
ыңыз. Уақыт сызығында 1 млн жылдан бүгінгі 2016 
жылға дейінгі мерзімдер көрсетілуі керек. 

Сабақтың деректі материалдары
Тас дәуірінен кейін, б.з.д. II мыңжылдықта қола дәуірі 

басталды. Қазақстанды мекен еткен тайпалар қоланы 
өндіру тәсілін меңгерді. Қазақстанның жер қойнауын-
да мыстың, қалайының, басқа да полиметалдардың 
мол қоры бар. Қола дәуіріндегі тайпалар қоладан ең-
бек құралдарын, қару-жарақтар, зергерлік бұйымдар 
жасаған. Еңбек құралдарының қоладан жасалуы егін-
шіліктің, мал шаруашылығының қарқынды дамуына 
әсер етті. Қоладан жасалған еңбек құралдары тастан 
жасалған еңбек құралдарын ығыстыра бастады. Қола 
дәуірінің қоныстары мен обаларынан қоладан жа-
салған егіншілікке қолданылған орақ, шалғы, балталар, 
қару-жарақтардан жебе ұштары, пышақ, найза ұштары 
табылды. Сонымен қатар қола түймелер, моншақтар, 
қола айналардың табылуы тұрмыста қоланың кең қол-
даныста болғанын білдіреді. Қазақстандағы ең көне кен 
орындары – Шығыс Қазақстан мен Орталық Қазақстан 
аумағы. Металл кеніштері Зырян, Жезқазған маңайы, 
Қарқаралы және Ақшатауда болған. Қола дәуірінде кен 
өндірудің ұңғып алу,  отпен уату әдістері болған. Өндіру-
дің түрі мен әдістері кенді қабаттың орналасу жағдайы-
на байланысты болды. 

Қоныстардан табылған олжалар тас дәуіріне қа-
рағанда адамдардың еңбек құралдарын жасауда ше-
берлігінің дамығанын көрсетеді. Олар қоланы соғып 
жұқарту, металды қысып өрнектеу, тегістеу, жылтыра-
ту, үшкірлеу, өрнек салу дағдыларын меңгерген. Қыш 
ыдыстар жасау одан әрі дами түсті. Ыдыстарды әртүр-

лі көлемде безендіріп жасаған. Қабірлерден табылған 
жүннен тоқылған киімдер әйелдердің тоқымашылық 
кәсіпті меңгергенін көрсетеді. Мал терісін өңдеп, аяқ 
киім, тон мен бас киімдер тігу қола дәуіріндегі адамдар-
дың қолөнер шеберлігінің тас дәуірінен әлдеқайда 
жоғары болғанын дәлелдейді. Сонымен қола дəуірінің 
атап көрсетерлік ерекшеліктері мынадай:

• түсті металдардың өндірістік жолмен игерілуі;
• ең алғашқы қоғамдық еңбек бөлінісінің жүзе-

ге асуы, яғни мал шаруашылығының егіншіліктен 
бөлініп шығуы;

• отбасылық рулық қатынастың орнауы;
• кейінгі қола дәуірінің тайпалары алғаш болып 

экономикалық өмірдің озық түрі — көшпелі мал ша-
руашылығына көшті;

• қуатты тайпалық бірлестіктер құрыла бастады. 
Осы сабаққа қатысты толық ақпараттарды                "Қа-

зақстан тарихы. Көне  заманнан бүгінге дейін. І том. – 
Алматы: Атамұра. 2010." кітабының 101–116-беттері-
нен алуға болады.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – ежелгі адамдардың ме-

талды игеруімен байланысты орын алған өзгерістерді 
түсіндіру. Оқушылар сабақта орындалатын жұмыстар 
арқылы Қазақстандағы ежелгі металлургия орталықта-
рын біледі, шаруашылықта, кәсіпшілікте және қоғам-
дық қатынастарда орын алған өзгерістерді, сонымен 
қатар еңбек құралдарының жетілуін талқылайды. Осы 
кезеңдегі өзгерістердің тас дәуірінен айырмашылығын 
анықтайды. Бұл сабақ «өзгеріс пен сабақтастық» кон-
цептілерінің негізінде құрастырылған.

"Миға шабуыл" 

Оқушылардан металдан жасалған заттардың 
тізімін жасауды сұраңыз. Мынадай сұрақтар аясында 
талқылау ұйымдастырыңыз: "Неліктен қазір металды 
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адамдар жиі қолданады? Металдың тасқа қарағанда 
қандай ерекше қасиеттері бар?" 

Жауаптары. Метал төзімді, жылтыр, иілгіш. Ме-
талды балқытып кез келген пішінге келтіруге, дәне-
керлеуге, қайта өңдеп басқа зат жасауға болады.

Ойланыңдар 

"Б.з.д. ІІ мыңжылдық – б.з.д. VIII ғасыр аралығы 
неліктен қола дәуірі деп аталады?" Оқушылар оқу-
лықтағы мәтінді оқып, бұл кезеңнің неліктен қола 
дәуірі деп аталатынына дәлелдемелер келтіре оты-
рып түсіндіреді.  

Анықтаңдар

Археологтар қандай ежелгі кен өндіру орталықта-
рына тап болды? Оқулықтағы мәтіннің негізінде 
оқушылар ежелгі кен өндіру орталықтарын анықтап, 
түсіндіруі тиіс. 

Жауаптары. Мыс кендері Қазақстанның көптеген 
аймақтарында кездеседі. Мыс кенінің ежелгі орта-
лығы – Жезқазған өңірі. Геологтар қола дәуірінде бұл 
өңірден 100 мың тоннадай мыс өндірілгенін анықта-
ды. Қалайының ежелгі кен орындары Нарын және 
Қалба жоталары болған. Тапсырманы күрделендіру 
үшін кескін картаға бұл аймақтарды белгілеуге қо-
сымша тапсырма беруге болады. 

Суреттермен жұмыс

Оқулықта берілген суреттерге қарап, адамдар-
дың қоладан қандай заттар жасағанын  болжайды. 
Оқушылар әр суретті мұқият зерделеуі тиіс. Оларға 
қолдау көрсету үшін бағыттаушы сұрақтарды қой-
ыңыз. 

Жауаптары. Оқушылар суреттердегі заттарды тал-
дап: "Адамдар қоладан найза ұштарын, балта, сырға, 
алқа жасады", – деп жауап беруі мүмкін. Кейін оқу-
лықтағы мәтінді оқып, өз жауаптарын толықтырады. 

Салыстырыңдар 

Оқушыларға тастан және қоладан жасалған 
екі бұйымды салыстырып, артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтауға тапсырма беріңіз. Оқушы-
лар тас дәуірі туралы алған білімдерін қолдануы тиіс. 

Жауаптары. Тастан жасалған еңбек құралдары 
мықты болғанымен, олар қолға ұстауға икемсіз. Тасты 
өңдеу көп уақытты алады. Оны қажет пішінге келтіру 
қиын, морт сынады. Кейбір жұмсақ заттарды кесуге 
қолайлы емес, тасты балқытып, қайта өңдеу мүмкін 
емес. Металдан жасалған еңбек құралдары өткір ке-
леді,  кез келген пішінге балқыту, соғу  арқылы өзгеріс 
енгізуге болады.

Бағалау мүмкіндіктері
Тас пен металдан жасалған бұйымдарды салыс- 

тыру арқылы оқушылардың өткен және жаңа тақы-
рып бойынша білімдерін бағалауға мүмкіндік бар. 
Оған қоса өз қорытындыларын негіздеу, мысал кел-
тіру, дәлелдеу дағдылары бағаланады.

Қосымша тапсырма
Кейбір оқушылар металды өндіру және өңдеу әдіс- 

тері туралы көбірек білгісі келеді. Осындай оқушы-
ларға келесі сабаққа ең алғашқы балқыту пештері 
және металды балқыту туралы фотосуреттер мен 
ақпараттар жинап келуге тапсырма беруге болады.
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1.5. Қазақстан аумағында металлургияның пайда 
болуы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.1 археологиялық  ескерткіштерді сипаттау; 
5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің шаруашылық 
салаларына тигізген ықпалын түсіндіру.

Тірек сөздер

теселі егіншілік 
тайпа

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 
І  том. – Алматы: Атамұра. 2010.

Оқулық: Қазақстан аумағында металлургияның пайда болуы, 30-31-бет.

Зерттеу сұрағы: Қазақстан жерінде металды 
өндіру ежелгі адамдардың өмірін қалай өзгертті? 

Сабаққа дайындық
Венн диаграммасы сызылған бірнеше ватман 

дайындап қойыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Қазіргі кезде Орталық Қазақстан бойынша Ата-

су, Бұғылы, Беғазы-Дәндібай қоныстары; Шығыс 
Қазақстанда Қанай, Малокрасноярка қоныстары; 
Солтүстік Қазақстанда Петровка, Боголюбов қоныс- 
тары; Жетісуда Тамғалы шатқалы мен Батыс 
Қазақстан да Тастыбұтақ қорымы жақсы зерттелген. 
Табылған олжалардың ерекшеліктері мынадай: Ор-
талық Қазақстандағы археологиялық ескерткіштер 
тастан салынып, пирамидаға ұқсас күрделі құрылыс 
әдістері қолданылған. Шығыс Қазақстандағы қо-
ныстардан металл құятын шеберханалар табылды. 
Бұл аймақта ежелгі металл қорытатын орталықтар 
болғандығын білеміз. Жетісудағы Тамғалы шатқа-
лынан жартасқа салынған қола дәуіріндегі тайпа-
лардың дүниетанымынан хабар беретін ғажайып 
суреттер табылған. Батыс Қазақстандағы Тастыбұтақ 
қорымындағы жерлеу дәстүрінің өз ерекшелігі бар. 
Қабірлерден біз, моншақ сияқты әйелдер қолданған 
заттар табылған. Орталық Қазақстандағы құрылыс- 
тардың ірілігі, обалардың биік болуы мұнда дәу-
летті адамдардың жерленуімен байланысты болуы 
мүмкін деген тұжырым бар. Қола дәуірінде қоғамда 
мәртебесі жоғары адамдарды ерекше жерлеген. 
Құрылыста тасты қолдану осы аймақта тастың көпті-
гімен байланысты. Қанай және Малокрасноярка кен 
алынатын орталық болған, яғни шеберханалар кен 
орнына жақын орналасқан. Тамғалы жартастарын-
дағы суреттер қола дәуірі адамдарының өмірі, өнері, 
діни нанымдары, қоршаған орта туралы ойлары 

туралы ақпарат береді. Тастыбұтақ қорымынан та-
былған олжалар мен жерлеу орындары қола дәуірі 
адамдарының жерлеу дәстүрі туралы білуге көмек-
теседі. Қола дәуірінде мал шаруашылығымен қатар 
егіншілік те дамыды. Усть-Нарым қонысынан та-
былған орақтар осы аймақта егіншіліктің болғанын 
көрсетеді. Қола дәуірінің басында егіншілікте тастан 
және бұғы мүйізінен жасалған теселер қолданылған. 
Кейінгі қола дәуірінде кетпендер пайда болған. Тас- 
тан дәнді дақылдарды үгітетін құралдар: келі, кел-
сап, түйгіш, тоқпақшалар жасалған. Сонымен қатар 
қоныстардан қола және мыс орақтар, қола шалғы-
лар табылды (Шағалалы қонысы). Егіншілік мал 
шаруашылығымен салыстырғанда қосалқы рөл 
атқарған. Қола дәуірінде рулық құрылыс ыдырап, 
мүлік теңсіздігі пайда болды. Қорымдарды зертте-
ген археологтар жерлеу заттарына қарай қоғамда 
мүлік теңсіздігі болғанын айтады. Мал санының өсуі 
азық-түлік өнімдері мен шикізат-ет, сүт, тері, жүннің 
көбеюіне әкелді. Артық шикізаттан қор жиналып, 
өнім айырбасы туындады. Мыс, қалайы құймалары 
кен орындары жоқ аймақтарға тасылды. Жылқының 
көлік ретінде маңызы артты. Мүлік теңсіздігінің қа-
лыптасуы қақтығыстарды тудырды. Мал басының 
көбеюі жаңа жерлерді игеруге қажеттілікті тудыр-
ды. Қола дәуірі тайпалары арасында жер үшін, мүлік 
үшін (тағы басқа себептер болуы мүмкін) қақтығыс- 
тар мен соғыстар туындаған. Қола дәуіріне жататын 
қоныстардан қару-жарақтардың көптеп табылуы 
осындай тұжырымға алып келеді. Осы сабаққа қа-
тысты толық ақпараттарды "Қазақстан тарихы. Көне 
заманнан бүгінге дейін". І том. – Алматы: Атамұра. 
2010." кітабының 114–116-беттерінен алуға болады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтағы оқу мақсаты қола дәуірінің археология- 

лық ескерткіштерімен танысып, қола дәуірінде ша-
руашылықта, кәсіпшілікте, қоғамдық қатынастарда 
орын алған өзгерістерді анықтауға бағытталған. Бұл 
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сабақ "Өзгеріс және сабақтастық" концептісінің не-
гізінде құрастырылған. 

Сипаттаңдар

 Қола дәуірінің ескерткіштерін екі сөйлем арқылы 
сипаттаңыз. Оқушылар оқулықтағы мәтінді пайдала-
на отырып, Орталық және Шығыс Қазақстанда та-
былған қола ескерткіштерін салыстыра алады. Қола 
дәуірінің археологиялық ескерткіштері тақырыбы  
5-сынып оқушысына түсінуге күрделі болғандықтан, 
оларға тек қолжетімді әрі түсінікті мәліметтерді бе-
руге тырысыңыз. Оқушылар бұл тапсырмада 2 сөй-
лем шеңберінде бұл тақырыпшаны қорытындылап, 
түйінін шығаруы тиіс.

Жауаптары. Қазақстанның әртүрлі аймақтарын-
да табылған қола дәуірінің археологиялық ескерт-
кіштерінің құрылысы табылған олжалары бойын-
ша ерекшеленеді. Мысалы, Орталық Қазақстанда 
тұрғын үйлер мен қоралардың қалдықтары бар 
қоныстар, көне кен орындары, жартастағы сурет-
тер мен құрбандық шалу орындары сияқты көп-
теген ескерткіштер кездеседі. Шығыс Қазақстанда 
табылған олжалар бойынша, бұл аймақтың мыс, қа-
лайы кендерін және алтын өндіретін орталықтардың 
бірі болған деп айта аламыз. 

Анықтаңдар

Алғашында адамдар егінді қалай екті? Оқушылар 
оқулықтағы мәтіннің негізінде сұраққа жауап береді, 
фактілер келтіреді. 

Жауаптары. Қола дәуірі адамдары мал шаруа- 
шылығымен қатар егіншілікпен де айналысты. 
Бірақ ол қосалқы шаруашылық болып қала берді. 
Адамдар бидай, қарабидай, тары екті. Егіншілік өте 
қарапайым болды. Өзен жағалауларындағы жұмсақ 
топырақ тесемен қопсытылды. Қола дәуіріндегі егін-
шілікті "теселі егіншілік" деп атайды. Қоныстардан 
қола дәуірінің егіншілікке қолданған еңбек құрал-
дары табылды. Олар: орақ, тесе, кетпен, шалғы, келі 
және келсаптар. 

Себебін табыңдар 

Қоғамда орын алған негізгі өзгерісті анықтап, 
оның себептерін түсіндіріңіз. Алдымен, оқушылар 
қола дәуірінде қоғамда орын алған өзгерістерді 

анықтап алулары тиіс. Содан оның себептерін түсін-
діріп, мысалдар келтіруі қажет. 

Жауаптары. Қола дәуірінде орын алған негізгі 
үш өзгеріс: 1) өнім өндіру артты; 2) ер адамдардың 
қоғамдағы рөлі артты; 3) әлеуметтік теңсіздік пайда 
болды. Бұл мынадай себептермен түсіндіріледі: 1) 
металл өндірісі шаруашылықтың тез дамуына әсер 
етті; 2) кенді өндіру және оны қорыту, еңбек құрал-
дарын жасау, малды бағу, егін егу ер адамдардың 
күшін талап етті; 3) мал санының өсуіне байланысты 
тайпа ішіндегі кейбір адамдарда артық өнім көбейіп, 
қор жиналды.

Салыстырыңдар 

Оқушылар Венн диаграммасы арқылы қола 
және тас дәуіріндегі адамдар өмірін салыстырып, 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай-
ды. Тапсырманы топта орындатқызуға болады. Ал-
дымен, оқушылар ұқсастықтарын іздеп, содан ай-
ырмашылықтарын анықтайды. Соңында топтар 
бірлесіп, қорытынды шығарады. 

Жауаптары. Қола дәуірінің тас дәуірінен айыр-
машылықтары: 

1. Металл өндіруді білді. 2. Еңбек құралдарын 
қоладан жасады. 3. Теселі егіншілікпен айналысты, 
мал бағудың әдістерін дамытты (бақташылық, жай-
ылымдарды ауыстыру). 4. Өз өнімдерін тұтынды, яғни 
мал өнімдерінен киім тоқып, аяқ киім тікті. 5. Зергер-
лік кәсіп пен тоқымашылық кәсіпті қалыптастырды.  
6. Ағаш пен тасты қолданып, баспаналар салды.  
7. Отбасылық меншікті қалыптастырды. 

Бағалау мүмкіндіктері
Сабақ барысында қолданылған барлық тапсыр-

маларды ұйымдастыру кезінде оқушыларды бағалау 
мүмкіндіктері бар. Бағалау барысында оқушының 
білімі мен дағдысын дамытуға бағыт-бағдар беретін 
кері байланыс ұсыныңыз.
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1.6. Андронов және Беғазы-Дәндібай  
мәдениеттері (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.2 археологиялық деректерге сүйене 
отырып, Андронов және Беғазы-Дәндібай 
мәдениеттерінің белгілерін анықтау.

Тірек сөздер

Андронов мәдениеті
жертөле
абыз
кремация

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін.     
І том. – Алматы: Атамұра. 2010.

2. Марғұлан Ә. Х. "Беғазы-Дәндібай мәдениеті".     
– Алматы, 1988. 

Оқулық: Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері, 32-33-бет.

Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы қола дәуірі 
ескерткіштерінің қандай ерекшеліктері бар? 

Сабаққа дайындық
Сабақ басталғанға дейін Қазақстанның солтүстік, 

батыс, орталық, оңтүстік аймақтарынан және Жеті-
судан табылған қола дәуірі артефактілерінің сурет-
тері жабыстырылған кестені ватманда дайындаңыз 
немесе мұны ақпараттық органайзер деп атаңыз. 
Төрт топқа жеткілікті флипчарт дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Еуразия даласында қола дәуірінде өмір сүрген 

адамдардың қалдырған мәдениеті тарих ғылымын-
да «Андронов мәдениеті» деп аталады. Осы мә-
дениеттің алғашқы ескерткіштері «Андронов» де-
ген селоның жанында ашылған. Бұл село Оңтүстік 
Сібірдегі Ачинск қаласының жанында орналасқан. 
Бүгінгі таңда Андронов мәдениетінің өте кең та-
ралғандығы белгілі болып отыр. Бұл ендік бойын-
ша, Жайық өзенінен бастап, Енисей өзеніне дейінгі 
аралықта, ал бойлық бойынша, Батыс Сібір орман-
ды алқабынан бастап, оңтүстікте Хорезмге, Сырдың 
төменгі ағысына дейін таралды. Олар Тянь-Шаньға, 
Ферғанаға дейін барған екен. Бұл мәдениет құрамы-
на Қазақстан жері түгелімен кіреді. Олардың қоныс- 
тарынан табылған олжаларға назар аударсақ, мал 
бағу кәсібі едәуір басым малшылық-егіншілік шару-
ашылығының сипаты тән. Солтүстік Қазақстандағы 
андронов мәдениетіне жататын қоныстардың жақ-
сы зерттелгендері Петровка, Боголюбов, Алексеев 
қоныстары мен Тастыбұтақ қорымы. 

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда Таңбалы, Қара-
тау сияқты тастағы суреттер, Таутары қорымы, Сыр- 
дарияның төменгі жағынан Арал аймағындағы Тү-
гіскен кесенесі зерттелді. Андронов мәдениеті өкіл-
дері дала өзендерінің жағаларына егін, бау-бақша 

салып қоныстанған. Тары ботқасы күйген құмыра-
лар табылды. Қоныстардың бәрінен табылған ор-
тақ олжалар: дәнүккіштер, келсаптар, орақтар мен 
тас кетпендер. Мал өсіру маңызды рөл атқарды. 
Олар қос өркешті бактриан түйелерін өсірді. Ерте 
және орта қола кезеңдерінде андроновшылар оты-
рықшы болды. Малды үй іргесіне бағу нәтижесінде 
жайылым тез тозған. Соған байланысты көктем, жаз 
айларында ер адамдар малды алыс жайылымдарға 
бағып, жайлауға көшу әдісі қолданыла бастады. 

Қола дəуірінің тайпалары табиғат күштеріне та-
бынған. Жерленген адамның басы батысқа немесе 
оңтүстік-батысқа қаратылып, қол-аяғы бүгіп жатқы-
зылған. Бұл жер-ана құшағына барған сəби қалпын-
дағы адам түсінігін берген. Ерте қола дəуірінде жер-
леу салтында кремация, яғни мəйітті өртеу басым 
болған. Бұдан андроновтықтардың отқа табынғанын 
байқаймыз. Үй құрылысы да құрбандық шалудан 
басталған. Құрбандыққа сүт толы ыдыстар, бұқа не 
бағлан шалынған. Сүт ішіліп, ет желініп болған соң, 
құмыралар мен сүйектер болашақ үйдің ошағының 
басына, оның табалдырығының астына көмілген. Үй-
дің ошағы отбасының киелі орны есебінде қатты құр-
меттелген. Осы сабаққа қатысты толық ақпараттар-
ды "Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін".  
І том. – Алматы Атамұра. 2010." кітабының 128-152- 
беттерден алуға болады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақта оқушылар археологиялық деректер 

арқылы Қазақстанның әр аймағындағы андронов 
мәдениетінің археологиялық олжаларын сипаттай-
ды. Осы аймақтардағы мәдениеттердің ұқсас бел-
гілерін анықтайды. Қола дәуірінің ескерткіштерінен 
алынған ақпараттардың маңыздылығын түсіндіреді. 
Сабақ барысындағы іс-әрекеттер тақырыпты "дәлел 
және маңыздылық" концептілерінде ашуға бағыт-
талған. 
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Сипаттама беріңдер

Төрт топқа Қазақстанның солтүстігінен, орта-
лығынан, батысынан, Жетісудан табылған археоло-
гиялық олжалардың фотосуреттері жабыстырылған 
кестені ұсынып, олардың негізінде Қазақстан ай-
мақтарындағы Андронов мәдениетін сипаттауды 
тапсырыңыз. Сипаттау барысында: "Бұл қандай зат? 
Кімдер қолданған? Не үшін қолданылуы мүмкін? 
Неден жасалған?" – деген сұрақтарға жауап беру 
арқылы қорытынды жасауға болатынын түсіндіріңіз.

Жауаптары. 1-суретте Қазақстанда табылған ан-
дронов мәдениетінің артефактілері берілген. Қыш 
ыдыстың сырты ромб тәріздес геометриялық сы-
зықтармен безендірілген. Ыдыс өте үлкен. Жақсы 
сақталғанына қарағанда, өте сапалы жасалған. Қыш 
құмыраны қола дәуірі адамдары азық-түліктерін 
сақтауға қолданған. Осы артефакт арқылы қола 
дәуірінде Қазақстанда қыш құмыралар жасаудың 
жақсы дамығанын білеміз. 2-суретте Балқаштың сол-
түстігінен табылған моншақ пен білезіктер берілген. 
Бұл әшекейлер қоладан жасалған. Әшекейлерді әй-
елдер таққан. Білезіктердің екі шеті мүйізге ұқсайды. 
Балқаштың солтүстігінде металлургия орталықтары-
ның болуы зергерлік кәсіптің дамуына ықпал етті. 
Қостанай маңындағы Алексеев қонысынан табылған 
білезікке ұқсас әшекей, жүзік, түймелер мыстан жа-
салған. Бұл суреттен қола дәуіріндегі адамдар әше-
кей бұйымдар тағып жүргенін аңғаруға болады. 
Жетісудағы Тамғалы петроглифтеріндегі бейнелер-
ге қарап, қола дәуіріндегі Андронов тайпаларының 
өмірінде мал шаруашылығы маңызды болғанын 
білеміз. Сонымен қатар оларда бейнелеу өнері қа-
лыптасқанын, жартастарға салынған суреттерінен 
білеміз. 

Себебін табыңдар

Андроновтықтардың қоғамдағы өзгерістері не-
мен байланысты деп ойлайсыңдар? Оқушылар 
оқулықтағы мәтінге негізделе отырып, андронов-
тықтардың қоғамдық құрылысындағы орын алған 
өзгерістерді талдайды. Тиісті дәйектерді келтіреді. 

Жауаптары. Малды туысқандар арасында бөлі-
су жекеменшіктің пайда болуына әкелді. Кейбір 
отбасылардың байлығы өскен сайын, олардың 
қоғамдағы беделі де арта түсті. Ауқатты адамдар-
дың мазарлары биік, аумағы үлкен болған. Қабірден 
табылған олжалар олардың дәулеттілігін көрсетеді. 
Қоғамда діни жоралғыларды сақтаушы және қадаға-
лаушы жоғары дінбасылар – абыздар ерекше орын 
алды. Ал егіншілер және малшылар қарапайым ха-
лық қатарына жатты. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Сабақта орындалған іс-әрекеттер барысында 

оқушылар қола дәуіріндегі Қазақстан аумағында 
таралған мәдениеттерді археологиялық олжалар 
арқылы сипаттайды. Алған ақпараттарын жүйелеп, 
топтастырады. Оқушылар сабақтағы іс-әрекеттер 
барысында оқу мақсатына жету деңгейіне қарай, са-
бақ соңындағы тұжырымдары және сұрақтың мағы-
насы мен тереңдігіне қарай бағаланады. 

Қосымша тапсырма
1. Кейбір оқушыларға андронов мәдениетінің 

таралу аймағына қарай көрші елдерден табылған 
археологиялық деректерді жинақтап, әр аймақ ар-
тефактілерінің суреттері бойынша ақпараттық орга-
найзер жасауға тапсырма беруге болады. 

2. Оқушылардан қола дәуірінің археологи-
ялық ескерткіштерінің маңыздылығы бойынша 
тұжырым жасауын сұрауға болады. "Ыстық орын-
дықтағы оқушыға қола дәуірінің ескерткіштерінің 
қазіргі адамдар үшін маңыздылығы неде?" деген 
сұрақты қойып, кемінде үш дәйек келтіріп, түсіндіру-
ді сұраңыз. Әр топ бір-бірінің жауаптарын тыңдап, 
қола дәуірі ескерткіштерінің маңыздылығына байла-
нысты бір сұрақ дайындайды.
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1.6. Андронов және Беғазы-Дәндібай  
мәдениеттері (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.5 – Ә. Марғұланның Қазақстан 
археологиясының дамуына қосқан үлесін 
айқындау;

5.2.2.2 – Археологиялық деректерге сүйене 
отырып, Андронов және Беғазы-Дәндібай 
мәдениеттерінің белгілерін анықтау.

Тірек сөздер

қорым
оба

Ресурстар
1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-

ін. І том. – Алматы, 2010.
2. Марғұлан Ә.Х., Ақышев К.А., Қадырбаев М.Қ., 

Оразбаев А.М. Орталық Қазақстанның ежелгі мә-
дениеті. – Алматы, 1966 ж.

Оқулық: Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері, 34-35-бет.

Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы қола дәуірі 
ескерткіштерінің қандай ерекшеліктері бар? 

Сабаққа дайындық
Сабақ басталғанға дейін Ежелгі Қазақстанның 

картасын тақтаға іліп қойыңыз. Қазақстанның кескін 
картасын, төрт топқа үш стикер дайындаңыз. Үлкен 
флипчарт парағының ортасына Әлкей Марғұланның 
суретін жабыстырыңыз. Беғазы-Дәндібай мәдени-
етінің ескерткіштерінің суреттерін дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Қола дәуірінде Орталық Қазақстанды мекенде-

ген тайпалардың қоныстары мен жерлеу құрлыста-
ры, ежелгі кен орындары, тасқа салынған суреттер, 
құрбандық шалу орындары сақталған. Орталық 
Қазақстан аумағын қазақтар Сарыарқа деп атаған. 
Мұндай ұлан-ғайыр аумақты тайпалар біркелкі қо-
ныстанбаған. Ежелгі адамдар, негізінен, өзен бой-
ларында және тау аңғарларында жиі қоныстанған. 
Сарыарқа обалары жерлеу құрлысының күрделілі-
гімен, ескерткіштердің зәулімдігімен және құрлыс 
техникасының жоғары болуымен ерекшеленеді. 
Бұл мәдениет Әлкей Марғұлан зерттеулерінен кей-
ін кеңінен танымал болды. Мәдениеттің атауы 
алғашқы ескерткіштері табылған жерлердің атымен 
Бегазы-Дәндібай мәдениеті деп аталды. Мәдениет-
тің таралу аймағы батысында – Ұлытау, шығысын-
да – Ертіс, солтүстігінде – Есіл, Тобыл өзендерімен, 
оңтүстігінде Бетпақдаламен шектелген (картадан 
көрсетуге болады). Беғазы-Дәндібай мәдениетінің 
Андрон мәдениетіне қарағанда өзіндік ерекшелі-
гі бар. Академик Әлкей Марғұлан Бегазы-Дәндібай 
мәдениетінің ерекшеліктерін ғылыми еңбектерін-

де жариялады. Бұл археологиялық зерттеу тарих 
ғылымында үлкен жаңалық болды. Археологтар 
Беғазы, Дәндібай, Ақсу-Аюлы, Ортау, Байбала, Бесо-
ба, Бұғылы кешендерін зерттеді. Обалардағы жер-
леу ғұрпының өз ерекшелігі бар. Зираттарда қол- 
аяғы созылып, шалқасынан жатқызылып жерлен-
ген адамдардың қаңқалары кездеседі (Ақсу-Аюлы 
ІІ). Бұл ерте темір дәуіріндегі көшпелілердің жерлеу 
дәстүрлерімен үндес келеді.

Обалардың бір ерекшелігі екі дуалмен қоршалып, 
айналма галереямен үй тәріздес салынған.

Жерлеу ғұрпында мал сүйектерінің көптеп кезде-
суі көшпелі мал шаруашылығымен байланысты. Тіп-
тен құрбандыққа шалынған малдарды арнайы тас 
жәшіктерге қойған. 

Осы сабаққа қатысты толық ақпараттарды "Қа-
зақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. І том. 
- Алматы: Атамұра, 2010." кітабының 101–116-беттен 
алуға болады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақтың басты мақсаты – оқушылардың қола 

дәуіріне жататын Қазақстандағы археологиялық 
ескерткіштердің, соның ішінде Орталық Қазақстан-
дағы Беғазы-Дәндібай мәдениетінің зерттелу маңы-
зын түсінуі. Сонымен қатар олар қазақстандық таны-
мал археолог Әлкей Марғұланның зерттеулері мен 
археологиялық жаңалықтарын біледі. Оқушылар ар-
тефактілер негізінде қола дәуірі адамдарының өмірі 
мен дүниетанымын сипаттайды. Сабақтың басты 
концептісі – "дәлел". 
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"Миға шабуыл"

Сабақты сұрақ қою арқылы бастаңыз. Оқушы-
ларға Орталық Қазақстандағы Беғазы-Дәндібай мә-
дениеті есерткіштерінің суретін көрсетіп, не көріп 
тұрғандарын сұраңыз. Топтық жұмыста суреттен 
назар аударарлық екі нәрсені дәптерге жазуларын 
ұсыныңыз. Жауаптар дайын болғанда, әр топтың 
жауабын сыныппен тыңдаңыздар. Оқушылардың 
сабаққа қызығушылығын арттыру үшін, сабақ ба-
рысында қай топтың жауабы дәлірек болғандығын 
айтыңыз.

Жауаптары. Үлкен тастармен қоршаулар жа-
салған. Бұрын бұл жерде тастан салынған құрылыс- 
тар болған. Онда адамдар жерленген болуы мүмкін. 
Оны біз осы құрылыстардың астынан табылған ар-
тефактілер негізінде нақты айта аламыз.

Сұрақтар құрастырыңдар

Оқушылар өз жұптарымен Беғазы-Дәндібай ар-
хеологиялық мәдениетіне қатысты екі сұрақ құрас- 
тыруы қажет. Олар келесі жұппен бірге ең жақсы 
сұрақтарды таңдап, талқылайды. Содан топтарға 
бірігіп, өздерінің талқылауы барысында таңдап 
алған үш сұрағын стикерге жазып, Әлкей Марғұлан-
ның және Беғазы-Дәндібай ескерткіштерінің сурет-
тері бар флипчартқа жабыстырады. Оқушылардың 
кейбір сұрақтарына жауап беру үшін мүмкіндігінше 
қосымша ақпарат беріңіз (қосымша мәтін, суреттер 
таратыңыз). 

Жауаптары: Беғазы-Дәндібай мәдениеті – Орта-
лық Қазақстандағы қола дәуіріне жататын ескерт-
кіштер кешені. Қазақстанның ерте тарихынан мағлұ-
мат беретін бұл қорымдар қола дәуірінің соңғы 
кезеңіне жатады. Беғазы-Дәндібай мәдениетінің 
атауы Қарағанды облысындағы жер атауларынан 
құрылған. Беғазы-Дәндібай ескерткіштерінің Андро-
нов мәдениеті ескерткіштерінен біршама ерекшелік-
тері бар. Осы мәдениетті археолог Әлкей Марғұлан 
кешенді түрде зерттеген. 

1946 жылы әртүрлі аймақтарды зерттеу үшін ар-
хеологиялық экспедициялар құрылды. Ең алғашқы-
сы Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы 
болды. Оны Әлкей Марғұлан басқарды. Экспеди-
ция құрамында белгілі ғалымдар М.Қ. Қадырбаев, 
К.А. Ақышев, Ә. Оразбаевтар жұмыс істеді. Осы экс-
педицияда Беғазы-Дәндібай мәдениеті ашылды.

Ерекшелігін анықтаңдар

Оқушылар оқулықтағы мәтіннің негізінде Беға-
зы-Дәндібай мәдениетін сипаттайтын үш ерекшелік-
ті анықтап, әрбіреуіне түсіндірме береді. Тапсырма-
ны жеке және топта орындауға болады. 

Жауаптары. Оқушылар Беғазы-Дәндібай мәде-
ниетінің мынадай үш ерекшелігін анықтай алады: 
1. Жерлеу ғұрпы (жерленген адамдардың қол-аяғы 
созылып, шалқасынан жатқызылған). 2. Қабірлерде 
мал сүйектері көптеп табылды, құрбандыққа мал 
шалынған (бұл өз кезегінде мал шаруашылығының 
дамығанын көрсетеді). 3. Кесенелерде діни ғұрыпқа 
қатысты заттарды қоюға, құрбандық шалуға арнайы 
орындардың болуы (дүниетанымын көрсетеді). 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың сабақтың басынан сұрақтарға жа-

уап беріп, тапсырмаларды орындауы қалыптасты-
рушы бағалау кезінде ескеріледі. Сабақ барысын-
да оқушылардың оқу мақсатына жеткендігі соңғы 
тапсырмада қорытындыланады. Оқушылардың 
археолог Әлкей Марғұланға дайындаған сұрақта-
рының тереңдігі де ескеріліп, осы мақсатта кейбір 
оқушыларды бағалауға мүмкіндік бар. Сабақтың 
соңында Беғазы-Дәндібай ескерткішінің суретіне 
қайта оралып, оқушылардан, стикерге жазылған ой-
ларды толықтыруды сұраңыз. 

Қосымша тапсырмалар
1. Кейбір оқушылардың Беғазы-Дәндібай мәде-

ниетінің ескерткіштеріне қызығушылығы туындай-
ды. Сонымен қатар археологтар жұмысы туралы 
көбірек білгісі келетін оқушылар да бар. Оларға 
Беғазы-Дәндібайдағы соңғы зерттеулер бойынша 
шағын слайдтар жасап келуге тапсырма беріңіз. Ал 
келесі топқа Әлкей Марғұланның басқа да зерттеу 
жұмыстары бойынша фотосуреттер жинау тапсыр-
масын ұсынып көріңіз. 

2. Шағын мақала жазу. Оқушыларға жеке жұ-
мыс ретінде "Беғазы-Дәндібай ескерткіштері қола 
дәуіріндегі адамдардың өмірі мен кәсіптері тура-
лы не айтады?" тақырыбында 2-3 абзацтан тұра-
тын шағын мақала жазуын ұсыныңыз. Оқушыларға 
мақалада Әлкей Марғұлан туралы ақпарат және 
кемінде екі олжаның сипаттамасы болуы керек 
екенін айтыңыз.
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1.7. Қазақстанның жартастарға салынған ежелгі  
суреттері (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.1.1 алғашқы адамдардың наным-сенімдерін 
сипаттау.

Тірек сөздер

петроглиф

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін.  
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 
2006 г.

3. Петроглифтер – ежелгі заманғы және 
ортағасыр лық өнердің бірегей ескерткіштері сай-
тындағы мате риалдар. 

Оқулық: Қазақстанның жартастарға салынған  ежелгі суреттері, 36-37-бет.

Зерттеу сұрағы: тасқа салынған суреттер 
ежелгі адамдардың дүниетанымын қалай бейнелей-
ді?

Сабаққа дайындық
Қазақстанда орын алған ежелгі петроглифтердің 

А4 пішініндегі түрлі түсті суретін тақтаға іліп, Қа-
зақстанның ежелгі аумақтық картасын, ермексаз, 
түрлі түсті қағаздар, маркер, ватманды топтарға та-
ратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Арпа өзені таңбалы тастары – қола дәуіріне жа-

татын ескерткіш. Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 
ауданындағы Қаратау-Келіншектау жотасында ор-
наласқан. Мұндағы суреттердің жалпы саны – 3500. 
Суретте жыл мезгілдерінің ауысуы секілді табиғи 
құбылыстар жақсы бейнеленген. Баянжүрек суреті 
– Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жетісу Алатауы 
сілемдеріндегі Баянжүрек тауында сақталған. Мұн-
да 7 сәуле көмкерілген екі ғажайып бейне бар. Су-
реттің негізі салт атты сарбаздар бейнесі. Ақбауыр 
үңгірі – қола дәуірінен сақталған ескерткіш. Шығыс 
Қазақстан облысы, Ұлан ауданындағы Ақбауыр ете-
гінен табылған. Үңгір таудың етегінен 5-6 метр биік-
тікте орналасқан. Қабырғасы қызыл түсті жосамен 
(охра) салынған. Жартастардағы ежелгі суреттердің 
өте қызықты орындарының бірі – Іле Алатауының 
оңтүстік-батыс жағындағы Тамғалы шатқалынан, Ал-
маты қаласынан солтүстік-батысқа қарай 160 шақы-
рым жерден табылды. 1957 жылы А.Г. Максимова 
зерттеген жартастағы бұл өрнектер мазмұнының өз-
геше әрі өте молдығымен бірден мамандар көңілін 
аударды. Бұл шатқалда мыңнан астам сурет зерттел-

ді. Олар қола дәуірінен бастап, түркілер заманына 
дейін екі мың жылдан астам уақыт бойы жасалған.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Қазақстанда ең танымал петроглифтері бар Қа-

ратау, Таңбалы, Ешкіөлмес, Жасыбай ескерткіштері 
туралы жалпы ақпарат беріңіз. Петроглифтерді 
салу тәсілдерін түсіндіріңіз. Жартастағы суреттердің 
құпия сырын ашатын адамдар – археологтар. Осы 
бейнелер арқылы олар алғашқы адамдардың қалай 
өмір сүргенін, немен айналысқанын, қандай сенім-
дері болғанын анықтайды. Сондықтан бүгін біз сол 
ғалымдар секілді ежелгі адам суреттерінің құпиясын 
ашуға тырысамыз.

Бейнені ажыратыңдар

Оқушыларды петроглиф суреттерінің мозаикасы 
негізінде топтарға бөліңіз. Петроглифтің жалпы су-
реті шығатын кеспеқағаздары бар оқушылар бір топ- 
қа бірігеді. Әрбір топқа петроглифтің үлкен көлем-
дегі суреті ұсынылады. Оқушылар топқа бөлінген 
соң, тапсырманы нақты критерийлерімен ұсынға-
ныңыз жөн:

1. Берілген суреттегі нақты бейнені ажыратыңдар.
2. Әрбір бейненің қандай мақсатпен салынғанын 

талдаңдар.
3. Суретті кім салғанын көрсетілген бейнелер 

арқылы анықтаңдар. 
Оқушылар берілген критерийлерге сай, өза-

ра топпен талқылай отырып, берілген уақыт ішін-
де тапсырманы орындайды. Кейін сынып алдында 
қорғайды. Алғашқы қорғауға шыққан топтың пікірін 
қалған топтар толықтырады. Тапсырма соңында 
қазіргі картиналармен салыстыруды ұсынуға бола-
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ды. Салыстыруға жеңіл болу үшін қазіргі уақыттағы 
суретшілердің 1-2 картиналарын үлгі ретінде көр-
сетіңіз.

Жауаптары. Бұл жартастағы суреттерден бұқа-
ны не арқарды көруге болады. Алайда қазіргі бұқа-
дан айырмашылықтары бар. Суреттің қай кезең-
де салынғанын нақты ажырату қиын. Бірақ ежелгі 
адамдардың салғанын анықтау қиын емес. Аңшылық 
кәсібі тас дәуірінде кең орын алды. Қазіргі картина-
ларға ұқсай қоймайды. Өйткені, салынған материал, 
бейнелердің түрі әртүрлі. Адамның ойлау қабілеті де 
әртүрлі болып келеді.

Ойланыңдар

"Неліктен тасқа қашап салынған суреттерде жа-
нуарлар бейнесі көп кездеседі?" деген сұрақты 
сыныпқа қоя отырып, оқушыларды петроглифтер-
дегі бейнелерді ажырату үшін жұпқа біріктіріңіз. 
Қазақстанда табылған петроглифтер туралы шағын 
мәтіндер мен осы ескерткіштің суреттер топтамасын 
оқушыларға ұсыныңыз. Алдымен жұптағы оқушы-
лар өздеріне берілген 5-6 петроглифтегі көп қайта-
ланатын бейнелерді ажыратып, жазады. Оқушылар 
бұл петроглифтерді мынадай критерийлерді бас-
шылыққа ала отырып зерттейді:

1) петроглифтерде бейнеленген аңдардың және 
т.б. тізімін жасайды; 

2) бейнеленген көріністерді жазбаша сипаттайды;
3) петроглифтердің ерекшеліктерін анықтайды. 

Қандай аңдар көптеп салынды? Бұл неге байланы-
сты болды? Сендер қандай қорытынды шығара ала-
сыңдар? Оқушылар осы сұрақтарға жауап бере оты-
рып, ортақ қорытынды шығарады.

Жауаптары. Мысалы, Ақбауырда ешкі суреттері, 
ал Ешкіөлместе түйе суреттері басым орналасқан. 
Олардың салыну формасы да өзгеше. Мысалы, Еш-
кіөлмес петроглифінде жартасқа қашап, ойып са-
лынған. Алайда ұқсастықтары да орын алады. Екеуі 
де жартасқа салынған, аншылық кәсібі жан-жақты 
көрсетілген. Салынған жануарлар саны көп.

Сипаттаңдар

Оқушыларды алдымен топқа бөліңіз. Әрбір 
топ өз жетекшілерін тағайындайды. Петроглифте-
гі суреттерді ұсына отырып, топ ішінде бейнелерді 
талқылауға уақыт беріңіз. Топтағы жетекші оқушы-
лардың нақты іс-әрекетіне байланысты тапсырманы 
тиімді орындау жолдарын қарастырады. Топтың 2-3 
оқушысы ежелгі адамдардың өміріне қатысты ақпа-
ратты берілген суреттер арқылы анықтайды. Топтағы 
қалған оқушылар берілген екі суретті салыстырады. 
Уақыт аяқталған соң топтағы оқушылар өздеріне 
тиесілі тапсырмаға сай, ежелгі өмірге қатысты ақпа-
ратпен бөлісіп, ерекшеліктерін талқыға салады. Кей-
ін топтық сынып алдында өз жауаптарын қорғайды. 

Жауаптары. Суреттегі бейнелердің өзіндік ерек-
шелігі бар. Аңдардың бейнеленуі адамдардың сол 
кезеңдегі негізгі шаруашылық түрімен тікелей бай-
ланысты. Аң аулау сәті жиі орын алатынын байқа-
дық. Сол арқылы аңшылықтың өмірмен тығыз бай-
ланысты болғанын анықтай аламыз.

Әңгіме құрастырыңдар

Топқа бөлінген оқушылар петроглифтердегі негіз-
делген, ежелгі адамдардың өмірі суреттелген ортақ 
әңгіме желісін құрайды. Ол үшін топтағы оқушылар 
өз ұсыныстарын білдіріп, жетекшіге оқиғаның бары-
сын айтады. Жетекші жазып, сынып алдында қорғай-
ды. Тапсырманы оқушы қабілетіне орай түрлендіру-
ге болады. Алайда мұғалім оқушыға тапсырманың 
белгілі бір түрін таңдап алуға көмектесуі қажет:

1. Суреттегі бейнелерді ажыратып, 2-3 сөйлемнен 
тұратын сипаттама жасайды.

2. Жартастағы суреттер арқылы белгілі бір оқиға 
желісін құрайды.

3. Құралған оқиғалар негізінде шағын көрініс ұй-
ымдастырады.

Жауаптары. Аң аулауға шыққан аңшы, жылқы 
бейнесі, бұғының ылдиға қарай қашқанын көреміз. 
"Аңшылар бұғыны қорқытып, қаумалап ұстап қолға 
үйретпекші шығар" деген пікір қалыптасады.

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырып бойынша ұсынылған кез келген тапсыр-

ма бойынша оқушыны бағалауға болады. Мысалы, 
оқушыға өздік жұмыс жүргізе отырып, жеке дәптер-
ге орындаған оқушыларға жұмысын тексеріп, тиісті 
бағалауды жүргізуге болады. Ұқсастықты анықтау 
барысында жұмыс дәптерлеріне Венн диаграмма-
сын салуға мүмкіндік беріңіз. Егер сабақта тапсыр-
маларды орындау үшін сұрақ пен жауап формасы 
қолданылса, онда мынадай белгілер арқылы өзін-
өзі бағалауды жүргізуге болады.

– Бес саусақты көтергендер – олар өздеріне 
сенімді әрі барлық сұраққа жауап бергендер. 

– Үш саусақты көтергендер –олар жауаптарының 
дұрыс екеніне сенімді еместер. 

– Жұдырықты көтергендер – олар өздеріне мүл-
дем сенбейді, жауаптарын қате деп есептейді.

Қосымша тапсырма
Сыныптағы әр оқушы «петроглифтерді зерттеу- 

ші маман» кейпіне еніп, өзі таңдаған петроглифінің 
«құпиясын» ашады. Оқушылар өздеріне ұнаған пе-
троглифтерді таңдап, сол туралы барынша көп ақпа-
рат іздейді. Оқушылардың жасаған жұмыстарынан 
көрме ұйымдастырыңыз.
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1.7. Қазақстанның жартастарға салынған ежелгі  
суреттері (2-сабақ)

Оқу мақсаты

 5.2.1.1 алғашқы адамдардың наным-сенімдерін 
сипаттау; 
5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау.

Тірек сөздер

анимизм
тотемизм

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 
2006 г.

3. Петроглифтер – ежелгі заманғы және 
ортағасыр лық өнердің бірегей ескерткіштері сай-
тындағы мате риалдар. 

Оқулық: Қазақстанның жартастарға салынған  ежелгі суреттері, 38-39-бет.

Зерттеу сұрағы: тасқа салынған суреттер 
ежелгі адамдардың дүниетанымын қалай 
бейнелейді? 

Сабаққа дайындық
Ежелгі петроглифтердің А4 пішініндегі түрлі түсті 

суретін тақтаға іліп, Қазақстанның ежелгі аумақтық 
картасын, ермексаз, түрлі түсті қағаздар, маркер, 
ватманды топтарға таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Қазақстан тарихындағы басты петроглифтердің 

бірі – Тамғалы тас жартасы. Тамғалы шатқалы әулие 
жер деп аталған. Өйткені бұл жерде ежелгі адамдар-
дың Құдайға табыну, ата-баба рухына тағзым ету 
сияқты салттық рәсімдері жасалды. Қазіргі уақытта 
бұл жер аспан астындағы біріккен мұражайға айнал-
дырылған. Тамғалы шатқалындағы бірнеше суретке 
назар аударатын болсақ, Күнбасты адам, қол ұстаса 
айналып би билегендер, күнге табыну. Күш иесі өгіз-
дер – күш-қуат пен құнарлылықтың бейнесі. Қолына 
шоқпар, аса таяқ ұстаған, жүгіріп бара жатқан адам 
бейнелері, аң аулау сәті, құрбандық шалу дәстүрі – 
мұның бәрі мифология, космогониялық мифтердің 
кейіпкерлері. Өгіз, ат, түйелерді бейнелеу көне ха-
лықтардың дүниетанымында олардың маңызды 
рөл атқарғанын көрсетеді. (Ақпарат e-history.kz сай-
тынан дайындалған.)

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақтың бастапқы бөлігінде оқушыларға Тамға-

лы шатқалынан табылған жартастағы суреттер га-
лереясын ұсыныңыз. Тамғалы шатқалының ірі пе-

трогглифтердің бірі екендігіне назар аудартыңыз. 
Кейін оқушыларға: "Осы тектес петроглифтер сен-
дер тұратын аймақтан табылуы мүмкін бе?" – деген 
секілді сұрақтар қойыңыз. Өйткені, Тамғалы шатқа-
лы Алматы қаласының маңында орналасқан. Сон-
дықтан оқушылар петроглифтердің жақын маңнан 
табылуы әбден мүмкін екендігіне көз жеткізеді. Кей-
ін шатқалдағы жануар, адам бейнелеріне, олардың 
басқа жартастағы суреттерден айырмашылықтары-
на көңіл бөліңіз. 

Бейнені ажыратыңдар 

"Суретте қандай көрініс бейнеленген? Мына су-
реттен адамдардың қандай іс-әрекетін көруге бо-
лады?" деген сұрақтар негізінде оқушы өз ойын 
жазып, қасындағы оқушыға береді. Оқушы ойды 
жалғастырып, дәптерді әрі қарай жылжытады. Сөй-
тіп, бүкіл топ бір-бірінің ойын жалғастырады. Дәп-
тер өзінің иесіне қайтып келгенде оқушы барлық 
ойды тұжырымдап, қорытынды жасайды. Сабақтың 
қорытындысында, оқушылардың бір-бірінен сұхбат 
алуы арқылы тілі, логикасы дамиды. Ойлары бірдей 
оқушылар бір пікірге келеді. Оқушы бастапқы то-
бына қайтқан кезде топ алдындағы жауапкершілікті 
сезіне бастайды. Бұл сабақта мұғалім тек бағыт бе-
руші рөлін ғана атқарады.

Жауаптары. Ежелгі адамдардың тұрмыс-тіршілі-
гі табиғатқа тәуелді болды. Табиғаттың қыр-сырын 
меңгермегендіктен, оны құдіретті күш деп есептеді. 
Eртедегі aдамдар тaу жаpтастаpына жануapларды, 
адамдаpды, аpбаларды, coғыс көpіністерін қашaп 
cалды. Бұл aдамзaттың pухaни мәдeниетін, дүниeта-
нымын білдіpeтін acа мaңызды дepектер жиынтығы 
болып caналады. Oл суpeттерде ежeлгі aдамдаp-
дың өміpі, көнe тайпалapдың caлт-дәстүpі, діни нa-
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нымдapы, aңшылық пeн coғыс іcіне бaйланыcты 
бeйнелеp көрсетілген.

Болжам жасаңдар

Тапсырманы орындау барысында оқушылар-
ды жұпқа бөліңіз. Жұптардың әрқайсысына Тамға-
лы суреттерін ұсына отырып, ежелгі суретшілердің 
адамды бейнелеудегі негізгі сырын болжатыңыз. Су-
реттегі бейнелерге, олардың ерекшелігіне қатысты 
сұрақтар қойыңыз. Олар Күнбасты адамның Құдай-
ға теңелгенін де айтуы мүмкін. Жұптағы оқушылар 
Күнбасты адамның сол бейнесін талдай отырып, 
суреттегі бейнені қағазға түсіруге тырысады. Бей-
недегі әрбір элементке сипаттама жасайды. Өз си-
паттамаларын кейін басқа жұптарға барып танысты-
рады. Ортақ пікірге келген жұптар топтарға бірігеді. 
Тапсырма соңында осы суретті көре отырып, қандай 
қорытындыға келгенін айтады. Сыныптағы бірнеше 
топтар мынадай іс-әрекетті орындайды:

1. Тақырыпқа қатысты сұрақтар әзірлейді. Мыса-
лы, «Ежелгі адамдардың өмірі жартастағы суреттер 
арқылы қалай көрсетілген?», «Ежелгі дәуір петрог-
лифтеріндегі басты тақырып қандай?» және т.б.

2. Тақырыпқа қатысты бейнематериалды қарап, 
жоғарыдағы сұрақтарға дәлелдер іздейді.

3. Дәлелдерін флипчартқа не тақтаға жазып, топ 
алдында қорғайды.

4. Өз жауаптарын өзге топтың жауаптарымен са-
лыстырады.

Жауаптары. Күнбасты адам кейпі арқылы 
Тәңірдің образы сомдалған. Осы арқылы Құдайдың 
негізгі бейнесі ажыратылады. Күнге табыну, отты қа-
стерлеу дәстүрінің ежелгі дәуірден кең таралғаны 
анықталады.

Өз петроглифтеріңді салыңдар

Бұл тапсырманы оқушының жеке, шығар-
машылық түрде орындағаны тиімді. Өйткені, әрбір 
оқушы өз петроглифін әртүрлі жолмен бере алады. 
Алайда сынып оқушыларына ортақ талап қойыл-
сын. Мұғалім барлық талаптарға сай келген, тақы-
рып бойынша ұсынылған петроглифтерді іріктейді. 
Іріктелген жұмыстар сынып алдында қорғалады. 
Мұғалім қажет болған жағдайда оқушыға қосымша 
сұрақ қоя алады. Уақыт жеткіліксіз болса, бұл тапсы-
рманы үй жұмысы ретінде ұсынуға болады. 

1. Өз петроглифіңде аңдар мен адамдардың бей-
несі қалай сипатталған?

2. Петроглифте ежелгі адамның аң аулау сәті көр-
сетілген бе?

3. "Ежелгі адамның жануарлар мен өсімдікке тәу-
елділігін көрсететін бейнелер орын алады ма?" деген 
сұрақ қойыңыз. Тапсырманы былайша түрлендірген 
жөн. "Өз петроглифіңді сал" деген уақытта нақты 
тақырыпты бермей, оқушы өз өміріндегі маңызды 
1-2 оқиғаны суреттеп берсе де болады. 

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырып бойынша ұсынылған кез келген тапсыр- 

ма бойынша оқушыны бағалауға толық мүмкіндік 
бар. Мысалы, тапсырманы бере отырып, Тамғалы 
шатқалындағы Күнбасты адамды бейнелеудегі негіз-
гі сипаттамаларды жасайды. «Өзара бағалау» тәсілі 
арқылы да оқушыларды тиісті крийтерийлер бойын-
ша бағалауға болады. Бұл тәсілде сұрақ қоюды тағы 
да түрлендіруге болады: жеңіл сұрақ, орташа сұрақ, 
күрделі сұрақ.

Қосымша тапсырмалар 
1. Оқушыларға тақырыпқа қатысты оқиғаны су-

ретпен, сызбамен бейнелеу тапсырмасын орында-
туыңызға болады. Топ жетекшісі орнында қалады да, 
қалаған топ мүшелері өзге топтардың жұмысымен 
танысады. Содан кейін өз тобына қайтып, өздерінде 
жоқ идеяларды ортаға салып толықтырады. Оқушы-
лар 2 минут ішінде ішінде "Не үйрендім? Не білдім?" 
деген сұрақтарға жауап береді. 

2. Оқиғаны суреттеу тапсырмасы. Бұл тапсыр-
маны оқушыларға жұппен орындатыңыз. Әрбір 
жұпқа ұзақ жылдар бойы ежелгі петроглифтерді 
зерттеумен айналысқан А.П. Окладниковтың мына-
дай қызықты әңгімесі таратылады: "Ежелгі адамдар 
жылына бір рет ерекше ғұрып саналатын ең ба-
сты оқиға – «Олжа, аңшылық, сәттілік, бақыт» 
тойына жиналған. Бұғы терісін оранып, бастарына 
мүйіз байлаған аңшылар бірнеше күн бойы рулар-
дың қасиетті орны саналатын тастар, құздар мен 
ағаштардың іргесінде сиқырлы билер билеген."

Мәтінді оқып шыққан жұпқа бірнеше петроглиф- 
тер ұсынылған суреттерді беріңіз. Кейін сыныпқа: 
"Ғалымның әңгімесіндегі оқиға қай петроглифте 
суреттелген?" – деген сұрақты қоя отырып, топтық 
талқылау жүргізіңіз. Талқылау нәтижесінде әрбір 
топ әртүрлі суреттерді таңдауы мүмкін. Сондықтан 
таңдау жасаған суретке нақты өз пікірлерін білдіреді. 
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1.8. Ежелгі адамдардың өміріне саяхат (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету.
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Оқулық: Ежелгі адамдардың өміріне саяхат, 40-41-бет.

Сабаққа дайындық
Оқушыларға көрініске қажетті барлық заттарды 

алдын ала дайындап әкелуді ескертіңіз. Мысалы, 
мынадай қарапайым заттарды пайдалануға бола-
ды: мата, тас, ағаш шоқпар, жеміс-жидектер, дән, 
аң терісінің қиындысы, ойыншық тырма, садақ пен 
жебе, найза, бумеранг, күйген ағаш, картон қағаз-
дар, жүн, ұршық, жылтыр қағаз, фольга. Бұл сабақта 
оқушылардың білімін жинақтайтын түрлі шығар-
машылық тапсырмалар орындатуға болады (постер, 
зерттеу күнделігі, альбом жасату).

Сабақтың деректі материалдары
Eжeлгі тaс дәуірі – aдaм мeн оның шaруaшылығы-

ның қaлыптaсуының бaстaпқы уaқыты. Aшeль зaмa-
нының eскeрткіштeрі Ортaлық Қaзaқстaндa Бaтпaқ, 
Жaмaнaйбaтбaн, Сaрыaрқaның солтүстік-шығы-
сындaғы Құдaйөткeлдeн тaбылды. Бұл кeзeңнeн 
тaбылғaн зaттaрдың ішінeн eкі жүзі тeгіс өңдeл-
гeн тaстaн жaсaлғaн құрaлдaрды, aң тeрісі мeн 
aғaш өңдeугe aрнaлғaн жонғыштaрды, сондaй-aқ 
жaңқaлaр мeн қaлaқтaр шыңдaлғaн өзeк тaстaрды 
бөліп көрсeтугe болaды. Неолит кезеңінде тас өң-
деудің тегістеу, бұрғылау түрлері пайда болды. Бұл 
кезеңнің басты ерекшелігі – мал шаруашылығы мен 
егін егу қалыптасты. Қыш құмыра, тоқымашылық 
пайда болды. Қазақстанда 600-ден астам неолиттік, 
энеолиттік ескерткіштер бар. Неолиттік тұрақтар өз 
сипатына қарай 4-ке бөлінді: бұлақтық, өзендік, көл-
дік, үңгірлік. Ескерткіштері Солтүстік Қазақстан, Есіл 
өңірінде, Атбасар мен Торғай үстіртінде орналасқан. 
(Ақпарат e-history.kz сайтындағы мәліметтер негізін-
де даярланған.) 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақта оқушыларға өткен тақырыптарды 

қайталай отырып, ежелгі дәуірге саяхат жасай-

тынын ескертіп өтіңіз. "Тас және қола дәуірінде 
қандай өзгерістер орын алды?" деген сұрақ қоя 
отырып, оқушыларды өзара пікір алмасуға бағыт-
таңыз. Талқылау үшін, алдымен, тақырып бойынша 
оқушыларды (барлығына бір тақырып немесе әр 
топқа бөлек тақырып) топтарға бөліп отырғызыңыз. 
Талқылаудан кейін оқушыларға түстер беріп, тиісін-
ше қайтадан топқа бөліңіз. Жаңа топтар «бастапқы 
топ» қатысушыларынан тұрады. Кейін оқушылар 
топта не талқылағандарын айту үшін қайта оралады. 
Бұл одан әрі тақырыпқа шолу жасауға түрткі болады. 
Сабақты былай бастауға болады: "Біз бірнеше сабақ 
арқылы сендермен ежелгі адамдардың түр келбетін, 
шаруашылығын, өзара ұжымдық бірігуін, мәдени-
еті мен діни сенімін анықтадық. Бұл кезеңнің қазір-
гі өмірден қандай айырмашылықтары бар? Міне, 
бүгінгі сабақта өткен тақырыптарға шолу жасау 
арқылы сол айырмашылықты анықтайтын боламыз. 
Ол үшін сендер ежелгі адамдардың өміріне саяхат 
жасайсыңдар." 

Себебін анықтаңдар

Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топқа мүше-
лерінің санына қарай 1-ден 4-ке дейін немесе 5-ке 
дейін нөмір беріңіз. Сыныпқа сұрақ қоя отырып, 
«Бірге ойлаймыз» – деп айтыңыз. Сұрақ: "Ежелгі 
адамдар тобырға, руға, тайпаға қай кезеңде бірікті? 
Адамдар не үшін тобырға бірікті? Топтарға ежелгі 
адамдардың әртүрлі іс-әрекетін кеспеқағазбен ұсы-
ныңыз: 1-кеспеқағазда – аң аулау, 2-кеспеқағазда – 
от жағу, 3-кеспеқағазда – аңдардың терісін борша-
лау, 4-кеспеқғазда – балық аулау. Осы іс-әрекеттерге 
назар аудара отырып, ежелгі адамдардың біріккен 
ұйымын анықтап, бірігу себептерін табады.

Жауаптары. Eжeлгі aдaмдaр aзық тaбу мeн 
жaбaйы жaнуaрлaрдaн қорғaну үшін тобырғa бірік-
ті. Eжeлгі aдaмдaр тобыры өздeрінe бaспaнa рeтіндe 
тaбиғи үңгірлeрді, қуыстaрды, биік тaу шaтқaлдaрын 



1-тарау.  Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі 41

пaйдaлaнды. Кeйдe aшық жeрлeрдeгі aңдaр су ішу-
гe кeлeтін өзeн иірімдeрі мeн суaт бaсынa қоныс 
aудaрып отырды. Тобырғa бірігe отырып, aң aулaу-
дa, түрлі қиындықтaр мeн қaтaл тaбиғaт жaғдaйын-
дa бірігіп өмір сүруге үйренді. Aлғaшындa eжeлгі 
aдaмдaр қолдaн бaспaнa жaсaуды, тaмaқ пісіруді 
білмeді. Олaрдың тұңғыш бaспaнaсы үңгір болатын. 
Адамдар аюлар мен арыстандарды отпен қорқы-
тып, үңгірлерден қуып отырды.

Стоп-кадр 

Сыныпты топтарға бөлу керек. Сондықтан 
үстелдерді жылжытып, кеңістік қалдырып қойыңыз. 
Оқушылардан ежелгі дәуірдегі тұрмыс-тіршілікті 
бейнелейтін үзінді көріністер топтамасын жасауды 
сұраңыз. Әрбір топқа тиісті оқиғалардың атауы 
жазылған кеспеқағаздар беріледі. Топтағы оқушылар 
тиісті оқиғаны өзара талқылайды. Сынып алдында 
қимыл-әрекет арқылы тиесілі оқиғаны сыныпқа 
жасырады. Топтар мынадай көріністерді көрсетеді:

І топ: ежелгі адамдардың тастардан еңбек құралын 
жасауы;

ІІ топ: терімшілік және егіншілікпен айналысуы;
ІІІ топ: аң аулауы;
IV топ: от жағу тәсілі;
V топ: ежелгі адамдардың тастарға сурет салуы;
VI топ: тоқымашылық, тері өңдеу;
VII топ: баспана салу.
Оқушылар өздерінің алған білімдеріне негізделе 

отырып, өзіндік түсініктеме береді. Жасырылған 
оқиғалар неғұрлым тез анықталса, стоп-кадрды 
көрсеткен топтың тапсырманы тиімді орындағаны 
анықталады. Тапсырманы орындау барысында 
қиындық тудыратын оқушыға тірек сөздер 
жаздырып, қосымша ақпараттармен қамтамасыз 
етуді ұмытпаған жөн. Тaпсырмaны оқушы қaбілeтінe 
қaрaй түрлeндіре отырып, өзінің білім деңгейі мен 
қабілетіне қарай таңдау жасауына мүмкіндік беріңіз. 
Оқушыларда әрқашан таңдау болатынын ескерген 
абзал. Ұсынылғaн дeңгeйлік тaпсырмaны тaңдaуғa 
оқушыларғa көмeктeсeңіз:

– адамдарың рулық қауымға бірігу себебін 
анықтау;

– ежелгі дәуірде орын алған қоғамдық құрылыс 
ерекшелігін сипаттайтын оқиғалардың сценарийін 
жасау;

– тиісті сценарий бойынша алғашқы адамдардың 
тұрмыс-тіршілігін жан-жақты етіп көрсететін оқиға 
желісін арнайы уақыт шеңберінде көрсетіп өту.

Жасап көріңдер 

Оқушыларға тас және қола дәуіріндегі қыш ыдыс- 
тарды жасау жолдарын естеріне түсіре отырып, сы-
ныпты топқа бөліп, ермексаздан ыдысты жасатқа-
ныңыз жөн. Оқушы қыш ыдысты сол кезеңнің ерек-
шелігіне сай етіп жасау үшін, арнайы геометриялық 
ою-өрнекті салуы тиіс. Тапсырманы орындау бары-

сында оқушыларға көп уақыт кетіп жатса, үй жұмы-
сы ретінде беруіңізге болады.

Сипаттаңдар
Тaпсырмaны орындaу бaрысындa сыныптың 

бaрлық оқушылaрынa eжeлгі дәуірдің тaс, қолa 
кeзeңдeріндeгі бaсты оқиғaлaр бeйнeлeнгeн сурeт-
тeрді ұсыныңыз. Оқушыларға таңдау жасауға мүм-
кіндік беріңіз. Олар қолдaрынa aлғaн сурeттeгі 
оқиғaны aнықтaйды. Сыныптa 3 aрнaйы бұрышқа 
(тaс, мыс-тaс, қолa кeзeңдeрі) орын бөлінгeн. Өз 
оқиғaсын aнықтaғaн оқушы тиісті кeзeңгe қaтысты 
бұрышқa бaруы тиіс. Ежелгі дәуірдің басты мәдени 
жетістіктерін еске түсіріп, тарихи кезеңдерді сипат-
тайды. Өзaрa тaлқығa сaлa отырып, оқиғaның осы 
кeзeңгe жaтaтын, жaтпaйтындығынa тaлдaу жaсaй-
ды. Осылaйшa оқушылaр ежелгі дәуірдe орын aлғaн 
оқиғaлaрдың жетістіктерін eскe түсірe отырып, ішін-
дeгі eң мaңыздысын aнықтaйды.

Жaуaптaры. Нeолит төңкeрісі – б.з.д. 5–3 мыңжыл-
дықтa орын aлғaн aсa ірі шaруaшылықтaғы өз-
гeріс. Тaмaқ өндіругe, жeугe жaрaйтын өсімдіктeрді, 
әсірeсe, дәнді дақылдарды сaнaлы түрдe өсіругe, 
жaнуaрлaрды қолғa үйрeтугe, бағуға жәнe ірік-
тeугe көшу aдaмзaт тaрихындa aдaмның от жaғу 
өнeрін мeңгeргeнінeн кeйінгі aсқaн зор төңкеріс 
болды. Нeолиттe дәнді дaқылдaрдың бaрлық түр-
лeрі, көгөністердің, жeміс-жидeктeрдің eдәуір бөлігі 
өсіріліп, қaзіргі үй жануарларының барлығы дерлік 
қолғa үйрeтілді дeугe болaды.

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін қалыптастырушы бағалау 
арқылы анықтаймыз. Алайда оқушы іс-әрекеттерін-
де топтық жұмысқа басым назар аударылған. Сон-
дықтан өзін-өзі бағалау тәсілін де ұсынуға болады. 
Тапсырмаларды жұппен және топпен орындау ба-
рысында, алдымен, өзара талқылауға, пікір алмасуға 
мүмкіндік бере отырып, кейін белсенді қатысқан 
оқушыларға белгілі бір критерийлер бойынша баға-
лау жүргізе аласыз. 

Қосымша тапсырма
Құндылықтар спектрі. Спектр үшін жіптің не-

месе қыспақтың кесіндісін қолданып, шеттеріне 
бағыт жасап, қарама-қарсы екі пікірді қойыңыз. 
Оқушылар өздері келісетін пікірдің қасына келіп 
тұрады. Оқушыларға ұстанымдарын түсіндіре оты-
рып, кеспеқағаздарды орналастыруды сұраңыз. Бұл 
жерде қарама-қайшылықты туғызатын мынадай 
пікірді ұсыныңыз: Ежелгі адамдарда өнер болды ма? 
Оқушылар ежелгі дәуірде өнердің болғанын жақтай-
тын пікірді ұстанса, өз дәлелдемелері арқылы ұста-
нымын талдайды. Қарама-қарсы пікірдегі оқушылар 
өз ұстанымдарын белгілі бір уақыт ішінде қорғайды. 
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1.8. Ежелгі адамдардың өміріне саяхат (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін 
шығармашылық түрде көрсету.

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. - Алматы: Атамұра, 2010.

2. Самашев З., Жетібаев Ж. Қазақ петроглифтері. 
– Ал маты, Иль-Тех-Кітап, 2005.

3. Байпақов Қ.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Қазақстан 
ар хеологиясы. – Алматы, 2009.

Оқулық: Ежелгі адамдардың өміріне саяхат, 42-43-бет.

Сабаққа дайындық
Оқушыларға алған білімді жүйелеу мақсатында 

топтық жұмыс орындау берілетінін айтыңыз. Ежелгі 
дәуірге уақыт мәшинесі бойынша бекеттерге тоқтау 
арқылы қайталау жасайтынымызды ескертіп өтіңіз. 

Сынып оқушыларымен Ботай, Андронов және 
Петроглифтер бекеттеріне тоқтай отырып, осы ке-
зеңге қатысты бірнеше суреттермен танысып, өткен 
ақпараттарды қайталайтынымызды айтып өтіңіз. Бұл 
сабақта оқушылардың білімін жинақтайтын түрлі 
шығармашылық тапсырмалар орындатуға болады 
(постер, зерттеу күнделігі, альбом жасату).

Сабақтың деректі материалдары
Андрондық қоныстардан тары ботқасы күйген құ-

мыралар табылды. Қоныстардың бәрінен табылған 
олжалардың басым бөлігі: дәнүккіштер, келсаптар, 
орақтар мен тас кетпендер. Негізгі тамағы: сүт, сүзбе, 
ірімшік. Ет өте аз болған, оны мейрамдарда, құдай 
жолына құрбандық жасағанда ғана пайдаланған. 

Дамыған қола дәуірінде жылқы неғұрлым кең 
көлемде: күш көлігі ретінде және салт мініп жүру 
үшін пайдаланылды. Мұны Степняктағы, Айдабол-
дағы, Тастыбұлақтағы қоныстардан табылған, сүй-
ектен жасалған жұмсақ ауыздықтардың айшықта-
ры дәлелдейді. Жылқыны көлік ретінде пайдалану 
даладағы және биік таудағы жайылымдарды игеру 
мүмкіншілігін молайтты. 

Басқа да жаңалықтар өмірге келді. Шаруашылық 
қозғалысының өсуіне сәйкес қос өркешті түйелердің 
саны да өсті. Олардың сүйектері "андроновтықтар-
дың" ең ертедегі тұрақтарынан табылды, бірақ кей-
інгі кезеңде түйе киелі санала бастады. Оны саздан 
жасалған кішкене мүсіншелері мен жартастағы бей-
нелерінен байқаймыз. 

Жылқы ең басты құрбандық малы болып есеп-
телді. Құрбандықтар жерлеу кезінде, рулық және 

тайпалық киелі орындардағы құрметті жерлерде 
шалынды. Этнографиялық салыстырулар мұндай 
киелі орындардың басына шығу аса қиын, биік та-
уларға орналастырылатынын көрсетеді. Осындай 
жартастарда жануарлардың, адамдардың, арбалар-
дың,бастары күнге ұқсайтын әртүрлі таңғажайып 
мақұлықтардың бейнелері бейнеленген. Андронов 
тұрақтарынан табылған күл қабаттары сақталған 
рәсімдік ошақтар адам тағзым еткен екінші нысан – 
қасиетті Күн болғанын дәлелдейді.

(Ақпарат e-history.kz сайтындағы мәліметтер не-
гізінде даярланған.)

Сабаққа қатысты ескертпелер
"Қайсыларың саяхатқа баруды армандайсыңдар?" 

деген сұрақты сыныпқа қоя отырып, оқушылардың 
әртүрлі жауаптарын саралауға болады. Кейін тас 
және қола дәуірлеріне саяхатқа аттанатынымызды 
айтып өтіңіз. Үстелдеріне тапсырмасы бар конверт-
тер қойыңыз. 

Оқушыларды топқа бөле отырып, бекеттерге 
орналастырып, сұрақты талқылауға және ойла-
рын қағазға немесе тақтаға жазуға 10 минут уақыт 
беріңіз. Уақыт аяқталғанда топ басқа бекетке ауы-
сып, алдағы топтың жұмысын жалғастырады және 
әр 10 минут сайын ауысып тұрады. Осы тапсырма 
арқылы оқушылар ежелгі дәуірде орын алған оқиға-
ларды сұрақтар, бекеттер арқылы еске түсіре алады. 

Суретпен жұмыс

Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және 
талқылау дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін 
сыныптағы оқушыларға төмендегі тапсырманы 
ұсыныңыз. Алдымен, сыныпқа ежелгі дәуірдегі 
адамдардың өмірінде орын алған өзгерістер көр-
сетілген сурет көрсетіңіз. Суретте бірнеше іс-әре-
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кеттер анық көрсетілуі қажет. Кейін осы суреттегі 
өзгерістерді анықтап, дәптерлеріне жазып алуын 
сұраңыз. Оқушыларға доп немесе алманы лақтыру 
арқылы, сұрақтарды да кездейсоқ ұсынасыз. Оқушы 
тез, мүдірмей жауап беруі қажет. Жауабы болмаған 
жағдайда басқа оқушыға допты лақтыра алады.

Жауаптары. Мысалы, "Ыдысты неден жасаған?" 
деген сұраққа жауапты іздей отырып, суретке назар 
аударып, өткен материалдарды еске түсіреді. Оқушы-
лар сұраққа былайша жауап беруі мүмкін: "Ыдысты 
қыштан жасаған." Әйел адамдардың ыдысты өздері 
жасап жатқанын көреміз. Осы арқылы өзгеріс қола 
дәуірінде орын алғанын анықтай аламыз.

Анықтаңдар

Бұл кезеңде оқушылар мыс пен қалайының қоспа-
сынан алынған қоланың адам өміріне қаншалықты 
өзгерістер енгізгенін еске түсіреді. Қоланың мыстан 
айырмашылығын анықтайды. Айырмашылықты 
Венн диаграммасы арқылы көрсетуге болады. Мыс- 
ты қола металына алмастыру себебін еске түсіре 
отырып, қоғамға енгізген өзгерістерін нақтылайсыз. 
Топтар арасында сұрақ қоюды ұйымдастырыңыз. 
Мысалы, "Неліктен сен бұл кеспеқағазды таңдадың? 
Жауабыңды дәлелде?" Бұл сәтте мұғалім барлығын 
мұқият бақылауы қажет. Соңында барлық оқушы-
лардан дауыс жинаңыз. «Қоғамға қола металының 
енгізілуінен қандай өзгерістер орын алды?» – деген 
сұрақ қоя отырып, оқушыларға 1-ден 5-ке дейін 
оқиғаның маңыздылық деңгейі бойынша нөмірлерді 
көрсетіп, таңдау жасауға мүмкіндік беріңіз. Мысалы, 
егер 1-нөмірді таңдаса, оқиғаның еш маңызы жоқ 
екендігі, ал 5-нөмірі болса, онда оқиғаның маңызы 
зор екендігі көрінеді. 

Жауаптары. Қоланың пайда болуымен еңбек 
құралдары жетілдіріліп, сол арқылы шаруашылықта 
да өзгерістер орын алды. Осыған орай қоғамда ер-
лердің рөлі арта түсті.

Тапсырма 

"Петроглифтер ежелгі адамдардың әдет-ғұрыпта-
ры туралы ақпарат береді ме? Суреттерде адамдар-
дың наным-сенімдері мен дүниетанымын қалайша 
аңғаруға болады?" деген сұрақтарды сыныпқа қоя 
отырып, оқушыларды жұпқа бөліңіз. Әрбір жұптың 
оқушылары бір-біріне арқасын түйістіріп отырады. 
Бір оқушы (А оқушы) тақтадан сіз дайындап қойған 
петроглифтер бейнеленген суретті визуалды түрде 
көреді. 1-2 минуттан соң, өзінің жұбына (Ә оқушы-
сы) сипаттап береді. А оқушысы ненің бейнелен-
генін толықтай айта алмайды. Сондықтан Ә оқушы-
сы тақырыпқа негізделген сұрақты қоя отырып, 
жауапқа негізделген картинаны салуға тырысады. 
Әрбір жұптың тиісті суретті сипаттамалары арқылы 
дәл, анық салуын қадағалаңыз.

Жауаптары. Алғашқы адамдардың әдет-ғұрып-
тары мен наным-сенімдері пертроглифтерде нақты 
көрсетілмейді. Алайда аң аулау, егін шаруашылығы-
на қатысты бейнелер орын алады.

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін арнайы қалыптастырушы 
бағалау арқылы анықтаймыз. Алайда оқушылар 
топтық, жұптық тапсырмаларды орындағандықтан, 
топтық, өзін-өзі бағалау тәсілін де ұсынуға болады. 

Жартастағы суретті жұппен салу секілді тапсырма-
ларды ұсына отырып, оқушының қосымша білімін 
бағалауға көңіл бөліңіз. Өйткені, осы арқылы тақы-
рыпты еске түсіріп қана қоймай, өз білімін қоса оты-
рып, тиісті деңгейде суретті салуы қажет. Осы тұста 
оқушының өзара бағалауын тиімді қолданғаныңыз 
жөн. 

Қосымша тапсырма
1. Бір оқушы ортаға шығып, өзін питекантроп, са-

налы адам немесе андрон тайпасының өкілі ретін-
де ыстық орындыққа отырып, пікірін айтады. Ол 
тақырып бойынша сұрақтарға жауап береді. Қалған 
оқушылар белгілі бір пікірмен келіспеген жағдай-
да, алға шығып сөйлей алады. Бұл жерде оқушылар 
белгілі бір рөлді немесе адамды сомдай алады. 

2. Оқушыларды алдымен топқа бөліп алыңыз. 
Кейін сыныпқа ортақ тапсырма ұсыныңыз. Алғашқы 
адамдардың рухани мәдениетінде орын алған өз-
герістерді тиісті матрицаларға орналастыруды 
сұраңыз. Матрицаға орналастыру үшін арнайы ке-
спеқағаздарға бөлінген ақпараттарды үлестіріңіз. 
Осы ақпараттардың ішінен оқушылар айтарлықтай 
маңыздысын анықтап, талқылау үшін тізім жасай-
ды. Тізімнің әрбір тармағын үлкен матрицалы торға 
орналастыру қажет. Маңызды тармақтарды, әдетте, 
матрицаның жоғары жағына, ал оншалықты маңыз- 
ды еместерін төменгі бөлігіне орналастырады. Әр 
қатарда орналасқан тармақтардың маңызы бірдей. 
Кейбір топтар ең маңызды кеспеқағаздарын ор-
талықта орналастыра алады. Матрицаның нысаны 
топқа бірқатар басымдықтар мен перспективалар-
ды қамтуға мүмкіндік береді. Мына тапсырмаларды 
оқушы қабілетіне қарай былайша түрлендіруге бо-
лады:

1. Рухани мәдениетте орын алған өзгерістер 
тізімін жасайды, кем дегенде 5 өзгерісті анықтайды.

2. Өзгерістерді маңыздылығы бойынша матри-
цаға орналастырады.
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Тараудың қорытындысы 

Оқу нәтижелері
Оқушылар:
• еңбек құралдарының жетілуін түсіндірді;
• қару-жарақ түрлерін қолданылуына қарай си-

паттады;
• ежелгі адамдардың айналысқан алғашқы кәсіп-

терін, терімшілік пен аңшылықты сипаттады;
• металл өндірісі жетілуінің шаруашылық салала-

рына, қоғамдық қатынастарға тигізген ықпалын мы-
салдар келтіре отырып түсіндірді;

• қазақстандық ғалымдардың ашқан  археоло-
гиялық жаңалықтарымен танысты, ерекшеліктерін 
сипаттады;

• тас және қола дәуірі археологиялық ескерт-
кіштерін салыстырып, ұқсастықтары мен айыр-
машылықтарын, ерекшеліктерін түсіндірді;

• Ә. Марғұланның археологиялық ғылымға сіңір-
ген еңбегін дәйектер келтіре отырып негіздеді;  

• археологиялық деректерге сүйене отырып, Ан-
дронов мәдениетінің ерекшеліктерін анықтады; 

• алғашқы адамдардың антропологиясына қара-
пайым сипаттама берді;

• алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін шығар-
машылық түрде (әңгімелеу, бейнелеу, көрініс, макет) 
көрсетті.  

Өздеріңді тексеріңдер
Осы тарауда алған білімдерін қорытындылап, 

оқушыларға нені білгендерін еске түсіру үшін беріл-
ген тапсырманы орындауды ұсыныңыз. Оқушылардан 
тас дәуірі, энеолит, қола дәуірінде адамдар өмірінде 
орын алған маңызды оқиғалардың тізімін жасауды 
сұраңыз. Келесі санаттар бойынша жіктеуді ұсыныңыз: 
1. Мені таңғалдырған жағдай. 2. Адамдар өмірін ай-
тарлықтай өзгерткен жайт. 3. Бұл жайт туралы қосым-
ша білгім келеді. Оқушылар келесідей      жауаптар бе-
руі мүмкін:   1. Мені  таңғалдырған жағдай – алғашқы 
адамдардың тастан еңбек құралдарын жасағандары 
(тас – қатты зат, белгілі бір еңбек құралын жасау үшін 
жеткілікті күш пен уақыт қажет). 2. Адамдар өмірін 
айтарлықтай өзгерткен жайт – адамдардың отты пай-
далана бастауы, жабайы жануарларды қолға үйретуі, 
еңбек құралдарының жетілдірілуі. 3. Бұл жайт туралы 
қосымша білгім келеді. Осы жерде оқушылар кез кел-
ген мәселені айта алады.

Қосымша тапсырмалар
Тарау бойынша алған ақпараттар негізінде оқушы-

ларға ұсынылған үлгі бойынша ақпараттық органай-
зер жасап келуге тапсырма беріңіз. 

Ақпараттық органайзердің үлгісі

Тас дәуірінің хронологиясы
Тас дәуірінің ерекшеліктеріБ.з.д. 1 млн жыл Қазақстанда алғашқы адамдардың 

қоныстана бастауы

Б.з.д. 40 мың 
жыл 

Саналы адамның қалыптасуы География: 

Ең ежелгі тұрақтары – Жамбыл облысы, Қаратау 
жотасы

Кәсіп/Шаруашылық:

Терімшілік және аңшылық

Тірек сөздер

Питекантроп Қазақстанда 1 млн жыл бұрын өмір сүрген 
адамдар

Кен Жер қойнауындағы пайдалы қазбалар Алғашқы адамдар кенді алып, металл қорытты

Бойтұмар Бәле-жаладан сақтайтын әшекей Діни түсініктер

Тобыр Адамдардың ең алғашқы бірлесу формасы Қоғам

Мәдениет
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Тарау бойынша қосымша тапсырмалар

1-тапсырма. Суретпен жұмыс. Суреттегі бейнеленген оқиғаға бұрын, қазіргі сәтте және кейін не болатынын 
болжап көріңіз. 

Осы жерге тақырыпқа сай кез келген суретті қоюға болады.

Бұрын... болды, қазір..., кейін... болуы мүмкін 

2-тапсырма. Неліктен ежелгі адамдар тобыр болып өмір сүрді?  Ұсынылған себептерді маңыздылық дең-
гейі бойынша гауһартасқа орналастырыңдар.

Тобырға бірігу 
арқылы алғашқы 
адамдар бірлесіп 

аңдардан қорғанды

Балаларын 
жыртқыштардан 

қорғай алды

Топтасып, ірі 
аңдарды қаумалап, 

аң аулады

Топтасып, ірі 
аңдарды қаумалап, 

аң аулады

Топтасып, 
терімшілікпен 

айналысу қауіпсіз 
болды

Молырақ азық 
табуға мүмкіндік 

берді
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3-тапсырма.  Дұрыс жауаптың астын сызыңдар.

Адамдар орта тас ғасырында (мезолит):

Тұрды: шатырда, үңгiрде, күркеде, уақытша қос сияқты жеңiл баспанада.

Айналысты: аңшылықпен, терiмшiлiкпен, балық аулаумен, егiншiлiкпен.

Киiм тiктi: жүннен, жануарлар терiсiнен, өсiмдiктер талшығынан.

Еңбек құралын жасады: алтыннан, тастан, темiрден, сүйектен.

Бiлдi: отты пайдалануды, жазуды, қарапайым еңбек құралдарын жасауды, жабайы жануарларды 
қолға үйретуді.

4-тапсырма. Суретке қатысты сатылы сұрақтарға жауап беріңдер.

Суретке қарап, қандай қорытынды жасай аласыңдар?

Сендерде суретке қатысты қандай сұрақтар бар? 

Не көріп тұрсыңдар? Суретті егжей-тегжейлі талдаңдар.

Осы жерде тақырыпқа сай кез келген сурет болуы мүмкін.



47

2. Ежелгі көшпелілер өмірі

Тарау мақсаттары
• ерте темір дәуірінің ерекшеліктерімен танысу;
• ерте темір дәуірінде табиғи жағдайдың өзгеруі 

адамдар өміріне қалай әсер еткенін түсіндіру;
• металл өндірісі жетілуінің шаруашылық салала-

рына тигізген ықпалын білу;
• темірді игерудің шаруашылық салаларына тигіз-

ген әсерін анықтау;
• көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қа-

лыптасуын түсіндіру;
• көшпенділер баспанасының ерекшелігін білу;
• ежелгі тайпалардың қолданбалы өнерінің ерек-

шеліктерін сипаттау;
• ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау;
• картадан көшпелі, жартылай көшпелі және оты-

рықшы шаруашылықтың дамыған аймақтарын көр-
сету;

• көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесін 
білу.

Негізгі дағдылары

Оқушылар:
• тарихи оқиғаларға сипаттама беруді; 
• деректерден қажетті мәліметтерді іріктеп, негізгі 
ойды анықтауды;
• деректер бойынша сұрақтар құрастыруды;
• деректер негізінде қорытынды шығаруды;
• деректердің маңыздылығын дәлелдеуді;
• картадан негізгі тарихи нысандарды анықтауды;
• картамен жұмыс істеп, тарихи кеңістікте бағдар 
жасауды;
• тарихи оқиғаларға байланысты өз ойын еркін 
жеткізуді;
• сабақ барысында алған білімдерін жинақтап, 
оқиғаға байланысты әңгіме құрастыруды үйренеді.

Қосымша әдебиеттер

• Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 
Бес томдық. 1-том. – Алматы: Атамұра, 2010.
• Байпақов К.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Қазақстан 
археологиясы. – Алматы, 2009. Ежелгі Қазақстан: 
«Қазақстан балалар энциклопедиясы» топтамасы.  
– Алматы: Аруна, 2011.

• Көркемсуретті Қазақстан тарихы. 1–том. Алматы, 
2006.
• С. Кенжеахметұлы. Қазақ халқының тұрмысы мен 
мәдениеті. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2012. 
• С.Кенжеахметұлы. Қaзaқтың cалт-дәстүpлеpі мeн 
әдeт-ғұpыптapы. – Алматы: Атамұра, 2010.
• Хинаят Б., Исабеков К.М. Саятшылық қазақтың 
дәстүрлі аңшылығы. – Алматы: Алматыкітап баспа-
сы, 2007.

Ойланып көрейік

Темірді игеру адамдардың өміріне айтарлықтай өз-
герістерді әкелді. Еңбек құралдары жетілдірілді. Еңбек 
өнімділігі өсті. Темір қоланы ығыстырып, жебе мен 
ауыздықты темірден жасау өріс алды. Кен тастарын 
арнайы пеш-көріктерде балқытып, қару-жарақ түрлері 
көбейді. Ерте темір дәуірінде ауа райының өзгеруінен 
көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы 
дамыды. Көшпелі мал шаруашылығы адамдарға 
мол өнім алуға мүмкіндік берді. Қазақстанның әр 
аймағының табиғи жағдайы әртүрлі болғандықтан, 
көшпелілер үнемі қоныс аударған. Осылай біртіндеп 
көшпелі мал шаруашылығы негізгі шаруашылық түрі-
не айналды. Көшпелілер әр аймақтың табиғи ерек-
шелігіне бейімделген мал түрлерін өсірген. Қaзақcтан 
далаcындaғы көшпeлі мaл шаpуашылығының дaмуы 
өндіpгіш күштepді алға жылжытты. Көшпелілер тұрғын 
үйдің жылжымалы және тұрақты түрлерін пайдаланған. 
Жылжымалы тұрғын үй – киіз үй қоныс аудару кезінде 
өте ыңғайлы болған. Себебі ол тез жиналып, тез құры-
латын. Киіз үйдің бірнеше түрі пайда болып, оны без-
ендіру үшін түрлі материалдар қолданылған. Бұл олар-
да қолөнердің дамығанын көрсетеді. Көшпелілердің 
өздеріне тән дүниетанымы қалыптасып, ол күні бүгін-
ге дейін жалғасып келеді. Көшпелілерде "көкпар" мен 
"саятшы лық" деген өнер түрлері қалыптасқан. Осын-
дай өнерлері арқылы олардың өзіндік ерекшелігі тура-
лы білуге болады. Мұндай өнерлер бертін келе ұлттық 
спорт ойын түріне айналды. Бұл өнер түрлері адамдар-
дың мергендігін, тапқырлығын, батылдығы мен ептілі-
гін арттырған. Осындай өнерлері арқылы олар нағыз 
жауынгерді тәрбиелеген. 



2-тарау.  Ежелгі көшпелілер өмірі48

2.1. Қазақстан аумағында темірдің 
игерілуі (1-сабақ) 

Зерттеу сұрағы: темір өндіру адам өмірін 
қалай өзгертті?

Сабаққа дайындық 
• Сабаққа алдын ала қола мен темір дәуірінің 

ерекшеліктерін көрсететін екі суретті дайындап 
алыңыз. Суреттерде еңбек құралдары мен қару-жа-
рақтар, салт атты әскер, баспана, үй жануарлары 
және т.б. көрініс табуы керек. Суреттерді интерак-
тивті тақтадан көрсетуге де болады. 

Сабақтың деректі материалдары 
Ерте темір дәуірінің алғашқы кезеңінде адамдар 

қоланы да қолданған. Б.з.д. VІІІ-VІІ ғасырларда темір 
қорыту ісі игерілді. Адамдар темірді анағұрлым кең 
пайдалана бастады. Мұны зерттеулер барысында 
табылған қоспа металдардан және темірден жа-
салған пышақтар, тағалар, қалақшалар дәлелдейді. 
Мұндай технологиялық жетістіктер басқа елдермен 
салыстырғанда Қазақстан далаларында ертерек 
қолданылды. Темірден жасалған бұйымдар б.з.д. V 
ғасырда Батыс Сібір мен Жайықтың арғы бетінде, 
ал б.з.д. VII-VI ғасырларда Оңтүстік Оралда пайда 
болған. Қоғамда қаpу-жаpақтаp, сондай-ақ тұpмыс- 
тық және шapуашылық зaттаpды жаcaуда eлeулі өз-
геpіcтер opын алды. Мұндaй өзгерістер адамдардың 
темірді анағұрлым кең пайдалануына әсер етті. Ол 
үшін адамдар металды балқытатын пеш-көріктерді 
ойлап тапты. Пеш-көріктер кeн орындaрына жaқын 
жeрде орналacқан. Адамдар тacтaн нeмece caздан 
пeш cоқты. Пeштің acтыңғы жaғынан бірнeшe тecік 
көздeрін қaлдырғaн. Тeсік көздeріне aуa үрлeйтін 
көpік оpнатты. Ол oттың жaқсы жaнуына ықпал eтті. 
Ocыдaн кeйін пeштің ішіндегі oтынның үcтінe кeн 
тaсын тaстaйды. Кeн тaсының үстіне oтынды қaйтa 
үйeді. Сoңында oтынның бeтін кeн тaсымен қaйтa 
жaбaды. Төменгі қaбaттaн oт тұтатып, көрікпен aуa 
үрлeйді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақта оқушылар темір дәуірінің ерекшелік-

терімен танысады. Сабақ "өзгеріс пен сабақтастық" 
концептілерінің негізінде құрастырылған. Оқу-
лықтан алған мағлұматты сабақта қолдана отырып, 
оқушылар сұрақтарға жауап табуға, бірлесе жұмыс 
істеуге үйренеді. Олар оқыған материалдар темір 
дәуіріндегі өзгерістерді анықтауға бағытталады. 
Оқушылар пеш-көріктің пайда болу себебін түсініп, 
қоғамда орын алған өзгерістерді сипаттайды. Топ-
тық, жұптық, жеке жұмыс кездерінде оқушылар өз 
белсенділіктерін барынша танытады. Өз ойын не-
месе көзқарасын жеткізе алады. Оқушылар дерек-
көздері мен ресурстардың көмегі арқылы тапсыр-
маларды орындап, кезеңдер арасындағы өзгеріспен 
сабақтастықты анықтайды. 

Cуреттерді салыстырыңдар

Бұл тапсырманы орындату үшін алдын ала дай-
ындаған суреттерді таратып беріңіз. Екі оқушы бір-
лесіп, жұмыс жасайды. Бір-бірімен пікір алмасу 
арқылы ойларын толықтырып, тапсырманы талқы-
лайды. Нәтижесінде ортақ шешімге келеді. Оқушы-
лар берілген сұрақтарды талқылап, жауап беруі тиіс. 
Тапсырманы орындауға үш минут уақыт беріңіз. Бұл 
тапсырма балалардың бейнелі ойлауын және қи-
ялын дамытады. 

• Суреттерде не бейнеленген?
• Суреттердің қандай ұқсастықтары бар? Кем де-

генде 2-3 ұқсастық табу керек.
• Суреттердің қандай айырмашылықтары бар? 

Кем дегенде 2-3 айырмашылығын анықтаңдар. 
Жауаптары. Ұқсастығы: еңбек құралдары метал-

дан жасалды, адамдар бірлесіп өмір сүрген, жануар-
ларды қолға үйреткен. Айырмашылықтары: соғыс 
және еңбек құралдары жетілдірілген, көшпелі мал 
шаруашылығы дамыған. 2-3 жұптасқан оқушылар-
дың жауаптарын тыңдаңыз. Олардың жауаптарын 

Оқу мақсаты

5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің шаруашылық 
салаларына тигізген ықпалын түсіндіру.

Тірек сөздер

темір
тайпалық одақ
пеш-көрік

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қазақстан тарихы (очерктер). – Алматы: Дәуір, 
1994. 

3. http://lms.nci.kz. СББР № 107. Қазақстан ау-
мағындағы тайпалық одақтар және алғашқы мем-
лекеттер.

Оқулық: Қазақстан аумағында темірдің игерілуі, 48-49-бет.
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толықтыру үшін келесі жұптарға өз ойларын ай-
туға мүмкіндік беріңіз. Осылай сыныптық талқылау 
ұйымдастырыңыз. Талқылау нәтижесінде сынып 
оқушылары ортақ шешімге келеді. Қажет болған 
жағдайда бағыттаушы сұрақтарды қойыңыз. Оқушы-
ларға: "Қалай ойлайсыңдар, сендер анықтаған ай-
ырмашылықтар қай дәуірде орын алған?" – деген 
сұрақты қою арқылы жаңа сабақтың тақырыбын 
ашуға қадам жасаңыз.

Оқушыларды жаңа сабақтың тақырыбымен таныс- 
тырғаннан кейін: «Неліктен б.з.д. VІІІ ғасыp мен б.з. 
VІ ғaсыp аралығы темір дәуірі деп аталады?» деген 
сұрақ қойыңыз. Оқушылардың болжам жауаптарын 
тыңдаған соң, «Тeмір дәуіріне саяхат» атты мәтін-
ді оқуды тапсырыңыз. Мәтінді оқуға 5 минут уақыт 
беріңіз. Бұл мәтінді оқығаннан кейін оқушыларда 
бастапқы сұрақ бойынша білім қалыптасады. Бұ-
дан әрі оқушылар «Адамдар темірді қалай өндірді?» 
атты мәтінмен танысады. 

Адамдар темірді қалай өндірді

Тапсырма жұппен орындалады. Сынып оқушыла-
рына тапсырманы орындату үшін арнайы критерий-
лер ұсынуға болады. Олар:

• берілген уақытты тиімді пайдалану;
• сыныптасын тыңдау;
• өз пікірін дәлел арқылы білдіру;
• өзгенің пікірін құрметтеу.
Қолдану дағдысын жүзеге асыру мақсатында 

оқушылардың назарын оқулықтағы суреттерге ау-
дарыңыз. Темірді балқыту үдерісін сипаттап беруді 
сұраңыз. Шебер дайын болған заттарды жинақтап, 
ұстахананың бір бөлігінде сақтады. Оны тапсырыс 
берушілер алған. Кейде шебер құралдарды өзіне қа-
жетті заттарға айырбастап отырды. Кен тасын балқы-
ту үдерісі нәтижесінде дайын өнімдер: қылыш, сем-
сер, балта, кетпен, орақ, жебе ұштары т.б. жасалды. 
Бұл тапсырма оқушылардың ойлау және шешім қа-
былдау дағдысын дамытады. Келесі кезекте оқушы-
ларға жеке орындауға үш тапсырма беріңіз. 

• Берілген суреттер бойынша үш сұрақ құрасты-
ру.

• «Ұстаханадағы бір күн» деген тақырыпта 50–70 
сөзден тұратын шағын әңгіме құру.

• «Тарихи ақпарат» деген газетке темірді игерудің 
маңыздылығы туралы мақала жазу.

Тапсырмалар саралау бойынша құрастырылған. 
Бұл оқушыларға өз деңгейіне байланысты таңдау 
мүмкіндігін береді. 

Кері байланыс
Оқушыларға сабақтың тақырыбына қатысты 

3-5 минуттық әңгімелерін жеке немесе шағын 
топтарда дайындауды тапсырыңыз. Егер топтарда 
дайындалса, топтарға бір спикер сайлауды 
тапсырыңыз. Спикерлер әрдайым ауысып отырса, 
оқушылардың барлығын оқытуға мүмкіндігіңіз 
туады. Оқушыларға 5 минуттық сөз дайындауға 
беретін тақырыбыңыздың өзектілігіне мән беріңіз.
Себебі, тақырып оқушыларды сыни тұрғыда ойлауға 
жетелеп, шығармашылыққа итермелесе сабақ сәтті 
болады.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар «Cуреттерді салыстыр» "миға шабуыл" 

тапсырмасы бойынша қола дәуіріндегі еңбек құрал-
дарын еске түсіріп, қола мен темір дәуірінің үш ұқса-
стығы мен үш айырмашылығын ажыратады. Оқушы-
лардың сұрақ қою дағдыларын дамытуға және сыни 
тұрғыда ойлау дағдыларын жетілдіруге бағыттау 
үшін, екініші тапсырмада: «Темір дәуіріне саяхат» де-
ген мәтінді оқып, кем дегенде «жуан» және «жіңіш-
ке» екі сұрақ құрастыра алады. «Неліктен ..." деп 
басталатын сыныптасының сұрағына кем дегенде екі 
дәлел келтіреді. «Адамдар темірді қалай өндіргенін 
анықтаңдар» деген тапсырмасында кем дегенде үш 
суреттің мәтінмен байланысын анықтайды; сурет-
терді ретімен орналастырады; пеш-көріктің пайда 
болуын түсіндіреді; кен өндіру әдісімен танысып, 
оның маңызы туралы сипаттайды. Оқу мақсатына 
байланысты темір дәуірінде орын алған өзгеріс пен 
сабақтастықты меңгергенін көрсетсе, бұл тапсырма-
ларды бағалау мүмкіндігі бар. Сынып оқушыларына 
жұптық және жеке жұмысты бағалау критерийлерін 
құрастыруды тапсырыңыз.

Қосымша тапсырма 
Оқушыларға үй тапсырмасы ретінде еліміздегі 

қазіргі темір өндірісі туралы мәліметтерді жинақтау-
ды тапсыруға болады.
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2.1. Қазақстан аумағында темірдің 
игерілуі (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.2.2 металл өндірісі жетілуінің шаруашылық 
салаларына тигізген ықпалын түсіндіру.

Тірек сөздер

ат әбзелдері
полихромдық стиль

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қазақстан тарихы (очерктер). – Алматы: Дәуір, 
1994. 

3. http://lms.nci.kz. СББР № 107. Қазақстан ау-
мағындағы тайпалық одақтар және алғашқы мем-
лекеттер.

Оқулық: Қазақстан аумағында темірдің игерілуі, 50-51-бет.

Зерттеу сұрағы: темір өндіру адам өмірін 
қалай өзгертті? 

Сабаққа дайындық 
Темір дәуіріне қатысты 4-5 суретті А4 пішінінде-

гі қағазға шығарып, әртүрлі формада қиып дайын-
даңыз. Оқушылар топқа бөліну үшін бір-бір қиын-
дыны алып, құрастырады.

«Суреттер сөйлейді» тапсырмасы бойынша темір 
дәуірінде алтын, күмістен жасалған бұйымдардың 
суретін жинақтаңыз. Әр суреттің артына бір сұрақ 
жазып, оны 5-6 бөлікке бөліңіз. Бөлшекке айналған 
суретті жеке конвертке салыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар
Ерте темір дәуірінің алғашқы кезеңдерінде қола 

қолданыста болды. Дегенмен, қола кетпен май-
ысқақ болатын. Сондықтан адамдар қола кетпен 
мен соқаны темірден жасалған түрімен алмастырды. 
Бұл еңбектің өнімді болуына әсер етті. Міне, осыдан 
кейін, еңбек құралдарын темірден жасау тиімді бола 
бастады. Жер өңдеу жеңілдеп, еңбек құралдары 
жетілдіріле түсті. Темір дәуірінде адамдар көршілес 
алыс-жақын елдермен сауда-саттық жасасып, тауар 
айналымы дамыды. Сауда қатынастары мен ақша 
айналымы қалыптасты. Бұл кeзeңде дөңгeлeк жacау 
oдан әpі дaмыған. Оған Қapатау жoтасы Шу-Іле тaу-
лаpының (Тaңбaлы, Қoйбағаp, Аpпаөзeн) жаpта-
стаpындaғы суpеттеp мен Тaулы Алтaйдың oба-
лаpынан тaбылғaн зaттаp дәлeл бoла aлaды. Б.з.д. ІІІ 
ғасырда қарудың ең көп тараған түрі жебенің ұшын 
жасауда темір қоланы ығыстыра бастады. Темірден 
жасалған жебе алысқа ұшатын болған. Б.з.д. V ғасы-
рдан бастап ауыздық темірден жасалса, ал б.з.д. IV-III 
ғасырлардан бастап соғыс қанжарларын тек темір-
ден жасау өріс алған. Ал б.з. ІІ-ІІІ ғасырында темір 
жебе ұштары барлық жерде таралды. Қола дәуірінде 

түсті мелалл игеріліп, түрлі бұйымдар жасалған бо-
латын. Арал және Каспий теңізінің аумағында өмір 
сүрген көшпелілер темірмен қоса алтын, күміспен 
жақсы таныс болған. Бұл аумақтарда темір мен қым-
бат бағалы металдар таза немесе кен күйінде кезде-
спеген. Сондықтан оларды басқа аумақтардан кесек 
күйінде немесе дайын бұйым түрінде әкелген. Алтын 
мен күмістен жасалған әшекей бұйымдар ерте темір 
дәуірінде де жалғасын тапты. Бағалы металдан жа-
салған бұйымдарды көбінесе ақсүйектер, байлар, 
көсемдер пайдаланды. Қола мен темір дәуірінің ме-
таллургия саласындағы сабақтастығы зергерлік бұй-
ымдар арқылы анықталады. Зeргеpлік бұйымдapды 
көpкeмдігін аpттыру мақcaтындa aдамдаp түйіpлeу 
мeн көмкepудің күpдeлі әдіcін қoлдaнғaн (Жылaнды, 
Шілікті, Apаcан-1).

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақ темір дәуірінде орын алған өзгерістерді 

анықтайды. Сабақ "өзгеріс пен сабақтастық" кон-
цептілерінің негізінде құрастырылған. Ол оқушы-
ларды оқулықтан алған мағлұматты сабақта қолдана 
отырып, сұрақтарға жауап табуға, бірлесе жұмыс 
істеуге үйретеді. Оқыған материалдар негізінде 
темір мен қола дәуіріндегі сабақтастықты анықтау 
темір дәуіріндегі өзгерістерді сипаттауға бағытта-
лады. Оқушылар топтық, жұптық, жеке жұмысты 
орындау барысында критерийлер құрастырып, өз 
белсенділіктерін барынша танытады. Өз ойын не-
месе көзқарасын жеткізе алу дағдысы қалыптасады. 
Оқушылар дереккөздер мен ресурстардың көме-
гімен тапсырмаларды орындайды. 

Тапсырма
Оқушылардың назарын оқулықтағы суретке ау-

дарыңыз. Ерте темір дәуіріндегі адамдардың өмір 
сүруі мен өзгерістер туралы екі сұрақ құрастыруды 
сұраңыз. Олар құрастырған сұрақтарын бір-бірі-
не қойып, өзара талдау жасайды. Темір дәуіріндегі 
өзгерістер жайында білімін толықтыру мақсатын-
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да сыныптың әр бұрышына сөйлем немесе сөздер 
жазылған парақтарды іліп қойыңыз. Бұл тапсырма 
топта орындалып, әрбір топ жеке тапсырма алады. 
Мәтін ішіндегі тірек сөздер қарайтылған қаріппен 
белгіленеді. Әрбір топтан бір оқушы жүгіріп жүріп 
топқа тірек сөздерді ретімен айтып келіп тұрады. 
Топтағы бір оқушы жазып отырады. Келесі қадам. 
Мұғалім әр тапсырмаға сәйкес тірек сөздерді сұрай-
ды. Барлық топтар тірек сөздерін айтып шығуы 
керек. Содан соң әр топқа постерге ағашқа сурет 
салуды тапсырыңыз. Ағаштың діңгегіне сұрақ жа-
зады. Енді топтар сағат тілі бойынша сұрақтарымен 
алмасады. Топта талқыланғаннан кейін жапырақтар 
салып, оған дұрыс жауаптарды жазуы керек. Нәти-
жесінде әр топ темір дәуірінің маңызды өзгерістерін 
анықтайды.

Жауаптары. Егістік алқаптары мен суару жүйесі 
кеңейтілді. Осы кезеңде ат әбзелдері мен дөңгелекті 
көлік жасау кәсіптері өркендеді. Олар темірден түрлі 
еңбек құралдары мен қару-жарақтар жасады. Арба-
ның ең негізгі бөлігі дөңгелектер темірден жасала 
бастады.

Дәлел келтіріңдер
Сыныптың әр бұрышына сөйлем немесе сөздерді 

параққа жазып іліп қойыңыз. Бұл тапсырма топта 
орындалады. Топ мүшелеріне сынып қабырғасын-
дағы сөйлемдерге қатысты сұрақтар жазылған па-
рақты беріңіз. Оқушылар айналып жүріп өзінің қо-
лындағы сұраққа қатысты парақтың жанына барып, 
жауаптарын жазып алады. Оқушылар өз топтарына 
қайта келіп әкелген ақпараттарымен бөліседі. Әр 
топ темір дәуірінің маңызды өзгерістерін анықтай-
ды. Постерге өздері анықтаған өзгерістерді жазып, 
сынып алдында қорғайды.

Жауаптары. Егістік алқаптары мен суару жүйесі 
кеңейтілді. Қала құрылысы дамыды. Темірден жа-
салған қарулар жетіліп, Қазақстан жерін мекендеген 
тайпалар көршілес елдерге шабуыл жасап, қарулы 
қақтығыстар көбейді. Жаңа жерлер игерілді. Осы 
кезеңде ат әбзелдері мен дөңгелекті көлік жасау 
жетілдірілді.

"Әшекейлер көрмесі"
Тапсырманы орындау үшін оқушыларға «Адамдар 

түсті металдарды өңдеуді қалай жетілдірді» атты 
мәтінді оқуды тапсырыңыз. Сабақта «Суреттер сөй-
лейді» стратегиясы бойынша шағын топтық жұмыс 
орындалады. Топтарға жеке конверттен таратып 
беріңіз. Олар конвертті ашып, ішіндегі суреттің 
қиындыларын құрастырады. Сол кезде суреттің 
екінші бетінде төмендегідей сұрақтар пайда болады. 
Мысалы, "Көшпелілерге түсті металды игеру нелік-
тен қажет болды? Темір дәуірінде зергерлік өнер 
қалай дамыған? Көшпелілерде түсті металды қай ке-
зеңнен бастап қолданды деп ойлайсың?" Оқушылар 
белгілі бір уақыт аралығында сұраққа жауап беруі 
тиіс. Жалпы, бұл тапсырма тақырыпты қорытынды-
лауға бағытталған. Сондықтан сұрақтарды сабақтың 
концептісіне байланысты темір мен түсті металға 
байланысты құрастырыңыз.

Жауаптары. Ерте темір дәуірінде темірді игеру 
арқылы зергерлік өнер дамыды. Шеберлер түсті ме-
талдардан әшекей бұйымдар жасады. Осы уақытта 
адамдар түсті металдарды игерудің түрлі әдіс-тәсіл-
дерін жетілдіріп, дәнекерлеу мен полихромдық әдіс- 
терді кеңінен қолдана бастады.

Неге? Неге? Неге?
Бұл сұрақтар тақырыптың түйінді идеяларын ой 

елегінен өткізуге және рефлексиялық ойлауды да-
мытуға арналған. Оқушылар шеңберге тұрады. Бір 
спикер осы сабақта не үйренгенін айтады және 
сөйлемін «Неге?» деген сұрақпен аяқтайды. Келесі 
оқушы сол сұраққа жауап беріп, жауабын «Неге?» 
деген сұрақпен аяқтайды. Келесі ойыншылар осы 
әрекеттерді тізбек бойынша жалғастырады. Ой-
ынның соңында барлық үйренушілер орындалған 
тапсырмаларды еске түсіріп, тақырыптың түйінді 
идеяларының байланысын түсінеді. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың сыни тұрғыда ойлауын қалыпта-

стыру, талдау жасай білу, салыстыру дағдысын дамы-
ту қажет. Олардың жаңа сабақты қалай меңгергенін 
арнайы бағалау критерийлері арқылы анықтауға 
болады. Оқушылар оқу мақсатына байланысты 
«Өзгерістерді анықтайық», «Әшекейлер көрмесі» 
тапсырмаларын орындауда оқулықтағы ақпараттар-
ды қолданады. Олар темір дәуірінде орын алған кем 
дегенде үш өзгерісті анықтайды; зергерлік өнердің 
қола дәуірінде қалыптасып, темір дәуірінде дамыға-
нын түсіндіреді, темір өндіру адам өмірін қанша-
лықты өзгерткеніне өзіндік ой-қорытынды шығара-
ды. Сабақ барысында оқушыларға өз-өзін, жұптық 
және топтық бағалау критерийлерін ұсыныңыз. Мы-
салы, топтық жұмысты бағалау үшін сынып оқушы-
ларына кесте беріңіз. Кестеде сыныптағы топ санына 
байланысты бағана беріліп, әр бағанаға топтың аты 
жазылады. Оқушы топтың аты жазылған бағанаға 
сол топ спикерінің айтқан мәліметтерін жазып алып 
отырады. Бұл кесте оқушылардың жұмысты жүйелі 
орындап, топтық жұмысты бағалауына мүмкіндік 
береді.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға темір туралы ақпараттар жинақта-

уға тапсырма беріңіз. «Еліміздің қай аймақтарында 
темір өндіріледі? Қазіргі уақытта темірден қандай 
заттар жасалады? Сен қолданатын заттардың ішін-
де темір бар ма?» – деген қосымша сұрақтар беру 
арқылы білімін кеңейтуге болады. Сонымен қа-
тар кестемен жұмыс тапсыруға болады. Парақтың 
бетін екі бөлікке бөліп, бірінші бөлікке «Өзгерді» 
деп жазыңыз. Екінші бөлігіне «Өзгермеді» деп жа-
зып, әр бөлікке кем дегенде екі дәлелдеме келтіруді 
сұраңыз. Бұл тапсырма оқушылардың алған білімін 
негіздеуге бағытталады.
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2.2. Көшпелі мал шаруашылығының 
қалыптасуы (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.4.1.2 көшпелі мал шаруашылығы мен егіншілік-
тің қалыптасуын түсіндіру;
5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу.

Тірек сөздер

тебіндеу 
көшпелілер

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қазақстан тарихы (очерктер). – Алматы: Дәуір, 
1994.

Оқулық: Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы, 52-53-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелі мал шаруашылығы 
неліктен шаруашылықтың негізгі түріне айналды? 

Сабаққа дайындық 
• Сабақтың тақырыбын ашатындай мал шаруа-

шы лы ғы на қатысты суретті дайындап алып, сынып 
тақтасына іліп қойыңыз. 

• Оқушыларды топқа бөлу үшін әртүрлі стикер-
лер дайындап алып, олар сыныпқа кіріп келгенде 
таратып беріңіз.

• Оқулықта келтірілген осы сабақтың бірінші 
мәтінін бірнеше бөліктерге бөліп, әр бөлігін түрлі 
парақшаға жазыңыз. Дайын парақшаларды кон-
вертке салыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Eжeлгі автopлардың eңбектepінде көшпелілердің 

шаруашылығы мен кәсібі туралы баяндалған. Олар-
дың еңбектерінде «Cуы мoл, шөбі шүйгін өріc қapап, 
біp жepден eкінші жepге көшіп-қoнып жүpeді» дeп 
жиі тұжыpымдaлғaн. Бірақ нақты мәліметті этно-
графия және археология деректері арқылы білеміз. 
Климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстан аумағы-
ның басым бөлігінде eгін eгу қиындады. Сондықтан 
адамдар eгіншілікті мaл шaруaшылығымeн aлмacты-
руға мәжбүр болды. Бірақ кейбір аймақтарда егін-
шілік сақталып қалды. Мал баcы көбейіп, адамдар 
жаңа жайылымдық жерлерді қажет етті. Әcіреcе, 
тебіндеп жайылуға бейімделген мал cаны күрт өcті. 
Оcылай адамдар бірте-бірте көшпелі өмір cалтына 
көшті. Көшпелі мал шаруашылығы адамдарға қа-
жетті өнімдерді алуға мүмкіндік берді. Төрт түлік 
малдың әрқайсысының ерекшеліктері болды. Олар-
дың ішінде көшпелілер жылқы мен түйені қасиетті 
деп санаған. Мал шаpуашылығының нeгізгі бaғыты 
қoй және жылқы шаpуашылығы болды. Түйe мен 
жылқы малының сүтінен емдік қасиеті бар шұбат, 
қымыз cуcындарын дайындаған. Еліміздің кейбір 

аймақтарында cиыpды да өcіpді. Ал қой мен сиыр-
дың сүтінен айран ұйытып, құрт жасап, ірімшік қай-
натып алған. Көшпелілердің өмірінде төрт түлік мал 
ішсе сусын, жесе азық, мінсе көлік қызметін атқар-
ды. Сондықтан егіншілік қосымша шаруашылық 
ретінде қарастырылып, мал шаруашылығы негізгі 
шаруашылық көзіне айналды. Көшпeлілeр арасында 
мaл шapуашылығы мeн eгіншіліктeн бacқа aңшылық 
пeн бaлық aулaу қocалқы кәcіп peтінде caқталды. 
Қaзақcтан aумағындaғы жаpтастаpдa aңды caлт aт-
пен қaумaлап aулау, иттepдің көмегімен қуып aулау 
сияқты суреттер кездесетінін білеміз. Cтрабoн «бaт-
пaқты, аpалды eл» дeп aтaған Cырдаpия бoйында 
бaлық aулау тapаған, бұнда бaлық aулaйтын құpал-
даp тaбылған.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақ себеп-салдар концептілерінің негізінде 

құрастырылған. Оқушылар себеп-салдар байла-
нысын анықтап, сабақта алған ақпарат негізінде 
өз көзқарастарын білдіреді және көшпелі өмірдің 
маңыздылығын түсінеді. Деректер мен ресурстарды 
пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беруді үйре-
неді. Сондай-ақ, көшпелілердің мал шаруа шы лы-
ғын да төрт түлік малды таңдап алу себебін білетін 
болады. Бірлесе жұмыс істеу нәтижесінде тұжы-
рым жасауға дағдыланады. Оқулықтағы материал-
дар көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуын 
анықтауға бағытталған. Оқушылар топтық, жұптық, 
жеке жұмыс жасап үйреніп, өз белсенділіктерін ба-
рынша танытады. Сондай-ақ, деректер және ресурс-
тар дың көмегімен көшпелі мал шаруашылығының 
қалай қалыптасқанын анықтайды.

Оқушылар сыныпқа келер алдында тақтаға мал 
шаруашылығына байланысты суретті іліп қойыңыз. 
Оқушылар 3 минут ішінде суретке байланысты 10 
сөз жазулары тиіс. Сосын олар жазған ақпараттарын 
сыныптастарымен алмасып, талқылайды. Бұл талқы-
лау жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашуға 
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ықпал етеді. Оқушылардың болжамдарын тыңдап, 
ойларын толықтыру мақсатында қосымша сұрақтар 
қою арқылы қолдау көрсетіңіз.

Жауаптары. Жайлау, қой, жылқы, түйе, сиыр, 
бақташы, төлдер, жайылым, сауыншы, қойшы.

Анықтаңдар

Тапсырма топтық жұмыс арқылы орындала-
ды. Оқушыларды түсті қағаз арқылы топқа бөліңіз. 
Топтарға «Көшпенді мал шаруашылығы адамдарға 
қандай мүмкіндіктер берді?» деген сұрақ қойыңыз. 
Әрине бұл сұраққа балалар бірден жауап бере ал-
майды. Сондықтан оқулықтағы бірінші мәтінді бір-
неше бөлікке бөліп, мәтіннің әр бөлігін жеке па-
рақшаға жазыңыз. Дайын парақшаларды конвертке 
салып, топтарға таратыңыз. Оқушылар парақшалар-
ды оқып, бөліктерден тұтас мәтін құрастыруы керек. 
Бұл тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріңіз. 
Мәтінді құрастырғаннан кейін оқушылар топта 
талқылап, көшпелі өмір салтының қалыптасуы қан-
дай мүмкіндіктер бергенін анықтау арқылы ортақ 
шешімге келуі керек. Талқылауға 3 минут жеткілік-
ті. Әр топ өзара талқылау жүргізгеннен кейін бүкіл-
сыныптық талқылау ұйымдастырыңыз. Оқушылар 
мәтіннің оқулықтан алынғанын білмеуі керек.

Жауаптары. Ауа райы өзгеріп, өзен-көлдер тар-
тылып, құрғақшылық белең алды. Еккен егін өнім 
бермеді. Мал басы көбейді. Қазақстанның аумақта-
рында климаттық жағдайдың әртүрлілігі салда-
рынан көшпелілердің басты кәсібі көшпелі мал ша-
руашылығы болды. Жаңа жайылымдық жер қажет 
болды. Мал өнімдеріне сұраныс артты.

Дәлелдеңдер
Тапсырманы кестені толтыру арқылы орында-

тыңыз. Бұл кестеде төрт түлік малдың қайсысы 
көшпелі өмір салтына тиімді болып келетіні туралы 
дәйектер ұсынылады. Оқушылар алдымен беріл-
ген тапсырма бойынша өз ойларын кестеге түсіріп, 
жеке жұмыс жасайды. Бұл тапсырмаға 10 минут 
уақыт беріңіз. Уақыт жетпеген жағдайда тағы 2 ми-
нут қосыңыз. Содан кейін сыныптасымен жұптасып 
талқылауы керек. Осы арқылы олар бір-бірінің кес- 
телерін салыстырып, толықтырып, пікір алмасады. 
Одан кейін келесі оқушымен жұптасып талқылайды. 
Сабақ соңында мұғалім тақтаға ортақ кесте құрас- 
тырады. Әр жұп өз ұсыныстарын айтады. Кестені 
толтыру барысында оқушылардың пікірлерін дәлел 
келтіру арқылы жеткізу керек екендігін айтыңыз. Қа-
жет болған жағдайда сыныптық талқылау ұйымдас- 
тырыңыз. Оқушылар ортақ шешімге келген кезде, 
нақты жауапты кестеге жазыңыз.

Жауаптары
Малдың түрі Тиімділігі

• Жылқы
• Қой
• Түйе
• Сиыр

• Көлік ретінде 
қолданылады; сүті, 
еті пайдаланылады; 
тебіндей алады

• Сүті, терісі, 
жүні пайдаланыла-
ды; тебіндей алады; 
шөп талғамайды; 
ауыр жүк көтереді

Бағалау мүмкіндіктері 
• Оқушылардың оқу, тыңдау, жатқа жаздыру, 

есте сақтау дағдыларын дамыту, топтарда кезекпен 
ынтымақтастықта жұмыс жасау, қарым-қатынас дағ-
дыларын оңтайлы қолданып бағалауға болады. 

• Жаңа сабақ бойынша оқушылардың меңгер-
ген мәліметтерін бағалау мүмкіндіктері: «Себебін 
табайық», «көшпелі мал шаруашылығының тиімділі-
гін дәлелдейік» тапсырмалары бойынша оқушы-
лар мәтінді талдап, сұраққа нақты жауап іздейді. 
Мәтіндегі сөйлемдерді маңыздылығы бойынша 
орналастыра алады, көшпелі өмір салтының қа-
лыптасуының кем дегенде екі себебін сипаттайды, 
көшпелілердің асыраған төрт түлік малын анықтай-
ды, төрт түлік малдың пайдасына кем дегенде екі 
дәлел келтіреді, көшпелі мал шаруашылығының 
қалыптасуы туралы өзіндік ой-қорытынды шыға-
рады. Алдыңғы сабақтағы алған білімдерімен жаңа 
сабақты байланыстыру арқылы нақты шешім қабыл-
дайды. Сынып оқушыларына топтық және өзін-өзі 
бағалау критерийлерін құрастыруды тапсырыңыз. 
Критерийлер арқылы оқушылардың өзін-өзі және 
бір-бірін бағалау мүмкіндігі болады. Сабақ бары-
сындағы іс-әрекеттер топтық жұмыспен жүргізіл-
гендіктен, оқушыларға топтық бағалау кестесін ұсы-
ныңыз. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларды топқа бөліп зерттеу жұмысын бе-

руге болады. Әр топ төрт түлік малдың кез келген 
бір түрін таңдап алады. Ғаламтордан немесе энци-
клопедиядан қарап, қызықты ақпараттар жинақта-
уды тапсырыңыз. Жинақтаған ақпараттарын келесі 
сабақта таныстырылым түрінде дайындап келген-
дері жөн. Әр топ өздеріне тиімдісін таңдап алады. 
Оқушылардың жас ерекшелігін ескеріп, "танысты-
рылым тек үш слайдтан ғана тұруы тиіс" деген кри-
терий берілуі керек. Бұл тапсырма оқушылардың 
шығармашылық дағдыларын қалыптастырады. Бір-
лесіп жұмыс істеуге үйретеді.
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2.2. Көшпелі мал шаруашылығының 
қалыптасуы (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.4.1.2 көшпелі мал шаруашылығы мен егіншілік-
тің қалыптасуын түсіндіру;
5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу.

Тірек сөздер

отырықшы
жайылым
жартылай көшпелі

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қазақстан тарихы (очерктер). – Алматы: Дәуір, 
1994. 

Оқулық: Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы, 54-55-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелі мал шаруашылығы 
неліктен шаруашылықтың негізгі түріне айналды? 

Сабаққа дайындық
• «Ереуіл» миға шабуылына түрлі түсті стикерлер 

қажет.
• «Картаны жандандыр» тапсырмасына қажет-

ті Қазақстан Республикасының кескін қартасының 
үлгісі мен төрт түлік малдың жеке-жеке суреттерін 
дайындап алыңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Көшпелілер мал үшін үнемі жаңа жайылымдық 

жер іздеген. Осы мақсатта олар жаңа жерлерді 
игерді. Сөйтіп, жазда жайлауға, күзде күзеуге, 
қыста қыстауға, көктемде көктеуге көшіп отырған. 
Көшпелі мал шаруашылығы көшпелілердің 
тұрмыс-тіршілігінің негізгі қайнар көзі болды. 
Ерте темір дәуірінде Қазақстанда шaруaшылық 
көшпeлі, жaртылай көшпeлі және отырықшы 
болып бөлінді. Бірақ шapуaшылықтың жeтекші 
түрлеpі – мaл шаpуашылығы мен eгіншіліктен 
бacқа қоcалқы кәсіп pетінде aңшылық пeн бaлық 
aулaу қoca жүpді. Жыл мезгілдерінде көшпелілер 
бір орыннан екінші орынға көшіп-қонып отырды. 
Көшпелі мал шаруашылығы Батыс және Орталық 
Қазақстанда ерекше дамыды. Мұндa eгіншілік 
дaмығaн жoқ. Қoй мен түйe және жылқы өcірілді. 
Бұл aймaқтаpда іpі қapаны aз өсіpгeн. Ал жартылай 
көшпелі мал шаруашылығы Шығыс Қазақстан мен 
Жетісу өлкесінде дамыған. Қыcтaу мaңындағы жер 
телімдерінде eгіншілік cақтaлып, oнда apпа, тapы, 
бидaй eгілді. Қoй мен жылқы шapуашылығы іpі 
қаpа өсіpумен тoлықтыpылды. Алдын ала пішен 
дaйындaлып, мaлдың бaғалы тұқымдapын қыcта 
қoлда ұcтау мүмкіндігі жасалды. Қыcтaуда ұзaқ 

уaқыт бoлу тacтан, aғаштaн, қамыcтан жылы тұpақты 
тұpғын үй cалуды қaжет eтті. Мұнда көшпелілердің 
тұрақты тұрғын үйлері болған. Оны aғaштaн, 
тacтан, қaмыcтaн жылы eтіп cалды. Отырықшы мал 
шаруашылығы Оңтүстік Қазақстанда қалыптасты. 
Мұнда қой, жылқы, түйемен қатар ірі қараны 
өсірген, суармалы егіншілік басым болды. Б.з.д. I 
мыңжылдықтың соңында көшпeлілepдің жaппай 
oтыpықшылaнуына іpі-іpі eгіншілік aймақтapдың 
пaйда бoлуы әсep eтті.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақта оқушылар көшпелі мал шаруа шы-

лы ғы мен және оның түрлерімен танысады. Сабақ 
"себеп-салдар" концептілерінің негізінде құрасты-
рылған. Оқушылар себеп-салдар байла-нысын 
анықтап, сабақта алған ақпарат негізінде өз көзқа-
растарын білдіреді. Олар көшпенді өмірдің мәнін 
түсінеді. Деректер мен ресурстарды пайдалана оты-
рып, сұрақтарға жауап беруді үйренеді. Сонымен 
қатар көшпелілердің төрт түлік малды неліктен 
таңдап алғанын білетін болады. Бірлесе жұмыс істеу 
нәтижесінде тұжырым жасауға дағдыланады. Оқу-
лықтағы материалдар көшпелі мал шаруашылығы-
ның түрлерін анықтауға бағытталып, шаруашылық 
туралы түсініктерін кеңейтеді. Топтық, жұптық, жеке 
жұмыс жасау арқылы өз белсенділіктерін барынша 
танытады. Картамен жұмыс дағдысы қалыптасады. 
Оқушылар деректер мен ресурстардың көмегімен 
тапсырмаларды орындап, көшпелі мал шаруа шы-
лы ғы түрлерін анықтайды. 

«Ереуіл» миға шабуылы
Сынып оқушыларына «Көшпелі мал шаруа-

шылығының дамуының себебі неде?» деген сұрақты 
қойыңыз. Оқушыларға стикер немесе парақ таратып 
беріңіз. Олар стикерге сұрақ бойынша өз идеяларын 



2-тарау.  Ежелгі көшпелілер өмірі 55

жазып, сыныпты аралап жүріп, басқа оқушылармен 
өз идеяларымен бөлісуін сұраңыз. Шынайы 
"ереуіл атмосферасы" болу үшін оқушылардың өз 
тұжырымдамаларын дауыстап қайталап айтуына 
болады. Бұл тапсырма оқушылардың сабаққа 
қызығушылықтарын арттырады.

Жыл мезгілдерін сәйкестендіріңдер 

Тапсырма топтық жұмыс арқылы жүзеге асыры-
лады. Сынып оқушыларын 4 топқа топтастырып, әр 
оқушыны 1, 2, 3, 4 деп нөмірлеп алыңыз. Топтасқан 
оқушылар оқулықтағы мәтінмен танысады. Топтағы 
оқушылар өзара келісіп, төрт маусымды бөліп ала-
ды. Әр оқушы өз нөміріне байланысты маусым ту-
ралы ақпаратты суретпен сәйкестендіріп, ақпарат 
жинақтайды. Барлық сыныпқа сұрақ қойып, кез 
келген нөмірді атаңыз. Бұл жерде шапшаңдық қа-
жет. №3 оқушы жауап берген соң, келесі топтағы 
№3 оқушы оның жауабын жалғастырып, толықты-
руы керек. Бірінші дұрыс жауап берген оқушының 
тобына ұпай беріп отырыңыз. Көп ұпай жинаған 
топ жеңімпаз болады. Оқушылар жыл мезгілдері-
не байланысты жайылым атауларын анықтайды. 
Көшпелілердің жыл мезгілдерінде көшу себебін 
түсіндіреді. Мұғалім сұрақтарды құрастыру үшін, 
оқулықта берілген сұрақтарды басшылыққа алуы 
тиіс. Бұл стратегия оқушылардың сыни тұрғыда ой-
лау, көшбасшылық дағдыларын дамытады және са-
баққа қызығушылықтарын арттырады. 

Жауаптары. Жаз мезгілі – төрт түлік малдың са-
уылып, ақтың көбейген кезі. Сонымен қатар алыс-
жақын жерлердегі ру-тайпалар бір-бірлерімен 
кедергісіз байланысып, қыстың қамы мен жаңа жай-
ылымдық жер мәселелерін шешетін уақыт. Күз мез-
гілінде мал семіріп, көшпелілер қыстық ас қамына 
кіріседі. Көшпелілер қардың ерте түсуінен сақтанып, 
күзгі жайылымға көше бастайды. Қыс мезгілінде 
жерге тоң түсіп, байланысу қиынға соқты. Олар ерте 
төлдейтін малдарды қыстауға жақын жайылымдар-
да бағады. Көктем мезгілінде көшпелілер жаңа 
жайылымға көшеді. Төрт түлік мал төлдеп, жан-
сыз табиғат ояна бастайды. Ақ көбейіп, мал оңала 
бастайды. Көшпелілер мал жайылымы үшін жылдың 
төрт мезгілінде көшіп-қонып жүрген. 

Картамен жұмыс 

 Бұл тапсырманы орындау үшін екі оқушы бір-
лесіп, жұмыс жасайды. Бір-бірімен пікір алмасу 
арқылы ойларын толықтырып, тапсырманы талқы-
лайды. Нәтижесінде ортақ шешімге келеді. Оларға 
«Көшпелілерде шаруашылықтың қандай түрлері 
қалыптасты?» деген мәтінді оқуды тапсырыңыз. Ке-
скін карталарды үлестіріп беріңіз. Картаны жұмыс 
дәптерінің жаңа бетіне желімдеп қою керек екенді-

гін тапсырыңыз. Оқушылар шаруашылық түрлерінің 
дамыған аймақтарын картадан белгілеп, осы ай-
мақтарда төрт түлік малдың қандай түрлері басым 
өсірілгенін анықтайды. Жұптасып талқылағаннан 
кейін, келесі жұппен бірігіп, төрт оқушы болып 
талқылайды. Осылай оқушылар ортақ шешімге ке-
леді. Мұғалім дайындап қойған төрт түлік малдың 
суреттерін тиісті аймақтарға желімдеп жапсырады. 

Жауаптары. Батыс және Орталық Қазақстан-
да көшпелі мал шаруашылығы кең таралып, қой, 
жылқы, түйе өсірілді. Себебі ауа райы салқын, 
өзен-көлдері көп, шөбі шүйгін болды. Жаз айларын-
да шыбын-шіркей аз болады. Бұл малдар тебіндеп 
жайылатын. Ауа райы қар астынан шөпті тебіндеп 
жеуге ыңғайлы болды. 

Шығыс Қазақстан мен Жетісуда жартылай көшпелі 
мал шаруашылығы дамып, қой, жылқы, сиыр өсіріл-
ді. Қосымша егіншілікпен айналысты. Оңтүстік Қа-
зақстанда отырықшы мал шаруашылығы дамыды. 
Себебі қыс кеш түсіп, қар тез еріп кетеді. Олар қой, 
жылқы, сиыр малдарын өсірді, егіншілікпен де ай-
налысты. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын 

арттыруға бағытталған «Жыл мезгілдерін сәйкес-
тендір», «Картамен жұмыс» тапсырмалары 
бойынша алған білімдерін негіздеуге болады. 
Оқушы: сурет пен жыл мезгілдерінің кем дегенде 
екеуін сәйкестендіреді, жайылымдардың кем 
дегенде екеуін дұрыс атайды, көшпелілердің жыл 
мезгілдерінде көшу себебіне кем дегенде екі 
дәлел келтіріп түсіндіреді. Қазақстан аумағында 
дамыған шаруашылық түрлерін анықтайды; 
картадан кем дегенде екі шаруашылық түрлерінің 
дамыған аймақтарын белгілеп көрсетеді, Қазақстан 
аймақтарындағы табиғат ерекшеліктеріне бейім-
делген малдың түрлерін анықтап, оның кем дегенде 
екі себебін түсіндіреді. Алдыңғы сабақты жаңа 
сабақпен байланыстырып, өз ойларын негіздейді. 
Сабақта оқушылар топтық, жұптық жұмысты және 
өзін арнайы құрастырылған критерийлер бойынша 
бағалайды. Мұндай бағалау критерийлерін 
оқушылардың өздеріне құрастыруды тапсырыңыз.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға қазіргі шаруашылық түрлері туралы 

ақпарат жинақтау ұсынылады. Олар өздері тұра-
тын өңірде шаруашылықтың қандай түрі дамыға-
нын анықтайды. Сонымен қатар қазіргі үй шару-
ашылығындағы жануарлардың түрін бұрынғымен 
салыстырып, өзгерістерді баяндайды.
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2.3. Ежелгі көшпелілердің материалдық
мәдениеті (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнерінің 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу.

Тірек сөздер

киіз үй
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Зерттеу сұрағы: көшпелілер баспанасының 
ерекшелігі неде?

Сабаққа дайындық 
• Сабақтың "миға шабуыл" кезеңіне қажетті бас-

пана түрлерінен жинақ жасаңыз. Онда тас үңгір, 
күрке, қос, лашық, қараша үй, киіз үй, жер үй, қос 
қабатты үйлердің суреттері болуы керек.

• Киіз үйдің даму эволюциясының суреттерінен 
кеспеқағаз жасап, оның артына баспана туралы то-
лық ақпарат жазыңыз.

• ҚР кескін картасының үлгісін сыныптағы оқушы 
санына байланысты дайындаңыз.

• Оқушыларға топтық, жұптық жұмыс критерий-
лерін үлгі ретінде жасап ұсыныңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Ғасырларды артқа салып, көшпелілер аңшының 

сүйір қосын, егіншінің кепесін жетілдірді. Сөйтіп, 
қазақ даласында тұрғын үйдің жылжымалы және 
тұрақты түрлері пайда болды. Жерді шұңқырлап қа-
зып, алынған топырақтың есебінен биіктетіп жеркепе 
салынған. Оның қақ ортасына кесе-көлденең белағаш 
қойылды, үстіне топырақ салып, лаймен сылаған. 
Түтін шығатын тесігі мен есігі болған. Бұл алғашқы 
тұрақты тұрғын үйдің сұлбасы болатын.  Мұндай 
тұрақты тұрғын үйде көшпелілер қыс айларында 
тұрған. Олардың қола дәуірінде өмір сүрген андро-
новтық тайпалардың баспанасымен ұқсастықтары 
бар. Жалпы жылжымалы тұрғын үйдің бастамасы 
қостан басталған. Қос – киізбен жабылатын баспана-
ның алғашқы түрлерінің бірі. Сырты жонылып, ұшта-
рында басын қосып байлайтын арнайы тесіктері бар 
қабырғалармен тұрғызылған. Қос қабырғаларының 
ұзындықтары 2,5–3 метрге дейін жеткен. Күрке – бас-
пананың пайда болуы оның қабырғаларының кереге 

мен уыққа айналуымен байланысты. Ол үш қанат ке-
регенің әр жерінен көтеріліп, тіке уықтардың басын 
біріктіру арқылы құрастырылған. Кейіннен күркелер 
«Абылайша» деп аталатын баспанамен алмасты-
рылды. Оның бастапқы атауы белгісіз. XVIII ғасырда 
ел арасында үлкен абыройға ие болған Абылай хан-
ның есімімен байланысты шыққан. Себебі оны Абы-
лай жорыққа шыққан кезде үнемі уақытша баспана 
ретінде пайдаланған. Осылай күрделі даму үдерісінен 
өткен киізбен жабылатын баспанадан қазіргідей киіз 
үй келіп шықты.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақ "маңыздылық" концептісінің негізін-

де құрастырылған. Оқушылар сабақ барысында 
көшпелілер баспанасының ерекшелігімен танысып, 
маңыздылығына баға береді. Олардың түрлерін 
және даму үдерісін анықтайды. Өзіндік ой-пікірлерін 
айтып, қорытынды жасауға дағдыланады. Жеке, жұп-
тық, топтық жұмыс жасау арқылы, ортақ шешім қа-
былдап, өзгелердің ойын құрметтеуді үйренеді. 

Суретті сипаттаңдар
Осы тапсырмаға байланысты оқулықтағы суретті 

басшылыққа алып жұмыс жасаңыз. Оқушылар су-
реттегі көргендерін сыныптастарымен талқылап, өз 
ойларын сөйлем құрау арқылы жеткізеді. Немесе сы-
нып оқушыларын шағын топтарға бөліп, әр тарихи 
кезеңдегі баспана түрлерінің суреттерін ұсыныңыз. 
Оқушылар суреттерді "кеше", "бүгін" деп екі топқа 
бөлетін болсын. Суреттерді топтастыруға 2-3 минут 
уақыт беріңіз. Берілген уақыт ішінде балалар тапсыр-
маны орындауы тиіс. Әр топ өз пікірлерін айтқан соң, 
сабақтың тақырыбы және оқу мақсаты таныстырыла-
ды.
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Жауаптары. Кеше: тас үңгір, күрке, қос, лашық, қа-
раша үй, киіз үй; бүгін: қос қабатты үйлер, коттедж, жер 
үй, киіз үй.

Анықтаңдар

Оқушылар оқулықтан «көшпелілер баспанасының 
ерекшелігі неде?» деген тақырыпты оқуды сұраңыз. 
Мәтінді оқуға арнайы уақыт беріңіз. Қажет болған 
жағдайда қосымша уақыт бөліп, ИНСЕРТ кестесімен 
жұмыс жасауды тапсырыңыз. Оқушыларды алдымен 
кестемен жұмыс жасау талаптарымен таныстырыңыз. 
Төмендегі кестенің бағаналарында қажетті талаптар 
берілген. 

«V»
Бұрыннан  

білемін

« +»
Жаңа 

ақпарат

«-»
Менің 

ойлағаныма 
кереғар, 
қайшы

«?»
«Келісе 

алмаймын.     
Білгім 

келеді»

Оқушылар 
мәтінде 
кездескен 
бұрыннан 
білетін 
мәліметтерді 
келтіреді.

Мұнда-
оқушылар 
осы мәтін 
бойынша 
жаңадан 
алған ақпа-
раттарын 
жазады.

Мұнда 
оқушылар 
бұрынғы 
білімдері-
не қара-
ма-қайшы 
мәліметтерді 
келтіреді 
(мен бұрын 
басқаша ой-
лайтынмын, 
сөйтсем 
олай болмай 
шықты ...»).

Бұл бағанада 
оқушылар 
өздері 
келіспейтін 
немесе 
түсініксіз 
болған, тағы 
да білгісі 
келетін 
мәтіннің 
деректерін 
жазады.

Жұмыс аяқталған соң, оқушыларға өз жұмыстарын 
оқытып, сыныптық талқылау ұйымдастарыңыз.

Жауаптары. Киіз үй – көшпелілердің негізгі бас-
панасы. Ол көшпелілерге өте қолайлы баспана бол-
ды. Мұндай баспана қазіргі кезде де қолданыста бар. 
«Қос, күрке, Абылайша, киіз үй» – деп көшпелілердің 
баспанасы даму үдерісі арқылы пайда болып, өзгері-
стерге ұшыраған. 

Тапсырма
Сынып оқушыларын жұптастырып, оқулықтағы 

«көшпелілер баспанасының ерекшелігі неде?» деген 
мәтіннен кейінгі берілген мәтінді оқуды ұсыныңыз. 
Олар оқуды аяқтағаннан соң, мәтінге ат қоюды 
тапсырыңыз. Оқушыларға кескін картаның үлгісін 
таратып, тұрақты тұрғын үйлер кездескен өңірлерді 
шартты белгілермен көрсетуді сұраңыз. Содан кей-
ін оқушыларға «Тұрақты тұрғын үйлер Қазақстан-
ның қай аймақтарында кездеседі? Неліктен мұндай 
үйлерді көшпелілер осы аймақтарға салған?» деген  
сұрақтар қойыңыз. Осы тұста оқушылар сұрақтарға 
алдыңғы білімдерімен ұштастырып жауап берілері 

тиіс. Бұл тапсырма оқушылардың кеңістікте ойлау 
және бағдар жасау дағдыларын қалыптастырады. Қа-
жет болған жағдайда оқушыларға қолдау көрсетіңіз.

Жауаптары. Қазақстанның оңтүстік, шығыс, орта-
лық және солтүстік өңірлерінде тұрақты тұрғын үй-
лер кездескен. Қазақстанның шығыс және оңтүстік 
өңірлерінде отырықшы шаруашылық дамыған. Оты-
рықшылыққа бейімделген халықтар тұрақты тұрғын 
үйлер сала білген. Ал орталық және солтүстік Қа-
зақстанда көшпелі, жартылай көшпелі мал шару-
ашылы дамыған. Сондықтан көшпелілер осы өңір-
лерге маусымдық қыстаулар салып, қоныстанған.

Реттілігі бойынша орналастырыңдар
"Киіз үй қалай пайда болды?» деген тақырыпша 

бойынша киіз үйдің даму үдерісінің суреттерінен  
үлестірмелі карточка жасаңыз. Әр карточканың арты-
на баспана түрі туралы ақпарат жазылады. Оқушылар 
суреттерді ретімен орналастырып, постерге жапсы-
рады. Содан кейін бұлай орналастырғандарына кем 
дегенде екі дәлел келтірулері тиіс.

Жауаптары. Адамдардың баспаналары бірте-бір-
те жетілді. Алғашқы кезде адамдардың баспанасында  
үй жиһаздары болмаған. Уақыт өте келе қолөнер  да-
мыды. Осының нәтижесінде адамдар өздеріне қажет-
ті түрлі құралдар мен баспанаға қажетті жабдықтарды 
жасай алды.  Күнделікті өмірде қажеттіліктер артып, 
баспананың пішіні мен жасалу материалдары күрде-
лене түсті.

Бағалау мүмкіндіктері
Сабақ барысындағы сыни ойлауға бағытталған 

«Анықта», «Реттілігі бойынша орналастыр» және 
оқушылардың өздері ат қоятын тапсырмалар оқу 
мақсатына қол жеткізуге негізделген. Оқушылар: 
көшпелілердің отырықшы, жартылай көшпелі мал 
шаруашылығы тұрақты тұрғын үйлердің пайда бо-
луына негіз болғандығын сипаттайды; ИНСЕРТ кес- 
тесін толтырып, өз ой-пікірімен бөліседі; картадан 
тұрақты тұрғын үйлер салынған кем дегенде екі ай-
мақты көрсетіп, себебін түсіндіреді; тұрақты тұрғын 
үймен киіз үйдің құрылысындағы кем дегенде екі ұқ-
састықты анықтайды; киіз үйдің дамуы туралы сурет-
тердің кем дегенде екеуін  реттілігі бойынша орналас- 
тырып, түсіндіре алады.  

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға баспана түрлерінің суреттерін жи-

нақтатып, фотоальбом жасатуға болады.  Олар су-
реттерді "кеше", "бүгін" деп бөледі. Сонымен бірге 
«болашақта» деп өз ойларынан жаңа баспана түрін 
ойластырады.
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2.3. Ежелгі көшпелілердің материалдық
мәдениеті (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнерінің 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу.

Тірек сөздер

қанат
шаңырақ

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ежелгі Қазақстан. Қазақстан балалар энцикло-
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3. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. – Ал-
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Оқулық: Ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениеті, 58-59-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелілер баспанасының 
ерекшелігі неде? 

Сабаққа дайындық
• Әр оқушыға бір-бірден парақ таратып беріңіз.
• «Киіз үй қандай  түрлерге бөлінген?» атты 

мәтіннің әрбір сөйлемін парақтарға жазып, әр жол-
дағы сөйлемді қайшымен жолақтарға қиып, кон-
вертке салып дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Киіз үй көшпелілердің өзімен бірге жасасып, тарих 

белестерінен бірге асқан заттық, тұрмыстық мәдени-
етінің көрінісі болып табылады. Олар киіз басу мен 
тері ұқсату, алаша тоқу, ши орау, алтынмен аптап, 
күміспен күптеуді ұрпақтарына мирас етіп қалдырды. 
Көшпелілердің баспана бөліктерін жасауда өзіндік 
ерекшеліктері болды. Көшпелілер металл, сүйек, киіз, 
ағаш, былғары, ши сияқты бірнеше материалдарды 
қатар пайдаланып, қолданбалы өнерді дамытқан. 
Сонымен қатар киіз үйдің әр бөлігін өзінше қадірле-
ген. Шаңырақ – көшпелілер баспанасының қасиеті, 
киелі мүлкі болып табылады. Шаңырақ «үй», «от-
басы» деген мағынаны білдіреді. "Шаңырағың биік 
болсын" деп тілек айтқан. Кереге – киіз үйдің негізгі 
бөлігі. Баспананың кеңдігі мен берік болуы осы кере-
геге байланысты болады. «Керегең кең болсын» де-
ген сөз осындай мағынада айтылған. Уық – шаңырақ 
пен керегені байланыстыратын  негізгі бөліктердің 
бірі. Жалпы, киіз үйде ішкі және сыртқы есік болады.                 
Сықырлауық – ішкі есік. Ол ағаштан жасалады. Екін-
шісі – киіз есік, ол сықырлауықтың сыртынан жабы-
лады. 

Халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты киіз 
үйдің бірнеше түрі болған. Көшпелілер жылжыма-
лы баспанадан монша жасай білген. Ол үшін төрт 

киіз үйді біріктірген. «Киімшең» деп аталатын бірінші 
үйде  шешініп, «қауыз» деп аталатын екінші үйде шо-
мылған. Одан кейін «тас булау» деген үшінші  үйде 
қыздырынған. Төртінші үй – «бүйрек», онда монша-
дан кейін тынығып, демалған. Моншаның көшпелі 
өмірге бейімделген жылыту жүйесі болған. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақ "маңыздылық" концептілерінің негізін-

де құрастырылған. Оқушылар сабақ барысында киіз 
үйдің құрылысын, түрлерін біледі және даму үдерісін 
анықтайды. Өзіндік ой-пікірлерін айтып, қорытынды 
жасауға дағдыланады. Жеке, жұптық, топтық жұмыс 
жасау арқылы, ортақ шешім қабылдап,  өзгелердің 
ойын құрметтеуді үйренеді. Оқушылар дереккөздер 
мен ресурстарды пайдалану арқылы тапсырмаларды 
орындауға қалыптасады. Мұндай жұмыстар оқушы-
лардың алғашқы коммуникативті дағдыларын қалып-
тастыруға жақсы мүмкіндік береді. Дереккөздердің 
көмегімен тапсырмаларды орындау үшін, критерий-
лер құрастырып, өз белсенділіктерін барынша таны-
тады.

Тапсырма

Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топ алдыңғы 
сабақты еске түсіру үшін парақтарға сұрақтар жаза-
ды. Дайын болған парақты топтар бір-біріне береді. 
Қарсылас топ берген парақты ашып, ішіндегі сұраққа 
жауап жазып, кері қайтаруы керек. Жауап жазылған 
парақты алған топ, берілген жауаптан сұрақ құрасты-
рып, қайта береді. Осылай, өткен сабаққа біршама 
шолу жасалады.

Жауаптары. Қазақстанның солтүстік, орталық, 
шығыс және оңтүстік өңірлерінде алғашқы тұрақты 
тұрғын үйлер кездескен. Мұндай тұрғын үйлер 
көшпелілерде отырықшы шаруашылықтың болғанын 
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дәлелдейді. Сонымен қатар көшпелілер қыс мезгіл-
дерінде осындай баспаналарда тұрақтаған.  Алғашқы 
аңшылар күркені баспана ретінде пайдаланған. 
Бертін келе ол қосқа айналып, одан кейін абылайша 
(бастапқы аты белгісіз), сосын қазіргідей киіз үй  пай-
да болған.

Анықтаңдар 

Бұл сабақта «Көшпелілер баспанасының ерекшелі-
гі неде?» деген зерттеу сұрағымен жұмыс өз жалға-
сын табады. Осы мақсатта оқушыларды топтарға 
біріктіріңіз. Сосын алдын ала дайындалған мәтін-
нің  қиындыларын араластырып, әр топқа бір-бір-
ден таратыңыз. Оқушылардан осы қиындыларды 
тізбектей отырып, әңгіменің желісін құрастырып, 
көшпелілердің киіз үйдің қандай түрлерін пайда-
ланғанын анықтауды тапсырыңыз. Барлық топтарға 
берілетін мәтін қиындылары бірдей болады. Жас 
ерекшеліктеріне байланысты барлық топ тапсыр-
маны дұрыс  орындай алмауы мүмкін. Сондықтан 
барлық топ сағат тілі бойынша алмасып, бір-бірінің 
құрастырған әңгіме желісін тексереді. Қажет болған 
жағдайда толықтырып, өзгерте алады.

Жауаптары. Көшпелілердің баспанасы ағаш, ме-
талл, сүйек, киізден жасалған. Кейбір деректер бой-
ынша киіз үйдің тоғыз түрі бар. Олар мынадай: қapa 
үй, қоңыp үй, боз үй, aқ үй, aқ aлa opда, aқ opдa, aқ 
шaңқaн, aлтын үзік, aлтын opдa. Бұларды қанат саны-
на қарай ретімен айтып шығуы тиіс.

Түсіндіріңдер 

Бұл тапсырма оқушылардың сыни тұрғыда ойлауға, 
сөйлеу дағдыларын дамытуға және оқу белсенділік-
терін арттыруға арналған. Оқушыларды топтарға 
біріктіріңіз. Топтарға оқулықтағы суреттер мен 
мәтінге байланысты тапсырма беріледі. Алдымен, 
"Киіз үйдің құрылысы қандай болған?" деген мәтінді 
оқуды тапсырыңыз. Топ мүшелері осы мәтін бойын-
ша 5 минутта киіз үйдің ішкі құрылымы мен бөліктері 
туралы бір идея айтуы тиіс. Сонда, шамамен, сынып 
бойынша кем дегенде бес идея шығады. Әр топтың 
спикері топтың идеяларын жазып алып, келесі топқа 
таныстырады. Бұдан әрі айтылған идеялар негізінде 
топтық талқылау жүргізіледі. Топ мүшелері талқылау 
жүргізуі арқылы бір-бірінің ойларын толықтырады.

Жауаптары. Киіз үй негізгі үш бөліктен тұрады: 
бірінші – үй сүйектері,      екінші – киіздері,  үшін-
ші – бау-шулары. Нeгізгі  қaңқaлары: кeрeгe, уық, 
шaңыpaқ, сықыpлaуық. Үйді жабатын бөлігі: киіздер 
мен ши.  Ал бау-шуға басқұр мен баулары, арқанда-
ры жатады. Киіз үйдің ішін төрт бөлікке бөледі: төр, 
оң және сол босаға, ошақ. Төp – үйдeгі eң құpметті 
oрын.  Еcік жақ oң бocаға мен coл босағаға бөлін-
ді. Ошақ қасиетті орын болып саналады. Мұнда от 
жағылып, қазан асылады. Көшпелілер үшін баспана 
бөліктері мен оның орналасуы өте маңызды.

Жасап көріңдер

Келесі орындалатын тапсырманың оқушы бойы-
на ұлттық құндылықтарымызды сіңіруде тәрбиелік 
маңызы зор. Бұл тапсырманы орындау барысында 
киіз үйдің әр бөлігінің маңыздылығына байланысты 
қосымша мәтін мен мақал-мәтелдерді ұсыныңыз. 
Осыдан кейін оқулықтан «Киіз үй қалай тұрғызыл-
ды?» деген мәтінді оқуды тапсырыңыз. Оқушылар 
жұптасып, оқушы мәтіннен өзі маңызды деп санай-
тын екі сөйлемді таңдап, сыныптасымен талқылайды. 
Жұптасқан оқушылар оқыған мәтіндерін негізге алып, 
киіз үй құрудың сызбасын жасайды. Киіз үйдің әрбір 
элементінің сызбада ретімен орналасуына мән беру 
керек. Топтар өздерінің сызбаларына түсініктеме бе-
реді және киіз үйдің әрбір бөлігінің маңыздылығын 
түсіндіреді.

Жауаптары. Киіз үй – өте мықты баспана. Оның  
әр бөлігінің атқаратын өзіндік қызметтері бар. Олар 
бір-бірінің орнын алмастыра алмайды. Бір-біріне 
мықты, берік орнатылғандықтан, қарлы боран мен 
желдерге төтеп береді.

Бағалау мүмкіндіктері

Сабақ барысындағы сыни тұрғыда ойлауға бағыт-
талған «Анықтаңдар», «Түсіндіріңдер», «Орындап 
көріңдер» деген тапсырмалар оқу мақсатына қол 
жеткізуге негізделген. Оқушылар: көшпелілер бас-
панасының түрлерін реттілігі бойынша атай ала-
ды; киіз үйдің негізгі бөліктерін анықтайды; киіз 
үйдің құрылысын сипаттайды; киіз үйдің  әр  бөлі-
гінің  маңыздылығын түсіндіреді. Сабақ барысында 
оқушылардың іс-әрекетін тиімді жүзеге асыру мақса-
тында топтық  жұмыстың критерийлерін ұсыныңыз. 
Мысалы:

• топ спикерін өзара тағайындау;
• берілген уақытты тиімді пайдалану;
• топтық жұмысқа барлық оқушылардың қатысуы;
• өзге топ спикері жұмыс қорғаған кезде мұқият 

тыңдау;
• құрдастарының пікірін құрметтеу.
Сонымен қатар топтық жұмыстағы оқушының 

өзін-өзі және топтың өзін-өзі бағалау кестесімен жұ-
мыс жүргізуі өте тиімді болады. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға http://el.kz сайтынан «Киіз үй тігу» 

танымдық ойынын ойнатыңыз. Шығармашылық жұ-
мысқа қызығушылығы бар оқушыларға ермексаздан 
киіз үй бөліктерін жасауды тапсыруға болады. 
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2.3. Ежелгі көшпелілердің материалдық
мәдениеті (3-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнерінің 
ерекшеліктерін сипаттау;
5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 
үлесін білу.

Тірек сөздер

қолданбалы өнер

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ежелгі Қазақстан. Қазақстан балалар энцикло-
педиясы топтамасы. – Алматы, Аруна, 2011. 

3. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. – Ал-
маты, 2006.

4. Кенжеахметұлы С. Қазақ халқының тұрмысы 
мен мәдениеті. – Алматы: Алматыкітап, 2012. 

4. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт-дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары. – Алматы: Атамұра. 2010 

Оқулық: Ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениеті, 60-61-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелілер баспанасының 
ерекшелігі неде? 

Сабаққа дайындық
•  Өткен сабақтағы тақырыпшалар атауын 4-5 

флипчартқа жазып, сынып қабырғаларына іліп қой-
ыңыз немесе тақтаға жазыңыз. Тақырыпшалар саны 
сыныптағы топтар санына сәйкес болуы керек;

• әр топқа жеткілікті болатындай түрлі түсті мар-
керлер қажет;

• журналдар мен газеттерден алынған суреттер 
қиындысы керек (киіз үй жабдықтары мен жиһазда-
рының суреті);

• киіз үй туралы пікір жазылған плакаттар дай-
ындаңыз;

• сабақты қорытындылау мақсатында тақыры-
пқа байланысты сұрақтар жазылған кеспеқағаздар, 
суреттер қажет.

Сабақтың деректі материалдары
Көшпелілер баспананы әртүрлі жағдайларға бай-

ланысты үйлесімді етіп жасаған. Киіз үйден жаз-
да ыстық, қыста суық, жауын кезінде су өтпейді. 
Оны үлкейтіп, кішірейтіп немесе бір-біріне қосып, 
екі-үш бөлмелі етіп те құрған. Киіз үй сүйегі берік 
ағаш – қайыңнан, талдан жасалған. Үйдің сүйегін 
үйшілер жасаған. Көшпелілер киіз үйдің әр бөлігіне 
аса үлкен мән берген. Олар шебер, іске ұста болған. 
Ағаштан, темірден түйін түйген. Жүннен көз жауын 
алатын бұйым жасаған. Асыл тастардан зергерлік 
заттар соққан. Сүйек пен мүйізді, шиді қиынынан 
қиыстыру кез келген шебердің қолынан келе бер-
мейді. Сондықтан ол өнер туындысы болып есепте-
леді. Көшпелілер киіз үй мүлiктepi мeн жиһaздapын 
дәcтүp бoйыншa көшпeлi өмipгe бeйiмдeп жacaғaн. 
Әртүрлі мaтepиaлдapдaн жacaлғaн жиһaздap киiз 

үй кeңicтiгiмeн жapaca өзapa үйлecкeн. Мұндa 
көшпeлiлepдiң caн ғacыpлық бай тәжipибeci мен 
мұpacы көpiнic тапқан. Үй жиһaздapын көп opын 
aлмaйтындaй жәнe қoныc aудapу кeзiндe жинауға 
әрі құрастыруға ыңғайлы eтiп apнaйы дaйындaғaн. 
Көшпeлiлepдiң тұpмыc-тipшiлiгiндe қoлдaнылғaн 
кұpaл-жaбдықтapы күнделікті шapуaшылықтapына 
бeйiмдeлe жacaлғaн. Олар ғacыpлap бoйы өз eңбeк-
тepiн жeтiлдiруге әpi өнiмнiң сапасын apттыpуғa қы-
змeт eттi. Eжeлгi кәciбi көшпелі мaл шapуaшылығы 
мeн отырықшы eгiншiлiк бoлғaндықтaн, құрал-жаб-
дықтың басым түрі осы салаларға арналған. Бертін 
келе көшпелілердің ежелгі кәсібіндегі өндіріс тәсіл-
дері мен тұрмыс-тіршілігінде маңызды бетбұрыстар 
орын алды. Ocығaн бaйлaныcты көшпелілер тұр-
мыс-тіршілігінде пайдаланылатын кұpaл-жaбдықтap 
дa өзгepiп жeтiлдipiлдi. Coнымeн бipгe кeйбip 
құpaл-жaбдықтap ecкipiп, қoлдaныcтaн шықты. Киіз 
үй cәулет, қолөнер, cурет, құрылыc cияқты бірнеше 
өнердің бaсын құрaп, aғaш, киіз, ши қолданылған, 
кейде күміc, aлтын жaлaтылған көшпелі құрылыc 
болды. Әлем ғылымы, мәдениеті мен өнерінің 
caрaпшылары қaзaқтың оcы өнеріне жоғары бaғa 
берген. Киіз үй көшпелілердің құтты баспанасы, 
мүлкі, мaқтaнышы болып, ұлттық құндылығымызға 
айналды. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақ "маңыздылық" концептісінің негізін-

де құрастырылған. Оқушылар сабақ барысында 
көшпелілердің қолданбалы өнерінің ерекшелік-
терін біледі. Қолданбалы өнері арқылы киіз үйдің 
жабдықталуын біліп, әлемдік өркениеттегі орнын 
анықтайды. Өзіндік ой-пікірлерін айтып, қорытын-
дылауға дағдыланады. Оқулықтағы тапсырмалар 
мен сабақта алған мағлұматты байланыстыра оты-
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рып, сұрақтарға жауап береді. Бірлесе жұмыс істеу 
нәтижесінде тұжырым жасауды; жеке, жұптық, топ-
тық жұмыс жасау арқылы, ортақ шешім қабылдап, 
өзгелердің ойын құрметтеуді үйренеді. Оқушылар 
дереккөздер мен ресурстардың көмегімен тапсыр-
маларды орындайды. 

"Миға шабуыл" 

Оқушыларды топтарға бөліңіз. Алдыңғы са-
бақтағы білімдерін еске түсіру үшін оқушыларға өз 
білімдерін пайдаланып, сурет салуды тапсырыңыз. 
Әр топқа түрлі түсті "сиқырлы" маркер беріңіз және 
топ ішінде бір хатшы сайлансын. Хатшыларға жазуға 
бір минут уақыт берілетінін түсіндіріңіз. Оларға ал-
дыңғы топтың жазғанын қайталауға рұқсат етілмей-
ді. Берілген уақыт аяқталғанда оқушылардың келесі 
постерге ауысуын сұраңыз. Оқушы сыныптасының 
ойын толықтырып, суретті аяқтайды.

Жауаптары. Киіз үй бөліктері, киіз үйдің құрылы-
сы, киіз үйдің түрлері, киіз үйдің пайда болуы, киіз 
үйдің құрастырылуы.

Анықтаңдар 

Әрбір сабақта тақырыптың зерттеу сұрағын негіз-
ге алыңыз. Сабақ барысындағы әрбір іс-әрекет фо-
кусқа бағытталуы тиіс. Оқушыларды жұптастырып, 
киіз үй жабдықтары мен жиһаздарының түрлі түсті 
суреттері бар журналдар беріңіз. Оқушылар жур-
налдардан әртүрлі суреттерді қиып алып, қағазға не-
месе флипчартқа жабыстырып, әңгіме құрастырады. 
Суреттерді құрастыруға арнайы уақыт беріңіз. Екі 
жұп бірігу арқылы топтасады. Осыдан кейін әр топ 
көшпелілердің киіз үйді жабдықтау кезінде қандай 
материалдарды қолданғаны және қолданбалы өнер 
туындыларының ерекшелігі туралы айтады. Жұмыс- 
тарын қорғау үшін әр топқа уақыт беріледі. Оқушы-
ларға уақытты тиімді әрі пайдалы қолдану керектігін 
ескертіңіз. Уақытын тиімді пайдалана алмаған то-
пқа ескерту жасаңыз. Бұл болашақта оқушылардың 
өз уақытын тиімді қолдануына өз әсерін тигізеді. 
Оқушылар оқулықтағы «Қолданбалы өнер қалай 
дамыды?» деген тақырыпшаны негізге алуына бола-
ды.  

Жауаптары
Көшпелілерде қолданбалы өнер жақсы дамыған. 

Олар ағаштан, металдан, былғарыдан, шиден, киіз-
ден, матадан, асыл тастардан түрлі бұйымдар жа-
саған. Сонымен бірге сүйек пен мүйізді де қол-
данған. Жүннен киіз, текемет басып, металдан түрлі 
қару-жарақтар, ат әбзелдерін жасады. Былғарыдан 
торсық сияқты ыдысты жасай білген. Киіз үй сүйек-
терін алтын, күміспен жалатып, түрлі түсті бояулар-
мен бояп, өзіндік ажар берді.

Тұжырым жасаңдар
Оқушыларға оқулықтағы келесі мәтінді оқуды 

тапсырыңыз. Бұл тапсырма жұппен орындалады. 
Дәйексөздер (цитата) оқушыларға үлестірмелі кес-

пе қағаз түрінде таратылып беріледі. Оқушылар оны 
жұппен талдайды. Одан кейін топпен талдайды. Тал-
дау аяқталған соң «Деректер қаншалықты маңыз-
ды?» деген сұрақ қойыңыз. Оқушылардың жауабын 
тыңдаған соң, мысал келтіруін сұраңыз. Оқушыларға 
дәйексөздердің ортақ ұқсастығын табуды тапсы-
рыңыз. Әр тапсырманы орындау кезінде белгілі бір 
уақыт беріп, оқушыларды уақытты тиімді пайдала-
нуға бейімдеңіз.

Жауаптары. Дәйексөздерде берілген мәліметтер 
бойынша көшпелілердің баспанасы туралы ақпарат 
алуға болады. Көшпелілер баспанасының құрылы-
сы мен сәулеті шетелдік саяхатшылардың және 
зерттеушілердің назарын аударған. Олар киіз үйдің 
құрылысы мен сапасы жайында өз еңбектерінде 
жазған. Бұдан біз киіз үйдің қайталанбас ерекше 
баспана болғанын түсінеміз. Көшпелілердің осын-
дай баспананы ойлап табуы әлемдік өркениеттің да-
муына қосқан үлкен үлесі деп білеміз.

Ойланыңдар
Оқушылардың сыни тұрғыда ойлау және шығар-

машылық дағдысын қалыптастыру үшін, «Әлемнің 
мәдени жетістіктеріндегі көшпелілер баспанасының 
алар орны қандай?» деген тақырып ұсыныңыз. Осы 
сұрақ төңірегінде бірнеше тапсырма беріңіз. Олар: 
екі сұрақ құрастыру, сурет салу, 50–70 сөз көлемін-
де шағын әңгіме, радиохабарлама немесе жергілікті 
басылымға мақала жазу. Оқушылар өздері таңдаған 
бір тапсырманы орындайды Оларға тапсырмалар-
ды орындауға қажетті критерийлерді ұсыныңыз. 
Бұл тапсырманың жүйелі және нәтижелі болуына өз 
септігін тигізеді. Мысалы, жеке көзқарасы, деректер, 
дәлелдер, дәйексөздер келтіру, сауаттылық. 

Бағалау мүмкіндіктері
Сабақ барысындағы оқушылардың белсенділі-

гі мен оқу материалын меңгергенін арнайы кри-
терийлер бойынша анықтауға болады. Оқушылар 
"Анықтаңдар", "Тұжырым жасаңдар", "Ойланыңдар" 
деген айдармен берілген тапсырмаларды орындау 
арқылы тақырып бойынша өз білімдерін көрсетеді. 
Олай болса, оқушылар киіз үйдің жабдықталуын 
біледі; көшпелілердің қолданбалы өнері туралы 
түсіндіреді; киіз үйдің жабдықталуының кем дегенде 
екі ерекшелігін анықтайды; дәйексөздердің идеясын 
түсіндіреді; дәйексөздердің ортақ идеясын анықтай-
ды; дәйексөздердің кем дегенде екі ұқсастығын 
анықтайды. Осы тапсымаларды орындаған оқушы-
лар бағаланады.

Қосымша тапсырмалар
Сынып оқушыларын топқа біріктіріңіз. Топтарға 

киіз үйге байланысты мақал-мәтелдер, ырымдар мен 
тыйым сөздерді жинақтауды тапсырыңыз. Сонымен 
қатар киіз үй жабдықтары мен оның жиһаздарының 
суреттерінен таныстырылым жасауды тапсыруға бо-
лады. Әр топ белгілі бір тапсырманы ғана орындай-
ды. Бұл оқушыларды зерттеу жұмысына баулиды.
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2.4. Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.1.2  ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипат-
тау.

Тірек сөздер

салт-дәстүр
Наурыз мерекесі

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ежелгі Қазақстан. Қазақстан балалар энци-
клопедиясы топтамасы. – Алматы, Аруна, 2011. 

3. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. -  
Алматы, 2006.

4. С. Кенжеахметұлы. Қазақ халқының тұрмысы 
мен мәдениеті. – Алматы: Aлмaтыкітап, 2012.

5. С. Кенжеахметұлы. Қaзaқтың cалт-дәстүpлеpі 
мeн әдeт-ғұpыптapы. –  Алматы, Aтамұpa. 2010.

Оқулық: Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы, 62-63-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелілердің қандай 
салт-дәстүрлері бүгінгі күнге дейін сақталды?

Сабаққа дайындық 
• «Көшпелілер жаңа жылды қалай той-

лаған?» деген мәтінді бірнеше түрлі түсті парақтарға 
шығарып, сынып қабырғасына іліп қойыңыз.

• «Неліктен көшпелілер от пен күнге та-
бынған?» деген мәтінді бірнеше бөлікке бөліп, сы-
ныптағы парталар мен үстелдердің астына бөлек-
бөлек жапсырыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар
Наурыз шығыс елдерінің ортақ бүкілхалықтық ме-

рекесі болып табылады. «Наурыз» атауы парсы сөзі-
нен шыққан. Ол қазақша «жаңа күн» деген мағына-
ны білдіреді. Наурыз айының 21-нен 22-не қараған 
түні күн мен түн теңеседі. Халық бұл күнді "Ұлыстың 
ұлы күні" деп атаған. Бұл аязды қыстың бітіп, табиғат-
тың ояна бастаған кезі. Көктем шығып, мал төлдеп, 
егіншілердің егіске дайындығы басталады. Осы ұлы 
күні адамдар бір-бірін төс қағыстырып құттықтап, әр 
үйде наурыз көже пісіріледі. Наурыз көжеге міндетті 
түрде жеті затты қосқан. Олар: су, тұз, ет, пияз, сүт, 
бидай, ақталған тары. Еттен міндетті түрде қойдың 
басы немесе ірі қара малдың шекесі және қысқы 
соғымның сыбағасы асылған. Бұл дәстүр қазіргі кез-
де де жалғасын тауып келеді. 

Қазақстан аумағын мекендеген көшпелілердің 
(сақтар) отқа, жылқыға, Күнге табынуы тарихи 
тұрғыда дәлелденген. Антик және көне ирандық 
деректемелерден көшпелілердің басты құдайы Күн 
болғанын білеміз. Көшпелілердің қабірлерінен Күн 
Құдайға құрбанға жылқыны шалу дәстүрі анықтал-
ды. Оның әртүрлі нұсқалары болған. Қабірге аттың 
өлігі мен тұлыбын немесе аттың басы мен аяқтары-

ның терісін және ат әбзелдерін бірге көмген. Барлық 
жаманшылықтан тазартатын киелі күш – отты қадір-
леу Күнге табынудан пайда болған. Көшпелілердің 
қабірлеріндегі қызыл бояу – Күн мен оттың символы 
болып табылады.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақта көшпелілердің салт-дәстүрлерін та-

ныстыру арқылы халқымыздың ұлттық құндылықта-
ры түсіндіріледі. Сабақ "дәлел" концептісінің негізін-
де құрастырылған. Оқушылар салт-дәстүрлердің 
қолданылу себебін анықтайды. Алған ақпараттары 
негізінде бақылау жасауға, сұрақтар қоюға, өз ой-
ларын білдіруге үйренеді. Сабақтың негізгі идеясы 
– әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерді құрметтеуге 
тәрбиелеу. Оқыған материалдар негізінде жұмыс 
түрлерін орындау барысында критерийлерді құрас- 
тырып, өз белсенділіктерін барынша танытады. Кри-
терийлер бойынша жұмыс жасау дағдысы қалып-
тасып, дереккөздер мен суреттерді пайдаланып, 
тапсырмаларды орындайды. Оқу мақсатына қол 
жеткізу үшін жұптық, топтық тапсырмалар орында-
луы тиіс. 

Оқушылар тақырып бойынша «Білемін. Білгім 
келеді. Білдім» стратегиясымен жұмыс жасайды. 
Тақтаға үш бағанадан тұратын кесте сызыңыз. Бұл 
кестені мүмкіндік болған жағдайда интерактивті 
тақтадан көрсетіңіз. Оқушылар кестені жұмыс дәп-
теріне сызып, «Білемін» деген бірінші бағанасын 
толтырады. Яғни, тақырып бойынша олар өздері 
бұрыннан білетін салт-дәстүр түрлерін жазады. 
«Білгім келеді» деген екінші бағанасына бүгінгі са-
бақта не білгісі келетінін көрсетеді. Осы екі бағана 
сабақтың алғашқы кезеңінде толтырылады. «Білдім» 
деген бағанасына бүгінгі сабақта жаңадан не білгені 
туралы жазады. Бұл әрекет сабақ соңында жасала-
ды. Сабақтың қорытынды кезеңінде «Білемін. Біл-
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гім келеді. Білдім» стратегиясына қайта оралыңыз. 
Оқушылар сабақтың соңында бүгінгі жаңа тақырып 
бойынша нені білгендерін «Білдім» деген бағанаға 
жазуы қажет. Мұнда мұғалім сабақтың басында 
тақтаға сызылған кестенің алғашқы екі бағанасын 
оқушылармен бірге өзі де толтыруы керек. Екінші 
бағанадағы сұрақтарды басшылыққа алып, оларға 
жауап беру арқылы үшінші бағананы толтырыңыз. 
Осы кезде оқушылар да жұмыс дәптерлеріндегі ке-
стені толтырып отырады. 

Білемін Білгім келеді Білдім

Ойланыңдар

Сынып оқушыларына «Бүгінгі күнге дейін жеткен 
салт-дәстүрлер қалай пайда болды?» деген жалпы 
сұрақ қойыңыз. Осы сұраққа берілген жауаптар сіз-
ге тақырыпты ретті әрі жүйелі түрде ашуға мүмкіндік 
береді. Оқушылар жұмыс дәптерлеріне өз жауапта-
рын жазған соң, тақтаға мынадай сұрақтарды жазып 
қойыңыз: "Кім? Не? Қайда? Қашан? Неге? Қалай?" 
Бұл сұрақтар тақырыпты әртүрлі қырынан зерттеуге 
және қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қа-
тар әрбір сұрақ жаңа сұрақтарды дамытуға немесе 
құрастыру үшін қолданылуы мүмкін. Оқушылардың 
әр сұраққа жауап жазғанын қадағалаңыз. Жауаптар 
жазылып болған соң, олардан ойларын жинақтап, 
басқалармен бөлісуін сұраңыз. 

Себебін табыңдар
Сыныпты бірнеше топқа біріктіріңіз. Оқушылар-

дың іс-әрекетін тиімді жүзеге асыру мақсатында 
топтық жұмыстың критерийлерін ұсыныңыз неме-
се оны оқушылардың өздері құрастыруын тапсы-
рыңыз. Мысалы, 

•топ спикерін өзара тағайындау;
•берілген уақытты тиімді пайдалану;
•топтық жұмысқа барлық оқушыларды қатысты-

ру;
•өзге топ спикері жұмыс қорғаған кезде мұқият 

тыңдау;
•құрдастарының пікірін құрметтеу.
 Оқушылар қабырғаға ілінген түрлі түсті қағаздағы 

мәтіндерді өз дәптерлеріне тез жазып алулары ке-
рек. Әр топтан бір адам мәтіндерге барып, оның бір 
сөйлемін есіне сақтап, өз тобына келіп айтып беруі 
тиіс. Топтағы оқушылар осы әрекетті кезекпен орын-
дайды. Оқушылардың жазбаларында жетіспейтін 
ақпарат болуы мүмкін. Олар қалдырып кеткен жер-
лерді артынан қабырғадағы парақпен салыстыра 
отырып, толықтыра алады. Мәтінді толықтырған соң, 
топта оны талқылайды. Көшпелілердің Наурыз мей-
рамын неге тойлағаннын және оның қазіргі кезде 
қалай тойланатынын айтып, дәлелдер келтіреді. Әр 

топ Наурыз мейрамының тойлану себебі мен оның 
маңызын ашуы тиіс.

Жауаптары. Жаңа жылды көшпелілер көктемде 
тойлаған. Көктемнің алғашқы айы – наурызды жыл 
басы деп санаған. Бұл мезгіл – қар еріп, жерден тоң 
кеткен уақыт. Мал төлдеп, қазан аққа толып, дала 
көкке оранған берекелі кез. Қыстан жүдеп, қажып 
шыққан халық бұл мезгілді асыға күткен.

Пікірлеріңді білдіріңдер
Оқушылар қазіргі кезде салт-дәстүрлер қоғамда 

қандай орын алатыны туралы ойланып, өз отбасы-
ларында оларға қандай мағына берілетіні туралы 
шағын әңгіме құрастырып жазады.

"Отбасыңда қандай салт-дәстүрлер орындалады?
Олар қашан және не үшін жасалады?
Салт-дәстүрлерден не үйренуге болады?" деген 

сұрақтарды оқушыларды бағыттау үшін беруге бо-
лады. 

Егер сыныпта басқа ұлт өкілдері болса, олар өз-
дерінің ұлттық салт-дәстүрлері туралы жазуына бо-
лады.

Жауаптары. Оқушылар өз отбасында орында-
латын салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар туралы жазуы 
мүмкін. Мысалы, бесікке салу, қырқынан шығару, 
баланың тұсауын кесу және т.б дәстүрлер. Оқушы-
лардың жауаптары әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір 
оқушылар жауаптарында салт-дәстүрлерді құрмет-
теу қажеттілігі, белгілі ғұрыптық рәсімдердің орын-
далуы туралы мәліметпен шектелсе, басқа оқушы-
лар салт-дәстүрлердің қалыптасу тарихынан ақпарат 
келтіруі ықтимал. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың сыни тұрғыда ойлауы мен комму-

никативтік дағдыларын дамыту мақсатында «Ойла-
ныңдар», «Себебін табыңдар», «Пікір білдіріңдер» 
деген айдармен берілген тапсырмалар орындалады. 
Осы тапсырмалар бойынша оқушылардың жаңа са-
бақтағы меңгерген білімдерін анықтауға болады. Ол 
үшін оқушылар «Наурыз» сөзінің мағынасын біледі, 
көшпелілер үшін күн мен оттың маңызын сипаттай-
ды; көшпелілердің ежелгі дүниетанымының бүгінгі 
күнге дейін жеткенін түсіндіреді; көшпелілердің жаңа 
жылды көктемде тойлауына кем дегенде екі дәлел 
келтіреді; өз отбасында орындалатын салт-дәстүр-
лер туралы шағын әңгіме құрастырады.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға қазіргі кезде кеңінен қолданыла-

тын «тұсаукесер, сүндет той, бесікке салу, қырқынан 
шығару" деген сияқты салт-дәстүрлер туралы 
мәліметтерді жинақтап, кітапша жасатуға болады. 
Ол үшін А4 пішіндегі қағазды ортасынан екіге бөліп, 
бір-бірімен біріктіреді. Осылай төрт бетті кітапша 
жасалады. Мұны оқушының шығармашылық жұ-
мысы ретінде қолданған жөн. Оқушылардың қы-
зығушылық танытуына байланысты таныстырылым 
жасауға да болады. Оқушылардың жас ерекшелігіне 
қарай, таныстырылым тек үш слайдтан жасалады. 
Бұл тапсырмалар оқушылардың шығармашылық 
дағдыларын қалыптастырады. Бірлесіп жұмыс істе-
уге үйретеді.
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2.4. Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.1.2  ежелгі тайпалардың дүниетанымын  си-
паттау.

Тірек сөздер

көкпар
саятшылық

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қазақстан тарихы. (Очерктер). – Алматы: 
Дәуір, 1994. 

3. Кенжеахметұлы С. Қазақ халқының тұрмысы 
мен мәдениеті. – Алматы: Алматыкітап, 2012. 

4. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт-дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары. – Алматы: Атамұра, 2010.

5. Хинаят Б, Исабеков К.М. Саятшылық – қа-
зақтың дәстүрлі аңшылығы. – Алматы: Алматы-
кітап, 2007.

Оқулық: Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы, 64-65-бет.

Зерттеу сұрағы: көшпелілердің қандай салт-
дәстүрлері бүгінгі күнге дейін сақталды? 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар 
Бүгінгі күні күнделікті өмірде кеңінен қолданылып, 

ғасырлар бойы жалғасын тауып келе жатқан 
салт-дәстүрлер бар. Оларға көкпар, саятшылық, 
аударыспақ, аламан бәйге және т.б. жатады. Олар 
бастапқы кезде күнкөріс пен кәсіп түрі болып, бертін 
келе дәстүрге айналған. Көшпелілер жауынгер халық 
болғандықтан, бұл дәстүрлердің барлығы ат үстінде 
жүзеге асқан. Себебі, көшпелілердің күнделікті 
өмірінде жылқы басты рөл атқарған. Сонымен бірге 
бұл дәстүрлер адамдардың мергендігін, ептілігін, 
жылдамдығын, күш-қайратын арттыратын болған. 
Олар күнделікті өмірде осындай дәстүрлерді жүзеге 
асыру арқылы нағыз хас жауынгерге айналған. 
Көкпарда тapтылaтын сеpкенi бip адам өңгеріп алып, 
екі-үш шaқыpымдaй жердегі белгіленген жepгe 
aпapып тacтайды. Тapтыcқа шыққaн адамдар көкпар 
жатқан жерге барады. Олар бір-бірімен таласып, 
серкені жерден іліп алудың амалын қарастырады. 
Бірінші iлiп алған адам көкпарды тақымына басып, 
қарсылысына бepмeугe тырысады. Оған өзінің 
серіктері көмектеседі. Ал қарсыластары көкпарды 
тартып алмақшы болады. Көкпарды алған адам оны 
межелі жерге алып қашады. Қарсыластары соңынан 
қуады. Жетіп үлгерсе, қайта тартысады. 

Ал саятшылық – көшпелілердің ғажайып өнерінің 
бірі. Бұл – жыртқыш құстарды аң-құстарға салу 
арқылы аңшылық құру. Саятшылық күнкөріс қамы 
ғана емес, сонымен қатар көңіл көтеру, денені 

шынықтыру, қызықтау және спорт ретінде танылған. 
Бұл өнер көшпелілер даласында өте ерте дамыған. 
Құстың тілін, мінез-құлқын, жан дүниесін, қасиеті мен 
табиғатын білетін адамдар болған. Жыртқыш құсты 
бабына келтіріп, аң-құстарды аулауды үйретудің 
өзі бір ғылым. Мұның құпия сырын құсбегілер өте 
жақсы білген. Саятшылар мен аңшылардың күтетін 
ең сәтті күні – сонар (қансонар). Қансонар – жерге 
алғашқы жауған қар аңның бейқам жайылып, тіпті 
жаңа ғана қашып өткеніне дейін білдіреді. Сөйтіп, 
саятшылық көшпелілер табиғаттың тыныс-тіршілігін, 
қыр-сырын терең меңгергендігінің дәлелі болып 
табылады.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақ көшпелілердің салт-дәстүрлерін таныс- 

тыру арқылы халқымыздың ұлттық құндылықтарын 
түсіндіреді. Сабақ "дәлел" концептісінің негізінде 
құрастырылған. Оқушылар салт-дәстүрлердің қол-
данылу себебін анықтайды. Сонымен алған ақпа-
раттар негізінде бақылау жасауға, сұрақтар қоюға, 
өз ойларын білдіруге үйренеді. Оқыған материал-
дар негізінде топтық, жұптық, жеке жұмысты орын-
дау барысында критерийлерді құрастырып, өз бел-
сенділіктерін барынша танытады. Өз ойын немесе 
көзқарасын жеткізе алу дағдысы қалыптасады. Оқу 
мақсатына қол жеткізу үшін дереккөздер мен су-
реттерді пайдаланып, тапсырмаларды орындайды. 
Сабақтың негізгі идеясы – салт-дәстүрлерді құрмет-
теуге тәрбиелеу.

"Кезбе тілші" миға шабуылы
Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Ортақ 

талқылауға «Салт-дәстүрлердің қолданылу себебі 
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неде?» деген тақырып беріледі. Топтарда талқылау 
басталғанда әр топтан бір «кезбе тілші» ерікті түрде 
шығып, басқа топтардағы оқушылармен сұхбаттаса-
ды. Соңында жинаған мәліметтерімен өз тобының 
мүшелерімен бөліседі. Бұл стратегия оқушылардың 
қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту, сабаққа 
қызығушылықтарын арттыру үшін қолданылады. 

Бұл тапсырманы орындау үшін оқушыларға бірін-
ші мәтінді оқуды тапсырыңыз. Оқушылар мәтінмен 
танысқан соң жұппен талқылайды. Жұптық талқылау 
аяқталғаннан кейін, оқушыларды шағын топтарға 
біріктіріңіз. Оқушылардың іс-әрекетін тиімді жүзеге 
асыру мақсатында топтық жұмыстың критерийлерін 
ұсыныңыз немесе оқушылардың өздері құрасты-
руын тапсырыңыз. Мысалы, 

• топ спикерін өзара тағайындау;
• берілген уақытты тиімді пайдалану;
• топтық жұмысқа барлық оқушыларды қатысты-

ру;
• өзге топ спикері жұмыс қорғаған кезде мұқият 

тыңдау;
• құрдастарының пікірін құрметтеу.
Берілген мәтін аясында әр топ үш сұрақтан құрас- 

тырады. Құрастырған сұрақтарын параққа немесе 
постерге жазып, келесі топқа береді. Барлық топтың 
парағы не постері сағат тілімен ауыстырылып, әр 
топ парақтағы не постердегі сұрақтарға жауап беріп 
шығады. Соңында өз жауаптарын оқып, топта және 
сыныпта талқылайды.

Жауаптары. Көшпелілер о дүниеде адамдар 
өмір сүреді деп сенген. Қайтыс болған адамның тірі 
кезінде пайдаланған ыдыс-аяқ, қару-жарақ, әшекей 
бұйымдарына дейін бірге жерлеген. Олар дүниеден 
қайтқан адамды қоныс маңайындағы зиратқа ару-
лап жерлеген. Бір жыл өткеннен кейін еске алып, 
арнайы ас берген. Ас берудің өзіндік түрлі жоралғы-
лары жасалған.

Ойланыңдар 
Сынып оқушыларынан «Көкпар ойыны» деген 

мәтінді оқуды сұраңыз. Мәтіннен алған білімдерін 
пайдаланып, келесі тапсырманы жұппен орын-
дайды. Алдыңғы сабақта үйге қосымша тапсырма 
ретінде берілген салт-дәстүр түрлері бойынша жи-
нақтаған ақпараттарын пайдалануға болады. Беріл-
ген мәтін негізінде «Көкпар ойыны салт-дәстүрге 
қалай айналған?» деген сұрақ төңірегінде талдап, 
дәлелдеме келтіреді. Жұптасқан оқушылар келесі 
жұп оқушылармен өз дәлелдемелерімен бөліседі. 
Екі жұп бір-бірінің дәлелдемелерін толықтырады 
немесе өзгертеді.

Жауаптары. Көк бөрі үй жануарларына үнемі 
қауіп төндірген. Көшпелілердің өмірінде төрт түлік 
мал басты рөл атқарған. Рубасылар көк бөріні соғып 
әкелген адамға сыйлық беріп, оны дәріптеп, батыр 
деп атаған. Әр рудың адамдары аңшылыққа шығып, 
өз руының намысын қорғайтын болған. Мұндай 

бәсекелестік уақыт өте келе «көкпар» ойынының 
пайда болуына ықпал етті. Бұл ойын адамдардың 
бойындағы күш-қуатын, ептілігін, батылдығын қа-
лыптастырып, жылқының жүйріктігін арттырып кел-
ген.

Талқылаңдар 
Сынып оқушыларына «Саятшылық» деген мәтінді 

оқуды тапсырыңыз. Бұл тапсырма жұппен орында-
лады да, оқушылар өзара талдау жасайды. Сосын 
келесі жұппен талдайды. Одан кейін топпен тал-
дайды. Топтық талқылаудан соң, «Саятшылық кәсіп 
пе? Әлде өнер ме?» деген сұрақ қойыңыз. Оқушы-
ларға өз жауаптарына дәлелдеме келтіруді сұраңыз. 
Тапсырманы орындау барысында белгілі бір уақыт 
беріп, оқушыларды уақытты тиімді пайдалануға 
бейімдеңіз.

Жауаптары. Тасқа салынған суреттер ертедегі 
адамдардың саятшылық құрғандығының дәлелі бо-
лып табылады. Саятшылық күнкөріс әрі кәсіп көзі бо-
лып саналады. Аңшылар жыртқыш құстарды қолға 
үйрету арқылы отбасы мен руластарын азықпен 
қамтамасыз етті. Бертін келе бұл өнер дәстүрге ай-
налып, бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді.

Бағалау мүмкіндіктері 
Сабақ барысында оқушылар оқу мақсатына 

жету үшін, түрлі тапсырмаларды топтық, жұптық 
жұмыс арқылы орындайды. Олардың жас ерек-
шеліктері мен дағдыларын ескеріп, қабілетіне қарай 
түрлендіру керек. Оқушыларды «Анықтаңдар», 
«Дәлел табыңдар», «Талқылаңдар» деген айдармен 
берілген тапсырмаларды орындау барысында 
бағалауға болады. Олар «Көкпар» сөзінің 
мағынасын айта алады; көшпелілердің ас беру 
рәсімінің маңыздылығын біледі; көкпар ойынының 
салт-дәстүрге айналу себебін дәлелдер келтіріп 
анықтайды. "Саятшылық кәсіп пе әлде өнер ме?" 
деген сұраққа кем дегенде екі дәлел келтіреді. Топтық 
жұмысты бағалау үшін оқушыларға кесте ұсыныңыз. 
Кестеде сыныптағы топ санына байланысты бағана 
беріліп, әр бағанаға топтың атауы жазылады. Оқушы 
топтың атауы жазылған бағанаға сол топ спикерінің 
айтқан мәліметтерін жазып алып отырады. Бұл кесте 
оқушылардың жұмысты жүйелі орындап, топтық 
жұмысты бағалауына мүмкіндік береді.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға «Ата дәстүр – асыл қазына» деген 

тақырыпта шағын әңгіме жаздырыңыз. Салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрыптарға байланысты айтылатын кем 
дегенде бес мақал-мәтел жазып келуді тапсыруға 
болады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың ұлттық 
дәстүр мен құндылықтар туралы білімдерін артты-
рады.
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Тараудың қорытындысы 

Оқыту нәтижелері
Оқушылар:

• ерте темір дәуірінде адамдардың металды қалай 
игергенін және Қазақстан аумағында орын алған 
өзгерістерді сипаттады;

• қола және темір дәуірінің еңбек құралдарын 
салыстырып, айырмашылықтарын түсіндірді;

• ерте темір дәуірінің ерекшеліктерін анықтады;

• еңбек өнімділігінің арту себебін сипаттады;

• Қазақстанның табиғи-географиялық ерекше-
ліктеріне байланысты шаруашылықтың көшпелі, 
жартылай көшпелі және отырықшы болып бөлінуін 
анықтады;

• киіз үйдің көшпелілер үшін қолайлы баспана 
болғанын анықтады;

• киіз үйдің құрылысы мен түрлерін ашып көрсетті;

• көшпелілерден бүгінгі күнге дейін жеткен салт-
дәстүрлерді анықтап, маңызын түсінді.

Өздеріңді тексеріңдер

Оқушылар осы тарауда алған білімдерін қорытын-
дылау мақсатында темір дәуірінде орын алған өз-
герісті анықтайды. Оқушылардың жауаптары мына-
дай болуы мүмкін: 

• климаттық жағдай өзгерді; 
• еңбек құралдары темірден жасалды;
• еңбек өнімділігі артты;
• ат әбзелдері жетілдірілді;
• мал басы көбейді;
• көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты. 
Оқушылар темір дәуірінде орын алған ең елеулі 

өзгеріске көшпелі мал шаруашылығының қалыпта-
суын жатқызуы мүмкін.

Қосымша тапсырмалар

Оқушыларға тарау бойынша алған білімдерін 
жинақтау үшін  ақпараттық органайзер толтыруға 
тапсырма беріңіз. 

1-тапсырма. Ақпараттық органайзерді толты-
рыңдар.

Темір дәуірінің 
хронологиясы

Темір дәуіріне 
қатысты үш 

тірек сөз

Темір дәуірінің 
үш ерекшелігі

Бес сөйлем шамасында көшпелілер өмірі туралы 
шағын әңгіме құрастырыңдар.

2-тапсырма. Ерте темір дәуіріне байланысты әр бағанаға 
кем дегенде үш  сұрақтан құрастырыңдар.

"Жуан" сұрақтар? "Жіңішке" сұрақтар?

Неліктен ... ?
Қалай ойлайсың ... ?

Қашан?
Қайда?
Сен келісесің бе?

3-тапсырма. Бес сөйлем шамасында көшпелілердің 
баспанасы туралы шағын әңгіме құрастыр.
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Тарау мақсаттары 

• сақтар туралы жазылған парсы сына жазбалары 
мен грек, рим авторларының дереккөздері арқылы 
сақ тайпалық одақтарының қоғамдық құрылысын, 
орналасу аумағын  картадан анықтау; 

• қазақстандық ғалымдардың Есік, Берел, Шілік-
ті, Бесшатыр жөніндегі археологиялық жаңалықта-
рымен танысып, олардың өзіндік ерекшелігін сипат-
тау, Есік қорғаны ескерткішінің «Алтын адам» деп 
аталуын және маңыздылығын түсіну;

• қорымдардан табылған олжаларды «аң стилін-
дегі» қолданбалы өнер туындысы ретінде сипаттау;

• сақтардың жерлеу ғұрпы, наным-сенімі, әлем 
туралы түсінігі негізінде дүниетанымын түсіну;

• сақ қорғандарының күрделі құрылысын, жер-
леу ғұрпын өзара салыстыру арқылы ерекшелігін 
анықтау; 

• қорғандар мен жерлеу ғұрпы арқылы сақ қоға-
мындағы әлеуметтік топтардың жіктелуі және пат-
шаларға алып қорғандар тұрғызылғанын дәлелдеу;

• тарихи деректер арқылы Томиристің ел басқа-
рушы тұлға ретіндегі  рөлін анықтау;

• сақ-парсы қарым-қатынастарын және парсы 
патшасы Дарийдің сақтарды жаулап алу мақсатында 
жасаған жорығына қарсы күрескен сақ батыры Шы-
рақтың ерлігін деректер арқылы сипаттау;

• басқыншыларға қарсы соғысқан сақ тайпала-
рының Александр Македонскийдің әскери күшіне 
қалайша қарсы тұра алғанын  түсіну.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажетті 

ақпараттарды анықтап, қолдануды;
• сақ қорғандарының құрылыстарын, қорғаннан 

табылған ескерткіштерді суреттер арқылы сипаттай 
алуды;

• сақ қорғандарын өзара салыстырып, ерекшелі-
гі мен ұқсастықтарын анықтауды;

• мемлекеттердің шегараларын, маңызды гео-
графиялық нысандарды картадан көрсетуді; 

• уақыт сызығымен жұмыс жасауды; 
• мәтін мен суреттер құрастыруды;
• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді; 
• мәтіннің негізгі идеясын анықтауды;
• сабақ барысында алған білімі мен түсініктерінің 

негізінде оқиға желісі сақталған әңгіме құрастыруды 
үйренеді.

Қосымша әдебиет 

• Ж. Артықбаев, Ә. Пірманов. Қазақстан тарихы. 
Ғылыми-танымдық басылым. – Алматы: Атамұра, 
2013. – 550 б.

• О. Жанайдаров. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006. – 310 б.

• Жайнақов Е. «Ұлы дала мемлекеттері». – Алматы: 
«Аруна Ltd», 2010. – 215 б.

• Ғалиев А., Жайнақов Е., Жұмаханов А. Көшпен-
ділердің ұлы шайқастары. – Алматы: «Аруна Ltd», 
2014. – 192 б.

• З. С. Самашев. "Мәдени мұра" Ұлттық страте-
гиялық жобасының кітап сериялары. – Алматы: Тай-
мас, 2011. – 234 б.

Ойланып көрейік

Оқушылар грек, рим, парсы деректерінде сақ тай-
палары туралы мәліметтердің болуы көптеген саяси 
жағдайларға байланысты деп айтуы мүмкін. Сақ-пар-
сы қарым-қатынасы барысында парсылардың 
соғысып жатқан тайпалар туралы қызығушылығы 
мәліметтердің жазылуына септігін тигізді. Кейбір ба-
лалар грек авторларының Александр Македонский 
жорықтарымен сақ жеріне бірге келуі де мүмкін де-
ген болжамдар айтуы мүмкін. 

Грек және рим тарихшылары Геродот, Страбон, 
Арриан, Полиен, Диодор, Плиний, Помпей Трог, 
 Птолемей, Страбон және ежелгі парсы сына жазба-
лары сақтардың өмірі, тұрмыс-тіршілігі туралы жет-
кілікті мәліметтер береді. Өз заманында aвтopлар 
сақтарды «дұшпaнғa қaтaл, дocқа aдaл» бoлған дeп 
cуpeттeйді. Ктесий: «Сақ әйeлдepі epжүpeк кeлeді, 
coғыс қaупі төнгeндe epлepіне көмeк көpceтіп, 
ұрыcқа apaласады» деп жазады. Сонымен қатар грек 
тарихшылары сақтарды «oлаp әлeмдeгі   eң әділ, eң 
шыншыл хaлық», – деп сипаттаған. Сақтар  бала кезі-
нен әскери іс-қимылдарға жаттығып, қару-жарақтар-
ды ерте танып, садақ атудың шеберлерлері болған. 
Сақтардың негізгі қаруы садақ пен ұзын найза болды. 

Қазақстан жерінде сақ дәуірінен сыр шертетін 
археологиялық ескерткіштер көп. Олардың ішінде 
ерекше тарихи құнды жәдігерлерімен сипатталатын 
Есік, Бесшатыр, Берел сияқты ескерткіштер бар. Сақ 
қорғандары халықтың рухани мәдениеті, тұрмысы 
және дүниетанымы туралы мағлұматтар береді. Со-
нымен қатар сақ қоғамында орын алған әлеуметтік 
өзгерістерді де осы қорғандарды зерттеу арқылы 
білуге болады.

Сақтар өз елін сыртқы жаулардан қорғауда батыр- 
лықтың жарқын үлгілерін көрсетіп, елдерін парсы-
лардан және грек-македондықтардан сақтап қалған.

3. Сақтар
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3.1. Сақтар туралы тарихи мәліметтер (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру. 

Тірек сөздер

дерек

Ресурстар

1.  Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2.  Қазақстан тарихы. Очерктер. – Алматы: Дәуір, 
1994.

3.  Ежелгі Қазақстан. «Қазақстан балалар     эн-
циклопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

Оқулық: Сақтар туралы тарихи мәліметтер, 68-69-бет.

Зерттеу сұрағы: қандай деректер сақтар ту-
ралы мәлімет береді?

Сабаққа дайындық 
• Геродоттың «Тарих» кітабының суретін А4 

пішініндегі параққа шығарып алыңыз. Суреттер топ 
санына сәйкес болуы керек. Егер мүмкіндік болса, 
суретті интерактивті тақтадан көрсетуге де болады.

• Сыныптағы оқушы санына байланысты А4 па-
рақтарын дайындап алыңыз.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар 
Сақтардың тайпалық одақтарына қатысты 

мәліметтерді екі топқа бөлуге болады: 1) Антик де-
ректері: Геродот, Ксенофонт, Птоломей; 2) ежелгі 
парсы сына жазбалары. Парсы сына жазба дерек-
көздерінде сақтар туралы ақпарат аз. Дегенмен 
анық деректер келтірілген. Көбінесе грек тілінде 
жазылған антик дереккөздері өте құнды. Б.з.д. V ғa-
сыpда жaзылған Геpодoттың «Тapих» aтты eңбегінде 
cақтаp туpалы мәліметтep жинaқталғaн. Қазақстан 
тарихы үшін Геродоттың төртінші кітабы аса маңы-
зды, онда Дарийдің скифтерге қарсы жорығы сурет-
теліп, Еуразияны мекендеген тайпалар туралы құн-
ды ақпарат берілген. Геродот сақтардың киім үлгісі 
туралы деректерді айтқанда олардың тығыз киізден 
тігілген шошақ бөрік киетінін жазған. Сақтар соғыс 
өнерін жетік меңгерген. Олар арбаны алғаш ойлап 
тауып, жастайынан желдей жүйрік аттың құлағын-
да ойнаған. Қола мен темірді қорытуды меңгерген. 
«Олар салт атпен де, жаяу да соғыса береді. Әдет-
тегідей, олар садақпен, найзамен және айбалтамен 
қаруланады», – деп жазды Геродот. Мыңғырған мал 
саны жағынан сақтарға жетер ел болмады. Сақтар 
бірнеше тәулік бойы ат үстінен түспей, ат басына 
басын қойып ұйықтаған. Тайсалмастай өжет, шы-

мыр болды. Жазбаша деректерден грек тарихшы-
лары сақтарды атымен бірге жаратылған жандар 
деп суреттеп, өз аңыздарына қосқанын байқаймыз. 
Геродоттың жазуларында сақ тайпалары ағаштан үй 
салып, қыста сонда қыстап шығып, ағаш үйді қалың 
ақ киізбен жапқандығы туралы баяндалады. Сақтар-
да шикі кірпіштен салынған үйлер де болған. Сақтар 
соғыс пен aңшылыққa apнап күймелер жacaған. 
Соғыс күймелерін аттарға жегіп, жүк арбаларын қос 
ат немесе түйе сүйреткен. Бұл көшпелілерге ортақ 
жылжымалы баспананың пайда болуына әсер етті. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақта оқушылар сақтар туралы мәлімет 

беретін дереккөздерімен танысады. Сабақ «дәлел» 
концептісінің негізінде құрастырылған. Олар оқу-
лықтан алған мағлұматты сабақта қолдана отырып, 
сұрақтарға жауап табуға, бірлесе жұмыс істеуге үй-
ренеді. Оқыған материалдар негізінде антикалық 
дереккөздеріндегі сақтар туралы мәліметтермен 
танысуға бағытталады. Топтық, жұптық, жеке жұмыс 
кездерінде өз белсенділіктерін барынша танытады. 
Өз ойын немесе көзқарасын жеткізе алады. Оқушы-
лар дереккөздер мен ресурстар арқылы тапсырма-
ларды орындап, тарихи кезеңдер арасындағы са-
бақтастықты анықтап дәлелдейді.

Ойланыңдар

Жаңа сабақтың тақырыбына байланысты бірне-
ше сұрақ қойыңыз. Бұл сұрақтарға оқушылар «Иә» 
және «Жоқ» деп жауап беруі керек. Олар жауап-
тарын кестеден белгі қою арқылы белгілеп береді. 
Сондықтан оқушылардың әрқайсысының алдына 
дайын кесте қойыңыз. Мысалы:
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Сұрақтар Иә Жоқ

1 Геродоттың еңбектері арқылы 
сақ тайпалары туралы толық 
мәліметтер аламыз

2 Сақтар Орта Азияда, Қазақстан-
да өмір сүрген

3 Грек авторлары дай, аргиппей-
лер, аримаспылар және т. б. сақ 
тайпалары туралы мәліметтер 
жазып қалдырған

4 Сақтар туралы рим авторлары 
жазған

Оқушылар сақтар туралы мәліметтермен таныс 
емес. Сондықтан өздерінің ойынша белгілейді. Са-
бақ барысында олар кестедегі жауаптарды жаңадан 
алған мәліметтермен салыстырып, өздерінің қан-
шалықты дұрыс жауап бергенін тексеріп отырады. 
Оқушылар кестеге «Иә» немесе «Жоқ» деп белгі-
легеннен кейін, Геродоттың «Тарих» атты еңбегінің 
фрагментінің суретін көрсетіп, "Бұл жазулар бізге 
қандай мәліметтер береді?" деген сұрақ қойыңыз. 
Оқушылардың болжам жауаптарын тыңдаған соң, 
«Сақтар туралы қандай дереккөздер бар?» деген 
мәтінді оқуды тапсырыңыз. Оларға мәтін не туралы 
екендігін екі сөйлем арқылы айтып беруін сұраңыз.

Жауаптары. Б.з.д. І мыңжылдықта Қазақстанды 
сaқ тaйпaлаpының мекендегені туралы ахеменидтік 
сына жазбалар және антик авторларының жазбала-
ры арқылы білеміз. Сақтар туралы археологиялық 
мәліметтер де бар. Сабақта біз жазбаша деректер-
мен танысамыз. Бұл мәтіндегі деректер Қазақстан 
аумағын мекендеген сақ тайпалары туралы құнды 
ақпараттар береді.

Баға беріңдер

Оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын арт-
тыру үшін рөлдік ойын ойнатуға болады. Әр оқушы 
мәтінді жеке оқиды. Теориялық материалды оқыған-
нан кейін, неліктен грек авторлары сақтар туралы 
жазғанын сұраңыз. Оқушылар алғашқыда жұптасып, 
сосын екі жұп бірігіп топтасады. Олар антикалық 
дереккөздердің маңыздылығын анықтап, оқыған 
ақпараттарын қорытып, түйінін жасайды да, оны хат 
ретінде рәсімдейді (А4 пішініндегі параққа жазады, 
түтікше етіп орайды). Барлығы шеңбер болып тұрып, 
мұғалімнің «Жарлық кетті!» деген бұйрығымен хат-
ты шеңбер бойымен жібереді. «Жарлық келді!» 
дегенде тоқтап, әрқайсысы өз қолына түскен жар-
лықпен танысып, дауыстап оқиды. Осылай бірне-
ше рет қайталағанда, оқушылар бірнеше адамның 
пікірлерімен танысады. Ойын аяқталған соң, өзінің 
ойына келмеген қандай жаңа ақпаратпен танысқа-
нын, ол ақпараттың неліктен ұнағанын талқылайды. 
Сабақ барысында оқушылардың әр сұраққа жауап 
жазғанын қадағалап, олардан ойларын жинақтап, 

басқалармен бөлісуін сұраңыз. Тақырыпқа байла-
нысты оқушыларға бағыттаушы сұрақтарды қойып, 
қолдау көрсетіңіз.

Жауаптары. Сақтар алыс-жақын көршілес ел-
дермен тығыз қарым-қатынас орната білген. Гректің 
сол дәуірдегі белгілі тарихшылары сақ тайпалары 
туралы көптеген мәліметтер жазып қалдырған. Се-
бебі, сақтар жауынгер, батыл, әділетті халық болған. 
Олар өмір сүрген елде алтын мен мыс көп кезде-
скен. Жылқы малын көп өсірген.

«Кестемен жұмыс»
Оқушылардың алған білімдерін жинақтау мақса-

тында кестемен жұмыс жасауды тапсырыңыз. Олар 
кестеге сақтар туралы дерек қалдырған авторларды 
жіктейді. Мысалы:

Геродоттың «Тарих» атты трактатында берілген 
мәліметтер бойынша

1.
2.
3.
Грек авторларының қалдырған деректері бойынша
1.
2.
3.

Ой-қорытынды

Кестемен жұмысты аяқтаған соң, жұмыс дәптерін 
сыныптасымен алмасып, бір-бірін толықтырады. Екі-
үш оқушыға кестені сыныпқа таныстыруын сұраңыз. 
Қажет болған жағдайда оқушыларға толықтыра-
тын сұрақтар қойып, қолдау көрсетіңіз. Сабақтың 
соңында бастапқы кестеге қайта оралып, оқушылар-
дың өзін-өзі тексеруін қадағалаңыз.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар сабақ барысында «Ойланыңдар», 

«Баға беріңдер», «Кестемен жұмыс» деген тапсы-
рмаларды орындап, жаңа мәліметтермен таныса-
ды әрі талдайды. Оқушылар оқу мақсаты бойынша 
сақтар туралы жазылған дереккөздерді біледі; ан-
тикалық дереккөздердің маңыздылығын түсінеді; 
кестеге Геродот пен грек авторларының деректерін 
жіктеп, сақтар туралы жазылған деректердің маңыз-
дылығына өзіндік ой- қорытынды жасайды.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға жұмыс дәптерлеріне кесте салуды 

тапсырыңыз. Кестені екі бағанаға бөліп, оның бірін-
шісіне "Көне грек дереккөздері", екіншісіне "Парсы 
сына жазбалары" деп жазыңыз. Әр бағанаға дерек-
көздерде сақ тайпаларын қалай атағанын бөліп жа-
зулары тиіс. Кейінгі сабақтарда бұл кестені көмекші 
құрал ретінде қолдануға болады.
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3.1. Сақтар туралы тарихи мәліметтер (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру. 

Тірек сөздер

дайлар
массагеттер

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра. 2010.

2. Қазақстан тарихы. Очерктер. – Алматы: Дәуір, 
1994.

Оқулық: Сақтар туралы тарихи мәліметтер, 70-71-бет.

Зерттеу сұрағы: қандай деректер сақтар 
туралы мәлімет береді? 

Сабаққа дайындық 
• Геродоттың «Тарих» атты еңбегі мен Страбон-

ның «Географиясынан» кеспеқағаз жасап, дайын-
даңыз. Оларды арнайы конвертке салыңыз.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар 
Сақтардың басты кәсібі көшпенді мал шару-

ашылығы болған. Олар дөңгелекті арбаларды көш 
кезінде көптеп пайдаланған. Арбалар екі, төрт немесе 
алты дөңгелекті болып, өгіз, ат немесе түйеге жегілген. 
Геродоттың жазуларында "сақ тайпалары ағаштан үй 
салып, қыста сонда қыстап шыққан" деп айтылған. 
Олар ағаш үйді қалың ақ киізбен жапқан. Сақтар-
да шикі кірпіштен салынған үйлер де болған. Сақтар 
соғыс пен aңшылыққa apнап күймелер жacaған. Соғыс 
күймелерін аттарға жегіп, жүк арбаларын қос ат неме-
се түйе сүйреткен. Бұл көшпелілерге ортақ жылжы-
малы баспананың пайда болуына әсер етті. Caқтар 
арийлер мeн тур тaйпaлapының дәстүрлерін сақтап, 
тәңірге сыйынған. Күн мен айға табынып, Жер-Ананы, 
Өзен-Ананы қасиетті деп санаған. Олар қайтыс болған  
батыр, көсем, беделді адамды о дүниеге ардақтап ат-
тандырған. Бірнеше күн бойы қайтыс болған адаммен 
қоштасу рәсімін өткізген. Қабірге мәйітті сауытпен, 
қару-жарақтарымен, астындағы атымен бірге жерле-
ген. Басына тастан белгі тұрғызған. Гpек жәнe пapcы 
жaзбалapында caқ тайпалаpының Қaзақcтан мен Oрта 
Aзия  aумағындa opналасуы туpaлы әлі дe түпкілікті 
шeшілмeген даулы мәселелер көп. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақта оқушылар сақтардың тұрмыс-тіршілігі 

туралы мәлімет беретін грек авторларының еңбек-
терімен танысады. Сабақ "дәлел" концептісінің не-

гізінде құрастырылған. Оқулықтан алған мағлұматты 
сабақта қолдана отырып,  сұрақтарға жауап табуға, 
бірлесе жұмыс істеуге үйретеді. Оқушылар оқыған 
материалдары негізінде антикалық деректеріндегі 
сақтардың өмір сүрген аумақтары туралы мәлімет-
термен танысып, картамен жұмыс жасайды. Топтық, 
жұптық, жеке жұмысты орындау барысында крите-
рийлерді құрастырып, өз белсенділіктерін барынша 
танытады. Өз ойын немесе көзқарасын жеткізе алу 
дағдысы қалыптасады. Оқу мақсатына қол жеткі-
зу үшін дереккөздер мен суреттерді   пайдаланып, 
тапсырмаларды орындайды. Өз ойын немесе көзқа-
расын жеткізе алады. Оқушылар дереккөздер мен 
электронды ресурстардың көмегімен тапсырмалар-
ды орындайды. Кезеңдер арасындағы тарихи са-
бақтастықты анықтып дәлелдейді.

"Миға шабуыл"
Оқушылар сыныпқа кіріп келгенде тақта-

да Геродот тың «Тарих» еңбегі мен Страбонның 
« География» кітабының  суреттерін іліп қойыңыз. 
Оқушылар белгілі бір уақыт ішінде суретке байла-
нысты бес сөз жазуы тиіс. Сосын олар жазған ақпа-
раттарын құрдастарымен алмасып, талқылайды. Бұл 
талқылау жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсатын 
ашуға ықпал етеді. Оқушылардың болжамдарын 
тыңдап, ойларын толықтыру мақсатында қосымша 
сұрақтар қою арқылы қолдау көрсетіңіз.

Ойланыңдар

Не себепті грек авторлары сақтар туралы жазды?
Бұл сұраққа жауап беру үшін сынып оқушыларын 

бірнеше топқа бөліңіз. Топтық жұмысты тиімді ұй-
ымдастыру мақсатында оқушыларға тапсырма кри-
терийлерін ұсыныңыз немесе өздері құрастыруын 
тапсырыңыз. Мысалы, 

• топ спикерін өзара тағайындау;
• берілген уақытты тиімді пайдалану;
• топтық жұмысқа барлық оқушы қатысу;
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• өзге топ спикері жұмыс қорғаған кезде мұқият 
тыңдау;

• құрдастарының пікірін құрметтеу.
Геродоттың «Тарих» атты трактаты мен Страбонның 

«Географиясынан» үзінділерден кеспеқағаз жасап, 
оқушыларға ұсыныңыз. Оларды "Ұқсас", "Ұқсас емес" 
және "Екі жақты" деп үшке бөледі. Ал  постерді екі 
бөлікке бөледі. Ұқсастарын оң жаққа, ұқсас еместерін 
сол жаққа жапсырады. "Екі жақты" деген кеспеқағазды 
ортаға қояды. Неліктен бұлай орналастырғанын түсін-
діріп, қорғайды. Грек авторларының еңбектеріндегі 
сақтар туралы жазылған үзінділерден қандай жаңалық 
білгендерін айтып, талдайды. Мұндай тапсырмалар 
оқушылардың сыни тұрғыда ойлау және коммуника-
тивтік дағдыларын дамытуға арналады.

Жауаптары. Сақтар егін екпей, үй малдарын 
өсірген. Балық аулаған. Күнге табынып, оған арнап 
жылқыны құрбандыққа шалған. Алтын мен мыс 
өте көп. Жауынгерлері шайқас кезінде алтын белдік 
таққан. 

Зерттеп көріңдер 
Деректер сақтар өмірі туралы бізге қандай ақпа-

рат береді? Деректердегі ақпаратты талдай отырып, 
сақтардың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы туралы әң-
гіме құрастырыңыз. 

Геродоттың «Тарих» атты еңбегі мен Страбонның 
«Географиясынан» алынған мағлұматтардан жа-
салған кеспеқағаздар   беріңіз. Оқушылар тапсыр-
маны орындамас бұрын деректердің мазмұнымен 
танысып, топта талқылайды. Әңгіме 50–70 сөзден ас-
пауы тиіс. 

Жауаптары. Деректер сақ тайпалары туралы 
көптеген құнды мәліметтерді береді. Мысалы, дай-
лар, массагеттер сияқты тайпа атаулары кездеседі. 
Сақтар көбінесе көшпелі мал шаруашылығымен 
айналысқан. Парсыларға төтеп беріп, батылдықта-
рын көрсеткен. Күнге арнап жылқыны құрбандыққа 
шалады. Жауынгерлері мерген, атқа мінудің шебері 
болған. Жауынгерлері садақ, қылыш және қола бал-
тамен қаруланған.

Бағалау мүмкіндіктері 
Сабақ барысында оқушыларды объективті бағалау 

өте маңызды. Сондықтан оқу мақсатын меңгергенін 
анықтау үшін мынадай   критерийлерге сүйенуге бо-
лады. Оқушылар «Ойланыңдар», «Зерттеп көріңдер» 
тапсырмаларын орындау барысында сақтар туралы 
грек және парсы авторларының еңбектерінде жа-
зылғанын біледі; Геродот пен Страбонның еңбек-
терінің кем дегенде үш ұқсастығын анықтайды; «не 
себепті грек және парсы авторлары сақтар туралы 
жазды?» деген сұраққа өзіндік ой-қорытынды шыға-

рады; дереккөздерді пайдаланып, сақтардың тұр-
мыс-тіршілігі, дүниетанымы туралы әңгіме құрайды. 
Сонымен қатар, топтық, жеке жұмысты тиімді ұй-
ымдастыру мақсатында оқушыларға арнайы кри-
терийлер ұсыныңыз немесе оқушылардың өздері 
құрастыруын қадағалаңыз. Мысалы, жеке жұмыстың 
критерийлері берілген уақытты тиімді пайдалану;

• тапсырмаларды нұсқаулық бойынша орындау;
• сыныптастарының жұмыс жасауына кедергі кел-

тірмеу;
• сұрақ туындаған жағдайда оң қолын көтеріп 

мұғалімге белгі беру;
• тапсырманы уақытынан бұрын орындаған 

жағдайда жұмысын қайта тексеру

Қосымша тапсырмалар 
1. Оқушылар  өздерін шетелдің саяхатшысы ретінде 

сезініп, «Сақ еліндегі бір күнім» атты тақырыпта шағын 
күнделік жазулары мүмкін. Оларға грек авторларының 
атынан жазуға болатындығын ескертіңіз. 

2. Сынып тақтасынa «Страбонның мәліметтері маңыз 
ды ма, әлде Геродоттың мәліметтері маңызды ма?» 
деген сөйлемді жазып қойыңыз. Oқушылаp cынып-
та нeмеcе бacқа біp кeң жepде шеңбеp құpaды. Стра-
бонның мәліметтері маңызды деген оқушылар ішкі 
шеңбер құрайды, ал Геродоттың мәліметтері маңыз-
ды деген сыртқы шеңбер құрайды. Келеcідe олаp өз 
көзқаpаcтарын ұcтaнып, бір-бірлеріне өз ұстанымда-
рын дәлелдеуге тырысады. Пікірталасты тыңдап, 
олардың түсінуін бағалаңыз. Оқушылар өз көзқа-
растарын қалыптастырған соң, олар сыртқы және 
ішкі шеңберде кезекпен өздерінің қандай көзқарасты 
таңдағандарын айтады. Оқушылар жас ерекшелік-
теріне байланысты Геродот пен Страбонның еңбек-
терінен алынған мәліметтерді шатастыруы ықтимал. 
Оқушыларға өз көзқарастарын жеке пікірін білдіруге 
мүмкіндік беріңіз. Сыныпта екі зерттеушінің мәлімет-
тері де өте маңызды деп, ішкі мен сыртқы шеңберді 
де таңдамауы мүмкін. Оқушыдан өз ойына дәлелде-
мелер келтіруін сұраңыз.   Мұндай жағдайда сынып-
тағы оқушыларды «Келісемін» немесе «Келіспеймін» 
деп екі топқа бөліңіз. Қосымша сұрақтар қою арқылы 
сыныптық талқылау ұйымдастырыңыз. Бұл тапсырма 
оқушылардың oйлaуын белсендіруге жәнe oлаpдың 
түсінбeген жеpлеpін тoлықтыpуғa көмек береді.

Сонымен қатар Геродот пен Страбонның жазбала-
рын пайдаланып, кітапша жасауға болады.
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3.1. Сақтар туралы тарихи мәліметтер (3-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.1 картада тайпалық одақтардың 
орналасуын көрсету; 
5.3.1.2 ежелгі  мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру. 

Тірек сөздер

тиграхауда
парадарайа
хаумаварга

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ежелгі Қазақстан. Қазақстан балалар энци-
клопедиясы топтамасы. – Алматы, Аруна, 2011. 

3.  Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. – Ал-
маты, 2006.

Оқулық: Сақтар туралы тарихи мәліметтер, 72-73-бет.

Зерттеу сұрағы: қандай деректер сақтар 
туралы мәлімет береді? 

Сабаққа дайындық
• сыныптағы топ санына сәйкес ватман дайын-

даңыз;
• Қазақстанның кескін картасының үлгісін алдын 

ала басып шығарып, сыныптағы оқушылардың жұп-
тасқан санына сәйкес дайындаңыз.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар
Көне парсы жазбаларында сақтарды үш топқа бөледі. 

Ғалымдардың пайымдауынша, хаумаварга-сақтар 
Мұрғаб өзенінің алқабында, тиграхауда-сақтар Тянь-
Шань тауларының маңында, Жетісуда өмір сүрген. 
Парадарайа-сақтар Арал теңізінің маңында мекенде-
ген. Тигpaхaуда сақтары, негізінен, қазіргі Қазақстан-
ның оңтүстік-шығыс бөлігін және Жетісуді мекен-
деген деп есептеледі. Антик авторларының кейбір 
дepeктерінде хaумаварга-сақтapды aмюргия-caқтары 
дeп те aтaған. Бұл сақ тайпалары eжeлгі Бaктpия мeн 
Мapгиaна aймақтapы, Әмудapия, Мұpғaб өзeндepінің 
жaғалаулapындa өміp сүpгeн. Cөйтіп, жaзбaша де-
ректемелер б.з.д. VII–IV ғасырлардағы Қaзақcтaн ау-
мағына бірқатар тaйпaлар мeн тайпалық топтарды 
орналастыруға мүмкіндік береді. Оңтүстікте: тигра-
хауда-сақтар, грек деректемелеріндегі масагеттер 
жәнe дaх (дaйлаp), солтүстік-шығыста: аримаспылар. 
Жалпы алғанда, бұл тайпалар тілі жағынан туыс жәнe 
opтақ мәдeниeті бар сақ дәуірінің көшпелі тайпалары 
болып табылады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бұл сабақта оқушылар ахеменидтік сына жазба-

лармен танысады. Сабақ "дәлел" концептісінің не-

гізінде құрастырылған. Оқулықтан алған мағлұматты 
сабақта қолдана отырып, оқушылар сұрақтарға жа-
уап табуға, бірлесе жұмыс істеуге үйренеді. Оқыған 
материалдары негізінде ахеменидтік сына жазбалар-
дағы сақтардың мекендеген аумақтарын картадан 
белгілеп, антик авторларының еңбектеріндегі де-
ректермен салыстырады. Сақтар жайында жазылған 
антик авторлардың жазбаларына және ахеменидтік 
сына жазбалардың құндылығына баға береді. Топтық, 
жұптық, жеке жұмыс барысында оқушылар өз бел-
сенділіктерін барынша танытады. Өз ойларын жеткі-
зе алады. Оқушылар дереккөздер мен ресурстардың  
көмегімен тапсырмаларды орындап, дереккөздер 
арасындағы сабақтастықты анықтап дәлелдейді. 

Деректермен таныс 
Оқушыларға оқулықтағы мәтінді оқуды тапсы-

рыңыз. Осыдан кейін оқушыларды шағын топтарға 
біріктіріп, тақтаға геометриялық фигура – тіктөрт-
бұрыш салыңыз. Ішіне және сыртына әдісі бойынша 
тіктөртбұрыштың ішіне грек және парсы деректерін-
дегі сақтар туралы айтылған сөздерді жазыңыз. Мы-
салы:

жүйрік атты турлар, құдіретті ерлер, сака, 
дұшпанға қатал, досқа адал, олар әлемдегі ең 
әділ, ең шыншыл халық, азиялық скифтер, caқ 
әйeлдepі epжүpeк кeлeді, coғыс қaупі төнгeн-
дe epлepіне көмeк көpceтіп, ұрыcқа apaласады

Сосын оқушыларға: «Сақтар туралы ақпарат қан-
дай парсы сына жазбаларында кездеседі?» – деп сұрақ 
қойыңыз. Оқушыларға алдыңғы сабақтағы меңгерген 
білімдерімен байланыстырып, грек авторларының де-
ректеріндегі сақтар туралы айтылған сөздерді сыртына 
шығаруды тапсырыңыз. Топтарға белгілі уақыт беріңіз. 
Осы уақыт ішінде олар постердегі тапсырманы орын-
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дап, сұраққа жауап береді. Жылдам әрі дұрыс орын-
даған топ жеңімпаз атанады.

Жауаптары. Сақтар туралы жазылған ахеменид-
тік сына жазбаларға Персеполь, Накш-и-Рустамдағы 
жазбалары, «Бехистун» жазулары жатады. Бұл дерек-
тердің барлығында сақ тайпалары «сака» деп берілсе, 
ал оның мағынасы «құдіретті ерлер» деп түсіндіріледі. 
Ахеменидтік сына жазбалары сақ тайпалары туралы 
анық мәліметтер береді. Қасиетті авеста кітабында 
сақ тайпалары «жүйрік атты турлар» деп жазылған.

Анықтаңдар

Сынып оқушыларына: «Парсы сына жазбала-
ры және антик авторларының мәліметтері негізінде 
сақтардың мекендеген аумағы туралы қандай бол-
жам жасайды?»  Бұл тапсырманы орындау мақсатын-
да «Сақтар қайда мекендеген» деген шағын мәтінді 
оқуды ұсыныңыз. Оқушыларға келесі қадамдарды 
орындатыңыз. Оларға алдын ала дайындалған Қа-
зақстанның кескін картасының үлгісін таратып беріңіз. 
Картаны бес бөлікке: оңтүстік, солтүстік, шығыс, ба-
тыс, орталық деп бөлуді тапсырыңыз. Олар әр бөлік-
ке сақ тайпаларының мекендеген аймақтарын жазып 
көрсетеді. Бұл тапсырма оқушылардың есте сақтау 
және кеңістікте бағдарлану дағдысын дамытады. Жас 
ерекшеліктеріне байланысты тақтаға картаны оқушы-
лармен бірге сызып, қажет болған жағдайда қолдау 
көрсетіңіз. Тапсырманы орындағаннан кейін, инте-
рактивті тақтадан немесе тақтаға сызып дұрыс нұсқа-
сын көрсетіңіз. Оқушылар тақтадағы дұрыс нұсқамен 
өз жұмысын салыстырып толықтырады. 

Жауаптары. Солтүстік-Шығыс Қазақстанда – ари-
маспылар, Солтүстікте – аргипейлер, Батыс Қазақстан-
да – сарматтар, Орталық Қазақстанда – исседондар, 
Оңтүстік Қазақстанда – масагеттер мен сақ-тиграха-
удалар мекендейді. Антикалық дереккөздерде "Opтa 
Aзия мен Оңтүcтік Қазақстанда «сaқ» деген тaйпaлаp 
өмір сүрген" деп көрсетілген. Парсы сына жазба-
ларында олардың тұрған жерлері ретінде Мургаб 
өзенінің алқабы, Тянь-Шань тауларының маңы, Жеті-
су өңірі, Арал теңізінің маңы, Қара теңіз жағалауы, 
Каспий теңізінің шығысынан Жетісуға дейінгі аймақ 
көрсетілген. Яғни, бұл екі дереккөздегі мәліметтер бір 
аймақты сипаттайды.

Ойланыңдар

Ежелгі грек-рим авторлары мен парсы жазбалары-
ның маңызы неде? 

Жалпы, «Ежелгі парсы сына жазбалардың ерек-
шелігі неде?» деген тақырыпты қортындылау үшін, 
оқушылар алған білімдерін қолданады. Оқушылар-
ды топтарға бөліңіз. Топтарға мынадай сұрақтар 
беріледі: «Сақтар туралы ақпараттар қаншалықты 
шынайы? Ахеменидтік сына жазбалар мен антик ав-
торларының жазбаларында сақтар туралы қандай 
мәліметтер берілген?» Олар ойларын дәлелдейтін-
дей ақпарат жинап, постерге жазады. Берілген уақыт 
ішінде өз ойларын жазып, сағат тілімен келесі топқа 
постерді береді. Екінші топ өз ойларымен толықты-
рып, жалғастырады. Алдыңғы топ өз постері қайтып 
келгенде жазылған барлық пікірді қорытындылап, өз 
ойларын жазады. Әр топтан бір спикер шығып, қоры-
тынды ойларын оқып береді. 

Жауаптары. Ахеменидтік сына жазбалар мен антик 
авторларының жазбаларында сақ тайпалары туралы 
нақты мәліметтер берілген. Оларда сақ тайпаларының 
кәсібі, тұрмысы, киімі, аумағы, көршілес тайпалар ту-
ралы ақпарат қалдырылған. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың картамен жұмысты орындау ба-

рысында дәйектер келтіру дағдыларын бағалауға 
мүмкіндік болады. Топтық жұмысты бағалау мақса-
тында сынып оқушыларына кесте ұсыныңыз. Кестеде 
сыныптағы топ санына байланысты бағана беріліп, 
әр бағанаға топтың аты жазылады. Оқушы топтың  
аты жазылған бағанаға сол топ спикерінің айтқан 
мәліметтерін жазып отырады. Бұл кесте оқушылар-
дың жұмысты жүйелі орындауын, топтық жұмысты 
бағалауға мүмкіндік береді.

Қосымша тапсырмалар 
Оқушыларға ахеменидтік сына жазбалар мен анти-

калық деректердің жазылған уақыттарын анықтауды 
тапсырыңыз. Сонымен қатар сақ тайпалары мекен-
деген Оңтүстік Қазақстан аумағында қазіргі уақытта 
салынған қалаларды атлас картадан тауып белгілеуді 
тапсыруға болады. Бұл тапсырмалар оқушылардың 
шығармашылық дағдыларын қалыптастыру мақса-
тында қолданылады. Сақтар туралы мәлімет беретін 
антик авторларының жазбалары мен ахеменидтік 
сына жазбаларды салыстырады. Дереккөздердің құн-
дылығына өз бағаларын береді.
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3.2. «Алтын адам» археологиялық  
олжасы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.3.1 қазақстандық ғалымдардың  
археологиялық жаңалықтарын білу. 

Тірек сөздер

«Алтын адам»
ескерткіш

Ресурстар

Есік обасында жүргізілген археологиялық қаз-
ба жұмыстары бейнеленген ғаламтордан алынған 
фотосуреттер, кеспеқағаздар, кескін карта, стикер-
лер, маркерлер,  флипчарт. 

Оқулық:  «Алтын адам» археологиялық олжасы, 74-75-бет.

Зерттеу сұрағы: Есік обасынан табылған 
«Алтын  адам» кім болды?

Сабаққа дайындық
1. Сабақтың алдында сыныптағы топтың санына 

қарай өзіңіздің 4-5 затыңызды әкеліңіз. Ол бала кез-
дегі фотоларыңыз, сыйлық ретінде алған бұйымда-
рыңыз және т.б. болуы мүмкін. 2. Қазақстанның ерте 
темір дәуірі кезіндегі археологиялық ескерткіштер 
картасының көшірмесін жасаңыз. 3. 1969 жылы Есік 
обасындағы қазба жұмысы кезіндегі фотосурет. А4 
пішініндегі парақ көлемінде  «Алтын адамның» және 
оның бұйымдарының (сырға, жүзіктер, алқа, баскиім, 
белбеу) суреттерін дайындаңыз. Жоғары жағында ар-
хеолог К. А. Ақышевтың фотосуреті жапсырылған А3 
пішініндегі парақ. 

Сабақтың деректі материалдары 
Қазақстанда бірнеше алтын киімді жәдігерлер 

табылған. Олардың біріншісі – 1969 жылы Есік оба-
сында табылған «Алтын адам». Екіншісі – 1998–1999 
жылдары ашылған Берел жәдігері. Үшіншісі – Шілікті 
қорғанындағы «Алтын адам». Төртіншісі – Атырау об-
лысы, Жылыой ауданы, Аралтөбедегі «Алтын киімді 
адам». Бесіншісі – Қарағанды облысы, Қарқаралы ау-
даны, Талдыдан табылған жәдігер. Ең соңғы «Алтын 
ханшайымдар» Орал облысы, Теректі ауданындағы 
Тақсайда және Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ау-
данынан табылды. 

Кемел Ақышев 1924 жылы Павлодар облысы, Ба-
янауыл ауданы, 4-ауылда туған. 1954 жылдан бастап 
Қазақстан көлеміндегі Оңтүстік Қазақстан және Жеті-
су археологиялық экспедицияларының ұйымдасты-
рушысы әрі жетекшісі болды. Әлемдік маңызы зор 
Есік обасынан табылған «Алтын адам», Бесшатыр, 
Отырар жәдігерлерін зерттеді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақ  оқушылардың «Алтын  адамды» ашқан 

археологтардың жұмыстары туралы білуін көздей-
ді. Табылған жәдігерлерді зерттеу арқылы «Алтын 
адамның» кім болғандығы туралы ақпарат алатынын 
түсінеді. Сабақ "дәлел" тарихи концептісіне негізделіп 
құрылған. Жәдігердің неліктен «Алтын адам» деп ата-
латындығына дәлелдер келтіре отырып, негіздейді. 
Қазақстан аймағында бірнеше алтын киімді адамдар 
мен обалардың табылуы жөнінде карта арқылы та-
нысады. «Алтын адам» сақтардың өмірі, өнері, дүни-
етанымдары туралы маңызды ақпарат беретіндігін 
оқушылар түсінеді.

«Алтын адам» ескерткішін ашқан ғалымдардың 
естеліктерімен танысу оқушыларға сұрақтар құрас- 
тыруға негіз болады. Оқушылар тақырып бойынша  
берілген мәтіндер бойынша тапсырмаларды жұпта, 
топта талқылайды. "Алтын адам" ескерткіші сақтар 
өмірі туралы не айтады?" деген тақырыпқа 5-6 сөйлем-
нен тұратын шағын әңгіме жазады. «Алтын адам» ар-
хеологиялық жәдігерінің ашылуының маңызы зор" де-
ген тұжырымды қолдайтын  3 дәйектеме келтіреді. Бұл 
тапсырмаларды оқушылар қабілеттеріне қарай таңдап 
орындайды.

Анықтаңдар

Тапсырманы топта орындатыңыз. Әр топқа «Алтын 
адамға» қатысты деректерді ұсыныңыз. «Есік обасынан 
табылған олжалар археологтарға «Алтын адам» тура-
лы қандай мәлімет бере алады?» деген зерттеу сұрағы-
ның негізінде оқушылар зерттеу жүргізіп, дәлелдер 
іздейді. Мүмкіндігінше бірнеше топ құрыңыз. Әрбір 
топқа фотосуреттер, археологтың хаттарын, карта, 
«Алтын адамның» және Есік обасынан табылған бұй-
ымдардың суреттерін таратыңыз. Оқушыларға А4 
пішініндегі қағаз бен стикерлерді таратыңыз. Жауап-
тарын стикерге жазып, қағазға жабыстырады. Оқушы-
лар бір-бірінің жұмыстарымен алмасып, танысады. 
Әр топтан бір оқушы өз жұмыстары бойынша қоры-
тынды жасайды.  Неғұрлым  деректер көптеп табыл-
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са, соғұрлым археологтарға сақтар туралы көбірек 
мәлімет алу мүмкіндігі  болатынын оқушы түсінуі тиіс.

Жауаптары. 1. Археологтар Есік обасынан 1969 
жылы «Алтын адамды" тапты. 2. К.А. Ақышев зерттеуді 
басқарды. 3. Есік обасы Алматыға жақын, Іле өзенінің 
жағалауында орналасқан. 4. «Алтын адам» – жауын-
гер, тайпа көсемі. 5. Ежелгі тайпалардың мәдениеті, 
өнері, діні туралы құнды деректер берді.

Археологтан сұхбат алыңдар 

"Археологтан сұхбат алыңдар" тапсырмасын жұп-
та орындатыңыз. Оқушылар алдымен археолог  
К.А. Ақышевтың естелігін оқып танысады. Бір-екі 
оқушыға мәнерлеп оқытыңыз. "Археологтың сезімі 
қандай?" деп сұраңыз. Әрі қарай тапсырманы орын-
датыңыз. Оқушылар жұптасып, археологқа арнап үш 
сұрақ құрастырады. Жұп сұрақтарды талқылау үшін 
келесі жұппен бірігеді, өзара сұрақтарына баға бе-
реді. Сұрақтарын стикерге жазып, дайындалған А3 
форматындағы қағазға жапсырады. Топтағы ең үздік 
сұрақты атауларын сұраңыз. Оқушылардың сұрақта-
рына археолог рөлінде жауап беруіңізге болады. 
Оқушылар археолог ғалыммен толығырақ танысуы 
үшін К. Ақышев туралы ақпаратты  ұсыныңыз. 

Кемал Ақышев 1924 жылы Баянауыл жерінде  дүни-
еге келді. Қазақстан археологиясының  дамуына зор 
үлес  қосқан көрнекті археолог, ғалым. 1954 жылдан 
бері қарай Оңтүстік Қазақстан, Жетісу археологиялық 
экспедицияларының жетекшісі әрі ұйымдастырушы-
сы болды. Ол бүгінде әлемге танымал Бесшатыр қо-
рымындағы сақ қорғандарын,  «Алтын адам» ескерт-
кіші табылған Есік обасын, аңызға айналған Отырар 
қала жұртын, ежелгі және көптеген ортағасырлық 
мәдениет ескерткіштерін анықтап, қазба жұмыстарын 
басқарды. 1998 жылы К. Ақышевтің басшылығымен 
археологиялық экспедиция Астана маңындағы Бозоқ 
қаласын ашты. Оның Қазақстан тарихы мен археоло-
гиясы жөнінде 200-ден аса ғылыми еңбектері жарық 
көрді. «Парасат» орденімен марапатталған.

Жауаптары. Ең алғаш «Алтын адамды» көрген 
кезде сіз қандай ойда болдыңыз?  

Есік обасында қазба жұмыстары қалай жүрді? 
Археолог ретінде сізді не қызықтырды?
Обадағы тоналған мәйіттің «Алтын адамға» қандай 

қатысы болуы мүмкін деп ойлайсыз? 

Тапсырмалардың біреуін таңдап, орындаңдар

1. Есік обасынан табылған маңызды үш заттың 
тізімін жасаңдар. 2. "Алтын адам" ескерткіші    сақтар 
өмірі туралы не айтады?" деген сұрақ төңірегінде 5-6 
сөйлемнен тұратын әңгіме құрастырыңдар. 3. «Алтын 
адам» археологиялық жәдігерінің ашылуының 
маңызы зор» деген тұжырымды қолдайтын үш 

дәйек келтіріңіз. Оқушылар өз қабілеттеріне қарай 
тапсырмаларды таңдап, орындайды. Оқушылар 
сабақ барысында алған білімдерін қолдануы 
шарт. Сабақтың соңында оқушылар ескерткіштің 
маңыздылығы олжалардың көп табылуында емес, 
олардың сақ өмірі туралы неғұрлым мол ақпарат 
беруімен бағаланатынын түсінуі тиіс. 

Жауаптары. 1. «Алтын адам», күміс тостаған, 
қанжар-ақинақ. 2. "Алтын адам" ескерткіші  сақтар 
өмірі туралы не айтады? Сақ қорғандары тас, топырақ 
үйінділерінен тұрады. "Алтын адам" ескерткіші 
шамамен ІV-ІІІ ғасырларға жатады. Үлкен үйінділерде 
патша мен тайпа көсемдері жерленген. Патша, тайпа 
көсемдері обаларынан алтын бұйымдар табылған. 
"Алтын адам" ескерткішіндегі бұйымдар сақтардың 
қолөнері жақсы дамығандығын айғақтайды. 3. "Алтын 
адам» археологиялық жәдігерінің ашылуының 
маңызы зор. Себебі, біріншіден, "Алтын адам" 
Қазақстан аумағындағы ғалымдардың зерттеуіне 
арналған сақтардың қолөнері, қоғамдық құрылысы 
туралы  тың деректер болып табылды. Екіншіден, 
"Алтын адам" алтын бұйымдарымен әлемге әйгілі 
болды. Үшіншіден, "Алтын адам" тәуелсіздігіміздің 
символына айналды.

Бағалау мүмкіндіктері
"Анықтаңдар" айдарындағы «Есік обасында та-

былған олжалар археологтарға сақтар туралы қан-
дай мәлімет бере алады?» деген зерттеу сұрағының 
негізінде оқушылар зерттеу жүргізіп, дәлелдер іздей-
ді. Археологтан сұхбат алу үшін бірнеше сұрақтар 
құрастырады. "Тапсырмалардың біреуін таңдап 
орындаңдар"  тапсырмалары оқушы деңгейіне лай-
ықталған.  Есік обасынан табылған   маңызды үш зат-
тың тізімін жасайды. "Алтын адам" ескерткіші сақтар 
өмірі туралы не айтады?" деген сұрақ төңірегінде 5-6 
сөйлемнен тұратын әңгіме жазады. «Алтын адам» ар-
хеологиялық жәдігерінің ашылуының маңызы зор» 
деген тұжырымды қолдайтын үш дәйек келтіреді.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға «Алтын адам» суреттерін жинатып, 

альбом жасатуға болады. «Алтын адам» – археологи-
ялық ескерткіш, «Алтын адам» – тәуелсіздіктің симво-
лы," «Алтын адам» – сақ патшасы" деген тақырыптар 
түрінде жүйелеуге болады. Тапсырманы оқушылардың 
топта орындауы тиімді.  Жинақтаған ақпараттарын 
келесі сабақтарда таныстырылым түрінде дайындап 
келуге болады. Мұндай тапсырманы орындау оқушы-
лардың шығармашылық, зерттеушілік дағдыларын 
қалыптастырады. Оқушылар бірлесіп жұмыс жасауға 
дағдыланады.
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3.2. «Алтын адам» археологиялық  
олжасы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.4 Есік обасынан табылған «Алтын адам» 
археологиялық олжасының ерекшеліктерін 
анықтау;
5.2.1.2  ежелгі тайпалардың дүниетанымын  
сипаттау.

Тірек сөздер
«аң стилі»
дүниетаным

Ресурстар

1.  Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге      
дейін. I том. – Алматы, 2010.

2.  Қазақстан тарихы. Очерктері. – Алматы, 
Дәуір, 1994.

Оқулық:  «Алтын адам» археологиялық олжасы, 76-77-бет.

Зерттеу сұрағы: Есік обасынан табылған 
«Алтын адам» кім болды?

Сабаққа дайындық
Сабақ басталғанға дейін Есік обасынан табылған 

«Алтын адам» бұйымдарының түрлі түсті суреттерін 
тақтаға, сыныптың қабырғаларына жабыстырып, 
іліп қойыңыз. Суреттерді сабақтың тақырыбы 
мен мақсатын анықтауда қолданасыз. «Алтын 
адам» киім-кешегін әшекейлеу үшін қолданылған 
жануарлар мен аңдардың суреттерін көбірек 
дайындаңыз. Наным-сенімдер мен ғұрыптық іс-
әрекеттер жазылған кеспеқағаздар топтамасын 
жасаңыз. Кестені сызықтар бойынша қиясыз. 
Кеспеқағазды әрбір жұпқа жететіндей мөлшерде 
дайындап, конверттерге салыңыз. Әрбір жұпқа 
бір конверт ұсынасыз. Кеспеқағаздар саны наным-
сенім мен ғұрыптық іс-әрекеттердің әрқайсысы 
бойынша тоғыздан болуы керек. Берілген 
«Арқамен арқаны түйістіру» ойынын ойнатуға 
арналған керекті құралдарды: А4 пішініндегі 
қағаздарды, аңдар мен жануарлардың суреттерін, 
сонымен қатар түрлі түсті қарындаштарды әрбір 
жұпқа арнап, алдын ала дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
«Алтын адам» Күн Құдайымен теңестірілді. Оның 

бас киіміндегі алтын жебе, мүйізді ешкі, алтын қанат-
ты жылқылар "патшалықтың белгісін" білдіреді. Биік 
баскиімі үш бөліктен тұрады: жоғары көк әлемі –  құс- 
тың қанаттары; ортаңғы жер әлемі – "алтын таулар”, 
жануарлар; жерасты әлемі – ешкі, ағаш тамырлары. 
Арқардың алтын мүсіні баскиімнің ең ұшында орна-
ласқан. Ол Тәңірге жақын, «кіршіксіз» деп есептел-

ген. Жан-жағындағы төрт жебе әлемнің төрт жағын 
бейнелейді. Киімнің алтыннан жасалуы Күннің түсін 
білдіреді. Сақтарда  жоғары патша билігін осылайша 
негіздейді. Сақтар өздерінің дүниеден өткен патша-
ларына алтын киім киіндіріп, алып оба тұрғызған. 
Жарқыраған киім патшаның тұлғасын асқақтатып, 
оны Күн бейнелі құдай дәрежесіне көтерген. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақ "дәлел" концептісі негізінде құрастырылған. 
Оқушылар «Алтын адам» ескерткішіндегі аңдардың 
бейнелерімен танысады. Сақ шеберлерінің «аң 
стилін» қолдану ерекшеліктерін оқулықтағы 
суреттер, сұрақтар негізінде талдау арқылы түсінеді. 
Оқушылар «Алтын адамның» киім-кешектерінің, 
қару-жарақтарының аңдармен безендірілу 
себептерін анықтау арқылы, сақтар дүниетанымын 
тереңірек тануға көшеді. Сақтардың наным-
сенімдері мен ғұрыптық іс-әрекеттері жазылған 
кеспеқағаздар топтамасын өзара сәйкестендіріп, 
наным-сенімдердің сақтар өміріндегі маңызын 
топта өзара талқылайды. «Алтын адам» бас киімін 
сурет бойынша сипаттап, ондағы аң-құстардың 
бейнелеуін түсіндіреді. Оқулықтағы мәтіннің 
негізінде сақтардың дүниетанымы туралы тұжырым 
жасайды. Сақтардың қолөнері мен дүниетанымы 
туралы әңгіме құрастырып, алған білімдерін 
жүйелейді. Қосымша тапсырмада ұсынылған үш 
жұмыстың біреуін оқушы таңдап орындай алады.

Суретті талдаңдар

Тапсырманы оқулықтағы сурет бойынша жұп-
та орындатыңыз. Сұрақтарға берген жауаптарын 
талқыласын. Жұптар топтарға бірігеді. Топтағы үздік 
жауаптарын өздері анықтап, сыныпта жарияласын. 
Тапсырманы үздік орындаған оқушыға қорытынды-
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латыңыз. Мәтінді оқытыңыз. «Аң стилі» деген сөздің 
мағынасын оқушылардың түсінуіне көңіл бөліңіз. 
Қоршаған ортаны, дүниені танудан өнер дамитын-
дығын түсінуіне бағыттаңыз. 

Жауаптары. Арқар мен бұғы, марал мен барыс 
бейнелері. Аңдар түрлі қозғалыс үстінде. Барыс қи-
мылдап, мойнын артқа қарай бұрып тұр. Шебер бұл 
аңдарды жиі кездестіреді. Ол аңдардың әрекеттерін, 
қимыл-қозғалыстарын жақсы зерттеп білген. 

Ойланыңдар 

Сақтар әшекейлеу үшін неге аңдардың бейнесін 
қолданды?

Оқушылар мәтіннің негізінде берілген сұраққа 
жауап береді.

Сәйкестігін табыңдар

Наным-сенімдер мен ғұрыптық іс-әрекеттер 
жазылған кеспеқағаздар топтамасын таратыңыз. 
Оқушылар тапсырманы жұптасып орындасын. На-
ным-сенім түрлері мен ғұрыптық іс-әрекеттерді 
өзара сәйкестендірсін. Екінші кезекте кеспеқағаздар 
топтамасын маңыздылығына сәйкес орналастыр-
сын. Бұл кезде оқушылардың өзара талқылауға қа-
тысуы маңызды. Наным-сенім сақтар өмірінде қан-
дай рөл атқарғанын талқылаңыз. 

Жауаптары.
1. Сақтар аңдарға табынды. – «Аң стилі» дамыды.
2. О дүниеде өмір бар деп сенді. – Заттарын бірге 

жерлеу.
3. Күн Құдайы – ең құдіретті құдай. – Жылқыны 

құрбандыққа шалды.
4. Патша Күн Құдайымен тең. – Алтын киіммен 

жерленді.
5. Ата-баба аруақтарына сиынды. – Биік қорған-

дар тұрғызды.
6. Әлем ұғымы: аспан, жер, жерасты. – «Алтын 

адам» баскиімі.
7. Дүниенің төрт бұрышы ұғымы. – Патша билі-

гінің кеңістігі. 
8. Жаратушы тылсым күшпен байланыс. – Биік ба-

скиімнің ұшындағы арқар.

9. Сақтар жазбасы. – Күміс тостағандағы жазу.

Анықтаңдар 

Оқушылар «Алтын адамның» бас киімін сурет 
бойынша сипаттайды, ондағы аң-құстардың бей-
неленуін түсіндіреді. Оқулықтағы мәтіннің негізінде 
сақтардың дүниетанымы туралы екі тұжырым айта-
ды.

Жауаптары. Оқушылар баскиімдегі аңдар мен 
құстар, тау, ағаш көріністерін атап, олардың бейне-
ленуін түсіндіреді. Бас киімдегі "төрт дүниенің төрт 
бұрышы" ұғымын білдіреді. Ол – патша билігінің 
кеңістігі. Бас киімдегі аңдар мен құстар, тау, ағаш 
көріністері әлем ұғымын білдіреді: аспан, жер, же-
расты әлемі. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар оқулықтағы суретті талдайды. Жұпта 

талқылау арқылы сұрақтарға жауаптар дайындайды. 
"Аң стилі" сөзінің мағынасын түсіндіреді. Кеспеқағаз-
дағы наным-сенім түрлері мен ғұрыптық іс-әрекет-
терді өзара сәйкестендіреді. "Алтын адамның" бас- 
киімін сипаттайды, ондағы аңдардың бейнеленуін 
түсіндіреді. Сақтардың дүниетанымы туралы екі 
тұжырым жасайды. "Алтын адам" туралы жазбаша 
әңгіме жазу тапсырмасын жеке орындайды.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға таңдау мүмкіндігін жасап, таңдауға 

мынадай тапсырмаларды ұсыныңыз. 
1. Сақтар өнерінің ерекшелігін көрсететін 3 мысал 

келтіру.
2. Сақтардың дүниетанымын сипаттайтын 3 сөй-

лем құрастыру. 
3. «Алтын адамға» қатысты қазба жұмыстары мен 

оны зерттеген археологтар туралы күнделік жазу. 
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3.3. Шілікті және Бесшатыр патша  
қорғандары (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.2.2 әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру.

Тірек сөздер

әлеуметтік теңсіздік

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы, 2010.

2. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. – Ал-
маты. Қазақ энциклопедиясы. 2007.

Оқулық: Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары, 78-79-бет.

Зерттеу сұрағы: неліктен Шілікті мен Бесша-
тыр «патша қорғандары» деп аталады?

Сабаққа дайындық 
1. Атауларды және анықтамаларды жеке-жеке 

қиып, кеспеқағаздар дайындаңыз. 
Атауы Анықтамасы
Тайпа көсемі Сақтардың тайпасын басқарды
Президент Халық сайлайтын республикалық 

мемлекет басшысы
Әкім Облысты, ауданды, ауылды басқаратын 

адамдар
Император Бірнеше мемлекеттен тұратын үлкен 

империяны басқарушы
Малшы Мал бағатын адам
Қолөнерші Түрлі бұйымдарды жасайтын адам
Жұмысшы Зауыт, фабрикаларда жұмыс жасайды
Дәрігер Адамдарды емдейді
Жауынгер Қолына қару алып, елдің қауіпсіздігін 

қорғайды
Сот Адамдардың құқықтарын қорғайды
Прокурор Заңдардың жүзеге асуын қадағалайды

2. Суретті талдауға арналған аналитикалық талдау 
парағын әзірлеңіз.
1-қадам. Бақылау 
А Суреттен алған жалпы әсеріңді сипатта. Суреттің 

жеке элементтерін зертте. 
Ә Суреттегі адамдар, нысандар және іс-әрекеттерді 

анықтау үшін берілген кестені қолдан. 
Адамдар Нысандар Іс-әрекеттер

2-қадам. Қорытынды
Өз зерттеулеріңнің негізінде негізгі үш нәрсені 
көрсете отырып, суреттен қорытынды шығар

Сабақтың деректі материалдары 
Бесшатыр қорымы Іле өзенінің оң жақ жағала-

уында орналасқан. Қорым көлемі әртүрлі 31 обадан 
тұрады. Археолог Кемел Ақышев қорымның он се-
гіз обасын зерттеді. Қазылған обалардың барлығы 
дерлік бұрын тоналып кеткен. "Бесшатыр қоры-

мы – тиграхауда тайпа патшалары мен кө сем дерін 
жерлейтін қасиетті орын болды" деген болжам ай-
тылады. Үлкен Бесшатыр обасын ғалымдар "патша 
қорғандары" деп атайды. Үлкен обалардың биікті-
гі 6 метрден 18 метрге дейін, диаметрі 45 метрден 
105 метр аралығында ауытқып отырған. Бесшатыр 
күрделі құрылыстардың бірі болып саналған. Ол үш 
бөлімнен тұрады: дәліз, ауызғы бөлме және қабір. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақтың тарихи концептісі – "дәлел". «Жұбың-

ды және тобыңды табыңдар» тапсырмасы оқушыны 
қоғамдағы әлеуметтік топтарды ажырата білуге үй-
ретеді. Оқушы атаулар мен анықтамалар бойынша 
жұбын тауып, басқарушылар, қарапайым еңбек-
шілер, қауіпсіздікті қорғаушылардың ортақ белгілері 
негізінде топтарға бірігу арқылы әлеуметтік жіктелуді 
түсінеді. Оқулықтағы қорғандардан табылған архео-
логиялық жәдігерлерді обалар түріне сәйкестендіру 
нәтижесінде "мүлік теңсіздігі" ұғымымен танысады. 
«Суретпен жұмыс» тапсырмаларын орындау кезінде 
аналитикалық жұмыс парағын қолданыңыз. Өзіндік 
интерпетация мен оқулықтағы мәтіннің негізінде 
патшаларға алып қорғандар салынғанына бірнеше 
дәйек келтіреді. Оқушылар тапсырмаларды жеке, 
жұпта және топта орындайды, ең бастысы оқушы-
ның өзіндік көзқарасы мен пікірін қорғауға жағдай 
жасалу керек. Әр оқушының мүмкіншілігін ескеріп, 
сараланған тапсырмаларды таңдауына көмек жа-
саңыз.

Жұбыңды және тобыңды табыңдар 

Әр оқушыға бір кеспеқағаздан таратыңыз. 
Оқушылар атаулар мен анықтамаларға сәйкес жұп-
тарын табады. Жұптар әлеуметтік топтардың атқа-
ратын қызметтерінің ортақ белгілері бойынша топ- 
қа бірігуі керек. Топтарға біріккен кезде неліктен 
және қандай белгілер бойынша біріккенін сұраңыз. 
Оқушылардың қоғамдағы әлеуметтік топтардың 
әртүрлі қызмет атқаратынын түсінгендігіне назар 
аударыңыз. 
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Жауаптары
Жұптар топтарға біріккен кезде үш топты құрайды. 

Басқарушылар немесе билік иелері: тайпа көсемі, 
президент, әкім, император. Еңбекшілер мен қыз-
меткерлер: малшы, қолөнерші, жұмысшы, дәрігер. 
Қауіпсіздікті қорғаушылар: жауынгер, сот, прокурор. 

Суретпен жұмыс

Оқулықтағы 1-суретпен жұмысты мынадай 
сұрақтар арқылы жүргізіңіз: "Суретте не бейнелен-
ген? Суреттегі қорғанның әрбір элементін зерттең-
дер. Қорған құрылысының ерекшелігі неде деп ой-
лайсыңдар? Қорғандарда кімдер жерленуі мүмкін?" 
Сыныпты бірнеше топтарға бөліңіз. Топқа флипчарт 
қағазын таратып, флипчартты оқушы санына қарай 
бөліңіз. Әрбір бөліктің ішіне кіші төртбұрыштар сыз- 
ғызыңыз. Оқушылар суретке қарап, өз ойларын жа-
зады. Флипчартты сағаттың тілі бойынша айналды-
рады. Оқушылар бір-бірінің ойларын жалғастырады. 
Соңында жауаптарын талқылап, ортақ қорытынды 
жасайды. Оқушылар оқулықтағы мәтінді оқып, өз-
дерінің болжамдарының қаншалықты сәйкес кел-
генін талқылайды. Әр топтан бір-екі оқушының жау-
аптарын сыныпта тыңдатыңыз. 

Жауаптары. Суретте адам жерлейтін қорған бей-
неленген. Қорған құрылысының ерекшелігі – оның 
жерүсті және жерасты құрылыстарынан тұратын-
дығы. Жер үстіндегі құрылыс – тығыз қаланған тас- 
тардан, тас дуалдардан және үйінділер төңірегіндегі 
меңгіртастар тізбегінен тұратын алып үйінді. Үйінді 
архитектурасын жер астына түсетін дәліз (дромос) 
жолы және жерасты кұрылыстары – Тянь-Шань 
шыршасының бөренелерінен жасалған жерлеу 
орны мен қуыстар құрайды. Қорған құрылысының 
күрделілігіне қарай онда "патшалар немесе тайпа 
көсемдері жерлеген" деген болжам жасауға болады.

Сурет бойынша түсіндіріңдер

Суретті талдауға арналған аналитикалық жұмыс 
парағын қолданыңыз. Оқушылар тапсырманы жұп-
та орындасын. Суретті талқылап болғаннан кейін, 
аналитикалық жұмыс парағын толтырады. Толтыр- 
ған парақтарын келесі жұптармен бірігіп, жауапта-
рын өзара алмасып талқылайды. Соңынан оқушы-
ларға оқулық мәтінін оқытыңыз. Сақтарда қандай 
әлеуметтік топтар болғанына назар аудартыңыз. 
Неліктен патшаларға алып қорғандар салынатынын 
оқушылар түсінетін болсын. 

Жауаптары. Суреттен көретініміз: патша мен тай-
па көсемдерінің қолдарында билік пен байлықтың 
бар екендігі анық. Патшаның белгісі: қолындағы аса-
таяғымен, астындағы тағымен ерекшеленеді. Олар-
дың күші – әскерлерінде. Қалған көпшілік қауым, 
малшылар мен егіншілер оларға қызмет етеді. Жа-
уынгерлер соғысқа қатысып, елін жаудан қорғаған. 
Малшылар мал бағып, қолөнершілер түрлі бұй-
ымдар жасаған. Осылайша суреттерден сақтарда 
әлеуметтік теңсіздік болғаны туралы айтуға болады.

Жасап көріңдер

Оқулықтағы 3-суреттің негізінде алып қорғанның 
макетін дайындаңыз. Тапсырманы оқушылар топ бо-
лып орындайды. Макетті дайындау үшін бастапқыда 
оқушылар қажетті материалдар тізімін жасауы ке-
рек. Содан кейін макеттің сызбасын салып, қорған-
ның қандай болатынын алдын ала жоспарлауы тиіс. 
Қорған жасаудың әр қадамы нақты белгіленуі қажет. 
Макет жасап болған соң, оқушылар өз құрылысын 
сыныпқа сипаттап береді. Жалпы макетті дайындау 
барысында қандай проблемаларға тап болғандығы, 
оларды не таңғалдырғаны туралы айтуы шарт. Са-
бақтың соңында "Патшаларға неліктен алып қорған-
дар тұрғызылды?" деген сабақтың зерттеу сұрағына 
оқушылар жауап келтіре алатын болсын. Оқушы-
лармен бірге тақырыпты қорытындылаңыз. 

Жауаптары. Сақтарда патша құдіретті биле-
уші болып саналған. Патшаларға арнап салынған 
қорғандар олардың бақ-дәулетін көрсетеді. Сақтар 
сенімі бойынша патша – бұл құдайдың қалауы, 
көк аспан мен жердің арасын жалғаушы тұлға деп 
танылған. Оны мәңгі есте қалдыратындай алып 
қорғандар тұрғызды. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар сұрақтар арқылы қорған құрылысын 

сипаттап, қорғанда жерленген адамның кім екенді-
гіне болжам жасайды. Келесі суретті аналитикалық 
жұмыс парағының көмегімен талдайды. Жауапта-
рын жұпта талқылайды. Сақ қоғамында қандай әлеу- 
меттік топтар болғанын анықтайды. Қорғанның ма-
кетін жасау үшін оқушылар қажетті материалдар 
тізімдерін жасайды. Макеттің сызбасын дайындап, 
қорғанның жобасын жасап сипаттайды. Макетті 
жасаудағы қиыншылықтар мен таңғалдырған істер 
туралы әңгімелейді. Соңынан оқушылар зерттеу 
сұрағымен байланыстырып, тақырыпты қорытын-
дылайды.

Қосымша тапсырмалар
"Патша қорғандарын салудың пайдасы мен зия-
ны" деген тақырыпқа құрылған дәйектерге сәйкес 
деректер жинауға тапсырма беріңіз. Оқулықтағы 
мәтіндерді және қосымша қажетті ақпараттармен 
қамтамасыз етіңіз. Оқушыларды үш топқа бөліп, 
сабақта пікірсайыс ұйымдастырыңыз. Бір топ алып 
патша қорғандарын тұрғызудың пайдасын қара-
стырса, екінші топ зиянын дәлелдейді. Үшінші топ 
төреші ретінде ойынға сараптама жасайды. 

Дәйектер. Тақырып: Алып патша қорғандарын 
тұрғызудың пайдасы. 1. Патшаларға құрмет көр-
сетіледі. 2. Қорған құрылысын салу кәсіби дағдыла-
ры дамиды. 3. Ұрпақтарға мәдени, тарихи ескерткіш 
болып қалады.

Тақырып: Алып патша қорғандарын тұрғызудың зи-
яны. 1. Құрылыс жұмысы ауыр, қолмен жасалады.  
2. Құрылыс материалдары алыстан жеткізіледі.  
3. Жерленген алтын қымбат бұйымдар тоналады.



80 3-тарау.  Сақтар

3.3. Шілікті және Бесшатыр патша  
қорғандары (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау;
5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипат-
тау.

Тірек сөздер

қорған

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

Оқулық: Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары, 80-81-бет.

Зерттеу сұрағы: неліктен Шілікті мен 
Бесшатыр «Патша қорғандары» деп аталады? 

Сабаққа дайындық 
1. «Білемін, білгім келеді, білдім» кестесін оқушы-

ларға толтыруды дайындаңыз. 

Білемін Білгім келеді Білдім

2. Бесшатыр қорғаны құрылысының суреті бар 
сұрақтар жазылған А3 пішініндегі қағазды әзірлеңіз. 

3. А3 пішініндегі қағазға Венн диаграммасын дай-
ындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданын-

да ұзындығы – 80, ені 30 шақырым кеңістікті алып 
жатқан Тарбағатай жазықтығының тамаша табиға-
тында Шілікті қорғаны орналасқан. Ондағы 300-ден 
астам обаның 51-і үлкен «патша қорғандары» деп 
аталады. Қорғандарда кеңестер дәуірі кезеңдерінде, 
1949, 1952, 1962 жылдары Ленинградтан келген ар-
хеолог ғалымдар осы аймақта зерттеу қазба жұмыс- 
тарын жүргізген. С.С. Черников бастаған ғалымдар 
осы жылдары 13 обадан көптеген археологиялық 
жәдігерлер тапты. Шілікті қорымдарын Ә. Төлеу-
баев бастаған қазақстандық ғалымдар 2003 жыл-
дан бері зерттеуде. Шілікті қорғандарының ішінде 
Бәйгетөбеден қызықты археологиялық жәдігерлер 
табылған. Обаның биіктігі – 7,9 м, диаметрі – 99 м. 
Обадағы мәйіт қарағайдан соғылған табыттың ішіне 
қойылған. Адамның қаңқасы толығымен сақталған. 
Мәйіттің қасына қымбат заттар жерленген. Архео-
логтар Бәйгетөбеден мәйіттің қасынан 4303 алтын 
жәдігерді тапты. Обадан 153 мәлін бейнесіндегі 

маска, 36 самұрұқ, бұғы бейнесіндегі 20 алтын, 39 
қасқыр және арқар бейнелі бір қаптырма табыл-
ды. Бұдан басқа 23 қоңырауша сияқты, 63 кеңірдек-
ше тәріздес алтын, 17 алтын тілікше, 17 алтын сым, 
жарты шарға ұқсаған 141 салпыншақ, барлығы 2835 
құлақшалы алтын салпыншақ, 223 ұсақ кеңірдекше 
тәрізді алтын тізбе, 743 шығыршық тізбе және бір 
кішкене қапсырма шеге табылды. Табылған жəді-
герлердің арасында бесжұлдыз бейнесіндегі түйме 
қаптырма ғалымдардың ерекше қызығушылығын 
туғызған. Ғалымдар бесжұлдыз патша билігінің бел-
гісі деп есептейді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақ "дәлел" тарихи концептісі негізінде 

құрылған. "Білемін. Білгім келеді. Білдім" кестесі 
арқылы оқушылар өткен тақырыптармен байланыс 
орнатып, сабақтың мақсатын анықтай алады. Бұл 
сабақта Бесшатыр, Шілікті қорғандары және олардан 
табылған жәдігерлер туралы жазба деректер, 
археологиялық ескерткіштер негізінде «патша 
қорғандары» туралы түсінік қалыптастырады. 
Оқушылар дереккөздерден қажетті ақпаратты алып, 
білімін қолдану дағдыларын жетілдіреді. Оқушылар 
Бесшатыр «патша қорғанын» сурет арқылы 
сипаттай отырып, оның құрылысының күрделі 
екендігіне көз жеткізеді. А3 пішінді қағазға жазылған 
сипаттама жазбаларын өзге топтың жұмысымен 
салыстырып, қосымша ақпарат жинақтайды. 
«Сендерді не таңғалдырды? Не ойландырады?» 
деген сұрақтар арқылы тапсырманы қорытындылай 
алады. «Бос орынға сәйкес сөздерді қой» 
тапсырмасын түрлендіруге болады. Бұл тапсырманы 
деңгейлік тапсырма ретінде орындата аласыз. Екі 
қорғанды салыстыру арқылы Бесшатыр, Шілікті 
қорғандарының ұқсастығы мен айырмашылығын 
анықтатыңыз. Сол арқылы қорғандардың «патша 
қорғаны» екендігіне дәлелдер келтіріп, қорытынды 
жасауға мүмкіндік жасаңыз. Оқушылар топтық, 
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жұптық, жеке жұмыс жасау арқылы белсенділіктерін 
барынша таныта алады. Оқушылардың таңдауы не-
гізінде Шілікті және Бесшатыр қорғаны туралы ақпа-
рат жинау түрінде қосымша тапсырма беріңіз. 

Кестені толтырыңдар 

Сабақты «Білемін. Білгім келеді. Білдім» деген 
кестені толтыртумен бастаңыз. Кестені оқушылар 
жеке толтырады. Екі бағанды толтыруды сұраңыз. 
Оқушылардың өзара ақпарат алмасуына мүмкін-
дік жасаңыз. Жұптар топтарға бірігіп талқыласын. 
Соңынан сыныптың ортақ кестесін флипчартқа жа-
зып қойыңыз. Сабақ соңында пайдаланасыз.

Жауаптары:
Білемін Білгім келеді Білдім
Қорғандарда 
мәйіттер жерленеді

Бесшатыр, Шілікті 
қорғандарының 
құрылысы

Патша қорғандары 
үлкен құрылыс

Кім жерленген?

О дүниелік өмірге 
сеніп заттарын 
жерлеген

Қандай заттар 
табылды?

Жерлеу ғұрпы 
әлеуметтік 
жіктелумен 
байланысты

Қорғандар қай 
жерде орналасқан?

Құрылысты сипаттаңдар

Бесшатыр құрылысын сипаттауды сурет арқылы 
орындатыңыз. Тапсырма топтық жұмысқа ар-
налған. Әр топқа стикерлер мен А3 пішініндегі қағаз 
беріледі. Әрбір топқа бөлек түсті маркер таратыңыз. 
Топтар сұраққа жауаптарын жазғаннан кейін флип-
чарттарымен өзге топпен алмасады. Топта берілген 
кері байланысты талқылайды. Соңынан «Сендерді не 
таңғалдырды», «Не ойландырады?» деген сұрақтар-
мен қорытындылаңыз. 

Жауаптары. Меңгір – қорғанды айналдыра 
тұрғызылған үлкен тастар қатары. Үйінді қабаттар 
қабірдің үстіне үйіледі. Дромос – жер астынан қа-
зылған, лақатқа сырттан кіру үшін жасалған жол. 
Лақат – қабір мәйітті жерлеуге арналған орын. 

Екі қорғанды салыстырыңдар 

Берілген критерийлер негізінде оқушылар екі 
қорғанды: орналасқан жері, обалар саны, құрылыс 
көлемі, табылған олжалары бойынша салыстыра-
ды. Тапсырманы топта орындатыңыз. Оқушыларға 

А3 пішініндегі қағаздағы Венн диаграммасын тара-
тыңыз. Критерийлер негізінде Бесшатыр және Шілік-
ті қорғандарын өзара салыстыртыңыз. Тапсырманы 
орындағаннан кейін, әр топ өз жұмысын қабырғаға 
іліп, басқаларға таныстырады. Тапсырманы оқушы-
лармен бірге қорытындылаңыз. 

Жауаптары. Бесшатыр және Шілікті қорғандары 
– «патша қорғандары». 

Құрылыстары үлкен және күрделі. 
Шілікті қорғанынан патша билігінің белгісі болып 

табылатын бесжұлдыз табылған.
Қорғаннан мәйіттермен бірге көптеген алтын бұй-

ымдар табылған.

Қорытындылаңдар

"Білемін. Білгім келеді. Білдім" деген кестенің 
соңғы бағанын толтыртыңыз. Сабақтың басында 
толтырған кестенің соңғы бағанын толтыра отырып, 
оқушылар бүгінгі сабаққа баға бере алады.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар Бесшатыр құрылысын сипаттайды. 

Сұрақтарға берген жауаптарын топтар өзара баға-
лайды. Критерийлер негізінде Бесшатыр және Шілік-
ті қорғандарын салыстырады. Қорғандардың патша 
қорғандары екендігіне дәлелдер келтіреді.

Қосымша тапсырма
«Синквейн» немесе бес жолды өлең стратегия-

сын қолданып, «патша қорғаны», "лақат", "дромос", 
"меңгір", "үйінді қорған" тірек сөздердің кез кел-
генімен жұмыс жасатыңыз. Оқушылар жеке, жұпта 
немесе шағын топта жұмыс жасай алады.

1. Зат есім – 1 сөзден тұрады. 
2. Сын есім – 2 сөзден тұрады.
3. Етістік – 3 сөзден тұрады.
4. Сезімді білдіретін 4 сөзден тұрады.
5. Синоним 1 сөзден тұрады. 
Жауаптары.
1. «Патша қорғаны».
2. Алып, үлкен.
3. Салынды, қазылды, табылды.
4. Қорған құрмет, қорқыныш сезімін ұялатады.
5. «Патша обасы».
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3.4. Берел қорғандары (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын  сипат-
тау;
5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау.

Тірек сөздер
саркофаг
бальзамдау
мәңгі тоң қабаты 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы, 2010.

2. Самашев З., Жетібаев Ж.  Қазақ         петрог-
лифтері.  – Ал маты, Иль-Тех-Кітап, 2005.

Оқулық: Берел қорғандары, 82-83-бет.

Зерттеу сұрағы: Берел қорымынан табылған 
олжалар сақтардың мәдениетін қалай сипаттайды?

Сабаққа дайындық 
Суреттерді қиып дайындаңыз: «Берелдің табиға-

ты», «Берел қорғандары», «Археологтардың қаз-
ба жұмысы», «Берелден табылған артефактілер», 
«Жылқыға арналған маска» . 

Сабақтың деректі материалдары
Берел жерлеу орнынан қақпағының бұрыштары 

қиял-ғажайып құстармен, алтын жапырақша өрнек- 
терімен безендірілген саркофаг-табыт табылды. 
Қима-таған үстін бірнеше қабат қайыңтозбен және 
оның арасын толтырған жоңышқа бұтасымен жап- 
қан. Ботаник мамандар бұл өсімдіктердің шіруге 
қарсы қолданатын ерекше қасиеті бар дейді. Қи-
ма-тағанның солтүстік жағында екі қабат етіп қой-
ылған он үш аттың қаңқалары да осындай қайыңтоз 
қабықтарымен жабылған. Ер адамның басы ағаштан 
жасалған арнаулы жастықта жатыр. Берел материал-
дарын сұрыптауға атсалы сып жүрген генетика сала-
сының ғалымдарының болжауы на сүйенсек, әйел-
дің денесі ер адамға қарағанда ертерек қойылғанға 
ұқсайды. Шынында да, ағаш табыт алғашында бір 
адамға ар налып ойылғандығы айқын. Ағаш табыт-
тың ішіндегі патша мен әйелдің мүрделері толық то-
науға ұшыраған. Ғалымдар радиологиялық әдіспен 
мәйіттердің б.з.д. ІІІ ғасырда жерленгенін анықтады. 
Зерттеу қорытындысы бойынша, Берел жылқылары 
азиялық жылқы тобына жатады. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Тарихи концепт – "дәлел". Оқушылар Берел 

қорғаны туралы оқулықта берілген ақпараттар мен 
тапсырмалар негізінде қорған құрылысының ерек-
шелігін анықтайды. Бесшатыр мен Шілікті қорған 

құрылыстарын естеріне түсіріп, Берел қорғанымен 
салыстыруға мүмкіндік жасаңыз. Берел қорғаны 
құрылысында жерүсті үйіндісінің болмауы, аласа 
қорғанның тастармен жабылуы оқушыларды ойлан-
дыруы тиіс. Оқушылар Берел қорғанының жер асты-
на қарай тереңдетіп қазылғанын, адам мен жылқы 
денелерінің шірімей сақталуы үшін оба неғұрлым 
терең қазылу керектігін түсінеді. Оқушылар беріл-
ген суреттерге ортақ атау бере отырып, қорғанның 
ерекшеліктерін анықтай алады. Мәтінді оқи отырып, 
берілген сұрақтарға жауаптар іздейді. Мәңгілік тоң 
қабаты құрылысын салу және адам денесін баль-
замдау үшін қандай білім мен кәсіби шеберлік қа-
жет екендігін бірлесе талқылайды. Өткен кезеңдер-
ден ескерткіштер неғұрлым көп сақталса, олардың 
өмірі соғұрлым бізге айқын бола түсетіндігін оқушы-
лар түсінуі тиіс. Оқушылар жеке, жұпта, топта жұмыс 
жасау арқылы ортақ шешім қабылдап, өзгелердің 
пікірлерін құрметтеуді үйренеді. 

Тапсырма 

Берел (1-сурет) туралы не білесіңдер? Неліктен 
бұл аймақ археологтарды қатты қызықтырады? 
Оқушыларға Берел қорымына қатысты суреттер 
таратыңыз. Сурет тақырыптары сабаққа дайындық 
бөлімінде көрсетілген. Оқушылар сұраққа жұптасып 
талқылау жасағаннан кейін жауап береді. Соңынан 
ең үздік жауапты сыныпта тыңдатыңыз. Оқушылар 
мәтінді өз бетімен оқиды. Берел обасының ерек-
шелігін сұраңыз. Берел лақат қабірінің терең қа-
зылғанына көңіл аудартыңыз. 

Жауаптары. Берел қорымы – таумен қоршалған 
жазық өлке. Қарағай, шыршалар өскен. Берел-
де көптеген қорғандар бар. Обада мәйітпен бірге 
заттары мен аттары бірге жерленген. Археологтар 
неғұрлым көп деректер тапса, соғұрлым өткен ке-
зеңдегі адамдардың өмірлері туралы көптеген құпи-
ялар ашылар еді.
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Суретпен жұмыс

Оқушылардан суреттен не көріп тұрғанын 
сұраңыз. Өзге қорғандардан үш ерекшелігін салыс- 
тырып анықтасын. Археолог ретінде үш сұрақ құрас- 
тырсын. Оқушылар тапсырманы жұпта орындасын. 
Үлгілі жауапты сыныпта тыңдатыңыз. Қорытынды-
лаған кезде мынаған назар аудартыңыз: археологтар 
обадан көп деректер тапса, сақтардың тұрмыс-тір-
шіліктері айқын бола түседі. 

Жауаптары. Берел қорғанынан табылған олжа-
лар: екі мәйіт, 13 жылқы, ат әбзелдері, киім-кешек, 
әшекей бұйымдар, ыдыстар. Берел қорғанының 
ерекшеліктері: лақат жер астындағы тоң қабатына 
қарай неғұрлым терең қазылады. Мәйітті саркофаг-
та жерлейді. Обада мәйітпен бірге бірнеше жылқы 
жерленген. Лақат асты тоң қабат болғандықтан, 
мәйітпен жылқылар ұзақ бұзылмай сақталған. Мәй-
іттер бальзамдалған. 

Үлгі сұрақтар: Жылқылар мен мәйіт 2500 жыл 
бойы қалай бұзылмай сақталған? Табылған заттар 
жерленген адам туралы қандай ақпарат береді? 
«Тоңазытылған қабірлерді» қалай жасаған?

Деректерді талқылаңдар 
Әрбір оқушыға деректер мен мәліметтер жа-

зылған қағаздар беріледі. Оқулықтағы "Мәңгі тоң 
қабаты" қабаты мәтіні мен нұсқаулықтағы дерек-
ті материалды пайдаланыңыз. Оқушылар берілген 
мәліметтерді оқып, біледі. Сыныптастар арасында 
жүріп, ақпараттарымен бөліседі. Олар мүмкіндігін-
ше ақпараттарды көп оқушыларға жеткізуі керек. Өз 
ойларын жеткізу барысында мысалдар келтіре ала-
ды. Оқушылардың барлығы бір-бірімен ақпарат ал-
масады. Келесі кезекте оқушылар кіші топтарға бірі-
геді. Неліктен топқа біріккенін түсіндіреді. Оқушылар 
деректер мен мәліметтер бойынша: "Не таңғалдыр-
ды? Не қызықтырды? Қандай деректер қынжылтты?" 
деген сұрақтар бойынша ойларын дәптерге жазады. 

Жауаптары
Таңғалдырды:
1. Сақ тайпаларының күрделі жерлеу құрылысын 

салуы мен мәңгілік тоң қабатында мәйітті шірітпей 
сақтау технологиясын – бальзамдауды білуі.

2. Жылқыларды адаммен бірге жерлеуі.
3. Шеберлердің зергерлік бұйымдарды алтыннан 

шебер жасауы.

4. Киізден, жүннен жасалған бұйымдардың 2500 
жыл сақталуы.

Қызықтырды:
Сақ тайпаларының табиғат жағдайларын, кли-

мат ерекшеліктерін, түрлі өсімдіктердің қасиеттерін 
білуі. 

Қынжылтты:
Көптеген қорғандардың тоналуы. Адамдармен 

бірге жерлеу үшін көп жылқыны құрбандыққа ша-
луы.

5. Сұрақтар: 
Сақ тайпаларының күнделікті өмірлері қандай 

болды? Қандай кәсіппен шұғылданды? Жерленген 
адам қандай жағдайда қайтыс болды?

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар З. Самашевтің реконструкциясындағы 

Берел қорғаны заттарының тізімдерін жасайды. Ал-
дыңғы алған білімдеріне сүйене отырып, қорғанның 
өзге қорғандардан ерекшелігін анықтайды. Берел 
қорғанымен байланысты археологқа үш сұрақ құра-
стырады. 

«Деректерді талқылаңдар» тапсырмасы бойынша 
оқушылар сұрақтарды талқылап, жауаптар дайын-
дайды. Дерек бойынша "қызықтырған", "таңғалды-
рған", "қынжылтқан" жағдайларды анықтайды. 

Жауаптарын жазып, өзге топтардан кері байланыс 
алады.

Қосымша тапсырма
Тарих тақтасын құрастырыңдар. Оқушыларға 

2500 жыл бұрын өмір сүрген Берел адамының бір 
күнгі өмірін суреттеуге тапсырма беріңіз. Олар Бе-
рел адамының өмірін суреттеу кезінде обадан та-
былған олжаларды қолдансын. Оқушыларға үш түр-
лі деңгейлі тапсырманың бірін таңдап, орындауына 
мүмкіндік беріңіз. 

• Берел адамының бір күнгі өмірін сипаттайтын 
3-4 сурет салады.

• Берел адамының бір күнгі өмірін сипаттайтын 
10 сөйлемнен тұратын әңгіме құрайды.

• Берел адамының бір күнгі өмірін сипаттайтын 
күнделік жазады.

Жауаптары. Мысалы, суреттегі ер адам өзінің 
сүйікті атының үстінде, барлық қару-жарақтарын 
асынған. Аңшылыққа бара жатыр. 
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3.4. Берел қорғандары (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.1.2 ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау;
5.1.2.2 әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру.

Тірек сөздер
грифон  

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы, 2010.

2. Самашев З., Жетібаев Ж. Қазақ петроглифтері. 
– Ал маты, Иль-Тех-Кітап, 2005.

Оқулық: Берел қорғандары, 84-85-бет.

Зерттеу сұрағы: Берел қорымынан табылған 
олжалар сақтардың мәдениетін қалай сипаттайды?

Сабаққа дайындық
№1 кеспеқағаз

Жылқылар қалай  
әсемделген?

Жылқылардың басына маска 
кигізілген. Таутеке мүйізі  
көсемнің сүйікті атының басына 
кигізілген

Жылқының 
безендірілген 
ер-тұрмандары 
қандай  ақпарат   
бере алады?

 Ат әбзелдерінің әшекейлері 
аң стилінде жасалған. Ол 
сақтардың наным-сенімдерін 
білдірді

Неге  жылқыны 
иесімен бірге 
жерлеген? 

Мәйітті ата-баба аруағы әлеміне 
жеткізуші жүйрік жылқы 
болғандықтан, бірге жерлейді

Жерлеу ғұрпы 
сақтардың 
дүниетанымын 
қалай 
сипаттайды?

О дүниедегі өмірге сенді. 
Ата-баба аруағына сиынды. 
Көктегі Күн Құдайына табынды. 
Шығу тектерін аңдармен 
байланыстырды   

Жерленген 
жылқылар иесі 
туралы қандай 
ақпарат береді?

Жерленген адамның билігі мен 
байлығына жерлеу ғұрпы сәйкес 
болуы шарт. Билеушінің құдіреті 
басқа әлемге барғанда сондай 
дәрежеде болуы ескерілді

№2 кеспеқағаз

Табылған олжалар Дүниетанымдағы көріністер

Әсем безендірілген, 
маскалы он үш  
жылқы жерленген 

Сақтар "жылқылар көсемді 
ата-бабалар аруағы 
мекен еткен көк аспанға 
салтанатты түрде жеткізеді" 
деп ойлаған

Ертоқымның  
жабуында 
грифонның аңды 
талап жатқан сәті 
бейнеленген

Тотемизм. Шығу тегін 
аңдармен байланыстырады. 
Тоқыма тоқу, бейнелеу 
өнері дамыған

Грифон асатаяғы – 
құсбасты, жыртқыш 
денелі, қосмүйізді 
және қосқанатты 
образ

Көне грек жазбаларында 
«алтын қорыған грифтер»  
деп аталатын тайпа көсемі 
немесе патшаның билік 
белгісі

Мәйіттердің  денесі  
бальзамдалған,  
жануарлар денесі 
қайыңтоз қабығымен 
жабылған

О дүниеге аттанған көсем 
мәңгілік өмірге қосылады. 
Денесін сақтау – медицина, 
анатомия бойынша 
түсініктері болғандығын 
аңғартады

Мәңгілік тоң 
қабаттарында 
органикалық 
заттардың 
бұзылмауын 
ойластырған

Табиғат, қоршаған ортаны 
танып-білу.  Берелдіктер 
тоң қабатының қалыптасу 
жағдайын есептей білген

Сабақтың деректі материалдары
Берел обасында толық сақталған киімнің нұсқа-

сы жоқ деп айтуға да болады. Казба барысында 
№11 обадағы қима тағанның түкпірлерінде әртүрлі 
киімнің жыртылып немесе шіріген қалдықтары кез-
десті. Солардың ішінде кестелі оюлары бар, бағалы 
аң терілерінен, киізден тігілгендері немесе боялған 
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жүн жіптерден тоқылғандары да бар. Берелден та-
былған нұсқалар бойынша кез келген киім үлгісін 
жасап шығаруға болады. Берел патшасының басын-
дағы парикті де сол кездегі кәстөмнің бір құрамдас 
бөлігі деп қарауға болады. Обалар дан он шақты ер-
тоқымның қалдықтары табылды. Ертоқым – ол ішін 
малдың жүнімен толтырған екі тоқыма жастықша. 
Жабу түрлі түсті жүн-жіптердің көмегімен жасалған, 
кейде сюжеттік композициялардан тұратын аппли-
кациялармен әшекейленеді. Бұл – ежелгі көшпен-
ділердің ерекше дүниетанымының туын дысы.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақ "дәлел" тарихи концептісіне негізделіп 

құрылған. Оқушылар Берел қорғанынан табылған 
түрлі артефактілермен танысып, оларды зерттеу 
арқылы жерленген  адамның  кім екенін, қандай 
әлеуметтік топқа жататынын анықтай алады. 
"Ойланыңдар" тапсырмасында берілген суреттің 
грифон асатаяғы арқылы жерленген адамның үлкен 
билік иесі екендігін біле  алады. Мәтіндерді талдау 
арқылы "грифон", "асатаяқ", "кестелеу" ұғымдарымен 
танысады. Оқушылар Берел қорғанынан табылған 
археологиялық ескерткіштер сақтардың өмірі, 
олардың дүниетанымдары туралы қандай мәлімет 
беретіндігін анықтайды. Оқушылар жеке, жұптық, 
топтық жұмыстар жасау арқылы өзара ақпарат 
алмасады, бір-бірінің жауаптарын тыңдап толықтыру, 
өзара баға беру дағдыларын қалыптастырады.

Ойланыңдар

Тапсырманы орындату үшін, алдымен, оқушылар-
ды оқулықтағы суретпен таныстырыңыз. Оқушылар 
суреттегі аңды сипаттасын. Әрі қарай жұпта берілген 
сұрақтар бойынша болжам жасасын. Топта талқы-
лап, ең үздік жауапты сыныпта тыңдатыңыз. Мәтінді 
оқушылар өз бетімен оқысын. Соңынан болжамда-
рының қаншалықты сәйкес болғандығын анықтасын. 
"Грифон" деген терминге көңіл аудартыңыз. Сөздер-
ге синоним ойластырсын. Оқушылардың жаңа сөзді 
ұққандығына  көз жеткізіңіз. Археологтардың жер-
ленген адамның жоғары билік иесі болғандығын, 
көсем немесе патша екендігін грифон асатаяғы 
арқылы анықтағанын оқушылар түсінсін. Оқушылар 
бірігіп, қорытынды жасасын.  

Жауаптары. Жануар денелі, құсбасты, қосмүйізді, 
қосқанатты. Ағаштан жасалған мүсінді археолог-
тар "грифон асатаяғы" деп атайды. «Алтын қорыған 
грифтер» деген тайпа патшасының билік белгісі. Бұл 
грифон асатаяғы жерленген адамның көсем немесе 
патша болғандығын білдіреді. 

Анықтаңдар

Оқушыларға кеспеқағаздар таратыңыз. Бір оқушы-
да сұрақ болса, екінші оқушыда жауап болуы керек.  
Оқушылар өзінің сұрағына    сәйкес  жауапты іздеп 
табады. Соңынан топтар өздерінің сұрақтары мен 
жауаптарын таныстырады. Топта сұрақтарын талқы-
лап, сыныпқа жариялайды. 

2-кезеңде  екінші кеспеқағазбен жұпта жұмыс жа-
сатыңыз.  Әрбір жұп кеспеқағаздарды  мағынасына 
қарай сәйкестендіреді. Содан кейін маңыздылығы-
на қарай орналастырады. Оқушылардың жұптағы 
тапсырманы орындау барысын қадағалаңыз. Оқушы-
лардың талқылау барысындағы жауаптарын тыңдау 
арқылы үздік жауаптарды анықтап, соңынан сыныпқа 
жариялатыңыз. Бір оқушыға қорытынды жасатыңыз. 

Дәлелдеңдер

Тапсырманы жеке орындатыңыз. Тапсырманы түр-
лендіріп беруіңізге болады. Геродот сақтардың Қүнге 
табынатынын және оған арнап құрбандықа жылқы 
шалатынын жазады. Құрбандықтың мәні: «Құдайлар-
дың жүйрігі – Күн, жанауарлардың жүйрігі – жылқы 
лайық» деген мәліметін оқушыларға оқулықтан 
оқып, оған археологиялық деректер бойынша сәйкес 
дәлел келтіру тапсырмасын беріңіз. Кейбір оқушылар         
Геродоттың сөзі мен мағынасын түсіндіреді. Қалған 
оқушылар кемінде үш дәлел келтіреді. Кейбір оқушы-
лар дүниетанымдық көзқараспен байланыстырады. 

 Жауаптары. Бірінші жауап: Сақтар құдайлардың 
ішіндегі құдіреттісі – "Күн Кұдайы" деп есептейді. 
Жылқыны ең жүйрік жануар ретінде құрбандыққа 
шалды.

Екінші жауап: Берел обаларында жылқылардың 
денелері табылды. Жылқылар адамдар мәйітімен бір-
ге жерленген. Жылқылардың денелері шірімес үшін 
тоң қабаттарға жерлеп, үстін қайыңтоз жапырақта-
рымен жапқан.

Үшінші жауап: Сақтарда дүние, жаратылыс туралы 
көзқарас қалыптасты. Бұл дүниедегі өмір әрі қарай о 
дүниеде жалғасады, бұл дүние мен о дүниедегі өмірді 
реттеуші Күн Құдайы деген сенімде болды. "Жүйрік 
жылқы иесін тезірек басқа өмірге жеткізеді" деген 
сеніммен жылқыларды әсем безендірген.   

Тұжырымдаңдар

Сақтар өнерінің екі ерекшелігін анықтап, өз ойла-
рыңды тұжырымдаңдар.

Бағалау мүмкіндіктері 
"Ойланыңдар", "Анықтаңдар" айдарлары бойынша 

берілген тапсырмаларды орындауды  бағалауыңызға 
болады. 

Қосымша тапсырма   
"Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың 

өмірін толық сипаттай ала ма?" деген мәселе бой-
ынша оқушыларға бірнеше жақтайтын және қар-
сы пікірдегі дәйектерді ұсыныңыз. Оқушылар «иә» 
«жоқ», «қалыс қалдым» бағытын таңдап, дәйектерге 
дәлелдер келтіреді. 

Жақтау дәйектері: сақтар қоғамын жерлеу ғұрпы 
толық сипаттайды; тоң қабатында толық сақталған 
адам мен жылқылар маңызды дереккөз; сақтар өмірін 
ғұрыптық және тұрмыстық заттар айқындайды.

Даттау дәйектері: табылған олжалар нақты адам 
туралы мәлімет бермейді. Көптеген заттар тоналған. 
Обада тек кейбір заттар ғана жерленгендіктен, берел-
діктер өмірін толық сипаттау мүмкін емес.
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3.5. Тасмола археологиялық мәдениеті (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау.

Тірек сөздер
"мұртты" оба
тізбек

Ресурстар

1. Марғұлан А.Х, Ақышев К.А., Қадырбаев М.К., 
Оразбаев А.М. Орталық Қазақстанның ежелгі мә-
дениеті. - Алматы, 1966.

2. Бейсенов А.З. Орталық Қазақстанның ерте 
темір дәуіріндегі қоныстарды зерттеу – археологи-
яның жаңа бағыты. 2009.

Оқулық: Тасмола археологиялық мәдениеті, 86-87-бет.

Зерттеу сұрағы: «мұртты» обалардың ерек-
шелігі неде?

Сабаққа дайындық
Бесшатыр, Берел, Шілікті, Есік қорғандарының 

және «мұртты» оба суреттерін тақтаға іліп қойыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
«Мұртты» обалар – ерте темір дәуірінің ескерт-

кіштері. "Мұртты" обалар қазақтың ұсақ шоқылы 
аймағында таралған. Орталық Қазақстанның «мұрт-
ты» обалары Тасмола мәдениетіне жатады. Археолог  
М.Қ. Қадырбаев Тасмола мәдениетінің хроноло-
гиялық мерзімін б.з.д. VII–III ғасырлар аралығына 
жатқызады. «Мұртты» оба жерлеу кешендерінде 
қолданылған негізгі құрылыс материалы – тастар. 
Жерлеу құрылысы үш бөліктен тұрады. Олар: үлкен 
қорған, кіші қорған және ұзын тас тізбектері. Үлкен 
қорғанда мәйіт жерленеді. Кіші қорғандарда жылқы 
қаңқалары мен ыдыс сынықтары жерленген. «Мұрт-
ты» обалардың үлкен және кіші түрлерінің орнала-
суына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші "мұрт-
ты" обадағы үлкен үйіндіге жақын, шығыс жағынан, 
кіші оба салынған. Үлкен үйіндінің астына мәйіт 
жерленген. Кіші үйіндіге қыш ыдыс пен жылқы жер-
ленген. Үйінділерден шығысқа қарай доға тәрізді 
тас тізбектері қаланған. Екінші "мұртты" обада үлкен 
үйінді солтүстікте, кіші үйінді оңтүстікте орналасқан. 
Жерлеу ғұрыптары ұқсас. Үшінші түрінде үлкен үйін-
ді астында, кіші үйінді үстінде тұрғызылған. Төртінші-
де қыш құмыра мәйітпен бірге, жылқы шұңқыр сы-
ртында болғанымен бір үйінді астында жерленген.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақ "ұқсастық пен айырмашылық" тарихи кон-

цептісі негізінде құрылған. Сабақты сыныптағы қа-
бырғаларға жапсырылған қорған, оба суреттерін 

көрсетуден бастаңыз. Оқушылардан бұл суреттер 
туралы не білетінін сұраңыз. Оқушыларға Бесшатыр, 
Шілікті, Берел, Есік обалары белгілі болғандықтан, 
олар туралы білгендерін естеріне түсіреді. Оқушы-
лар белгісіз "мұртты" оба суретіне назар аударады. 
Өзге қорғандардан ерекше сыртқы құрылысын бай-
қау арқылы оқушылар сабақ тақырыбын анықтай-
ды. "Ойланыңдар" айдарындағы тапсырма арқылы 
оқушылар оқулықтағы суретті талдай отырып, 
«мұртты» обаның құрылысындағы ерекшеліктерін 
атай алады. Тапсырманы түрлендіріп, сурет бойын-
ша құрылысты сипаттатып, «мұртты» обаны өзге 
қорғандармен салыстырып, ерекшелігін анықта-
тыңыз. Оқушылар жеке, жұпта, топта сұрақтар қою, 
сұхбат ұйымдастыру арқылы «мұртты» обалардың 
ерекшелігін терең түсіне алады. Картамен жұмыс 
тапсырмасын орындап, оқушылар «мұртты» оба-
ларды кімдер тұрғызғанын анықтай алады.

Ойланыңдар 

Бұл айдар бойынша тапсырманы жұпта орында-
тыңыз. Оқулықта берілген 1-сурет пен сұрақтарға 
назар аудартыңыз. Оқушылардың жұпта талқыла-
уын қадағалаңыз. Олар ғалымдардың «мұртты» оба 
деп атау себебін анықтайды. Суретке қарап, оба 
құрылысының өзге қорғандармен салыстырғандағы 
кемінде үш ерекшелігін атауды ұсынуыңызға бола-
ды. Жұптардың жауаптарын сыныпта тыңдатыңыз. 
Соңынан мәтінді оқушылар өз бетімен оқысын. 
Тапсырманы оқушы қабілетіне қарай түрлендіруге 
болады. Кейбір оқушылар сурет бойынша «мұртты» 
обалар құрылыстарын сипаттайды. Оба түрлерінің 
ерекшеліктерін сызба бойынша түсіндіреді. Кемін-
де үш ерекшелігін атайды. Ал енді біріне Венн диа-
граммасы арқылы «мұртты» обаның төрт түрін өза-
ра салыстыру сызбасын жасауға тапсырма беріңіз. 
Қалған оқушылар «мұртты» обаны салу кезінде қол-
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данылған құрылыс материалдарын, еңбек құралда-
рын анықтап, әңгіме құрастырады.

Жауаптары. Обаның тас тізбектері мұртқа ұқсас 
екеніне көз жеткіздік. «Мұртты» оба екі қорғаннан 
және батыстан шығысқа қарай бағытталған екі жар-
ты доға тәріздес тас тізбектерінен тұрады. Тас тіз-
бектерінің соңы үйінділермен аяқталған. Құрылысқа 
тас материалдары көп қолданылған. Сондықтан 
ғылымда «мұртты» оба деп аталған.

Тұлғаны таныңдар

Оқушыларға айдардағы мәтінді ұсыныңыз. Мәтін-
дегі ақпаратты қолдана отырып, "Кім? Не? Қашан? 
Қайда?" сұрақтарына жауап береді. Тапсырманы 
оқушылар топта орындасын. Сұрақтарды топпен 
талқылайды. Өздерінің пікірін білдіріп, қосымша 
білімін пайдаланады. Кейін барлық топтар қорытын-
ды жасайды.

Жауаптары: 
Кім? – Ә. Марғұлан, М. Қадырбаев.
Не? – «Мұртты» оба, археологиялық ескерткіш, 

 Тасмола мәдениеті.
Қашан? – ХХ ғасырдың екінші жартысы. 
Қайда? – Орталық Қазақстанда.

Картамен жұмыс 

Тапсырманы жұпта орындатыңыз. Оқушылар, ал-
дымен, суретке қарап, ескерткіштердің қай жерлер-
ден табылғанын анықтайды. Тайпалық одақтардың 
орналасуын мәтіннен тауып, карта бойынша «мұрт-
ты» обалар қандай сақ тайпаларының аумағын-
да басым орналасқанын біледі. Өзара талқылатып, 
соңынан 2-3 жұптың жауаптарын тыңдатыңыз. 
Оқушылар мәтінмен танысу арқылы өз жауаптарын 
салыстыра алады.

Жауаптары. «Мұртты» обаларды тұрғызған тай-
палар: исседондар, аримаспылар және аргипейлер. 
Кейбір обалар массагеттер жерінде тұрғызылған. 
Ең көп «мұртты» обалар шоғырланған аймақ – Ор-
талық және Солтүстік Қазақстан. Бұл жерлерді ерте 
темір дәуірінде исседондар мен аримаспылар ме-
кендеген. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар ғалымдардың археологиялық ескерт-

кіштерді «мұртты» оба деп атау себебін анықтайды. 
Суретке қарап, оба құрылысын өзге қорғандармен 
салыстырып, 3 ерекшелігін атайды. Тапсырманы 
оқушы қабілетіне қарай түрлендіруге болады. Кей-
бір оқушылар сурет бойынша «мұртты» обалар 
құрылысын сипаттап, оның ерекшеліктерін сызба 
бойынша түсіндіреді (1-сурет). Кемінде үш ерек-
шеліктерін атайды. 

«Тұлғаны таныңдар» айдарында оқушылар мәтін-
дегі ақпаратты қолдана отырып, "Кім? Не? Қашан? 
Қайда?" сұрақтарына жауап береді. Картамен жұмыс 
жасайды. "Мұртты обалар" шоғырланған аймақты 
картадан көрсетеді. Дерек негізінде обаны кімдер 
тұрғызғанын, неліктен тұрғызғанын анықтайды.

Қосымша тапсырма
Тақырыптың сұрағына қайта оралып, Тасмола мә-

дениетіне жататын обалар қандай болғанын жалпы 
қорытындылап, келесі тапсырманы ұсынуға бола-
ды. Үш оқушыны эксперт ретінде белгілеңіз. Экс-
перт оқушылар мұғалім ұсынған ақпаратты оқып 
талқылайды. Топтағы оқушылар суретке қарап, оба 
түрлерін салыстырып, кемінде үш ұқсастығы мен үш 
айырмашылығын анықтайды. Әрбір топ өз жұмыс- 
тарын А3 пішініндегі параққа орындайды. Топтар 
өз жұмыстарын қорғайды. Эксперт құрамындағы 
оқушылар топтардың жұмыстарына баға береді. 
Соңынан мәтінді оқушылар өздігінен оқып, өз жа-
уаптарын мәтіндегі ақпарат бойынша салыстыруға 
мүмкіндік алады. 

Сабақ соңында Тасмола мәдениетіне жататын 
обалар қандай болғанын жалпы қорытындылап, 
шағын әңгіме жаздыртуға болады. Тапсырманы үй 
жұмысы ретінде ұсынған тиімді. 

Жауаптары. «Мұртты» обадағы үлкен үйіндіге 
жақын, кіші оба салынған. Үлкен үйіндінің астыңғы 
жағына мәйіт жерленген. Кіші үйіндіге қыш ыдыс 
салынып, жылқы жерленген. Үйінділерден шығысқа 
қарай доға тәрізді тас тізбектер қаланған. 
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3.5. Тасмола археологиялық мәдениеті (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау.

Тірек сөздер
табынушылық
құрбандық шалу

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. І том. – Алматы, 2010.

2. Қадырбаев М.К. Тасмола мәдениетінің ескерт-
кіштері. Орталық Қазақстанның ежелгі мәдениеті. 
– Алматы, 1966.

3. Бейсенов. А. «Мұртты» обалар. Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясы, 6-том. – Алматы, 2005.

Оқулық: Тасмола археологиялық мәдениеті, 88-89-бет.

Зерттеу сұрағы: «мұртты» обалардың ерек-
шелігі неде?

Сабаққа дайындық
Ә.Х. Марғұлан: «Мұртты» обалар – ата-баба рухына 
ас беру және еске алу мақсатында тұрғызылған 
ғұрыптық нысан. 
Ә.М. Оразбаев: Обалар  кешенін  Күнге табыну мен 
жылқыны құрбандыққа шалу  наным-сенімдеріне 
байланысты тұрғызған.
М.Қ. Қадырбаев: «Мұртты» обалар кешенінің 
шығыс құрылымдары тек ғұрыптық сипатта болса, 
кешеннің үлкен оба бөлігінде тайпаның беделді  
мүшелері, рубасылар, тайпа көсемдері жерленген. 
П.И. Мариковский: «Мұртты» қорғандар ежелгі 
обсерваториялар қызметін атқарған. Сақ 
астрономдары жұлдызды аспан, күн мен айды 
бақылап, жыл мезгілін анықтау үшін «мұртты» 
қорғандарды пайдаланған. «Мұртты» кешендер 
астрономиялық болжамдар жасау үшін  де салынуы 
мүмкін.  

А3 пішініндегі парақтарға әрбір пікірді жеке жазып  
дайындаңыз.   

Сабақтың деректі материалдары
Сарыарқа жеріндегі ерте темір дəуіріне қарасты 

ескерткіштер Тасмола мəдениетіне жатады. Тасмола 
мәдениетінің ескерткіштері исседон, аргиппей, ари-
маспы тайпаларына тән. Тасмола мәдениетінің негізі 
«мұртты» обалар болатын. Ғалым Ә. Марғұланның  
пікірінше, «мұртты» обалар – ата-баба рухын еске алу, 
олардың құрметіне ас беру мақсатында тұрғызылған 
ғұрыптық нысан. Археолог ғалым Ә.М. Оразбаев-
тың болжамы бойынша, обалар Күнге табыну мен 
жылқыны құрбандыққа шалу  ғұрыптарына байла-
нысты тұрғызылған. Тасмола мәдениетін алғаш ғылы-
ми айналымға кіргізген М. Қадырбаевтың пікірінше, 

«мұртты» обаның шығыс бөлігі ғұрыптық сипатта 
болса,  кешеннің  үлкен  оба  бөлігінде тайпаның 
рубасылары, тайпа көсемдері  жерленген.  Ғалым 
П.И. Мариковскийдің пікірінше, ежелгі кезде «мұртты» 
қорғандар обсерваториялардың қызметін атқарған. 

Сабаққа қатысты ескертпелер 

Сабақтың мақсаты – «мұртты» обалардан 
табылған жәдігерлер негізінде сақтардың ғұрыптық 
ерекшелігін түсіндіру. Оқушылар «Мұртты» 
обалардан табылған жәдігерлердің сақтардың өмірі 
мен дүниетанымын қаншалықты сипаттай алатынын 
анықтау үшін ғалымдардың пікірлеріне сүйеніп, 
бір-бірімен пікір таластыра алады. Оқушылар өз 
көзқарастарын дәлелдей алу дағдыларын дамытады. 
"Археологтың күнделігі" тапсырмасын орындау 
арқылы оқушы археологтік барлаудан бастап, 
бүкіл жұмысын жүйелей алады. Бұл тапсырманы да  
оқушылардың қызығушылығына қарай түрлендіре 
аласыз.

Жәдігерлерді топтастырыңдар

Әрбір топқа сұрақтар мен тапсырмалар  жазылған 
флипчартты таратыңыз. Деңгейлік тапсырма түрінде 
орындатуыңызға болады. Кейбір оқушылар оқулықтағы 
сурет бойынша обадан табылған ескерткіштерді 
анықтап, тізімін жасайды. Басқа оқушылар деректің үш 
тобы (қару-жарақтар; ат әбзелдері; ғұрыптық, әшекей, 
тұрмыстық бұйымдар) бойынша топтастырылады. Ал 
енді бірі табылған ескерткіштерді пайдаланып, сақтар-
дың өмірін сипаттайды. Әрбір топтан бір оқушы орын-
даған жұмысын сыныпқа таныстырады.

Жауаптары
1-топ. Обалардан жебе ұштары, қанжарлар, бел-

діктер, айналар, құрбандық ыдыстар, ауыздықтар та-
былды. Әшекей бұйымдар да орын алады.
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2-топ. Ат-әбзелдері: ауыздық, үзеңгі. Ғұрыптық, тұр-
мыстық бұйымдар: айна, қазан, әшекей бұйымдары.

3-топ. Темір және қола құю шеберлері болған. 
Қола айна, құрбандық табақтар сақтардың на-
ным-сенімдерін білдіреді. Діни ғұрыптарды сақтаған: 
өлген адаммен заттарды бірге жерлеу о дүниеде өмір 
бар дегенге сенген. Ауыздық, жүгендердің табылуы 
мал шаруашылығының дамығандығын, көшпелі мал 
шаруашылығы негізгі кәсіптің түрі болғандығын біл-
діреді. Қару-жарақтардың табылуы сақтардың жа-
уынгер халық болғандығын айғақтайды.

Ойланыңдар

Сіздің ойыңызша, «мұртты» обалар сақтардың 
діни наным-сенімі, дүниетанымы туралы жеткілікті 
ақпарат береді ме? Сынып бөлмесінің төрт бұрышы-
на ғалымдардың пікірлері және «мұртты» обалардан 
табылған бұйымдар туралы ақпарат жазылған А3 
пішініндегі парақты іліңіз. Оқушылар, алдымен, 3 ми-
нут ішінде барлық пікірлермен таныссын. Кейін қай 
көзқарасты жақтайтындығын шешіп, сол бұрышқа 
барып қосылуы керек. Түрлі көзқарастарды ұстанған 
оқушылар сыныптың бұрышына барып тұрады. 
Оқушылар шағын топ ішінде өздерінің көзқараста-
рын қуаттайтын дәлелдер іздейді. Топтарға мәтіндер 
беріңіз. Спикерлер 1-2 минут аралықта өз топтары-
ның ұстанымдарын айқындайды. Пікірталас кезін-
де оқушыларға өз көзқарастарын өзгертіп, басқа 
топтарға ауыса алатындығын ескертіңіз. Бұл жағдай 
топтың басқа мүшелерінің жауапкершілігін көтереді: 
олар жақтастары көбейту үшін пікірталаста дәлелді 
болуға тырысады.

Жауаптары: 1. Ә. Х.Марғұланның пікірін қолдай-
мыз. Себебі «мұртты» обалардағы тас тізбектерінде 
сынған ыдыс қалдықтары мен оттың күл қалдығының 
табылуы - ата-баба  рухына ас беру және еске алу 
мақсатында тұрғызылған ғұрыптық нысан екендігін 
көрсетеді.

2. Обалар кешенін күнге табыну мен жылқыны 
құрбандыққа шалу наным-сенімдеріне байланысты 
тұрғызғандығы анық. Мұртшалар күншығыс бағы-
тында салынған. 

3. «Мұртты» обаларда тайпаның беделді мүшелері, 
рубасылар, тайпа көсемдері жерленген. Себебі, оба 
бірнеше бөліктерден тұратын күрделі кешен.

4. «Мұртты» қорғандар ежелгі обсерваториялар 
қызметін атқарған. Сақтар үшін обалар сағат рөлін 
атқарып, жыл мезгілдерін анықтауға мүмкіндік бер-
ген.

Салыстырыңдар
Оқушыларға   Берел   және «мұртты» обаларды       

салыстырып,  ұқсастығы мен айырмашылықтарын  
анықтауға тапсырма беріңіз. Оқушылар Берел қорға-
ны туралы алған білімдерін қолдануы тиіс. Жерлеу 
ғұрпы, табылған олжалар мен обалар құрылыста-
рын         салыстыру   арқылы   "мұртты оба"  ерек-
шелігін анықтайды.  

Тапсырманы топта орындасын. Обалардың ерек-
шеліктерін әр жұп жеке орындап, екі жұп бірлесіп, 

ортақ белгілерін топта қарастырады. Соңынан қоры-
тынды жасатыңыз. "Мұртты" обалардың ерекшелігі 
неде?" деген зерттеу сұрағына жауап беруге бағыт-
таңыз.

Жауаптары 
Ұқсастықтары: Күн Құдайына табыну, жылқыны 

адаммен бірге жерлеу, аң бейнесіндегі қолөнер бұй-
ымдары, ат әбзелдері, тайпа көсемдері, ру басшыла-
ры жерленген күрделі жерлеу кешені.

Ерекшелігі: доғаланған тас тізбектері, мұртша-
лардың күншығыс бағытында салынуы, адам мен 
жылқының жерленуіне байланысты бірнеше түрінің 
болуы, жерлеу құрылысының  тастан салынуы.

Археологтың күнделігі

Бұл  тапсырмада  «мұртты»  обадағы    қазба жұ-
мыстары туралы  археолог ретінде зерттеу күнделі-
гін жазуды ұсыныңыз. Тапсырманы оқушы жеке 
орындасын.  Күнделік бес күнді қамтиды. Күнделікті 
жазу кезінде  оқушылар мынадай талаптарды ескер-
гені жөн: бірінші күн – барлау жұмыстары, обаны 
анықтау, географиялық ерекшеліктерін көрсету. Екін-
ші  күн – қазба жұмыстарының басталуы, археолог-
тың болжамдары. Үшінші күн – қазба жұмыстарының 
барысы. Төртінші күн – олжаларды зерттеу, талдау 
жасау. Бесінші күн – зерттеу нәтижесін қорытынды-
лау. Тарихи концептіні ескеріп, алдыңғы білімдерін 
қолдана отырып, сақтар туралы қорытынды жасай-
ды. Тапсырманы оқушылардың  қызығушылығына 
қарай түрлендіруіңізге болады. Кейбір оқушылар 
тірек сөздерге сүйене отырып, үш-төрт күндік зерт-
теу жұмыстарын жүргізеді. Ал қалған оқушылар 
нақты бұйымдарды дәлелге ала отырып, сақ тайпа-
ларының шаруашылығында орын алған өзгерістерді 
анықтайды. Өз есептерінде осы өзгерістер ерекше 
көрсетіледі.

Жауаптары
Тірек сөздер: «Мұртты» оба, исседондар тайпасы, 

Орталық Қазақстан, оба жәдігерлері, наным-сенім, 
ғұрыптық нысан, обсерватория.

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың  өздері таңдаған ғалымдардың 

пікірін жақтайтын дәлелдер келтіре алуы мен көзқа-
расын сенімді түрде қорғай алу шеберлігі мен жеке 
тақырыпты қорытындылап, күнделік жазуын     баға-
лауыңызға болады.

Қосымша тапсырма
Қызығушылық танытқан оқушыларға тапсыр-

ма беруіңізге болады. Ғаламтордан  Қазақстаннан 
басқа жерлердегі «мұртты» обаларға ұқсас ескерт-
кіштер  туралы ақпараттарды оқып, ескерткіштердің 
зерттелуі туралы шағын баяндама әзірлеп келуге 
тапсырма беріңіз. Тапсырманы үй жұмысы ретінде 
ұсынуыңызға болады.
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3.6. Сақ патшайымы Томирис (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің  
халықаралық  сахнадағы орнын анықтау.

Тірек сөздер
патшайым

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. 1-том. – Алматы, 2010.

2. Галиев А. Томирис. Тарих, тұлға, уақыт. –  Алма-
ты: Аруна, 2005.

Оқулық: Сақ патшайымы Томирис, 90-91-бет.

Зерттеу сұрағы: тарихи деректерде Томирис-
тің бейнесі қалай сипатталған?

Сабақтың деректі материалдары
Массагеттермен  Парсы патшасы Кир соғысуды 

көздеген еді. Ол туралы грек тарихшысы Геродот бы-
лай деп жазады: «Парсы патшасы Кир Вавилон елін  
жаулап алғаннан кейін, массагет тайпаларын  бағын-
дыруды жоспарлады. Саны жағынан массагет тайпа-
лары өте көп әрі бұл елдің адамдары жауынгер болды. 
Массагет  тайпалары күншығыстағы Аракс өзенінің 
арғы жағында исседон тайпаларына көрші ел болып, 
мекен етеді. Парсы патшасының массагеттер еліне 
аттануының бірнеше маңызды себептері болған еді. 
Сол себептердің бірі – Кирдің «мен қасиетті адаммын, 
наға шымның түсіне кіріп, түсінде аян берген әмір-
шісі – менмін, мен бүкіл әлемді билеуім керек" деген 
астамшылық пиғылы болатын. Екінші себеп – оның 
барлық соғыстарда жеңіске жетіп, көптеген елдерді 
бағындырып келе жатқан жолы болғыштығы еді. 
 Өйткені, парсы патшасының  көзі  түскен елдің кез 
келгені оған қарсы тұра алмай, жеңілген болатын». 

Б.з.д. V ғасырдың ортасында жазылған Геродот-
тың "Тарих" еңбегі

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақты "ерлік", "батырлық" туралы әңгімелесуден 

бастаңыз. Оқушылар "ерлік" деген сөзді қалай 
түсінетінін, ерлік жасайтын адамның бойында 
болатын қасиеттер мен тарихта ерлік жасаған қандай 
тұлғаларды  білетіндіктерін сұраңыз. Жауаптарын 
қорытындылап, оқушыларды әрі қарай Томиристің 
ерлігін сипаттауға бағыттаңыз. Оқушылар сурет 
арқылы Томиристі сипаттауға бағытталған  қысқа 
тұжырымдар түрінде 10 сөз жазуы тиіс.  Сабақтың    
тарихи концептісі "дәлел" болғандықтан, ежелгі 
жазба деректерін дәлел ретінде қолдануды үйренеді. 
Оқушылар Геродоттың жазба деректерін талдау  

арқылы соғыстың сылтауы мен себебін ажырата 
алады. Мәтіндер мен ақпараттарды қолданып, 
Томиристің тұлғалық қасиетіне баға береді. 

Ойланыңдар

Тапсырманы жұпта орындатыңыз. Оқулықтағы су-
ретпен жұмыс жасатыңыз. Томиристі       сипаттауға 
бағытталған қысқа тұжырымдар түрінде дәптерге 
жаздыртыңыз. Сіз жұптық талқылаудың қалай өтіп 
жатқанына бақылау жасаңыз. Соңынан толықты-
рулар, түзетулер енгізіңіз.  Жұпта жұмыстарын 
аяқтағаннан кейін, топқа бірігуін сұраңыз. Оқушылар 
бір-бірінің жұмыстарына кері байланыс беріп, де-
ректердің нақтылығына, қолданылған терминдердің  
дұрыстығына  көңіл аударады. Оқушылар мәтінді 
өздігінен оқып, Томирис туралы білімдері бойынша 
қорытынды жасайды.

Жауаптары. Томирис  батыл, ержүрек, шабандоз, 
мерген. Томирис – сақ патшайымы. Оның есімі сақ 
даласынан тыс елдерге де кең тараған.

Деректерді талдаңдар

Тапсырма бойынша оқушыларға Геродоттың жаз-
ба дерегін талдатыңыз. Бұл тапсырманы орындау екі 
кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде деректі оқушы-
ларға оқытыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін 
оқушыларды топқа бөліңіз. Әрбір топқа бір сұрақтан 
бөліп беріңіз. А4 пішініндегі қағаздың жоғары жағы-
на сұрақтарды жазып таратыңыз. Оқушылардың 
сұрақтарды қалай талқылап жатқанын бақылаңыз. 
Ұсынылған уақыт аяқталғаннан кейін дайындаған 
жұмыстар сынып қабырғаларына ілінуі тиіс. Екінші 
кезеңде барлық  топтарға стикер таратыңыз. Стикер-
лер екі түсті болсын. Олар келесі топтың жұмысымен 
танысып, стикерлеріне пікірлерін жазып, қабырғаға 
ілінген жұмыстарға жапсырады. Жақсы тілекке  бір 
түс, ұсыныс жауаптарына басқа түсті стикер қолда-
нады. Соңынан оқушылар өз жұмыстарындағы кері 
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байланыс бойынша топта талқылау өткізеді.  Қоры-
тындылауға 1 минут уақыт беріңіз. Қорытындыда 
оқушы соғысты Кирдің бастамақ болғанын түсінеді. 
Соғыстың сылтауы мен себебін ажырата алады. 
Оқушылар мәтінмен оқып танысады.

Жауаптары. Геродот Кир мен Томирис арасында 
болған құдандалық сылтау екендігін, ал парсы патша-
сының негізгі ойы массагеттер патшалығын иемдену 
екендігін білдіреді.

Дәлелдер: Кир жіберген елшілер Томириске құда 
түседі. Кирдің түпкі мақсаты – массагеттерді бағынды-
ру. Томирис  Кирге келісімін берген жоқ.

Томирис – көреген, келешекті болжағыш, зерделі 
адам. Жаудың жоспарын алдын ала болжап білу –  
басшының қасиеті. Екіншіден, Томирис – елін шексіз 
сүйетін патриот. Елдің тәуелсіздігін бірінші орынға 
қоя біледі. Империя басшысы Кирден қаймықпады. 
Оның ұсынысын қабылдамады.

Кир шығысқа қандай әскери күшпен келмекші? 
Кирдің массагеттерді жаулап алудағы мақсаты қан-
дай? Парсы мемлекетімен соғысты болдырмаудың 
қандай жолдары бар?  

Біз мәтінді оқу арқылы парсылардың бірнеше 
патшалықты бағындырған үлкен империя бола тұра  
сақтарды өздерінің бәсекелесі ретінде танитындығын 
білдік. 

Ойланыңдар

Оқушылар "Томирис "әлемнің төрт бұрышның 
билеу шісі" және  "патшалардың патшасы"  атанған 
парсы билеушісіне қалай төтеп бере алды?" деген 
сұрақ ауқымында 4 көзқарасты талқылау ұсыныла-
ды. Талқылау барысы мынадай кезекпен ұйымдас-
тырылады:

• оқушылар шағын топтарға бөлінеді; 
• топтың әрбір мүшесі ватманға жазылған 

тұжырыммен танысады да,  аяқталмаған екі 
сөйлемнің біреуін аяқтайды: "Мен автормен 
келісемін, себебі..." Мен автормен келіспеймін, 

өйткені...". Жұмыстың бұл кезеңінде оқушы-
лар өз пікірін ешкіммен талқыламай, тек қана 
флипчартқа жазады;

• шағын топтар өз ойларын ортаға салады, бүкіл 
сынып талқылауға қатысады. 

Жауаптары
Сақ патшайымы Кир әскеріне төтеп бере алды.
Сақтар өз жерлерін басқыншылардан қорғады, 

әділетті соғыс жүргізді.
Сақтар – жеңілуді білмейтін жауынгер халық.
Сақтар жер жағдайын жақсы біліп, соған сәйкес 

қажетті тактиканы қолдана білді.
Кир әскерлері жалдамалы, жаулап алған  елдерден 

құралған. Кир – жаулаушы, өзге елдің тәуелсіздігіне 
қол сұғушы.

Бағалау мүмкіндіктері
"Тұлғаны сипаттаңдар" атты тапсырманы оқушы-

лар жұпта орындайды. Оқулықтағы сурет бойын-
ша Томиристі  сипаттауға бағытталған қысқа тұжы-
рымдар түрінде  10 сөз жазады.  "Деректі талдаңдар" 
тапсырмасында  оқушылар  жазба деректі талдайды. 
Әрбір топ дерекпен байланысты бір сұрақты талқы-
лап, сұраққа жауап жазады. Орындалған жұмысты 
өзара бағалайды.

Оқушылар "Ойланыңдар" айдарындағы тапсырма-
ны "Томирис "әлемнің төрт бұрышының билеушісі" 
және "патшалардың патшасы" атанған парсы патша-
сына қалайша төтеп бере алды?" деген сұрақ төңіре-
гіндегі бірнеше көзқарастарды топта талқылайды, ор-
тақ шешімге келеді. 

Қосымша тапсырма
Оқушылар Томиристің тұлғалық рөлі туралы  те-

реңірек білуге қызығушылық танытқан жағдайда, 
оған қосымша ізденуге бағыт беріңіз. «Қазіргі заман-
да Томирис тұлғасының насихатталуы қандай дәре-
жеде?» деген тақырыпқа шағын хабарлама жасауға 
тапсырма беруіңізге болады. 
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3.6. Сақ патшайымы Томирис (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің  
халықаралық  сахнадағы орнын анықтау.

Тірек сөздер
шайқас 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Галиев А. Томирис. Тарих, тұлға, уақыт. –   
Алматы: Аруна, 2005. 

Оқулық: Сақ патшайымы Томирис, 92-93-бет.

Зерттеу сұрағы: тарихи деректерде 
Томиристің бейнесі қалай сипатталған? 

Сабақтың деректі материалдары
Парсы патшасы Кир б.з.д. 530 жылы массагеттерге 

қарсы соғыс жорығын бастады. Томирис өз әскер-
лерін үш күндік жерге шегіндіреді. Парсылар масса-
геттерді қулықпен жеңуді ойластырады. Сақтардың 
жеріне шатыр құрып, шарап пен уланған тағамдарға 
толтырады. Негізгі әскери күштерін жасырып қой-
ып, массагеттермен соғысуға жарамсыз әскерлерін 
қалдырады. Массагеттер Кир тастап кеткен әлсіз 
әскерлерді оңай жеңеді. "Парсы әскерлерін жеңдік" 
деп сақ жауынгерлері парсылар қалдырып кеткен 
тағамдарды жеп, шараптарын ішіп  уланады. Осы кез-
де Кирдің  жасырып қойған негізгі күшті әскерлері 
массагеттерге шабуыл жасап, қырып салады. Қолға 
түскен массагет жауынгерлерінің ішінде Томиристің 
баласы Спаргапис бар еді. Томирис Кирден баласын 
тұтқыннан босатуын сұрайды. Есін жиған Спаргапис 
масқара жеңіліске ұшырағанын, әскерлерінің қы-
рылып қалғанын біледі. Намыстанған патшайымның 
баласы өзін-өзі өлтіреді де, ар азабынан құтылады. 
Ұлы мен әскерінің үштен бірінен айырылған Томи-
рис Кир әскеріне қарсы соғысқа шығады. Массагет-
тер жеңіске жетеді. Ұрыс барысында Кир  өлтіріледі. 
Томирис қанға толтырылған торсыққа парсы патша-
сының басын салуды бұйырады: «Қанға құмартқан 
қанышер, енді қан іш!» – дейді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың мақсаты тәуелсіздік жолындағы күресте-

гі Томиристің рөлін айқындау болса, тарихи концепт – 
"дәлел" болады. "Оқиғаның жалғасын табыңдар" атты 
тапсырманы орындауды мәтінді оқытудан бастаңыз. 
Оқушылардан мәтін қандай ой туғызғанын сұраңыз. 
Бұл жерде массагеттердің де, парсылардың да жағдай-
ларын қарастырып, жұпта пікір алысуды ұйымдасты-
рыңыз. Оқушылардың дәйектері мен дәлелдеріне 
назар аударыңыз. Томиристің рөлін сипаттау кезінде 

Геродоттың деректеріне сүйеніңіз. Оқушыларға де-
ректі Томиристің рөлінде дауыс екпінін дұрыс қойып 
оқытыңыз. Олар деректерге сұрақ қойып үйренеді. 
Сұрақтардың ашық және жабық түрлеріне ажырата 
алуына көмек беріңіз. Оқушылар сұрақтар арқылы 
оқиғаларға болжам жасай алады. Оқулықтағы мәтінді 
өздігінен оқи отырып, парсылардың әскери тактика-
ларына баға бере алады. Томиристің жауды жеңуде 
қандай стратегиялар қолданғанына болжам жасай-
ды. Бірнеше берілген нұсқалардан таңдау жасағанда-
рын түсіндіре алуы қажет. 

Оқиғаның жалғасын табыңдар... 

Бұл тапсырманы оқушылар топта орындайды. 
Геродот тың дерегінен берілген үзіндіні оқушыларға 
оқытыңыз. Оқушылар Томиристің рөліне еніп, дауыс 
екпінімен оқысын. Деректе оқушылар үшін түсініксіз 
сөз болмайтындығына көз жеткізіңіз. Тапсырманы 
орындау үшін, оқушылар ашық және жабық сұрақтар 
түрлерін құрастыруы керек. Оқушылардың сұрақ 
түрлерін ажыратуына көмектесіңіз. Осы сұрақтар не-
гізінде оқиғаны болжап анықтауы қажет. Топтағы жұ-
мыстарына бақылау жасап, талдауларын тыңдаңыз. 
Жұмыстарын жариялағысы келетін топты жеребе 
арқылы анықтауыңызға болады. Кім бірінші нөмір 
алса, сол жұмысын таныстырады. Өзге топтар тыңдап, 
толықтырулар мен түзетулер жасайды. Өздерінің жа-
саған болжамының өзгелермен қаншалықты сәй-
кестігін салыстырады.

Сұрақтар: Томирис өзен үстінен көпір тұрғызуға 
неліктен қарсы болды? Томирис неліктен парсыларға 
өз жағалауына өтуіне мүмкіндік жасады? Кир Томи-
рис ұсынысын қалай қабылдады?

1. Томирис парсылар өзенге көпір салса, масса-
геттер үшін қауіпті болады деп түсінді. Парсылар 
көпір арқылы қосымша күштер жеткізе алады.

2. Томирис көпір құрылысын тоқтатудың ама-
лын қарастырып, Кир әскерлерінің жағалауға өтуіне 
жағдай жасады. Массагет басшысының шешімі екі 
жаққа да тиімді болды. 
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3. Массагеттердің үш күндік жерге шегінуі пар-
сылар үшін де тиімді ұсыныс болды. Өйткені, көпір 
құрылысын салуға көп қаражат, жұмысшы күші мен 
уақыт қажет болар еді.

Жұпта өзара пікірлесіңдер

Тапсырманы орындауды мәтінді оқудан бастаңыз. 
Мәтін қандай ой туғызғанын сұраңыз. Бұл жерде 
массагеттердің де, парсылардың да жағдайларын 
қарастырып, жұпта пікір алысуды ұйымдастырыңыз. 
Оқушылардың дәйектері мен дәлелдеріне назар ау-
дарыңыз. Бақылап жүріп ұтымды пікір алмасу жүргіз-
ген жұпты белгілеп, ортаға шығарып, сыныпта тыңда-
тыңыз.

Жауаптары. Жақтау: жауды жеңу кезінде қол-
данған кез келген тактика ақталады. Мақсатқа қол 
жеткізуде кез келген тәсіл тиімді. Айла қолдану – әске-
ри тактиканың бір түрі. Массагеттер аздаған жеңісі-
не мақтанып, той-тойлап, жаудың тұзағына өздері 
түсті. Даттау: кез келген жағдайда адамдық қасиетті 
жоғалтпау керек. "Жауың болса да әділ бол" деген 
ұстанымнан Кир ауытқыды.

Анықтаңдар

Тапсырманы орындауды, алдымен, Томиристің Кир-
ге жолдаған сәлемін рөлге еніп оқытудан бастаңыз. 
Оқушылар Томиристің жауға деген өшпенділік сезімін 
сезіне алсын. Тапсырманы топтарға бөліп беріңіз. Әр 
топ берілген тапсырма бойынша жауаптар әзірлейді. 
Тапсырманы орындап болған соң, сағат тілімен топтар 
жұмыстарымен алмасады. Оқушыларға түрлі түсті мар-
кер таратыңыз. Әр топтың өз түсі болсын. Олар келесі 
топтың жауап парақтарына түзетулер мен толықтыру-
лар жасайды. Өз жұмыстары бойынша алынған кері 
байланысты топтарында талдайды.

Жауаптары. Кир әскерінен алданып жеңіл-
ген Томиристің қаһары. Кирдің соғысты тоқтатып, 
массагеттер жерінен кетуін талап етуі. Томирис 
Кирдің жеңілетіндігіне сенімді болды. Өшпенділік 
сезімін білдіретін сөздер: Қанішер Кир, залымдық 
арқылы жеңдіңдер, жерімнен кет, әскерімді арсыз-
дықпен қырғаның жетер, қан жұтқызуға ант етемін. 
Сенімділік негізі: массагеттер тәуелсіздігін, жерін жа-
удан қорғайтын әділетті соғыс жүргізді. Массагеттер 
саны көп, жауынгер халық. Оқиға сақтардың парсы-
лармен шайқасқа түсуімен жалғасады.

Жасап көріңдер

Айдар негізінде берілген шығармашылық тапсыр-
маны деңгейлік тапсырма түрінде орындатуыңызға 
болады. Томиристің үш қасиетін сыныпта талқы-
лап анықтаңыздар. Анықталған үш қасиеті негізінде 
жарнама   құрастыруға еркіндік   беріңіз. Оқушылар 
Томиристің қасиетін таңдап алып, жарнамалайды. 
Оқушылар жеңілінен күрделісіне қарай таңдайды. 
Оқушылардың бір бөлігі жарнаманы постер түрінде 
жасайды. Кейбіреуі рөлдік сомдау арқылы көрсетеді. 
Өзгелері ақпараттық электрондық құралдармен жар-
намалайды.

Жауаптары. Негізгі идея: Томирис – батыр адам. 
Томирис – ел басқарушы тұлға. Томирис – Отанын 
шексіз сүйетін патриот.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар "Оқиғаның жалғасын табыңдар"    

тапсырмасын орындау барысында  ашық және жа-
бық сұрақтардың түрлерін құрастырады. Сұрақ түр-
лерін ажырата алады. Осы сұрақтар негізінде оқиға-
ны болжап анықтайды. "Жұпта өзара пікірлесіңдер" 
тапсырмасында Кир әскерлерінің сақ жауынгерлерін 
алдап қолға түсіру мәселесін талқылайды.  Жақтау 
және даттау көзқарасында дәйектер құрастырып, 
пікір таластырады. "Анықтаңдар" айдарындағы 
тапсырмада оқушылар деректі талдайды. "Жасап 
көріңдер" шығармашылық тапсырмасын оқушылар 
таңдауы бойынша орындайды. Томирис қасиетін 
жарнамалайды.

Қосымша тапсырма  
Кейбір оқушыларды Томиристің балалық шағы, 

ол тәрбиеленген орта, батыр болып қалыптасуы 
мен өмірлік шыңдалу мектебі қызықтыруы мүмкін. 
Бұл туралы балаларға арналған қосымша энцикло-
педиялық әдебиеттерден оқи алады. А. Галиевтің 
« Томирис» кітабын оқуға ұсыныс жасаңыз. Кітаптағы 
ақпараттардан 3 слайдтық презентация дайындауға 
тапсырма беріңіз. Кейбір оқушылар Томирис тура-
лы түсірілген фильмдер туралы ақпарат жинақтай-
ды.  Басқа оқушылар Томирис тақырыбына салынған 
суреттер көрмесін ұйымдастыра алады. Жинақтаған 
ақпараттарын келесі сабақта таныстырылым түрінде 
дайындай алады.
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3.7. Шырақтың ерлігі (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау.

Тірек сөздер
Бехистун жазбасы

Ресурстар
1. Қазақстан тарихы I том. Алматы, 2010.
2. Ежелгі Қазақстан: Қазақстан балалар энци-

клопедиясы. 2007.
3. К. Аманжолов, А. Тасболатов. Қазақстанның 

әскери тарихы – Алматы: Білім, 1999.

Оқулық: Шырақтың ерлігі, 94-95-бет.

Зерттеу сұрағы: сақтар тәуелсіздік үшін қалай 
күресті?

Сабаққа дайындық
«Дарий патшаның сақ жеріне жорығы» кеспеқағаз-

дарының сұрақтары.

Дарий парсы әскерлерінің 
даңқын одан әрі 
асқақтатуды ойлады

«Әлем әміршісі», «мәңгілік 
патшалық» сақтарды 
жеңбейінше беделін өсіре 
алмайтын еді

 Дарий жауынгер халықты 
біржолата тыныштандыру 
қажет деп шешті

 «Парсылардың сақ 
көршілері шегараға жиі 
шабуыл жасап, зиян 
келтіріп отырған»

Көрші жауынгер халық 
өзін бағындыруға 
мүмкіндік бермеді

Парсылар сақтардың 
азын аулақ бөлігін ғана 
бағындыра алды

Дарий көп әскерімен 
жорыққа аттанды

Дарий  б.з.д. 519–518 
жылдары сақ жерін басып 
алуға келді

Грекияға жорық алдында 
сақтарды бағындыру 
парсы  империясы үшін 
тиімді деп есептеді

Сақтар Грекиямен соғысуға 
әскер жіберіп тұрды

Сабақтың деректі материалдары 
Бехистун жазбасын І Дарий б.з.д. 516 ж. қазір-

гі Ирандағы Хамадан жолындағы 50 м биіктіктегі 
жартасқа жаздырған. Ол жазбаларды әйгілі істерін 
мәңгілік тарихта сақтау мақсатымен жаздыртқан 
еді. 1837 жылы ағылшынның әскери қызметкері   Г. 
Роулинсон ең алғаш Бехистун жазбасын көшірді. Биік-
тіктегі жазбаны көшіру үшін оған арқанға байланып 
жұмыс жасауға тура келді. Ол басқа сына жазула-
рымен салыстыра отырып,  жазуды оқудың кілтін тап-
ты. Бехистун жазбасы – І Дарийдің сақтарға жасаған 
жорығы туралы мәлімет беретін жазба деректің бірі. 
Бехистун жазбасының бір қатарында І Дарийдің бей-
несі мен оған тәуелді болған ел басшылары тасқа 
ойылып салынған. Жартаста суреттен басқа 14 қатар 

жазулар сына жазуымен жазылған. Бехистун  жазба-
сы әлем тарихы мен адамзаттың маңызды ескерткіші. 
Жазбада  Дарийдің билікке  келуі, соғыс жорықтары 
туралы көптеген ақпараттар беріледі. Ежелгі заман 
халықтарының мекені, тайпалардың аты І Дарий жаз-
баларында анық көрсетілген. 

Сабаққа қатысты ескертепелер
Сақ-парсы қарым-қатынасын деректер арқылы 

анықтау             мен Дарийдің сақ жеріне бағыт-
талған жорығының себептерін түсіну. Сабақтың кон-
цептісі – "дәлел". Парсылардың сақтар жеріне жорық 
жасағандығының дәлелі ретінде оқушылар Бехистун 
жазбасын қарастырады. Алайда Дарий жазбасын-
да берілген дерекке оқушылар сын көзбен қарауы 
тиіс. "Сақтарды жаулап бағындырдым" деген парсы 
жазбасына қарсы Полиэннің "Дарий сақтарды то-
лық бағындыра алған жоқ" деген дерекке оқушылар 
талдау жасайды. "Қай мәлімет шындыққа жақын деп 
ойлайсыз?" деген сұрақты қоя отырып, оқушылардың 
өз пікірлерін дәйектеуге жағдай жасаңыз. Дегенмен, 
оқушылар "берілген екі деректің де тарихи оқиғаны 
қалпына келтіруде маңызы зор" деген қорытынды 
жасай алады. Карта маңызды ақпарат көзі екендігін 
ескертіңіз. "Картаны оқыңдар" тапсырмасын  екі ке-
зеңмен орындатыңыз. Парсылардың сақтар жеріне 
жорық жасағанын картадағы шартты белгілерді пай-
далана отырып, анықтатыңыз. Оқушылар Дарийдің 
«патшалардың патшасы» деп аталу себебін картаға 
сүйеніп түсіндіреді. Парсылардың сақ жеріне жасаған 
жорығының кемінде екі себебін атай алады. Оқушы-
лар мәтіннен, картадан алған ақпараттар негізінде  
қорытынды жасай алады. 

Ойланыңдар

Тапсырманы суреттер бойынша жүргізіңіз. Оқушы-
лар Бехистун жазбасы туралы дүниежүзі тарихынан 
алған білімдерін естеріне түсіреді. Сұрақтарды өзара 
жұпта талқылайды. Жұптардың жауаптарын тыңдап, 
тарихи нақтылығына, терминдердің дұрыс қолда-
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нылуына назар аударыңыз. Бір жұптың  жауабын 
тыңдағаннан кейін қалған жұптардың жауаптары-
на толықтырулар мен түзетулер жасауын сұраңыз. 
Оқушылардың неғұрлым дұрыс жауаптарға қол 
жеткізуіне мүмкіндік беріп, қорытынды жасатыңыз. 
Оқушылар өздігінен оқулықтағы мәтінді оқып, білім-
деріне жаңа ақпарат қосады.

Жауаптары. Суреттегі Бехистун жазбасын Пар-
сы патшасы І Дарий жартасқа жаздырған. Бехистун 
жазбасында дұшпандарын аяғына жығып тұрған 
І Дарий дің бейнесі бар. Суреттегі соңғы қатардағы 
тұтқын сақ көсемі болуы мүмкін. Шошақ бөрікті ти-
грахауд сақтарының баскиімдеріне ұқсайды. Сұрақтар: 
І Дарий Бехистун жазбасын жаздырғанда қандай 
мақсатты көздеді? Бехистун жазбасы – сақтар туралы 
мәлімет берген бірден-бір жазба дерек. Бірақ сақтарды 
бағындыруы екіталай. Патша өзін жазбада тым асыра 
дәріптеген.

Анықтаңдар 

Тапсырманы орындамас бұрын оқушыларға екі 
мәтінді оқуды ұсыныңыз. Бірінші мәтін – І Дарий 
патшаның Бехистун жазбасы. Оқушылардың біріне 
І Дарий дің рөлінде сөзін дауыстап оқуын сұраңыз. 
Екінші мәтін  – Полиэннің жазбасы. Тапсырманы жұпта 
орындатып, жазбаларды өзара салыстыруын қадаға-
лаңыз. Қандай ұқсастықтары мен айырмашылықта-
ры бар екенін оқушылар анықтасын. Екінші мәтінді 
оқығаннан кейін оқушылардан көзқарастарының 
неліктен өзгергенін сұраңыз. Ең ұтымды дәйектерді 
ұсынған жауапты сынып алдында тыңдатыңыз.

Жауаптары. Екі мәтінде де Дарийдің сақтарға 
жасаған жорықтары туралы айтылған. Айыр-
машылықтары: Бехистунда Шошақ бөрікті сақтар то-
лығымен Дарийге бағынады делінген. Полиэн Дарий 
сақтарды толық бағындыра алған жоқ дейді. 

Жақтау: Полиэн жазбасына сенемін. Себебі ол – 
тарихшы, тақырыпты арнайы зерттеуші. Даттау: 
Дарий өзін бүкіл әлемнің билеушісі етіп көрсетпекші. 
Жазба Дарийдің бұйрығымен жазылған, сондықтан 
кейбір фактілер бұрмаланған. 

Картамен жұмыс

Аталған тапсырманы орындау екі кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезеңде оқушы жеке кескін картамен жұмыс 
жасайды. Парсы империясына бағынған мемлекеттер 
атауларын картадан табады. Кескін картаға белгілей-

ді. Оқушылар әрі қарай картамен жұмыс жүргізуді 
жалғастырады. Оқушылар сұраққа жауап береді. Жа-
уаптарын өзара талқылайды. Екінші кезеңде Дарий 
патшаның сақ жеріне жасаған жорығына арналған 
кеспеқағаздарды таратыңыз. Дарий патшаның сақ 
жеріне жасаған жорығының себептерін екі бағанға 
орналастырады. "Сақтардың ірі империяға қарсы 
тұру күші тәуелсіздігін сақтап қалуға деген құштар-
лықтан туындайды" деген қорытынды жасайды.

Жауаптары. Парсы империясының құрамындағы 
мемлекеттердің әскери күштері біріктірілді. Олардың 
жаяу атты әскерлері мен теңіз флоттары да жақсы 
дамыды. Сақтар – жауынгер халық. Олар шеттерінен 
мерген. Қылыш, найзамен қаруланып, аттың үстінде 
шебер соғысады.

Хат жазыңдар

Кейбір оқушылар Дарий патшаға қоятын сұрақтар 
құрастырады. Басқалары сақ-парсы қарым-қатына-
сындағы мәселені анықтап, шешу жолдарын ұсына-
ды. Қалған оқушылар Дарийге  хат жазады. Хаттың 
құрылымы: тарихи жағдайды сипаттау, мәселені ай-
қындау, сұрақтар қою, мәселенің шешу жолдарын 
ұсыну.

Бағалау мүмкіндіктері
Дарий патшаның сақ жеріне жасаған жорығының 

себептерін екі бағанға орналастырады. "Сақтардың 
ірі империяға қарсы тұру күші тәуелсіздігін сақтап 
қалуға деген құштарлықтан туындайды" деген қоры-
тынды жасайды.

Қосымша тапсырма
Тақырыпқа қызығушылық танытқан оқушыларға 

сақтар мен парсы әскери күштері туралы қосым-
ша ақпарат жинауға тапсырма беріңіз. Жиналған 
ақпараттардан  салыстырмалы  кесте жасауға кеңес 
беріңіз.  Басқа оқушыларға І Дарий мен Бехистун 
жазбасы туралы қызығушылығын туғызатын ақпа-
раттар жинауға болатын ғаламтор сайттарын ұсы-
ныңыз. Жинақтаған ақпараттардан шағын баяндама, 
2-3 абзацтан тұратын эссе жазуға  нұсқаулық беруге 
болады.  
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3.7. Шырақтың ерлігі (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық  сахнадағы орнын анықтау.

Тірек сөздер
ерлік

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бергі та-
рихы. I том. – Алматы, 2010.

2. Ежелгі Қазақстан // Қазақстан балалал энци-
клопедиясы. – Алматы: Аруна, 2007

3. К. Аманжолов, А. Тасболатов. Қазақстанның 
әскери тарихы. – Алматы: Білім, 1999.

4. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. –  
Алматы, 2006.

Оқулық: Шырақтың ерлігі, 96-97-бет.

Зерттеу сұрағы: сақтар тәуелсіздік үшін қа-
лай күресті?

Сабақтың деректі материалдары
Полиэн І Дарийдің келе жатқанын естігеннен 

кейін сақ әскерлері үш топқа бөлінген деп жаза-
ды. Парсылармен соғысу барысында бірінші тобы 
талқандалған. Парсылар сақтарша киініп алып, ке-
лесі топты да жеңеді. І Дарий әскерлерінен соңғы 
топ та жеңілген. Деректің келіспейтін тұстары бар. 
Әрбір сақ бес қарумен толықтай қаруланады. Сақтар 
жер жағдайын жақсы біледі. Сонымен қатар сақ – 
ат құлағында ойнайтын шабандоз. Ержүрек сақтар 
оңайлықпен жеңіле салмайды. Полиэн "І Дарий жо-
рыққа шықты" деген хабарды алған кезде, сақ биле-
ушілері кеңес өткізеді деп жазады. Сақтар кеңесінде 
Шырақ деген жігіт: «Сақтарды алдап қолға түсіріп, 
қырған парсыларды біз де айламен жояйық" – деп, 
өзінің жоспарын айтты. Шырақ туралы аңыз ғасыр-
дан-ғасырға ауызша жеткізілді. Б.з.д. ІІ ғасырда өмір 
сүрген Полиэн аңызды хатқа түсірді.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақты ерлік, батырлық туралы оқушылардың 

білімі негізінде әңгімелесуден бастаңыз. Еліміздің 
тәуелсіздігі жолындағы күрестер туралы оқушылар-
дың білімдерін анықтаңыз. Батырлардың суреттерін 
көрсетуіңізге болады. Бейбіт өмірдегі ерлік жасау ту-
ралы оқушылардың пікірін сұрасаңыз орынды болар 
еді. Оқушылардың ерлік, батырлық, тәуелсіздік үшін 
күрес деген ұғымдармен таныс екендігіне көз жет-
кізіңіз. Сабақтың мақсаты – тәуелсіздік үшін күрескен 
Шырақ батырдың ерлігін сипаттау. Сабақтың кон-
цептісі "дәлел" болу себепті Шырақтың парсы әскер-
лерін алдап, шөл далаға адастырғандығы жөнінде 
ақпарат келтіру маңызды. Оқушылар деректер мен 

ақпараттарды пайдалана отырып, сұрақтарға жауап 
беруді үйренеді. Оқушылар алдыңғы алған білімдері 
негізінде сақ жауынгерлерінің әскери киім-кешек-
тері мен қару-жарақтарын сипаттай алады. Оқушы-
лар жауаптарын жұпта талқылатыңыз. Оқушыларға: 
«Неліктен парсыларға сақтармен соғысу қиын бол-
ды?» – деген сұрақты қойыңыз. Оқушылардың жа-
уабын тыңдағаннан кейін оқулық мәтінімен жұмыс 
жасатыңыз. Кеспеқағаздағы жазылған дәйектерді 
маңыздылығына қарай орналастырады. Оқушылар-
дың мәселе бойынша талқылау жүргізе алуы маңыз-
ды. Шырақ батырға мінездеме жаздыруға нұсқаулық 
беріңіз. 

Дәлел келтіріңдер

Тапсырманы оқулық суретімен орындатыңыз. 
Оқушылар сақ жауынгерлерінің суреттері бойын-
ша және өз білімдерін қолдана отырып, сақтарды 
сипаттайды. Берілген сұрақтар арқылы терең сипат-
тама жасауға көмек береді. Оқушылар жауаптарын 
жұпта талқыласын. Белгіленген уақыттан кейін топта 
талқылатыңыз. Топтағы ең ұтымды жауапты оқушы-
лардың ұйғарымы бойынша сыныпта тыңдатыңыз. 
Қалған топтағылар толықтыру, түзетулер жасап, өз 
жауаптарын қорытындылауы тиіс. Сақтардың ең ба-
сты қаруы – Отанды сүю екендігін баса айтыңыз.

Жауаптары. Сақтардың атты әскерлері – алыстан 
дәлдеп ататын мергендер. Олардың жебелері улы 
және жаудың бекіністеріне от жіберетін. Жауын-
герлердің киімдері жеңіл, қозғалуға ыңғайлы. Темір 
сауыты оқтан қорғайды. Аттарын қорғайтын жабу 
жабылған. Садақтан басқа найза және қылышпен 
қаруланған. Сақтар парсыларға қарсы тұра алатын 
күш:

1. Сақтар – шабандоз. Аттың үстінде шебер ұрыс 
жүргізеді. Қарудың барлық түрін меңгерген. Сақ жа-
уынгері соғыс әдістерін қолдана алады.
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2. Сақтар – намысшыл халық. Олар дұшпанға 
қатал, досқа адал. Сақтар өз жерін жаудан қорғап 
отыр. Өз тәуелсіздігі, бостандығы үшін күреседі.

3. Әйелдер қажет болған жағдайда ерлерімен қа-
тар соғысатын. 

Әңгіме құрастыңдар

Бұл тапсырманы орындау екі кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезеңде оқушылар оқулықтағы суреттер 
және мәтін бойынша әңгіме құрайды. Оқушылар 
тапсырманы жеке орындайды. Кейін өзара жұп-
та талқылайды. Жұптар топтарға бірігеді. Топтан 
ең үздік әңгімені тыңдатыңыз. Соңынан оқушылар 
мәтінмен танысады. Олар өздерінің құрастырған 
әңгімелерімен қаншалықты сәйкес болғандығы не-
месе алшақ кеткендіктерін талқылайды. Тапсырма-
ны қорытындылау кезінде оқушылар Шырақ ерлігін 
түсінуі керек. 

Жауаптары. Бірінші суретте құмды дала көрінісі 
бейнеленген. Адамдар мен түйелер әбден қалжы-
раған. Аяқтарын әрең басады. Керуенді жол көрсе-
туші адам бастап алып келеді. Жаяу келе жатқанына 
қарағанда жергілікті жердің тұрғыны болуы керек. 
Екінші суретте керуеннің қиын жағдайға тап болға-
нын көреміз. Құмды боран соғып тұр. Түйелер мен 
адамдар сусыз шөлге тап болғандықтан, жаппай 
қырылып жатыр. Соңғы суретте патшаның құдайға 
сыйынып, жалбарынып отырған түрін көреміз. Көк-
тен бір тамшы су сұрап отырғанға ұқсайды.

Мінездеме жазыңдар

1. Шырақ батырдың өмір сүрген дәуіріне.
2. Шырақ батырдың өмір сүрген ортасына.
3. Шырақ батырдың тұлғалық қасиетіне.

Жауаптары
Шырақ батыр темір дәуірінде өмір сүрген. Сақ 

тайпасынан шыққан. Аталған дәуірде соғыстар, шап- 
қыншылық жорықтар жиі болып тұратын. Әрбір сақ 
жауынгері өз елінің патриоттары болды. Олар тәу-
елсіздікті қорғауда аянбай күресті. Шырақ осындай 
ортада тәрбиеленді. Осыдан Шырақтың бойында 
отансүйгіштік, адамгершілік, батылдық, ержүректілік 
қасиеттер қалыптасты. 

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушылардың қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін қалыптастырушы бағалау 
арқылы анықтаймыз. «Дәлел келтіріңдер» тапсыр-
масы бойынша сақтардың қарулы күштерін сипаттау 
кезінде дәлелді жауабы мен сұрақтарға жауаптарын 
оқушылардың топтың ішінде өзін-өзі бағалауына 
болады. Сурет бойынша «Шырақ батырдың» ер-
лігі туралы әңгіме құрастыру тапсырмасын шығар-
машылықпен орындаған оқушыны мақсатқа жетті 
деп есептеуге болады. Тарихи кейіпкерге мінездеме 
жазу тапсырмасын орындауын нақты критерийлер 
негізінде бағалауыңызға болады.

Қосымша тапсырма
Шырақ – батырлықтың, ерліктің, отансүйгіштіктің 

үлгісі. "Шырақты қазіргі кездегі жағдайда қандай ма-
рапат түріне ұсынар едіңдер?" деген сұраққа сәйкес 
оқушыларға тапсырма беріңіз. Батырды марапаттау 
үшін ұсыныс хат жаздыртыңыз.

Ұсыныс хаттың құрылымы:
Ұсыныс хат кімге жолданады.
Өтініш, сұрау, ұсыныс.
Ұсынылған марапат түрі. 
Марапаттауға ұсыну себептері.
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3.8. Сақтардың Александр Македонский әскеріне 
қарсы күресі (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің 
халықаралық сахнадағы орнын анықтау.

Тірек сөздер
жорық

Ресурстар

1. Құнанбаев А. Ескендір поэмасы.
2. Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінге 

дейін. I том. – Алматы, 2010.
3. Жайнақов Е. Ұлы дала мемлекеттері –  

Алматы, 2010.

Оқулық: Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі, 98-99-бет.

Зерттеу сұрағы: неліктен Александр 
Македонский дің сақтарға жасаған жорығы сәтсіз 
аяқталды?

Сабаққа дайындық
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасынан үзінді, 

Ескендір, Аристотель, күзетші рөлдеріндегі сөздерді 
дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Александр Македонский б.з.д. 356 жылы 

 Македония мемлекетінде дүниеге келген. Оның әкесі 
 Филипп – ежелгі Македонияның патшасы. Алек-
сандр жас кезінен білімді, тәжірибелі ұстаздардан 
тәрбие, өнеге алды. Аристотель Александрға 13 жа-
сынан бастап этика, саясат пәндерінен сабақ береді. 
 Плутарх айтқандай, Алексанр Аристотельді ерекше 
құрмет тұтқан. Сонымен қатар А. Македонский бола-
шақ елбасшы ретінде әскери істі игеріп, жеңімпаздық 
рухта тәрбиеленеді. А. Македонский 16  жасқа кел-
генде әкесі жорыққа аттанып, мемлекеттік басқару 
ісін ұлына тапсырады. Әкесімен тізе қосып, бірге та-
лай жорықтарға қатысады. Ол осы жорықтарда өзінің 
қолбасшылық шеберлігі мен қабілеттілігін айқын 
көрсетті. Филипп б.з.д. 336 жылы кенеттен қайтыс 
болды. Македония патшалығының мұрагері ретінде 
Александр Македонский таққа отырады.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақты Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэма-

сынан үзінді оқудан бастаңыз. Бұл  үзіндіде кім тура-
лы жазылғанын оқушылардан сұраңыз. Оқушылар 
оқулықтағы сұрақтарды жұппен ойланып көзқараста-
рын дәлелдейді. Қарсы жұппен пікірталас өткізеді. 
Оқулықтағы мәтінді оқып, ойларын дәлелдейтіндей 
ақпарат жинайды, дәптерге жазады. 1-2 минуттай 
тақырыпқа сәйкес өз ойын жазады да, сағат тілімен ке-
лесі оқушыға дәптерін береді, келесі оқушы алдыңғы 

оқушының ойын жалғастырады. Алдыңғы оқушы өз 
дәптері қайтып келгенде барлық пікірді қортынды-
лап өз ойын жазады. Егер дәптерінде қарама-қарсы 
пікірлер жазылса, онда өз ойын соған бейімдей-
ді. «Ескендір» поэмасын рөлге бөліп орындатыңыз.  
Оқушыларға рөлге еніп ойнау керектігін ескертіңіз,  
рөлде ойнаған оқушылардың рөлді сомдауы туралы 
оқушылардың пікірлерін тыңдатыңыз. Жорықтарды 
уақыт сызығына қою арқылы оқушылар жыл санау- 
дағы ерекшелікті біледі. "Грек-македон әскерлері 
сақтарды соғыста тізе бүктіре алмады"  деген тұжы-
рымы бойынша оқушылар екіжақты дәйек ұсынуы 
тиіс. Бұл тапсырманы оқушылардың қабілеттеріне 
қарай түрлендіріп ұсынуыңызға болады.  

Анықтаңдар

Оқушылардың назарын оқулықтағы суретке ау-
дартыңыз. Оқушылар оқулықтағы сұрақтар бой-
ынша жұпта  ойланып, көзқарастарын  дәлелдей-
ді. Абай Құнанбаевтың шығармасы мен Александр 
Македонский дің жорығы туралы бұрын алған білім-
дерін қолдана алады.

Өлең жолдарын оқушылар мәнерлеп оқысын. 
Дауыс ырғағы арқылы сезімді жеткізуге тырыссын. 
«Ескендір» поэмасын рөлге бөліп орындатуға бола-
ды. Алдын ала өлең сөздерін рөлдерге бөліп, дай-
ындап әкеліңіз. Поэма мазмұнын қысқаша айтып, 
оқушыларға ең маңызды жерінен үзіндіні рөлде 
ойнауға  мүмкіндік беріңіз.  Оқушыларға рөлдері 
бойынша сөздері жазылған қағаздарды таратып, ой-
наушылардың сөйлеу кезектерін түсіндіріңіз. Оқушы-
лардың  сөздерімен танысуына  1-2 минуттай уақыт 
беріңіз. Рөлдерді орындап болғаннан кейін, көрер-
мен оқушылардың пікірлерін тыңдатыңыз. 

Жауаптары. Александр Македонский жорығы. 
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасы. Александр 
Македонскийдің мақсаты – жер жүзін жаулап алу, 
елдерді тәуелсіздігінен айыру, бағынышты ету. Ақын  
Александр Македонскийдің  жаулаушылық саясатына  
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өзінің ойын білдіріп жазып отыр. Абай атамыздың 
соғысқа қарсылық пен наразылық сезімі анық 
байқалады. 

Уақыт сызығына белгілеңдер

Тапсырманы оқушылардың дәптерлеріне орында-
тыңыз. Мәтінді оқып, Александр Македонскийдің жо-
рығы болған және Арриан өмір сүрген жылдар ара-
лығын есептеуді сұраңыз. Екі оқиғаның қаншалықты 
бір-біріне жақын екендігіне көз жеткізеді. Сұрақтар 
бойынша дәптерлеріне жауаптарын жазады. Оқушы-
лар хронологияны уақыт сызбасына қойғанда жыл 
санаудағы ерекшелікті біледі. Бұл оқиғаның қанша 
жыл бұрын болғанын есептеп шығарады.

Жауаптары. Александр Македонскийдің сақ жері-
не жасаған жорығы б.з.д. 330–327 жылдары болса, 
б.з. 90–175 жылдары өмір сүрген Арриан «Александр 
жорығында» деген еңбегін жазды. Екі оқиғаның ара-
лығы – 3 ғасыр.  Арриан  еңбегін 320 жылдан кейін 
жазып отыр. Арриан зерттеулері сенімді. Тарих үшін 
аталған уақыт аралығы соншалықты алшақ емес.

Ойланыңдар

Тапсырманы оқушыларға жеке орындатыңыз. 
Тапсырманы оқушылардың қабілеттері бойынша түр-
лендіруге болады. "Александр Македонский сақтар-
ды соғыста тізе бүктіре алмады" деген тұжырымға  
кейбір оқушылар жеке ұғымдар түрінде 3 болжам-
ды дәлел келтіреді. Екі-үш оқушыға үш дәйек түрінде 
болжам жасайды. Ал басқа оқушыларға екі көзқа-
растағы қарама-қарсы дәйектер  құру тапсырмасын 
беріңіз. Олар «Александр Македонский сақтарды 
соғыста тізе бүктіре алды» және «Александр Маке-
донский сақтармен соғыста жеңіліс тапты» деген екі 
бағытта дәйектер келтіру тапсырмасын орындайды.

Жауаптары. Грек-македон әскерлерінің әскери 
техникасы жоғары деңгейде болғанымен, шөлді ай-
мақтардағы сақ-массагеттер өз әскери стратегиясын 
шебер пайдаланды. Қатал табиғи жағдайларға шыдай 
алмаған басқыншылар кері шегінуге мәжбүр болды.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар бұрынғы алған білімдерін қолдана оты-

рып, оқулық суреті мен сұрақтарды жұпта талқылап, 
өз көзқарастарын дәлелдейді. Абай Құнанбаевтың 
"Ескендір" поэмасын рөлге бөліп оқиды. Оқушылар 
уақыт сызығын қолданып, жыл санаудан бұрын қан-
дай оқиғаның, кейін қай оқиғаның болғанын анықтап, 
хронологияны уақыт сызбасына қоюдағы жыл санау 
ерекшеліктерін біледі. 

"Ойланыңдар" айдарындағы тапсырманы деңгейлі 
түрде орындайды. "А. Македонский сақтарды жаулап 
ала алмады" деген тұжырымға  оқушылар болжам-
ды дәлелдер келтіреді.  Кейбір оқушылар бір бағытта 
дәйек келтірсе, қалған оқушылар жақтау мен даттау 
бағытында  дәйектер құрастырады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға карта бойынша талдау жұмысын ұсы-

нуыңызға болады. Бұл тәсіл «жеке – жұп – топ – сы-
нып» сызбасы арқылы жүзеге асырылады. Оқушы 
берілген тапсырмамен жекелей танысып болғаннан 
кейін, өзіндік түсінік және пікір қалыптастырады. Әрі 
қарай оқушы жұптарға бірігіп, өздерінің идеялары, 
ойлары және пайымдауларымен бөліседі. Оқушы-
лар шағын топтарға бірігіп, туындаған мәселелердің 
шешімдерін талқылайды, қорытындылайды, бір 
шешімге келеді. Соңында оқушылар ең тиімділерін 
дәптерге не флипчартқа жазады.

Жауаптар. Александр Македонский жорығы-
ның бағыттары көрсетілген: Македониядан шығып, 
әрі қарай елдерді жаулап алу жорығы белгіленген. 
 Македонский бағындырған елдер қызыл сары түспен 
көрсетілген. Сақтар бағынған жоқ. Себебі сақ жері 
картада бағынған ел құрамына кірмеген. Македон-
скийдің  сақтармен шайқасқан жері анық көрсетілген. 
Сырдарияның сол жағасында шеткі Александрия қа-
ласы салынған. Македонскийдің сақтар жерінен қай-
тып кеткен бағыты көрсетілген.
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3.8. Сақтардың Александр Македонский әскеріне 
қарсы күресі (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан территориясындағы ерте 
көшпелілердің  халықаралық  сахнадағы орнын 
анықтау.

Тірек сөздер
партизан
жаулаушылар 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы, 2010.

2. Е. Жайнақов. Ұлы дала мемлекеттері. –  
Алматы, 2010.

3. А. Ғалиев, Е. Жайнақов, А. Жұмақанов. 
Көшпенділердің ұлы шайқастары. – Алматы, 2013. 

Оқулық: Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі,100-101-бет.

Зерттеу сұрағы: келіктен Александр 
Македонский дің сақтарға жасаған жорығы сәтсіз 
аяқталды?

Сабаққа дайындық
1. Сақтардың әскери тактикасы туралы ақпараты 

бар кеспеқағаздар жасаңыз.
2. Македонскийдің  портреті жапсырылған А4 

пішініндегі парақ.

Сақтар жауына күтпеген жерден шабуыл жасап, жауының 
есін жиғызбастан соққылады 
Сақтар өтірік шегініп, кілт бұрылып, қапыда қарсы 
шабуыл жасайды
Жаудың күші сан жағынан басым  болғанда, өз жерінің 
ішіне қарай шегініп отырды. Жау күші әлсіреген жағдайда, 
оларды қоршап алып, құртып жіберуге тырысты 
Сақтар әскерді өзара келісімге келіп отыратын екі топқа 
бөлді: бірінші топ соғысқан жауға қарсы майданға 
шыққанда, екіншісі жау шегінгенде соққы беруге дайын 
тұрады
Сақтардың ойнайтын барабан үні жаудың зәресін 
ұшырады. Барабан соққылары  белгілі ырғақпен  әскери 
бұйрықтарды  жеткізген
Сауыттары кеудесінен бастап, тізесіне дейін жабулы. 
Сақтар шегінген кезде қалқандарын арқаларына 
қыстырып алатын 
Сақ әскерлері  тосқауыл жасау үшін бірнеше отрядтарды  
алға жібереді және қолдау үшін қосымша күш жұмсап, 
майданның тұтастығын бұзады 

Сабақтың деректі материалдары
Александр Македонский б.з.д. 330 жылы 

Самарқанд ты басып алды. Ол Сырдарияға жетіп, 
өзеннің батысындағы бірнеше қаланы бағындырды. 
Оған қарсы  Орта Азиядағы  соғды, сақ халықтары 
көтеріліс бастады. Өлім жазасына кесілген отыз соғ-
дылық ақсүйек қорықпастан ажалды әуенмен қарсы 
алды. Азаттық жолында Сырдария бойындағы 7 қала 

македон әскерлеріне қарсылық көрсетті. Самарқанд 
қаласы көтерілістің орталығы болды. Көтерілісті 
Спитамен есімді адам басқарды. Ол басқыншылар-
мен күресте сақтардың қолдауына сүйенді. 

Бала кезінде оның әкесін гректер тұтқындап құл-
дыққа әкетеді. Анасы Спитаменді ертіп, Афиныға 
күйеуін іздеп келеді. Спитамен Афиныдағы скифтер-
ден құралған әскери жасаққа қабылданып, грек-
тердің соғыс ісін жақсы меңгереді. Спитамен  Алек-
сандр Македонскийдің шығысқа жасаған соғысы 
қарсаңында туған жеріне қайтып келіп, сақтармен 
бірге басқыншыларға  қарсы  үш жылдай партизан-
дық соғыс жүргізеді. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың мақсаты басқыншыларға қарсы ха-

лықтар күресін сипаттау және сақтардың грек-ма-
кедон әскери күшіне қарсы тұра алған себебі мен 
салдарын түсіндіру. Сабақтың концептісі – "се-
беп–салдар". Македонский жорығының Орта Азия 
жері үшін қаншалықты ауыр болғанын түсіну үшін 
оқушыларға сұрақтар арқылы суретті талдатыңыз. 
Картамен жұмыс жасау арқылы соғыстың ауқымын, 
жаулаушылар жорығының бағыттарын анықтай ала-
ды. Сақтар жеріне грек-македон әскерлерінің кіре 
алмағанын карта арқылы түсіндіре аласыз. "Сақтар 
неліктен Македонскийге қарсы күресті қолдады?" 
деген сұрақты оқушыларға қоя отырып, жауаптарын 
тыңдаңыз. Жұпта талқылатып, соңынан мәтінді оқуға 
тапсырма беріңіз. Сақтардың Македонский күшіне 
қалай қарсы тұра алған себептерін анықтау үшін 
оқушылар, алдымен, өздерінің ұрыс тактикасын 
ұсынады. Жеңіске жету себептерін маңыздылығына 
қарай орналастыру арқылы оқушылар сақтардың 
қарсы тұра алу жағдайын түсіндіре алады.
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Сұрақ құрастырыңдар 

Тапсырманы оқушыларға мәтінді оқып, танысқан-
нан кейін орындатыңыз. Мәтінді 1-2 оқушыға мә-
нерлеп оқытыңыз. Тапсырманы оқушының қабілеті-
не  қарай түрлендіруіңізге болады. Кейбір оқушылар 
мәтінді оқығаннан кейін 3 жеңіл сұрақ құрастырсын. 
Ал үздік оқитын оқушылар үш жеңіл, екі күрделі 
сұрақтан дайындасын. Қалған оқушылар 3-4 күрделі 
сұрақтар құрастырады. Қорытынды жасағанда Спи-
таменнің қолбасшылық рөліне назар аудартыңыз. 
Оның жеке басының қасиеттері қандай болу керек 
екендігін талқылаңыздар.

Жауаптары. Жеңіл сұрақтар: Македонский 
басқыншыларына қарсы көтерілісті кім басқарды? 
Спитаменнің әкесі кім болды? Спитамен көтерілісі                                           
туралы Арриан не деп жазды? Күрделі сұрақтар: 
Неліктен сақтар Спитаменмен одақ жасасуға келісті?  
Соғыс халықтардың өміріне қалай әсер етті? Македо-
ниялықтардың жорығы шығыс және батыс халықта-
рының байланысына қаншалықты әсер етті? Спита-
меннің қандай қасиеттері халықты көтеріліске бастап 
шығуға мүмкіндік берді?

Ойланыңдар

Сұраққа жауап беруді жұпта орындатыңыз. Екі 
үш жұптың жауаптарын тыңдатыңыз. Жауаптарды 
тыңдағаннан кейін оқушылар мәтінді өздігінен оқы-
сын. Сұраққа оқушылардың мәтіннен қаншалықты 
жауап ала алғандығын анықтаңыз.

Жауаптары. Сырдария жағасына македондықтар-
дың бекініс-қала тұрғызуын сақтар олардың біржо-
лата бекінуі деп түсінді.  Бұл сақтардың жеріне қауіп 
төндіреді. Өзеннің екі жағасы тым жақын еді. Еркіндік 
сүйгіш сақтар басқа елдің тәуелділігінде болуды қа-
ламады.

Анықтаңдар

Тапсырманы топта орындатыңыз. Әр топқа сақтар-
дың соғыс өнері туралы жазылған кеспеқағаздар 
таратыңыз. Осы кеспеқағаздар  негізінде өз жерін 
қорғаудың «әскери жоспарын» ұсынуға тапсырма 
беріңіз. Топтың басшысы сақ қолбасшысының рөлі-
не еніп, өз «әскери жоспарын» ұсынады. Топтар өз 
«әскери жоспарымен» таныстырып, талқылайды. 
Тапсырманың соңында барлық сынып қай топтың 
ұсынған жоспары ең ұтымды екенін таңдап, дәлел-
деуі тиіс. Кейін Македонский  жорығының сәтсіз 
аяқталу себебін алған білімдері бойынша анықтайды.  
Анықтаған себептерді маңыздылығы бойынша орна-
ластыруын сұраңыз.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқу мақсатына қол жеткізу үшін оқушылардың 

алған білім, дағдыларын тиісті түрде бағалаңыз.  Бір-
неше тапсырманы оқушылардың қабілетіне қарай 
түрлендіріп, қалыптастырушы бағалауға жағдай жа-
саңыз.  

Суретті талдауға арналған сұрақтарға жауап беруі, 
жеңіл және күрделі сұрақтарды құрастыруын бағалай 
аласыз.

 Сақтардың  соғысу әдістерін ұсынған оқушыларды 
тапсырманы орындауына қарай оқу мақсатына жетті 
деп қарастыруыңызға болады.

Қосымша тапсырма
"Александр Македонскийдің сақтар туралы пікірі 

қандай?" деген тапсырманы А4 пішініндегі параққа 
орындайды. Парақ ортасында Македонскийдің пор-
третін жапсыртыңыз. Жан-жағынан жебе сызықтар 
арқылы бағыттап, Александр Македонскийдің сақтар 
туралы 4-5 пікірін параққа жазады. Соңынан оқушы-
лар өзара жұмыстарымен алмасып, кері байланыс 
жасайды.
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Тараудың қорытындысы 

Оқу нәтижелері
Оқушылар:
• оқушылар осы тараудың соңында ерте темір  

кезеңіндегі сақтардың Қазақстан аумағында тара-
лып орналасуын карта арқылы танып білді;

• грек, рим және парсы деректеріндегі ақпарат-
тарды талдау арқылы сақтар қоғамын, әлеуметтік 
жағдайы мен саяси-әскери өнерін сипаттады;

• сақ археологиялық ескерткіштерін зерттеу 
арқылы сақтардың наным-сенімдерін, дүниетаны-
мын түсінді;

• «Мұртты» обалардың ерекшеліктерімен таныс ты;
• Геродот пен Помпей Трог деректерінің негізін-

де Томирис тұлғасына мінездеме берді;
• Бехистун жазбасы, грек тарихшыларының жаз-

ба деректері арқылы сақ-парсы қарым-қатынаста-
рын анықтап, түсіндірді;

• Дарийді шөл далаға адастырып әкетіп, парсы 
әскерлерінің жартысын қырғынға ұшыратқан Шырақ 
батырдың ерлігін әңгіме құрау арқылы сипаттады;

• сақтардың Александр Македонский әскери 
күштеріне қарсы тұра алғандығын дәйектер келтіре 
отырып негіздеді.

Өздеріңді тексеріңдер
Осы тарауда алған білімдерін қорытындылап, 

оқушыларға нені білгендерін, нені үйренгендерін 
еске түсіру үшін мынадай тапсырманы орындауды 
ұсыныңыз. 

Ерте темір дәуіріндегі сақ тайпалық қоғамындағы 
тарихи оқиғалар мен үрдістерді саяси, әлеуметтік, мә-
дени тұрғыда  дәйектейді. Кестені дәптеріне түсіреді, 
б.з.д. VII–III ғасырларда Қазақстан аумағында өмір 
сүрген сақ тайпаларының маңызды тарихи оқиғала-
рын сипаттап, жіктейді. 

Оқушылардың  ықтимал жауаптары.
Әлеуметтік қатынастарға байланысты оқиға-

лар: сақ қоғамында әлеуметтік жіктелу орын алған, 
әлеуметтік теңсіздік қорғандар, обалардың құрылы-
сынан анық көрінеді. Патша, тайпа көсемдері жоғары 

сатыда, содан кейін жауынгерлер, ал қарапайым мал-
шылар төменгі сатыда  болды. 

Саяси оқиғалар: сақтар парсыларға және 
грек-македон патшасы Александр Македонскийге 
қарсы күресте ерекше батылдық көрсетіп, өз жерінің 
біртұтастылығын сақтап қалды. 

Мәдениет дамуын көрсететін оқиғалар: Есік, 
Берел обалары мен Шілікті және Бесшатыр қорған-
дарынан табылған археологиялық олжалар сақтарда 
қолданбалы өнер, «аң стилінің» қолданылуын көр-
сетіп, сақтардың наным-сенімдері мен дүниетанымы 
туралы құнды ақпарат береді. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға тарау бойынша алған білімдерінің не-

гізінде шығармашылық тапсырма орындатуға бола-
ды. Тапсырма топта орындалады. Оқушылар экскур-
совод рөлін сомдап, шетелдік қонақтарға сақтардың 
тарихы бойынша қысқаша «экскурсия» ұйымдасты-
рады. Оған дейін қысқаша тарихы жазылған кітапша-
ларын дайындаулары мүмкін. Оның мазмұнында 
мынадай мәселелер қарастырылуы тиіс: сақтардың 
археологиялық ескерткіштері, патша қорғандары, сақ 
жауынгерлері, шаруашылығы мен тұрмыс-тіршілігі 
және т.б. Кітапшалар жасауға қажетті суреттер, га-
зет-журнал материалдары мен қағаз, желім, қайшы, 
түрлі түсті қарындаштармен қамтамасыз етіңіз. Қо-
сымша тапсырма сабақтан тыс ұйымдастырылады.
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Тарау бойынша қорытынды тапсырмалар 

1 тапсырма. Берілген дәйексөздерді талдаңдар.

Дәйексөз Не туралы? Не қызықтырды? Қандай қорытындылар шығаруға 
болады?

...Жылқыларының жүген-
дері алтынмен әшекей-
ленген. Оларда күміс жоқ, 
темір аз, жез бен алтын 
жеткілікті.      

Страбон
...Егер барлық асыл бұй-
ымдарды лақтырып, же-
белі садақпен қаруланып, 
сақтардың ортасында өмір 
сүрсең, онда сен де еркін 
адам болар едің.     

Анахарсис
Массагеттер  скифтер     
сияқты киінеді, солар     
сияқты өмір сүреді. Олар 
салт атпен де, жаяу да 
соғыса береді.    

Геродот              

2 тапсырма. Рөлдік ойынның сценарийін  құрастырыңдар.

Тақырыбы: Шырақтың ерлігі.

Болған оқиғаның қысқаша сипаттамасы:

Кейіпкерлер:  _____________    _____________       _______________  __________________    

Оқиға желісі:

      _______         _______         ______          _______
_______         _______         ______          _______     
_______         _______         ______          _______     
_______         _______         ______          _______     
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3 тапсырма. Кестені толтырыңдар.

Қорғандар Құрылыс ерек-
шелігі

Жерлеу
ғұрпының ерекшеліктері

Табылған археоло-
гиялық олжалар

Дүние-
таным Қолөнер

Есік

Бесшатыр

Шілікті

Берел

Қандай қорытынды 
жасауға болады?

4-тапсырма: Александр Македонскиймен сұхбат жүргізу. Сұрақтар:  
1. Неліктен сіз сақтарға қарсы жорыққа шықтыңыз?
2. Бұл жорық қалай жүзеге асты?
3. Өз мақсатыңызға жете алдыңыз ба?
4. Сақтар туралы белгілі бір пікіріңіз қалыптасты ма? Олар туралы не айта аласыз?
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4. Үйсіндер мен қаңлылар

Тарау мақсаттары
• үйсін мен қаңлылар мемлекеттік бірлестік-

терінің құрылу алғышарттарын білу; 
• үйсін мен қаңлылардың қоғамдық құрылысын 

анықтау; 
• әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіру;
• үйсін, қаңлылардың көрші елдермен қарым-қа-

тынасын анықтау;
• Ұлы Жібек жолының пайда болуын түсіндіру;
• ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерек-

шеліктерін сипаттау;
• көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан 

үлесін түсіну.

Негізгі дағдылар
Оқушылар: 
• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажетті 

ақпараттарды анықтап, қолдануды, тұжырым жасау- 
ды;

• мемлекеттердің аумағын, маңызды география- 
лық нысандарын картадан көрсетуді; 

• археологиялық ескерткіштердің ұқсастықтары 
мен ерекшеліктерін анықтауды;

• археологиялық олжалар арқылы тайпалық бір-
лестіктердің өмірі, мәдениеті мен дүниетанымын 
түсіндіруді;

• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді; 
• мәтінмен жұмыс жасауды, оның негізгі идеясын 

анықтауды үйренеді.

Қосымша әдебиет
• Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 

I том. – Алматы, 2010.
• Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, 

обитавших в Средней Азии в древние времена.    
(Научное издание) – Т.1. – ТОО «Жалын баспасы», 
1998.

Ойланып көрейік
Б.з.д. ІІІ-ІІ ғасырларда Орталық Азияда жаңа мем-

лекеттік бірлестіктер, соның ішінде Үйсін, Қаңлы мем-
лекеттері қалыптасты. Үйсіндер мен қаңлылар туралы 
мәліметтер көбінесе қытай жазбаларында кездеседі. 

Үйсін атауы қытай жазбаларында б.з.д. II ғасырдан 
бастап кездеседі. Олар «ат жақты, аққұбаша, сары 
шашты» болып бейнеленеді. Олардың ордасы Қызыл 
Аңғар (Чигучен) қаласы, Ыстықкөл мен Іле өзенінің 
оңтүстік жағалауы аралығында орналасты. Қытай жаз-
баларында үйсіндер «егіншілікпен де, бау-бақша-
мен де шұғылданбайды, шөбі мен суы мол жерлерді 
таңдап, малмен бірге бір орыннан екінші орынға 
көшіп жүреді» деп сипатталған. Сырдария бойын-
дағы аймақта Қаңлы мемлекеті б.з.д. ІІІ-ІІ ғасырларда 
құрылған. Бұл сол кезеңдегі көшпелілер үстемдігінің 
күшеюінен болған. Қытай деректерінде олардың тай-
палық одағы 120 мың отбасы немесе шамамен 600 
мың адамы, 120 мыңға дейін жауынгері болған деп 
мәлімдейді. Екі басты қаласы – жазғы және қысқы 
астаналары болғандығын жазады.   

«Ұлы Жібeк жолын бaқылaу қаңлыларға қандай 
мүмкіндіктер берді?» деген сұрақты талдау барысын-
да халықаралық сауда жолы туралы оқушылармен 
шолу жасап кеткеніңіз жөн. Ұлы Жібeк жолын бaқылaу 
қаңлыларға белгілі бір мүмкіндіктерді берді. Оқушы-
лар өз жауаптарында қаңлы тұрғындарының халықа-
ралық саудаға қосылғанын алыстағы қолөнер орта-
лықтарында дайындалған заттардың табылғандығы 
дәлелдейді деп атап өтеді. Оларға: түрлі түсті шыны-
лардан жасалған моншақтар, нефрит бұйымдары, 
қола айналары жатады. Сырдария бойы, Арал өңірі 
аймақтарының ескерткіштерінде бір мезгілде Қара 
теңізден, Ираннан, Сириядан, Үндістан мен Қытайдан 
әкелінген заттардың кездесуі ерекше назар аудартады.

«Археологиялық ескерткіштер үйсін, қаңлы мә-
дениеті туралы қандай мәліметтер береді?» деген 
сұрақты қарастырған уақытта дәлел ретінде келтіріп 
өтетін ескерткіштерді атаса жеткілікті. Оқушылар бол-
жаммен үйсін, қаңлы тайпаларының мәдениеті тура-
лы қандай археологиялық олжалар арқылы мәлімет 
алуға болатынын сипаттап өтеді. Ал археологиялық 
ескерткіштер арқылы үйсін, қаңлы тайпаларының мал 
шаруашылығы және егін егумен қатар қолөнердің 
дамығанын анықтайды. Мысалы, тоқымашылық, жіп 
иіру, тері өңдеу, қыш ыдыстар жасаудың кең тараға-
ны белгілі болды. Тастан, металдан, сүйектен әртүрлі 
еңбек құралдарының жасалуы тайпалардың шару-
ашылықтың бірнеше саласын игергенін көрсетеді. 
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4.1. Үйсіндер туралы жазба деректер (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік  бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру;
5.1.2.2  әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсін-
діру. 

Тірек сөздер
гуньмо
бек 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы – Алматы. Көне заманнан 
бүгінгі күнге дейін. І том. Атамұра, 2010.

2. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура 
саков и усуней долины реки Или. – Алматы, 1963.

3. Ежелгі үйсін елі. / Құрастырушы Шадыман 
Ахметұлы. – Үрімжі: ҚХР Шыңжаң халық баспасы, 
2005.

4. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

5. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993.

6. Салғарұлы Қ. Таным тармақтары. – Алматы, 
1998.

Оқулық: Үйсіндер туралы жазба деректер,106-107-бет.

Зерттеу сұрағы: қытай авторлары үйсін-
дердің өмірін қалай сипаттады?

Сабаққа дайындық
Қытай саяхатшылары, үйсін тайпаларына қатысты 

А4 пішінінде түрлі түсті суреттерді сынып қабырға-
сына іліңіз. Үйсін мемлекеті көрсетілген тарихи карта, 
ермексаз, түрлі түсті қағаздар, маркер, ватманды топ-
тарға таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
"Усун" этнонимінің  мағынасы осы кезге дейін 

нақты анықталмай отыр. Ол қытайдың иероглифтік 
жазбаларынан ғана мәлім, ал оның қазіргі айтылуы 
қазақтардың ұлы жүз құрамындағы "үйсін" руының 
атауына сай. Бірқатар зерттеушілер бұл транскрип-
цияны Орта Азия тарихындағы "асиан" этнонимі деп 
таныса, ал енді бірі "у-сун" деп аталатын екі иерог-
лиф ертедегі қытай тілінде "а-сман", яғни "аспан" деп 
айтылғанын жорамалдайды. Бұл айтылғандарды усун 
гуньмосына күйеуге берілген қытай ханшасының 
өлеңінде: "Менің үйім мені .... Аспан Еліне .... күйеу-
ге берді" деген сөздері растауы мүмкін. Үйсін aтaуы 
қытaй трaнскрипциясы бoйыншa «усун» дeп aтaлғaн. 
Кeйін oртa ғaсырлaрдa «ушин», «хуши» түріндe 
кeздeсeді.

Eжeлгі үйсіндeрдің бaстaпқы қaлыптaсқaн жері 
– Сoлтүстік-Бaтыс Қытaй аймағы. Oлaр кeйін б.з.д. II 
ғасырда Тaрбaғaтaй тaуы, Жетісу (Жoңғaр) Aлaтaуы 
бaурaйынa кeлгeн. Жeтісудa б.з.д. 170–160 жыл-
дaры үйсін мeмлeкeті құрылғaн бoлaтын. Мeмлeкeт 
хaлқы 630 мыңғa жeтіп, aймaқтaғы  eң  ірі eлгe aй-

нaлды. Қытaй үйсіндeрдің сюннулeргe Oрдoстa 
сoққы бeруін қaлaды. Чжaнь Цяньның aйтуы бoй-
ыншa, үйсін билeушіcін бір кeздe юэчжилeр өлтір-
гeн. Oның жaлғыз қaлғaн ұлын қaншық қaсқыр мeн 
қaрғa күзeтіп, кeйін шаньюй eсeйгeн шaғынa дeйін 
тәрбиeлeгeн. Eр жeткeн Гуньмо әкeсін өлтіргeні үшін 
кeк қaйтaруғa шаньюйден рұқсaт сұрaп, юэчжилeрді 
тaлқaндaғaн. Oртa Aзия юэчжилeрінің aмaн қaлғaн 
бөлігі бaсқа тaйпaлaрмeн oдaқтaсып, б.з.д. 140 жылы 
Грeк-Бaктрия мeмлeкeтін тaлқaндaғaн.  

Үйсін мелекетінде ұлы және кіші гуньмолардан 
басқа да шендер мен лауазымдар болған.  

Археологиялық материал, әсіресе, Шығыс Жетісу 
аумағынан табылған археологиялық материалдар үй-
сіндердің түріктерге дейінгі заманда әлі де кең-байтақ 
жерде өмір сүре бергенін дәлелдейді. Б.з. Х ғасыры-
ның өзінде деректемелер беттерінде үйсін атауы қай-
тадан пайда болды.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен тақырыптарда сақ тайпаларының 

тарихымен танысқан болатын. Сабақ мазмұндары 
алғашқы темір дәуіріндегі мемлекеттің аумағы, саяси 
жүйесі, тәуелсіздік үшін соғыстар сияқты ақпаратқа 
толы болды. Бүгінгі сабақта үйсін тайпасының тарихы, 
мемлекеті, сатылы басқару жүйесімен таныстыра-
ды. Оқушылар жұпқа, топқа біріге отырып, берілген 
ақпараттар мен тапсырмалар арқылы тақырыптың 
мазмұнын анықтайды. Сабақтың тарихи концептісі 
"дәлел" болғандықтан, тақырып бойынша бірнеше 
дерек ұсынылады. 

Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақ-
сатында сыныптың ішіне Қытай тарихшыларының, 
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Қытай ханшайымының суретін, үйсін мемлекетінің 
картасын іліп қойыңыз. Оқушылар "Қытай елінің та-
рихшылары мен ханшайымының үйсін мемлекетіне 
қандай қатысы бар? Неліктен осы елдің тарихшыла-
ры көп мәлімет қалдырған?" деген сұрақтарға жау-
ап бере отырып, қандай деректер шынайы ақпарат 
беретіндігі туралы өз пікірлері бойынша қорытынды 
жасауы қажет. Кейін сабақтың тақырыбы мен оқу 
мақсаттарын, нәтижелерін оқушыларға ұсыныңыз. 

Анықтаңдар

«Аққу әні» жырында ханшаның көңіл күйімен қа-
тар, өзі ұзатылған үйсін тайпасының тұрмыс-тіршілігі 
баяндалады. Ең алдымен жырда ханшайым үйсін-
дерді қалай сипаттағандығына назар аудартыңыз. 

Мысалы: 
Олар дөңгелек үйде тұрады, 
Айнала орап киізбен.
Жейтіндері ет қана,
Ішетіндері сүт қана. 
Осы өлең жолдарында үйсіндердің тұрмыс-тір-

шілігі мен шаруашылығына қатысты ақпараттар бар. 

Қоғамды сипаттаңдар
Алдымен оқушылардың назарын мәтінге  байла-

нысты берілген «Қоғамдық құрылыс» (3 сурет) суреті-
не аудартыңыз. Бұл тірек-кестеде басқарудың сатылы 
жүйесі көрсетілген. Оқушы осы арқылы мемлекеттегі 
лауазым иелерімен таныса отырып, күрделі  иерар-
хиялық басқарудың орын алғандығына көз жеткізеді. 

Тірек-кесте негізінде мынадай тапсырма ұсы-
нуға болады. Сыныпты топқа бөліңіз. Оқушылар, 
алдымен, басқару   жүйесінің құрылымын, одан соң 
басқа мемлекетте маңызды рөл атқаратын  лауазым-
ды адамдарды анықтайды. Оқушылар бекті не руба-
сыларды таңдауы мүмкін. Ал кейбіреулері қарапайым 
адамды алуы мүмкін. Бұл жерде билік иесінің қанша-
лықты жоғары орналасуы емес, мемлекетте маңыз-
ды, аса көп қызмет атқаруын қарастыру керек. Үйсін 
мемлекетіндегі басқару жүйесінің өзіндік ерекшелігін 
талдайды. Әр топ өз жауаптарын ортаға ұсынады. 

Тапсырманы оқушыларға әртүрлі формада ұсына 
аласыз:

• мемлекеттегі лауазымды тұлғалардың қызмет-
терін сипаттайды;

• басқару жүйесінің күрделі екендігін көрсететін 
арнайы сызба жасайды;

• лауазымды тұлғалардың қызметі көрсетілген 
оқиға желісі құрастырылады. Рөлдік ойын сценарийі 
ұсынылады. 

Жауаптары. Мысал ретінде таңдаған тұлғалар – 
қарапайым адамдар. Олар мемлекетте маңызды рөл 
атқарады. Өйткені, мемлекеттің негізгі байлығы – жер 
және мал. Ал малды күтіп, жерді өңдейтін адамдар 
бұл – қарапайым егіншілер мен малшылар.

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушылардың қан-

дай нәтижеге қол жеткізгенін қалыптастырушы баға-
лау арқылы анықтаймыз. Қоғамды сипаттау кезінде 
оқушылардың  білімін, дағдыларын бағалауға мүм-
кіндік бар. Оқушының топпен, жұппен жұмыс жа-
саудағы іс-әрекетін жан-жақты қадағалап, өзіндік 
бағалау жасаңыз. Осы тапсырманы ұйымдастыру ба-
рысында топпен жұмыс жасаудың өзіндік критерий-
лерін де ұсынып өтіңіз:

a) нақты бағалау критерийлерін түсінеді; 
ә) критерийлерге сай өзінің және өзгелердің жұ-

мысын объективті бағалай алады;
б) өз жұмысы туралы рефлексия жасай алады.
в) топ мүшелеріне кері байланыс ұсына алады.

Қосымша тапсырма
Тақырыптың сұрағына қайта оралып, қосымша 

ақпараттың көмегі арқылы «Ақпараттық органайзер» 
құрастырады. Органайзерде мынадай айдарлар бо-
луы мүмкін: Қытай саяхатшыларының есімдері, олар-
дың үйсін мемлекетіне қатысты мәліметі, еңбектері, 
оқушы қорытындысы және т.б. 

Қытай авторларының үйсіндер туралы қандай 
ақпарат бергенін жалпы қорытып, шағын әңгіме жаз-
дыртуға болады. Мысалы,

Мемлекет құрылды ...
Ең басты жетістіктері – …
Көрші елдермен байланысы ...
Қорыта айтқанда..
Бұл тапсырманы үй жұмысы ретінде ұсынған тиімді. 
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4.1. Үйсіндер туралы жазба деректер (2-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.1.2.2 әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсін-
діру; 
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекет-
тік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қаты-
насын анықтау.

Тірек сөздер

жекеменшік

Ресурстар

1. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура 
саков и усуней долины реки Или. – Алматы, 1963.

2. Ежелгі үйсін елі. / Құрастырушы Шадыман 
Ахметұлы. – Үрімжі: ҚХР Шыңжаң халық баспасы, 
2005 ж.

3. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

4. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінгі күн-
ге дейін. І том. – Алматы: Атамұра, 2010.

5. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993.

6. Салғараұлы Қ. Таным тармақтары. – Алматы, 
1998.

Оқулық: Үйсіндер туралы жазба деректер, 108-109-бет.

Зерттеу сұрағы: қытай авторлары үйсін-
дердің өмірін қалай сипаттады?

Сабаққа дайындық
Тақырыпқа қатысты иллюстрациялар, тірек-сыз-

баларды дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Ежелгі үйсін қоғамында құлдық бола тұрса да, құл 

еңбегі өндіріс негізі болған жоқ. Құлдарға көбінесе 
әскери тұтқындар айналдырылған. Жазбаша дерек-
темелерде мынадай оқиға келтірілген: "б.з.д. І ға-
сырда усун гуньмосы Вэн Гуйми (Фэйван) ғұндарға 
тұтқиылдан шабуыл жасап, 40 мың адамды тұтқынға 
алады да, қайтқанда өзімен бірге алып кетеді". Құл-
дардың саны борышқорлар арқылы көбейіп отыр- 
ғандығы анықталды. 

Жазбаша деректемелер мен археологиялық ма-
териал үйсін қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік 
фактісін анықтауға ғана емес, сонымен қатар оны 
ең басты әлеуметтік топтарға шартты түрде бөлуге 
мүмкіндік береді. Үлкен обаларда атақты адамдар – 
ірі меншік иелері мен олардың әйелдері жерленген. 
Орташа обаларда өз алдына бөлек шаруашылық 
жүргізетін, халықтың көп бөлігін құрайтын ерікті, қа-
тардағы қауым адамдары; ал ұсақ обаларда – тәуелді 
ұсақ өндірушілер мен құлдар жерленген. 

Халықтың едәуір бөлігінде қару болмауы ерекше 
назар аударады. Қаруланған халықтың орнына ұлы 
және кіші гуньмолардың жасақтары пайда болды. 
Бұл жасақтар олардың билігіне сыртқы соғыстар 

кезінде ғана емес, халық толқулары кезінде де тірек 
болып отырды. Ал мұның өзі мемлекеттік өкімет 
элементтерінің айқын дәлелі болатын.

Үйсіндер неке одақтарын жасасу арқылы басқа 
мемлекеттермен одақтастық қатынастар орнатты. 

Үйсін тайпаларының кіші және ұлы гуньмолары-
ның арасында үстемдік үшін күрес жиі-жиі болып 
тұрды. Оған қоса мемлекет ішінде ғұндардың және 
Хань империясын жақтаушылардың арасында күрес 
орын алды. Цылим гуньмоның билік еткен кезеңі – 
б.з.д. 45–14 жылдар аралығы үйсін елінің дәуірлеген 
кезеңі болып саналды. Осы тұста ел арасындағы ты-
ныштық пен бейбітшілік орнайды. Б.з. V ғасырында 
үйсіндер мемлекеті құлдырап, түрік тайпаларына 
қосылды. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен тақырыпта үйсін мемлекетінің 

аумағын және қоғамдық-саяси жүйесін қарасты-
рған. Бүгінгі сабақта үйсін қоғамындағы топтардың 
бөліну ерекшелігімен, көрші елдермен қандай қа-
рым-қатынаста болғандығымен танысады. Оқушы-
лар жұпқа, топқа біріге отырып, берілген ақпараттар 
мен тапсырмалар арқылы тақырыптың мазмұнын 
анықтайды. 

Түйіндеңдер 

Оқушыларды жұптарға бөліңіз. Әрбір жұпқа әлеу- 
меттік теңсіздік тақырыбына қатысты бір деректер 
таңдап алуды ұсыныңыз. Оқулықта үш қытай де-
регінен үзінді келтірілген. Ұсынылған деректерден 



4-тарау. Үйсіндер мен қаңлылар 109

үйсіндердің тұрмыс-тіршілігін сипаттайтын тұжы-
рымдарды анықтауы тиіс. 

Жауаптары. Қарапайым және ауқатты топтар-
дың киім-кешектері әртүрлі. Шонжарлардың қан-
шалықты бай болғанын жібек матадан тігілген киімі-
нен анықтауға болады. Олар сол матаны Қытайдан 
жылқыға айырбастап алдырған. Осы арқылы үйсін 
тайпаларының мал шаруашылығымен айналысқа-
нын анықтауға болады.

Ақпаратты салыстырыңдар
Үйсін-қытай, үйсін-ғұн қарым-қатынастары-

ның сан түрлі бағытта орын алғанын көрсететін екі 
маңызды дерек ұсынылған. Осы ақпаратты талдай 
отырып, екі елмен байланыс жасаудағы ерекшелік-
терді анықтайды. Оқушының тапсырманы орындау 
барысында берілген суретке назар аударуға мүм-
кіндігі бар. Сол арқылы ол Үйсін мемлекетінің қай 
елмен байланыс жасағаны ұтымды болатындығына 
көз жеткізеді. Тапсырманы жұппен орындаған тиімді. 
Алдымен деректерді жұппен талқылайды, кейін өз 
ойын қорытындылап, шешім шығарады. Одан кейін 
деректер негізінде үйсіндердің саяси аренадағы ба-
сымдылығын сипаттайтын ақпараттарды анықтауға 
тапсырма беріңіз. Тапсырманы нақтылау үшін де-
ректерді талдау барысында үйсін мемлекетінің сая-
си аренадағы орны қандай екенін тағы бір сұраңыз. 
Сол арқылы саяси басымдылығын қай мағлұматтан 
көріп тұрғанын анықтатыңыз. Кейін неліктен осы 
фактіге сүйенгенін сұраңыз.

Жауаптары. Сұраққа жауап беру кезінде 
Чжань-Цянның дерегіне баса назар аударған жөн. 
Оның: «Үйсіндер күшті елге айналыпты. Мол сый-
лық-тартулар ұсыну арқылы үйсіндерді шығыстағы 
атамекеніне көшіріп әкелуге, оларға ханшамызды 
ұзатып, күнбимен құдандалық байланыс орнатып, 
ғұндарға қарсы қолдануға болады», – деп келтірген 
фактісі нақты жауап беруге көп көмегін тигізеді.

Хабарлама дайындаңдар

 Тақырыптың қорытындысын шығарып, матери-
алды меңгергеніне көз жеткізу үшін бір деректің 
негізінде «Үйсін қоғамы» тақырыбында хабарлама 
құрастыруға тапсырма беріңіз. Құрастыру бары-
сында олар, ең алдымен, осы қытай деректеріне 

сүйенеді. Сол арқылы қорытынды сұрақтарға жау-
ап береді. Ал деректердің шынайылығына көз жет-
кізу үшін, деректер мен археологиялық экспедиция 
нәтижесінде алынған ақпараттарды салыстыруға 
мүмкіндік беріңіз. Тапсырманы түрлендіруге болады: 

• «Үйсін қоғамы» тақырыбында шағын хабарла-
ма жазуға болады.

• Хабарламаны қытай деректеріне сүйене оты-
рып дайындаңдар. 

• Хабарламаны қытай деректері мен археоло-
гиялық экспедиция мәліметтері негізінде құрасты-
рыңдар. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін арнайы қалыптастырушы 
бағалау арқылы анықтаймыз. Мысалы, «Түйіндең-
дер» тапсырмасында берілген 3 деректің біреуін 
таңдайды. Әрбір дерекке сипаттама жасаудың қа-
жеті жоқ, алайда таңдап алынған деректе неліктен 
байлықтың өлшемі берілгенін жан-жақты сипаттап 
береді. Оны нақты дәлелдермен түсіндіреді. Әлеу-
меттік теңсіздіктің өзін анықтау кезінде терең тал-
дау жасаған оқушыны мақсатқа жетті деп есептеуге 
болады. Жалпы, "теңсіздік" түсінігіне тоқталып, тал-
дау жасап, үйсін қоғамында қалай көрініс тапқанын 
көрсетіп өткен оқушының тақырыпты меңгергендігі 
анықталады. 

Қосымша тапсырма
Оқушыларды топтарға бөліңіз. Топқа қоғамда 

жеке меншіктің қалыптасу себебін талдатыңыз. 
Оқушыларға қатысты мәтін беріледі. Олар 1,5 минут 
ішінде тақырыпқа сәйкес өз ойын жазады да, сағат 
тілімен келесі оқушыға дәптерін ұсынады. Ол ал-
дыңғы оқушының ойын жалғастырады. Сөйтіп, бүкіл 
топ бір-бірінің ойын жалғастырады. Дәптер өзінің 
иесіне қайтып келгенде оқушы барлық ойды тұжы-
рымдап, қорытынды жасайды. Егер дәптерінде қара-
ма-қарсы пікірлер жазылса және оған келісетін бол-
са, онда өз ойын соған бейімдейді. Дәптер алмасқан 
кезде өзге ойды жалғау арқылы ойлау қабілетін арт-
тырады және барлық пікірге ортақ тұжырым жасау 
арқылы логикасын дамытады. Бұл сабақта мұғалім 
тек бағыт беруші рөлін ғана атқарады. 
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4.2. Қаңлылардың қалалық мәдениетінің  
дамуы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.2.3 Ұлы Жібек жолының пайда болуын түсін-
діру;
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекет-
тік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қаты-
насын анықтау. 

Тірек сөздер
елші
Жібек жолы

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан күні бүгінге 
дейін. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

3. Қайдар Ә.М. Қаңлы. Тарихи шежіре. – Алма-
ты, 2004.

Оқулық: Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы, 110-111-бет.

Зерттеу сұрағы: қаңлыларда қала мәдени-
етінің дамуы немен байланысты болды?

Сабаққа дайындық
Ұлы Жібек жолы, Қаңлы тайпаларының аумақтық 

картасын тақтаға, сауда, тауарлардың түрлі түсті су-
реттерін сынып қабырғасына іліңіз. Қазақстанның 
картасы: ежелгі және қазіргі уақыттағы. Маркер, 
ватман, түрлі түсті қағаздарды сыныпқа әкеліп топқа 
таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Тарихшы ғалымдар жібек дайындау құпиясы ша-

мамен 5 мың жыл бұрын ашылды деп есептейді. Ал 
ғалым А.А. Тихомиров оның нақты уақыты б.з.д. 298 
жыл деп атап өтеді. Аңыз бойынша, шай ішу кезін-
де патша ханымының кесесіне ағаштан жібі шығып 
тұрған құрт түсіп кетеді. Құрттың жібін тарқатып қа-
раса, ішінен алғашқы жібек жібі шығады. Қытай аңыз- 
дары бойынша, ең алғашқы жібек жіп Си Линг-чи 
ханымға тиесілі болған. Кейін осы император әйел 
Аспан асты империясында Жібек өндіру өнерінің 
пірі саналатын болды. Оның құрметіне осы күнге 
дейін Қытайдың көптеген аудандарында мейрамдар 
өткізіледі. 

Қаңлы тұрғындарының халықаралық саудаға қо-
сылғанын қолөнер орталықтарында дайындалған 
заттардың табылғаны растайды. Мысалы, Сырда-
рияның төменгі және орта бойындағы әйелдердің 
қабірлерінде Қара теңіз қалалары мен Сирияның 
шеберханаларынан шыққан түрлі түсті шынылар-
дан жасалған моншақтар көп табылды. Үндістаннан 
қызғылт маржаннан тізілген моншақтар, піл сүйегі 
әкелініп, одан шаш түйреуіштер жасалды. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар қаңлы тайпаларына қатысты ақпарат-

пен енді танысып отырғандықтан, алдымен, тайпаға 
қатысты жалпы түсінік беріңіз. Олардың орналасқан 
аумағын анықтап алғаннан кейін, сауда жолындағы 
қалалардың орнын көрсетіңіз. Сабақтың концептісі 
"дәлел" болғандықтан, нақты дереккөздерді ұсыну 
тиімді. 

Тақырыпқа кіріспес бұрын оқушылармен «қала 
мәдениеті» сөзінің мағынасына талдау жасаңыз. 
Сынып оқушыларына құмды далада жүріп бара 
жатқан керуен суретін көрсетіңіз. Суреттегі көрініске 
сипаттама жасатыңыз: бұрын сауда керуендері дәл 
осылай жіберілген. Олар шығыстағы Қытайдан ба-
тыс елдерге бет алды. Кейін оқушыға түйенің басты 
3 қасиетін атауды сұраңыз. Осы тапсырма арқылы 
оқушы түйенің сауда жолындағы маңыздылығын 
аша отырып, Жібек жолының пайда болу тарихын 
қарастырады. Жаңа тақырып Ұлы Жібек жолының 
пайда болуымен басталады. 

Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихымен, сауда 
жолының Қазақстан аумағы арқылы, соның ішінде 
Қаңлы мемлекетінің аумағы арқылы өткендігіне көз 
жеткізе отырып, оқушылар қала мәдениетінің қан-
шалықты дамығанын анықтайды. Қала мәдениетін 
сипаттайтын негізгі белгілерді қарастырады.

Мақсатты анықтаңдар

Сыныпқа, алдымен, Чжань-Цянның жүріп өткен 
жолдары көрсетілген «Қытай елшісінің сапары» су-
ретіндегі картаны көрсетіңіз. Оқушылар топқа бөліне 
отырып, өзара талқылау жасай алады. Топқа мәтінді 
оқуға жетелейтін 3 сұрағы бар кеспеқағаз таратыла-
ды. Сұрақтары бірдей адамдар бір жерге жиналады 
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да, өздерінің тобына қайтқанда осы сұрақтардың 
жауабын қалай түсіндіру керектігін ақылдасады, 
жоспар жасайды. Түсіндірудің тиімді жолын қара-
стырады. Бастапқы топқа келіп, келісілген әдіспен 
түсіндіреді. Дәл осындай әдіспен топтар бір-бірінің 
білімін тексеруге де болады. Тапсырмаларды орын-
дайды да, әркім өзінің тобына келіп сұрайды. Қытай 
елшісі Чжань Цянның сапары туралы біраз ақпарат 
жинақтай алады.

1. Қытай елшісінің саяхаты сәтті аяқталды деген-
дер бір топқа, Жібек жолының орын алуымен сауда, 
мәдениет дами түсті дегендер екінші топқа жинала-
ды.

2. Әр топ өздерінің көзқарастарын дәлелдейтін 
ақпараттар, фактілер жинақтайды.

3. Әр топтан дәлелденген ойды спикер шығып 
қорғайды.

4. Осы дәлелдеулерден кейін көзқарастары өзгер-
гендер болса, келесі топқа ауысады.

5. Оқушылар бастапқы тобына қайта жиналып, 
мәліметтерді толықтырып, өзінің пікірін дәлелдейді.

6. Екі пікірдің де дұрыстығы дәлелденуі қажет. 
Кейін Қытай императорының елші жіберудегі екі ба-
сты мақсатын атауға мүмкіндік беріңіз. Оқушы өткен 
тақырыппен байланыстыра отырып, Чжань Цянның 
сапар шегу нәтижесінде пайда болған жазба дерек-
терді де мысалға келтіре алады.

Жауаптары: 1) Қытай императоры басқа елдер-
дегі саяси жағдайды бақылап, сауда тауарларын 
кең тарату үшін; 2) жібек матасын сатып, батыс ел-
дерімен қарым-қатынасты нығайту мақсатында. 

Қалаларды орналастырыңдар

Қаңлылардың Ұлы Жібек жолының басты тар-
мақтарына өз бақылауын жүргізгендіктеріне баса 
назар аудартыңыз. Кейін мемлекеттің аумағы көр-
сетілген 3-суретті пайдалана отырып, Жібек жолы-
ның тармақтарын көрсетіңіз. Сынып алдында жал-
пылама ақпарат бергеннен кейін сыныпты топтарға 
бөліңіз. Әр топ оқушыларының бір суретші, екі ха-
бар тасушы ретінде бөлінуін сұраңыз. Топтағы екі 
хабар тасушы кезектесіп, Қазақстанның қазіргі саяси 
картасын қарайды. Картада орналасқан қазіргі об-
лыстар, қалалармен мұқият таныса отырып, сурет-
шіге хабарлайды. Ол ежелгі қаңлы аумағында қазіргі 
қай қалалардың орын алғанын белгілейді. Оқушы-
лардың жұмысы тиімді болу үшін, белгілі бір уақыт 
мөлшері мен қала санын белгілеңіз. Мысалы, 5 ми-
нуттың ішінде 4 қаланы анықтау.

Жауаптары. Қазіргі Қазақстан қалалары: 
 Түркістан, Тараз, Шымкент, Қызылорда.

Тапсырма 

Оқушылар тиісті мәтінмен таныса отырып, қаңлы-
лардың басқа елдермен саяси байланыс жасау та-
рихын қарастырады. Қаңлы тайпаларының сауда 
жолын толық бақылауда ұстау үшін көрші елдермен 

үнемі күрес жүргізуге мәжбүр болғандығына көз 
жеткізеді. Оқушылар Қаңлы мемлекетімен байланыс 
жасаған екі елді ажыратуы тиіс. Қаңлы елінің Қытай-
мен байланыс жасау себебін анықтаңыз. Сыныпты 
топқа бөліңіз. Әр топта бір оқушы эксперт болуы 
тиіс. Тақырып бойынша топқа ақпарат ұсынылады. 
Мысалы, мына үлгідегі ақпарат: "Қытайдың Батыс 
елдеріне шығаратын экспортының дәстүрлі негізі 
жібек болғаны мәлім. Бір өкініштісі, жібек маталары-
ның болуы туралы археологиялық мәліметтер өте аз. 
Бұл материалдар жер астында сақталмайды. Жібек 
маталарының кесінділері қаңлыларда көршілес Да-
вань жеріндегі Қарабұлақ қорымының қабірлерінде 
жақсы сақталған. Жетіасар қорымдарынан табылған 
олжаларда жібек киімдерінің қалдықтары бар". Кей-
ін эксперттер өз топтарына келіп, қалған оқушы-
лардың қойған сұрақтарына жауап беру арқылы 
ақпаратты меңгертеді. Экспертке қойылатын басты 
сұрақтарды қоя отырып, нақты әрі қысқа жауапты 
алуға тырысыңыз. Кейін топтағы оқушылар өзара 
ақылдаса отырып, ортақ қорытынды шығара алады.

Жауаптары. Қаңлылар Қытай елі тарапынан 
болған саяси қысымнан құтылу үшін, ғұндармен 
құдандалық байланыс жасайды. Чжи Чжиге қаңлы 
билеушісі өз қызын ұзатады. Чжи Чжи тарапынан 
талаптар орындалмай, қаңлылар өзара одақтасу 
шартын бұзады. Сондықтан мемлекет қытай-үйсін 
қысымынан толықтай құтыла алған жоқ.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқу мақсатына қол жеткізу үшін оқушылардың 

алған білім, дағдыларын тиісті түрде бағалау қа-
жет. Бірнеше тапсырманы оқушы қабілетіне қарай 
түрлендіріп, қалыптастырушы бағалауға жағдай 
жасауға болады. Тапсырманы оқушы қабілетіне 
байланысты түрлендіретін болсақ, «Қалаларды ор-
наластырыңдар» тапсырмасын келесідей бағалауға 
болады. Қабілеті жоғары оқушыларға бұл тапсыр-
мада жетекші қызметін ұсынуға болады. Өйткені, 
жетекші болған оқушы картаны визуалды көре ал-
майды. Оған қоса, сипаттаманы толық жасап, қазіргі 
және ежелгі Қазақстан картасын салыстыра отырып, 
Ұлы Жібек жолының қазіргі аумағын нақты көрсету 
керек. 

Қосымша тапсырма
Оқушыларға қаңлы қалалары мен елді мекендері 

көп болғандығын анықтау үшін дәлел іздеуге тапсы-
рма беріңіз. Тапсырма оқушылардың жеке ізденісін 
талап етеді. Көк-Мардан секілді қалалар басқа жер-
лерде болды ма? Болса қандай? Бұл қалалар Жібек 
жолы бойында орналасты ма? Осы сұрақтар төңіре-
гінде оқушылар зерттеу жүргізеді. Зерттеу талабы: 
археологиялық ізденіс нәтижесінде табылған қала-
ны ата, фотосуретін анықта, табылған олжаларын 
сипатта, Көк-Мардан қаласымен салыстыра отырып, 
оның айырмашылығы мен ұқсастығын тап. 
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4.2. Қаңлылардың қалалық мәдениетінің  
дамуы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.2.3 Ұлы Жібек жолының пайда болуының алғы-
шарттарын анықтау. 

Тірек сөздер
арық
айырбас

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра 2010.

2. К.М. Байпаков. Л.Б. Ерзакович. Древние горо-
да Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1971.

3. Жанайдар О. Көркемсуретті Қазақстан та-
рихы. 1 том. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 
2006.

4. Мұхамедханұлы Н. Қаңлы мемлекеті және 
оның мәдениеті // Жұлдыз. 2007.

Оқулық: Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы, 112-113-бет.

Зерттеу сұрағы: қаңлыларда қала мәдени-
етінің дамуы немен байланысты болды?

Сабаққа дайындық
Ұлы Жібек жолының картасын тақтаға, сауда тауар-

ларының түрлі түсті суреттерін сынып қабырғасына 
іліңіз. Көк-Мардан қаласының суретін түрлі түсті етіп 
шығарыңыз. Қаңлы тұрғын үйінің сипаттамасы беріл-
ген кеспеқағаздарды қиып дайындаңыз. Маркер, ват-
ман, түрлі түсті қағаздарды топқа таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Археологтар қаңлыларға жататын Жанбас-қала, 

Қорғанша-қала, Базар-қала, Қойқырылған-қала 
және т.б. ескерткіштерді ашты. Бұл қалалар – үлкен 
бекіністер. Мысалы, Қойқырылған-қала дөңгеленіп 
салынған, оның жалпы диаметрі – 87,5 м, тоғыз мұна-
расы бар. Оның қазіргі сақталған биіктігі – 8 м. Қазір 
Оңтүстік Қазақстаннан табылған ерте орта ғасырлар-
дағы көптеген қалалардың түп-тамыры сонау қаңлы 
дәуірінде пайда болған қоныстар. Б.з.д. І мыңжыл-
дықтың ортасынан б.з. І мыңжылдықтың ортасына 
дейін Арал өңірінде өзіндік ерекшелігі бар Жетіасар 
мәдениеті өркендеген. Бұл мәдениет жүз елуден 
астам бекіністі қала орындарын қамтиды. Барлық қа-
лалар күшті және дамыған қорғаныс құрылыстарының 
жүйесімен бекітіліп, ішіне түгелдей секция үйлер са-
лынған. 

Құрылыс салуға көлемі үлкен шикі кірпіш, күйдіріл-
ген кесектер пайдаланылған. Күмбездерді көтергенде 
трапеция сияқты шикі кірпіш қаланып, тұрғын жайлар-
дың төбесін жапқанда, есік жақтауларына және басқа-
ларына ағаш құрылымдар қолданылған. Зерттеушілер 
бекіністер құрылысынан қоғамдық міндеттер атқа-
рылған, әлдебір жоралғылар өткізуге арналған жайлар-
ды да бөліп көрсетеді. Бұл жайлар көлемімен, өзгеше 

сәкілері болуымен ерекшеленеді. Қалалар, әдетте же-
келеген суландыру жүйесінің төңірегінде бес-жетіден 
топталған. Олардың арақашықтығы 10–12 шақырымға 
жетеді.

(Ақпарат e-history.kz сайтындағы материалдар не-
гізінде дайындалды.) 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Қала орталықтарын қарастыра отырып, сауда-сат-

тық қатынастарының нәтижесіндегі қала мәдени-
етінің дамуын және тұрғын үйлердің құрылысын 
жан-жақты талдаймыз. Тарихи концептісі – "дәлел".

Өткен сабақта қарастырылған мәселелерді тағы 
бір еске түсіріңіз. Оқушылар тарапынан туындаған 
сұраққа жауап іздестіру мақсатында тақырып бойын-
ша бейнематериалды ұсыныңыз. Қаңлы тайпалары 
туралы бейнематериалды көре отырып, сыныппен 
диолог құрыңыз.

Жетелеуші сұрақтар: 
• Бейнематериалда кімдер туралы айтылады?
• Қаңлылар туралы қайдан білеміз?

"Тауарды айырбастаңдар"

Бұл айдармен берілген мәтінмен таныстыра оты-
рып, сыныпқа жалпы, Ұлы Жібек жолы арқылы та-
раған тауарларды таныстырасыз. Мүмкіндік болса, 
қазіргі күнге дейін қолданылып, кең тараған бұй-
ымдарды да мысалға келтіруге болады. Мысалы, 
бұрыш, шыны ыдыстар. Осы тауарлармен қатар, сау- 
даның жанданғанын көрсететін дәлел – мыс теңге-
лер. Оқушы өзін базар алаңындағы саудагермін деп 
елестетсін. Оларға  саудаға түскен тауарлардың суретін 
көрсете отырып, сол тауарларды айырбастауға ұсынасыз. 
Оқушыларды екі топқа бөліңіз. Бірінші топ – жергілік-
ті, екінші топ – әр елден келген саудагерлер. Олар: 
Қытай, Иран, Үндістан, Балтық жағалауы елдерінен 
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келген адамдар. Жергілікті саудагерлер осы тауар-
ларды тұрғындарға көп мөлшерде сатуы қажет. Олар: 
мал терісінен жасалатын бұйымдар, жылқы малы, аң 
терілері, ыдыс-аяқ. Ол үшін тауарды жарнамалай-
ды. Жарнама талаптары: тауар сапасы, сипаттама-
сы, пайдасы. Ал басқа елден келген саудагерлер өз 
елдерінен шыққан тауарларды тиімді айырбастауы 
тиіс. Бұл жерде оқушылардың шығармашылық түрде 
тапсырманы орындауын бақылау қажет. Тақырыпты 
терең меңгерген оқушылар бұл тапсырманы аса қы-
зығушылықпен орындайды. 

Жасап көріңдер

Оқушы сабақ барысында алған білімдері негізінде 
қаңлылардың қаласына ұқсас басқа қала суретін дай-
ындайды. Бұл тапсырманы оқушыларға үй жұмысы 
ретінде де беруге болады. Көк-Мардан қаласының  
суретін үлгі ретінде ұсыныңыз. Оқушы өз жұмыста-
рын осы суретке негіздей отырып жасайды. Қаланың 
ішкі құрылысында: көшелерді, ауқатты және қара-
пайым адамдар тұратын үйлерді, базар алаңын көр-
сетуге болады. Жобаны көркемдеп, басқа да идеялар 
енгізген жөн.

Қаңлылардың тұрмысын сипаттаңдар

Оқушыларға Көк-Мардан қаласынан табылған 
тұрғын үйдің археологиялық қазба күйіндегі суретін 
көрсетіңіз. Қаңлы тұрғын үйінің суретімен мұқият 
танысқан оқушыларды жұптарға бөліңіз. Оларға ар-
найы дайындалған кеспеқағаздарды үлестіріңіз. 

Үйлер әдетте бір 
бөлмелі болған.

Бұрыштарына су 
мен азық-түлікке 
арналған ыдыстар 
қойылған. Ыдыстар 
қабырғалардың 
жанында тұр.

Бөлмеде 
адам жататын 
аласа сәкілер 
орнатылған.

Көше жақтан 
баспалдақ 
арқылы кірген.

Ортасында 
тікбұрышты 
жерошақ болған.

Тапсырманы бірнеше бағытта түрлендіруге болады.
1. Бұл кеспеқағаздағы ақпараттар тұрғын үйдің 

әрбір құрылысына сипаттама жасайды. Оқушылар 
осы ақпараттардың қай жерді сипаттап тұрғанын 
анықтауы қажет. Бұл тапсырманы орындауға 3 ми-
нут берген жеткілікті. 

2. Қаңлы тұрғын үйін қазіргі жабдықталған пә-
тер бөлмесімен салыстыруды ұсыныңыз. Екі ұқсас- 
тығы мен екі айырмашылығын анықтауға мүмкіндік 
беріңіз. Оқушылар ұқсастықты табу арқылы қаңлы-
лардың тұрғын үйлерінің қазіргі қалалардың баста-
масы болғандығына көз жеткізе алады. 

3. Қаңлы тұрғын үйінде жерошақтың ортада болу 
себебін анықтайтын зерттеу жүргізіңіз. Жерошақтың 
қасиетті орын екенін анықтаған оқушылар, оның се-
бебін түсіндіреді. 

Жауаптары. Оқушы суретке, тиісті ақпаратқа сүйе-
не отырып, мүмкін жауаптарды ұсына алады: "Тұрғын 
үй қарапайым түрде салынған. Өмір сүруге барлық 
жағдайлар жасалған. Жерошақ, жататын сәкі ор-
натылған. Ыдыс сақтайтын жерлері де қарасты-
рылған. Жерошақ – оттың қасиетті орыны, тамақ 
бөлменің ортасында дайындалған. Жерошақ үйдің 
жылуын сақтау үшін де пайданылған."

Бағалау мүмкіндіктері
Оқу мақсатына қол жеткізу үшін оқушылардың 

алған білімі мен дағдыларын тиісті түрде бағалау 
қажет. Ол үшін кейбір тапсырмаларды оқушы қа-
білетіне қарай түрлендіріп, қалыптастырушы баға-
лауға болады. «Тұрғын үйді сипаттаңдар» тапсыр-
масында арнайы бағалау критерийлерін ұсынған 
жөн.Тапсырманы мынадай критерийлер бойынша 
бағалай аласыз:
1. Тұрғын үйдің жалпы көлеміне, құрылысына сипат-
тама береді.
2. Үй ішіндегі қолөнер бұйымдарын анықтап, сипат-
тады.
3. Ұсынылған суреттегі тұрғын үйде қандай әлеуметтік 
топтар тұратынын анықтайды;
4. Басқа да тайпалардың баспаналарымен салысты-
рады. «Менің баспалдағым» кері байланыс парағын 
сабақтың келген тақырыбында оқу мақсатын сатылай 
жаза отырып қолдануға болады. Мұндай кері байла-
ныс оқушының оқу мақсаттарын қаншалықты мең-
гергенін және қай оқушымен қосымша жұмыс жасау 
керектігін анықтауға көмектеседі. Тек оқушы акаде-
миялық тұрғыдан әділ болуы керек.

Қосымша тапсырма
Оқушылар қаңлы қалалары, олардың тұрғын үй-

леріне қатысты ақпараттармен танысты. Ендігі кезек-
те оқушылар қаңлы тұрғын үйін басқа тайпалардың 
баспаналарымен салыстыра алады. Олардың ерек-
шеліктерін сипаттайды. Мысалы, қола дәуіріндегі 
жертөлемен салыстырады. Тапсырманы үй жұмысы 
ретінде беруге болады.

Оқушылар тақырыпты қорытындылайды. Қаңлы 
қала мәдениетінің дамуына көз жеткізгеннен кейін, 
дамуға түрткі болған жағдайлар мен оқиғаларды бес 
тірек сөз арқылы ұсына алады. Оқушы мүмкіндігінше 
өз ойына толық қорытынды жасауына болады. 

Жауаптары. Жібек жолы, одақтасу, айырбас, 
тұрғын үй, қолөнер.
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4.3. Қаңлылардың қоғамдық құрылысы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.2  ежелгі  мемлекеттік  бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру.

Тірек сөздер
хроника
этнос 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

3. Қайдар Ә.М. Қаңлы (тарихи шежіре). – Алма-
ты, 2004.

4. Мұхамедханұлы Н. Қаңлы мемлекеті және 
оның мәдениеті //Жұлдыз, 2000.

Оқулық: Қаңлылардың қоғамдық құрылысы,114-115-бет.

Зерттеу сұрағы: Сыма Цянь қаңлы қоғамын 
қалай сипаттады?

Сабаққа дайындық
Каңлы мемлекеті белгіленген карта. 

Сабақтың деректі материалдары
Қытайдың жылнамалық жинақтарының ішіндегі 

ең көнесі – Сыма Цянь жазған «Ши цзи (Тарихи жаз-
балар). Бұл еңбектегі "Хұндар"  және "Давань-Ферға-
на" тарауларында Қытайдың солтүстік батысын алып 
жатқан Хұн империясы мен Орталық Азияда өмір 
сүріп жатқан елдер жөнінде құнды ақпарат берілген. 

Б.з.д. І ғасырда қаңлылардың шығыстағы шегара-
сына үйсіндер қысым жасады. Сол кезеңде үйсіндер-
ге де, Қытайға да қарсы тұратын күшпен бірігу қажет 
болды. Қаңлы билеушісі ғұн әміршісі Чжи Чжиге қы-
зын ұзатып, өз иеліктерінің шығыс шептеріндегі жер-
лерді бөліп береді. Алайда, олар қанша күш біріктірсе 
де үйсіндерді біржолата жеңе алмады. Қаңлы шарт-
тарын Чжи Чжи орындай алмағандықтан, ғұн және 
қаңлы билеушілерінің арасында қақтығыс орын 
алды. Нәтижесінде Чжи Чжи қаңлы билеушісінің қы-
зын, атақты адамдарын және жүздеген қарапайым 
адамдарды өлтірді. 

ІІІ–V ғасырлардағы қытай деректемелерінде ай-
тылғандай, қаңлылар кейіннен Орта Азиядағы, Арал 
өңіріндегі иеліктеріне үстемдік етуінен айырылып, 
бірқатар тәуелсіз иеліктерге бөлініп кетеді. V ғасыр-
да ол император сарайына елшілік жіберген елдер 
тізімінде ғана белгілі болды. 

Біздің заманымыздағы І мыңжылдықтың орта 
шенінен бастап Ортаңғы және Төменгі Сырдария 
ауданындағы этникалық-саяси жағдай өзгерді. Оған 

түркі тілдес тайпалар басып кіреді. Қытай тарихнама-
сындағы бір деректе қаңлы тұрғындарын сипаттаған-
да оның мәдениетінің көшпелі сипатына баса назар 
аударып, "көшпелі иелік" деп атаса, енді бір жерде 
қаңлы халқы балшықтан соққан қорған ішінде тұра-
тындығы сипатталған. 

(e-history.kz сайтындағы материалдарға сүйеніп 
құрастырылған ақпарат.)

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен тақырыпта қаңлы мемлекетінің 

аумағын және көрші елдермен байланысты эко-
номикалық тарихын қарастырды. Бүгінгі сабақта 
қаңлы атауының шығу тарихымен, мемлекеттің сая-
си тарихымен танысады. Сабақтың тарихи концептісі 
"дәлел" болғандықтан, тақырып бойынша бірнеше 
дерек ұсынылады. 

Оқушыларды оқу мақсатымен таныстырыңыз. 
Алдымен, қаңлы мемлекеті туралы мәліметтер қал-
дырған қытай авторларымен таныстырып өтіңіз. Бұл 
деректер қазіргі уақытта аса құнды мәліметтер екен-
дігін түсіндіріңіз. Сыныпқа жалпы сұрақтар қойыңыз: 
"Қытай елі неліктен өз елшілерін қаңлы мемлекетіне 
жіберді? Деректерде қандай маңызды ақпараттар бо-
луы мүмкін?" 

Ойланыңдар

Оқушыларды жұпқа бөліңіз. Олар "Неліктен 
қаңлы тайпа атауының бірнеше нұсқасы бар?" де-
ген сұраққа жауап беруі тиіс. Кейін "қаңлы" атауына 
қатысты пікірлерді жинақтайды. Жұпта ақылдасып, 
"қаңлы" атауының шығу тарихына қатысты бірнеше 
пікірлерді талдайды. Әр жұптан бір оқушы келесі 
жұпқа барып, өздерінде жоқ ойды (амалды) жазып 
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алып, өз топтарының жазбаларын толықтырады. Әр-
бір жұп өз жазбаларын тақтаға іліп, тек бір ғана жұп 
өз жазғандарын қорғайды. Қорғайтын жұпты мұғалім 
өзі анықтайды. Кейін барлық сынып оқушылары ор-
тақ қорытынды шығарады.

Жауаптары. Оқушылардың пікірлері әртүрлі бо-
луы мүмкін. Жауаптардың бір-біріне ұқсауы міндетті 
емес. Бір топ оқушылар қаңлыны «өзен» атауымен 
байланыстырса, енді бірі арбамен сәйкестендіреді. 
Басты мақсат – оқушыларға алуан түрлі пікірдің бар 
екендігін және бұл сұрақ төңірегінде  әлі күнге дейін 
бір пікірдің болмауын ұғындыру.

Деректерді талдаңдар

Берілген тапсырмада оқушыларға қытай жазба-
ларынан алынған екі дерек ұсынылады. Берілген де-
ректерді оқушылар мұқият оқи отырып, оның жал-
пы мазмұнын түсінуі тиіс. Оқушыларды жұптарға 
біріктіре отырып, олардың өзара пікір алмасуына 
мүмкіндік беріңіз. Оқушылар қаңлы мемлекетінің сая- 
си дамуындағы қандай кезеңдерді сипаттайтынын 
анықтауы тиіс. Тапсырманы былайша түрлендіруге 
мүмкіндік бар:

1. Жалпы мағынасын білдіретін сөздерді ұсыныңыз: 
көрші елдермен байланыс, күш көрсету, әдет-ғұрып-
ты қатаң сақтаушылар. Ұсынылған сөздер дерек-
тердің қайсысына тиесілі екендігін оқушылар өздері 
ажыратуы тиіс. Өз жауаптарына тиісті дәйектерді кел-
тіру шарт.  

Жауаптары. 
Дерек А: көрші елдермен байланыс, күш көрсету.
Дерек Ә: көрші елдермен байланыс, әдет-ғұрыпты 

қатаң сақтаушылар.

Бағалау мүмкіндіктері

Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 
нәтижеге қол жеткізгенін қалыптастырушы бағалау 
арқылы анықтаймыз. Мысалы, «Деректерді 
талдаңдар» тапсырмасында оқушылар сөздерді 
тиесілі дерекке сәйкестендіріп, өз жауабын түсіндірсе, 
мақсатқа жетті деп есептейміз. 

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушы тапсырманы орындау барысында, ал-

дымен, мәтінмен танысады. Мәтіндегі негізгі ақпа-
ратты оқиды. Оқушыларға мәтінмен қатар қаңлы 
тайпалары туралы дерек ұсыныңыз. Деректе қаңлы 
мемлекетінің аумағы, көрші жатқан елдер сипаттала-
ды. Берілген кеспеқағаздағы нөмірге қарай топтарға 
бөлінеді. Оқушылар деректегі   ақпаратты   мұқият 
оқып шығып, Сыма-Цянь еңбегіне қатысты тиісті 
сұрақтарға жауап береді. "Дерек не туралы? Осы ең-
бекте қаңлылар туралы мәлімет неге берілген?" деген  
сұрақтар арқылы топ арасында талқылау жүргізілуі 
тиіс. Кеспеқағаздағы сұрақтарды пайдалана отырып, 

оқушы өз тобына барғанда қалай тексеру керектігін 
ақылдасады. Сұрақтар арқылы білімдерін тексере 
отырып, егер екі түрлі пікір туындаса пікірлестер тобы 
құрылып, спикер арқылы өздерінің ойларын ортаға 
салады. Бастапқы топқа қайта жиналып, ортақ пікірге 
келеді. Барлық пікірлерге қорытынды жасайды.

Жауаптары. Сыма Цяньның «Ши цзи» («Тарихи 
жазбалар») еңбегіне қытай тарихымен қатар, көрші 
елдер туралы мәліметтер кірген. Қытай мемлекеті ба-
тыс өлкемен, оның ішінде Қаңлы елімен тығыз саяси 
және сауда байланыстарын орнатуға мүдделі болды. 
Қаңлы мемлекеті сол кездегі Орталық Азиядағы күшті 
мемлекеттердің бірі болды.

2. Сынып оқушыларын екі топқа бөліңіз. Бірінші 
топты ішкі шеңберге, екінші топты сыртқы шеңбер-
ге орналастырыңыз. Ішкі шеңбердегілер орындыққа 
жайғасады, ал сыртқы шеңбердегілер музыка әуе- 
німен  шеңберді айналады. Музыканы тоқтатқан 
кезде, сыртқы шеңбердегілер өз тұсына отырады. 
Оқылған материал бойынша (қаңлы қоғамы туралы) 
сыртқы шеңбердегілер айтады, іштегілер тыңдайды 
(3-5 минут). Жұптасып, бірінің сұрағына жауап беріп, 
диалог құрастырады және тағы да музыка қойып, 
қайталайсыз. Ішкі шебердегілерді сыртқы шеңберге 
шығарып, орнын ауыстырасыз. Кейін қосымша де-
ректерді беріп, мұқият танысуын сұраңыз. Оқушы өз 
ойларымен деректі салыстырады да, кестеге түсіреді.

V – өзім білдім;
+ – ойыма сәйкес;
• – қарама-қайшы.
Немесе «Тарихи кейіпкерге мінездеме» тапсырма-

сын ұсынып көріңіз. Кейіпкерге мінездеме жазу үшін:
1) сол кейіпкер өмір сүріп отырған дәуірге толық 

сипаттама жазу;
2) кейіпкердің өмір сүрген ортасы, өмірбаяны;
3) тарихи орны, іс-әрекеті, негізгі тұлға ретіндегі 

қызметі. Тарихи кейіпкерге мінездеме жазған кезде 
ең маңыздысы оқушының өз пікірі болуы керек. 



116 4-тарау.  Үйсіндер мен қаңлылар

4.3. Қаңлылардың қоғамдық құрылысы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.2 ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру; 
5.1.2.2 әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсін-
діру.

Тірек сөздер
кіші патша

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

3. Қайдар Ә.М. Қаңлы (тарихи шежіре). – Алма-
ты, 2004.

4. Мұхамедханұлы Н. Қаңлы мемлекеті және 
оның мәдениеті //Жұлдыз, 2000.

Оқулық: Қаңлылардың қоғамдық құрылысы,116-117-бет.

Зерттеу сұрағы: Сыма Цянь қаңлы қоғамын 
қалай сипаттады?

Сабаққа дайындық
Каңлы мемлекеті белгіленген карта. 

Сабақтың деректі материалдары
Қаңлылардың шаруашылығы табиғи ортаның 

ерекшеліктеріне байланысты қалыптасты. Қаңлы 
елінің табиғи-климаттық және географиялық орта-
сы әр алуан болды. Мұнда құнарлы тау бетекейлері, 
өзен аңғарлары, дала жазықтары және шөлді жерлер 
де бар еді. Әрбір табиғи ортаға байланысты шару-
ашылықтың белгілі бір түрі басым болды. Хорезмде, 
Арал өңірінде, Зеравшан аңғарында, Ташкент алқа-
бында отырықшылық дамыды. Бұл жерлерде суарма-
лы егіншілік орнықты. Көшпелі мал шаруашылығымен 
және суармалы егіншілікпен айналысқан тұрғындар 
мемлекеттік құрылым аясында үйлесімді біріктірілді. 

Қаңлы тұрғындарының шаруашылық қызметі қа-
рапайым суландыру негізіндегі егіншілік болды. Бірақ, 
біздің заманымыздың алғашқы ғасырларының өзін-
де-ақ, мысалы, Шыршық өзенінің оң жағалауында 
ірі Зах каналы (20 шақырым) қазылды, ал сол жаға-
лауында Ханарық каналы тартылды. Жетіасар алқа-
бында тұрақты емес, тасыған өзендерді, су жайылған 
тоғандарды, көп еңбек жұмсау қажет етпейтін шағын 
суландыру жүйелерін пайдаланып, көлдете жайып 
суару түрі басым болды. Көк-Мардан алқабындағы 
суландыру жүйесін қосымша зерттеу Арыстың ескі 
арналарында топырақ үйіп бөгелген тоғандар мен 
бөгет салынған тармақтары суландыру үшін пайда-
ланылғанын көрсетті, олардан егістіктер мен бақша-
ларға су ағатын арықтар тартылған. 

Қытай хроникаларында каңлы билеушілерінің 
жазғы және қысқы ордаларының әр жерде орна-

ласқанын, олардың бір-біріне 900 ли қашықтықта 
жатқанын хабарлайды.   

(Ақпарат «Қазақстан тарихы. «Көне заманнан бү-
гінге дейін» І том. негізінде дайындалды.)

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен тақырыпта қаңлы мемлекетінің 

аумағын және көрші елдермен байланысты саяси 
тарихын қарастырды. Бүгінгі сабақта қаңлы мемле-
кетіндегі басқару жүйесімен және шаруашылығымен 
танысады. Оқушылар жұптарға, топтарға біріге оты-
рып, берілген ақпараттар мен тапсырмаларды орын-
дау арқылы тақырыптың мазмұнын анықтайды. 
Сабақтың тарихи концептісі "дәлел" болғандықтан, 
тақырып бойынша бірнеше дерек ұсынылады.  

Жаңа тақырыпты бастамас бұрын тақтаға тірек 
сөздер жазылады. Мысалы, егіншілік, басқару жүй-
есі, қолөнер және т.б. Осы сөздер туралы оқушылар 
ойлана отырып, анықтама береді. Көршісімен ақыл-
дасып, пікірлеседі. Тақырып бойынша мәтінді оқиды. 
Мәтінді оқи отырып, оның мазмұнын түйіндейді. 

Ұқсастықты табыңдар

Тапсырманы орындау барысында сыныпты топқа 
бөліңіз. Топқа мәтінді оқуға жетелейтін 3 сұрағы бар 
кеспеқағаз таратылады. Сұрақтары бірдей адамдар 
бір жерге жиналады да, өздерінің тобына қайтқанда 
осы сұрақтардың жауабын қалай түсіндіру керекті-
гін ақылдасады, жоспар жасайды. Түсіндірудің тиімді 
жолын қарастырады. Бастапқы топқа келіп келісіл-
ген әдіспен түсіндіреді. Дәл осындай әдіспен топтар 
бір-бірінің білімін тексеріп отырады. Ол үшін әр топ 
өздерінің көзқарастарын дәлелдейтін ақпараттар, 
фактілер жинақтайды. Әр топтан спикер шығып, 
дәлелденген ойды қорғайды. Осы дәлелдеулерден 
кейін көзқарастары өзгергендер болса, келесі топқа 
ауысады.  Оқушылар бастапқы тобына қайта жина-
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лып, мәліметтерді толықтырып, өзінің пікірін дәлел-
дейді. Екі пікірдің де дұрыстығы дәлелденуі қажет. 
Кейін топтағы оқушылар үйсін және қаңлы мем-
лекетінің басқару жүйесіндегі ұқсастық пен айыр-
машылықты анықтайды. Ақпаратпен таныса отырып, 
үйсін мемлекетіндегі басқару жүйесін еске түсіреді. 
Венн диаграммасы арқылы екі мемлекеттегі басқару 
жүйесін салыстыруға болады. 

Жауаптары. Үйсін және қаңлы мемлекеттерінің 
басқару жүйесіндегі басты ұқсастық – биліктің мұра-
герлік жолмен берілуі, ал айырмашылық – қаңлы 
мемлекетінің бес иелікке бөлініп, кіші патша арқылы 
басқарудың жүзеге асуы.  Басқа да жауаптар болуы 
мүмкін. 

Сипаттама беріңдер 

Оқушылар мәтін соңындағы дерекке назар ауда-
руы тиіс. Дерекпен жұмыс барысында шаруашылық 
түрлерін анықтайды. "Құлдар кімдер, олар шару-
ашылықтың қай түріне пайдаланылған?" Деректе 
қаңлы шаруашылығы – егіншілік және мал шару-
ашылығына қатысты ақпараттар жинақталған. Ал-
дымен оқушылардан қай шаруашылық түрі сипатта-
лып тұрғанын сұрайсыз. Кейін осы шаруашылықтың 
қай түріне құлдарды пайдаланғанын талқылатыңыз. 
Оқушы мәтіндегі, деректегі ақпаратқа сүйене оты-
рып, өз жауаптарын ұсынады. Мұнда жай шару-
ашылықтың түрін сұрап қана қоймай, неліктен сол 
шаруашылықпен айналысқанын нақтылатыңыз.

Жауаптары. Көшпелі мал шаруашылығы жұмыс 
күшін көп қажет етпейді. Құл еңбегінің қолданылған 
саласы – үй шаруашылығы (ұсақ малды күту, мал 
өнімдерін өңдеу).

Бұл тапсырманы келесі формада түрлендіруге бо-
лады. Әр топқа деректерді бөліп беріп, олар жалға-
сын келесі топтан біледі. Аяғында сынып толық де-
ректі біліп, ортаға бір топ шығып, қысқаша толық 
мәлімет айтады.

Постер дайындаңдар 

Тақырыптағы негізгі ақпараттарды меңгергеннен 
кейін оқушылардың алған білімін қорытындылайсыз. 
Оқушыларға мынадай сұрақтарды қойыңыз: "Қытай 
тарихшысы Сыма Цянь Қаңлы мемлекеті туралы қан-
дай ақпарат қалдырды?" Оқушы бұл сұраққа жауап 
беру үшін алған білімдеріне қайта шолу жасайды. 
Қытай дерегі басқару жүйесіне, әлеуметтік топтарға, 
мемлекет аумағына, мемлекеттің құрылуына қатыс- 
ты ақпараттарды көрсетеді. Кейін қаңлы қоғамын-
дағы әлеуметтік топтарға қатысты постер жасауға үй 
тапсырмасын беріңіз. Постер жасаудың критерий-
лері, атап айтқанда, карта көлемі, тірек-кестенің бо-
луы, әлеуметтік топтардың сатылы орналасуы, олар-
дың қызметі көрсетілуі қажет.

Бағалау мүмкіндіктері
Нақты білімді тексеруге арналған тапсырма 

ұсынғыңыз келсе, берілген кестені толтыруды ұсы-
ныңыз. Кестеде Қаңлы мемлекетіне қатысты оқушы 
есінде қалған ақпараттар жазылады.

Уақыты Аумағы Аста-
насы

Басқару 
жүйесі 

Шаруа- 
шылығы

Б.з.д. 
ІІІ-ІІ ғғ. –  
б.з. V ғ.

Оңтүстік 
Қа-
зақстан, 
Сыр-
дария 
алқабы

Битянь Қаңлы мем-
лекеті бес 
әкімшілік ай-
маққа бөлінді. 
Оларды кіші 
патша – Ваң 
басқарды. Бұл 
лауазымға Ұлы 
билеушінің ұл-
дары тағайын-
далып, оған  ті-
келей бағынды

Көшпелі 
мал шару-
ашылығы, 
егіншілік, 
қолөнер

Сонымен қатар менталды картаны дайындау 
тапсырмасын беруге болады. Сол арқылы оқушы-
ның шығармашылық қабілетін анықтауға болады. 
Менталды картаның ұтымды, көзге тартымды шығуы 
оқушының тікелей өзіне байланысты екенін атап 
өтіңіз. 

Қосымша тапсырма
Оқушыларға қаңлы шаруашылығына тиесілі 

ақпараттар жазылған 5 кеспеқағаз беріледі. Әрбір 
кеспеқағазда түрлі шаруашылықтың, кәсіптердің 
сипаттамасы жазылған. Мысалы, көшпелі мал шару-
ашылығы, егіншілік, тоқымашылық, бау-бақша өсіру, 
қолөнер және т.б. Мәтіндегі негізгі ақпаратты талдау 
үшін оқушыға мынадай жұмыс түрі беріледі:

1. Талқылаушы.
2. Белгілеуші.
3. Байланыстырушы.
4. Қорытындылаушы.
5. Суреттеуші.
Оқушылар осындай рөлдерді бөліп алады. Мәтін-

ді талқылаушы идеясын, тақырыбын айтады; бел-
гілеуші негізгі ой бойынша төрт сұрақ құрастырады; 
байланыстырушы қазіргі өмірмен байланыстырып, 
өз өмірінен мысалдар келтіреді; қорытындылаушы 
шешім ұсынады; суреттеуші мәтін желісі бойынша 
сурет салады. Тапсырма орындалған соң, оқушылар 
алдында ойларын, өз пікірілерін нақты дәлелдер 
арқылы қорғайды.

Жауаптары. Оқушылар қаңлыларда жарты-
лай көшпелі мал шаруашылығы мен     егіншіліктің 
маңызды болғанын анықтауы тиіс. Өйткені, халықтың 
барлық тұрмыс-тіршілігі, өмір сүру салты осы шару-
ашылық түрлерімен тікелей байланысты болған. 
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4.4. Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық  
және рухани мәдениеті (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау. 

Тірек сөздер
тәті

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қайдар Ә.М. Қаңлы (тарихи шежіре). – Алма-
ты, 2004.

3. Мұхамедханұлы Н. Қаңлы мемлекеті және 
оның мәдениеті //Жұлдыз, 2000.

4. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993.

Оқулық: Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті, 118-119-бет.

Зерттеу сұрағы: үйсіндер мен қаңлылар мә-
дениетінің ерекшеліктері қандай?

Сабаққа дайындық
Үйсіндер мен қаңлылардың мәдениетіне қатысты 

түрлі суреттерді сынып қабырғаларына іліп қойыңыз. 
Суреттер: қыш ыдыстар, алтын тәті, шөккен түйе бей-
нелі жүзік, қола қазандар, темір пышақ пен жебенің 
ұштары, қола айна, құмыра, әшекейлер, қыш ыдыс-
тар, моншақтар т.б. Сыныптағы топтарға ермексаз, 
түрлі түсті қағаздар, маркер, ватман беріледі.

Сабақтың деректі материалдары
Үйсін тайпаларының жерлеу ескерткіштері екі түрде  

болады: үйілгeн oбaлaр жәнe жaлпaқ қоршау түрін-
дегі құрылыстар. Шығыс Жетісуда орын алған ескерт-
кіштер: Қaлқaн-1, Бeсшaтыр-4, Aқшoқы-3, Aқтaс- 
ты-5 т.б. Үйінді обалар түріндегі ескерткіштер үйсін-
дeрдің жeрлeу құрылыстaрын сипаттап, зират төңірe-
гіндeгі мaтeриaлдaн үйілгeн. Oбaлaр жaзық дaлaдa 
орын алса – тoпырaқтaн, ал өзен аңғарында болса – 
сары топырақтан, ал тaу етектеріндегісі тaс араласты-
рылған тoпырaқтaн тұрғызылғaн. Үйінділeрдің көлeмі 
әртүрлі, жeрлeу жaбдықтaрының бaйлығы мен жер-
ленген адамның беделіне байланысты болып келеді. 

Қазір Оңтүстік Қазақстан аймағында орналасқан  
көптеген қалалар мен ауылдардың түп-тамыры сонау 
қаңлы дәуірінде пайда болған қоныстарға тіреледі. 
Б.з.д. І мыңжылдықтың ортасы – б.з. І мыңжылдықтың 
ортасына дейін Аралдың шығыс өңірінде ерекшелігі 
бар Жетіасар мәдениеті өркендеген. Сол кездегі Оты-
рар-Қаратау, Жетіасар мәдениеттеріне жататын басқа 
зираттардағы сияқты, қайтыс болған адамдар киім-
дерімен, жеке пайдаланатын заттарымен қоса жер-
ленген. Қабірлерге қыш ыдыстар бірге салынған. Ер 
адамдардаң қабірінен қару-жарақтар, ал әйелдердің 
қабірінен көбінесе әшекей заттар табылды.

(Ақпарат e-history.kz сайтындағы мәліметтер не-
гізінде даярланған.)

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар өткен сабақтар арқылы үйсін және 

қаңлы тайпалары мемлекетінің құрылу тарихымен, 
қоғамдық құрылысымен терең таныса отырып, мә-
дени саладағы жетістіктерін қарастыратын болады. 
Бүгінгі сабақтағы ақпарат арқылы тайпалардың өрке-
ниетке қосқан үлесі, олардың мәдени ескерткіштерін-
дегі өзара ұқсастық пен айырмашылықты анықтайды. 
Оқушыларды оқу мақсатымен таныстырыңыз. Тақы-
рыпқа кіріспес бұрын «Мәдениет деген не? Мәде-
ниет элементтерін атаңдар» деген сұрақтар аясында 
талқылау жүргізіңіз. Сыныпқа Қарғалы тәтісінің және 
т.б. суреттерді көрсетіңіз. Тиісті сұрақтарды оқушы-
ларға қойып, талқылау жасауға болады. Суреттер: 
қыш ыдыстар, алтын тәті, шөккен түйе бейнелі жүзік, 
қола қазандар,  темір пышақ пен жебенің ұштары, 
қола айна, құмыра, әшекейлер, қыш ыдыстар, мон-
шақтар және т.б. Суреттер мүмкіндігінше түрлі түсті 
болғаны дұрыс. Оқушылар осыншама күрделі де, 
әсем туындыны темір дәуірінде үйсін зергерлері жа-
сағандығына көз жеткізеді.

Салыстырыңдар

Оқушылар, алдымен, «Металл өндіру орталығы» 
деген мәтінді оқиды. Мәтін оқылғаннан кейін «жуан» 
және «жінішке» сұрақтарды құрастырады. Оқушы-
ларға сұрақтардың бұл түрін қалай құру қажет екен-
дігін түсіндіріп кеткеніңіз жөн. «Жіңішке» сұрақтар 
мәтінде бар және нақты мәліметтерге негізделген. 
«Жуан» сұрақтар – логикалық, мәтіннен тыс, бол-
жамға негізделген сұрақтар. Оқушы өз сұрақтарын 
дәптерлеріне жазып алады. Кейіннен осы сұрақтар-
ды бір-біріне қоюына және оқушылар мен мұғалім 
арасында да осы үдерісті жүргізуге болады. Сұрақ 
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құрастыру барысында қаңлы тайпаларының металл 
өндіру орталықтарының болғандығы, үйсіндерде 
зергерлік бұйымдардың жасалғандығы анықталады. 
Тапсырманы түрлендіруге болады: 

1. Екі «жуан», екі «жіңішке» сұрақтар құрастыру.
2. Айырмашылықтар мен ұқсастықтар негізінде 
Венн диаграммасын салу. Топтар алдында қорғау.
Жауаптары
Ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 
1. Қыш құмыра жасау әдісі.
2. Металл өңдеу.
3. Үйсіндерде алтыннан сақиналар мен қаптырма-

лар жасау кең орын алған.
4. Үйсін тайпаларында перуза секілді асыл тастар-

дан  моншақ жасалған.
5. Қаңлыларда металлургия орталықтары болды.

Жасап көріңдер

Оқушылар ермексазды алып, құм толтырған ма-
таны қалыпқа салып, құмыраны қолмен жапсырып 
салады. Сол арқылы тайпалардың қыш құмыраларды 
жасау әдісімен танысады. Бұл тапсырмада уақытты 
шектемеңіз. Сыныпта жасап үлгермеген оқушылар 
жұмысты үй тапсырмасы ретінде алуына болады. 
Қыш құмыра жасаудың күрделі екендігіне көз жет-
кізген оқушы, ыдысты тек құмырашы жасаған кезде 
жақсы дайындалатынын түсінеді. Ыдысты кез келген 
адам жасай алмайтынын анықтайды.

Байланысын табыңдар 

Ежелгі тайпалардың мал шаруашылығынан басқа 
кәсіптерін мәтін арқылы анықтатыңыз. Алдымен, 
оқушыларды топтарға бөліп алған тиімді. Топқа 
мәтінді оқуға жетелейтін үш сұрағы бар кеспеқағаз 
таратылады. Оқушылар әрқайсысы өз тобымен осы 
сұрақтардың жауабын қалай түсіндіру керектігін 
ақылдасады, жоспар жасайды. Түсіндірудің тиімді 
жолын қарастырады. Дәл осындай әдіспен топтар 
бір-бірінің білімін толықтыра алады. Тапсырманы 
орындау үшін топ мүшелері, алдымен, кесте дайын-
дайды. Мұнда қазіргі кездегі кәсіптер де сипатталады. 
Мұғалімнің кәсіптің белгілі бір түрін айтқаны жөн. 

Жауаптары. Оқушылар тері илеу, қыш ыдыстар 
жасау кәсібінің орын алатынын айтады. Алайда қазір-
гі таңда үлкен өзгеріске ұшырағанын сипаттайды. Осы 
арқылы қазіргі кәсіптердің сонау ерте кезеңде бастау 
алғандығына көз жеткізеді.

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін арнайы қалыптастырушы 
бағалау арқылы анықтаймыз. Оқушының негізгі 
ой-тұжырымы топтық жұмыс барысында қалыптаса-
тындықтан, оған өзін-өзі бағалау тәсілін ұсынуға бо-
лады.

«Қазіргімен байланысын табыңдар» тапсырма-
сында оқушылардан үйсін және қаңлы тайпаларын-
да орын алған кәсіптерді ажыратуды сұраңыз. Сол 
арқылы қазіргі кәсіппен байланысын, өзгеріске ұшы-
рау себептерін оңай анықтайды. Оқушының еркін 
ойлауына мүмкіндік беріңіз. Олар шығармашылық 
тұрғыда  ойлау барысында түрлі кәсіптердің арғы та-
рихын қарастыра алады. 

Сабақ барысында оқушының  
өзін-өзі бағалауы

Іс-әрекет Әрқашан Кейде Ешқа-
шан

1. Өткен тақырыптарды, 
анықтама ұғымдарды есте 
сақтай алдым.

+ - +

2. Негізгі идеяларды 
және олардың 
өзара байланысын 
анықтай алдым, ойды 
тұжырымдадым.

- + +

3. Мәліметтерді қолданып, 
ойды жүйеге келтірдім.

+ - +

4. Оқиғаның себебін 
айқындап, ойымды 
дәлелдедім.

- + +

Қосымша тапсырма
Текшенің 6 қырына 6 тапсырма жазылады:
• суретте;
• салыстыр;
• құрастыр;
• талда;
• қарсы шық немесе қолда;
• ұсыныс айт.
Текшенің алты қырына  үйсін, қаңлы тайпала-

рының мәдени жетістіктерін  жазып, солар туралы 
талқылау жүргізуге болады. Алты критерий бойынша 
оқушы өз алған білімін еске түсіреді, салыстырады, ой 
қорытады. 

Бұл тапсырманы сабақтың соңында берген тиімді. 
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4.4. Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық  
және рухани мәдениеті (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.6 көшпелілердің әлемдік өркениетке  
қосқан үлесін білу.

Тірек сөздер
жазу дәстүрі

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Қайдар Ә.М. Қаңлы (тарихи шежіре). – Алматы, 
2004.

3. Қазақстан тарихы туралы қытай деректеме-
лері.

4. Мұхамедханұлы Н. Қаңлы мемлекеті және 
оның мәдениеті //Жұлдыз, 2000.

5. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993.

Оқулық: Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті,120-121-бет.

Зерттеу сұрағы: үйсіндер мен қаңлылар мә-
дениетінің ерекшеліктері қандай?

Сабаққа дайындық
Үйсіндер мен қаңлылардың мәдениетіне қатысты 

түрлі суреттерді сынып қабырғаларына  іліп қой-
ыңыз. Суреттер: қыш ыдыстар, алтын тәті, шөккен 
түйе бейнелі жүзік, қола қазандар,  темір пышақ пен 
жебенің ұштары, қола айна, құмыра, әшекейлер, қыш 
ыдыстар, моншақтар және т.б. 

Сабақтың деректі материалдары
Алматыға жақын жердегі Қарғалы қойнауынан та-

былған алтын бұйымдар ежелгі үйсіндердің зергер-
лік өнерін мейлінше айқын сипаттайды. Үйсін тай-
паларының құнды ескерткіштерінің бірі – Қарғалы 
үңгірінен табылған диадема. Диадема – тәж тәрізді 
әшекейлі бас киім. Үйсіндер адам бармайтын биік, 
қараңғы жерлерге бақсы-балгерлерді жерлегендік-
тен, диадема бақсы әйелдікі деген болжам бар. Екі 
бедерлі алтын тіліктен жасалған диадеманың ұзын-
дығы – 35 см, ені – 4,5 см. Көгілдір, қызыл қоңыр, 
қызыл тастармен әшекейленген диадемада әртүрлі 
аңдардың, жануарлар мен адамдардың бейнелері 
орнатылған. Ортасында бір-біріне қарап тұрған екі 
қанатты тұлпар бейнеленген. Сол жақта – қанатты ба-
рыс үстінде әйел мен бұғы келе жатыр. Оның артқы 
жағында ешкі, айдаһарға мінген адам бейнесі бар. Та-
былған заттардың ішінен айыр өркешті түйенің мүсіні 
салынған екі жүзік, таутекелердің он мүсіні, адамды 
кеміріп жатқан тышқан бейнеленген сырғалар, көп-
теген қаптырмалар бар. Бұл бұйымдардың барлығы 
алтыннан жасалған.

Металл бұйымдарының құрамы мен шеберхана-
лардың қалдықтары   металлургияның түрлі салала-

ры  – темір ұсталығы, қола құю, зергерлік істің да-
мығанын дәлелдейді. Шеберханалардың өнімдеріне 
қорғаныс және шабуыл жасау қарулары, ат әбзел-
дерінің бөлшектері, ауыл шаруашылығы құралдары, 
темірден соғылған бұйымдар кірген. 

Қаңлы қабірлерінен, әдетте, қанжарлар, семсер-
лер, пышақтар, жебелердің ұштары, сауыт табақ-
шалары табылды. Темір тағалар, шегелер, ілмектер, 
қапсырмалар, түсті металдан жасалған           бұй-
ымдар – сырғалар, алқалар, білезіктер, айылбастар, 
инелер, біздер кездеседі.

(Ақпарат e-history.kz сайттағы материалдар негізін-
де дайындалды.) 

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Бүгінгі сабақтағы ақпарат арқылы оқушылар үйсін-

дер мен қаңлылардың мәдени жетістіктері мен ерек-
шеліктерін анықтайды. 

Оқушылар келмей тұрып, сынып бөлмесінің қабыр- 
ғаларына, тақтаға мақала, сурет, өлең, карта, қысқа 
оқиға және т.б. жабыстыруы керек. Оқушыларға 
жаңа тақырып бойынша тапсырмалар беру қажет. 
Олар бар нәрселерді пайдаланып, жауап береді. 
Мәтінмен жұмыс жасау үшін диктоглосс әдісін қол-
дануға болады. Диктоглосс шарты: мұғалім мәтінді 
екі рет мәнерлеп оқиды, оқушылар тірек сөздер мен 
идеяларды жазып отырады. Содан кейін топтар бірі-
гіп, мәтін құрастырады.

Жырды талдаңдар

Бұл тапсырма қаңлы бишілеріне арналған              
жырға байланысты. Ол үшін оқушыларды жұптарға 
бөліңіз. Кейін әрбір жұпқа өлеңді таратыңыз. Жұп-
тар өлеңді өзара талдап, мағынасын түсінуге тыры-
сады. Алдымен сұраққа жауап беру үшін әрбір жұп 
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өзара ақылдаса отырып, екі-үш сипаттама келтіреді. 
Мұғалім ең көп таралған сипаттаманы анықтайды. 
Тапсырманы саралауға мүмкіндік бар:

1. Жырды оқып болғаннан кейін, қаңлы тайпасы-
ның өнеріне 2-3 сипаттама келтіреді.

2. Қаңлы биінің ерекшелігіне талдау жасайды.
3. Қытай императорының қаңлы өнерпаздарын өз 

елдеріне шақыру себебін анықтайды.
Жауаптары. Екі-үш сипаттаманың басым бөлігі: 
оңға-солға билейді, құйындай құйғытып, күймен 
жарысады. Оқушы берген сұрағына нақты жауап 
талап ету қажет емес. Бір топ оқушылар: "Олардан 
басқа өнерпаздар болмады" – деп жауап қайырса, 
енді бірі: "Сол кезеңдегі ең өнерлі бишілер қаңлы-
лардан шықты" – деп айтуы мүмкін.

Әңгіме құрастырыңдар 

Тапсырманы орындау үшін оқушыларды 2 топқа 
бөліңіз. Топтың жетекшісі сайлануы керек. Әрбір 
топқа қаңлы мәдениетінің   үлгілері көрсетілген су-
реттерді таратыңыз. Топ мүшелері өзара талқылап, 
суреттерге сипаттама береді. Кейін қаңлы мәдениеті 
туралы жазылған ақпаратты таратыңыз. Топ жетекшісі 
топ ішіндегі үш оқушыға қаңлы тайпаларының мате-
риалдық мәдениетіне сипаттама жасауын тапсырады. 
Ал басқа 3 оқушы рухани мәдениетіне сипаттама жа-
сайды. Кейін топтың барлық мүшелері өз мәлімет-
терін сәйкестендіріп, өзара ұқсастықты анықтайды. 
Топ жетекшісі ортақ қорытынды жасағаннан кейін 
сыныптың қалған топтарымен пікір алмасады.

Жауаптары. Қаңлы тайпалары мәдениетінің қазақ 
халқының мәдениетімен ұқсастықтары басым. 

Ойланыңдар 

Оқушыларға cұраққа жауап беру барысында өз 
ойын қағазға жазып, сол жағындағы адамға беру-
ді тапсырасыз. Келесі оқушы ойды жалғап, дәптерді      
әрі қарай жылжытады. Сөйтіп, бүкіл топ бір-бірінің 
ойын жалғастырады. Дәптер өзінің иесіне қайтып 
келгенде оқушы барлық ойды тұжырымдап, қоры-
тынды жасайды. Тапсырманың қорытындысында, 
бір-бірінен сұхбат алу арқылы оқушының тілі, логи-
касы дамиды. Ойлары  бірдей оқушылар бір пікір-
ге келе алды. Алмасқан кезде оқушының өзге ойды 
жалғастыру және барлық пікірге ортақ тұжырым жа-
сау қабілеті қалыптасады.

Жауаптары. Жазу – рухани мәдениеттің бір бөл-
шегі. 

Бағалау мүмкіндіктері
Тақырыпты меңгеру кезінде оқушының қандай 

нәтижеге қол жеткізгенін қалыптастырушы бағалау 
арқылы анықтаймыз. «Қаңлылар мен үйсіндердің 
әлемдік өркениетке қосқан үлесі» деген пікірталасты 
сұрақ төңірегінде сөзсайысын ұйымдастыру бары-
сында оқушылар фактілер  мен пікірлерді ажырата 
білуді үйренеді (негізгі пікірдің құндылығы). Фактілерді 
пікірлерден ажырата білу маңызды дағдылардың бірі 
болып саналады. Бұл күрделі жұмыс оқушыларды 
білімнің болмысы жайында ойлауға ынталандырады, 
себебі айқын жауаптар кездесе бермейді. Оқушылар 
топпен жұмыс жасау арқылы өз ойларын сақтай-
ды. Бұл жұмыстың тиімді жағы тапсырмалар арқылы 
бекітілуі тиіс. Оқушы іс-әрекеттері көбінесе топтық жұ-
мыспен байланысты, сондықтан топтық бағалау тәсілін 
ұсынуға болады.

Топтың өзін-өзі бағалауы

Іс-әрекет Әрқа-
шан Кейде Ешқа-

шан

1. Тапсырмаларды 
түсіндім + - +

2. Пікір, идея және т.б. 
талқыладық - + +

3. Басқа да іс-әрекет

Қосымша тапсырмалар
1. Сұрақ беріледі, топпен ойланып, оқушылар 

көзқарастарын дәлелдейді.
2. Қарсы топпен пікірталас өткізеді.
3. Мәтін беріліп, ойларын дәлелдейтіндей дәйек  

жинайды, дәптерге жазады.
4. 1,5 минут тақырыпқа сәйкес өз ойын жазады да, 

сағат тілімен келесі оқушыға дәптерін береді. Келе-
сі оқушы алдыңғы оқушының ойын жалғастырады. 
Алдыңғы оқушы өз дәптері қайтып келгенде барлық 
пікірді қортындылап, өз ойын жазады.

5. Егер дәптерінде қарама-қарсы пікірлер жазылса, 
онда өз ойын соған бейімдейді. 
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Оқу мaқcaттaрының нәтижecі
Оқушылар:
• оcы тaрaудың cоңындa eжeлгі мeмлeкeттік бір-

лecтіктeрдің құрылу aлғышaрттaрын білді;
• әлеуметтік топтaрдың eрeкшeліктeрін түcінді;
• Қaзaқcтaн aумaғындa aлғaшқы мeмлeкeттік 

бірлecтіктeрдің көрші eлдeрмeн қaрым-қaтынacын 
aнықтaды;

• Ұлы Жібeк жолының пaйдa болуын түcіндірді;
• ежелгі тaйпaлaрдың қолдaнбaлы өнeрінің 

eрeкшeліктeрін cипaттaды;
• көшпелілердің әлeмдік өркeниeткe қоcқaн 

үлecін түcінді.

Өздеріңді тексеріңдер 

Оқушылар білімдeрін қорытындылaп, олaрғa 
нeні білгeндeрін, нeні үйрeнгeндeрін анықтау үшін 
берілген тaпcырмaны орындaуды ұcыныңыз. Оқушы 
бұл тaпcырмaдa жac aрхeолог рөлін сомдап, шaғын 
археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелері 
туралы баяндама дaйындaуы қaжeт. Өз баянда-
малaрын қорғaу уaқыты – 3 минут. Баяндаманы 
жacaу бaрыcындa оқушылардың қоcымшa білімдерін 
қолдануы, шығaрмaшылығы ескеріледі. Баяндама-
ның ықтимaл тақырыптары: 1) үйсіндер мен қаңлы-
лар туралы жазба деректер; 2) қоғамдық құрылысы;  
3) шаруашылығы мен кәсіпшілігі;  4) діни наным-сенім-
дері; 5) қаңлылардың археологиялық ескерткіштері. 
Оқушылар Көк-Мардан қала орталығы туралы баян-
дама жазуы мүмкін.

Жaлпы қоcымшa тaпcырмaлaр 

Қоcымшa тaпcырмa рeтіндe рөлдік ойынды ұcы-
нуғa болaды. Сыныптан бір оқушы Гуньмо рөлін 
сомдауы мүмкін. Қалған оқушылар тақырып бойын-
ша оған сұрақтар қояды. Егер Гуньмо рөліндегі оқушы 
сұрақтарға жауап бере алмаса, бек рөлін сомдайтын 
оқушы оған көмектеседі. Оқушылардан әрбірeуінe 
3 cұрaқ қоюды тaлaп eтіңіз. Сұрақтардың, бaғыты дa 
тaқырыпқa caй болуы шaрт. Сөйлемдердің мазмұны 
нақты әрі Гуньмоның жүргізген саясатына қатысты 
мағлұмат болуына назар аударыңыз. Түрлі дәйектерді 
қолдануға болады. Бұл тапсырманың тәрбиелік мәні 
туралы ұмытпауыңыз қажет. 

Уақыт мөлшеріне байланысты тек қана Гуньмо 
емес, басқа да әлеуметтік топ өкілдерін рөлдік ой-
ынға қосуға болады. Мысалы, уәзірлер, қарапайым 
халық және т.б. Сол арқылы мемлекет ішіндегі әлеу-
меттік құрылымды анық көрсетуге болады.

Рөлдік ойынның ұтымды өтуінің негізгі үш шарты:
– қарапайымдылық пен қолжетімділік;

– рөлдік ойынға барынша барлық оқушылардың 
қатысуы;

рөлдік ойынның соңында әр оқушының белгілі қо-
рытынды шығаруы (нақты іс-әрекет) керек. 

Гуньмо рeтіндe рөл cомдaлғaннaн кeйін қызмeт-
кeрлeр рeтіндe cынып бірнeшe топқa бөлініп, үйcін 
мeмлeкeтінің caяcи-экономикaлық дaму жоcпaрын 
құрaды. Жоcпaрды құрудың aрнaйы тaлaптaры орын-
далғaны жөн. Сондықтан мысал ретінде мынадай та-
лаптарды ұсынсаңыз болады:

• жоспарды орындау уақыты, мерзімі;
• жоспардағы іс-шараларды орындаудағы мақ-

саты;
• мемлекеттің саяси-экономикалық дамуын жү-

зеге асыратын іс-шаралардың орын алуы (3-4 
іс-шара), жүзеге асыру жолы;

• жоспарға сай жүргізілетін іс-шараларға жауап-
ты қызметкерлер. 

Бұл тaлaптaр жоcпaрды құру aлдынa aйтылып 
өтілeді. Мұндa міндeтті түрдe жоcпaрдың мaқcaты, 
нaқты  төрт-бес іс-шара, жaуaпты қызмeткeрлeр, 
жүзeгe acыру жолдaры,  мeрзімі көрceтілуі тиіc.  
Уaқыт жeткілікті болғaн жaғдaйдa тиіcті топтaр өз 
жоcпaрын ортaғa шығып қорғaй aлaды. Қажет болған 
жағдайда, арнайы постерге салып, презентациялауы-
на да болады. Топтық қорғау орын алған жағдайда, 
міндетті түрде қалған топтағы оқушылардың сұрақ 
қойып, белсенділік танытуын талап етіңіз. Тапсырма 
соңында топтық жұмыстарды өзара бағалауына мүм-
кіндік берсеңіз болады. Жұмыcтaрынa кeрі бaйлaныc 
бeріңіз. Ұтымды түрдe жоcпaр ұcынып, оны тиімді 
қорғaғaн топты eрeкшeлeп aтaп өтіңіз. 

Сонымен үйсін және қаңлы қоғамындағы әлеу-
меттік-экономикалық қатынастар, шамамен алған-
да, бірдей даму деңгейінде болды. Қоғамда құлдар-
дың,      құл иеленушілік қатынастардың болғанына 
қарамастан, құл иеленушілік қоғам деп сипаттауға 
болмайды.

Тараудың қорытындысы 
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Тарау бойынша қорытынды тапсырмалар 

1-тапсырма. Тірек сөздерді пайдалана отырып, «Қаңлы қала мәдениетінің дамуы» тақырыбында әңгіме 
құраңдар. 

Чжань Цянь, Жібек жолы, Қытай, сауда, бақылау жасау, қолөнер, айырбас, аң терілері, арықтар, шикі кір-
піш. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________

2-тапсырма. Сөйлем құраңдар. 
қазір үйсіндер мол сыйлық-тартулар күнбимен құдандалық

ұсыну арқылы байланыс орнатамыз айналыпты

ұзатып күшті елге оларға ханшамызды

3-тапсырма. Үйсін қоғамында неліктен әлеуметтік теңсіздік орын алғанын, «Фишбоун» кластері арқылы 
тиісті дәйектер келтіре отырып түсіндіріңдер.

Мәселелер

Себептері

Деректер

Қорытынды

4-тапсырма. Кестені толтырыңдар.

Жазба 
деректер

Археологи-
ялық ескерт-

кіштері

Шару-
ашылығы мен 

кәсіпшілігі
Діни наным-сенімі

Үйсіндер

Қаңлылар
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5-тапсырма. Үйсiндердiң басқару жүйесінің пирамидасына түсіндірме беріңдер.

1. 

2. 

3. 

6-тапсырма. Кестені толтырып, кескін картаға ежелгі тайпалық бірлестіктердің аумағын белгілеңдер.

Тайпалар Мекендері
Парадарайа сақтары

Тиграхауда сақтары

Хаумаварга сақтары

Үйсіндер

Қаңлылар
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5. Ғұндар 

Тарау мақсаттары
• Қытай жазба деректері негізінде ғұндардың 

шаруашылық түрлерін анықтау;
• обалардан табылған заттай деректер арқылы 

тайпалардың тұрмыс-тіршілігін сипаттау;
• карта арқылы ғұндардың қоныстанған аумағын 

анықтау, көрші елдермен байланысын сипаттау;
• ғұндардың мемлекеттік дәрежеге қалай жет-

кенін талдау;
• ғұндардың әскери өнер ерекшеліктерін, қа-

ру-жарақтарын сипаттау;
• ғұндардың батысқа жылжу себептерін анықтау;
• ғұндардың Қазақстан аумағына қоныс аударуы 

нәтижесінде орын алған өзгерістерді талдау;
• Еуропада Батыс Ғұн империясының қалай 

құрылғанын түсіндіру;
• ежелгі авторлардың Аттила туралы мәлімет-

терін талдау.

Негізгі дағдылары 
Оқушылар:
• бұл тарауда археологиялық және жазба де-

ректермен жұмыс жасай отырып, ғұн тарихындағы 
маңызды оқиғаларды талдауды;  

• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажет-
ті ақпараттарды анықтап, қолдануды, тұжырым  
жасауды;

• мемлекеттердің аумағын, маңызды география- 
лық нысандарын картадан көрсетуді; 

• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді; 
• мәтінмен жұмыс жасауды, оның негізгі идеясын 

анықтауды;
• сабақ барысында алған білімі мен түсініктерінің 

негізінде оқиға желісін құрастыруды үйренеді.

Ойланып көрейік
Ғұндар қытай деректерінде «хунну» немесе «сюн-

ну», еуропалық деректерде «гун» деген атаулармен 
кездеседі. Ғұндар б.з.д. І мыңжылдықтың ортасында 
Алтай, Оңтүстік Сібір мен Шығыс Қазақстан аумағын 
қамтыған ірі мемлекеттік бірлестікке айналды. Әскері 
300–400 мыңға дейін жеткен. Ер азаматтарының бар-
лығы дерлік соғыстарға қатысқан. Ғұндар әскерінің 
негізі атты әскерден тұрды. Салт атты жауынгерінің 
қару-жарағы садақ, семсер, қанжар, найза болған. 
Ғұндарда әскери-демократиялық құрылыс орнады. 
Олар әскери шеберлігімен ерекшеленетін. Шапшаң 

атты әскер, қорған бұзғыш мәшинелер, тас атқыш 
техникалары жауды жеңуге көмектесті. 

Қытайдың ығыстыруымен ғұндар Алтай, Сарыарқа 
арқылы Батыс Қазақстанға жылжыды. Жалпы ғұн тай-
паларының шығыстан батысқа қарай жылжуы б.з.д. II 
ғасырдан басталып, б.з. IV ғасырына дейін созылған. 
Бұл жылжу тек ғұндарға ғана тән құбылыс емес, басқа 
да ірі тайпаларға әсерін тигізді. Сондықтан тарихта 
бұл құбылысты "Халықтардың ұлы қоныс аударуы" 
деп атайды. Бұл үдеріс Орталық Азияның саяси кар-
тасына, этникалық құрамына үлкен өзгерістер әкел-
ді. Ғұндардың қоныс аударуы Қазақстанға да үлкен 
әсерін тигізді: жергілікті тайпалар жаппай шығыстан 
батысқа қарай орын ауыстыра бастады.

Қытай деректерінде ғұндар туралы: «Ғұндардың 
құдіреттілігі сондай, олардың елшісі қолындағы ша-
ньюйдің сенім таңбаларымен көрші елдерге келген-
де, ол елдер екінші мемлекетке дейін елшіні азық-
түлікпен қамтамасыз етіп тұрды...», – деген. Приск 
ғұндар туралы: "Олар соғыстан кейін тыныш әрі қам-
сыз тіршілік етеді, әркім қолында барымен қанағат 
қылады, әсіресе жақындарын өздерінің мейірімді әрі 
жылы ілтипатымен және сүйіспеншілігімен бауырына 
тартады," – деп жазады. Сонымен қатар дүниежүзілік 
тарихта ғұндар «Ұлы Қытай қорғанының салынуы», 
«Халықтардың ұлы шайқасы» оқиғалары негізінде 
танымал.

Кіріспе бөлімде ұсынылған бағыттаушы сұрақтар 
оқушының ғұн тайпалары туралы жалпы ақпараттарды 
жүйелеуіне мүмкіндік береді. Мысалы, "Ғұндар орасан 
зор аумақты өздеріне қалай бағындыра алды?" деген 
сұраққа жауап бере отырып, оқушылар тайпалардың 
жаулаушылық жорықтары нәтижесінде орын алған ау-
мақтық өзгерістерін қарастыратын болады. "Тарихшы-
лар Халықтардың ұлы қоныс аударуын неліктен ғұн 
тайпасымен байланыстырады?" деген сұрақты талдау 
барысында "Ұлы қоныс аудару" үдерісінің неліктен 
ғұндармен байланысты болғандығын қарастыра оты-
рып, саяси өзгерістерге назар аударады. Ал "Дерек-
терде ғұндар қалай суреттелген?" деген сұраққа жау-
ап беру барысында оқушыларға тақырып барысында 
грек, рим тарихшыларының деректерімен танысаты-
нын айтып өтіңіз. «Аспан әскері», «Құдайдың қамшы-
сы», «Құдайдың жазасы», «Аспан салт аттылары» сөз 
тіркестерінің мағынасын ашуды ұйымдастырыңыз. 
Деректердегі маңызды ақпараттар арқылы ғұн тайпа-
ларына сипаттама жасай алатындығына көз жеткізесіз.
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5.1. Ғұн тайпаларының бірігуі (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.1.1.3  ғұндардың қоныс аудару бағыттарын 
тарихи картадан көрсету.

Тірек сөздер
 ғұндар

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. 1-том. – Алматы: Атамұра, 2010. 

2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

3. Ежелгі Қазақстан. Қазақстан балалар энци-
клопедиясы топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

4. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. I том. – Алма-
ты, 2006.

5. e.history.kz. 

Оқулық: Ғұн тайпаларының бірігуі,126-127-бет.

Зерттеу сұрағы: неге Мөде шаньюй: «Жер – 
мемлекеттің негізі» – деді? 

Сабаққа дайындық
Қосымша жазба деректер дайындаңыз. Тақырып 

бойынша ғұндар, олардың шаруашылығы, тұрмыс-тір-
шілігі туралы қосымша суреттер немесе танысты-
рылым дайындауға болады. 

Сабақтың деректі материалдары
 Ғұндардың негізгі  кәсібі  жартылай көшпелі мал 

шаруашылығы болды. Бұл туралы Сыма Цянь: «Ғұн-
дар Қытайдың солтүстігінде қоныстанды. Олар шөп 
пен судың жағдайына байланысты бір жайылым-
нан екінші жайылымға көшіп жүреді. Үй малынан 
жылқы, ірі қара және қой-ешкі, кейбіреулері түйе, 
есек өсіреді», – деп жазған. Археологиялық зерттеу 
жұмыстары да ғұндардың  малдың барлық түрін өсір-
генін дәлелдейді. Басқа да жазба деректерде «Ғұндар 
үйір-үйір жылқы, қора-қора қой өсірген» деген ақпа-
рат беріледі. Әсіресе, жылқы ғұндардың негізгі көлігі 
мен азығына айналды. Жылқыларының дене бітімі 
тығыз, жүріске төзімді келген. Ғұндар жылқының 
асыл тұқымдарын өсіріп, ат баптауды жетік меңгер-
ген. Олар мал етімен тамақтанды. Терісі мен жүнінен 
киім, аяқкиім жасады, жүнінен киіз басты. Жерге ру-
лық-қауымдық меншік болды. Аң аулау маңызды бо-
лып,  ғұндар бала күнінен садақ тартып, аң-құс атуды 
үйренді. «Солтүстік жерлерде суық ерте түсіп, тары 
себуге қолайсыз болса да, ғұндардың жерінде тары 
егіледі» деген дерек үзіндісі және археологиялық қаз-
ба жәдігерлер ғұндарда егіншілік дамып, көбінесе 
тары өсіргенін дәлелдейді. 

Сыма Цянь бұдан әрі былай деп жазады: "Суы мен 
оты мол жер іздеп, бір жерден екінші жерге көшіп 
жүреді. Оларда ішкі және сыртқы дуалдармен қор-
шалған қалалар, тұрақты тұратын жері жоқ болса да 
және егістік өңдеумен айналыспаса да, әрқайсысы-
ның өзіне бөлініп берілген жер телімдері бар".

Ғұндардың негізгі баспанасы – киіз үй болды. Кей-
біреулері жертөлелерде де тұрды. Олар кен қазып, 
металл қорытты. Қолөнер мен бейнелеу өнерінде аң 
стилімен қатар полихромдық стиль дамыды.  Металл, 
сүйек, мүйіз, тері, тас, саз, ағаштан түрлі   бұйымдар 
жасады. Әсіресе, қыш-құмырашылықпен айна-
лысқан. Олар Көк Тәңірге табынып, ата-баба рухына 
сиынған. Ғұн обаларынан Қытай жібегі, айна, нефрит-
тен жасалған заттар табылған. Бұл заттар – ғұндардың 
басқа елдермен сауда жасағанының дәлелі.  

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың мақсаты – оқушыларға ғұндар және 

олардың өмір сүрген аумағы, тұрмыс-тіршілігі тура-
лы білім беру. Сонымен қатар тарихи деректермен 
жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Оқушылар сабақ 
соңында суреттер, мәтіндер, деректер негізінде ғұн-
дар мал шаруашылығы, егіншілік, металлургиямен 
айналысқандықтан, олар үшін жер бәрінен маңызды 
екенін түсінуі тиіс. 

Сабақтың басында оқушыларға: «Ғұндар тура-
лы  естідіңдер ме, олар туралы қандай мәліметтер 
білесіңдер?» – деген сұрақ қойыңыз. Оқушылардың 
кейбіреуі жауап беруі мүмкін. Кейін ғұндар туралы 
жалпылама ақпарат беретін бейнематериал қосуға 
болады. Бұнда оқушылар ғұндарды толық елестете 
алғаны дұрыс. Сонымен қатар ғұндардың дүниежүзі 
тарихында рөлі зор екенін ерекше атап өтіңіз.  

Анықтаңдар 

Бұл тапсырмада оқушыларға ғұндар, олардың тұр-
мыс-тіршілігі туралы мәліметтер батыс және қытай 
жазба деректері арқылы беріледі. Оқушылар жұппен 
осы жазба деректердегі мәліметтер негізінде ғұндар-
дың шаруашылық түрлерін анықтайды. Бұдан соң 
көрші жұптармен жауаптарын салыстырады. Соңын-
да берілген қытай жазба деректерінде ғұндардың 
тұрмыс-тіршілігі туралы мәліметтер ұқсас екендігін 
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үзінділер келтіріп, дәлелдеп, ортақ қорытындыға ке-
леді. 

Оқушылардың ойларын «Неліктен ғұндар туралы 
негізгі мәліметтерді қытай жазба деректері береді?» 
деген сұрақ қойып, дамыта түсуге болады. 

Жауаптары. Ғұндардың негізгі кәсібі мал ша-
руашылығы болған. Сонымен қатар егіншілік пен 
аңшылық та дамыған. Ғұндар туралы мәліметтердің 
қытай жазба деректерінде көбірек болуы – олар Қы-
тайдың солтүстігін мекендеп, жақын көрші болып, 
тығыз қарым-қатынаста болған. 

Кескін картамен жұмыс

Оқушылар жұппен карта мәліметтері негізінде 
ғұндардың бастапқы орналасқан аумағын көрсетеді. 
Ғұндармен көршілес орналасқан елдерді атайды.

Жауаптары. Ғұндардың аумағы – Солтүстік Қы-
тай, Моңғолия, Байкал көлінен Ордос үстіртіне дей-
інгі өңір. Ғұндардың көршілері – дунху, сянби, қаңлы, 
үйсін тайпалары және Хань империясы. 

Әңгіме құрасырыңдар

Алдымен, оқушылардың «Тізімдерде берілген ғұн 
обаларынан табылған заттар" туралы білімін анықтап 
алыңыз. Бұл үшін берілген кестені  толтыртуға бола-
ды.

Білемін Білгім келеді

Кейін білмейтін заттарды сыныппен бірігіп, меңге-
руін ұйымдастырыңыз. Себебі, оқушылар кейбір зат-
тарды білмесе, кәсіп түрлерін анықтау қиынға түседі.

Бұдан соң оқушыларға әрбір тізімдегі заттай де-
ректер негізінде жұппен ғұндардың  шаруашылық 
немесе кәсіп түрлерін анықтатыңыз. Мысалы, төртін-
ші  тізімдегі заттар – ғұндарда қолөнер мен зергерлік-
тің дамығанының дәлелі. 

Соңында оқушылар ғұндарда мал шару-
ашылығынан басқа егіншілік, аңшылық, қолөнер, 
сауда дамығанын заттай деректер негізінде дәлелдей 
отырып, «ғұндардың тұрмыс-тіршілігі» туралы 20–30 
сөзден тұратын шағын әңгіме жазады. Бұл тапсыр-
маны оқушылардың Қазақстан аумағын мекендеген 
басқа тайпалар туралы өткен білімдерін еске түсірте 
отырып ұйымдастыру қажет. Кейбір оқушылар ғұн-
дар үшін жер маңызды болғанын түсіндіреді. Себебі, 
олардың тұрмысы мен шаруашылығы жермен тығыз 

байланысты. Мал мен егін өсіру үшін жер қажет. 
Оқушылардың қалауы бойынша жазған шағын әң-
гімелерін оқытып, талдау ұйымдастырыңыз.

Жауаптары. Ғұн қабірлерінен табылған қыш құ-
мыралар, көзелер, саптаяқтар аз емес, олар қолдан 
жапсырылған және құмырашы ұршықшасында дай-
ындалған. Мұның өзі қыш құмырашылықтың да-
мығанын дәлелдейді. Басқа жақтан әкелінген заттар, 

жібек маталар, айналар, түрлі әшекейлер кездеседі.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың жұппен жазба деректермен жұмыс 

істеу; жұппен заттай деректер негізінде шаруашылық 
және кәсіп түрлерін анықтау; жеке өткен сабақтар-
дағы білімдерін қолдана отырып, тізіммен беріл-
ген заттардың атаулары негізінде әңгіме құрастыру 
тапсырмасында оқушылардың жеке, кем дегенде 2 
қорытындысы бар 7–10 сөйлем құрастыру дағдыла-
ры бағаланады.

Әсіресе, кейбір оқушылардың өз қалауымен ғұн-
дардың тұрмыс-тіршілігі туралы құрастырған шағын 
әңгімелерін дауыстап оқыту арқылы өзара бағалауды 
ұйымдастырыңыз. 

Қосымша тапсырмалар
Ойды қорытындылау әдісін ұйымдастырыңыз. Бұл 

тапсырмаларды  оқушылар өз таңдаулары бойынша 
жеке орындайды.

1. Кейбір оқушылар бүгінгі тақырыптың негізгі идеясын 
ашатын 2-3 сөйлемнен тұратын үзінділер келтіреді.

2. Кейбір оқушылар дәлел келтірілген үзіндінің 
неліктен тақырыптың мазмұнын ашатынын 1-2 сөй-
леммен дәлелдейді.

3. Кейбір оқушылар тақырып негізінде ашылмай 
қалған, өзін ерекше толғандырған, назарын аударған, 
қызықтырған мәселе бойынша 1-2 сұрақ қояды.

Хань әулеті кітабының «94А» тарауында жазылған 
ғұндардың қытай әскерін қоршауы туралы:     «Батыста 
– ақбоз ат мінген ғұндар, шығыста – боз ат мінген 
ғұндар, солтүстікте – қара ат мінген ғұндар, оңтүстікте 
– қара жирен ат мінген ғұндар қоршауға алды» деген 
мәтін ұсыныңыз немесе оқып беріңіз. Бұдан соң: «Бұл 
деректе сен үшін не ерекше болды?» деген сұрақ 
қойып, талқылау ұйымдастырыңыз. Бұл тапсырманы 
орындай отырып, оқушылар ғұндар жылқының асыл 
тұқымдарын өсіріп, ат баптауды жетік меңгергенін 
түсінуі қажет.
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5.1. Ғұн тайпаларының бірігуі (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.2 ежелгі  мемлекеттік  бірлестіктердің 
құрылуын түсіндіру.

Тірек сөздер
шаньюй
халық жиналысы 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Көмеков Б.Е., Галиев А.А. «Мөде қаған». – Ал-
маты: Аруна, 2007.

3. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 
2010.

4. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

5. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

6. Гумилев Л.Н. Хунну. – Алматы,1998
7. e.history.kz.

Оқулық: Ғұн тайпаларының бірігуі, 128-129-бет.

Зерттеу сұрағы: неге Мөде шаньюй: «Жер – 
мемлекеттің негізі» – деді?

Сабаққа дайындық 
Ғұн тайпаларына қатысты аңыздардың толық 

мәтінін таратуға да  болады. Тақырып бойынша та-
ныстырылым дайындаңыз. Ғұн мемлекеті көрсетілген 
тарихи карта, ермексаз, түрлі түсті қағаздар, маркер, 
ватманды топтарға таратыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары 
Б.з.д. 206 жылы Мөде билікке келіп, ғұн мемле-

кетін құрды. Бытыраңқы рулардың басын біріктіріп, 
қатал тәртіп орнатты. Мөде өзін «жеке       мемле-
кет билеушісі» деп жариялады. Ғұндардың ең жоғары 
мемлекет билеушісінің лауазымы қытай деректерінде 
шаньюй  деп аталады. Шаньюй мемлекет пен әскерді 
басқарды. Оған соғыс жариялау, бітім жасау құқықта-
ры берілді. Сонымен қатар жер тұтастығын сақтауға 
міндетті болды. Сот билігін де иеленді.  Мемлекетте 
билік мұрагерлік жолмен берілді. 

Мөде мемлекетті нығайту үшін реформалар жүр-
гізді. Мемлекетті әскери жүйе бойынша оң, сол және 
орталық қанаттарға бөлді. Орталық қанатты өзі 
басқарып, оң және сол қанаттардың билеушілерін 
ұлдарынан немесе жақын туысқандарынан тағай-
ындады. Ру әскерлерін түменбасылар басқарды. 
Түменбасылардың басқаратын аумағы мен әскер 
санын шаньюй өзі бекітті. Рулар шаньюйдің рұқса-
тынсыз қоныс аударса, қатаң жазаланатын. Руларды 
ақсақалдар басқарды. Олар халық жиналыстарын-
да мемлекеттік мәселелерді талқылады. 

Мөде тұсында ғұндар көптеген көрші тайпаларды 
бағындырды. Бұл кезде қазіргі Кореядан Тибетке және 
Шығыс Түркістаннан Хуанхэнің орта ағысына дейін 
созылып жатқан аумақты, Байкалдан арғы оңтүстік 
аудандарға дейінгі  аумақты ғұн шаньюйлерінің қол 
астына біріккен тайпалар алып жатты.

Осылайша Мөде бастаған ғұндар өздерінің ау-
мағын кеңейтіп, мемлекеттік дәрежеге жетіп, Ұлы 
дала мемлекетін құрды.

Сабаққа қатысты ескертпелер
 Оқушылар бұл сабақта «Бір қарыс жер туралы 

аңызбен» жұмыс істей отырып, ғұндар үшін жер мем-
лекеттің негізі екенін дәлелдейді. Мөде қағанның жер 
туралы сөзін "туған жер", "Отан", "атамекен" ұғымда-
рымен байланыстырып, тұрақтылық, біртұтастылық 
идеяларын ұғынады. Тәуелсіз Қазақстанмен байла-
ныстыра отырып, ғұндардың түркі халықтарының 
ата-бабалары болғанын түсінеді. 

Сабақтың басында ғұндар  туралы «Ғұндардың та-
рихы – бұл қазіргі түркі халықтарының ежелгі тарихы. 
Себебі олар алғаш рет  Ұлы Далада өз мемлекеттерін 
құрған», – деген Әлкей Марғұланның ойын қолда-
нып, талқылау ұйымдастырыңыз.

Анықтаңдар

Сабақтың басында сыныпқа "Мемлекет болу 
үшін не қажет? Мемлекет белгілері қандай?" деген 
сұрақтар қоя отырып, тақтаға бірігіп мемлекет бел-
гілерін жазыңыздар. Соңында оқушылар ой түйіп, 
дәптерлеріне  мемлекет белгілерін жазады. 

Жауаптары. Мемлекет белгілері: басқару жүйесі, 
аумағы, тәуелсіздік, салық жүйесі және т.б.
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Бұдан соң оқушыларға жеке "Мөде шаньюй мем-
лекетті қалай басқарды?" мәтінін оқуды және "Ғұн 
мемлекеті қалай басқарылды?" мәселесі бойынша 
мәтін мәліметтері негізінде сызба құрастыруды ұсы-
ныңыз.

Оқушылар мәтінді зерделеп, сызба сызып, 1-2 
оқушы қорғап болған соң, сыныпқа "Ғұндар мемле-
кеттік дәрежеге жетті ме?" деген сауал қойыңыз.

 – «Ғұндар мемлекеттік дәрежеге жетті» деп жауап 
берген оқушыларды оң жақ бұрышқа;

– «Ғұндар мемлекеттік дәрежеге жеткен жоқ» деп 
жауап берген оқушыларды сол жақ бұрышқа;

– «белгісіз» дегендерді ортаға тұруын сұраңыз.
Бұрыштардағы пікірлестердің мақсаты – бірігіп, өз 

ұстанымдарына дәлелдер келтіріп, өз бұрыштарына 
неғұрлым көп адам жинауға тырысу. Соңында көп 
адам жиналған бұрыштағы пікірлестердің ұстанымы 
жеңіске жетеді. Яғни, ғұндардың мемлекеттік дәреже-
ге жеткендігі толық дәлелденеді.

Жауаптары. Ғұндар мемлекеттік дәрежеге жетті: 
"Оң, сол және  орталық қанатқа бөліп басқару; ша-
ньюйдің құқықтары мен міндеттерін бекіту; ақсақал-
дар билігі; халық жиналысы; шабармандар жұмысын 
ұйымдастыру."

Аңызды талдаңдар

Оқушыларға «Бір қарыс жер туралы аңыз» мәтінін 
жеке оқып, танысуға уақыт беріңіз. Жұппен мынадай 
сұрақтарға жауап беруді ұйымдастырыңыз: "Неліктен  
Мөде дунхулар сүйікті арғымағы мен әйелін сұраған-
да беруге келісті? Неліктен Мөде мал жаюға қолай-
сыз, ұлтарақтай ғана жерді беруге келіспеді? Бұл аңыз 
не туралы? Аңыздың негізгі идеясы неде?"

Оқушылар ғұндар үшін жердің қаншалықты 
маңызды болғанын аңыз арқылы дәлелдейді. 

Уақыт жеткілікті болса, аңыз мәтіні негізінде көрініс 
қоюды ұйымдастырыңыз. Аңыз кейіпкерлерінің 
рөлін сомдауды ұсыныңыз.

Тапсырма 

Оқушыларға қызыл жолақпен қоршалған маңыз-
ды фактілердегі Мөде құрған Ұлы Даладағы алғашқы 
ірі мемлекеттің аумағын картада көрсетіңіз. Бұдан 
соң карта арқылы Мөде әскері жаулап алған ау-
мақ пен өткен тақырыптағы ғұндардың бастапқы 
аумағын еске түсіре отырып, салыстырады. Мөде 
кезінде көрші елдерді қосып алу арқылы мемлекет 

аумағы ұлғайғанын анықтайды. Мөде шаньюйдің: 
Жер – мемлекетіміздің негізі мен ырысы, оны қа-
лай береміз? деген пікіріне «Ойлан–жұптас–бөліс» 
әдісі арқылы оқушылар ойланып, әрқайсысы жеке 3 
дәлел жазады. Жұптасып, ең үздік үш дәлелді қалды-
рады. Туған жерлерімен байланыстырады. Соңында 
өздерінің жаңартылған жауаптарымен сыныппен 
бөліседі.

Соңында «Қазақстан дүниежүзінде жер аумағы 
бойынша тоғызыншы орында.     Жер аумағы – 
2724900 км²» деген мәліметтер беру арқылы  тақы-
рыпты жандандыра түсуге болады. Сонымен қатар 
оқушылар жердің мемлекет үшін маңызды екенін 
түсінуі үшін, оларға қазіргі Қазақстан картасын көр-
сетіп, оның шегараларының тұрақтылығына, қорға-
латындығына назар аудартыңыз.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар ғұн мемлекетінің құрылуы, шаньюйдің 

шексіз билігінің орнауы, ғұндардың мемлекеттік 
дәрежеге жетуін түсініп, дәлелдер келтіреді. Аңыз 
мәтіні, аумақтық өзгерістерді анықтау арқылы ғұндар 
үшін жер маңызды болғанын түсіндіреді. Оқушылар 
кем дегенде 3 мемлекет белгілерін атауы, ғұндардың 
мемлекеттік дәрежеге жеткендігі туралы кем деген-
де 2 дәлел келтіруі тиіс. Ғұн мемлекеті қалай басқа-
рылғанын түсіндіре алуы тиіс.  Оқушылар жұппен 
"шаньюйдің шексіз билік иесі болғанына" дәлелдер 
келтіруі тиіс.

Оқушылар жеке-дара: "Кім? Не? Неге? Қайда? Қа-
шан?" деген сұрақтардың кем дегенде үшеуіне өздері 
таңдап жауап береді. Осылайша саралап оқыту жүзе-
ге асырылады.

Топтық бағалау.
Оқушыларды топтарға біріктіріңіз. Оқушылар топ-

тармен парақтарға сұрақтар жазып, басқа топқа  бе-
реді. Сол топтың берген сұрағына жауап жазып, кері 
қайтарады. Жауап жазылған парақты алған ойыншы 
сол жауаптан сұрақ тудырып, әрі қарай береді. Ойын 
солай жалғасады.

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар жаңа тақырып мазмұны (мәтін, сурет, 

аңыз) негізінде Мөдеге тән барлық жеке қасиеттерге 
кем дегенде 5 сын есімдер арқылы тізім жасайды.

2. Оқушылар ғұндар үшін туған жер неліктен  
маңызды болғанын түсіндіре отырып, қорытынды 
жасайды.
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5.2. Ғұндардың көрші мемлекеттермен  
қарым-қатынастары (1-сабақ) 

Оқу мақсаты

5.3.2.2 Қазақстан территориясындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау.

Тірек сөздер
түменбасы
ысқырғыш жебелер

Ресурстар
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Оқулық: Ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынастары,130-131-бет.

Зерттеу сұрағы: ғұндар  мен Ұлы Қытай 
қорғанының салынуы арасында қандай байланыс 
бар?

Сабаққа дайындық
Ғұн әскері мен қару-жарақтары туралы танысты-

рылым дайындаңыз. Тақтаға 5 деңгейден тұратын 
пирамида сызыңыз немесе сызбасын іліңіз. Иілгіш 
жебелі садақтың суретін және ол туралы қосымша 
мәліметтер дайындаңыз.

Сабақтың деректі материалдары
Ғұн мемлекетінде барлық ер азаматтар өз түмен-

басының жауынгері саналды, әскери жорықтарға 
қатысуға міндетті болды. Бұл міндеттерден бас тарту 
қатал жазаланды. Әскер рулық негізде құрылды. Ғұн 
әскерінің иерархиясы мынадай сатылардан тұрды: 
түменбасы, мыңбасы, жүзбасы, онбасы, қарапайым 
жауынгерлер. Ғұндарда қатал тәртіпке негізделген 
әскери-әкімшілік басқару жүйесі қалыптасты. Бұл 
жүйе бойынша жауынгерлердің құқықтары мен мін-
деттері айқындалды. Осындай басқару жолы жеңім-
паз жорықтардың кепілі болды. Жауынгерлерден 
әскери жаттығулармен шұғылдану, жорыққа дайын 
тұру, қаруларды үнемі өзімен алып жүру талап етілді. 

Ғұндарда жақсы ұйымдастырылған әскер болды. 
Жасақ, негізінен, тез жүретін атты әскерден құрыл-
ды. Оның құрамындағы жауынгерлердің негізгі қа-
руы садақ, жебе, семсер, қанжар, найза, бұғалық, 

ағаш жақтаулы қалқан еді. Олар садақтарының сыр-
тын сүйекпен қаптаған. Жебелердің екі түрі болған. 
Әсіресе,  кез келген сауыт пен қалқанды бұза алатын, 
ұшқыр, ауыр ұңғырлы жебелер темірден жасалған. 
Сүйекті жебелер де кеңінен қолданылған. Ұшқанда 
аса қорқынышты дыбыстар шығаратын ысқырғыш 
жапсырылған жебелерді пайдаланған. Садақтар мен 
жебелер     жауынгердің беліне тағатын ерекше қо-
рапқа салынды. 

Садақтың ұзындығы 70–80 сантиметрге жетеді. 
Жебеге үш қырлы темір ұш салынған. Сүйек пласти-
налармен мейлінше күшейтілген. Күрделі әрі ауыр 
садақтың осы түрі жебені сақ садағына қарағанда 
алысқа атқан. Садақтың екінші түрі үлкендеу әрі ауыр- 
лау болады. Оған ұңғысы бар үш қырлы салмақты 
темір ұшты жебе қолданылған. Мұндай садақтар мен 
жебелер сауыт киген жауды атуға арналған. Ғұндар-
дың ұзын семсерлері ат үстінде жүріп соғысуға өте 
ыңғайлы болды. 

Дөңгелек және сопақ сипаттағы, шыбықтардан 
тіреу орнатылған ағаш жақтаулы қалқан да болған. 
Ғұндардың жауынгерлік құдіретінен сескенген қы-
тайлықтар Ұлы Қытай қорғанын салдырған. 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың мақсаты – ғұн әскери өнерінің жоға-

ры деңгейде болғанын және ғұндардың жеңімпаз 
жорықтарының негізгі кепілі болғанын анықтау. Са-
бақтың басында оқушыларға иілгіш жебелі садақтың 
суретін көрсетіңіз және мұқият назар аудартып, мы-
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надай сұрақтарды қойыңыз: "Суреттен не көріп тұр-
сыңдар? Оның қызметі қандай? Оны қалай қолдана-
тынын көрсете аласыңдар ма?"

Оқушылар сұрақтарға жауап береді және кейбір 
оқушылар қолдарымен садақты қалай қолданатынын 
сыныпқа көрсетеді. 

Анықтаңдар 

Оқушыларға «Әскери-әкімшілік басқару жүй-
есі» деген мәтінді оқуға уақыт беріңіз. Мәтінді оқып 
болғаннан кейін оқушылар жұппен лауазымдары-
на сәйкес ғұн мемлекетіндегі әскери  иерархияны 
анықтап, сатылап жоғарылай түскенін түсіне отырып 
пирамадиға орналастырады. Түменбасы мен жауын-
гердің құқықтары мен міндеттерін салыстырады. 

Кейбір оқушылар жұппен ғұндардың басқару жү-  
йесінің артықшылықтары (+) мен кемшіліктерін (–) 
жіктейді. Бұл тапсырманы кесте негізінде ұсыныңыз. 
Яғни, кесте екі бағаннан тұрады. Бірінші бағанда ар-
тықшылықтары (+), екінші бағанда кемшіліктері (–).  
Соңында бүкіл сыныппен талқылау ұйымдастырыңыз:

1. Лауазымдарына сәйкес ғұн мемлекетіндегі әске-
ри құрылымды анықтаңыз.

2. "Түменбасы мен жауынгердің құқықтары мен 
міндеттері қандай болды?" деген сұрақтар қоя 
отырып, сыныптық талқылау ұйымдастырыңыз. 
Оқушылар өзара пікір алмасу арқылы өз ойларын 
жинақтайды, қорытынды жасайды. Тапсырманың 
соңында оқушы қабілетіне қарай, таңдау беру мүм-
кіндігімен мынадай сұрақтарды рефлексия     ретінде 
ұсынуыңызға болады: 

1. Ғұндардың әскери-әкімшілік басқару жүйесі  
қандай ой тудырды?

2. Әскери-әкімшілік жүйенің ғұндардың жеңістерімен 
байланысы қандай? 

3. Сендерді не таңғалдырды?
Жауаптары. Жоғарыдан төменге қарай лауазы-

мына сәйкес пирамидаға орналастырады: шаньюй, 
түменбасы, мыңбасы, жүзбасы, онбасы, жауынгер. 
Ғұндарда әскери  иерархиялық  мемлекет         қа-
лыптасқанын  ерекше  атайды. Мысалы, Қытай дерек-
терінде ғұндардың жоғарғы билеушісі "шаньюй" деп 
аталады. Оның қолында шексіз билік болды. Одан 
кейін "түменбасылар" деп аталатын бекзадалар тұр-
ды. Олар тәңірқұттың ұлдары, інілері немесе жақын 
туысқандары болатын. Түменбасылар өз иеліктерінде 
мыңбасыларды, жүзбасыларды тағайындай алатын 
еді. Лауазымдар мен жоғары шендер мұраға қал-
дырылды. Ғұндар соғыс тұтқындарынан және бағы-
нышты өңірлердің халқынан тұратын құлдар ұстаған. 
Олар құлдарды үй қызметшілері, бақташылар, қолө-
нершілер және жер жыртушылар ретінде пайда-
ланған.   

Сипаттаңдар 

Оқушылар «Ғұндар қалай қаруланған?» деген мәтін 
мен сурет мәліметтері негізінде ғұн жауынгерінің қа-
ру-жарақтарын атайды. 3-суреттегі ғұн жауынгерінің 
қару-жарақтарына мәтін негізінде атау береді.

Топпен ғұндардың «ысқырғыш жебелі садағын» 
сипаттайды. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушы-
ларды бірнеше топқа бөліңіз. Оқушылар берілген су-
рет пен мәтін мәліметтер негізінде ғұндардың әскери 
өнері мен жебелі садақты сипаттап, мынадай мәселе-
лерді талдайды: "Жебелі садақ деген не? Оның қан-
дай түрлері бар? Ғұндар неге жебелі садақты негізгі 
қару ретінде таңдады? Ысқырғыш жебелі садақтар-
дың ерекшеліктері мен артықшылықтары қандай?" 
Шайқасқа қай қару-жарақты алатынын ойланып, се-
бебін айтады. Соңында топтар бір-біріне баға береді. 

Жауаптары. Жебелі садақ, найза, семсер, қанжар, 
бұғалық, қалқан. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың ғұндардың әскери басқарудағы 

лауазымдарына сәйкес орналастыруда, түменбасы 
мен жауынгердің әскери құқықтары мен міндеттерін 
салыстыруда, әскери жүйенің артықшылықтары(+) 
және кемшіліктерін (-) жіктеуде, суреттегі қару-жа-
рақтарға атау беруде жұптық, топтық бағалауға мүм-
кіндік беріңіз. Кестеде ғұндардың әскери жүйесінің 
кем дегенде 2 артықшылығы мен 2 кемшілігін толты-
рады. 3-суреттен ғұндардың кем дегенде 5 қару-жа-
рақтарын атайды, кем дегенде 2 қаруды толық сипат-
тайды.

Қосымша тапсырмалар 
1. Оқушылар  ғұндардың  әскери өнерін сақ тайпа-

ларының әскери өнерімен салыстыра отырып, Венн 
диаграммасын құрайды. Яғни, оқушылар өткен тақы-
рыппен байланыс жасайды. Сақ және ғұн тайпала-
рының  айырмашылықтарын екі шеңберге, ал ұқсас- 
тықтарын екі шеңбердің қиылысқан жеріне жазады. 

2. Оқушылар жаңа тақырыпты қорытып, шаньюй  
ретінде ғұн әскеріне «Тәңірқұты жарлығын»  рәсім-
дейді. А4 пішініндегі параққа жауынгерлердің 
құқықтары мен міндеттері жазылған жарлық жазады, 
түтікше етіп орап, басқаларға танысуға жібереді.

3. Оқушылар жеке тақырыпты бекіту және қоры-
тындылау үшін, «Неліктен ғұндардың жауларын са-
уыт-сайман да құтқара алмайды?" деген тақырыпта 
ғұндардың әскери өнерін толық сипаттай отырып,   
50–60 сөзден тұратын шағын эссе жазады. 

4. Сабақтың соңында мүмкіндік болса, оқушылар-
дан ортаға шығып шеңбер жасауды сұраңыз. Қолда-
рына оқулықтағы 1–3-суреттерді, немесе осыған ұқ-
сас суреттерді беріп, «Көршлеріңе беріңдер» ойынын 
ұйымдастырыңыз. Бұл ойында оқушылар ғұн әскери 
өнері туралы зат есім, сын есім немесе етістік сөз  ай-
тып көршісіне беруі тиіс. Кім көршісі сурет берген 
кезде ғұндар туралы сөз айта алмай қалса, сол ойын-
нан шығып отырады. 
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5.2. Ғұндардың көрші мемлекеттермен  
қарым-қатынастары (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау.

Тірек сөздер
келісім

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Көмеков Б.Е., Галиев А.А. «Мөде қаған». – Алма-
ты: Аруна, 2007. 

3. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 
2010. 

4. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы.  I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

6. Жанайдаров О.К. Ежелгі Қазақстан аңызда-
ры. Қазақстан балалар энциклопедиясы. – Алматы:   
Аруна, 2006.

Оқулық: Ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынастары,132-133-бет.

Зерттеу сұрағы: ғұндар мен Ұлы Қытай қорға-
нының салынуы арасында қандай байланыс бар?

Сабақтың деректі материалдары
Мөде билікке келген жылдардан бастап ғұн мемле-

кетінің  әскери қуатын жаңғыртуға ұмтылды. Мөденің 
көрші елдерге жеңімпаз жорықтары басталды. Ғұн 
мемлекеті күшейді. Ғұндар  қазіргі Кореядан Тибетке 
дейін және Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзенінің орта 
сағасына дейінгі аймақты бағындырды. Алтай тайпа-
ларын, Тынық мұхиттан Каспий теңізінің жағалауына 
дейінгі жерлерді өзіне қаратты. Құрамына қырғыз, 
үйсін, қаңлы және басқа да тайпалар кірді.

Ғұндардың құдіреті туралы аңыз: "Тұтқынға түскен 
ғұн жауынгері соққыдан құлап түсті. Түн болса да қы-
тайлықтар тұтқынды қолбасшыларына алып келеді.  
Тұтқынға: "Мырзаға тағзым ет", – деп бұйрық береді. 
Ғұн ызалы көзін жарқ еткізіп, тісінің арасынан: «Біз 
еркін өскен, жауымызға бас имеген халықпыз. Ғұн-
дар тек өз басшысына  ғана бас иеді. Мырзаңа айт, біз 
көппіз. Себебі, әрбір бала – жауынгер. Қажет болса, 
әйелдеріміз де қылыш алып шығады. Бұл жер – біздің 
мекеніміз, біздің қорғандарымыз, ата-бабамыздың 
сүйегі осы жерде жатыр. Бұл өзеннен біздің аттары-
мыз ғана су ішетін болады. Мырза көбірек білгісі кел-
се, арғы бетке жүзіп өтсін. Ол жақта оны жақсылап 
қарсы алады...», – деп жауап береді.

Қолбасшы ғұнның өткір сөздерін мұқият тыңдап 
отырып, ұзақ ойланды. Иә, шынымен де оның ай-
тып отырғаны дұрыс. Ғұндар соғыстан қорықпайды. 
Оларды отпен де, қарумен де ала алмайсың.

Осылайша ғұндардың жорықтарынан шаршаған 
Қытай императоры солтүстік шегарасын қорғау үшін 

амалсыздан әрбір 100 метр сайын күзет мұнарасы 
бар қорған салдырды. Бұл құрылыс  Ұлы Қытай қорға-
ны деп аталады. Ұзындығы 10 мың лиден (1 ли жар-
ты километрге тең) асатын дүниежүзіне белгілі Ұлы 
Қытай қорғаны шамамен б.з.д. 352 жылы басталып, 
қолбасшы әрі билеуші Ши Хуандидің тұсында б.з.д. 
213 жылы аяқталған. Ұлы ғұн империясының оңтүстік 
шегарасы тап сол Ұлы Қытай қорғанының бойымен 
өткен, ұзындығы 5000  шақырым болған.

Қосымша дерек
Ғұндардың жеті күнге созылған қоршауы мен 

аштықтың азабын кешкен қытай жауынгерінің өлеңі:
 
Пинь Чен түбі, күйреу естен шығар ма,
Арып-аштық, жан қалды сәл шығарға. 
Қан майданда қанша кештік қасірет,
Кейінгі ұрпақ мұны естен шығармас.

"Хань әулеті мен хұндардың 300 жылдық соғысы" 

кітабынан үзінді.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Оқушылар бұл сабақта карта мәліметтері негізінде 

ғұндардың көрші елдермен қарым-қатынасын және 
қытайларға үлкен қауіп төндіргенін анықтайды. Ғұн-
дардың ерліктерін сипаттайды. Қытай елінің ғұндар 
шабуылынан қорғану үшін Ұлы Қытай қорғанын са-
луға мәжбүр болғанын анықтайды. Аңыз мәтінімен 
жұмыс істей отырып, Отанға, туған жерге деген сүй-
іспеншілікті сіңіреді.
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Деректермен жұмыс

Сабақтың басында оқушыларға Пинь Чен түбін-
дегі соғыста қалжыраған қытай сарбазының өлеңін 
оқып беріңіз. Оқушыларға: "Өлеңнен қандай әсер 
алдыңдар?" "Қандай ой түйдіңдер?" деген сұрақтар 
қойып, сыныптық пікірлесу ұйымдастырыңыз. 

Оқушыларға А, Ә жазба деректерін оқып танысуға 
уақыт беріңіз. «Деректер не туралы?», «Деректер» 
несімен құнды?» деген сұрақтар қойыңыз. Оқушылар 
бұл тапсырмада деректердегі мәліметтердің ғұндар-
дың көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау үшін 
маңызды екенін түсінеді. Бұдан соң А, Ә жазба дерек-
теріндегі мәліметтер негізінде ғұндардың жеңістері 
мен үстемдігі туралы жорамалдар жасайды. Соңында 
А, Ә деректерін негізге алып, жорамалдарын қосып, 
өзіндік интерпретация арқылы оқиға желісі бар 20–
30 сөзден тұратын әңгіме жазады.

Жауаптары. Б.з.д. 140 жылы Қытайдағы билік-
ке император У-ди ие болып, ғұндарға қарсы соғыс 
бастады. Содан кейін ғұндармен шегаралық ай-
мақтардағы байланыс бірте-бірте үзіле бастады. Б.з.д. 
128 жылы талантты қытай қолбасшысы Вэй Цин көп 
әскерімен Ордосқа басып кіреді. Олар қорғанысты 
күшейту үшін Шофан деген қамал салып алады. Бұған 
жауап ретінде ғұндар Ұлы Қытай қорғанының шығы-
сындағы Цзаоян ауданын бағындырады. 

Еске түсіріңдер

Оқушылар Ұлы Қытай қорғанының салынуы тура-
лы дүниежүзі тарихы пәні бойынша білімдерін еске 
түсіреді. Әлемнің керемет құрылыстарының бірі қа-
лай пайда болғаны туралы әңгімелеп беріңіз. 

Оқушылардан сұхбат алу үшін «Бес саусақ» әдісін 
қолданыңыз. «Кім? Не? Неге? Қайда? Қашан?» деген 
сұрақтарға жауап беру арқылы Ұлы Қытай қорғаны-
ның салыну себептерін анықтайды. Сол уақыттағы 
ғұндардың құдіреті мен үстемдігіне тағы бір мәрте 
көз жеткізеді. 

Жауаптары. Кім? – Қытай императоры. Не? – Ұлы 
Қытай қорғаны. Неге? – Ғұндардан қорғану үшін. Қа-
шан? – Б.з.д. III ғасырдың соңы. Қайда? – Қытайда. 

Сұхбат алыңдар 

Оқушылар тақырып бойы қарастырылған мазмұн 
негізінде Мөденің жеңімпаз жорықтары туралы ой 
түйеді. Бұдан соң өздерін Мөдеден сұхбат алушы 
ретінде елестетіп, үш сұрақ құрастырады. Құрастыр- 
ған сұрақтарын көршісіне қойып, жауабын тыңдап, 
көршісінің сұрақтарына жауап береді. Нәтижесінде 

оқушылар жұппен мәтін  мазмұнымен таныса оты-
рып, ғұндардың қытайлықтарды жеңуінің маңыз-
ды екенін, ғұндардың ықпалы күшті болғанын, тіпті 
Хань империясының өзіне қауіп төндіргенін түсінеді. 
Мәтіннен дәлелдер келтіріп, пікір алмасады.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар деректермен, картамен жұмыс жасау 

тапсырмаларында бірін-бірі бағалауға мүмкіндік 
беріңіз. Сонымен  қатар  Мөде шаньюйге кем дегенде 
3 сұрақ құрастырып, деректерге талдау жасау бары-
сында нақты критерийлерін ұсына отырып, бағалаға-
ныңыз тиімді. Мысалы, деректің мазмұнын талдайды, 
деректердің шынайылығын дәлелдейді, автордың 
деректі жазудағы түпкі мақсатын анықтайды, жұппен 
бір-бірінің сұрақтарына жауап берген кезде жұптық 
бағалау ыңғайлы. 

Ғұндардың басқа елдермен қарым-қатынастары 
туралы кем дегенде 2 фактілі 20–30 сөзден тұратын 
әңгіме жазады. Оқушылар жеке: "Кім? Не? Неге? Қай-
да? Қашан?" деген сұрақтардың кем дегенде үшеуіне 
өздері таңдап жауап береді. Осылайша саралап оқы-
ту жүзеге асырылады.

Топтық бағалау.
Оқушыларды топтарға бөліңіз. Оқушылар топтар-

мен парақтарға сұрақтар жазып, басқа топқа  береді. 
Өздері сол топ берген сұраққа жауап жазып, кері 
қайтарады. Жауап жазылған парақты алған ойыншы 
сол жауаптан сұрақ тудырып, кері қайтарады. Ойын 
осылай жалғасады.

Қосымша тапсырмалар
Оқушылар деректерге сыни тұрғыда талдау жасай-

ды.
Ғұндардың басқа елдерге жорықтарын картадан 

анықтағаннан кейін уақыт сызығына орналастырады. 
Бұл үшін оқушылар карта және «Маңызды шайқас» 
деген мәтін мәліметтер негізінде ғұндардың көрші 
елдермен қарым-қатынасында олардың басқа ел-
дерге үстемдігі күшейе түскенін анықтайды. Соңында 
Мөде бастаған ғұн әскерінің жорықтарын хронологи-
ялық ретпен уақыт сызығына орналастырады.

Жауаптары. 1. Ғұндар б.з.д. 209 ж. дунхуларға, 
б.з.д. 206 ж. сяньбилерге, б.з.д. 202 ж. динлиндерге, 
б.з.д. 200 ж. Хань империясына, б.з.д. 174–165 жж. 
юэчжилерге табысты жорықтар жасаған.

2. Кейбір оқушылар ғұндардың Хань империясымен 
шайқасындағы жеңісінің маңыздылығын бағалайды.
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5.3. Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын 
тарихи картадан көрсету. 

Тірек сөздер
одақтасу 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дей-
ін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 2010.
3. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-

клопедиясы топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.
4. Жанайдаров О. К. Көркемсуретті Қазақстан та-

рихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 
2006.

5. http://e.history.kz

Оқулық: Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы, 134-135-бет.

Зерттеу сұрағы: ғұндардың Батысқа қоныс-
тануы  қандай өзгерістерге әкелді?

Сабаққа дайындық
Ғұндардың қоныс аударуын көрсететін карта, ұсы-

нылған маңыздылық кестесін, қысқаша келісімшарт 
үлгісін, сабақтың деректі материалдарында ұсы-
нылған деректердің толық мәтінін дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
А дерегі. «Батыс өлке сюннулерге тиісті болатын, 

ал қазір Чжи Чжи Шаньюйдің даңқты есімі алыс жер-
лерге мәлім. Ол басып кіру арқылы Усунь мен Даю-
аньды ығыстыруда және Кангюйді басып алу туралы 
ойынан қайтпауда. Егер ол бұл мемлекеттерді басып 
алса, бірнеше жылдан кейін барлық отырықшы ел-
дерге қауіп төнеді. Мұның үстіне оның жауынгерлері 
тез әрі батыл қимылдайды. Олар жақсы соғысады 
және бірнеше рет жеңіске жеткен. Әзірше әскерді 
тамақтандыруға арналған малды күтіп отырғанда 
Батыс өлке қауіп-қатерге ұшырайды. Олардың ор-
наласан жері Қытайдан алыс болғанымен, тағылар-
дың өз қорғанысы үшін бекіністі қалалары жоқ. Егер 
әскерлерді әскери қоныстарынан көтеріп, үйсіннің 
халқы мен әскерлерін шабуылға шығуға мәжбүр етсе, 
оларды Чжи Чжидің қамалына апарса, егер ол қашып 
кеткісі келмесе, пана таппай, қорғанғысы келсе, өзін 
қорғай алмайды. Сонда мың рет басталған іс бір күн-
де тындырылады.» (Қазақстан тарихы. Көне заманнан 
бүгінге дейін. – Алматы: Атамұра, 2010, I том. 2010. – 276.) 

Ә дерегі. «Чжи Чжи Шаньюй әскерлерін қабырға-
ларды бойлай орналастырып, қақпалардың екі жағы-
на «балық қабыршағы» сияқты сап түзеген жаяу жа-
уынгерлер отрядын қойды.» (Қазақстан тарихы. Көне 

заманнан бүгінге дейін. – Алматы: Атамұра, 2010, I том. 
2010. – 276.) 

Б дерегі. «Чжи Чжи мен оның төңірегіндегі 
жақындары көптеген туыстарымен, балаларымен, 
әйелдерімен және атақты князьдарымен бірге, 1818 
адам тұтқынға алынды. Олардың бәрінің бастары 
шабылды. Бір мың екі жүздей жауынгер үйсін мен 
Ферғананың вассалдық князьдарына сыйға тартыл-
ды.» 

Ғұн империясы өздерін екі көсемге тәуелдіміз деп 
есептеді. Оның бірі Хуханье болса, екіншісі батыс- 
та Шөже (Чжичжи) еді. Алғашқы кезде олар өзара 
соғысты. Ағайындылардың соғысына араласпауды 
жөн санаған ғұндардың біраз бөлігі Қытайға жақын 
шегараға қарай ығыса бастады. 

(Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. – 
Алматы: Атамұра, 2010, I том. 2010. – 276.) 

Сабаққа қатысты ескертпелер
Сабақтың мақсаты  ғұндардың қоныс аудару се-

бептерін анықтау болып табылады.  Осы себептерді 
анықтағаннан кейін оқушылар ғұндардың батысқа 
не үшін жылжығанын түсінеді. Оқушылар жаңа 
тақырыпты меңгеру барысында өз ойларын ортаға 
салады, басқалардың пікірлерін тыңдайды. 

Сабақтың басында қазіргі кездегі миграция тура-
лы суреттерді көрсете отырып, оқушыларға: "Қоныс 
аудару немесе миграция деген не? Қазіргі кезде бұл 
үдеріс кездесе ме? Адамдар неге қоныс аударады?" 
деген сұрақтар қойыңыз. Оқушылардың болжам жа-
уаптарын тыңдап болғаннан кейін, «қоныс аудару» 
ұғымының анықтамасын ұсынып, жаңа тақырып қо-
ныс аудару туралы болатынын айтып өтіңіз.
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Себептерін анықтаңдар

Оқушыларға «Ғұндардың батысқа қоныс аударуы» 
деген мәтінді оқып-танысуға уақыт беріңіз. Оқушы-
лар солтүстік ғұндардың батысқа жылжуының себеп-
терін анықтайды және дәптерге жазады. Осы мәтін-
дегі "ішкі тартыс", "сыртқы қысым", "құрғақшылық" 
ұғымдарына назар аудартыңыз.  

Ұсынылған маңыздылық  кестесін таратыңыз. Бұ-
дан соң маңыздылық кестесіндегі анықталған се-
бептерді рет-ретімен  нөмірлеуді ұйымдастырыңыз. 
Яғни, оқушылар "ғұндардың батысқа жылжуына әсер 
етті" деп анықталған себептерді маңыздылығына қа-
рай нөмірлейді. 

1. Оқушылар  ойлана отырып, себептердің жанына 
1-ден 5-ке дейінгі нөмірлерді қояды. 

2. Оқушылар жұппен талқылай отырып, себеп-
тердің жанына 1-ден 5-ке  дейінгі нөмірлер қояды.  

3. Оқушылар топпен талқылай отырып, себептерді 
орналастырады. Топ мүшелерінің барлығының пікір-
лері ескеріліп, ортақ пікір қалыптасуы қажет.

4. Сыныппен талқылап нөмірлейді.  Әр топ өз пікір-
лерін дәлелдеп, пікір алмасып, ортақ шешімге келеді. 

Маңыздылық кестесі

Себеп Жеке Жұппен Топпен Сынып-
пен 

Ішкі тартыс
Сыртқы 
қысым
Екіге бөліну
Құрғақшылық
Жердің 
жетіспеуі

Сабақ соңында оқушылардың назарын картаға 
аударыңыз. Олар картадан ғұндардың қоныс аудару 
бағыттарын көрсетіп, үнемі батысқа жылжығанын 
атайды. 

Жауаптары. Солтүстік ғұндардың батысқа жылжу 
себептері – ішкі тартыс, сыртқы қысым, екіге бөліну, 
құрғақшылық, жердің жетіспеуі. 

Тапсырма

Оқушылар "Ғұндар және қаңлылар" деген мәтінмен 
танысады. Жұппен ғұндар мен қаңлылардың      одақта-
сқа айналудағы себептерін атайды. Оқушылар олар-
дың арасындағы келісім туралы әңгіме құрастырады. 
Бұл үшін берілген сөздерді қолдануды ұсыныңыз: «Екі 
тарап, келісілді, 1-тараптың шарттары, 2-тараптың 
шарттары, міндеттемелері». Бұл тапсырманы рөлдік 
ойын арқылы да орындауға болады.

Жауаптары
Құдіретті Хуханьенің кенеттен шабуыл жасауынан 

қорыққан Чжи Чжи батысқа қашып құтылу жолын із-
дестірді. Оған апаратын жол үйсіндер жерінен өтетін 

еді. Ол соларға қарсы күресу үшін күш жинап, одан 
соң Қаңлы жерін жаулап алмақшы болды. 

Деректерді талдаңдар 

Оқушылар жұппен А, Ә, Б деректерін талдайды. 
Олар дерек авторлары қытайлықтар екенін анықтай-
ды. А дерегіндегі ақпараттардың шындыққа жана-
суын өткен тақырыптар  негізінде тексереді.   А, Ә, Б 
деректері арқылы бір оқиғаны, яғни солтүстік ғұндар-
дың талқандалуын сипаттайтынын түсінеді.  Солтүстік 
ғұндардың жеңілу себебі – күш тең емес болғанын 
анықтайды. 

Жауаптары. А дерегінің авторы – қытай шенеунігі, 
ол өздеріне үнемі ғұндардан қауіп төнгендіктен, не-
гізгі мақсат  ғұндарды талқандау екенін жазады.  Ә 
дерегінде Чжи-Чжидің ғұн әскерін орналастырудағы 
ерекше әдісі сипатталады. Ал Б дерегінде ғұндардың 
біріккен қытай-үйсін әскерінен жеңілгені, аяусыз жа-
заланғаны жазылған. А, Ә, Б деректері солтүстік ғұн-
дардың қытай, үйсін, қаңлы елдерімен қарым-қаты-
насын сипаттайды. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар ғұндардың қоныс аудару себептерін 

анықтап, байланыстырып, негізгісін атағанда жеке, 
жұптық бағалауды, келісім туралы әңгіме құрастырған-
да немесе рөлдік ойын ұйымдастырғанда, топтық 
бағалауды, А, Ә, Б деректерін талдағанда, жұптық 
бағалауды ұйымдастыруға болады.

"Неліктен ғұндар мен қаңлылар одақтасқа айнал-
ды?" деген сұраққа жауапты мәтінен табады.

Ғұндар мен қаңлылар арасындағы келісім туралы 
кем дегенде 7–10 сөйлемнен тұратын әңгіме құрасты-
рады.

 Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар ғұндар мен қаңлылар арасындағы 

келісімнің қай елге тиімді екенін талдайды.
2. Оқушылар  деректердің толық мәтінімен жұмыс 

жасайды. 
3. Оқушылар А, Ә, Б деректері негізінде ғұндар 

мен қытай-үйсін біріккен әскерінің шайқасы туралы 
мазмұндама жазады.

4. Сабақтың соңында «Ыстық орындық» әдісін 
қолдануға болады. Бұл үшін ортаға орындық қойы-
лады. Оған өз қалауымен отырған оқушы Чжи Чжи 
рөліне енеді. Сыныптың басқа оқушылары "ыстық 
орындық" кейіпкеріне сұрақтар қояды. Сұрақтар 
ғұндардың екіге бөлінуі, ғұндардың қоныс ауда-
руына әкелген себептер, Чжи Чжи қабылдаған 
шешімдер, оның көшбасшылығы, ғұндардың ба-
тысқа қарай жылжуы, талқандалуы және т.б. туралы 
болғаны дұрыс.  Кейіпкер сұрақтарға жауап береді. 
Тапсырманың соңында оқушыларға: "Не білдің-
дер? Не қызықты болды? Кейіпкердің пікірлерімен 
келісесіңдер ме?" деген сұрақтар қоюға болады 
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5.3. Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын 
тарихи картадан көрсету. 

Тірек сөздер
халықтардың ұлы қоныс аударуы
ассимиляция 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 
2010.

3. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

4. Жанайдаров О. К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

5. http://e.history.kz

Оқулық: Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы,136-137-бет.

Зерттеу сұрағы: ғұндардың Батысқа қоныс-
тануы қандай өзгерістерге әкелді? 

Сабаққа дайындық
Ғұндардың батысқа жылжуын көрсететін карта 

(онда ғұндарға дейінгі Қазақстанда орналасқан тай-
палардың аумағы да көрсетілуі керек), кескін карта, 
аңыз мәтіні.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Бұл сабақтың концептісі – "өзгеріс және сабақ тас-

тық". Сондықтан оқушылар бұл сабақта ғұндардың 
қоныс аударуының Қазақстан аумағындағы тайпа-
ларға  және батысқа әкелген өзгерістерін анықтайды. 
Яғни, ғұндардың Қазақстан аумағы арқылы батысқа 
жылжуының этникалық құрамға, саяси картаға, саяси 
жағдайға, тілге, антропологияға  тигізген өзгерістерін  
анықтайды. Сабақ барысында "Ақ бұғы туралы" аңыз-
ды оқып немесе әңгімелеп беріңіз.

Сабақтың деректі материалдары 
Ғұндардың Қазақстан жеріне қоныс аударуының 

екінші толқыны б.з. 93 жылы басталды. Олар 
батысқа қарай жылжи отырып, жолда кездескен 
тайпалардың бірін күшпен бағындырса, ал енді 
бірін бейбіт жолмен қосты.  ІІ ғасырда Арал 
бойына, Орталық және Батыс Қазақстанға  дейін 
жетеді. Ғұндардың батысқа қарай жылжуы басқа 
тайпалардың қоныс аударуына себеп болды. IV 
ғасырда ғұндар басқа да көшпелі тайпалармен 
қосылып, оңтүстік орыс далалары арқылы Дунайға 
және одан әрі Шығыс және Орталық Еуропа елдеріне 
дейін барады. Ғұндар Аттиланың басшылығымен 
Еуропа елдеріне жорықтар жасап, қалаларды 
қырғынға ұшыратты. Рим империясын құлатқан 
халықтардың Ұлы қоныс аударуының басталуына 

негіз болды. Халықтардың ұлы  қоныс аударуы 
Қазақстанның,  Орта Азияның және Алдыңғы 
Азияның, сондай-ақ Еуропаның этникалық және 
саяси картасын едәуір дәрежеде өзгертті. І ғасырда 
ғұндардың Қазақстан аумағы арқылы батысқа 
жылжуы 300 жылдан астам уақытқа созылды. 

Ғұндардың қоныс аударуы – Қазақстан аума-
ғындағы халықтарға үлкен өзгерістер әкелді. Олар 
үйсін, қаңлы, аландармен тығыз қарым-қатынас 
жасады. Талас маңынан табылған археологиялық 
жәдігерлер ғұндардың Жетісудың тұрғылықты 
халқымен тығыз араласқанын дәлелдейді. Нәтиже-
сінде жергілікті халықтардың түркіленуі басталды. 
Қазақстан аумағындағы жергілікті халықтардың бет-
пішінінде моңғолоидтық белгілер көбейіп, еуро-
пеоидтік-моңғолоидтық негізді нәсілдік тұрпаттың 
қалыптасуы басталды. 

"Ақ бұғы туралы" аңыз. «Ғұндар жазық даладан 
өтіп, теңізге келгенде атпен өте алмай тоқтауға 
мәжбүр болады. Сол күні аңға шыққан ғұн сарбазы 
бір маралдың соңына түседі. Теңізге жеткен  марал 
суға секіріп, жүзіп кетеді. Сарбаз аңтарылып тұрып 
қалып, біраздан соң ол да маралдың соңынан теңіз 
суына түседі. Теңіздің қарсы жағалауына шыққан 
марал артына қарап, ғұнға өзіне "ілес" дегендей 
белгі беріп, көзден ғайып болыпты. Маралдың бел-
гісі бойынша екінші жағалауға шыққан сарбаз көк-
шалғын шөп, сылдыраған суға толы жерді көреді. 
Қасиетті жануар ғұндарға жаңа жер – Қырым тү-
бегіне осылайша жол көрсеткен екен».

Картамен жұмыс 

Оқушылар «Батысқа қоныс аударудың  екінші 
толқыны» мәтінімен жеке танысады. Мәтін мазмұ-
нын меңгеріп алғаннан кейін, жұппен кескін картада 
ғұндардың Қазақстан аумағы арқылы батысқа жыл-
жуын белгілейді.   Осы арқылы ғұндардың қоныс 
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аударуы Қазақстан аумағындағы тайпалардың орна-
ласуына әсер еткенін, олардың  да батысқа жылжуға 
мәжбүр болғанын түсінеді.

Жауаптары
Алтай, Сарыарқа, Тарбағатай,  Орталық Қазақстан, 

Сырдария, Арал, Каспий аймақтарын қамты-
ды.  Жергілікті тайпалар да ғұндардың қысымымен  
шығыстан батысқа жылжыды. 

Анықтаңдар 

Оқушыларға «Ғұндар қандай өзгерістер әкелді?» 
мәтінімен танысуға уақыт беріңіз. Оқушылар жұппен 
ғұндардың қоныс аударуы нәтижесінде өзгеріске 
ұшыраған тайпаларды атайды. Бұдан соң  ғұндар-
дың Қазақстан аумағына қоныс  аудару үдерісі 
әкелген кем дегенде 3 өзгерісті жеке анықтап, дәп-
терлеріне жазады. Өздері тапқан негізгі  өзгерістің 
астын сызады, өз пікірлерін дәлелдейді. 

Жауаптары. Ғұндардың батысқа жылжуы саяси 
картаға, тұрпаттық, тілдік өзгерістерге әкелді. Осы 
үш өзгерістің негізгісі – тұрпаттық өзгерістер. 

Бұдан соң қабырғаларға үш түрлі пікір жазылған 
қағаздар орналастырыңыз.

Ғұндардың Қазақстан аумағына қоныс аударуы  
жергілікті тайпалардың: 

– дамуын бәсеңдетті.
– дамуын бәсеңдетпеді.
– екеуі де мүмкін. 
Өздері келісетін пікір жазылған қабырғаға баруды 

сұраңыз.
Бұдан соң пікірлестер топтарынан өз көзқараста-

рын дәлелдейтін тұжырымдарды талқылап, дәлел-
дердің тізімін жасауды сұраңыз. Бұдан соң әрбір топ-
тан спикерлер шығып, өз көзқарастарын белгіленген 
уақыт ішінде дәлелдейді. Спикер сөйлеп болғаннан 
кейін қарсы жақтар сұрақтар қоюына болады. Қой-
ылған сұрақтарға жауапты барлық топ мүшелері 
береді. Пікірталаста жеңілгендер болмайды, бәрі де 
ұтыста болады. 

Оқушыларға Мағжан Жұмабаевтың «Пайғамбар» 
өлеңінен үзінді жолдарын слайд арқылы көрсетіңіз 
немесе оқып беріңіз.  

"Ерте күнде отты күннен мен туған,
Отты ғұннан от боп ойнап мен туғам.
Жүзімді де, қысық қара көзімді,
Туа сала жалынменен мен жуғам".
Содан кейін мынадай сұрақтарды қойыңыз.
1. Өлең жолдарының негізгі идеясы  қандай?
2. Өлеңнің екінші жолында автор қандай ойды біл-

діргісі келеді? 
Оқушылар ғұндар – қазақ халқының арғы ата-ба-

балары екенін түсінуі тиіс.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың  сабақ барысында картамен жұмыс, 

мемлекет тарихын әңгімелеу, өзгерістерді анықтау  
үшін жеке, жұптық бағалау ұйымдастыруға болады. 
Әсіресе, «Ғұндар қандай өзгерістер әкелді?» мәтінімен 
жұмыс негізінде оқушылар Қазақстан жерінде ғұндар 
әкелген кем дегенде 3 өзгерісті атау барысында өзара 
бағалауды ұйымдастырып, мәселені тереңірек түсіну-
ге мүмкіндік жасаңыз.

Тақырып бойынша ұсынылған кез келген тапсыр-
ма бойынша оқушыны бағалауға толық мүмкіндіктер 
бар. Мысалы, оқушыға өздік жұмыс жүргізе отырып, 
жеке дәптерге орындаған жұмысын тексеріп, тиісті 
бағалауды жүргізуге болады.

Қосымша тапсырмалар 
Кейбір оқушылар «Егер тарихта ғұндардың қо-

ныс аудару үдерісі болмаса қалай болар еді?" деген 
сұраққа жауап іздейді.

Кейбір оқушылар ғұндардың батысқа жылжу 
үрдісіндегі "өзгеріс пен сабақтастықты" анықтайды.

Кейбір оқушылар «Ғұндардың Қазақстан аумағына 
қоныстануы қандай өзгерістерге әкелді?» деген тақы-
рыпта хабарлама жазады.
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5.4. Аттила және оның жаулаушылық  
жорықтары (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын 
тарихи картадан көрсету;  
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтау. 

Тірек сөздер
қамал бұзғыш құрылғы
тас атқыш техника
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Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Аттилаға 
қандай баға береді?

Сабаққа дайындық
 Аттила империясын анық көрсететін карта дайын-

даңыз. Ғұн империясы туралы авторлардың қосымша 
деректерін дайындауға болады.

Сабақтың деректі материалдары
Еуропа тарихында Аттиланың есімі аса танымал. 

Кейбір деректер бойынша ол Еділ өзенінің жағасын-
да дүниеге келген. Қазақ аңыздарында оны Еділ пат-
ша деп атаған. Аттила туралы авторлардың деректері 
өте көп. Ол Еуропада ғұн империясын құрды. Көп-
теген елдер мен қалаларды бағындырып, өз билігін 
мойындатты. Империяларды бітімшарттар жасасуға 
мәжбүрлеп, өз шарттарын орындатты. 

Аттила жеңістерінің кепілі – ғұндардың әскери 
өнері болды. Шайқасты арнайы жасалған мықты са-
дақ пен ұшы өткір жебе  арқылы алыстан жүргізді. 
Ғұндар қоян-қолтық шайқаста семсермен шебер 
соғысты.  Жаулары  қашқан кезде олардың құтылуы-
на мүмкіндік бермес үшін, ғұндар арқан мен тұзақ 
қолданды. Олардың шайқасу ерекшеліктері туралы 
кейбір деректерде: «Өздеріне қауіп төнсе,  соғысуға 
шақырады. Соғысқан кезде жауын шеңбер негізін-
де қоршауға алып, қатты үрей тудыратын дауыстар 
шығарады. Жауларын алдау үшін әдейі бытырап 
кетіп, бірақ майдан шебін бұзбай жауларын талқан-
дайды.  Әсіресе, қамал бұзғыш құрылғыларды  қол-
дану оларға кез келген қала қамалдарын бұзуға 
мүмкіндік берді», – деп сипатталады. Қамал   бұзғыш                                         
құрылғы – дөңгелекке орнатылған бөренелерден 

тұратын қорған бұзғыш машина. Бұл жылжымалы 
құрылғы қабырғаға жақындатып қойылады. Үлкен 
бөрененің басы үшкірленіп, темірмен қапталады. 
Байланған арқанмен бөренені қабырғаға соғып қа-
малды қиратады. Тарихшылардың айтуы бойынша, 
Аттила әскер басы болуға, саясаткерлікке қабілетті 
адам еді. Мұны римдіктердің өзі  мойындаған.

1911 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген 
«Әскери энциклопедия»: «Герман тайпаларының 
билігінен аман қалған Еуропа Аттилаға қарыздар». 
Г. Вернадский: «Аттила шайқас кезінде аяусыз болға-
нымен, табиғатынан жауыз болған емес». «Констан-
тинопольмен келіссөз бастаған Аттила бірінші кезек-
те соғыс емес, бейбітшілік орнатуға ұмтылды».

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Оқушылар өткен тақырыптарда ғұндардың  қоныс 

аудару себептері, Қазақстан жері арқылы батысқа қоныс 
аудару, олар әкелген өзгерістер туралы қарастырған бола-
тын. Бүгінгі сабақта ғұндардың Еуропадағы жеңімпаз 
жорықтары, әскери өнерінің дами түсуі, ғұн билеушісі 
Аттила туралы мәліметтермен танысады. Сабақ кон-
цептісі – "дәлел" болғандықтан, тақырып көбінесе де-
ректерге негізделіп, оқушылар деректермен жұмыс 
жасап, дәлелдер келтіріп, ой қорытады. 

Сабақ басында тақтаға Аттила бейнеленген су-
рет немесе слайд қойыңыз. Онда кейіпкердің кім 
екені жасырын болуы тиіс. Бұдан соң оқушыларға 
«Бұл кім?» деген сұрақ қойыңыз. Оқушылар болжау 
арқылы түрлі жауаптар береді. Мүмкін кейбір оқушы-
лар дүниежүзі тарихы пәніндегі бойынша немесе 
өздерінің қосымша білімдері негізінде дұрыс жауап  
береді. Аттиланың әлем тарихында  маңызды орын 
алатын тарихи қайраткер болғанын атап өтіңіз.
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Уақыт сызығымен жұмыс 

Оқушылар «Ғұндар Еуропада» мәтінімен жеке 
танысады. Еуропада Ұлы ғұн империясы қалай 
құрылғанын түсіну үшін мәтіннен империяның 
құрылуы туралы маңызды оқиғаларды уақыт сы-
зығына орналастырады. Ғұндардың Еуропадағы 
жаулаушылық жорықтарын хронологиялық тәртіп-
пен уақыт сызығына орналастыру арқылы оқушылар 
Аттила басқарған кезең Батыс ғұн империясының 
кемелденген шағы екендігін болжайды. Соңында 
оқушылардың назарын мәтіндегі  тас атқыш техни-
ка мен қамал бұзғыш құрылғылар туралы ақпаратқа 
аударыңыз. Яғни, оқушылар ғұндарда соғыс құралда-
рының жақсара түскенін және ол жеңістерінің кепілі 
болғанын түсінеді. 

Жауаптары. Ғұндар 370   жылы аландарды, 375 
жылы остготтар мен вестготтарды бағындырды. 430 
жылы Византияны салық төлеуге мәжбүрледі. 445 
жылы Аттила император атанды.

Ойланыңдар 

Оқушыларға Маргус келісімшарты туралы ақпа-
ратты ұсыныңыз. Кейін бұл шарттың қай елге 
тиімді болғанын сұраңыз. Алдымен, оқушылар  4-5  
бөлімнен тұратын келісіммен таныса отырып, шарт-
тағы әрбір ұсынысты талдайды. Талдауға бағытталған бұл 
тапсырманы топпен орындаған тиімді. Егер де оқушы 
Ғұн мемлекетіне тиімді екендігін анықтаған жағдайда, 
тиісті дәлелдерін келтіріп өткені жөн. 

Картамен жұмыс

Оқушылардың назарын Ғұн империясы бейнелен-
ген  картаға аударыңыз.  Ғұндар Еуропаға қай жақтан 
келгенін және Аттила империясының құрамына кір-
ген аймақтарды картадан көрсетсін немесе  кескін 
картаға белгілесін. Ғұндардың Еуропаға қай жақтан 
келгенін атай алуы тиіс.

Жауаптары. Аттила  империясы  Орал таулары 
мен Каспий теңізінен Дунайға дейін, оңтүстігінде  
Кавказ, Азов теңізі, Қара теңіз және Карпатқа созыл-
ды. Ғұндар Еуропаға Қазақстан аумағы арқылы келді.

Мінездеме жасаңдар 

Дерек мәліметтері негізінде Аттилаға мінездеме 
жазу үшін оқушылармен талдау жұмысын 
ұйымдастырыңыз. Бұл үшін «Деректе қандай тірек 
сөздер бар және олар қандай мағынаны білдіреді? 
Автор қандай ой-пікірді білдіргісі келеді? Аттила 
қалай жеңіске жеткен?» деген сұрақтар негізінде 
жұптық талдау жасайды. Соңында Аттилаға мінездеме 
жазады. Мінездеме критерийлері: Аттиланың өмір 
сүріп отырған дәуіріне сипаттама жазу; Аттиланың 
тарихи орны, іс-әрекеті, тұлға ретіндегі қызметі; 
Аттиланың тұлға ретіндегі қасиеті, ерекшеліктері; 
Аттила туралы оқушының пікірі.

Жауаптары
Деректердегі тірек сөздер: жаулап алу, жеңімпаз 

қолбасшы, ұлы істер жасау, қайырымды, мейірімді, 
тектілік, әйгілі, айлакерлік және т.б. Барлық 
деректерде авторлар Аттиланың әлемдік сахнада 
саяси қайраткер ретінде ерекше, қайталанбас 
қасиеттерін, рөлін  сипаттайды. Аттила көбінесе қатал 
тәртіп арқылы және жауларының күшін бөлшектеу 
арқылы жеңістерге жетіп отырған.

Бағалау мүмкіндіктері
Уақыт сызығына орналастыру тапсырмасында жұп-

тық бағалау ұйымдастыруға болады. Яғни, оқушылар 
мәтінмен жұмыс негізінде уақыт сызығына кем де-
генде 4 оқиғаны орналастыруы тиіс. Оқушылардың  
деректердегі мәліметтерді талдау жасау арқылы Ат-
тила тұлғасына кем дегенде 8–10 сөйлемнен тұратын 
мінездеме жазады. Оқушылар ғұн империясы қалай 
құрылғаны және олардың Еуропадағы жеңістері, сон-
дай-ақ әскери өнер туралы жүйелі білім алады. Өз 
пікірлерін келтіріп, дәлелдер арқылы эссе жазады.

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар Аттила туралы қосымша деректер та-

уып, қорытынды жасайды.
2. Оқушылар түрлі авторлардың деректерін те-

реңірек зерттеп, маңыздылығын бағалай алады.
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5.4. Аттила және оның жаулаушылық  
жорықтары (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.3 ғұндардың қоныс аудару бағыттарын 
тарихи картадан көрсетеді; 
5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы 
мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен 
қарым-қатынасын анықтайды.

Тірек сөздер
контрибуция

Ресурстар

1. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна, 
2010.

2. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

3. Өтениязов С. Аттила. Тарих. Тұлға. Уақыт. – 
Алматы: Аруна, 2005.

4. Көшпенділердің ұлы шайқастары. – Алматы: 
Аруна, 2011.

Оқулық: Аттила және оның жаулаушылық жорықтары, 140-141-бет.

Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Аттилаға 
қандай баға береді?

Сабаққа дайындық
 Тақтада Аттиланың қағазға шығарылған көрнекті 

суретін орналастырыңыз. Тарихи кейіпкерге мінез-
деме жазу және өнер туындыларына сыни тұрғыда 
талдау жасау әдістерінің критерийлерін интерактивті 
тақтаға немесе қағазға шығарып дайындап қойыңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Шығыс Рим империясының елшісі Приск ғұндар-

мен келіссөздерге келіп, өз көзімен көргені туралы  
мағлұматтар  қалдырған. Ол Аттиланың сарайын бы-
лай суреттеген: «Біз бірнеше өзендерден өтіп, Аттила-
ның сарайына келдік. Сарай шеберлікпен өңделген 
бөренелер мен тақтайшалардан салынып, биік мұна-
ралармен  безендірілген». Әсіресе, Прискке Аттила 
сарайындағы аппақ тастан қаланған монша таңға-
ларлық әсер қалдырған.

Аттиланың жорықтары оның атын бүкіл дүниежүзі-
не  әйгілі етті. Аттила туралы неміс, француз, итальян 
тілдерінде атақты өнер және әдеби туындылар дүниеге 
келген. Бұл туындылар әлі күнге дейін аса құнды бо-
лып табылады. Тьерри Амеди «Аттила мұрагерлерінің 
тарихы» атты еңбегін, Джузеппе Верди "Аттила" опе-
расын, Цахариас Вернер «Ғұн патшасы Аттила» траге-
диясын жазды. Германия мен Шығыс Еуропада жер-
су, елді мекен атауларында Аттила есімі  кездеседі.  
Еуропада Аттила бейнеленген  алтын, күміс ақша 
шығарылған. Венгрияда Аттила есімімен аталатын  
көше және оқу орындары бар. 

Ғұндар туралы мәліметтер
1.  Л. Гумилев»: Аттила әскерінің құрамында ғұн-

дардан басқа бастарндар, скирлер, остготтар, гепид-
тер, геруглдер, ругтар, алемандар, франктар, бургунд-
тар, тюрингтер болды».

2. Иордан: «Ғұндар жеңімпаз қолбасшыларын  
жартылай құдай ретінде мойындады... Оның даңқы 
таңғалдыруға лайық». 

3. Вегеций: «Ғұн арғымақтары суық пен аязға 
төзімді болды. Көп күтімді қажет етпейтін». 

4. П. Корнель: «Аттила есімі әйгілі. Ол айлакер-
лікпен  жеңістерге жеткен. Жауының күшін бөлшек-
теуге тырысқан. Алдымен әлсіз қарсыласына шабуыл 
жасап, жойып жіберіп отырған. Мұны көрген күшті 
қарсыласы соғыса алмаған. Қатал әскери тәртіп ор-
натқан».

5. Г. Вернадский:» «Аттила шайқас кезінде аяу-
сыз болғанымен, табиғатынан жауыз болған емес».    
«Константинопольмен келіссөз бастаған Аттила бірін-
ші кезекте соғыс емес, бейбітшілік орнатуға ұмтыл-
ды».

Каталаун шайқасы. 451 жылы  Аттила әскері  
Римдік Галлияның Орлеан қаласын қоршайды. Орле-
анға  Рим мен вестготтардың біріккен әскері көмекке 
келеді.  Екі күнге созылған шайқас Каталаун даласын-
да өтеді. Кескілескен шайқаста Вестгот королі І Теодо-
рих және екі жақтан көп адам қаза болады. Каталаун 
шайқасының  нәтижесі пікірталастар тудыруда. Екі 
жақ та жеңіске жетпей, шегінуге мәжбүр болды.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Сабақта тақырып бойынша деректермен және 

өнер туындыларымен жұмыс ұсынылады.
Сабақтың басында тақтадағы Аттиланың суретінің 

жан-жағынан 5 жебе сызыңыз. Оқушыларға: "Еу-
ропада осыншама ұлан-ғайыр империя құру үшін 
Аттилада қандай ерекше қасиеттер болуы қажет?" 
деген  сұрақ қойыңыз. Өткен    тақырыппен байла-
нысты  бір-бірінің  жауаптарын толықтырып отыруын 
қадағалаңыз.  Аттиланы сипаттайтын 5 ерекше қаси-
еттерін 5 жебеге жазуды сұраңыз. Оқушылар атаған 
қасиеттердің ішінен ең маңыздысын таңдап алып, 
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талдаңыздар. Аттила туралы бейнематериал қосуға 
да болады.

Галереяға саяхат жасаңдар

Оқушылар  оқулықта  ұсынылған өнер туындыла-
ры берілген суреттер галереясына саяхат жасайды 
және туындыларға талдау жасайды. Тапсырманың  
мақсаты – сол кездегі тарихи оқиғаларды суреттей-
тін өнер туындыларына талдау жасата отырып, негіз-
гі оқиғаларды меңгерту. Оқушылар жұппен немесе 
топпен  өнер туындыларының бірін таңдап алып, тал-
дау жасайды. Басқа туындылармен байланыстырады. 
Таңдап алған туындыдан төмендегі сұрақтарға жауап 
іздей отырып, маңызды оқиғалар суреттелгенін түсі-
неді. Оқушылар "Суретте не болып жатыр? Не тура-
лы айтылып жатыр? Өнер туындысында суреттелген 
оқиғаның алдында қандай жағдай (оқиға) болды? 
Туындыдағы кейіпкерлердің әрекеттерін сипаттаңдар. 
Бұл оқиға қай жерде болып жатыр? Бұл адамдар 
кімдер?" деген сияқты сұрақтарға жауап іздейді. Бұл 
тапсырманы орындау барысында туындыларда бей-
неленген барлық оқиғалар, оқиғалардың мерзімдері, 
негізгі кейіпкерлер, оқиғаның маңыздылығы және  
т.б. мәселелердің толық қамтылып, талдануын бағыт-
тап, қадағалаңыз.

Туындыларға толық талдау жасалып, оқиғалар 
анықталғаннан кейін оқушыларға жинақтаушы 
тапсырма беру қажет. Яғни, туындылардағы оқиға-
лар негізінде оқушыларға әңгіме құрастырып жазуды 
ұсыныңыз. 

Жауаптары
Қазақ аңыздарында Аттиланы Еділ патша деп 

атаған. Қазақтың эпикалық дастандарында оның Еділ 
өзенінің жағасында туғаны, сондықтан есімін осылай 
атағаны айтылады. "Аттила" – ежелгі түркі есімінің еу-
ропаша аталуы. 

Маңызды ақпаратты табыңдар

Оқушыларға мәтінмен танысуға уақыт беріңіз. Бұ-
дан соң оқушылар мәтіннен өздері маңызды деп са-
наған 3 мәселені жазып алады. 

Жауаптары
452 жылы Аттила әскері Рим империясына жорық 

жасап, көптеген қалаларын басып алды.  Рим папасы 
Лео қаланы қиратпауды сұрайды. Аттила Рим папа-
сының өтінішін орындайды. Ғұндар үнемі жеңістерге 
жетіп отырған. 

Ой толғау

Оқушыларға сабақта алған білімдеріне сүйене 
отырып, "Еуропа тарихында ғұндар қандай    із қал-
дырды?" деген тақырыпта шағын эссе жазу тапсыр-
масын ұсыныңыз.

Бұл тапсырманы оқушылар жеке орындай-
ды. Оқушылар Аттила өлімінен кейін империяның 
ыдырай бастауының себептерін анықтайды. Бұнда 
оқушылар Ұлы ғұн империясы көптеген құрама тай-
паларды күшпен біріктіру арқылы құрылғанын, Атти-
ла қатал тәртіп орнатқанын ескереді. Аттила өлімінен 
кейін билікке талас болуы мүмкін екенін атайды.  

Бағалау мүмкіндіктері
Сабақ барысындағы барлық тапсырмаларды жеке, 

жұптық бағалауды ұйымдастыруға болады. Өнер 
туындыларына талдау жасау арқылы тарихи оқиғаны 
түсіну, Каталаун шайқасы туралы маңызды ақпаратты 
табу, картамен жұмыста Аттила жорықтары туралы 
қосымша ақпараттар табу, деректерге талдау жасай 
отырып мінездеме жазу тапсырмаларының барлығы 
қалыптастырушы бағалауға ыңғайлы. 

Сонымен қатар кейбір оқушылар "Еуропа та-
рихында ғұндар қандай із қалдырды?"  деген тақырып-
та  эсселерін оқыған кезде  бағалау  ұйымдастырыңыз.  
Эссені бағалау  барысында оқушылардың  өз  ұстанымын 
білдіруі, фактілер мен  аргументтер келтіруі  және 
т.б. критерийлерге баса назар аудару қажеттілігін 
ескертіңіз.

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар қосымша деректермен тереңірек жұ-

мыс жасайды.
2. Оқушылар Каталаун шайқасының маңыздылығын 

бағалайды.
3. Оқушылар Аттила туралы жазылған шығармалар 

туралы ақпарат жинайды.
4. Оқушылар кез келген мемлекеттің шарықтау 

шегі мен құлдырау кезеңінен өтетіні туралы ой-пікір 
түйеді. Түйген ой-пікірлерін түрлі тарихи дереккөз-
дер,  әдеби-көркем  шығармалардан үзінділер не-
гізінде  дәлелдейді. 

5. Ғұндардың Галлиядағы жорықтарының бағытта-
ры  туралы  картамен  жұмыста оқушылар ғұндар жол 
бойы барлық қалаларды бағындырғанын, үнемі тек 
қана жеңіске жетіп отырғанын түсінеді. Карта ақпа-
раттары негізінде ғұндар жаулап алған  аймақтарды 
анықтайды.
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Оқу нәтижeлері
Оқушылар:
• ғұндар туралы деректермен танысты;
• ғұндар мемлекетінің құрылуын, оның әскери 

құрылымын сипаттады;
• ғұндардың көрші елдермен қарым-қатынасын 

анықтап, оның салдарын талдады;
• ғұндардың әскери өнерін, қару-жарақтарын 

сипаттады;
• деректердің негізінде шаруашылығы мен тұр-

мыс-тіршілігін анықтады;
• ғұндар мемлекетінің ыдырау себептерін түсін-

дірді;
• ғұндардың бастысқа жылжу себептері мен сал-

дарын талдады;
• ғұндардың Қазақстан аумағына қоныстануы қан-

дай өзгерістер алып келгенін анықтады;
• ғұндардың Еуропадағы жорықтарымен танысты.

Өздеріңді тексеріңдер 
Оқушылар бөлім бойынша алған білімдерін қол-

данып, ғұн басшылары:  Мөде,  Чжи Чжи, Аттилаға 
қатысты «Кім? Не? Неге? Қашан? Қайда?» деген 
сұрақтарға жауап беру арқылы үш маңызды оқиғаны 
еске түсіреді. Оқиғалар арасында байланыс орнатуға, 
тұлғаларды не біріктіретіні туралы ойлануға тыры-
сады. Кесте толтыру кезінде Мөде шаньюй туралы 
бағанды үлгі түрінде көрсетуге болады. Оқушылар 
Мөде, Чжи Чжи, Аттила туралы бағандарды толты-
рып, ғұндарды біріктіріп, "аумақтың біртұтастығын 
сақтау идеялары өзара ұқсас" деп айтуы мүмкін.

Бас-
шы-
сы

Кім? Неге? Қашан? Қайда? Қалай?

Мөде Ғұн 
импери-
ясының 
негізін 
қалаушы

Біртұтас 
ғұн 
мем-
лекетін 
құрғы-
сы келді

Мөде 
шаньюй 
ғұн  
мем-
лекетін   
б.з.д. 
206 
– 174 
жыл-
дары 
басқар-
ды

Ғұндар 
Байкал 
көлінен 
Тибетке 
дейін 
және 
Шығыс 
Түр-
кістан-
нан 
Хуанхэ 
өзеніне 
дейінгі 
ау-
мақты 
иеленді

Мөде 
бастаған 
ғұн әскері 
Саян,  
Алтай, 
Жоғарғы 
Енисей 
өңірлері 
тайпа-
ларын  
талқан-
дап, жер-
лерін қо-
сып алды

Қосымша тапсырмалар
1. Тарау бойынша алған ақпараттар негізінде 

оқушыларға шығармашылық жұмыстар беруіңізге 
болады. «Ғұндар – қазақ халқының арғы атасы» деген 
тақырыпта ой-толғау жазуды сұраңыз.

Критерийлері:
– сабақ барысында меңгерген білімдерін пайдала-

ну;
–  оқиғалардың себеп-салдарын ажырата білу;
–  өз ойын жинақты әрі нақты түрде білдіре алу.

2. Шығармашылық жұмыс. Оқушыларға бірнеше 
нұсқаны ұсынуға болады:

1-топ: Ғұндардың қару-жарақтарының, атты 
әскерінің немесе соғыс қимылының суретін салу.

2-топ: Ұлы Қытай қорғанының макетін құрастыру.
Топтар жұмыстарын таныстырып, бірін-бірі баға-

лайды, өзіндік ой-қорытынды жасайды. 
3. Кейбір оқушылар тарау бойынша алған ақпарат-

тары негізінде  Аттила туралы  шығармалардың кем 
дегенде біреуімен танысады.

4. Ақпараттық органайзер оқушының алған факто-
логиялық білімін тексеруге көмектеседі. Оның мазмұ-
нын тақырыпқа сай өзіңіз бейімдей аласыз. Мысалы, 
негізгі жылдар, шайқастар, тұлғалар, географиялық 
атаулар, шайқастардың нәтижелері және т.б.

5. Белгілі бір тақырып бойынша постер жасау үшін 
мынадай критерийлерді басшылыққа алу қажет:

–  көрсетілетін тақырып нақты  әрі өзекті болуы 
тиіс;

– негізгі идеялар ықшамдалып, оған сәйкесінше 
дәйектер келтіруі тиіс;

– сөздер, сөйлем мөлшері шектеулі болуы тиіс;
– тақырыпқа сай иллюстрациялар/тірек-сызбалар/

инфографика  бейнеленуі тиіс. 
6. Зияткерлік карта ойды жүйелеуге, қорытынды-

лауға қолдау көрсетеді. Оның басты идеясы – әртүрлі 
ойлардың қаншалықты бір-бірінен өрбіп шығатын-
дығын көрсету. Зияткерлік картаны жасау критерий-
лері:

– көрнекілік;
– негізгі ойлардың анықталуы;
– оқиға желісінің ретімен өрбуі;
– тиісті мәліметтердің/фактілердің болуы;
– зияткерлік картаның тілі түсінікті, ақпараты нақты, 

жеңіл оқылатын болуы тиіс.

Тараудың қорытындысы 
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Тарау бойынша қорытынды тапсырмалар

Тапсырмаларды дәптерге орындаңдар.
1-тапсырма. Ұғымдар мен анықтамаларды сәйкестендіріңіз:

1. Ғұндардың жоғарғы билеушісі
2. Он мың әскерді басқаратын Шаньюйден кейінгі лауазым
3. Бір халықтың екінші халықпен араласуы немесе сіңіп кетуі
4. Жерді  қазып, үстін жауып жасайтын баспана
5. Мемлекеттік мәселелерді талқылайтын қауым

А. Жертөле.
Ә. Ассимиляция. 
Б. Шаньюй.
В. Халық жиналысы.
Г. Түменбасы.

2-тапсырма. Мәтіндегі көп нүктенің орнын мәліметтермен толықтырыңыз:

Аммиан Марцеллин ғұндарды: «Олар ертелі-кеш ат үстінен түспейді. Маңызды істер туралы кеңесетін болса, 
кеңесті де ... », – деп сипаттаған.  Приск: «Олар ... тынығады әрі қамсыз тіршілік етеді, әркім қолында барына 
қанағат етеді», – деп жазады. Жазба деректер бойынша «Ғұндар Қытайдың    ...     мекендейді.  ...  жағдайына 
байланысты бір жайылымнан екінші жайылымға көшеді. Үй малынан ... өсіреді. Олар малдың ... тамақтанып, ... 
киім қылады, ... жамылады...».

3-тапсырма
1. Ғұндар орасан көп аумақты өздеріне қалай бағындыра алды?

2. Ұсынылған проблемалық сұрақты талдап, жауаптарыңды негіздеңдер.

Позиция.  Mен ... деп  санаймын.
Түсіндіру (Негіздеме). Себебі ... .
Мысал. Оған келесідей мысалдарды келтіруге болады ... .
Қорытынды (нәтижесін шығару). Айтылған мәселе бойынша мынадай қорытынды жасауға болады: ... .

4-тапсырма. Аттила сөзінен басталатын 4 сөйлем жаз 
1. Аттила ...
2. Аттила ...
3. Аттила ...
4. Аттила ...
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5-тапсырма. Кішігірім эссе жоспарлау.

Эссе сұрағы: Халықтардың ұлы қоныс аударуын неліктен ғұн тайпаларымен байланыстырады?

Тақырыпқа қатысты тұжырым:

Мысалы:

Дерек (қандай дерекке сілтеме берілді):

Түсіндірме:

Байланыс:
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6. Сарматтар 

Тарау мақсаттары
• археологиялық ескерткіштерді салыстыру;
• сарматтардың қолданбалы өнерінің ерек-

шеліктерін сипаттау;
• картадан сарматтардың орналасуын көрсету;
• сармат қоғамындағы әлеуметтік топтардың 

ерекшеліктерін түсіндіру;
• сармат тайпаларының халықаралық аренадағы 

орнын анықтау.

Негізгі дағдылары
Оқушылар:
• сарматтар туралы археологиялық және жазба 

деректермен жұмыс жасай отырып, дәлел келтіруге;
• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажетті 

ақпараттарды анықтап, қолдануды, тұжырым жасауды;
• мемлекеттердің аумағын, маңызды географиялық 

нысандарын картадан көрсетуді; 
• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді; 
• мәтінмен жұмыс жасауды, оның негізгі идея-

сын анықтауды;
• сабақ барысында алған білімі мен түсініктерінің 

негізінде оқиға желісін құрастыруды үйренеді.

Ойланып көрейік
"Сарматтар", "Сарматия" сияқты атаулар ежелгі 

дәуірдегі жазба деректерде кездеседі. Грек дерек-
терінде сарматтар б.з.д. ІV ғасырдан аталады. "Сар-
маттардың археологиялық ескерткіштері олардың 
қоғамы мен өмірі туралы қандай ақпарат береді?" 
деген сұрақты талдау барысында  сармат тайпала-
рында орын алған археологиялық ескерткіштер-
ге шолу жасауына болады. Мұғалімнің ақпараттық 
көмегі арқылы оқушылар тиісті қорытынды шыға-
рып, пікір алмасуға, талқылауға қатысады. Оқушы-
лар Сынтас, Бесоба, Аралтөбе обаларынан табылған 
әрбір заттың мемлекеттің тарихынан сыр шертетінін 
анықтайды. "Сармат қоғамында орын алған әскери 
демократия несімен ерекшеленеді?" деген сұрақты 
қарастырған уақытта оқушылар  әскери демократия-
ның негізгі белгілерін атап өтуі тиіс. Сол арқылы сар-
мат тайпаларындағы орын алған әскери демократи-
яның ерекшеліктерін сарапқа салады. Мысалы, соғыс 
өнерін жетік меңгерген сарматтар  Риммен әскери 

қақтығыстарға түсіп отырды. Император Август тұ-
сында жасалған Рим әлемінің картасындағы 24 об-
лыстың тоғызыншысы "Сарматия" деп аталған. 

Сарматтар еуропалық скифтермен және азиялық 
сақтармен қатар өмір сүрді. Геродоттың жазуын-
ша: «Савраматтар, дах, массагет, исседондармен 
туысқан». Батыс Қазақстанды мекендеген кезде сақ, 
исседон, дах тайпаларымен көрші орналасты. Бұл 
тайпалармен тілі мен мәдениеті ұқсас болғандықтан, 
тығыз қарым-қатынас жасады. Кіші Плиний мен Пом-
поний Мела: «Сарматтар – бірнеше туысқан тайпа-
лардан құралған халық», – деп жазған. Страбон «Гео-
графия» еңбегінде «роксолан, аорс, сирак, алан» атты 
сармат тайпаларын атайды. Тарихи деректер негізін-
де б.з.д. ІІ  ғасырда сармат тайпалары Дунай мен Еділ-
дің аралығында үстемдік еткені белгілі. 

Сарматтар бүкіл әскери іс пен соғыс өнеріне әсер 
еткен үлкен жаңалық әкелді. Олар Парфия және Ұлы 
Рим империясының тұрақты әскерімен соғыста жи-
наған тәжірибенің негізінде әскери іс пен ұрыс жүр-
гізу өнерін жетілдіріп, жау шебін жарып өтетін ауыр 
қаруланған атты әскерді – «катафрактариді» пайда-
ланды. Бұл жаппай салт атты жауынгердің қолданған 
қаруына үлкен өзгерістер енгізіп, әскер басқару мен 
ұрыс жүргізудің түбегейлі жаңа қағидаларын  қалып-
тастырды.

Сарматтардың ескерткіштері Батыс Қазақстан ай-
мағында кездеседі, олар көбінесе өзен алқаптарын-
да орналасқан. Солардың ішінен Бесоба, Аралтөбе, 
Сынтас қорымдарын атауға болады. Осы ескерт-
кіштерден табылған мәйіттер, қару-жарақтар, әше-
кейлер сарматтардың қоғамы, дүниетанымы мен 
қолөнері туралы құнды ақпарат береді. Үйретілген 
иттер қолданылды. Страбонның жазуынша, олардың 
баспаналары киізбен жабылған дөңгелекті арбалар 
болды. Күнделікті тұрмыста қыш, тері, темірден бұй-
ымдар жасаған. Әсіресе, теріден торсық, саба, көнек 
ыдыстарын жасау кең таралған.

Сарматтардың қоғамдық құрылысында мүлік 
теңсіздігі орын алды, алайда әскери демократия бел-
гілері де байқалды. Сармат қоғамындағы әйелдердің 
рөлі зор болды, ерлермен бірге соғысқа қатысып, 
жасақ құрамына кірген. Бұл сарматтардағы әскери 
демократияның ерекшелігін көрсетеді. 
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6.1. Сарматтардың қоғамдық құрылысы  
мен шаруашылық өмірі (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.1.1 картадан тайпалық одақтардың 
орналасуын көрсету; 
5.1.2.2 әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін 
түсіндіру.

Тірек сөздер
әскери демократия 

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-
ты: Аруна, 2010.

3. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

4. Қазақстан тарихы веб порталы // e-history.kz

Оқулық: Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі,146-147-бет.

Зерттеу сұрағы: сармат қоғамы несімен 
ерекшеленеді?

Сабаққа дайындық 
Сарматтардың аумағын көрсетуге арналған карта, 

кескін карта, қосымша жазба деректер дайындаңыз. 
Тақырып бойынша сарматтар, олардың шаруашылығы, 
тұрмыс-тіршілігі туралы қосымша суреттер немесе 
таныстырылым дайындауға болады.

Сабақтың деректі материалдары
Сарматтар (савроматтар) Қазақстанды сақтармен 

қатар мекендеген. Олардың мәдениеті де сақтарға 
өте жақын болған. Сарматтар (савроматтар) көшпелі 
мал шаруашылығымен айналысқан. Сарматтар Батыс 
Қазақстанда, Оңтүстік Орал аймағында көшіп-қонып 
жүрген. Геродот заманында олар Еділ мен Дон өзен-
дерінің аралығын мекендеген.

Кейін олар Солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің сол-
түстік жағалауын мекендей бастайды. Бұл жерде олар 
скифтердің жерлерін жаулап алады. Сөйтіп, олар Қы-
рым жеріндегі антик қалаларына дейін жетеді. Сар-
маттардың бір бөлігі  қалаларға қоныстанады. Бұл 
жерде олар Боспор патшалығының мәдениетіне, 
әскери саласының дамуына үлкен әсер етеді. 

Парсы сына жазбалары сақтардан солтүстікте өмір 
сүрген тайпалар туралы ешбір мәлімет бермейді. 
Сарматтар (савроматтар) туралы алғашқы деректер 
Геродотта кездеседі. Кейін сарматтар туралы Үлкен 
Плиний, Диодор, Полибий, Эфор секілді антик автор-
лары мәлімет береді. Тарихи деректерде "аорстар", 
"роксоландар", "аландар" деген сармат тайпалары-
ның атауы кездеседі.

Сарматтардың қоғамы сақтардың қоғамдық ұй-
ымдасуына ұқсас болған. Мекені далалық аумақтар 
болғандықтан, сарматтар көшпелі шаруашылықпен 
айналысқан. Сарматтар қоғамы рулық-тайпалық 

құрылымнан тұрды. Патша әскери, діни, сот билік-
теріне ие болып, әкеден балаға мұраға берілді. Пат-
ша денсаулығы халықтың әл-ауқатының кепілі са-
налған. Патшаның басқару аппараты болған жоқ. 
Елді басқаруға атақты жауынгерлері көмектесті. Пат-
шаға қызмет ету үшін туыстық қатынас емес, жауын-
гер ерлігімен және адалдығымен ерекшеленуі қажет 
болды. Өңірлерде тайпаларды ақсүйектер басқар-
ды. Олар сауда жолдарын бақылады, алым жинады, 
жорықтарға қатысты. Ақсүйектер мен билеушілер де 
өздерінің ел басқаруға лайықты екендігін ерліктері 
арқылы дәлелдеп отыруға міндетті болған. Әскери 
көсемдер мен атақты жауынгерлердің тұрмысы, 
құқықтары мен міндеттері қатардағы жауынгерлер-
ден ерекшеленді. Ер азаматтардың барлығы жауын-
гер саналды. Осылайша сармат қоғамында әскери 
сословие үстемдік етті. Әскери демократия негізінде 
жауынгерлердің жиналыстарында көсемдерін сай-
лап, мәселелерді шешті. Сарматтарда әйелдердің 
құқығы ерлермен бірдей болды. Оны Геродот жаз-
балары дәлелдейді. Сарматтарда әлеуметтік жікте-
лу жүрді. Өйткені табылған археологиялық ескерт-
кіштер бай, дәулетті және кедей, қарапайым өмір 
сүрген сарматтардың болғанын дәлелдейді. Де-
генмен, сармат қоғамында әскери демократияның 
белгілері байқалды. Қоғамдық мәселелер жауын-
герлердің жиналыстарында шешілген. Тіпті сармат-
тардың көсемдері де сайланып тұрған. Сармат қоға-
мында әйелдер де кең құқықтарға ие болған. 

Сабаққа арналған ескертпелер
Сабақтың мақсаты – сарматтардың өмір сүрген ау-

мағы, тұрмыс-тіршілігі, қоғамдық құрылысы  туралы 
білім беру.  

Сабақтың басында оқушыларға сарматтар туралы 
жалпылама ақпарат беретін сандық білім  беру ре-
сурстары қорынан сарматтар туралы материалды не-
месе бейнематериал қосуға болады. Бұнда оқушылар 
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сарматтардың тұрмыс-тіршілгін толық елестете алға-
ны дұрыс. Сонымен қатар сарматтардың дүниежүзі 
тарихында рөлі зор екенін ерекше атап өтіңіз. 

Анықтаңдар 

Оқушылар «Сарматтардың (савроматтардың) 
тұрмыс-тіршілігі» деген мәтінді жеке оқиды. Жұп-
пен сарматтардың мекендеген аумағын анықтап, 
картадан көрсетеді. Сарматтардың шаруашылық түр-
лерін анықтайды. Сарматтар мекендеген аумақ олар-
дың тұрмыс-тіршілігіне, шаруашылық түрлеріне тіке-
лей әсер еткенін анықтайды.

Жауаптары. Сарматтар Орал, Тобыл, Ембі өзен-
дері мен Солтүстік Каспий маңына дейін, Мұғалжар 
тауынан Дон өзеніне дейінгі аумақты мекендеді. Сар-
маттар мекендеген аумақ көбінесе далалық жерлер 
болды. Сондықтан олар көшпелі және жартылай 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылқы, 
қой, ірі қара, түйе өсірді. Олардың тебіндеуге бейім 
түрлері өсірілді. Еділ-Жайық және Қара теңіз бой-
ындағы сарматтар сулы аймақта орналасқандықтан, 
егіншілікпен де айналысты. Аң аулау қосымша кәсіп 
болды. Қолөнер, ұсталық, зергерлік дамыды.

Мәтіннен үзінділер келтіріңдер

Бұл тапсырмада оқушыларға  бұған дейін өткен сақ 
тайпаларын еске түсіртуге болады. Оқушылар жұппен 
сарматтарда патша билігі мен әскери демократия қалай 
қалыптасқанын анықтайды.  Әлеуметтік теңсіздік бай-
қалатынын әскери сословие арқылы біледі.Соңында 
сармат қоғамының кем дегенде үш ерекшелігін атай-
ды. Оқушылар бұл тапсырмада барлық жауаптарын 
мәтіннен үзінді келтіру арқылы дәлелдеп отырады. 
Бұл үшін "үзінді" және "түсіндір" атты бағандардан 
тұратын кесте толтырады. Бірінші бағанға үзіндіні, 
екінші бағанға үзіндінің мағынасын түсіндіріп жаза-
ды. Соңында жазғандарын көршісіне оқып беріп, тал-
дайды.

Жауаптары.  Ерекшеліктері – патша билігі,  әскери 
демократия күшейді (көсемдері сайланып, мемле-
кеттік мәселелер жауынгерлердің жиналыстарында 
шешілген), әскери сословие (қоғам әскери жүйеге 
негізделгендіктен, "көсем", "ақсүйек", "атақты жауын-
гер", "қатардағы жауынгерлер" деп аталатын әлеу-
меттік топтар болған. Қоғам мен әскер құрылымы бір 
болды), әйелдер ерлермен тең құқықтарға ие болды, 
тіпті ел басқарған (Геродот «сарматтарда әйелдер  
билікке араласқан» деп жазған).

Бағалау мүмкіндіктері
Сарматтар мекендеген аумақты, шаруашылық түр-

лерін анықтауға арналған тапсырмаларды жұппен 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 

Бағалау барысында оқушылардың бір-бірін объ-
ективті бағалауын қадағалаңыз. Сонымен қатар 
оқушылар бір-бірінің дұрыс және бұрыс жауаптарын 
анықтау, толықтыру, өз пікірлерін дәлелдеу арқылы 
жаңа тақырыпты бекітуі және тереңірек қарастыруы 
тиіс.

"Анықтаңдар" деген тапсырма  бойынша оқушылар  
Орал, Тобыл, Жем өзендері    мен Солтүстік Каспий-
ге дейінгі, Мұғалжар тауынан Донға дейінгі аралықты 
картадан көрсете алуы тиіс. Кем дегенде сарматтар-
дың 2 шаруашылық түрін анықтай алуы керек.

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар сарматтар туралы басқа авторлар-

дың деректерін тауып, қосымша ақпарат келтіреді.
2. Оқушылардың бір бөлігі сарматтардың тұр-

мыс-тіршілігі, қоғамдық құрылысы туралы шағын 
эссе жазады.

3. Сармат ескерткіштеріне байланысты сұрақтар 
дайындайды.

Сандық білім беру ресурсы
«Сарматтардың археологиялық ескерткіштері. 

Сарматтардың қоғамдық құрылысы, шаруашылығы 
мен тұрмысы» 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 оқушы-
лардың өзіндік жұмысы ретінде қолдануыңызға бо-
лады.
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6.1. Сарматтардың қоғамдық құрылысы  
мен шаруашылық өмірі (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді 
салыстыру; 
5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін сипаттау.

Тірек сөздер
ғибадатхана

Ресурстар
1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 

дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.
2. Жайнаков Е. Ұлы дала мемлекеттері. – Алма-

ты: Аруна, 2010.
3. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 

тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

4. Қазақстан тарихы веб порталы // e-history.kz

Оқулық: Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі, 148-149-бет.

Зерттеу сұрағы: сармат қоғамы несімен 
ерекшеленеді? 

Сабаққа дайындық
Сармат алтын жәдігерлерінің суреттер топтама-

сын дайындаңыз. Есік обасынан табылған "алтын 
адамның" және сармат көсемінің суретін тақтаға 
іліңіз. Мүмкіндік болса, интернет ресурсымен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Егер болмаса, сармат обалары ту-
ралы қосымша мәліметтер дайындаңыз 

"Бинго" ойынын ойнату үшін тақтаға сандар жа-
зылған торкөздер іліңіз. Әр санның артында темір 
дәуірінің ескерткіштеріне байланысты сұрақ, су-
рет, атау, сызба тапсырмалары жасырылып тұруы 
тиіс. Сонымен қатар торкөздерге жаңа тақырыптан 
« Бесоба», «Сынтас», «Аралтөбе» сөздерін жасырыңыз.

Сабақтың деректі материалдары 
Сарматтардың ескерткіштері, негізінен, Батыс 

Қазақстан да орналасқан. Ескерткіштердің басым 
бөлігі оба қабірлері болып табылады. Сарматтардың 
ең маңызды ескерткіштері – Бесоба, Сынтас, Арал-
төбе қорымдары. 

Бұл қорымдар сарматтарда әлеуметтік теңсіздік 
пен топтар болғанын дәлелдейді. Оны жерленген 
адамдармен бірге көмілген заттардан, обалардың 
сыртқы пішіні мен оба үйіндісінің көлемінен байқа-
уға болады. Рубасыларына ескерткіш ретінде үлкен 
оба үйінділері тұрғызылған. Үлкен обаларда тайпа 
көсемдері жерленсе, орташа көлемдегі обаларда 
белгілі жауынгерлер, шағын обаларда қатардағы қа-
уым мүшелері жерленді.

Ақтөбе облысынан табылған Бесоба қорымында 
абыз әйелдер жерленген. Бұл обадан діни рәсімдер-
ге арналған қызыл және жасыл түсті бояулары бар, 

үш аяқты құрбандық шалуға арналған үстел, қола 
айна, алтыннан жасалған әшекейлер табылды.

Елек өзені бойынан табылған Сынтас қорымын-
да үш сармат жауынгері жерленген. Олардың екеуі 
қатардағы жауынгер, ал біреуі әскербасына ұқсай-
ды. Бұл обадан жебелер, қанжар, темір ауыздықтар, 
темір пышақтар, сүйек қасықтар шыққан.

Аралтөбе қорымын археолог З. Самашев 
басқарған экспедиция ашқан. Үшінші қазылған оба-
да сармат көсемі, оның әйелі және екі арғымағы қоса 
жерленген. Олардың киімдері, бұйымдары барлығы 
алтын әшекейлермен безендірілген. Қару-жарақтан 
басқа асатаяқтың сынықтары табылған. Сармат 
көсемі қазақстандық екінші "Алтын адам" деп есеп-
теледі. Осы аймақтан табылған ғибадатханалардан 
әктастан салынған тас мүсіндер табылған. 

Сарматтардың өнерінде аң стилі мен полихром-
дық стиль кең таралды. Былғарыдан, қыштан ыдыс- 
тар жасаған. Зерлеу, тастармен безендіру, жалату 
әдістерін меңгерген. 

Сабаққа арналған ескертпелер
Сабақтың концептісі – "дәлел". Сондықтан оқушы-

лар археологиялық жәдігерлер негізінде сарматтар-
дағы әлеуметтік теңсіздікті, өнерін сипаттап, дәлел-
дейді. 

Мәтіннен бұрын оқушыларға әлеуметтік теңсіздік 
туралы, оны обалардан қалай анықтауға болатынын 
қосымша түсіндіріп кетіңіз. 

Ойланыңдар

Оқушылар жеке "Сарматтардың ескерткіштері" 
мәтінін оқиды. Сол ескерткіштердегі табылған бұй-
ымдарды ажырата отырып, әрбір аумақтың ерек-
шелігімен, неліктен өзен-көл жағасында ескерт-
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кіштердің көптеп шоғырлану себебін қарастырады. 
Өзен-көлдерде баспаналардың, тұрақтары орын 
алуына байланысты ескерткіштердің болуы да заң-
дылық екенін түсіндіруіңіз қажет.

Тапсырманы былайша түрлендіруге болады. 
Мәтін негізінде әрбір оқушы өзінде туындаған үш 
сұрақ құрастырады. Бұдан соң өзінің жұбын сар-
мат ескерткішін зерттеуші археолог ретінде елестете 
отырып, үш сұрақты қойып, сұхбат алады. Бұдан соң 
рөлдерімен ауысып, жұбының сұрақтарына архео-
лог ретінде жауап береді. 

Бұл тапсырмада оқушылар түрлі сұрақтар құрас- 
тыруы мүмкін. Сондықтан бір-бірінен сұхбат алу ба-
рысында оқушыларды сармат ескерткіштерінің түрлі 
аймақтарда орналасу ерекшеліктерінің себептеріне, 
Бәйте, Терең ескерткіштерінен табылған ғибадат-
ханалардың, олардың ерекшеліктері, әлеуметтік 
теңсіздіктің байқалуы мәселелеріне бағыттап оты-
рыңыз. 

Салыстырыңдар

Оқушылар мәтінмен таныса отырып, жұппен, 
соңында топпен үш оба ескерткішіне талдау жасай-
ды. Оқушылар мәтінмен жұмыс істей отырып, Сын-
тас обасынан табылған жәдігерлерді біледі. 

Оқушылар жұппен Бесоба қорымынан табылған 
заттарды атайды. Аралтөбе обасынан табылған сар-
мат көсемінің "Алтын адам" деп аталу себебін түсін-
діреді. 

Сынтас, Бесоба, Аралтөбе қорымдарында әртүр-
лі әлеуметтік топ өкілдері жерленгенін анықтайды. 
Аралтөбе қорымына жерленген сармат көсеміне 
талдау жасап, дәлелдер келтіреді. Обаларды салыс- 
тырады.

Тапсырманың соңында оқушыларды үш топқа 
бөліңіз. Топтар Сынтас, Бесоба, Аралтөбе қорымда-
ры туралы қосымша мәліметтер жинай отырып, 10 
сөйлемнен тұратын "шын және жалған" фактілер не-
гізінде аралас әңгіме құрастырады. Бұдан соң топтар 
жаңа меңгерілген білім негізінде "шын және жалған" 
фактілерді анықтайды. 

Жауаптары. Аралтөбенің үшінші обасында жер-
ленген адамды сармат көсемі деп атау себебі ол 
ерекше құрметпен жерленген. Қазақстандық екін-
ші "Алтын адам" деп атау себебі – сармат көсемінің 
сырт киімі, шашбауы, қару-жарағы, қорамсағы, аса-
таяғындағы самұрық бейнесі алтынмен оқаланған.

Жарнама жасаңдар

Бұл тапсырманы орындау үшін оқушыларды бір-
неше топқа бөліңіз. Оқушылар берілген сурет және 
мәтін мәліметтері негізінде сарматтардың өнерін 
жарнамалайды.

1. Сармат өнері қалай дамыды?
2. Зергерлік өнер қалай дамыды?
3. Қандай бұйымдар жасады?
4. Сармат алтын жәдігерлерінің ерекшеліктері 

қандай?

Бұл тапсырманы орындау кезінде тапсырма 
мазмұнының толық ашылуы, креативтілік және ұй-
ымшылдық талаптарын ескеріңіз. Оқушылар қой-
ылым, сурет, постер, слайдты көрсетілім және т.б. 
түрінде жарнамалар дайындауы мүмкін. Соңында 
топтар сарматтардың өнері туралы жарнамасын 
ұсынады. Топтар бір-біріне баға береді. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылар бір-бірінен сармат ескерткіштері тура-

лы сұхбат алу кезінде жұптық бағалауды, жарнама 
жасау тапсырмасында топтық бағалауды ұйымда-
стырыңыз. Сонымен қатар оқушылардың өз жау-
аптарына деректер негізінде дәлелдер келтіре алу 
дағдыларын бағалауға болады. Салыстыру тапсыр-
масында оқушылар әрбір қорымнан екі жәдігерді 
атайды. 

Қосымша тапсырмалар
1. Оқушылар сармат жәдігерлері туралы қосымша 

деректер келтіреді.
2. Оқушылар сармат жәдігерлерін сақ жәдігер-

лерімен салыстырады.
3. Белгілі бір тақырып бойынша постер жасау үшін 

мынадай критерийлерді басшылыққа алу қажет:
– көрсетілетін тақырып нақты әрі өзекті болуы 

тиіс;
– негізгі идеялар ықшамдалып, оған сәйкесінше 

дәйектер келтіруі тиіс;
– сөздер, сөйлем мөлшері шектеулі болуы тиіс;
– тақырыпқа сай иллюстрациялар/тірек-сызба-

лар/инфографика бейнеленуі тиіс.
4. Зияткерлік карта ойды жүйелеуге, қорытын-

дылауға қолдау көрсетеді. Оның басты идеясы – 
әртүрлі ойлардың бір-бірінен қаншалықты өрбіп 
шығатынын көрсету. Зияткерлік картаны жасау кри-
терийлері:

– көрнекілік;
– негізгі ойлардың анықталуы;
– оқиға желісінің ретімен өрбуі;
– тиісті мәліметтердің/фактілердің болуы;
– зияткерлік картаның тілі түсінікті, ақпараты нақ- 

ты, жеңіл оқылуы тиіс.

Сандық білім беру ресурсы
«Сарматтардың археологиялық ескерткіштері. 

Сарматтардың қоғамдық құрылысы, шаруашылығы 
мен тұрмысы» 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 оқушы-
лардың өзіндік жұмысы ретінде қолдануыңызға бо-
лады.
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6.2. Сарматтардың саяси тарихы (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте 
көшпелілердің  халықаралық сахнадағы орнын 
анықтау.

Тірек сөздер
Скифия
Сарматия

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.
2. Әмірханов М.Б, Сандықбаева Ө.Д. Ежелгі 

және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. - Ал-
маты: Нұр-пресс, 2007.

3. Байпаков К.М., Баймагамбетов Ж.К. Қазақстан 
археологиясы. – Алматы, 2009.

4. Ежелгі дүниедегі және византиялық дерек-
көздердегі Ұлы Дала тарихы. Төрт томдық. 3-том. 
– Астана: Фолиант, 2008.

5. Ежелгі дүние авторларының шығармаларын-
дағы Қазақстан тарихы. 2-том. – Алматы: Елшежіре, 
2011.

6. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. 1-том. – Ал-
маты: Қазақ энциклопедиясы, 2006.

Оқулық: Сарматтардың саяси тарихы, 150-151-бет.

Зерттеу сұрағы: сарматтар қандай мемле-
кеттермен қарым-қатынаста болды?

Сабаққа дайындық
Сарматтардың аумағын және оларға жақын шега-

ралас елдерді айқын көрсететін карта дайындаңыз. 
Фактілерді, себептерді жазатын кеспеқағаздарды 
қолдануға болады. 

Сабақтың деректі материалдары
Сарматтар Батыс Қазақстанның далаларын ме-

кендеген кезде сақтарға, исседон, дах тайпалары-
на көрші еді. Осы тайпалардың тілі мен мәдениеті 
бір-біріне өте ұқсас болатын. Сондықтан олар бір-
бірімен тығыз қатынаста болды. 

Сарматтар Қара теңіз жағалауын мекендеген скиф-
тер мен көрші болады. Бастапқы кезде сарматтар 
скифтермен одақтық, достық қатынаста жүрді. Скиф 
саудагерлері сармат жерлері арқылы сауда жасаған. 
Сарматтар скиф патшасына жалданып, әскерінде 
қызмет етеді. Атақты парсы патшасы Дарий Скифия- 
ға жорық жасағанда сарматтар скифтерге қолдау 
көрсетіп, парсыларға қарсы соғысады. 

Сарматтардың скифтермен қарым-қатынасы б.з.д. 
III ғасырда өзгереді. Сарматтар скифтермен одақты 
бұзып, жерлерін тартып алады. Сөйтіп, Қара теңіздің 
солтүстік жағалауында, Шығыс Еуропа далаларында 
сарматтар толықтай үстемдік етеді.

Б.з.д. ІІ ғасырдан бастап роксоландар, языгтар, 
аландар, сирактар, аорстар атауымен белгілі сармат 
тайпаларының бірлестігі қалыптасты. 

Батыс сармат тайпалары – языгтар мен роксо-
ландар Рим империясымен шегаралас болып, оның 
Дунай бойындағы иеліктеріне жорықтар жасап тұр-
ды. Кейде Римге жалданып, одақтас та болды. Ше-
гараның тыныштығы үшін Рим оларға алым төлеп 
тұрған. 8 мыңдық сармат жасағы Римге жалданып, 
олардың бір бөлігі тіпті Британ аралына әскери қыз- 
метке жіберілген. Кейбір ғалымдардың пікірінше, 
олардың жырлары атақты король Артур туралы 
аңыздың негізі болған.

Шығыс сарматтар – аландар, сирактар мен аорс- 
тар антик әлемімен және Кавказ арқылы Алдыңғы 
Азиямен тығыз байланыста болған. Сарматтар 
Боспор патшалығымен одақтас болып, оның патша-
ларына қызмет етті.

Сабаққа қатысты ескертпелер 
Өткен сабақтарда оқушылар сарматтардың тұр-

мыс-тіршілігі, қоғамдық құрылысы, археологиялық 
ескерткіштері туралы білім қалыптастырды. Бұл 
тақырыпта сарматтардың халықаралық аренадағы 
орнын анықтайды. Сабақ барысында сарматтардың 
басқа елдермен қарым-қатынасын анықтап, түрлі 
авторлардың жазбалары негізінде дәлелдер кел-
тіреді.

Оқушыларды оқу мақсатымен таныстырыңыз. 
Оқушылардың назарын сарматтар мекендеген ау-
мақты айқын көрсететін картаға аударыңыз. Оқушы-
ларға сарматтар кімдермен шегаралас, жақын ор-
наласқанын анықтатыңыз. Сарматтардың басқа 
елдермен қарым-қатынасы көбінесе осы жақын, 
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шегаралас орналасқан елдермен бейбіт немесе 
соғыс түрінде болуы мүмкін екенін түсіндіріңіз.

Тұжырымдаңдар 

Оқушылар сарматтар мен скифтердің қатынасы 
туралы мәтінмен танысады. Бұл елдер көрші ор-
наласқандықтан, тығыз қарым-қатынас жасағанын 
түсінеді. Мәтіннен сарматтар мен скифтердің қа-
рым-қатынасын сипаттайтын үш сөйлемнен аспай-
тын тұжырымдар жазады. Сарматтар мен скифтердің 
алғашында бейбіт қатынас жасағанын, кейін сармат-
тардың үстемдігін анықтайды, қарым-қатынастағы 
өзгерісті дерек арқылы дәлелдейді. Соңында жұп-
пен кем дегенде екі жағымды және екі жағымсыз 
фактілерді анықтайды, дәлел келтіреді. Бұл тапсыр-
маны орындауды мынадай түрде ұйымдастырыңыз:

Жағымды факт_______________________________________
Дәлел_________________________________________________
2. Жағымды факт____________________________________
Дәлел_________________________________________________
Жағымсыз факт______________________________________
Дәлел_________________________________________________
2. Жағымсыз факт___________________________________
Дәлел_________________________________________________

Жауаптары. Екі жағымды факт: бейбіт қатынас, 
әскери қызмет, сауда жасау, бірге парсылармен соғы-
су, грек қалаларының дамуын қолдау. Екі жағымсыз 
факт: қарым-қатынасты өзгерту, скифтердің жерін 
тартып алу, халқын қырғынға ұшырату, тонау.

Анықтаңдар

Оқушылар сарматтар мен Рим империясы ара-
сындағы қарым-қатынастар туралы мәтінмен таны-
сады. Сарматтар мен Рим арасындағы қарым-қаты-
настың өзгеріп отырғанын, яғни кейде бейбіт, кейде 
жаулаушылық сипатта болғанын түсінеді. Мәтінмен 
жеке жұмыс жасай отырып, өзгерістерді анықтап, 
сарматтардың үстемдігін түсінгеннен кейін көршісі-
не бес-алты сөйлеммен әңгімелеп береді.

Себептерін талдаңдар

Оқушылар "Шығыс сарматтары" мәтінімен жұппен 
танысады. Сарматтардың Алдыңғы Азия елдерімен 
қатынасын анықтайды. Осылайша сарматтарда ала-
уыздық күшейгенін, яғни әлсіреу басталғанын түсі-
неді. Сарматтардың тарихи сахнадан дербес күш 
ретінде жойылу себебін анықтап, талдайды. Мәтін-
мен жұмысты ұйымдастыру үшін мынадай тапсыр-
маларды ретімен орындауды ұсыныңдар.

Мәтін атауы__________________________________________
Мәтінді мұқият оқыңдар. Алғашқы алған әсеріңе 

назар аударыңдар. Негізгі идеяларды анықтап, 

мәтінді қайтадан оқыңдар. Берілген сұрақтарға 
қысқаша жауап беріңдер.

А. Мәтін не туралы?_________________________________
В. Мәтіндегі негізгі ой:
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
Мәтін бойынша қорытынды:_______________________

Жауаптары.
Б.з.д. І ғасырдың соңына қарай әуелі Дон маңын-

да, кейінірек Қара теңіз өлкелерінде олардың ішінен 
"алан" тайпалық одағы қалыптасып, көп ұзамай сар-
маттардың басқа да топтарын өзіне қосып алады. 
Еуропадағы сармат-аландар патшалығының Сол-
түстік Қара теңіз жағалауындағы үстемдігін ІІІ ғасыр- 
да готтардың жорығы бұзды. ІV ғасырдың соңында 
ғұндар аландарды талқандап, өздеріне қосып алды. 
Сарматтардың тарихи сахнадан дербес күш ретін-
де жойылуына әкелген себептер: сармат тайпалары 
арасында алауыздықтың күшеюі, бір-біріне қарсы 
соғысуы, ғұндардың жорықтары.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың қандай нәтижеге қол жеткізгенін 

қалыптастырушы бағалау арқылы анықтаймыз. Са-
бақ барысында барлық тапсырмалардың соңында 
бағалауды ұйымдастыруға болады.

"Фактілерді тұжырымда" тапсырмасында оқушы-
лар сарматтар мен скифтердің қарым-қатынасын 
сипаттайтын тұжырым жазады. Анықтау тапсыр-
масында оқушылардың фактілерді табу, жағымды 
және жағымсыз фактілерге ажырату дағдыларын 
жұппен бағалауды ұйымдастыруға болады. "Әңгіме-
леп беріңіз" тапсырмасында жұптық бағалағандары 
жөн. "Себептерді талдаңдар" тапсырмасында оқушы 
өзін-өзі бағалайды. Яғни, оқушы мәтіннен сармат-
тардың тарихи сахнадан дербес күш ретінде жой-
ылуының кем дегенде үш себебін тапса, өзін мақ-
сатқа жеттім деп бағалай алады.

Қосымша тапсырмалар
Кейбір оқушылар скифтер мен парсылардың 

соғысын зерттеп дәлелдей алады.
Біраз оқушылар сарматтардың Риммен қарым-қа-

тынасын тереңірек зерттеп, қосымша мәліметтер 
ұсынады. 

Қалғандары сарматтардың тарихи сахнадан дер-
бес күш ретінде жойылуына әкелген себептерді 
маңыздылық деңгейіне қарай орналастырады. Яғни, 
ғұндардың жойқын талқандауы әсер еткенін дәлел-
дейді.
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6.2. Сарматтардың саяси тарихы (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте 
көшпелілердің халықаралық  сахнадағы орнын 
анықтау.

Тірек сөздер
катафрактарий

Ресурстар

1. Әмірханов М.Б, Сандықбаева Ө.Д. Ежелгі 
және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. – Ал-
маты: Нұр-пресс, 2007.

2. Байпаков К.М., Баймагамбетов Ж.К. Қазақстан 
археологиясы. – Алматы, 2009.

3. Ежелгі дүниедегі және византиялық дерек-
көздердегі Ұлы Дала тарихы. 3-том. – Астана: Фо-
лиант, 2008.

4. Ежелгі дүние авторларының шығармаларын-
дағы Қазақстан тарихы. 2-том. – Алматы: Елшежіре, 
2011.

5. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. 1-том. – Ал-
маты: Қазақ энциклопедиясы, 2006.

6. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

7. Ұлы дала мемлекеттері. – Алматы: Аруна Ltd, 
2010.

Оқулық: Сарматтардың саяси тарихы, 152-153-бет.

Зерттеу сұрағы: сарматтар қандай мемлекет-
термен қарым-қатынаста болды?

Сабаққа дайындық
Сабаққа сармат әскері, қару-жарағы, арғымақтары, 

катафрактарийі туралы қосымша суреттер, деректер 

немесе слайдты көрсетілім дайындауға болады. 

Сабақтың деректі материалдары
Сарматтардың әскери өнері бойынша антик автор-

лар көп мәлімет қалдырған. Олардың барлығы бір 
ауыздан сарматтардың салт атты әскери өнерін жоға-
ры бағалаған. Грек авторлары сарматтарды соғыс 
құдайы Арестің ұрпақтары деп санаған.

Сарматтардың негізгі қаруы ұзын семсер, найза 
мен садақ еді. Сарматтар малдың мүйізін кептіріп, 
ойып алып, сауыт жасаған. Бұл сауытты бұзу қиынға 
түсетін. Осылайша денесінің бойын сауытпен жапқан 
сармат жауынгерін жеңу оңай болмаған. Ауыр са-
уыт таққан және найзамен жауын түйреген сармат 
әскерін грек авторлары сармат катафрактарийі деп 
атаған. Сарматтарың ұзын семсері әскери салада 
жаңалық еді, кейін олар басқа да халықтар арасында 
таралып кетеді. 

Сарматтардың аласа бойлы, төзімді жылқылары 
көп еді. Жорыққа шыққан кезде әрбір сармат жауын-
гері осындай бірнеше жылқыны алып барған. Сар-
мат жылқысы ұзақ қашықтықты жүріп өтуге төзімді 
болған. Сөйтіп, олар үлкен қашықтыққа шапшаң, 

жылдам қозғалған. Жауларына кенеттен шабуыл жа-
сап отырған. 

Сармат жауынгерлері жастайынан әскери өнерді 
игеріп, көп шыныққан. Қабілеттерді жетілдіруде 
аңшылықтың маңызы зор болған.

Сарматтардың найзасы ұзын болатын. Ол жауды 
шайқаста түйреп алуға арналған еді. Сармат батыр-
лары жауға жақындаған кезде арқан салып, сүйреп 
әкететін. Шегінген кезде де сармат жауынгері қауіпті 
болған, себебі садақ тартып қуғыншыларын атқан.

Геродот: «Савромат әйелдері ежелден бері өзі-
не тән өмір салтына берік. Күйеулерімен бірге 
аңшылыққа шығады, соғысқа қатысып, ерлермен 
бірдей киім киеді... Савроматтар  скифше   сөйлей-
ді...", – деп жазады. 

Анықтаңдар 

Оқушылар жеке «Сармат жауынгері және оның 
қарулары қандай болды?» деген мәтінмен танысады. 
Сарматтардың әскери өнері халықаралық аренада өте 
жоғары бағаланғанын түсінеді. Сармат жауынгерінің 
әскери шеберліктері қалай қалыптасқанын анықтай-
ды. Сарматтардың жеңімпаз жорықтарына олардың 
әскери өнерін бала күнінен шыңдау, қару-жарақта-
рының ыңғайлы болуы әсер еткенін анықтайды. 
Тапсырманың соңында оқушыларды жұпқа бөліңіз. 
Оларға мәтін бойынша екі тұжырым немесе қоры-
тынды жазуды ұсыныңыз. Екі тұжырымының бірі – 
ақиқат, екіншісі  жалған болуы тиіс. Бұдан соң жұптар 
тұжырымдарын екінші жұпқа ұсынады. Екінші жұп 
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тұжырымдардың қайсысы "ақиқат" немесе "жалған" 
екенін талқылайды.

Сарматтардың жеңістеріне жауынгерлерді бала 
күнінен әскери шеберлікке шыңдау, аң аулау әсер етті. 
Сармат жауынгерлерінің шайқастарда серігі болған 
қару-жарақтар: садақ, жебе, найза, семсер, арқан. 

Ойланыңдар

Оқушылар жұппен «Катафрактарий деген не?» 
деген мәтінмен танысады. Сарматтардың жеңімпаз 
жорықтарына сармат арғымақтарының да ерекше 
қасиеттері әсер еткенін анықтайды. "Катафрактарий" 
ұғымымен танысып, ерекшеліктерін сипаттайды. Бұл 
жаппай салт атты жауынгердің қолданған қаруына 
үлкен өзгерістер енгізіп, әскер басқару мен ұрыс жүр-
гізудің түбегейлі жаңа қағидаларын  қалыптастырға-
нын бағалайды.

Жауаптар. Сармат жауынгерлерінің жеңімпаз жо-
рықтарының құпияларының сыры – олардың жорық 
жылқылары және алғашқылардың бірі болып әлемдік 
әскери салада  – катафрактарийлерді пайдалануы.

Сипаттама беріңдер 

Оқушылар Геродоттың сарматтарды "ержүрек 
амазонкалардың ұрпақтары" деп сипаттайтын де-
регінің үзіндісімен танысады. Сармат әйелдерінің 
ерекшеліктерін атап түсінеді. Бестармақ (синквейн) 
арқылы оқушылар сарматтар туралы түйген ойларын 
тиянақтайды. Бестармақ сөз таптарына негізделген 
бес жолдан тұрады: 1-жол – бір зат есім; 2-жол – екі 
сын есім; 3-жол – үш етістік; 4-жол – бірінші жолдағы 
сөзге бір синоним; 5-жол  бес сөзден тұратын сөйлем. 

Орындау мысалы: 1 – сармат әйелі; 2 – ержүрек, 
батыр; 3 – садақ атады, найза лақтырады, шайқасады; 
4 – жауынгер әйел; 5 – сармат әйелдері ерлермен бір-
дей ерлік көрсетеді. 

Сабақтың соңында оқушыларға сарматтар туралы 
өткен тақырыптарды еске түсіре отырып, «Сармат-
тардың әскери өнерін көршілер қалай сипаттаған?» 

деген тақырыпта шағын әңгіме немесе эссе жазуды 
ұсыныңыз. Жақсылап ойланып, аргумент келтіру өте 
маңызды екенін ескертіңіз. Оқушылар басқа да ойлар 
мен аргументтерді толық қамтуы, сұраққа сілтеме жа-
сап, өзіндік қорытынды шығаруы қажет. Оқушылар-
дың қалауы бойынша жазба жұмысын сынып алдын-
да оқуға мүмкіндік беріңіз. Оқушылар бірігіп талдап, 
мәліметтер қосып, пікір таластыра отырып, "сармат-
тардың халықаралық аренадағы рөлі жоғары" деген 
шешімге келуі тиіс. 

Сабақтың соңында мүмкіндік болса, оқушылардан 
ортаға шығып, шеңбер жасауды сұраңыз. Қолдарына 
сарматтар туралы  суреттерді беріп, «Көршіңе бер» 
ойынын ұйымдастырыңыз. Бұл ойында оқушылар 
сармат әскери өнері туралы зат есім, сын есім неме-
се етістік сөз айтып көршісіне беруі тиіс. Кім көршісі 
сурет берген кезде сарматтар туралы сөз айта алмай 
қалса, сол ойыннан шығып отырады. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар сарматтардың жеңіске жетуінің кем 

дегенде екі себебін анықтайды. Сармат жауынгер-
лерінің    қару-жарақтарының тізімін жасағанда, 
жеңістерінің құпиясы – сармат арғымағы мен ка-
тафрактарийін сипаттағанда, сармат әйелдеріне бес 
жол өлең жазу тапсырмаларын орындағанда жеке, 
жұптық бағалау ыңғайлы. 

Қосымша тапсырмалар
Кейбір оқушылар "Сарматтардың қару-жарақта-

ры" тақырыбында ғаламтор немесе басқа да    ре-
сурстар негізінде қосымша қызықты мәліметтер ұсы-
нады.

Бір топ оқушылар «Бұрыштар пікірталасы» ойыны-
на қатысып, сарматтардың халықаралық аренадағы 
орны «маңызды» немесе «маңызды емес» деген 
дәлелдер келтіреді. Қалғандары сармат жауынгерін 
катафрактариймен салып көрсетеді.
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Оқу нәтижелері
Оқушылар:
• сарматтардың қоныстанған аумағын картадан 

көрсетті;
• Сынтас, Бесоба, Аралтөбе қорымдарын салыс- 

тырып, сарматтардың қоғамдық құрылысына, мәде-
ниеті мен дүниетанымына түсіндірме берді;

• сарматтардың қолданбалы өнерінің ерекшелік-
терін анықтады;

• сарматтардың шаруашылығы мен айналысқан 
кәсіптерін сипаттады;

• сарматтар қоғамындағы әскери демократия-
ның ерекшелігін түсіндірді;  

• сарматтардың басқа елдермен    қарым-қаты-
настарын сипаттады;

• сармат тайпаларының халықаралық аренадағы 
орнын көрсетті.

Өздеріңді тексеріңдер
Осы тарауда алған білімдерін қорытындылап, 

оқушыларға нені білгендерін, үйренгендерін еске 
түсіру үшін тиісті тапсырманы орындауды ұсыныңыз. 
Бұл тапсырма арқылы оқушылар тарау бойынша 
орындалған тапсырмаларды, тақырыптарды еске 
түсіреді. 

Қосымша тапсырмалар
Кестені толтыр. 

Негізгі даталар Ерекшеліктері

Қоғамдық құрылыста...
Мәдениет пен 
дүниетанымда...
Археологиялық 
ескерткіштері...

Тірек сөздер

1.

2.

3.

«Маңызды үштік» әдісімен тарау  бойынша ең 
маңызды деп санаған үш термин, үш сөйлем, үш 
оқиға немесе үш жағдайды өз таңдауың арқылы  
анықтап, кестені толтырыңдар:

Үш термин, 
үш  сөйлем, 
үш оқиға 
немесе 
үш жағдай

Таңдау себебін 
түсіндіру

Осы себепті 
мысал түрінде 
сипаттау

1.

2.

3.

Тілші әдісі бойынша  сарматтар туралы жаңалықтар 
топтамасын дайындаңыз. Бұл үшін:
1. Сарматтар туралы маңызды  ақпаратты  
сұрыптаңыз.
2. Телестудиядағы диктордың сөзін дайындаңыз.
3. Оқиға орнынан ақпарат ұсынатын тілшінің сөзін 
дайындаңыз.

Тараудың қорытындысы 
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Тарау бойынша қорытынды тапсырмалар

Тапсырмаларды дәптерге орындау керек.
1-тапсырма. Сөздерді өзара байланыстыра отырып, мағынасына қарай мәтін құраңдар.

готтар ғұндар қосып бір алды
жойылды б.з. III ғасырында бөлігін б.з. IV ғасырында жасады
соққы тарихи сарматтарға дербес күш ретінде
сарматтарды талқандап осылайша сармат тайпалары сахнадан

2-тапсырма. Берілген тақырыптың мазмұнын ашатын үш сөйлем жазыңдар.

1. 

2. 

3. 

3-тапсырма. Сарматтардың саяси тарихын сипаттай отырып, салыстыру кестесін толтырыңдар. 

Батыс сарматтары Шығыс сарматтары

4- тапсырма. Ұғымдарға анықтама беріңдер.

1. Әскери демократия 

2. Ғибадатхана 

3. Сарматия 

4. Катафрактарий 

5. Тас мүсіндер 
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5-тапсырма. Сармат қоғамының үш ерекшелігін атаңдар.

•	 ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

•	 ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

•	 ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6-тапсырма. Суреттегі сармат "Алтын адамына" сипаттама беріңдер. Есік қорғанынан табылған "Алтын 
адамнан" өзгешелігі бар ма?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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7. Ежелгі Қазақстан тарихына шолу 

Тарау мақсаттары
• ежелгі адамдардың алғашқы кәсібін сипаттау;
• көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің 

қалыптасуын түсіндіру;
• еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерін си-

паттау;
• Ұлы Жібек жолының пайда болуын түсіндіру;
• нәсілдік ерекшеліктеріне қарай ажырату.

Негізгі ойлау дағдылары
Оқушылар:
• бұл тарауда археологиялық деректермен жұ-

мыс жасай отырып, тайпалық бірлестіктердің қоғам-
дық құрылысын, кәсіптерін, еңбек құралдары мен 
қару-жарақтарын анықтауды;

• түрлі деректерден тақырыпқа сәйкес қажетті 
ақпараттарды анықтап, қолдануды, тұжырым жасау ды;

• өз пікірлеріне дәйектер келтіруді;
• мәтінмен жұмыс жасауды, оның негізгі идеясын 

анықтауды;
• сабақ барысында алған білімі мен түсініктерінің 

негізінде оқиға желісін құрастыруды үйренеді.

Ойланып көрейік
Адамзаттың даму барысында еңбек құралдары 

үнемі жетілдіріліп отырды. Адамның жасағаны, та-
пқаны бәрі еңбек өнімі деп аталады. Тесені ағаш 
соқа алмастырды, нәтижесінде еңбек өнімділігі арта 
түсті. Сол кезеңдерде металдың кейбір түрлері: ал-
тын, күміс, мыс табиғатта дайын күйінде кездесті. 
Ең бірінші қолданылған металл – мыс. Адамдар 
өздері «тас» деп ойлаған заттың отқа балқығанын, 
суыған кезде өз пішінін өзгертіп, жаңа пішін алаты-
нын аңғарған. Адамзат үшін зор маңызға ие болған 
жаңалық осылай ашылған. Сөйтіп, тас пен мыстан 
жасалған еңбек құралы қатар қолданылған энеолит 
кезеңі басталды. Еңбек құралдары мен қару-жарақ 
түрлерінің жетілуі адам өмірін айтарлықтай өзгерт-
ті. Халықтың жартылай көшпелі және көшпелі мал 
шаруашылығына көшуіне, қола металлургиясының 
дамуына, темір өңдеудің жаңа әдістерін игеруге 
байланысты бірлескен ұйымның жаңа бір форма-
сы орын алды. Кейін тайпалық одақтар мемлекеттің 
қалыптасуына негіз болды. Оқушыларға тақырыпқа 
жалпы шолу жасау бағытында сұрақтар беріледі. 
Мысалы, «Неліктен Қазақстан аумағында өмір сүр-
ген тайпаларда моңғолоидтық белгілер басым орын 
алды?» деген сұраққа жауап бере отырып, сынып 

өзара пікір алмасу арқылы ежелгі тайпалардың ан-
тропологиялық белгілерінің әртүрлі болғандығына 
көз жүгіртеді. Моңғолоидтық белгілердің басым тү-
суіне түрткі болған оқиғаларды да анықтай бастай-
ды. «Мемлекеттің қалыптасуына әсер еткен ежелгі 
адамдардың бірлескен ұйымдары қандай?» сұрағын 
талдау барысында ежелгі тас, қола дәуіріндегі тайпа-
лардың бірігу формаларын еске түсіре отырып, мем-
лекеттің пайда болуына түрткі болған себептерді қа-
растырады. Ал «Еңбек құралдары мен қару-жарақ 
түрлерінің жетілуі адам өміріне қалай әсер етті?» 
сұрағын талдау барысында ежелгі дәуірдегі еңбек 
құралдарының даму тарихына көз жүгірте отырып, 
қару-жарақтың түрленуін қарастыра келе, қоғамға 
әкелген өзгерістерін болжайды.

Оқушылар археологиялық деректерге сүйе-
не отырып, алдымен, Қазақстан аумағында ежел-
гі дәуірде өмір сүрген тайпалық одақтарды еске 
түсіреді. Олардың саяси тарихына көз жүгіртіп, ар-
хеологиялық зерттеулер нәтижесіне сүйеніп, нақты 
тұжырымдар жасайды. Қола дәуірімен салыстыр- 
ғанда сақтардың бірқатар бөлігінде елеулі болмаса 
да, айрықша ерекшеліктер аңғарылады. Ерте темір 
дәуірінде сақ тайпаларының жалпы еуропеоидтық 
келбетінің неғұрлым көмескіленуі анықталды. Бас 
сүйек неғұрлым аласа болып, біршама ұлғаяды, 
бет әлпеті жалпақ болып, маңдайының тік еңісі өсе 
түседі. Бұл өзгерістер "сақ тайпаларының құрамында 
аздап моңғолоидтық қоспа болған" деген қорытын-
ды жасауға мүмкіндік береді. Оқушылар өз жауап-
тарында Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Қазақстан-
ды мекен еткен үйсін тайпаларының бас сүйектері 
нәсілдік тегі жағынан моңғолоидтық нәсілге ұқсай-
тынын атап өтеді. Үйсін дәуіріне жататын Орталық, 
Солтүстік және Шығыс Қазақстан жерінен табылған 
антропологиялық материалдар да моңғолоидтық 
нәсілдің бұрынғыдан көбейе түскенін көрсетеді. 
Батыс Қазақстан аумағындағы савромат-сармат 
дәуіріндегі тайпалардың дене сипатының өзгеруі 
байқалады. Қазақстан аумағындағы сарматтар мен 
үйсіндер бас сүйектерінің серияларына салысты-
рмалы талдау жасаған кезде, тұтас алғанда, олар-
дың ертедегі темір дәуіріндегі еуропеоидтық негізге 
моңғолоидтық белгінің сәл қосылғаны анықталды. 
Ғұн тайпаларының Қазақстан аумағына басып кіруі 
жергілікті тайпалардың этникалық-мәдени дамуы-
на ықпал етіп қана қоймай, дене ерекшеліктерінде 
моңғолоидтық элементтер үлесін көбейтті. Ғұн-үйсін 
заманында қазақ жерінде өмір сүрген тайпалардың 
¼ бөлігі моңғолоидтік болған.
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7.1. Ежелгі Қазақстан адамдарының 
антропологиялық тұрпаты (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан адамдарының 
антропологиялық тұрпатын анықтау.

Тірек сөздер
антропологиялық тип
моңғолоидтық
еуропеоидтық
андроновтық тұрпат

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. – Алматы, Атамұра, 2010. I том.

2.  Қазақстан . Ұлттық энциклопедия. I том. –  
Алматы, 2005. – 382 б.

3.  Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. VII том.  – 
Алматы, 2005. – 32 б.

Оқулық: Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты,158-159-бет.

Зерттеу сұрағы: Ежелгі Қазақстан адамдары-
ның антропологиялық тұрпаты қалай өзгерді?

Сабаққа дайындық
Қола дәуірі тайпаларының антропологиялық  ерек-

шеліктері  айқын көрінетін реконструкциялардың су-
реттерін дайындаңыз. 

Сабақтың деректі материалдары
Тақырыпқа  кіріспе  қосымша материал. Адамдар-

дың тұрпатын зерттейтін ғылым  антропология  деп 
аталады. Антропологияда көбінесе биологиялық және 
тарихи әдістер қолданылады. "Антропология" ұғымын 
қолданысқа Аристотель енгізген. Ежелгі адамдардың 
бас, қаңқа сүйектерін зерттей отырып, олардың нәсіл-
дік ерекшеліктерін ажыратады. Түрлі кезеңдерде өмір 
сүрген халықтардың тұрпатындағы ұқсастықтар мен 
өзгерістерді зерттейтін ғылымды тарихи антропо-
логия деп атайды. Адамдардың тұрпатының қалып-
тасуына табиғи-географиялық жағдай,  қоныс аудару, 
халықтармен араласу әсер етеді.

Ғалымдар әлемде, негізінен, үш: еуропеоидтық, 
моңғолоидтық және негроидтық нәсілді бөліп көрсе-
теді. Қазіргі уақытта зерттеушілер нәсілдердің басқа 
да түрлерін анықтауда. Мәселен, аустролоидтық 
нәсіл. Нәсілдерді, негізінен, дене пішіні мен бойы-
на, терісінің түсіне, шашы мен көзіне қарап анықтай 
аламыз. Нәсілдердің белгілі бір таралу аймақтары 
бар. Нәсілдік белгілер тұқым қуалайды және көбіне-
се қоршаған ортаға бейімделу арқылы қалыптасқан. 
Мысалы, негроидтардың қара түсті терісі күннің тік 
сәулесінен қорғаса, бұйра шаштары ыстықтан сақтай-
ды. Ал үлкен мұрны мен қалың еріндері ауаның 
ылғалдануына әсер етеді. Еуропеоидтардың ақшыл 
терісі ультрасәулелердің ағзаға өтуіне ықпал етіп, D 
дәруменін сіңіріп, адамды мешел ауруынан сақтайды. 
Моңғолоидтардың нәсілдік ерекшеліктері Орталық 
Азияның  қатал ауа райына бейімделген. Кейбір ға-

лымдардың пікірінше, нәсілдердің белгілері тұрақты 
емес, өзгеріп отырады. Бұл өзгерістер жаhандану 
үдерісінде жаппай көшіп-қону (миграция) мен нәсіл-
дердің  араласуы нәтижесінде күшейе түседі. Деген-
мен, нәсілдердің негізгі белгілерінің жиынтығы олар-
ды ажыратуға мүмкіндік береді.

Сабаққа қатысты ескертпелер

Бұл сабақта оқушылар тұрпат түрлерін және бел-
гілеріне сай адамдардың тұрпатын ажыратуды үйре-
неді. Сонымен қатар антропологтар тапқан ежелгі 
адамдардың тұрпатын қалай зерттеп, анықтайтынын 
меңгереді. Табиғи географиялық жағдайлардың, ха-
лықтардың Ұлы қоныс аударуының, халықтардың 
араласу және ассимиляция үдерістері, негізінен, 
нәсілдердің қалыптасуына, өзгерістері мен       ұқ-
састықтарына    әсер ететін негізгі факторлар екенін 
түсінеді және дәлелдейді.

Сабақтың басында  тақтаға "еуропеоид", "моңғо-
лоид", "негроид" ұғымдарын үлкен әріптермен жа-
зып қойыңыз. Бұдан соң оқушылардан тақтадағы ата-
уларға байланысты мынадай сұрақтарды қойыңыз: 
1. Бұл атауларды сіз бұған дейін қайда және қандай 
мағынада кездестірдіңіз? 2. Өз тәжірибеңізден осы 
атауларды қолдану мысалдарын келтіре аласыз 
ба? 3. Бүгінгі сабағымызда осы атаулар қандай 
қолданыста болады деп ойлайсыз? Осы сұрақтарға 
байланысты бірнеше оқушының пікірін тыңдаңыз.  
Ұсынылған қосымша кіріспе материалға тоқталып 
кетіңіз.

Анықтаңдар

Оқушылар «Нәсілдерді қалай ажыратамыз?»  
мәтіні негізінде негізгі нәсіл түрлерін және  адамның 
нәсілін ажырату жолдарын атайды. 1-суреттегі бала-
лардың нәсілін мәтін мәліметтері негізінде анықтай-
ды. Ол үшін оқушылар топта үшеуден отырады. Әр 
оқушы "сөйлеуші", "сұрақ қоюшы" және "жазып 
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алушы" рөлін атқарады. Сөйлеуші  бір нәрсені ай-
тады, сұрақты түсіндіреді немесе пікірін білдіреді.  
Сұрақ қоюшы көмектесіп айтып отырады және  бел-
гілеп беруді сұрайды. Жазып алушы қажетті жерлерін 
белгілеп алып, әңгіме соңында қорытынды жасайды. 
Келесі жолы рөлдерімен ауысады.

Жауаптары. Негізгі нәсіл түрлері: еуропеоид, не-
гроид, моңғолоид. Адамдардың тұрпатын бас пен 
бет пішініне, дене бітіміне,  тері, шаш, көз түсіне қа-
рап анықтайды. Ал табылған ежелгі адамның тұрпа-
тын ғалымдар бас, қаңқа сүйектерін зерттеу арқылы 
анықтайды. 

Сипаттаңдар

Оқушылар андроновтық тұрпаттың белгілерін 
атайды. Тапсырманы орындау үшін, алдымен, орын-
дықтарды шеңбер жасап қойыңыздар. Егер қажет 
болса, сөйлеушіні білдіретін бір затты алыңыз (мыса-
лы, доп). Бөлме ішінде оқушыларға арналған  ынта-
ландыру материалдарын орналастырыңыз. 

Жаттығудың сипаттамасы. Тақырыппен танысты-
рыңыз. Оқушыларға ынталандыру материалдарын то-
лығымен қарауға бірнеше уақыт беру керек. Оқушы-
лар шеңберге оралғанда, жауап беруі тиіс. Тақырыпқа 
қатысты сұрақтарды ойластыру үшін, оларға бір екі 
минут уақыт беріледі. Осылайша дауыс беру және 
сұрақтарды талқылау  анықталады. Мұғалім әр оқушы-
ның қатысуын қамтамасыз ету  үшін  топпен бірге әре-
кет ете отырып, делдал ретінде қатысады. 

Жауаптары. Андронов мәдениетіне жататын ар-
хеологиялық ескерткіштер Солтүстік, Орталық және 
Шығыс Қазақстан аумақтарында көп кездеседі. Бұл 
аумақтардан табылған бас сүйектерді зерттегенде 
андроновтық тұрпат анықталды. Андроновтық тұр-
паттың белгілерін академик В.П. Алексеев сипаттады. 
Яғни, олардың бас сүйегі үлкен, беті дөңгелек, мұры-
ны көтеріңкі келеді. Сонымен қатар мәтіндегі андро-
новтық тұрпаттың сипатын Тобыл өзенінің жоғары 
ағысынан табылған андрондық суретімен салысты-
рып, дәлелдейді.

Дәлелдеңдер

Оқушылар ғалымдардың Ойжайлау, Зеваки-
но және қима тайпаларының қорымдарын зерттеу 
арқылы жасаған қорытындыларын атап, мәтіннен 
үзінділер келтіру арқылы және 3-сурет мәліметтері 
арқылы дәлелдейді. Оқушылар өз қорытындылары 
мен дәлелдерін дәптерге жазады. Жұп құрып, жауап-
тарын салыстырады. Жұбымен ортақ қорытындыға 

қол жеткізіп, оны жазып алады. Бұдан соң 4 адам-
нан тұратын топ құрылып, ортақ қорытындыға келіп, 
дәлелдеп, оны жазып алады. 4 адамнан тұратын топ 
8 адамнан тұратын топқа айналады. Осылайша сы-
ныптық қорытындыға жеткенше үдеріс жалғасады. 
Соңында сыныптық қорытынды жасалып, дәлелдер 
келтіріледі.

Жауаптары. Ойжайлау, Зевакино қорымдары 
адамдарының тұрпаты андроновтықтарға ұқсас.  
Олар Орта Азия халықтарымен тығыз байланыста 
болған. Қима тайпаларының да андроновтықтармен 
ортақ белгілері өте көп. Қорытындылай келе, қола 
дәуірінің барлық тұрғындарына еуропеоидтық тұр-
пат тән болды.

Сабақтың соңында оқушылардан кері байланыс 
алу мақсатында «Білемін. Білдім. Білгім келеді» 
кестесін толтыруды сұраңыз. Бұл кестеде оқушылар 
«Білемін» бағанына жаңа тақырып мазмұны бойын-
ша осы сабаққа дейін білген мәселелерді, ұғымдарды 
жазады. «Білдім» бағанына сабақ барысында білген 
мәселелерді, ұғымдарды жазады. Ал «Білгім келеді» 
бағанына жаңа тақырып бойынша өзіне түсініксіз 
болған, әлі де білгісі келетін мәселелер мен ұғымдар-
ды толтырады. Соңында бағандардағы жазбаларын 
салыстырады. 

Бағалау мүмкіндіктері 
Оқушылардың нәсілдерді ерекшеліктеріне сай 

ажырата алуын және нәсілдердің қалыптасуындағы 
аймақтардың табиғи-географиялық ерекшелігінің 
әсерін сипаттай алуын жеке немесе жұптық бағалауға 
болады. Оқушылар "Анықтаңдар" тапсырмасында 
мәтін негізінде кем дегенде үш нәсілді анықтай алуы 
тиіс. "Сипаттаңдар" тапсырмасында андроновтық 
тұрпатқа анықтама беріп, кем дегенде екі белгісін 
атай алады. "Дәлелдеңдер" тапсырмасында өз пікір-
леріне кем дегенде екі дәлел келтіре алады.

Қосымша тапсырмалар
1. Кейбір оқушылар нәсілдер туралы қосымша 

ақпарат көздерін қолдана отырып, тереңірек зерттеп, 
мәліметтермен толықтырады.

2. Бір топ оқушы нәсілдердің қалыптасуындағы ай-
мақтардың табиғи-географиялық ерекшелігінің әсері 
туралы қорытынды жасап, дәлелдер келтіреді.

3. Кейбір оқушылар Алексеев, Ойжайлау, Зевакино 
қорымдары адамдарының тұрпаттық белгілерін са-
лыстыру кестесін толтырады.
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7.1. Ежелгі Қазақстан адамдарының 
антропологиялық тұрпаты (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан адамдарының 
антропологиялық тұрпатын анықтау.

Тірек сөздер

генетикалық байланыс

Ресурстар

1. Ежелгі Қазақстан тайпаларының тұрпатын 
көрсететін суреттер мен  кеспеқағаздар.

2.  Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы, Атамұра, 2010. 

3. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. I том. – Ал-
маты, 2005. – 382 б.

Оқулық: Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты, 160-161-бет.

Зерттеу сұрағы: Ежелгі Қазақстан адамдары-
ның антропологиялық тұрпаты қалай өзгерді?

Сабаққа дайындық
Ежелгі Қазақстан тұрғындарының қалпына кел-

тірілген тұрпатын көрсететін суреттерін қағазға 
шығарып немесе слайдты көрсетілім түрінде дайын- 
даңыз. Оқушыларға топпен жұмыс орындау үшін 
8 кеспеқағаз дайындаңыз. Кеспеқағаздардың төр- 
теуінде андрондық, сақ, сармат, үйсін тайпаларының 
тұрпатын сипаттайтын мәтін болуы тиіс. Қалған 4  
кеспеқағазға қорымдардан табылған тайпа адамда-
рының реконструкциясының суреті беріледі. Ре-
конструкцияда қай тайпа адамы екенін жұмбақ 
қалдырыңыз.  Себебі, оқушылар мәтін негізінде кес- 
пеқағаздағы сурет арқылы тайпа адамын анықтауы 
тиіс.  

Сабақтың деректі материалдары
Моңғолоидтық қоспаның пайда болуымен бай-

ланысты сақтарда еуропеоидтық белгілер өзгерді. 
Қазақстанның әртүрлі аумақтарындағы сақтардың 
генетикалық тұрғыдан өзара жақындығын көре ала-
мыз. Таулы Алтай мен Оңтүстік Қазақстаннан алынған 
материалдар осы аймақ тұрғындарының өзара ұқсас 
екенін көрсетеді. Көне үйсіндердің нәсілдік тұрпа-
ты: моңғолоидтық белгілері жоғары. Әсіресе, әйел 
адамдарда моңғолоидтық белгілер анық байқалады. 
Қола дәуіріне қарағанда сақтарда еуропеоидтық тұр-
пат әлсіреді.

Сарматтардың да түр-әлпеті үйсіндермен ұқсас, 
моңғолоидтық элементтер қосылған. 

Моңғолоидтық белгілер Қазақстан аумағына ғұн-
дардың Орталық Азиядан қоныс аударуымен кең та-
ралды. Ғұндардың қорымдарының аз болуы олардың 
дене пішімі тұрғысынан қандай болғанын анықтауға 
қиындық туғызуда. Ежелгі көшпелілер ұзақ уақыт 
аралығында миграциялық үдерістердің нәтижесін-
де өзгеріске ұшырады. Бұл тайпалардың ұлы қоныс 
аударуымен байланысты екені күмәнсіз. Нәтижесін-

де еуропеоидтық-моңғолоидтық негізде жергілікті 
тұрандық нәсіл нұсқасы қалыптасты.

Сабақ басында оқушыларға М. Жұмабаевтың 
«Пайғамбар» өлеңінен үзінді оқып беріп,  «Жүзімді 
де, қысық қара көзімді» деген өлең жолдары туралы 
ойлануды тапсырыңыз. Бұл өлең жолдары арқылы 
оқушылар ғұндар – қазақтардың ата-тегі екенін 
түсінуі тиіс. 

Отты көзді, отты жанды Ғұн туған,
Отты Ғұннан от боп ойнап мен туғам.
Жүзімді де, қысық қара көзімді,
Туа сала жалынменен мен жуғам.

Анықтаңдар 

Оқушылар жеке мәтінмен жұмыс негізінде сақтар-
дың тұрпаттық белгілерін және өзгерістерді анықтай-
ды.  Оқушылар жұппен мәтіндегі сақтардың тұр-
паттық сипатын Шірік-Рабат қорымынан табылған 
адамның суретімен салыстырып, дәлелдейді. Еуропе-
оидтық нәсіл белгілерімен қатар моңғолоидтық бел-
гілер тарала бастағанын түсінеді.

Жауаптары. Сақтар андрондықтар сияқты еуро-
пеоидтық тұрпатқа жатады. Бірақ кейін сақтарда кей-
бір моңғолоидтық тұрпат белгілері пайда болады. 

Ойланыңдар 

"Неліктен  ерте темір дәуірінің тайпаларында 
моңғолоидтық белгілер пайда бола бастады?" де-
ген сұраққа жауап беру үшін, алдымен топтарға 
қола дәуірінің, темір дәуірінің сақ, үйсін, ғұн тайпа-
лары өкілдерінің нәсілдік белгілері туралы мәлімет 
ұсыныңыз.  Қола дәуіріндегі еуропеоидтық нәсілден 
темір дәуіріндегі тайпалардың біртіндеп өзгеруін 
төмендегі салыстырмалы кестеге түсіртіңіз. 
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Тайпа атаулары Антропологиялық 
ерекшеліктер

Андрондықтар

Сақтар

Ғұндар

Ой-түйін (екі сөйлемнен аспайтын қорытынды жазу)

Кейін алдын ала дайындалған себептер жазылған 
кеспеқағаздарды таратыңыз. Оқушылардың міндеті: 
топта талқылап, осы себептердің ішінен негізгі екі се-
бепті анықтау. 

Мысалы:
1) тайпалардың қоныс аударуы;
2) табиғи-географиялық жағдай;
3) тайпалардың  бір-бірімен араласуы (ассимиля-

ция).
Жауаптары. Моңғолоидтық белгілер ғұндар-

дың ықпалына байланысты пайда болды. Қазақстан 
аумағын мекендеген тайпалар олармен тығыз қа-
рым-қатынаста болған.

Салыстырыңдар 

Оқушылар жұппен мәтіндегі суреттерді салыс- 
тырып, оларды өзара сәйкестендіреді. Үйсіндердің 
тұрпатын анықтайды. Яғни, үйсіндердің еуропеоид-
тық нәсілге жатқанын, бірақ моңғолоидтық белгілер  
басым болғанын түсінеді. Үйсіндерде моңғолоидтық 
белгілердің басым болу себебін түсіндіреді. Бұдан 
соң сарматтардың тұрпаттық белгілерін сипаттайды. 
Үйсіндермен салыстыра отырып, ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын атап, түсіндіреді.  Сонымен қа-
тар мәтіндегі үйсіндер мен сарматтардың тұрпаттық 
сипатын суретімен салыстырып, дәлелдейді.

Жауаптар. Үйсіндердің бас сүйегі орташа, 
маңдайы тайқы, бет сүйегі мен кеңсірігі шығыңқы, 
қабағы дөңес, мұрны орташа. Үйсіндер ғұндармен 
бір мезгілде, көршілес өмір   сүргендіктен, моңғо-
лоидтық белгілер көбейе түседі. Сарматтардың бас 
сүйегі үлкен, мұрын сүйегі дөңес, көз ұясы биік. Ұқ-
састықтары: екеуінің де мұрындары дөңес, орташа. 
Айырмашылықтары үйсіндердің бас сүйегі орташа, 
сарматтардың бас сүйегі үлкен және т.б. 

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылардың андроновтық тұрпатты сипаттауы; 

андрондық және сақ тайпаларының тұрпатын мәтін 
және сурет арқылы тегімен  салыстырып, дәлелдеуі; 
үйсіндердің тұрпатын анықтауы; үйсіндерде моңғо-
лоидтық белгілердің басым болу себебі – олардың 
ғұндармен бір уақытта, көршілес өмір сүргенін түсін-
діруін; сарматтарды үйсіндермен салыстыруын; темір 
дәуірі тайпаларының тұрпаттық өзгерістерге ұшырау 
себептерін анықтап, маңыздылығына сәйкес орна-
ластыруы; кеспеқағаздармен сәйкестендіру тапсыр-
маларын орындау барысында жеке, жұптық, топтық 
бағалау ыңғайлы.  

Қосымша тапсырмалар
1. Кейбір оқушылар жаңа тақырып мазмұнын жүй-

елеп, сызбаға жазады.
2. Оқушылар жұппен темір дәуірі тайпаларының 

тұрпаттық өзгерістерге ұшырау себебін анықтап, та-
рихи байланыстарды дәлелдейді. Бұл тапсырманы 
ұйымдастыру үшін оқушылар, алдымен, өзгерістерді 
атайды. Бұдан соң моңғолоидтық белгілердің күшею 
себептерін анықтайды. Соңында себептерді өткен 
білімдері бойынша негіздейді.

Жауаптары. Темір дәуірі тайпаларының тұрпаттық 
өзгерістерге ұшырау себептері: табиғи-географиялық 
жағдай, тайпалардың қоныс аударуы, түрлі халықтар-
мен араласу нәтижесіндегі ассимиляция.



162 7-тарау. Ежелгі Қазақстан тарихына шолу

7.2 Ежелгі Қазақстанға саяхат (1-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.1.1 ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау;
5.4.1.2 көшпелі мал шаруашылығы мен 
егіншіліктің қалыптасуын түсіндіру; 
5.4.2.1 еңбек құралдары мен қару түрлерін 
сипаттау. 

Тірек сөздер
эволюция

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге 
дейін. I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993.

3. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

4. Жанайдаров О.К. Көркемсуретті Қазақстан 
тарихы. I том. – Алматы: Қазақстан энциклопеди-
ясы, 2006.

Оқулық: Ежелгі Қазақстанға саяхат, 162-163-бет.

Сабаққа дайындық
Сыныптағы топ санына байланысты ватман қажет. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар
Тас дәуірінде aдамдаp шөп тaмыpларын, құстар-

дың жұмыртқаларын, aғаш баcында өcіп тұpған 
жeміс-жидектepді тepіп, қоpек eткен. Сoнымен 
қатap адамдap aң aулаумeн дe aйналыcқан. Aңшы-
лар шoқпар, нaйза жәнe үшкіp тac құpaлдарын 
пaйдалaнған. Ежeлгі адамдap жыpтқыш аңдаpдан 
қopғану үшін, тoптaсып өміp сүpді. Oлар таудaғы 
үңгіpлер мeн биік тaу шaтқалдapын бacпана peтін-
де пaналaған. Тoптасып өміp сүpу – түpлі қиын-
дықтapды жеңугe мүмкіндік берді. Ежелгі адамдap 
аң теpілерінен киім киді, оны төceніш eтті. Жыpтқыш 
аңдap жoлaмас үшін үңгіp aузына oт жaғып қoйғaн. 
Aлғашқы eңбек құpaлдарының пaйда бoлуы қoлдың 
жетіліп, мидың дaмуына әcер eтті. Археологиялық 
деректерден қола дәуірінде андрондықтардың, не-
гізінен, отырықшылық өмір сүргенін білеміз. Олар 
өзен, көлдердің жағасын мекендеген. Ерте темір 
дәуірінде климаттың күрт өзгеруіне байланысты 
тайпалар бір орыннан екінші орынға көшіп қонуға 
мәжбүр бола бастады. Осылайша көшпелі, жар-
тылай көшпелі мал шаруашылығы пайда болды. 
Көшпелі мал шаруашылығына байланысты ірі қара 
азайып, ал жылқы мен қойдың саны көбейді. Бұл 
дәуірде тайпалық одақтар құрылып, алғашқы мем-
лекеттердің пайда болуына алғышарттар қалыпта-
сты. Тайпалар алыс-жақын мемлекеттермен сая-
си-экономикалық байланыстар орнатты. Осының 
нәтижесінде ерте темір дәуірінде қоғамдық қаты-
настар орнап, сауда мен тауар айналымы қалыптас- 
ты. Қазақстан аумағында өмір сүрген тайпалар-
дың шаруашылығы мен кәсібі туралы антик және  
Ахеменидтік дереккөздер арқылы белгілі.

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушылар жыл бойы ежелгі Қазақстан тарихымен 

танысқан болатын. Бұл сабақта оқушылар алған 
білімдерін еске түсіріп, ойларын жинақтап қорытын-
дылайды. Берілген тапсырмаларды топтасып және 
жеке орындап, өз белсенділіктерін барынша таныта-
ды. Өз ойын немесе көзқарасын жеткізе алу дағдысы 
қалыптасады. Оқу мақсатына қол жеткізу үшін дерек-
көздер мен суреттерді   пайдаланып, тапсырмаларды 
орындайды.

1-тапсырма

Бұл тапсырманы орындау үшін сынып оқушыла-
рын шағын топтарға бөліңіз. Оқулықта берілген су-
рет бойынша еңбек құралдары мен қару-жарақтарды 
анықтап, олардың дамуын постерге жазуды тапсы-
рыңыз. Оқушыларға алдын ала дайындалған арнайы 
критерийлерді ұсыныңыз. Мысалы,

• еңбек құралдарын анықтау;
• қару-жарақ түрлерін сипаттау;
• әр кезеңдегі адамдардың антропологиялық 

тұрғыда өзгеруін түсіндіру; 
• еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерінің 

дамуын анықтау.
Әр топ критерий бойынша         дәлелдемелерін 

постерге жазып, тапсырманы қортындылау үшін 
мынадай сұраққа жауап беруі тиіс: «Еңбек құрал-
дары мен қару-жарақ түрлерінің жетілдірілуі  адам 
өміріне қалай әсер етті?» Бұл сұрақты сынып тақта-
сына жазып қойыңыз.

Жауаптары. Кезеңдердің бір-бірінен ерекшелі-
гі еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерінің да-
муы болып саналады. Ежелгі адамдар бастапқы 
кезде тастан жасалған құралдарды пайдаланды. 
Олар құрал жасауда жұмыр тастарды пайдаланды. 
Оларды жарып, бөлшектеп, жүзі өткірлерін алған.  
Қоладан балта, пышақ, қанжар, шаппашот, жебенің 
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және найзаның ұштары жасалған. Темір дәуірінде 
қару-жарақтар мен еңбек құралдарының барлығы 
біртіндеп темірден жасалды. Түрлі металдарды иге-
ру арқылы адамдардың өмірі жақсарды. Көшпелілер 
жаңа жайылымдық жер үшін, жаңа жерлерді жаулап 
ала бастады. Көршілес елдермен сауда қарым-қаты-
насын орнатты.

2-тапсырма

Сынып оқушыларын топтарға бөліңіз. Оқушы-
лар оқулықтағы сурет бойынша, ежелгі адамдар-
дың кәсібі мен шаруашылық түрлерін еске түсіреді. 
«Өзіңді осыдан 7–5 мың жыл бұрын өмір сүрген адам 
ретінде елестетіп, егіншінің өмірін сипаттауды сұра-
ныңыз. Бұл тапсырманы рөлдік ойын арқылы көр-
сетуіне болады. Осылай барлық топ өз жұмыстарын 
қорғап шығады.

Жауаптары. Егінші: "Мен таңертең ерте тұрып, қо-
лыма кетпен алып, егістік алқабына барамын. Онда 
мен өсімдіктерді сұрыптап, жерге отырғызамын. 
Менің ата-бабаларым алғашқы кезде aғаш баcында 
өcіп тұpған жeміс-жидектepді тepіп, табиғаттың дай-
ын өнімдерімен қоректенген.  Ал мен қазір жеміс-жи-
дектерді өзім егіп, артық өнім жинаймын. Артық 
өнімді ұста мен шеберге апарып, қажетті құрал-сай-
мандарға айырбастаймын. Менің жерімнің көлемі 
артқан сайын, өнімді де мол алатын боламын.

Себебін анықтаңдар

Бұл тапсырманы орындау үшін, оқушыларды топ-
тарға бөліңіз. «Не себепті ежелгі дәуір адамдарының 
кәсіптері  мен шаруашылықтары өзгеріске ұшы-
раған?» – деп сұраңыз.  Топтарға зияткерлік карта 
арқылы түсіндіру керек екенін сұраңыз. Постерлерді 
сынып қабырғасына іліп қояды. Әр топтан бір спи-
кер топ жұмысын қорғайды. Қалған топтар тыңдай-
ды. Спикер жұмысты қорғап болған соң: «Сендер 
келісесіңдер ме?" –  деп  басқа топтардан сұраңыз.  
Келесі топтардан келіспейтін оқушы немесе толықты-
рамын деушілер болса, қол көтеріп айтуын сұраңыз. 
Осылай барлық топ өз жұмыстарын қорғап шығады.

Жауаптары. Қола дәуірінде мал шаруашылығы қа-
лыптаса бастады.  Уақыт өте келе, ерте темір дәуірінде 
ауа райы күрт өзгеріске ұшырайды. Енді бұрынғыдай 
егін егу тиімді болмай қалды. Себебі, жауын-шашын 
аз жауып, қуаңшылық пайда болды. Мұндай жағдай-
да адамдар шаруашылықтың жаңа тәсілі – көшпелі 
мал шаруашылығына көшті. Адамдар жылқы, түйе, 
сиыр, қой асырады. Мал жайылымына байланысты 
көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы шару-
ашылық түрлері қалыптасты.

3-тапсырма

Сынып тақтасына жазылған "көшпелі, адамдар, 
азық, кәсібі, шаруашылық, мал, егіншілік» деген тірек 
сөздерді пайдаланып, сөйлем құрастыруды оқушы-
ларға тапсырыңыз. Бұл тапсырманы оқушылар жеке 
орындайды. 

Жауаптары. Ежелгі адамдардың кәсібі терімшілік 
болған. Олар шөптің тамырларын, құстың жұмыртқа-
сын және жеміс-жидектерді азық етті. Темір дәуірінде 
Қазақстан  аумағында  дамыған шаруашылық түрі – 
көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен бірге 
тайпалар қосымша егіншілікпен де айналысқан.

Бағалау мүмкіндіктері
Оқушылар: сабақта берілген жинақтаушы тапсы-

рмалар арқылы жыл бойы алған білімін еске түсіріп, 
ойларын жинақтайды. Оқушыларға алдын ала жеке 
топтық бағалау критерийлерін ұсыныңыз. Оқушы 
тапсырманы критерий бойынша дәлелдеуі керек.

Үлгі: 
Критерийлер Менің 

баға-
лауым

Топты 
баға-
лау

Мұға- 
лімнің 
баға-
лауы

Мен топ жұмысына өз 
үлесімді қостым
Мен 
сыныптастарымды  
тыңдаймын, 
ұсынысын қабылдай 
аламын
Мен өз ойымды 
түсіндіріп, нақты  
дәлелдер келтіре 
аламын
Мен жаңа идеяларды 
ұсына  аламын

Қосымша тапсырма
Оқушыларға ермексаздан еңбек құралдары мен 

қару-жарақ түрлерінің макетін жасауды тапсыруға 
болады.

Сандық білім беру ресурсы
«Ежелгі Қазақстандағы мәдениет. Көшпенділердің 

салт-дәстүрлері мен сенімдері» 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 ұсы-
ныс ретінде беріледі. Оны қосымша тапсырма не-
месе оқушылардың өзіндік жұмысы ретінде қолда-
нуыңызға болады.
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7.2. Ежелгі Қазақстанға саяхат (2-сабақ)

Оқу мақсаты

5.4.2.3 Ұлы Жібек жолының пайда болуын 
түсіндіру.

Тірек сөздер

миссионер

Ресурстар

1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін.    
I том. – Алматы: Атамұра, 2010.

2. Мыңжан Нығымет. Қазақтың көне тарихы. – 
Алматы, 1993. 

3. Ежелгі Қазақстан: «Қазақстан балалар энци-
клопедиясы» топтамасы. – Алматы: Аруна, 2011.

4. Жанайдаров О. Ежелгі Қазақстан аңыздары. 
Қазақстан балалар энциклопедиясы. – Алматы:  
Ару на, 2010.

Оқулық: Ежелгі Қазақстанға саяхат, 164-165-бет.

Сабаққа дайындық
• Ұлы Жібек жолының картасын дайындаңыз;
• түрлі түсті маркерлер, ватмандар қажет;
• ватманның ортасын ойып, әр тайпаның белгілі 

көсемінің атын жазып қойыңыз. Бұл ватмандарды 
рөлдік ойында оқушыларға беріңіз.

Сабаққа байланысты деректі мате-
риалдар
Ұлы Жібек жолы Қытайдың Хуaнхэ өзeні бойынан 

бacталып, Ілe өзeнімен Ыcтықкөлгe дейін жeтті. Бұдан 
әрі жoл oңтүcтік жәнe coлтүстік бaғыттapға бөлін-
гeн. Oңтүcтік бaғыт Ферғaна, Caмарқанд, Ирaн, Ирaк, 
Сиpия eлдеpі мeн Жеpopта тeңізіне шыққaн. Cол-
түстік бaғыт Оңтүcтік Қaзақcтанда Иcпиджaб қалacы-
на кeліп, oсында eкі тapмаққа бөлінгeн. Біpеуі Оpта 
Aзияға, eкіншіcі Түркіcтaн apқылы Cырдapияның 
төмeнгі aғысымeн Бaтыс Қaзақcтан apқылы жүріп, 
Қара теңіздің солтүстік шығыс бөлігін айналып Еу-
ропаға кеткен. Қытaй дepектерінде б.з.д. I ғaсыр-
дың opтасында Қытaй eлінен Батысқа қapай жібeк 
мата тиеген сауда керуендері шыққaн. Aл Батыстан 
Қытaйға қapай Жерopта тeңізі eлдерінeн, Ортa Aзия 
елдepінен түpлі тауapлар тacымалдaнған. Осыдан 
кейін  Ұлы Жібeк жoлы тұрақты дипломатиялық 
және сауда жолы болып пaйдаланыла бастаған. Ұлы 
Жібeк жoлының мaңызы – осы жол арқылы түрлі 
діндер тараған. Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісу 
аймағында табылған будда ғибадатханалары, мо-
настырлар, будда мүсіндері осыны дәлелдейді. Ұлы 
Жібeк жoлы бoйында Oрта Aзия мен Қaзақстанда қа-
лалap тeз өcті. Oсы кeзде қaла мәдениeті, негізінен, 
eкі aудaнда – Cырдария aлқабы мен Жетіcудa дaмы-

ды. Oлар caуда мeн қoлөнeрдің, дін мeн мәдeниет-
тің тіpегіне aйнaлды. Ұлы Жібек жолының бойында 
мекендеген тайпалардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайлары жақсара түсті. Қазақстан аумағында 
сауда-саттық пен тауар айналымы өркендеп, қолө-
нер дамыды. Бұл керуен жолы тиімді табыс көзіне 
айналып, тайпалар Ұлы Жібек жолының тармақтары 
орналасқан аумақтарға өз үстемдіктерін жүргізуге 
тырысты. Аумақты жаулап алып, алым-салық жинап 
отырды.

Сабаққа қатысты екертпелер
Оқушылар жыл бойы ежелгі Қазақстан тарихымен 

танысты. Бұл сабақта оқушылар алған білімдерін 
еске түсіріп, ойларын жинақтап қорытындылайды. 
Берілген тапсырмаларды топтық жұмыс арқылы 
орындайды. Ұлы Жібек жолының маңызына тоқта-
лып, Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың 
әлеуметтік, саяси жағдайына шолу жасайды. Алған 
білімдерін негіздеу арқылы коммуникативтік дағды-
ларын дамытады. Оқушылар алған ақпараттары не-
гізінде өз ойларын ашық айта алады.

Керуен жолымен саяхат 

Оқушыларға оқулықтағы Ұлы Жібек жолының 
картасын басшылыққа алып, "Ұлы Жібек жолы Қа-
зақстан аумағында өмір сүрген халықтардың өмірі-
не қалай әсер етті?" деген сұраққа жауап беруін 
сұраңыз. Ол үшін оқушыларға алдын ала жасалған 
критерийлерді ұсыныңыз. Критерийлері:

• әлеуметтік жағдайына әсері;
• саяси жағдайына әсері;
• мәдениетіне әсері;
• шаруашылығына әсері. 
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Критерийді басшылыққа алып, өзара талқылау 
жүргізеді. Жұптар өзара пікір алмасады. Соңында 
жалпы сыныптық талқылау ұйымдастырыңыз. 

Жауаптары. Ұлы Жібек жолының бойында ме-
кендеген тайпалардың шаруашылығы өркендеп да-
мыды. Олар шығыс және батыс елдерімен сауда-сат-
тық жасасты. Осы сауда керуен жолы арқылы әлемге 
әйгілі болған жібек матасы Қытайдан Орта Азия, ба-
тыс елдеріне тасымалданды. Бұл сауда жолы өнер, 
дін, мәдениеттің дамуына зор үлес қосты. Қолөнер 
қалыптасып, қала саны өсті.

Көшпелілер құрылтайы

Оқушыларды бірнеше топтарға біріктіріңіз. 
Мұғалім оқулықта берілген дәйкесөздерді (цитата) 
түрлі түсті парақтарға бөлек-бөлек жазып, парақтар-
ды аударып қояды. Әр топтан бір спикерден шығып, 
бір парақты таңдайды. Одан кейін топ мүшелері ор-
таларынан бір оқушыны таңдап, тайпа көсемі рөліне 
дайындайды. Көсем рөлін ойнайтын оқушы: «Мен 
басқаратын халық ...», – деп өз тайпасын таныстыра-
ды. Рөлдік ойынға мұғалім алдын ала жасалған кри-
терийлерді ұсынады. Мысалы:

• халқының өмір сүру хронологиясы;
• мекендеген аумағы;
• қоғамдық құрылысы;
• мәдениеті;
• әлеуметтік жағдайы;
• саяси жағдайы (ішкі және сыртқы).
Топтар өз көсемдерін дайындап болғаннан кейін, 

қалған оқушылар құрылтайға қатысушылар болады.
Ықтимал жауаптары. Мысалы, "Біз б.з.д. I 

мыңжылдықта Қазақстан мен Орта Азия жерін 
мекендеген ежелгі сақ тайпасы боламыз. Менің 
халқым туралы антик авторларының еңбектері және 
ахеменидтік сына жазбалардан оқып білуге болады. 
Біз көшпелі мал шаруашылығымен айналысамыз. 
Жерімізде алтын мен мыс өте көп. Мал өсіреміз. 
Күнге табынып, оған жылқыны құрбандыққа ша-
ламыз. Менің халқымның бір бөлігі Жетісу өңіріне 
қоныстанған. Оларды парсылар шошақ бөрік ки-
етін тиграхауда сақтары деп атайды. Ал екінші бөлігі 
Арал маңын мекендейді. Парсылар оларды теңіздің 
арғы жағындағы парадарайа сақтар деп атайды. 
Үшінші бөлігі оңтүстікте өмір сүріп, хаум сусынын 
дайындайды. Сондықтан оларды хаумаварга сақта-
ры деп атайды.

Бағалау мүмкіндіктері
«Керуен жолымен саяхат», «Көшпелілер құрыл-

тайы» деген тапсырмаларды орындау барысында 
жыл бойы алған білімдерін еске түсіріп, ойларын 
жинақтап, қорытындылайды. Әр топ рөлдік ойын-

ды критерий бойынша орындайды. Қазақстан ау-
мағын мекендеген тайпалардың әлеуметтік, саяси 
жағдайларына шолу жасайды. Ұлы Жібек жолының 
маңызын ашады. Оқушыларға алдын ала өзін және 
топтық бағалау критерийлерін ұсыныңыз. Әр тапсыр- 
маны критерий бойынша нақты дәлелдер келтіру 
арқылы дәлелдеу керек. Оқушыларға топтық, жұп-
тық жұмысты және өзін-өзі бағалау критерийлерін 
құрастыруды тапсырыңыз. Критерийлер бойынша 
оқушылардың өзін-өзі және бір-бірін бағалау мүм-
кіндігі болады.

Үлгі:

Критерийлер
Менің 
баға-
лауым

Топтың 
баға-
лау

Мұға-
лімнің 
баға-
лауы

Мен топ жұмысына 
өз үлесімді қостым
Мен 
сыныптастарымды 
тыңдаймын, 
ұсынысын қабылдай 
аламын
Мен өз ойымды 
түсіндіріп, нақты 
дәлелдер келтіре 
аламын
Мен жаңа идеяларды 
ұсына аламын

Қосымша тапсырма
Оқушыларға «Менің елімнің көне дәуірдегі та-

рихы» деген тақырыпта эссе жазуға тапсырма бе-
руге болады. Эссе 50–80 сөз көлемінде болады. 
Сынып оқушыларын бірнеше топқа біріктіріп, әр 
топқа бөлім бойынша алған білімдерін тірек-сызба 
арқылы көрсетуін сұраңыз. Бұл тапсырма арқылы 
оқушылардың жыл бойы алған білімін жинақтап қо-
рытуға болады.

Сандық білім беру ресурсы
«Ежелгі Қазақстандағы мәдениет. Көшпенділердің 

салт-дәстүрлері мен сенімдері» 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 ұсы-
ныс ретінде беріледі. Оны қосымша тапсырма не-
месе оқушылардың өзіндік жұмысы ретінде қолда-
нуыңызға болады.



166166

Оқу нәтижeлері
Оқушылар:
• ежелгі адамдардың айналысқан алғашқы кәсіп-

терін сипаттады;
• көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің 

қалыптасуын түсіндірді;
• еңбек құралдары мен қару-жарақтардың 

жетілуін анықтады;
• Ұлы Жібек жолы туралы білді;
• тайпаларды нәсілдік ерекшеліктеріне қарай 

ажыратты.

Өздеріңді тексеріңдер

Оқушылар aлғaн білімдeрін қорытындылaп, нeні 
білгeндeрін, нeні үйрeнгeндeрін ecкe түcіру үшін мы-
надай тaпcырмaны орындaуды ұcыныңыз. Алдымен, 
сыныпқа темір дәуірі тайпаларының бейнеленген 
суреттерін көрсетіңіз. Суреттерді салыстырып, бет 
пішіндеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 
анықтауға тапсырма беріңіз. «Ойланыңдар", "Талқы-
лаңдар", "Ойыңмен бөліс" тапсырмасын орындай 
отырып, оқушыларға тақырып туралы өз бетімен 
ойлануға мүмкіндік беріңіз. Сынып оқушыларына, 
алдымен, жұппен, кейін көрші жұптармен ойларын 
бөліске салуға ұсыныс жасаңыз. Осылайша екі жұп-
тан құралған бір топ ортақ ең үздік үш ойды таңдап, 
сынып алдында қорғайды. Зерттеу сұрақтары: "Темір 
дәуірі тайпаларының қоғамдық құрылысында қандай 
ерекшеліктер орын алады? Нәсілдік белгілерінің өзге-
руіне қандай жағдайлар түрткі болды? Тайпалардың 
мәдени ескерткіштерінде ортақ белгілер орын алды 
ма?" деген сұрақтар төңірегінде ой қозғау арқылы 
оқушылар темір дәуірінің сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, сар-
мат тайпалары туралы ақпаратты еске түсіре отырып, 
ұсынылған салыстырмалы кестені толтырады. Кесте-
ге әр тайпа өкілдерінің нәсілдік ерекшелігін, қоғам-
дық-саяси құрылысын, мәдени жетістіктерін жазады. 
Соңында ортақ ой түйіндейді. Тайпаларды өзара са-
лыстыра отырып, ортақ ұқсастықтарын шығарады.

Қосымша тaпcырмaлaр 
1. Рөлдік ойынды ұйымдастырыңыз. Сыныппен әр 

тайпаның өкілдері жиналған құрылтайға шақырыңыз. 
Құрылтайға бес тайпаның өкілдері қатысады. Тайпа 
өкілдерін сомдаған топтар өздері жайлы ақпаратпен 
алмасып, сол заманның өзекті мәселелерін (көрші 
мемлекеттердің шабуылдары, әлеуметтік теңсіздік, 
әскери жорықтар, шаруашылық) талқылайды. 

2. «Ежелгі дәуірдегі өмір» тақырыбы аясында ба-
яндамалар дайындайды. Оқушылар ежелгі кезең-

де өмір сүрген адамдар өмірінің бір аясын таңдап, 
оған толық түсіндірме береді. Мысалы, қоғамдық 
құрылыс, әскери өнер, шаруашылықтың дамуы, дү-
ниетаным мен наным-сенім және т.б.

Сынып бірнеше топқа бөлінеді. Тапсырма:
1-топ. Қазақстандағы көшпелі мал шаруашылығы-

ның қалыптасу жолының тарихы.
2-топ. Ежелгі дәуірдегі еңбек-құралдары мен қа-

ру-жарақтардың жетілу кезеңдері.
3-топ. Сарапшы топ. Топ мүшелерінің саны тақ 

болуы керек. 
Тапсырманы орындау үшін пікірталас ұйымдасты-

рылады. 
1. Бірінші және екінші топ өз көзқарастары мен 

ұстанымдарын қорғау үшін жобалық жұмыстар әзір-
лейді. Екі топтың да мақсаты – сарапшы топтың ал-
дында өз тақырыптарына қатысты ақпаратты сенімді 
дәлелдеп, көп дауысқа ие болу. Қай топ көп дауысқа 
ие болса, сол топтың жұмысы жемісті болды деген 
сөз. 

2. Сарапшы топтың қызметі – жобалық жұмысты 
қорғау кезінде сұрақтар қоюы, кейін өзінің қай топ-
ты таңдағанын және оны неге таңдағаны туралы 
дәлелдеп беру. Сонымен қатар екі топты  критерий-
лері бойынша бағалап, мұғалімге тапсыру керек.

3. «Сырт көз» – бұл мұғалімнің сарапшылардың 
жұмысын бағалауы.

"Ол сарапшылар қаншалықты сұрақ қоя алды, 
қаншалықты әділ баға берді? Өз таңдауларын ашып 
айта алды ма?" деп, қадағайды.

Екі топ өз жобаларын қорғап болған соң, сарапшы 
топтар өз пікірлерін айтып, екіге бөлініп тұрған топ-
тың бірін таңдап, солардың қасына барып тұрады.

Ойлау картасы. Топтық тапсырма      ретінде тара-
уды немесе пәнді аяқтағанда қайталау   тапсырмасы 
түрінде, алған білімдерін жүйелеу үшін өткізуге бо-
лады. Берілген сұрақ төңірегінде миға шабуыл жа-
сап, сұрақтың жауабын жүйелеу үшін тірек-сөздер-
ден ойлау картасын жасайды. Біріншіден, оқушылар 
жеке ойланып, тірек-сөздерді жазып, кейін топта 
бірігіп, тұжырымдарын ватманға ойлау картасы 
ретінде түсіріп, соңынан бүкіл топқа түсіндіреді.

Тараудың қорытындысы 
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Абыз – ертеде елдің салт-дәстүрі бойынша жо-
ралғыларына басшылық жасайтын, болжам жа-
сап, жорамал айтатын жəне ежелден қалыптасқан       
əлеуметтік тəртіптің  ережелерін жетік меңгерген 
беделді тұлға.

Айырбас – мүлікті, малды баспа-бас айырбастау. 
Бұл сауда жасау немесе пайда табу мақсатында 
емес, керісінше тұрмыс қажеттіліктерін өтеу үшін 
жүргізіліп отырған әрекет.

Ақинақ – көне скиф-сақ-сармат жауынгерлері 
қолданған қысқа семсер. Оның ұзындығы – 40–50 
см болған, балдағы аң, жануар бейнесімен әшекей-
ленген. 

Ақсүйек – дәстүр негізінде «қара халыққа» 
үстемдік етуші таңдаулы, үстем әулеттердің өкілі. 
Ақсүйектердің бұқара халықтан бөлек айрықша 
құқықтары мен артықшылықтары болған.  

Андроновтық тұрпат – Солтүстік, Орталық және 
Шығыс Қазақстан аумақтарынан табылған бас сүй-
ектерді зерттеген кезде анықталған қола дәуірі 
адамдарының тұрпаты.

Анимизм (лат. anima – рух, жан) – заттық дү-
ние құбылыстарының жаны бар екенін бiлдiретiн 
термин. Анимизм, тар мағынасында, жан туралы 
ұғымдар жөніндегі ғылым, ал кең мағынасында  
барлық жанды заттар туралы ғылым болып табы-
лады.

Антика жазбалары – ежелгі грек және рим 
автор лары ның жазбалары.

Антропология – адамның шығу тегі мен эволю-
циялық дамуын зерттейтін ғылым.

Аң стилі – ерте темір дәуірінде Еуразия далалы 
аймақтарын мекендеген тайпалардың қолданбалы 
өнер туындыларында аңдарды бейнелеуі.

Аңшылық – алғашқы адамдардың негізгі кәсіп-
терінің бірі; жабайы жануарларды аулау.

Артефакт (лат. arte/actum – жасанды істелген)- 
табиғилықтан тыс қолдан жасалған  зат, мәдениет-
тің жемісі.

Археология – заттай деректердің негізінде адам-
зат қоғамының өткен тарихын зерттейтін ғылым са-
ласы.

Арық – өзен арнасынан не бөгеннен егінге су 
жіберуге, егісті суаруға арналған жасанды арна. 
Егіс телімдеріне кез келген жерден су жіберу үшін 
арықты, көбінесе, суайрық бойымен беткейлете 
жүргізеді.

Асатаяқ – грифон образында балқарағайдан ой-
ылып жасалған көлемді мүсін, тайпа көсемінің (пат-
шасының) билік белгісі. 

Ассимиляция – бір халықтың екінші халықпен 
араласу үдерісі; халықтың өзінен саны көп, қуаты 
күшті халықтың құрамына сіңіп, өзгеріске ұшырау 
немесе жұтылып кету үдерісі.

Ат әбзелдері – жылқыға міну және жегу үшін 
пайдаланылатын ер-тұрмандары мен жабдықтары.

Ауыздық – аттың аузына кигізіліп, екі жағына 
жүгенді бекітетін шылбыры бар ат әбзелі.

Ахеменидтер – ежелгі Парсы мемлекетінің пат-
ша әулеті.

Әлеуметтік теңсіздік – адамдардың қоғамда 
әлеуметтік жағдайына байланысты бөлінуі.

Әскери демократия – жауынгерлердің жина-
лыстарында өз көсемдерін сайлап, мемлекеттік 
мәселелерді шешуге қатысу құқығының кеңінен 
таралуын білдіретін қоғамдық-саяси құрылыс. 
  Әскери сословие – әскери көсемдер мен атақты 
жауынгерлердің тұрмысы, құқықтары мен міндет-
тері жағынан ерекшеленуін білдіретін теңсіздік.

Бальзамдау – мәйітті ұзақ сақтау үшін шірітпей-
тін заттармен өңдеу. Алғаш бальзамдауды ертедегі 
мысырлықтар қолданған. 

Бата – адал ниет, жақсы тілек білдіру дәстүрі. Со-
нымен қатар қайтыс болған туыстарды еске алып, 
бата жасау.

Бек – ежелгі қауымдастықтағы қолбасшылық 
дәрежесін білдірген әскери шен, атақ, жоғары ба-
сымдыққа ие тұлға. Бектердің бір бөлігі қоғамда 
сот билігін атқарушы, салық жинаушы және т.б. са-
яси-әкімшілік  қызметтерді атқарды. 

Бехистун жазбасы (көне парсыша: Bagastana) –  
Парсы патшасы І Дарийдің өзінің жеңістерін тарих-
та қалдыру үшін Ирандағы Керманшаһ-Хамадан 
жолының  бойындағы жартасқа б.з.д. 516 ж. жаз-
дырған жазулары. 

Бодандық – еркінен айырылу, тәуелділік, кіріп-
тарлық. "Бодандық" атауы дәстүрлі қазақ ұғымында 
«отарлану», «өзге мемлекетке бағынышты болу» 
деген мағынаны білдіреді.

Бойтұмар – қасиетті кітаптардан алынған сөздер 
жазылған, мойынға тағылатын қастерлі зат. Бойтұ-
марды қай дін, сенім-наным болмасын, бәле-жа-
ладан, сәтсіздіктен, көз бен тілден сақтайтын, қуат 
беретін күш ретінде қабылдаған.  

Глоссарий 
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Болас – аң аулауға арналған қару түрі. Ұзын 
арқан ұшына ауыр тастар байлап, айналдыра 
алысқа лақтырып, аңдарды атып алады.

Бітім – екі соғысушы жақтың татуласып, бір 
шешімге келуі.

Гарпун – найзаға ұқсас ұшы сүйектен жасалған 
қару. Алғашқы адамдар аң және балық аулау үшін 
қолданған.

Ғасыр – 100 жылға тең уақыт бірлігі.
Генетикалық байланыс – ұрпақтан-ұрпаққа 

берілетін қасиет, ерекшелік, ұқсастық.
Геолог – жердің қыртысын және ішкі қабатта-

рын, олардың құрамын, құрылысын, қозғалысын, 
даму тарихын, кен байлықтарының пайда болу, ор-
наласу заңдылықтарын зерттейтін ғалым.

Грифон (griffon) – жартылай арыстан, жартылай 
құмай немесе басы – қанатты құс, денесі –арыстан 
аңыздық мақұлық.

Ғибадат – құдайдың әмір еткен тыйымдарын 
бұлжытпай орындау, табыну.

Ғибадатхана – құдайға құлшылық ететін, діни 
рәсімдер мен парыздар атқарылатын ғимараттар-
дың жалпы атауы.

Гуньмо, күнби – Үйсін жоғарғы билеушісінің 
атағы. Қытай тілінде үйсін патшасын "гуньмо" деп 
атаған.

Ғұндар – Орталық Азиядағы ежелгі тайпалық 
бірлестік. Бастапқыда Солтүстік Қытай мен Моңғо-
лияның оңтүстігінде қалыптасқан. Ғұндар түркі ха-
лықтарының арғы тегі болып табылады.

Ғылым Академиясы – ғылыми-зерттеу меке-
месі. Әртүрлі бағыттарда ғылыми зерттеулерді ұй-
ымдастыратын, басқаратын мекеме немесе ұйым.  

Даилар – Геродот пен Страбонның мәлімет-
теріне қарағанда, б.з.д. ІІ ғасырда, Каспий теңізінің 
жағалауын мекендеген ежелгі тайпа. 

Дәнекерлеу – жоғары балқыту температурасын-
да металл жиектерін біріктіру.

Дәуір – адамзат тарихында ерекшеленетін ке-
зеңдер (тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі). 

Дереккөз – тарихи үдерістерді  айқындай-
тын және адамзаттың өткенін зерттеуге мүмкін-
дік беретін барлық заттар, жазба ескерткіштер, 
салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар және т.б. 

Дромос (гр. dromos) – қорғанның астындағы 
сағана – лақатқа апаратын жабық дәліз; жартасты 
немесе топырақты үңгіп тесілген көрге кіретін 
жерасты жолы. 

Дуал – балшықтан жасалған берік қоршау, 
бекіністі құрылыс. 

Елшілік – бір елдің екінші елге келіссөз жүргізуге 
жіберген өкілі немесе өкілдері. 

Ескерткіш – кең мағынасында – елдің, халықтың 
тарихи, мәдени мұрасының жалпылама атауы. 
Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы 
мұражайлық, көрмелік маңызы бар заттар мен 
жылжымайтын ескерткіштерді (құрылыстарды, 
ғимараттарды және т.б.) қамтиды.

Елтаңба – мемлекеттің басты рәміздерінің бірі.
Еуропеоидтық тұрпат – терісі ақ, шашы жұмсақ, 

толқынды, денесі түкті, көздері ашық, беті сопақша, 
қыр мұрынды, ерні жұқа болып келетін тұрпат түрі. 

Жайылым – табиғи өрістік жер алқабы. Мал 
еркін жайылып бағылатын жер.

Жартылай көшпелі – көктем, жаз, күз мезгілін-
де жайылымның ыңғайына қарай жылжып көшіп 
отырып, қыста дайын қора-жайы бар қыстауларда 
қыстайтын мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы-
ның бұл түрі ерте темір дәуірінде дала мен таулы 
аймақтарда қалыптасқан.

Жәдігер – адамдардың өткен өміріне қатысты 
түрлі мәліметтер. Тарихи орындардан табылған құнды 
ақпараттар көзі болып табылатын бұйымдар, деректер.

Жекеменшік – жерге, жылжымайтын мүлікке 
және т.б. меншіктің негізгі нысандарының бірі. Же-
кеменшік мүліктің белгілі бір субъектіге тән екенін 
көрсетеді. 

Жерошақ – от жағып, үстіне қазан асуға, нан 
пісіруге арналған шұңқыр. Жерошақ тақыр жер-
ден қазылады, қазандық, түтіндік шығарып, алдын 
кеулеп ояды.  Қазылған  шұңқырдың  ұзындығы – 
60–70 см, тереңдігі – 30–40 см, кеңдігі қазанның ау-
мағына байланысты болады. 

Жертөле – жерді қазып, бұтақтармен өріліп, 
шыммен жабылған жер үй.

Жорық – 1) әскерлердің алыс өңірлерге шабуыл 
жасауы; 2) әскери бөлімдер мен құрамалардың 
белгілі бір бағытты бетке алып, көлікпен немесе 
жаяу ұйымдасқан түрде саппен қозғалуы.

Жүген – ер-тұрман әбзелі. Ауыздық пен тізгін 
арқылы ат басын ырыққа көндіру үшін қолданы-
лады. Жүгеннің "өрме жүген", "қайыс жүген" деген 
түрлері бар.

Жылнама – оқиғалардың болған жылы, күні 
бойынша баяндайтын аса маңызды жазба дерек-
тер. Ерте заманда абыздар, тарихшылар, дін қыз-
меткерлері, патша хатшылары жыл ішінде болған 
елеулі тарихи оқиғалар мен тарихи құбылыстарды 
рет-ретімен тіркеп, жазып отырған. 

Жібек жолы – Еуразия құрлығындағы сауда, ке-
руен жолдарының жалпы атауы. Тарихи жол жібек 
саудасына байланысты «Жібек жолы» атанды.  Ал 
кең-байтақ  Шығыс  пен  Батыс  өлкелерін  бай-
ланыстырып тұрғандықтан, «Ұлы» сөзі қосылып,  
«Ұлы Жібек жолы» деп аталды. 
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Империя – 1) император басқарған монархия- 
лық мемлекет құрылымының түрі; 2) жер жүзінің 
әртүрлі бөліктерінде кең-байтақ аумақтарды басып 
алған ірі отаршыл мемлекет.

Зергерлік өнер – әшекей бұйымдар жасайтын 
қолөнер түрі.

Зират – қайтыс болған адам жерленетін орын.
Катапульта (латынша "catapulta", грекше 

"katapeltes" – "жоғарыдан төмен лақтыру") – ежел-
гі заман мен орта ғасырлардағы ширатылған тал-
шықтың (сіңірден, былғарыдан, тағы басқа мате-
риалдан жасалған) серпімділік күші арқылы жұмыс 
істейтін лақтырғыш мәшине.

Катафрактарий – ауыр сауытпен қорғанған 
және найзамен түйреп, жау шебін жарып өтетін 
атты әскерге грек авторлары берген атау. 

Келсап – келінің түйгіш ағашы.
Келі – дәнді қауызынан ажыратып, ұнтақтауға 

арналған ағаш құрал.
Кен – құрамында пайдалы қазбалар бар жер 

қойнауындағы минералды заттардың шоғыры.
Кесене – қабір, зират басына салынған мәде-

ни-тарихи ескерткіш.
Кестелеу (өрнек салу) – мата бетіне әшекей 

өрнек салу өнерінің бір түрі. Кестелеуге кез келген 
маталар және әртүрлі жіптер (мулине, жүнжіп, жі-
бекжіп, синтетикалық жіп) пайдаланылады.

Контрибуция – соғыста жеңген мемлекеттің 
жеңілген мемлекеттен өндіріп алатын төлемдері.

Көшпелілер – табиғат жағдайларына     байла-
нысты мал жайылымы үшін үнемі қоныс ауысты-
рып, көшіп жүретін адамдар.

Күнге табыну – ежелгі тайпалардың Күнді құдай 
деп  табыну ғұрпы. Оған арнап жылқыны құрбан-
дыққа шалып отырған.

Қанат – киіз үйдің керегесі. Киіз үйлер кереге са-
нына байланысты "алты қанатты", "он екі қанатты" 
деп аталады. Әр кереге бір қанат болып саналады. 

Қаптырма – сырт киімге арналған металдан 
жасалған қарсы ілгек. Қаптырма белдік – екі ұшы 
қапсырма арқылы түйісетін белдік.

Келісім – халықаралық қатынастарда екі немесе 
бірнеше тараптың арасында ымыраға келуі немесе 
соғысып жатқан тараптардың арасында жасалатын 
бейбітшілік шарты.

Кетпенді-теселі егіншілік – ежелгі кезеңде жер 
өңдеудің қарапайым түрі. Кеңінен қола дәуірінде 
таралған егіншілік түрі.

Қола – қалайы мен мыстың қоспасынан алынған 
құйма.

Қолбасшы – әскери істерді басқарушы, әскерба-
сы.

Қолданбалы өнер – тұрмысқа кажетті көркем, 
жиһаздық заттарды жасайтын өнер түрі. Түрлі үй 
жиһаздарын зергерлік ою-өрнекпен әшекейлеп, 
тіршілікке қажетті сәндік құрал-жабдықтар жасау. 

Қоныс аудару – бір жерден екінші жерге көшу, 
мекенін өзгерту.

Қорған – 1) ежелгі қабірлер үстіндегі тас неме-
се топырақ үйінділері; 2) бір нәрсені айналдыра 
соққан дуал, биік қабырға, бекініс.

Қамал бұзғыш құрылғылар – жорықтарда қол-
данылған, кез келген қамалды бұза алатын, бөрене-
лерден тұратын құрылғы.

Қорым – ертедегі ғұрыптық жерлеу орны. Қо-
рым, негізінен, тастан қаланып, кейде топырақтан 
тұрғызылған немесе қиыршықтастан үйіп жасалған 
бірнеше обалардан, қорған-қоршаулардан тұрады.

Қорытпа – балқытылған металдардың құймасы.
Көкпар – ұлттық ат спорт ойыны. Көкпар жігіт-

тердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен 
ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастыра-
ды.

Кремация – мәйітті арнаулы тәсілмен өртеу әдісі.
Құл – басыбайлы, тәуелді, құқығы мен еркіндігі 

жоқ адам. Құлдық алғашқы қауымдық қоғам ыды-
рай бастаған кезеңде пайда болды. Алғашқыда 
соғыс тұтқындары, қарыздарын өтей алмаған ке-
дейлер құлға айналдырылды. Кейіннен құл саудасы 
кеңінен өріс алды. 

Құрбандық шалу – аруақтарды еске алып, мал 
сойып, ас беру.

Қыш – саз  бен олардың минералды қоспала-
рынан иленіп, күйдірілген  материал. Бұл материал-
дан керамикалық ыдыстар, құмыралар жасайды.

Кіші патша – қаңлы елінің патшасы. Оңтүстік 
өңірдегі жазиралы аймақтардағы қыстақтар мен 
қалаларды географиялық орналасуы бойынша, 
жеке-жеке иеліктерге бөліп басқару саясатын қол-
данған. Қытай жазбаларында қаңлы аймақ       би-
леушілері «Шао ваң» (кіші патша) деп аталды.

Лақат  –  мүрдені немесе мәйітті жерлейтін 
көрдің ішкі үйі. Лақат қазу үшін алдымен кіндіктен 
биіктеу етіп тік қазылады да, кейіннен орта жа-
нынан жармалап қазады.

Мезолит – орта тас ғасыры, палеолит пен неолит 
аралығындағы тас дәуіріне жататын кезең. Шама-
мен б.з.д. XII–V мыңжылдықтың арасы. 

Меңгір – тігінен тұрғызылған ірі тас бағандар. 
Меңгірлер сопақ, тіктөртбұрыш, үшбұрыш, жарты 
шеңбер, түзу сызық, мыңдаған шақырымдық аллея 
түрінде болады. Биіктігі 4-5 метрден 20 метрге дей-
ін жетеді. Салмағы 300 тоннаға дейін барады.
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Микролиттер – ұсақ тас жаңқасынан жасалған 
құралдар. Адам микролиттерді  кейінгі палеолитте 
пайдалана бастаған, бірақ кең көлемде пайдалану 
мезолит дәуіріне тән.

Миссионер – дiни ұйымдардың iлiмдерiн 
таратушы дiни қызметкер. Миссионерлiк ұй-
ымдардың шоқындыру саясаты Америка, Афри-
ка және Азия халықтары арасында қарқынды, 
мақсатты түрде жүргiзiлiп отырған. Миссионерлер 
баратын ел халқының дiнiн, тарихын, әдет-ғұрпын 
зерттеуге үлес қосқан. 

Моңғолоидтық тұрпат – терісі сары қоңыр, 
шашы қатты, денесінің түгі аз, қысыңқы көзді, жал-
пақ бетті, қалың қабақты,  қалыңдау  ернімен ерек-
шеленетін тұрпат түрі. 

Мұртты обалар – ерте темір дәуірінен сақталған 
ескерткіштер (б.з.д. VII–IV ғасырлар). Құрылымдық 
жағынан да, семантикалық өрісі жағынан да күр-
делі құрылыстарға жатады.

Наным – қоршаған орта құбылыстарының тыл-
сым күштері туралы қалыптасқан білім, түсінік, 
көзқарастарға сену. Адамның белгілі бір мәлімет-
терді, құбылыстарды, ойлар мен көзқарастарды, 
пікірлерді еш күмәнсіз қабылдап, мойындауында 
көрінетін психиканың ерекше күйі.

Нәсілдердің араласуы – бір нәсіл өкілдерінің 
екінші нәсіл өкілдерімен тығыз байланысы нәтиже-
сінде нәсілдік өзгеріске ұшырауы. Екінші нәсіл бел-
гілерінің пайда болуы. 

Неандертальдық – жер бетінде 100–35 мың 
жыл бұрын өмір сүрген адам түрі, қаңқасы алғашқы 
рет Германияның Неандерталь деген жерінен та-
былған.

Неолит – жаңа тас дәуірі (грек. neos – жаңа және 
lіthos – тас) шамамен б.з.д. 5000–3000 жылдарды 
қамтитын тас дәуірінің ең соңғы кезеңі. 

Нуклеус – дөңгелек өзектастан жасалған еңбек 
құралы. 

Обалар – ежелгі дәуірлерден сақталған археоло-
гиялық ескерткіштер, жерлеу орындары.

Одақ – 1) әлеуметтік топтардың, жеке адамдар-
дың бірлестігі; 2) мемлекеттік бірлестік.

Остеология – сүйектер мен қаңқалардың 
құрылысы мен ерекшеліктерін зерттейтін ғылым. 

Отырықшы – жергілікті жер жағдайы мен та-
биғат ерекшеліктеріне байланысты халықтың бір 
жерде қоныстануы.  

Охра – сары немесе қызыл түсті минералды бояу. 
Өндіргіш шаруашылық – табиғаттың дайын 

өнімін ғана тұтынбай, өнімді еңбекпен айналысу. 
Егіншілік пен мал шаруашылығы ерте замандағы өн-

діргіш шаруашылықтың негізгі түрлері болып табы-
лады.

Өркениет (лат. сіvіlіs – азаматтық) – қоғамның 
материалдық және рухани жетістіктерінің жиын-
тығы. Өркениет "мәдениет" ұғымымен тығыз бай-
ланысты. 

Палеолит – ерте тас ғасыры. Қазақстан аумағын-
да шамамен 1 млн жыл бұрын – б.з.д. 12 мыңжыл-
дық аралығы.

Парадарайа – теңіздің арғы жағындағы сақтар. 
Арал теңізі аумағын мекендеген. 

Партизан қозғалысы – жау басып алған ау-
мақта өз Отанының бостандығы мен тәуелсіздігі 
жолындағы халықтық күрестің бір түрі. Оған жау 
тылында қимыл жасаушы әскери бөлімдер де қа-
тысуы мүмкін.

Петроглиф – тақтатас, жартастарға салынған су-
реттер, бейнелер. 

Пеш-көрік – ауа үрлейтін тесіктері бар металл 
балқытатын пеш. 

Питекантроп – ежелгі адам; жер бетінде ша-
мамен 1 млн – 500 мың жыл бұрын өмір сүрген, 
қаңқасы алғаш Ява аралынан табылған. 

Ру – алғашқы тұрмыстық қауымның ұйымдасу 
формасы. Арғы тегі бір әкеден немесе бір шеше-
ден тараған туыстар тобы. Ру алғашқы адамдар то-
бынан басталып, кейінгі рулық құрылысқа ауысты.

Салт-дәстүр – әр ұлттың, халықтың діні мен 
сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық құрылым 
ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, 
өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы. Қа-
уым мен қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үл-
гілері.

Саркофаг (грек. sarkophagus, дәлме-дәл – тән же-
гіш, алғашқы мағынасында – әк тасының бір түрінің 
аты) – ағаштан, тастан, мәрмәрдан жасалып, әсем 
жазбалармен көркемделетін, ашық аспан астына, 
не арнайы құрылыс ішіне қойылатын табыт. 

Сарматия – Қара теңіз бойында және оған 
жақын аумақтарда сармат тайпалары мекендеген 
аумақтың жалпылама атауы.

Сауыт – ұсақ темірден тоқылатын, қару-жа-
рақтардан қорғануға арналған сарбаздың киімі. 

Скифия – Қара теңіз бойында және оған жақын 
аумақтарда скиф тайпалары мекендеген аумақтың 
жалпылама атауы.

Сықырлауық – киіз үйдің ағаш есігі. 
Сыртқы қысым – бір мемлекетке басқа мем-

лекеттер тарапынан көрсетілетін күш, зорлық, 
мәжбүрлеу саясаты.
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Табынушылық – қолдан жасалған киелі,        
сиқырлы деп сенген құрылыстарға, заттарға неме-
се табиғат күштеріне, құбылыстарына сиыну. 

Тайпа – бір жерде тұратын, тілі  бірдей,  өза-
ра туыстық байланыстары бар бірнеше рудан 
құралған, туыстық байланыстары бар бірлестік.

Тайпалық одақ – тайпалардың  әлеуметтік және 
этникалық бірлестігі.

Тас ататын құрылғы – тас ататын құрылғы, қа-
ланың қамалдарын бұзуға арналған.

Тактика (грек. taktiks – әскерді сапқа тұрғызу 
өнері;   tasso – сапқа тұрғызамын, қатарластыра-
мын) –  әскери істе ұрысқа дайындалу және оны 
жүргізу теориясы мен практикасын қамтитын әске-
ри өнердің құрамдас бөлігі. 

Тәті – төбесі мен шүйде тұсы ашық, кішігірім тәж 
тәрізді әшекейлі бас киім. 

Тебіндеу – малдың қар астынан шөпті тұяғымен 
аршып алуы. Көшпелілер тебіндеп жайылатын мал-
дың түрлерін көптеп өсірген.

Тобыр – тас дәуірінде алғашқы адамдардың тір-
шілік үшін күресте бірлескен тобы. 

Тотемизм – рулық қоғамдағы адамдар тобының 
шығу тегін жануарлармен байланыстыру негізінде 
қалыптасқан сенімдер.

Терімшілік – алғашқы адамдар жеуге жарамды 
шөп тамырларын қазып, құс жұмыртқасын жинап, 
ағаш, бұта басында өсіп тұрған әртүрлі жеміс-жи-
дектерді теріп жеген шаруашылық түрі.

Тесе – егін егу үшін  жерді қопсытуға қолда-
нылған еңбек құралы. Алғашқы  теселер иілген  
ағаштан, тастан немесе мүйізден жасалған.

Тұрақ – алғашқы адамдардың тұрақтаған, тір-
шілік еткен ежелгі орындары.

Тұрпат – адамдардың тұқым қуалайтын кескін, 
келбет, пішіні. 

Түменбасы – ғұндарда, кейін басқа да көшпелі 
түркі және моңғол халықтарында 10 мың сарбазды 
басқаратын қолбасшының әскери атағы. 

Ұжым – ортақ қоғамдық мақсаттар мен міндет-
тер біріктірген адамдар тобы. Мұндай топқа жоға-
ры деңгейде дамыған бірлескен қызмет барысында 
қол жеткізіледі.

Халық жиналысы – мемлекеттік маңызы бар  
мәселелерді шешу үшін  өткізіліп отырған жиналыс.  

Халықтардың ұлы қоныс аударуы – ғұндар-
дың шапқыншылығы түрткі болған б.з. IV–VІІ ғасыр 
аралығында Еуропадағы этникалық өзгерістердің 
жиынтығы; көптеген герман, славян және көшпелі 
ғұн тайпаларының қозғалысы.

Хроника – жазба дереккөз түрі. Қытай әулеттік 
хроникалары ежелгі Қазақстан тарихы туралы құн-
ды мәліметтер береді.

Шайқас – соғыс операциясының құрамдас 
бөлігі, ұрыс қимылдарының түрі. Жалпы мақсат-
пен бірлестірілген, белгілі бір әскер топтарымен, 
күштерімен жүргізілетін және ортақ тапсырманы 
орындауға бағытталған неғұрлым маңызды және 
қауырт ұрыстық соққылардың жиынтығы. 

Шаньюй – ғұндардың мемлекет басшысының 
лауазымы. Шаньюйді ғұндардың ру ақсүйектері  
сайлады. Ол мемлекетті ақсақалдар кеңесімен бірі-
гіп басқарды.

Шаңырақ – киіз үйдің киелі және ең жоғары 
бөлігі. Оның пішіні күмбез тәріздес болып,  уықтар-
дың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады.

Шапқы – алғашқы адамдардың еңбек құралы. 
Тастан жасалған балтаға ұқсас шапқы қатты заттар-
ды кесуге, шабуға қолданылған.

Ысқырғыш жебелер – сүйектен  жасалған  
ысқырғыш жапсырылған дыбыс шығаратын жебе-
лер. 

Ішкі тартыс – бір мемлекеттің ішіндегі екі неме-
се бірнеше тараптың қарым-қатынасы барысын-
да мақсаттары мен көзқарастарының өзара қара-
ма-қайшылығы.

Эволюция – табиғатта және әлеуметтік жүйеде 
біртіндеп үздіксіз даму үдерісі.

Экспедиция – арнайы мақсатпен зерттеу жүргізу 
немесе саяхат жасау. 

Энеолит – неолит пен қола дәуірі аралығындағы 
археологиялық кезең (тас-мыс кезеңі). Энеолитте 
тұңғыш рет таза мыс белгілі болды және одан әртүрлі 
әшекей бұйымдар мен еңбек құралдары жасалды. 
Қазақстанда шамамен б.з.д. 3000–2800 жылдардың 
аралығы энеолит кезеңі өтті.

Этнос [грек. ethnos – тайпа, халық] – бір халықты 
екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ 
белгілері бар қауымдастық. 
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