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Біз 4-сыныпта оқитын Арман және Әлиямен танысамыз. Әлия – ақылды, 
салмақты және жақсы оқиды. Ал Арманның білімге деген құштарлығы өте 
жоғары. Математиканы үйрену барысында Арман мен Әлия білімімізді  
арттыруға көмектеседі! 

Бірінші тоқсанда сен көптаңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, 
разрядтық қосылғыштарға жіктеуді үйренесің. Көптаңбалы сандарды қосып, 
азайтасың, көбейтесің және бөлесің. Көптаңбалы сандарды есептеу кезінде 
қосу және көбейтудің қасиеттерін қолданасың. Калькулятордың көмегімен 
есептеуді үйренесің. Жылдамдық, уақыт, арақашықтықты және фигураның  
ауданын, тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу жолдарын білетін 
боласың. Ұлттық валюта – теңгені, басқа да мемлекеттердің валюталарын 
(рубль, доллар, еуро) ажыратуды үйренесің. Олармен түрлі амалдар орын-
дайсың. 

Тапсырмаларды орындау барысында «Менің Отаным – Қазақстан»,  
«Құндылықтар» ортақ тақырыптары арқылы математиканы басқа пәндер - 
мен байланыстыра қарастырасың. 

Сенің алдыңдағы жай оқулық емес, интернет желісінде оның электрон-
дық нұсқасы бар. Біз оқу процесі саған тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар 
қызықты болғанын қалаймыз. Сен енді оқу барысында өзіңе қажетті ережені 
тез тауып, түрлі тапсырмаларды орындай аласың.

Математиканы қызықты әрі жеңіл меңгеруіңе тілектеспіз. 

 Сенің жолбасшың және тәлімгерің – Алматыкітап.

ҚҰРМЕТТІ ОҚУШЫ!
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ОҚУЛЫҚПЕН ҚАЛАЙ                  ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК?

ОҚУЛЫҚТЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Сабақты 
«Алматыкітап» 
кейіпкерлерімен 
бірге оқисың. 

Сабақ барысында
әрқайсысы өзіне тән 
түспен берілген 
9 түрлі тапсырма 
ұсынылады.

Барлық тапсырмалар 
нөмірленген.

БӨЛІМНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Әр бөлімге белгілі бір 
түс арналған.

Бөлім атауы 
және негізгі 
мақсаттары.

Сабақ
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ОҚУЛЫҚПЕН ҚАЛАЙ                  ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК?

Оқулық жаңа 
тақырыпты оқып-
үйрену, пысықтау, 
қорытындылау және 
білім деңгейлерін 
бақылау сабақтарынан 
тұрады.

Оқулық бөлімдері, 
сабақтар, тапсырмалар 
бір-бірінен графикалық 
элементтер көмегімен 
және түстер арқылы 
ажыратылады.

«Өзіңді тексер» 
сабағы бөлім 
бойынша алған 
біліміңді 
тексеруге 
көмектеседі.

Сабақ Жиынтық бағалау
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6

1(А)-БӨЛІМ 

КӨПТАҢБАЛЫ САНДАР НУМЕРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ 

ОЛАРМЕН АМАЛДАР ОРЫНДАУ

Ортақ тақырып: «МЕНІҢ ОТАНЫМ – ҚАЗАҚСТАН»

Көптаңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды 
білетін боласың.

Сандық заңдылықтарды табуды үйренесің.

Шетел валютасында көрсетілген соманы есептейсің және 
ұсақтайсың.

Көптаңбалы сандарды қосасың және азайтасың, шамалар-
мен есептеулер орындайсың.
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УРОК

Әлия энциклопедиядан Қазақстан аумағы батысында Еділ 
өзенінің төменгі ағысынан, шығысында Алтай таулары-
ның етегіне дейін 3  000 км-ге, ал солтүстігінде Батыс Сібір 
жазығынан оңтүстіктегі Қызылқұм шөліне дейін 1  700 км-ге 

созылып жатқанын оқыды.

Арман интернеттен Қазақстан қалаларында тұратын халық 
саны туралы мәлімет білді:

• 300 �000-нан 400� 000-ға дейінгі тұрғындар саны – 
Семей, Павлодар, Тараз және Өскеменде;

• 200 �000-нан 280� 000-ға дейінгі тұрғындар саны – 
Қостанай, Қызылорда, Атырау және Петропавлда;

• 110 �000-нан 160� 000-ға дейінгі тұрғындар саны – 
Екібастұз, Көкшетау, Рудный және Талдықорғанда.

1
САБАҚ

Мәтінді оқы. Сандарды көшіріп, оларды өсу ретімен жаз.1

   Сандар мен шамалар, олармен есептеулер
орындау туралы білетініңді қайталайсың.

ҚАЙТАЛАУ

* * *

3-сыныпта өткенді қайталау
Қазақстанның аумағы

 Дұрыс жауапты таңда. Өз пікіріңді дәлелде.

Картадағы масштаб бойынша 1 см – аймақтың 4 километріне 
сәй кес келеді. 
Картадағы екі қаланың арақашық тығы 8 см-ге тең. Осы қала-
лардың арақашықтығы қанша километр болады?

а) 2 км    ә) 8 км    б) 16 км    в) 32 км

2

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС
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Шамалармен амалдардың қалай орындалатынын есіңе 
түсір және есепте.

4

7 м 48 см – 1 м 69 см 
     ��748 см 
     ���169 см

     ��579 см = 5 м 79 см

 2 сағ 40 мин + 55 мин 
         160 мин 
 ��������          55 мин

������          215 мин = 3 сағ 35 мин

— +

1. Ірірек бірліктерді ұсақ бір- 

ліктермен ауыс тырамын. 
2. Амалдарды орындаймын. 
3. Ұсақ бірліктерді ірірек бір-

ліктермен ауыстырамын.

60 минут 1 сағатқа  
тең бол ған дықтан,  
60 минутты 
ірірек өлшем 
бірлік – 1 сағат қа 
ауыстырамын.

9 м 34 см – 4 м 52 см 3 ц 7 кг + 5 ц 16 кг       
4 сағ 34 мин + 67 мин 6 сағ 20 мин – 75 мин

1-сабақ • 3-сыныпта өткенді қайталау

     45 мин 

     ���23 мин 

     ��68 мин = 1 сағ 8 мин

Алдымен массаның, содан кейін уақыттың өлшем бірлік-
терін өсу ретімен жаз. Екі теңсіздіктен құрастыр. Шамалар-
дың мәнін қалай салыстыру керек екенін түсіндір.

9 ц 8 кг 

2 ц 10 кг 

6 ц 1 кг 

610 кг  

2 жыл 

658 жыл 

7 ғасыр 

42 жыл 

205 кг 

810 күн 

98 кг 

345 күн

3

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

+

1 сағ 16 мин  

     ���    45 мин  

               мин

      1 сағ 16 мин       76 мин 

     ���                     45 мин       45 мин 

                                мин       31 мин

Минут жетпейді.   
1 сағатты ауыс- 
тыра мын. 
60 мин + 16 мин =  
= 76 мин

– – –

60
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Мектепке баратын және қайтатын жолға ке-
тетін уақытыңды анықта. Күнделікті үйде қан-
ша уақыт болмайтыныңды есепте. Алдыңғы 
тапсырманың деректерін пайдалан. 

5В

Сабағыңның басталатын және аяқталатын уа-
қытын анықта. Сен қанша уақытыңды мектеп-
те өткізесің?

5Б

Дс Сс Ср Бс Жм
Қоңырау 
уақыты

1 Дүниет. Қаз. тілі Матем. Қаз. тілі Қаз. тілі 830 — 910

2 Матем.
Әдебиет-

тік оқу
Әдебиет-

тік оқу
Матем. Музыка 920 — 1000

3 АКТ Матем. Ағылш.�тілі Жарат. Матем. 1020 — 1100

4 Қаз. тілі Орыс тілі Өзін-өзі т.
Әдебиет-

тік оқу
Көркем 
еңбек

1120 — 1200

5 Ағылш.� тілі Жарат. Дене ш. Орыс тілі Дене ш. 1210 — 1250

6 Дене ш. 1300 — 1340

Қазақстанның аумағы

Қазақстан мектептерінде бір сабақ 40 минутқа со зылады. 
4-сыныптың сабақ кестесіне қара. Балалар ап тасы на неше 
сағат математика мен қазақ тілін оқитын дық тарын анықта. 
Кесте бойынша өзің сұрақтар мен есептер құрастыр. 

5A

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Берілген сабақ кестесі бойынша дүйсенбі күні 
үзіліс қанша уақытқа созылатынын есепте.5Ә
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(95 + 305) : 5
241 + 123 + 59 + 27
(330 + 30 + 90) : 3

(123 + 77) · 2
448 + 60 + 242
(12 + 18 + 20) · 6

Тиімді тәсілмен есепте.7

Өрнектерді амалдар бойынша жазып, мәнін тап.6

240 + (118 – 80) · 3
358 + (412 – 299) · 4

980 – 137 · 6 + 125
631 – (683 – 185) : 6

Пайымдай отырып шығар.

Отбасында үш ағайынды бала бар. Олардан жастары қаншада 
екенін сұрағанда, үлкені былай деді: «Үшеуіміздің жасымызды 
қосқанда 27 шығады. Менің жасыма Арманның жасын қос-
қанда 22, ал Бауыржан мен Арманның жасын қосқанда 15 жас 
болады». Ағайындылардың әрқайсы сы ның жасы қаншада?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

1-сабақ • 3-сыныпта өткенді қайталау

ОЙЛАСТЫР
ОЙЫҢМЕН БӨЛІС 

ҰСЫН

Қазақстан бойынша пойызбен саяхат жасайтын оқушыларға 
купе вагонға 9 билет үшін 108 000 теңге төленді. Егер купеге 
қарағанда плацкарт вагонның бір билеті 3 000 теңгеге арзан 
екені белгілі болса, онда плацкарт вагонмен саяхат жасайтын 
топ үшін 11 билетке қанша ақша төленеді?

Есепті шығар.88
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• Біз бір күнде 600 км жолды жүріп өттік.
• Дүйсенбі күні көрмеге кіруге 1 000 билет саттық.
• Қонақүйдегі 400 орыннан тек 50 орын ғана бос қалды.
• Бұл павильонда шамамен 700 жәдігер бар.
• Бір айдың ішінде біз Нұр-Сұлтан қаласы бейнеленген 150 ашық-

хат жи надық.
• Кіші конференц-залға 200-ге дейін, ал үлкеніне 400-ге дейін 

адам сыяды. 

Сен ағылшын және орыс тілдерінде санауды білесің бе?
Мәтіндегі сандарды әртүрлі тілде айт.

ЭКСПО-2017 көрмесіне көптеген елдерден туристер кел ді. 
Оларға мәтіндегі сандарды дұрыс оқуға көмектес.

1

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

65 + 879
1 000 – 645 

   416 : 8
   159 · 5 

34� 000 + 12 �000
91� 000 – 71 �000

2
САБАҚ

Есептеу тәсілдері мен есепті шығару 
әдістерін қайталайсың. 

Өрнектерді есептеп, дұрыстығын тексер.2

ҚАЙТАЛАУ

3-сыныпта өткенді қайталау
ЭКСПО-2017
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Есептерді шығар. Олардың қайсысы әртүрлі тәсілмен 
шығатынын анықта. Есепті шығарудың екінші тәсілін жаз.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

а) Көрмеге 200 оқушы келді. Әр топта 12 ер бала және  
8 қыздан бар. ЭКСПО-2017 көрмесіне барлығы неше ер бала 
келді? ЭКСПО-2017 көрмесіне барлығы неше қыз келді?

ә) Көрмені тамашалауға 140 қыз және 160 ер бала келді. Олар 
әр топта бала саны теңдей болатындай 10 топқа бөлінді. Әр 
топта неше баладан болады?

Теңдеулерді шеш.4

Теңдеулер құрып, оларды шеш.5

(450 – 300) · х = 450

х – (315 – 245) = 526

(859 – 259) : х = 200

 
х + 320          560 + 200

 

 
  х – 430           1�000 – 530

1. Теңдеуді ықшамдаймын.

2. Белгісіз амал компонентін 
анықтаймын.

3. Теңдеуді шешемін.

4. Дұрыстығын тексеремін.

ОСЫЛАЙ ТАЛДА!

2-сабақ • 3-сыныпта өткенді қайталау
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100 – 45 + 75 : 5 = 40 100 – 45 + 75 : 5 = 26 100 – 45 + 75 : 5 = 76

Өрнектерге теңдік тура болатындай жақшалар қой.7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есептерді теңдеу құрып шығар.6
ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

а) Дүйсенбі күні көрме павильондарының бірінде 958 адам 
болды. Олардың 429-ы – ересек адам, ал қалғаны – бастауыш 
сынып оқушылары. Дүйсенбі күні павильонда қанша бас тауыш 
сынып оқушысы болды? 

ә) Кешкісін көрме алаңында концерт өтті. Концертте 586 ере-
сек адам болды, ал қалғаны – балалар. Егер концертке барлығы 
800 адам келген болса, онда бала лардың саны қанша?

ЭКСПО-2017

Есепте. Дұрыстығын тексер. 

136 · 4
108 · 4

432 · 2
504 : 3

108 : 3
508 : 2

445 + 58
680 – 497

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Қонақтар көрмеден шыққаннан кейін дәмханаға кірді. Даяшы-
да 3 көк және 4 қызыл кесе болды. Ол үстелге 4 кесені қойды. 
Үстелде әр түсінен неше кесе болуы мүмкін? Барлық мүмкін 
нұсқалар ды тап.

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM
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Үшінші класс 
(миллиондар класы)

Екінші класс 
(мыңдар класы)

Бірінші класс
(бірліктер класы)

Жүздік 
мил-

лиондар

Ондық 
мил-

лиондар

Бірлік 
мил лион-

дар

Жүздік 
мыңдар

Ондық 
мыңдар

Бірлік 
мыңдар

Жүз дік-
тер

Он-
дық-
тар

Бір лік-
тер

5 1 0 7

4 5 0 0 8

3 4 5 0 6 0

3 6 0 2 8 9

1 0 0 0 0 0 0

3
САБАҚ

1 000 000 көлеміндегі сандармен 
танысасың, көптаңбалы сандарды оқуды, 

жазуды және салыстыруды үйренесің.

Кестеде көптаңбалы сандар жазылған. Оларды қалай  
оқиды? Бірліктер кла сының атауы айтыла ма? Мыңдар 
класының атауы ше? Кестеде жазылған сандарды оқы.

1

1. Әрбір класта 3 разрядтан бар.

2. Әр класс бойынша разрядтардың атауы 
ұқсас: бірліктер, ондықтар, жүздіктер.

3. Бірліктер класында санау бірліктермен, 
мыңдар класында – мыңдармен, миллион-
дар класында – миллиондар мен жүргізіледі. 

ЕСІҢДЕ САҚТА!

КЛАСС 

РАЗРЯД
ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Көптаңбалы сандар. Сандардың реті
Қазақстан сандармен

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM
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Көптаңбалы сандарды дұрыс жазу үшін:

• жоғары кластың бірліктер санын жаз;

• келесі кластың бірліктер санын жаз; 

• ыңғайлы болу үшін әр үш цифрдан оңнан солға қарай 
санап, арасын ажырат. 

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Сандарды оқы және салыстыр.2

5 980 * 9 000

125 * 55 352

33 000 * 100 055

 489 000 * 213 478

 650 000 * 65 000

 999 999 * 1 000 000

Көптаңбалы 

сандарды  

жоғары разря-

дынан бастап 

салыстырады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Сандарды өсу ретімен орналастыр.3

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

100 011 101 110 110 100 101 001

Қазақстан сандармен

Шетелдік турист айтылған сандарды жазып алғысы келді. Бірақ 

естуі бойынша жазғандықтан, көп қате жіберді. Оған бес жүз 

бесті атады, ал ол 5 �005 деп жазды. Бес жүз елудің орнына ол 

50 050 деп жазды. Бес мың елудің орнына 500 �050 деп жазды. 

Туриске айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет.

Турист жазған сандарды оқы.

Мәтінді оқы. 4А

4Ә

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



16

Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қо-
сындысы түрінде қалай  жазуға болады? Мысалды қара.
Берілген сандарды разрядтық қосылғыштардың қосын-
дысы түрінде жаз. 

5

Үлгі: 71 362 = 70 000 + 1 000 + 300 + 60 + 2.

902 005 250 452456 000 950 402

Қала мектептерінің бірінде бастауыш сыныпта 260 оқушы, 
ортаңғы сыныпта 340 оқушы, ал қалғаны жоғары сыныпта 
оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғары 
сыныпта қанша бала оқиды?

Қазақстанның солтүстігі мен 
батысында Ресей мен 7 591 км, 
шығысында Қытай мен 1 782 км, 
оңтүстігінде Қырғызстанмен 
1 241 км, Өзбекстанмен 2 354 км
және Түрікменстанмен 426 км 
ортақ шегарасы бар. Еліміз-
дің құрлықтағы шегарасының 
жалпы ұзындығын тап.

Есепті теңдеудің көмегімен шығар.7

Мәтінді оқы. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қо-
сындысы түрінде көшіріп жаз.6

3-сабақ • Көптаңбалы сандар. Сандардың реті.
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Сен оқитын мектепте қанша бала білім алады? Берілген 
тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр.8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Диаграммадан жылдар бой ынша салынған мектептер-
дегі орын санын анықта. Оларды кему ретімен жаз. Ең 
көп және ең аз орын санын салыстыр. 

10А

Сандарды разрядтық қосылғыштардың 
қосындысы тү рінде жаз. Сандармен 
төрт теңсіздік құрастыр. 

10Ә

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

2012
2013

2012
2013

50 485

2014
2015

2016
– орын саны

– мектеп саны

11
6

12
0

11
3

11
4 8
9

46 802 52 591 52 414

34 873

Ойлан және жауап бер.

Әлия мен Айнаның салмағы бірге алғанда 40 кг тартады. 
Айна мен Болат бірге 50 кг, Болат пен Серік бірге 90 кг тарта-
ды. Серік пен Арманның салмағы бірге – 100 кг. Арман мен 
Әлия – 60 кг. Әлияның салмағы қанша?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Қазақстан сандармен
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4
САБАҚ

Жүз миллион көлеміндегі көптаңбалы 
сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, 

берілген разрядқа дей ін сандарды 
дөңгелектеуді үй ренесің.

Үшінші класс 
(миллиондар класы)

Екінші класс 
(мыңдар класы)

Бірінші класс
(бірліктер класы)

Жүздік 
мил-

лиондар

Ондық 
мил-

лиондар

Бірлік 
мил лион-

дар

Жүздік 
мыңдар

Ондық 
мыңдар

Бірлік 
мыңдар

Жүз-
дік тер

Он дық-
тар

Бір лік-
тер

3 7 2 0 0 0

1 4 5 3 1 2

1 5 2 8 6 0 9

3 1 0 6 0 5 0 0

9 5 1 0 0 0 0 0 0

5 2 3 3 1 2 0 0 5

Сандарды оқы.1

Миллион – бұл мыңдардың мыңы. 1 000 000 – алты нөлі бар 
бірлікпен жазылатын сан. Миллион – келесі кластың, яғни 
миллиондар класының жаңа есептеу бірлігі.

Сандарды оқы және оларды өсу ретімен жаз. Жұп сан-
дардың астын сыз. 2

647 097 352 647 380 210 26 890 909 75 546 111

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Миллиондар класы. Сандарды дөңгелектеу
Қазақстан сандармен

ЕСІҢДЕ САҚТА!
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Берілген сандардағы әрбір разрядта барлығы қанша бір-
лік бар?3

900 003 800 650905 262 352 206

Нақты дәлдік керек емес немесе мүмкін емес болғанда, сан-
дарды дөңгелектей ді. Санды қандай  да бір разрядқа дей ін 
дөңгелектеу үшін осы разрядтағы цифрдың астын сызамыз. 
Енді асты сызылған цифрдан кей ін тұрған барлық цифрларды 
нөлге ауыстырамыз. Егер нөлге ауыстырылатын цифрлардың 
біріншісі 0, 1, 2, 3 немесе 4 болса, онда асты сызылған цифр-
ды өзгеріссіз қалдырамыз. Егер нөлге ауыстырылатын цифр-
лардың біріншісі 5, 6, 7, 8 немесе 9 болса, онда асты сызылған 
цифрды 1-ге арттырамыз.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Сандардағы әрбір разрядта барлығы қанша бірлік барын анықтау 
үшін, алдыңғы разрядтардың бірліктерін ажырату керек. 

ЕСІҢДЕ САҚТА!

123 456
санында

123 456 бірлік

123456 мың бірлік

12 3456 ондық

123456 мың ондық

1 23456 жүздік

123456 мың жүздік

Қазақстан сандармен

57 861

57 861 ≈ 58 000
+1

дөңгелектенетін 
разрядтың (бір-
лік мың) цифры

нөлге ауыс-
тырылған 

бірінші цифр

57 361

57 361 ≈ 57 000

дөңгелектенетін 
разрядтың (бірлік 

мың) цифры

нөлге ауыс-
тырылған 

бірінші цифр
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4-сабақ • Миллиондар класы. Сандарды дөңгелектеу

2019 жылғы 1 қаңтардағы көрсеткіш бойынша Қазақстан Рес-
публи касы халқының саны.
1. Қала – 10 698 210
2. Ауыл – ��������7 697 357

Қала халқының санын он мыңдықтарға дей ін дөңге лек те. 
Ауыл тұрғындарын жүз мыңдықтарға дей ін дөңгелекте. 

публи касы халқының саны.
1. Қала – 10 698 210
2. Ауыл – ��������7 697 3572. Ауыл – ��������7 697 3572. Ауыл – ��������

Сандарды жаз: 
а) миллиондар класының 8 бірлігі; 
ә) мыңдар класының 12 бірлігі; 
б) миллиондар класының 3 бірлігі және мыңдар класы-
ның 8 бірлігі.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Ондық мыңға, жүздік мыңға дейін дөңгелекте.

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Атырау облысы
330 218
303 573

Батыс Қазақстан 
облысы
339 259
313 066

Ақтөбе облысы
614 492
255 145

Маңғыстау облысы
271 054
407 145

Қызылорда облысы
352 020
442 314

Жамбыл облысы
447 007
678 435

Алматы облысы
457 411

1 581 523

Шығыс Қазақстан 
облысы
849 152
529 375

Түркістан облысы
   389 400
1 594 567

Қостанай облысы
475 681
397 114

Қарағанды облысы
1 097 419
281 114

Ақмола облысы
348 269
390 318

Павлодар 
облысы
532 029
221 824

Нұр-Сұлтан
1 078 384

Алматы
1 854 656

Шымкент
1 009 086

5

Солтүстік Қазақстан 
облысы
252 673
301 844

6

Жүздік мыңға дейін қалай дөңгелектеу керек екенін 
түсіндір.

1 351 427     748 121     835 427     325 921

396 871       875 498       438 175 
431 105       126 345       �������������15 481

4А

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

4Ә
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Балалардың жасы нешеде екенін 
есепте. Жауабыңды дәптерге жаз.

9

• Барлық балалардың жас ын 
қосқанда 40 жас болады.

• Серік Арманнан 2 жас үлкен.

• Болат пен Нұрлан – егіздер.

• Арман егіздерден 1 жас 
үлкен.

• Арманның жасы бәрінің
жасының қосындысының 
төрттен біріне тең.

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Есептеуді орында.

20 999 + 1
52 399 + 1

2 000 – 1
65 999 + 1

200 000 – 1
318 000 – 1

345 999 + 1
765 000 – 1

7

Тапсырманы орында.

Әртүрлі 6 цифр ой ла. Олардан алты таңбалы 
3 сан құрастырып жаз. Өсу ретімен қай та 
жаз. Ондық мыңға дейін дөңгелекте. 

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

 Қазақстан сандармен

46 · 10 67 · 10 25 · 10 58 · 10 19 · 10 88 · 10

46 · 9 67 · 9 25 · 9 58 · 9 19 · 9 88 · 9

9-ға көбей туді қалай  орындауға болатынын ой лан. Осы тә-
сіл ді түсіндір. Есептеу кезінде оны қолдан. Өз мысалыңды 
құрастырып, оны есептеуді досыңа ұсын.

8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС
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5

Көптаңбалы сандармен 
арифметикалық амалдар 

орындауды үй ренесің.

Жыл басындағы 17 жасқа дей інгі балалардың саны

2016 жыл 2017 жыл

барлығы
оның ішінде 

барлығы
оның ішінде

ұлдар қыздар ұлдар қыздар

5 459 028 2 803 263 2 655 765 5 623 387 2 889 156 2 734 231

Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы тү-
рінде жаз.

2А

Берілген сандардан 1-ге артық және 1-ге кем сандарды 
ата. 2Ә

52 369 14 003 11 123 405 102
125 500 200 125 120 329 235 140
409 210 865 007 100 365 180 180

Кестені оқып, сандарды дөңгелекте:
а) миллионға дей ін; 
ә) жүздік мыңға дей ін; 
б) ондық мыңға дей ін. 

1

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

САБАҚ

Көптаңбалы сандармен арифметикалық
амалдар орындау

Қазақстан сандармен

КӨПТАҢБАЛЫ
САНДАР

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM
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Есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. 
Есепте. 3

8 – 3

8 000 – 3 000

60 + 20

60 000 + 20 000

900 – 400

900 000 – 400 000

300 + 50 + 9

359 – 9 

359 – 50 

359 – 300

359 – 359

9 бірл. – 4 бірл.

9 мыңд. – 4 мыңд.

7 жүзд. – 6 жүзд.

7 жүзд. мың – 6 жүзд. мың

5 онд. + 2 онд.

5 онд. мың + 2 онд. мың

3000 + 500 + 90 + 4

3 594 – 4  

3 594 – 90

3 594 – 500

3 594 – 3 594

а)

ә)

Қа зақстан туралы мәліметтерді бірлік мыңға 
дей ін дөңгелектеп, көшіріп жаз.

• Қазақстанның жер аумағы – 2 724 900 км2.
• 01.01.2019 жылғы көрсеткіш бой ынша 

Қазақстандағы халық саны – 18 395 567 адам. 

• Ең ірі суқоймалары:

1. Каспий  теңізі – 371 000 км2;
2. Арал теңізі – 8 303 км2;
3. Балқаш көлі – 16 400 км2.

• Ауданы бой ынша ең үлкен облыс – Қарағанды. 
Оның ауданы – 428 000 км2.

4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Қазақстан сандармен
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125 5 155 555 5

1 250 50 155 555 50

12 500 + 500 155 555 – 500

125 000 5 000 155 555 5 000

125 000 50 000 155 555 50 000

18 �000 + 300 + х = 20 �000 75 �900 – у = 45� 000 + 5 �000

Есепте. 5

Теңдеулерді шеш.6

87 900 – 3 000 – 500 

126 987 – 20 000 – 80 

480 000 + 900 + 2 000

320 000 + 4 000 000 + 60 000 

7 480 000 – 5 000 000 – 400 000 

56 700 000 – 6 000 000 – 300 000

Есепте. Топ ішінде кім жылдам есептейді? Мына баған-
дардың құрылу заңдылығын тап. Өзің осындай мысалдар 
бағанын ойластырып, қайтадан есепте.

7

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС • ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС 

Сандарды оқы. Заңдылықты анықта. Заңдылықты жал-
ғас   ты р, тағы 3 сан жаз.8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

120 021 340 043230 032

5-сабақ • Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау
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900 000 – 600 000
58 000 – 45 000
125 000 – 20 000

125 000 000 – 20 000 000
290 000 + 310 000 000
45 000 000 – 11 000 000

Есепте. Дұрыстығын тексер.10

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Деректер бой ынша* кесте құр және таудың ең биік нүк-
телерін өсу ретіне қарай орналастыр. 
Берілген сұрақтарды пайдаланып, есептер құрастыр:
• … нешеге биік?
• … нешеге аласа?

9

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

• Мұзтау шыңы – 4� 506 м

• Абай  шыңы – 4� 511 м

• Талғар шыңы – 4� 973 м

• Ұлытау (Ақмешіт шыңы) – 1 �131 м

• Тянь-Шань тауларындағы: 
Хан Тәңірі шыңы – 6 995 км; 
Жеңіс шыңы – 7 439 м. 

Қазақстан сандармен

* «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия. – Алматы, 1998.
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6

Көптаңбалы сандарды каль кулятордың 
көмегімен  қосуды және азай туды 

үй ренесің.

Есептеудің қалай  орындалатынын түсіндір.1

14 000 – 14 000
92 000 – 8 000
253 457 – 400 – 50 – 7
405 000 + 80 000 + 700
789 000 – 80 000 – 9 000
100 000 + 20 000 + 800 + 30

48 000 + 5 000
79 000 + 6 000
34 000 + 9 000
12 000 + 8 000
53 000 – 5 000
31 000 – 7 000

ҚОСУАЗАЙТУ

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Нөлдермен аяқталатын көптаңбалы сандарды ауызша қосу 
және азай ту үшін, алдымен оларды кластарға бөліп ал.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Үлкен сандармен орындала-
тын есептеулерді калькулятор-
мен есептеген ыңғай лы. Бұл құ-
рылғыларды қайдан көрдің?

КАЛЬКУЛЯТОР            

Есептеудің қалай  орындалатынын түсіндір. Тексер.2

76 100 – 400
29 000 + 40 000

 60 700 – 900
 76 000 – 29 000

 71 400 – 500
 39 700 + 400

САБАҚ

Көптаңбалы сандармен арифметикалық 
амалдар орындау

Менің елім сандармен
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Есептеудің тиімді тәсілін түсіндір. Есепте.4

567 000 – 999 =

765 000 – 1 999 =

467 000 – 60 999 =

450 035

– 1 000 + 1

= 449 036– 999

= 449 035

Есепте. Досыңа тексеруге бер. Қосуды қалай тексеруге 
болады? Азайтуды қалай тексеруге болады?

286 000 – 80 000 – 6 000

905 000 + 70 000 + 700

100 000 + 70 000 + 200 + 40

92 000 000 + 80 000

82 000 000 – 60 000 000

56 000 000 – 9 000 000

5

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Менің елім сандармен

Мәтінді теру және 
редакциялауды 

меңгерген 
адамдар саны

Электрондық 
пошта мен 

интернетте жұмыс 
істеуді меңгерген 

адамдар саны

Басқа програм-
маларды 

меңгерген 
адамдар саны

Барлығы 4 126 991 2 493 122 2 207 635

Ерлер 1 881 676 1 159 782 1 025 816

Әй елдер 2 245 315 1 333 340 1 181 819

Тапсырманы орында.

Ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан 
асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгей ін анықтады. 
Сол уақытта барлығы қанша адам мәтін редакциялауды, 
электрондық пошта қолдануды меңгергенін есепте. Кестеден 
тағы қандай  ақпарат алуыңа болады?

3

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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(702 565 – 702 000) : 5 · 3  
(135 496 – 135 000) : 8 · 4 
(960 502 – 60 000) – 0 · 251 · 2
(235 000 + 745) – (30 000 + 5 000) · 0

Қандай  есептеулерді ауызша, қандай  есеп-
теулерді жазбаша орындауға болатынын 
анықта. Өрнектердің мәнін тап. Калькуля-
тордың көмегімен есептеуіңді тексер.

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Әріптермен қандай цифрлардың 
белгіленгенін анықта.8

АБВГ
АБВГ+

ВГДБГ

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Сегіз таңбалы сан жаз. Қандай цифрлар қолдандың? Ол 
цифрлардан ең үлкен және ең кіші сегіз таңбалы сандар 
құрастыр.

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

6-сабақ • Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау

Жыл

Қала
1999 2009 2019

Нұр-Сұлтан 328 341 613 006 1 078 384

Алматы 1 130 621 1 365 632 1 854 656

Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын 
халық саны қаншалықты өскенін калькулятор дың көме-
гімен есепте. Өзің тұратын жердегі немесе жақын орна-
ласқан қаладағы халық санын анықта.

6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

1 078 384

1 854 656
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7
САБАҚ

Көптаңбалы сандарды баған түрінде 
қосуды және азай туды үй ренесің.

Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азай ту алго-
ритмін есіңе түсір. Көптаңбалы сандармен амалдарды 
қалай орындауға болады?

1

Көптаңбалы сандарды қосу кезінде бірліктерді бірліктердің, 
ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүз діктердің, мың-
дықтарды мыңдықтардың астына, т.с.с. жазады.

Бірліктерді бірліктерге, ондықтарды ондықтарға, жүздіктерді 
жүздіктерге, мыңдықтарды мыңдықтарға, т.с.с. қосады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

1. Жазамын: … .

2. Бірліктерді қосамын: … .

3. Ондықтарды қосамын: … .

4. Жүздіктерді қосамын: … .

5. Мыңдықтарды 
қосамын: … .

6. Ондық мыңдарды 
қосамын: ... және т.б.

7. Жауабын оқимын: … .

ҚОСУ
АЗАЙТУ

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндіріп көр.2

Көптаңбалы сандарды жазбаша 
қосу және азай ту

Елімізге саяхат жасау
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Әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндір.

Көптаңбалы сандарды азайту кезінде бірлік терді бірліктердің, 
ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің, мың-
дықтарды мыңдықтардың астына, т.с.с. жазады.

Бірліктерден бірліктерді, ондықтардан ондықтарды, жүздіктер-
ден жүздіктерді, мыңдықтардан мыңдықтарды, т.с.с. азайтады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

1. Жазамын: ... .
2. Бірліктерді азайта-

мын: ... .
3. Ондықтарды  

азайтамын: ... .
4. Жүздіктерді  

азайтамын: ... .
5. Мыңдықтарды  

азайтамын: ... .
6. Ондық мыңдарды 

азай тамын: ... және т.б.
7. Жауабын оқимын.

 Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

984 140 – 568 

125 659 – 4 128

 85 025 – 49 145 

445 200 + 6 257 

550 + 3 644 

22 300 + 65 478 

7-сабақ • Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту

Жазбаша орында. Қалай есептеу қажеттігін түсіндір. 4

5 003 – 845 
5 000 – 153  

80 000 – 24 150 
600 000 – 6 704 

150 082 – 27 563 
510 082 – 53 826
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Ай атаулары Сатылған билеттер саны

Қаңтар Бес мың бес

Ақпан Он мың үш жүз сегіз

Наурыз Он екі мың бес жүз сегіз

Сәуір Тоғыз жүз елу үш

Мамыр Төрт мың үш жүз тоқсан

Маусым Екі мың жиырма

Пойыздың
№

Жолдағы барлық 
уақыт

Ересектер 
билеті

Балалар 
билеті

1 16 сағ 6 мин 12 114 тг 6 050 тг

2 16 сағ 6 мин 15 115 тг 7 158 тг

3 18 сағ 24 мин 10 475 тг 5 240 тг

4 18 сағ 24 мин 6 761 тг 3 380 тг

Есепті шығар.5

Әуежолы кассасының бірінде қанша билет сатылғаны кесте-
де көрсетілген. Алғашқы үш ай да және жарты жылда қанша 
билет сатылғанын есепте.

6

Мен Алматыда тұрамын. Біздің сынып Нұр-Сұлтан қаласына 
балалар фестиваліне баруды жоспарлап отыр. Біз онлай н-би-
лет сатып алуға шешім қабыл-
дадық. Іздестіруіміздің нәти-
жесі қандай  бол ғанына қара.
Ең арзан билетті таңдауға кө-
мектес. Ең жылдам жүретін 
пой ыздың купесіне бір ере-
сек адамға және бір балаға 
ар налған билеттің жалпы ба-
ға сы неше теңге тұрады?

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Елімізге саяхат жасау
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Есептеуді жазбаша орында.  

1 000 000 – 234      100 568 – 90 854
378 992 + 524     100 169 004 + 771 001

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына пой ызбен келе жатқан-
да, біз сандарға қатысты ой ын ой лап таптық.  

Өрнектерді дәптеріңе бағанмен жаз. 3, 7, 6, 2 цифрларынан 
ең кіші және ең үлкен төрт таңбалы сандар жаз. Олардың 
ай ырмасын тап. Ай ырманың цифрларынан ең кіші және ең 
үлкен сандар құрастыр. Тағы да ай ырмасын тап. 

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есепті шығар.

Автобекетте 7 үлкен автобус және 5 шағын автобус тұр. 
6 мәшине жолға шығып кетті. Біз 1 үлкен автобус пен 5 шағын 
автобус жолға шығып кетті деп тұжырымдай аламыз ба? 
Барлық мүмкін нұсқаларды қарастыр.

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

7-сабақ • Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту

 Мәтінді оқы. 

Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласынан басқа қала-
ларға дейінгі автокөлік жолының арақашықтығы: Ақтө бе қ. – 
1 500 км; Павлодар қ. – 440 км; Тараз қ. – 1 700 км; Түркіс-
тан қ. – 1 300 км; Ақтау қ. – 2 700 км; Атырау қ. – 2 100 км;
Көкшетау қ. – 310 км; Өскемен қ.– 990 км; Орал қ. – 2 000 км; 
Петропавл қ. – 610 км; Қостанай қ. – 700 км.

Мәтіндегі сандарды өсу ретімен жаз.

8
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8
САБАҚ

Көптаңбалы сандармен есеп теулер 
орындап, тексересің.

Бір бағанды таңда. Жазбаша есепте және тексер.2А

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

53 200 – 5 097
31 200 – 7 086

34 209 + 4 908
48 209 + 50 078

100 000 – 99 005
609 000 – 70 901

ПЫСЫҚТАУ

Көптаңбалы сандарды жазбаша 
қосу және азай ту

Қазақстандағы күз мезгілі

Есепке сызба сызып, есептің 
шешуін өрнек түрінде жаз. 2Ә

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Арман 15  450 м қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару 
үшін жолға шықты. Ол 3 050 м жолды атпен және 10 500 м 
жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. 
Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? 
Жауапты километр және метрмен өрнекте.

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

 Уақытты белгіле. Есепте. Бір-біріңді тексер. Қалай тексер-
геніңді түсіндір.1

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

34 000 + 12 000
12 000 + 87 000
84 000 – 63 000
92 000 – 81 000

99 000 000 + 4 000 000
5 000 000 + 58 000 000
7 000 000 000 + 46 000 000
65 000 000 + 9 000 000 000
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Сандармен ойын ойна. Өрнектерді дәптеріңе баған 
түрінде жаз және есепте.5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

2, 5, 7, 4, 1 цифрларынан ең үлкен және ең кіші бес таңба-
лы сандарды жаз. Олардың айырмасын тап. Айырманың 
цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрастыр. Тағы да 
айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала.

734 345 * 778 345  
609 987 * 609 978  
209 808 * 890 209  

1 000 000 – 999 * 100 000 – 99 799 
800 + 100 800 * 799 800 – 100 100 
182 503 + n * n + 185 203

Күзде көгөністер қоймасына 900 000 кг сәбіз әкелінді. Бірінші 
күні – 320 500 кг, ал екінші күні – 460 150 кг, ал қалғаны үшінші 
күні әкелінді. Үшінші күні неше килограмм сәбіз әкелінді? 
Жауапты тонна және килограммен өрнекте.

Есепті шығар. Кері есеп құрастыр және шығар.3

Салыстыр.4

Жазбаша есепте. Тексер. 

903 256 251 + 1 954 101    100 456 925 – 85 256 000

6

8-сабақ • Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту

Сандарды жаз.

а) Мыңдар класының 45 бірлігі және 125 бірлік.
ә) Миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 
200 бірлігі.
б) Мыңдар класының 20 бірлігі мен 350 бірлік.

7
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Теңдеуді шешу алгоритмін есіңе түсір. Теңдеулерді шеш.

70 000 – х = 214 · 2       х + 10 009 = 21 100

9

 Есепті шығар.

Үш құрбы – Балауса, Айман және Толқын орманға жидек
теруге барды. Олар жидекті себет, шелек, қорапқа терді. 
Айманның себетке де, қорапқа да, ал Балаусаның қорапқа 
термегені белгілі. Қыздардың әрқайсысы жидекті қандай 
ыдысқа терді?

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Баған түрінде есепте. Есептеулерді 
калькулятормен тексер. 

(1 000 000 – 234) + (378 992 + 524 100)
(100 568 + 90 854) – (771 001 – 669 004)

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Есептердің шешуін өрнек түрінде жазып, шығар.

а) Бір ауылдың 18 жасқа дей інгі тұрғындарының саны – 
900 адам. Ал екінші ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындары 
осы мөлшердің үштен бір бөлігін құрай ды. Екі ауылда 18 жас -
қа толмаған қанша адам тұрады?

ә) Жолаушының 9 800 теңгесі болды. Ол 4 200 теңгеге пой ызға 
және 500 теңгеге автобусқа билет сатып алды. Жолаушының 
қанша теңгесі қалды?

б) Жолаушының 9�����������������������800 теңгесі болды. Ол 4�����������������������200 теңгеге 
Ал матыға дей ін және дәл сонша бағаға кері қай татын би лет 
сатып алды. Оның қанша теңгесі қалды?

8

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Қазақстандағы күз мезгілі
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9

Массаның жаңа өлшем бірлігі – 
миллиграммен та нысасың, шамалар мәнін 

салыстырасың.

а) Арман киттің массасы – 3 т, Әлия 
кит тің массасы – 30 ц, ал Айна киттің 
массасы 3 000 кг екендігін айтты. 
Олардың қайсысы дұрыс айтты?

ә) Жаз:

Масса бірліктерінің өзара байланысын есіңе түсір.1

 Арман киттің массасы – 3 т, Әлия 
кит тің массасы – 30 ц, ал Айна киттің 
массасы 3 000 кг екендігін айтты. 

1 кг = □ г
1 т = □ кг

1 ц = □ кг
1 т = □ ц

Миллиграмм (мг) – бұл массаның 
кіші өлшем бірлігі. 

1 г = 1 000 мг 1 кг = 1 000 000 мг

Миллиграммен нені өлшейтінін қара. Өз мысалдарыңды 
ұсын.2

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

ЕСІҢДЕ САҚТА!

САБАҚ

Миллиграмм
Қазақстандағы күз мезгілі МИЛЛИГРАММ
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Миллиграммен өрнектеп, өсу ретімен жаз.3

5 г 200 мг 3 г 61 мг 4 г 35 мг 1 кг 20 г

а) Бір облыстың картоп өсірушілері 70 571 т картоп жинады. 
Ал облыс халқына 90 000 т картоп қажет. Басқа өңірлерден 
қанша тонна картоп әкелу керек? 

ә) Биылғы жылы бір облыстың бағбандары 86 000 кг алма 
жинады. Былтыр бұдан 6 555 кг алма кем жиналған. Екі жылда 
барлығы қанша килограмм алма жиналды? 

б) Биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502 525 т күріш 
жинады. Былтыр бұдан 5 456 т күріш кем болды. Алдыңғы жылы 
былтырғы жылға қарағанда 2 315 т күріш кем болды. Алдыңғы 
жылы қанша тонна өнім жиналды?

1)  + (  – )  2) (  – ) –    3)  – 

Оқы. Әр есеп үшін өрнектің сұлбасын таңда. Есептерді 
шығар.

4

Калькуляторда есептеуге арналған қызықты тапсырма лар 
ой лап тап. Оны сыныптастарың құрастырған тапсырма-
лармен ауыстыр және оларды орында.

5А

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

5Ә

Калькуляторды пай даланып, күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы 
каникулдың әрқайсысы қанша уақытқа созылатынын 
есепте:

а) тәулікпен     ә) сағатпен     б) минутпен

5А

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Қазақстандағы күз мезгілі
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9-сабақ • Миллиграмм

Тапсырманы орында.

Өзің тұратын елді мекеннен Нұр-Сұлтан қаласына дей інгі 
ара қашықтық қанша километр екенін анықта. Егер сен 
Нұр-Сұлтан қаласында тұрсаң, онда Алматы қаласына дей інгі 
арақашықтықты тап. Өзің тұратын елді мекеннен ең жақын 
орналасқан үлкен қалаға дей інгі арақашықтықты анықта. Осы 
арақашықтықтарды салыстыр.

8

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Әлия қалалардың арақашықтығын сай ттан автокөлік жолдары 
бой ынша білді. Атыраудан қай  қала алыс орналасқан? Қанша 
километр алыс?

Тапсырманы орында.7

Сандармен ойын ойна. Өрнектерді дәптеріңе баған 
түрінде жаз және есепте. 

7, 6, 2, 1, 0 цифрларынан ең кіші және ең үлкен бес таңбалы сан 
құрастыр. Олардың ай ырмасын тап. Ай ырманың цифрлары нан 
ең үлкен және ең кіші сандар құрастыр. Тағы да ай ырмасын 
тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қай тала.

6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

километр алыс?

3 393 км

2 653 км

Атырау

Өскемен

Тараз
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Есепті шығар.

Әлия әкесімен бірге бақшадан мас-
сасы 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг және 
7 кг болатын 7 асқабақ жинап алды. 
Асқабақтарды 4 себетке әрқайсысын-
да массасы бірдей болатындай бөліп 
салды. Мұны олар қалай орындады?

9

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Есепті шығар.

Анасы Әлияға: «45 қызанақты үш ыдысқа бөліп сал, екеуіне 
теңдей, ал үшіншісіне алдыңғы екі ыдыстың әрқайсысына 
қарағанда 2 есе аз сал», – деп тапсырма берді. Әлия 
қызанақтарды қалай салады деп ойлайсың?

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Есепте және тексер. 

900 487 – 45 789 

647 802 + 145 009

902 156 – 87 099

378 992 + 524 100

563 409 158 – 56 743 000

1 000 000 000 – 454 360 007

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Әлия әкесімен бірге бақшадан мас-
сасы 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг және 
7 кг болатын 7 асқабақ жинап алды. 
Асқабақтарды 4 себетке әрқайсысын-
да массасы бірдей болатындай бөліп 
салды. Мұны олар қалай орындады?

7 кг

5 кг

6 кг

4 кг

3 кг2 кг
1 кг

Қазақстандағы күз мезгілі
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10

Көлемнің өлшем бірліктерін, олар-
 дың арақатынасын біле аласың. 
Текше мен тікбұрышты параллеле-
пи педтің көлемдерін өлшейсің.

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

САБАҚ

Кеңістіктік геометриялық фигуралар. 
Көлемді өлшеу

Аңыз

Сен туған өлке нің табиғатына бай-

ланысты аңыз дарды білетін болар-

сың. Мысалы, Бурабай туралы аңыз. 

Тау нені есіңе түсіреді? Адамдар табиғаттағы кейбір нысан-

дарды ертегі кейіпкерлеріне ұқсатады.

Бұл қораптың ұзындығы – 5 см, ені – 3 см және 
биіктігі – 4 см. Оған қырлары 1 см болатын 
қанша текше сыятынын есептеп көр.

Арман өз есептеуін жүргізді. Ол бір қатарда 
қырлары 1 см болатын қанша текше бар 
екендігін санады: 5 · 3 = 15 (текше). 
Содан соң осындай  қатарлардың санына, 
яғни 4-ке көбей тті: 15 · 4 = 60 (текше).
Ал сен қалай  санадың?

Кеңістіктік фигуралардың ата-
уын есіңе түсір. Олардың қай сы-
сы ішіне қырлары 1 см болатын 
көптеген кішкентай  текшелерді 
салуға ыңғай лы қорапқа ұқсас?

1Ә

Тапсырманы орында.

х4

4
 с

м

5 см3 см

1А

Қоршаған ортадан осы сияқты пішіндегі заттарды ата.

шар

конус

п
и

р
ам

и
д

а

текше

ц
и

л
и

н
д

р
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Көлемнің өлшем бірліктерін, олар-
 дың арақатынасын біле аласың. 
Текше мен тікбұрышты параллеле-
пи педтің көлемдерін өлшейсің.

Аңыз

1 см3 = 1 000 мм3

1 дм3 = 1 000 см3

1 м3 = 1 000 дм3

1 дм3 = 1 000 000 мм3

1 м3 = 1 000 000 см3

1 л су = 1 дм3

5 м3 * 5 000 дм3   1 м3 * 10 000 см3

5 дм3 * 5 000 см3   5 см3 * 5 000 мм3

10 000 см3 * 5 дм3   1 дм3 * 500 000 мм3

Ай налаңнан шамамен көлемі осындай  заттарды табуға 
тырыс.

Салыстыр.3Ә

Берілген тәсілді пай даланып, текшенің көлемін қалай  
есептеуге болады? Қабырғалары 3 см болатын текше 
пішінді қорапқа қырлары 1 см болатын текшелер салын-
ды деп ой ла. Қалай  есептей тініңді ай тып бер.

2

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

1-тәсіл 2-тәсіл

3А

ЕСІҢДЕ САҚТА!

1 см3

1 дм3

1 м3
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Бір таңбалы сандардың кубтарының мәнін есіңе түсір. 
Бір таңбалы сандардың және 10 санының кубы мен 
квадратының мәні қаншаға тең екенін жаз.

6

Суреттегі қораптарға қабырғалары 1 см болатын тек-
шелердің нешеуі сыятынын есептеп көр. Осылай ша сен 
көлемді табуды білетін боласың.

4

Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.

12 м3 = □ дм3  1 000 000 мм3 = □ см3

3 м3 = □ дм3  1 дм3 = □ см3 = □ мм3

3Б

10-сабақ • Кеңістіктік геометриялық фигуралар. Көлемді өлшеу

Ойлан және сұраққа жауап бер.

Қырлары 3 см болатын жасыл ағаш текше 
қырлары 1 см болатын текшелерге бөлінді. Үш 
жағы боялған неше текше алынады? Екі жағы 
боялған ше? Бір жағы боялған ше? 

5

1 см

1 см

4 см8 см

3
 с

м

5 см2 см1 см

13 23 33 43 53 63 73 83 93 103
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345 + 345
3 456 + 3 456
34 567 + 34 567
345 678 + 345 678

321 – 123
4 321 – 1 234
54 321 – 12 345
654 321 – 123 456

Есепті шығар.9

Ағайынды үш жігіт ішінде 99 бағалы тас бар қобдиша тауып 
алды. Қобдишада 7 анартас, 8 гауһар, 9 ақық, 10 алтын, 11 ла -
ғыл, 12 меруерт, 13 жақұт, 14 зүмірет, 15 алмас тастар бол-
ды. Ағайындылар тастарды тең бөлісе алмады. Олар зергерге 
барды. Ол әрқайсысына тастың үш түрінен 33 тастан бөліп 
алуды ұсынды. Олар асыл тастарды қалай бөлісті?

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Қай  ыдыстағы суды мына текшеге құюға болады?

Қыры 1 дм болатын текше пішінді ыдысқа 
1 л су сыятынын сен білесің бе?7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

1 дм3

1 л

Баған түрінде есепте. Өз досыңа арнап осыған ұқсас тап-
сырма құрастыр және орындалуының дұрыстығын тексер.

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

8

Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 

500 г 3 мг = □ мг
4 000 дм3 = □ м3

14 ғ. = □ жыл

3 см2 = □ мм2

300 000 мг = □ г
5 000 дм3 = □ м3

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Аңыз

50 л
5 л

8 л

алуды ұсынды. Олар асыл тастарды қалай бөлісті?

8 дм3
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Ауданның өлшем бірліктері

1 см2 = 100 мм2 1 дм2 = 10 000 мм2

1 дм2 = 100 см2 1 м2 = 10 000 см2

1 м2 = 100 дм2 1 км2 = 1 000 000 м2

11

Ауданның жаңа өлшем 
бірліктері – ар, гектар жөнінде 

білетін боласың.

Өлшемдері суретте көрсетілген тіктөртбұрыш пішінді 
алқаптардың ауданын квадрат километрмен тап. Метрді 
километрге өрнекте.

2

Ұзындық пен ауданның өлшем бірліктерінің кестесін 
есіңе түсір. Осы кестеде сен қандай  өлшем бірлігін бірін-
ші рет кездестіріп тұрсың? Қандай  аудандарды өлшеген 
кезде квадрат километр қолданылады деп ойлайсың? 

1

3000 м

3000 м

50
00

 м

3000 м

1000 м

2000 м

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

САБАҚ

Ар, гектар – ауданның өлшем бірліктері
Қазақстан – ауылшаруашылық бағытындағы ел
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Ауданның өлшем бірліктерінің арақатынасына қара. Са-
лыс тыру және өрнектеу кезінде мәліметтерді қолдан.3А

Сандарды салыстырмас бұрын не істеу керек деп ойлай-
сың? Салыстыр.3Ә

1 га
1 а · 100

1 м2 · 100
1 дм2 · 100

1 см2 · 100
1 мм2 · 100

5 м2 * 50 см2 

5 дм2 * 505 см2 

10 000 м2 * 5 га 
10 м2 * 50 050 см2

6 м2 * 60 дм2

5 га * 50 000 м2 

Ар – метрлік өлшем жүй есіндегі ауданның өлшем бірлігі. 
Қабырғаларының ұзындығы 10 м болатын шаршының ауда-
нына тең.

1 а = 10 м · 10 м = 100 м2 

Кейде 1 арды «сотық» деп атайды.

Гектар – метрлік өлшем жүй есіндегі ауданның өлшем бірлі-
гі. Жер учаскесін өлшеу үшін қолданылады. 1 га – қабырғалары 
100 м болатын шаршының ауданына тең.

1 га = 100 а = 100 м · 100 м = 10 000 м2

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Қазақстан – ауылшаруашылық бағытындағы ел

Шамаларды есептеуге арналған алгоритм: 
• ірі бірліктерді ұсақ бірліктерге алмастыру; 
• берілген амалды орындау;
• ұсақ бірліктерді ірі бірліктермен алмастыру.

ЕСІҢДЕ САҚТА!
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а) 36 дм : 9  400 кг : 4  100 cм3 : 2

Қорытынды жаса: шамаларды санға бөлген кезде, ... шығады.

ә) 27 дм : 9 см 400 а : 100 а 10 дм3 : 100 см3 

 69 т : 23 т 1 км : 500 м 800 м3 : 8 м3

Қорытынды жаса: шаманы шамаға бөлген кезде, ... шығады.

а) Саяжай жерінің ұзындығы – 25 м, ені – 20 м. Жердің барлық 
ауданының жартысына алма отырғызылған. Барлық жердің 
төрттен бір бөлігін алмұрт ағашы алып жатыр. Қалған бөлігіне 
бұталар отырғызылған.

ә) Фермер шаруашылығында 500 га жер бар. 50 га жерге би-
дай егілді. Бидай егілген жерге қараған да, қарақұмық егуге  
5 есе артық орын бөлінді. Қалған жерге қара бидай егілді. 

3 га = □ м2 45 га = □ а = □ м2 

1 000 000 мм2 = □ см2 4 дм2 = □ см2 = □ мм2

Бөліндінің мәнін тап.5

Мына мәтіндерді есеп деп айтуға бола ма? Неге? Оларды 
есеп болатындай толықтыр және шығар.6

Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.7

11-сабақ •  Ар, гектар – ауданның өлшем бірліктері

Есепте. Есептеу алгоритмін құрып көр.4

2 га – 2 000 м2  
30 м2 – 300 дм2  
5 см2 + 500 дм2 

50 дм2 + 50 м2 
7 м2 + 70 дм2 
8 а – 80 м2

60 а + 30 м2  
10 см2 + 1 000 см2  
500 м2 + 6 а
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Қандай  жазық зат, жер учаскесі немесе жердің бір аумағы 
төмендегідей  ауданға ие болуы мүмкін екендігін анықта: 
1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 1 га.

8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

55 000 дм2 – 500 см2

800 м2 : 4 м2

32 000 м2 + 500 а

20 см3 + 2 000 см3

800 м2 + 1 а 
50 га – 50 а

Есепте.10

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

1 м2

1 м2

1 а

1 а

1 га1 дм2

1 дм2

1 см2

1 см2

Қазақстан – ауылшаруашылық бағытындағы ел

Ойлан және жауап бер. 

Балалар жылқыларды суғаруға ай дап келді. Егер барлығы 
26 бас пен 82 аяқ санаған болса, қанша бала және қанша жылқы 
болған? Жауаптар нұсқасына қара. Олардың қайсысы дұрыс? 
Жауабыңды дәлелде.

13 бала, 11 бала,  6 бала,
13 жылқы.  15 жылқы. 20 жылқы.

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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12

Аудан, көлем, уақыт бірліктерін 
түрлендіресің және оларға амалдар 

қолданасың.

1 см3 – 100 мм3

1 дм3 – 200 см3

100 м2 + 2 га 

800 а : 2

1 000 cм3 – 1 дм3

400 м2 : 4 

200 дм3 + 100 м3

10 см3 + 1 000 см3

5 м3 : 100 дм3

500 м3 + 100 дм3

5 м3 + 100 дм3

50 м2 + 100 дм2

Аудан мен көлемнің өлшем бірліктерінің кестесін есіңе 
түсір. Өрнектердің мәнін тап.1

1 см2 – 10 мм2

1 см2 – 1 мм2

100 мм2 – 10 мм2

1 м2 – 10 см2

1 га – 10 а 

1 дм2 – 10 см2

1 дм2 – 1 см2

1 км2 – 300 000 м2

1 000 см3 : 4

1 м3 + 200 дм3

100 мм3 + 10 см3

1 000 см3 + 100 дм3

1 м3 – 1 дм3

10 000 мм3 : 50

100 дм3 + 100 см3

1 000 см3 : 20

Ауданның өлшем бірліктерінің 
кес тесін пай  даланып, амал дар-
ды орында.

2А

Көлемнің өлшем бірліктерінің 
кес тесін есіңе түсір және амал-
дарды орында.

2Ә

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

ПЫСЫҚТАУ

Ауданның өлшем 
бірліктерінің 

кестесі:
1 см2 = 100 мм2

1 дм2 = 100 см2

1 м2 = 100 дм2

1 дм2 = 10 000 мм2

1 м2 = 10 000 см2

1 км2 = 1 000 000 м2

1 га = 10 000 м2

1 а = 100 м2

Көлемнің өлшем 
бірліктерінің 

кестесі:
1 см3 = 1 000 мм3

1 дм3 = 1 000 см3

1 м3 = 1 000 дм3

ЕСІҢДЕ САҚТА!

САБАҚ

Шамалардың өлшем бірліктерін 
түрлендіру және оларға амалдар қолдану

Қазақстанның әлемдегі орны

АУДАН 
КӨЛЕМ
УАҚЫТ
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Аудан, көлем, уақыт бірліктерін 
түрлендіресің және оларға амалдар 

қолданасың.

Ұзындығы Ені Периметрі Ауданы

12 м ? м ? м 96 м2 

? см 20 см ? см 860 см2

30 м ? м ? м 750 м2

60 см ? см ? см 720 см2

Диаграммадан ауданы бойынша ең үлкен және ең кіші мем-
ле кетті ата.

Дүниежүзінің ірі 10 мемлекетінің ауданын біліп ал. Ре сей 
мен Алжирдің, Қазақстан мен Канаданың аудандарын  
салыстыр. Кесте бойынша өз сұрағыңды қой. 

3

Кесте бойынша тіктөртбұрыштар туралы есептер құ-
растыр және шығар.4

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Қазақстанның әлемдегі орны

Мемлекет 
атауы Ауданы, км2

Ресей 17 124 442

Канада 9 984 670

Қытай 9 598 077

АҚШ 9 526 468

Бразилия 8 514 877

Мемлекет 
атауы Ауданы, км2

Аустралия 7 692 024

Үндістан 3 287 590

Аргентина 2 780 400

Қазақстан 2 724 900

Алжир 2 381 741

18 000 000

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

км
2

Ресей

Канада

Қыта
й

АҚШ

Аустр
алия

Арге
нти

на

Қаза
қста

н

Алжир

Брази
лия

Үндіста
н
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12 + 102

22 + 202

32 + 302

42 + 402

52 + 502

62 + 602

72 + 702

82 + 802

92 + 902

102 + 1002

Бір таңбалы сандардың және 10 санының квадраттары-
ның мәнін есіңе түсір. Ондықтардың және 100 санының 
квадраттарының мәнін тап. Есепте.

5

Фермердің ауданы бойынша ең үлкен жер учаскесін тап.6

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102

1
4

9
16

25
36

49
64

81
100

30 а

5 га

20 а
100 м2

200 м

50
0 

м

12-сабақ • Шамалардың өлшем бірліктерін түрлендіру және оларға 
     ���������������������амалдар қолдану
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Ауданның қандай өлшем бірлігін сотық деп атайтынын 
есіңе түсір. Дұрыс жауапты таңда.

Фермер 4 сағат ішінде 12 сотық жерді жыртты. 6 сағат ішінде 
ол қанша жерді жыртатынын анықта. 

а) 8 сотық   ә) 18 сотық   б) 12 сотық

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Есепте. Зер салып қара.

а) Қорапта әрқайсысы 500 мг-нан 10 түйір дәрі бар. Қорапта 
барлығы неше грамм дәрі бар? 

ә) Сағат таңғы 8-ді көрсетіп тұр. 360 минуттан кей ін сағат 
нешені көрсетеді? 

б) Сағат күндізгі 14-ті көрсетіп тұр. 90 минуттан кей ін сағат 
нешені көрсетеді?

в) 2 жыл бұрын Әлияның жасы 8-де, ал анасы 34 жаста бо ла-
тын. 3 жылдан кей ін Әлия мен оның анасының жасы нешеде 
болады?

8

 Есепті шығар.

Сыртқы көрінісі бірдей 8 бөлшек дайындалды. Оның біреуі 
басқаларынан жеңіл болып шықты. Гіртасы жоқ таразының 
көмегімен тек екі рет өлшеу арқылы осы жеңіл бөлшекті 
басқаларынан қалай бөліп алуға болады? 

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Қазақстанның әлемдегі орны

300 м2 + 2 га * 600 а : 2
2 см3 – 100 мм3 * 1 дм3 – 200 см3

1 000 cм3 : 1 дм3 * 800 м2 : 4 м2

2 000 дм3 + 200 м3 * 200 см3 + 2 000 см3

Салыстыр.10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



52

1 жыл, 1 тәулік, 1 сағат, 1 минуттың жартысы, үштен бір 
бөлігі, төрттен бір бөлігі қаншаға тең екенін жаз.

13
САБАҚ

Уақыт өлшем бірліктерінің 
үлесін табасың. 

— сағ = 1 мин

— ж. = 1 ай

— ғ. = 1 ж.

— сағ = 30 мин

— апта = 1 күн

— тәул. = 1 сағ 

ЕСІҢДЕ САҚТА!

1
60

1
2

1
12

1
2

1
4

1
3

1
5

1
6

1
10

1
7

1
24

1
100

Бос орынды толтыр.2

Уақыт өлшем бірліктерінің кестесін есіңе түсір.  1А

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

1 сағат = 60 минут
1 ғасыр = 100 жыл
1 жыл = 12 ай 

1 минут = 60 секунд
1 тәулік = 24 сағат
1 жыл = 365 тәулік (366 тәулік)

Уақыт өлшем бірлігінің үлесі
Айтыс

— тәул. = □ сағ

— ғ. = □ ж.

3 тәул. 6 сағ = □ сағ

— мин = □ с

— ж. = □ ай

12 мин 25 с = □ с

— сағ = □ мин

— ғ. = □ ай

6 сағ 9 мин = □ мин

1Ә
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Атамның ауылында ай тыс кешкі сағат 6-дан түн ортасына 
немесе тәуліктің төрттен бір бөлігіне дейін созылуы мүмкін 
екені н ай тты. Бұл неше сағат болады?

Ойлан және жауап бер.3А

«Біз ауылда Наурыз мерекесін атап өттік. Кешке қарай , 
нақтырақ ай тқанда, кешкі беске ширек уақыт қалғанда 
ай тыс басталды. Ай тыс таңсәріге дей ін жалғасты. Ал таң сәрі 
дегеніміз — таңғы төрт жарым. Жақсылықты дәріптегендер 
жеңіске жетті», – деді Арман.

Мәтіннің ішінен математикалық шамаларды теріп жаз. 
Есеп құрастыр және шығар. 

3Ә

Айтыс

Есепті шығар.

Концертте әрқай сысы 3 минутқа созылатын 9 күй , әрқай сысы 
4 минутқа созылатын 5 күй  шертілді. Сондай -ақ жарты сағат 
хормен 3 шығарма орындалды. Барлық күй лер мен хордың 
орындауындағы шығармалардың аралығы – 2 минут. 
Концерттің қанша уақытқа созылғанын анықта.

4

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ • ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС
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Бос орындарды толтыр.5

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

9 ғ. = □ ж.

144 сағ = □ тәул.

3 тәул. 14 сағ = □ сағ

925 с = □ мин □ с

12 мин 30 с = □ с

19 апта 5 тәул. = □ тәул.

9 ж. 10 ай = □ ай

249 мин = □ сағ □ мин

«Жарты», «ширек», «он бес минутсыз» сөздерін пай да-
ланып, суретте көрсетілген уақытты ата. Циферблатты 
алып, досыңа әртүрлі уақытты көрсет. Ол осы сөздерді 
пайдаланып, сағаттың қанша болғанын айтуы тиіс. 

6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Әлия театрдан үйге келген кезде, сағат тілі 15 сағат 5 минут-
ты көрсетіп тұрды. Театрдан үйге дейінгі жолға ол 25 минут 
жұмсаған болса, қойылым сағат қаншада аяқталған?

7

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

а) 14 сағ 40 мин ә) 15 сағ 40 мин б) 16 сағ 10 мин

13-сабақ • Уақыт өлшем бірлігінің үлесі

а)

ә)

б)

в)
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Айтыс

Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Есеп-
теуіңді калькулятордың көмегімен тексер.

50 005 – (1 534 + 827) – 1 005
706 250 – (50 000 – 2 341) + 55 559
105 000 + 78 000 – (350 + 25 600)
905 340 – (45 670 – 3 007) + 50 002

8

• 240 санын үштен бір бөлікке кеміт.
• Ғасырдың жартысын жылмен көрсет.
• Бір жылдың ширегін ай мен көрсет.
• 570 санының үштен бірін тап.
• Центнердің жартысы қанша килограмм 

болады?
• �1�

5
  сағатта қанша минут бар?

Өрнектерді жаз және есепте.11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Арман айтыскер ақыннан жасы қаншада екенін сұрады. Ақын 
былай  деп жауап берді: «Егер мен қанша жыл өмір сүрген 
болсам, тағы дәл сонша жыл өмір сүріп, оған екі жылды қоссақ, 
онда менің жасым 100-ге келеді». Ақынның жасы нешеде?

1010
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Фигураның қабырғаларын өлше. Ауданын тап. 9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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14
САБАҚ

Басқа мемлекеттердің валютасымен 
(еуро және доллармен) танысасың және 

 ұсақтауды үй ренесің.

Еуро – Еуропалық Одақтың бірыңғай  
валютасы. Қа  ғаз ақша мен монеталарға 
қара.

Еуроцент — ақшаның ұсақ бірлігі. 
1 еуро – 100 еуроцент.

Еуроның (€) 1, 2, еуроценттің (с) 1, 2, 5, 
10, 20 және 50 монеталары бар. Артқы 
бетінде қай елде шығарылғанына бай-
ланысты айырма шылықтары болады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Еуро мен еуроцентті қалай ұсақтауға болады?1

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Әр суретте қанша ақша бар екенін есепте. Еуроның бел-
гіленуін пай даланып жаз.2

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Қазақстан әлемде

Еуро (€), доллар ($).
Валютамен орындалатын операциялар

2€
□€  □ = 2€

□c  □ = 2€
□  □c = 2€

□ □c = 2€

500 €
□€ □ = 500 € □€ □ = 500 €
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Доллар (ағылшынша dollar) ($)– дүниежүзіндегі көптеген елдер-
дің валютасының атауы. Бір дол лар 100 центке (с) тең. 

ЕСІҢДЕ САҚТА!

1 
4

доллар 1 
2

доллар 1 доллар

1 дайм 10 центке тең5 цент1 цент

Ойлан және жауап бер.

Туристер танымал фонтандардың біріне жылына монета-
лармен 200 000 еуро тастай ды екен. Бұл қанша және қандай  
монеталар болуы мүмкін? Монеталарды жинаудың бір нұс-
қасын ойластыр.

3

Қазақстан әлемде

АҚШ валютасының қағаз ақшалары мен монеталарына 
қара. Мына соманы берілген ақшалармен ұсақта және 
сана: 524 $; 834 $.

4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС
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килограммен секундпен минутпен

4 т 9 кг 3 мин 10 с 2 сағ 40 мин

9 ц 3 кг 20 мин 15 с 3 сағ 25 мин

Қазақстандағы ең ірі қа  ғаз 
ақшалар – 10 000 тг жә не 
20 000 тг. 

Олар ды басқа қағаз ақ-
шалармен ұсақтаудың екі 
нұс қа сын жаз. 

6

Тапсырманы орында. Көрсетілген өлшем бірліктеріне 
өрнекте. 7

35 €     125 $     1 204 €      308 €

Еуромен немесе доллармен берілген соманы қандай 
қағаз ақша және монеталармен жинау ға болатынын жаз.5

Қағаз ақшаларды тіктөртбұрышпен, ал монеталарды дөңге-
лек пен қорша. 

Мысалы: 35€ =  ÆÆÆ10€   +   10€   +   10€   +   1€   +   Æ2€   +   2€

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

14-сабақ • Еуро (€), доллар ($). Валютамен орындалатын операциялар

583 809 + 297 008
9 078 237 + 364 559

96 265 706 + (5 004 039 + 4 001 563)
400 000 099 – (36 000 205 – 39 486)

Есепте. Кері амал қолдану арқылы досыңның қалай есеп-
тегенін тексер.

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

8
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Әкем алған тауарларына құны әртүрлі қағаз ақшамен 
төлем жасады. Артық қалғанын монеталармен қай та-
рып алды. Қайтаратын ақшаны монеталармен жинаудың 
бірнеше мүмкін болатын нұсқасын жаз.  

9

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

а) доллармен;
ә) еуромен.

Сатып алған кәдесый-
ға шетел валютасымен 
төлем жаса. Оларды жа-
зып, қағаз ақшаны тік-
төртбұрышпен, ал моне-
таны дөңгелектеп қорша. 

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

25 $
22€

53 $
46€

85 $
75€

 Дұрыс жауапты тап.

Екі балада барлығы 8 монета болды. Екі баланың біреуі 1 мо-
нета, ал екіншісі 3 монета жұмсаған кезде, олардың қолын-
дағы монеталары теңдей  болды. Олардың әрқай сысында 
қанша монетадан болған? 

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

4 және 4 5 және 3 7 және 1 6 және 2

Қазақстан әлемде

14 345 тг

85 $
75€
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15
САБАҚ

Басқа мемлекеттің валютасымен (рубль) 
танысасың, оны ұсақтауды үйренесің.

Рубль ( ) – Ресей валютасының 
атауы.

1 рубль (руб.) = 100 копейка (коп.) 

Қазақстаннан Ресей ге 
келген туристер кәде-
сый лар сатып алмақшы 
болды. Кәдесый  сатып 
алуға қажетті соманы 
рубльмен және копейка-
мен төлеуге көмектес.

1

345 руб.

550 руб.

360 руб.

Есепте. Кері амал қолдану арқылы сыныптасыңның есеп-
тегенін тексер.

2

3 809 + 297 008
59 787 + 364 559

198 658 + 205 989
80 181 – 54 999

50 065 – 9 848 
580 036 – 9 488

Амалдарды орында.3

8 руб. 50 коп – 7 руб. 10 коп
12 ж. 8 ай  + 4 ай 
9 сағ 10 мин – 3 сағ 40 мин

7 тәул. 8 сағ + 2 тәул. 20 сағ
10 сағ 45 мин + 12 сағ 38 мин
5 апта 2 күн – 4 апта 6 күн

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

550 руб.

360 руб.

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Рубль ( ). Валютамен 
орындалатын операциялар

Қазақстан әлемде

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Басқа мемлекеттің валютасымен (рубль) 
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Басқа мемлекеттің валютасымен (рубль) 
танысасың, оны ұсақтауды үйренесің.

Рубльмен берілген бағаларды қарап көр. Заттардың құ-
нын қағаз ақша жинағының қосындысы түрінде жаз. 

Тұрмыстық техника сатып алу үшін ресейлік бір отбасы өз 
бюдже тінен 50 000 рубль бөлді. Бұл ақшаға қандай  тұрмыстық 
тех никалар сатып алуға болады? Әртүрлі нұсқаны қарастыр. 
Соманы қағаз ақшамен жинақтауға көмектес.

4А

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Сурет бойынша өзің есептер құрастыр.4Ә

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Қазақстан әлемде

Есепті шығар.

Әжей Ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып 
алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. 
Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей  болса, әжей қанша ақ 
және қанша қызыл жіп сатып алады?

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

6

Тапсырманы орында.

Периметрі 420 мм, 64 см, 460 мм-ге тең тіктөртбұрыштардың 
ені мен ұзындығының мүмкін болатын нұс қаларын сан-
тиметрмен жаз. Әрбір тіктөртбұрыштың ауданын тап.

5

32 000 руб.

4 000 руб.
3 000 руб.

45 000 руб.

6 000 руб.

21 000 руб.

28 000 руб.
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Атауы Бағасы Саны Құны

Нан 2 $
бірдей 

?
?Ірімшік 5 $

15-сабақ • Рубль ( ). Валютамен орындалатын операциялар

Кесте бой ынша есеп құрастыр.8Ә

70 $

Ойлан және жауап бер.

Егер Айман 3 раушангүл сатып алса, оның 140 рублі қалады. Ал 
5 раушангүл сатып алса, оның 100 рублі қалады. Бір раушангүл 
қанша тұрады?

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

9

Есепті шығар.

Дүкеннен әрқайсысы 54 рубльден 4 тәрелке және 2 саптаяқ са-
тып алынды. Егер 1 саптаяқ 1 тәрелкеден 2 есе арзан тұратын 
бол са,4 тәрелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға бо-
лады?

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Сұраққа жауап бер.

596 $-ға ұн, 653 $-ға қант және 386 $-ға сүт сатып алу үшін 
кәсіпкерге 2 000 $ жеткілікті ме? 

8A

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Тапсырманы орында. 

Оқушы бірдей  бағада 8 қалам мен 6 қарындаш 
сатып алды. Ол 8 қаламға 16 рубль 80 копейка 
төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша төледі? 
Барлығына қанша төледі? Мүмкін болатын нұсқа-
ларды қағаз ақша және копейкамен жинақтап көр.

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ
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Шартты белгілерге назар аудар. Дәптеріңе әр қала атауы-
ның тұсына тұрғындар санын жаз.1

– 1 000 000-нан астам
– 400 000-нан 599 999-ға дейін

– 300 000-нан 399 999-ға дейін

– 200 000-нан 299 999-ға дейін
– 100 000-нан 199 999-ға дейін.

– 99 999 адамға дейін.

Ақша ұсақтайсың, көптаңбалы сандарды 
баған түрінде есептей сің.

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Мәтінді оқы. 

Нұр-Сұлтан қаласынан Алматыға дей інгі арақашықтық темір-
жол бой ын ша 1  354 км-ді, автокөлік жолымен 1  200 км-ді 
құрай ды. Ыстанбұлдан Анкараға дей інгі арақашықтық 450 км-
ді, Нью-Й орктен Вашингтонға дей ін 228 км-ді, Сидней ден 
Канберраға дей ін 300 км-ді құрай ды. Бейжіңнен Шанхай ға 
дей інгі арақашықтық – 1 318 км. 

Мәтіндегі сандарды өсу ретімен жаз. Қорытынды жаса: қай  
мемлекеттердің екі ірі қаласының арасы бір-бірінен алыс ор-
наласқан?

2

Өткенді қорытындылау
Қазақстан әлемде

16
САБАҚ
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Сусындар

1-тағам
Сорпа 380 тг
Кеспе 240 тг

Қуырдақ 260 тг
Қазақша ет 420 тг

Қымыз (1 кесе) 150 тг
Шұбат (1 кесе) 200 тг

2-тағамАс мәзірі

 Амалдарды орында. 3

Бірінші, екінші, үшінші тағамның әрқайсысы екі түрлі 
тағамнан тұратындай өз ас мәзі ріңді құрастыр. 

4Ә

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Шетелдік қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұнайды. 
Ас мәзіріне қара. Үш түрлі тағамнан түскі ас ішудің қандай  
нұсқалары бар және олар нешеу? Мүмкіндіктер тармағы-
ның нұсқаларын құрып, теңгемен ең арзан және ең қым-
бат түскі ас мәзірін анықта.

4А

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ • ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

16-сабақ • Өткенді қорытындылау

9 тәул. 2 сағ – 6 тәул. 9 сағ
13 ж. 8 ай + 5 ай
9 сағ 20 мин – 6 сағ 40 мин

5 тәул. 8 сағ + 9 тәул. 46 сағ
10 сағ 15 мин + 12 сағ 45 мин
5 апта 3 күн – 3 апта 6 күн

Сенің сатып 
алған заттарың:

Сенде бар қағаз 
ақшалар:

Қай тарып алынатын артық ақшаны сана. Сен оны қандай  
қағаз ақшамен және монетамен аласың? Нұсқалардың 
біреуін жаз.

5

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ • ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС
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Ойланып жауап бер.

Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен, ал өзінің әпкесінен 5 жас 
кіші. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас болады. Марат ағайдың 
жасы нешеде? 
Жауаптардың бірін таңда: 25 жас; 17 жас; 29 жас.

7

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Тапсырманы орында.

Дымбілмес өзінің достары туралы өлең жазуға 
5  минут және 17 секунд уақыт жұмсады. Бұл 
шы ғарма шылық жұмыспен ол қанша секунд 
айналысты?

а) 317 секунд  ә) 517 секунд  б) 360 секунд

8

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Есепті шығар.

Ерлан Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Ол – Мәскеу универ-
ситетінің студенті. Ерлан оқуына кетуге дай ындалып жатыр. 
Оның Мәс кеуге немен баратынын таңдауға көмектес. Касса-
да қай тарып беретін ақшасын есепте. Ерланға қай тарылатын 
ақшаны қандай  ақшалармен беруі мүмкін? 
Нұсқалардың бірін жаз.

6

Қазақстан әлемде
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Бірлік 
мыңды 

2 есе кеміт

Ондық 
мыңды 1-ге 

арттыр

Ондықты 
4-ке арт- 

тыр

Жүздік 
мыңды 3-ке 

кеміт

Бірлік мыңды 
5-ке 

арттыр

538 667 974 239 800 701587 483 412 000

Өзіңді тексер17
САБАҚ

Нені үйренгеніңді 
тексересің.

Сандарды жаз:
а) мыңдар класының 5 бірлігі; 
ә) миллиондар класының 48 бірлігі және мыңдар класының 
  500 бірлігі;
б) миллиондар класының 702 бірлігі және 205 бірлік.

Салыстыр. 1�
2

сағ * 4 мин + 20 мин  20 мин · 3 *
1�
2

тәул.

 1 �000 дм3 · 20 * 4 · 5 м3 50 га : 10 * 50 а · 2

Сандарды оқы. Жаңа алынған сандарды өсу ретімен жаз.

Көптаңбалы сандарды қалай  оқу, жазу және 
салыстыру керектігін түсінемін және білемін.1

Шамалар туралы білімімді қолданып, олармен есептеу-
лер орындаймын. 2

Сандар заңдылығына және көптаңбалы сандардың раз-
рядтық құрамына талдау жасай  аламын.3
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Балалардың қай сысының әмиянында ақша көбірек? Әр балада 
қанша ақша бар екенін қалай есептеуге болады?

Дұрыс есептелген бе? Тексер. Қателерді түзет.

Көрсетілген соманы шетелдік валютамен ұсақ ақшаға 
ай ырбастай  аламын және есептеу жүргіземін.4

 Есептеулердің дұрыстығын тексере аламын.5
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1(В)-БӨЛІМ

БІР ТАҢБАЛЫ САНҒА КӨБЕЙ ТУ ЖӘНЕ БӨЛУ

Ортақ тақырып: «ҚҰНДЫЛЫҚТАР»

Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейтуді және
бөлуді орындауды үйренесің.

2, 5 және 10 сандарына бөлінгіштік белгілерін білетін 
боласың.

Тең, қиылысатын, қиылыспайтын және ішкі жиындар
арасындағы қатынасты анықтауды үйренесің.
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18
САБАҚ

1 000 000-ға дей інгі сандарды 
ауызша көбей ту және бөлуді 

үй ренетін боласың.

Қосындыны санға қалай  көбей туге болатынын есіңе 
түсір. Қосындыны санға қалай  бөлуге болады?1

Есепте. Дұрыстығын тексер.2

а) Есептеудің қалай  орындалғанын түсіндір.

(1 000 + 200 + 30 + 4) · 2 = 1 000 · 2 + 200 · 2 + 30 · 2 + 4 · 2  

Осы біліміңді пай даланып, өрнектердің мәнін тап. 
 1 234 · 2   ���31 211 · 3  

ә) Есептеудің қалай орындалғанын түсіндір.

(2 000 + 400 + 60 + 8) : 2 = 2 000 : 2 + 400 : 2 + 60 : 2 + 8 : 2

Осы біліміңді пай даланып, өрнектердің мәнін тап. 
 2 468 : 2   ���93 699 : 3 

22 341 · 2 123 212 · 3 111 202 · 4 444 804 : 4

(a + b) · c = a · c + b · c  
(a + b) : c = a : c + b : c
c · (a + b) = c · a + c · b

Амалдар қасиеттері ауызша есептеуге көмектеседі. Көптаңба-
лы санды бір таңбалы санға көбей ту (бөлу) үшін оны разряд-
тық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып, көбей туді 
(бөлуді) разряд бой ынша орындау қажет.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Көптаңбалы сандарды ауызша  
есептеу тәсілдері
Құндылықтар туралы түсінік
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Тиімді тәсілмен есепте.3

a) (300 000 + 60 000 + 6) : 6 
 (8 000 + 400 + 20) : 2  
 (40 000 + 20 000 + 6 000) : 6 
 (36 000 + 18 000 + 9 000) : 9  
 (490 + 14 000 + 7 000) : 7  
 (21 000 + 210 + 35) : 7

ә) (1 000 + 200 + 50) : 5 
 (8 000 + 1 200 + 1 800) : 5 
 (10 000 + 300 + 300) : 2 
 (10 400 + 12 600 + 1 000) :4 
 (5 600 + 1 300 + 30 000) : 6 
 (20 000 + 5 000 + 500 + 10) : 5

Тапсырманы орында.

Арман достарының қандай құндылықтарды білетінін анық тау 
үшін олардың арасында сауалнама жүргізді. 
Өрнек терді амалдар бойынша жазып, мәнін тап. Сонда сен 
балалардың әрқайсысы қай сөзді айтқанын білесің.

4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Мейірімділік 
100 000 – 42 000 : 2

Білім 
4 · (14 500 – 13 400)

Адалдық 
29 500 : 5 + 40 093

Өмір
90 800 – 40 844 : 4

Достық 
124 113 · 2 + 369 600 : 3

Отбасы 
55 128 – 44 682 : 2

Еңбек 
700 809 – 22 000 · 4

4 400 
Әлия

371 426 
Арман

80 589 
Болат

79 000 
  Ерлан

32 787 
Айна

612 809 
Серік

45 993 
Ерке

18-сабақ • Көптаңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



71

Теңдеулерді шеш.7

х – 465 = 1 231 · 3

а + 347 = 897 · 4

401 000 – у = 24 121 · 2

1 000 000 – 62 · х = 987 600

Сұлбаны пайдаланып, 3-тапсырмаға ұқсас өрнектер 
құрастыр.5

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

(  +  + ) : 3 (  +  + ) : 5

Өрнектердің мәнін тап. Бөлгішті өзгерткенде бөліндінің 
мәні қалай өзгеретіні жөнінде қорытынды жаса.

а)  96 : 4 
 � 96 : (4 · 2) 
 � 96 : (4 : 2)

ә)  999 : 3 
 � 999 : (3 · 3) 
 � 9 999 : (3 : 3)

8

Мәтіндерді оқы. Олар есеп болатындай сұрақтар ойлас-
тыр. 

а) Қайырымдылық концертіне 21 234 кәсіби және одан екі есе 
артық кәсіби емес әртістер қатысты. 

ә) Қайырымдылық концертін өткізуден 966 399 теңге жи нал-
ды. Оның үштен бір бөлігі балалар ауруханасына, ал қалғаны 
балалар үйіне жіберілді. 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

6

Құндылықтар туралы түсінік
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Хабарландыруды қара. Мереке күні билеттің құны қанша 
тұрады? Жеңілдік бой ынша 4 адамның демалысына қан-
ша ақша жұмсау керек? Әдеттегі күнмен салыстырғанда 
қанша ақша үнемделетінін анықта.

Шектеу қой ылмай тын билеттің 
бағасы – 4 242 теңге.
Жеңілдік бой ынша бағасы – ?

1 сағ – 1 246 теңге.
Жеңілдік бой ынша бағасы –  ?

9

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Есепті шығар.

Үш данышпан: «Қайсымыз ақылдырақпыз?» – деп дауласты. 
Олардың дауын шешуге кездейсоқ өтіп бара жатқан жолаушы 
көмектесті. Ол: «Менде үш қызыл, екі ақ қалпақ, яғни бес қалпақ 
бар екенін көріп тұрсыңдар. Енді көздеріңді жұмыңдар», – 
дейді. Олардың әрқайсысына қызыл қалпақтан кигізіп, ағын 
жасырып қалды. «Енді көздеріңді ашыңдар. Басына қандай  
түстегі қалпақ киіп тұрғанын кім анықтаса, сол өзін ақылды 
деп есептеуіне болады», – дейді жолаушы. Данышпандар 
бір-біріне қарап, ұзақ отырды. Әрең дегенде біреуі: «Менің 
басымдағы – қызыл қалпақ», – деді. Ол оны қалай білді?

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

18-сабақ • Көптаңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері

Есепте. 

844 268 : 2 12 234 · 2
396 633 : 3  31 332 · 3
639 996 : 3  11 321 · 3
284 682 : 2 412 311 · 2

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

НЕГЕ
АТА

ТҮСІНДІР
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19
САБАҚ

Көптаңбалы санды бір таңбалы 
санға көбей ту және бөлу амалдарын 

орындауды үй ренесің.

Шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздарда жа-
зылған сандардың барлығын бөлуге болатын санды тап. 
Сәй кес теңдіктерді жаз.

1

Сен жазбаша көбей ту және бөлу алгоритмін білесің. Көп-
таңбалы санды бір таңбалы санға көбей ту амалы қалай  
орындалғанына қара. Есептеу алгоритмін түсіндір.

2А

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Жазамын: … .
Бірліктерді көбей темін: … . 
Ондықтарды көбей темін: … .
Жүздіктерді көбей темін: … . 
Мыңдықтарды көбей темін: … .
Ондық мыңдарды көбей темін: … .

Жауабын оқимын: … .

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Көптаңбалы санды бір таңбалы 
санға көбей ту және бөлу

Білім – өмірлік құндылық

Сәй кес теңдіктерді жаз.

70

60

80
30420

кітаптар

120
компьютер

360
білім

240ғаламтор
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Көптаңбалы санды бір таңбалы санға бөлудің қалай 
орындалғанына қара. Есептеу алгоритмін түсіндір.2Ә

 Жазбаша түрде түсіндіре отырып есепте. Тексер.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

112 342 · 2 

233 231 · 3 

444 103 · 2 

313 021 · 3

84 264 : 2 

69 369 : 3 

846 822 : 2 

848 444 : 4

Жазамын: … .

Алғашқы толымсыз бөлін-

гіш – 4 ондық мыңды 

анықтаймын. 

Бөліндіде 5 цифр болады.

Ондық мыңды бөлемін: … . 

Бірлік мыңды бөлемін: … . 

Жүздікті бөлемін: … . 

Ондықты бөлемін: … . 

Бірлікті бөлемін: … . 

Жауабын оқимын: … .

Бөлуді жоғары разрядтан бастап орындайды. Алдымен ал-
ғашқы толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын 
анықтайды.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

19-сабақ • Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу
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 Есепке сызба сызып, оны шығар.6

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

N және M қалаларының арақашықтығы – 309 км. Осы қалалар- 
дан бір-біріне қарай 2 автокөлік шықты. Біріншісі – 108 км, 
ал екіншісі 47 км жүрді. Автокөліктердің бір-бірінен ара-
қашықтығы қандай?

Алғашқы толымсыз бөлін-
гіш – 5 мыңдықты анықтай-
мын.
Бөліндіде 4 цифр болады. 
Бірлік мыңды бөлемін: … .
Жүздікті бөлемін: … .
Ондықты бөлемін: … .
Бірлікті бөлемін: … .
Қалдық қалады.
Қалдықты бөлгішпен  
салыстырамын.
Жауабын оқимын … .

Қалдықпен бөлудің қалай орындалатынын есіңе түсір. 
Алгоритмді түсіндір.4

 Қалдықпен бөлуді орында.5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

129 336 : 5 
97 833 : 2

252 665 : 2 
998 734 : 5

428 644 : 5 
444 848 : 5

Білім – өмірлік құндылық
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 Теңдеулерді шеш.7

601 000 – у = 24 121 · 3
231 + х = 90 909 : 3

20 · а = 568 + 432
963 – х = 900 – 579

а) Тәулік басталған кезден бастап: 
 • түнгі 11 сағат 15 минутқа дей ін;
 • кешкі 6 сағат 45 минутқа дей ін қанша уақыт өтті?

ә) Жыл басталғаннан бері 4 ай  өткен болса, онда қай  ай  және 
қай  күн болатынын күнтізбеден анықта? 6 ай  10 күн өтсе ше?

Есепте. Өз мысалдарыңды құрастыр.8

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

19-сабақ • Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу

Тапсырманы орында. 

Қабырғалары 3 см және 6 см болатын тіктөртбұрыш сыз. 
Тіктөрт бұрышты екі үшбұрышқа және екі төртбұрышқа бө-
ле тіндей  етіп екі түзу сызық жүргіз. Қиылысу нүкте лерін 
әріптермен белгілеп, фигуралардың атауын жаз.

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

9

а) Есепте.
13 242 · 2 + 63 297 73 865 + 84 844 : 2
31 202 · 3 – 80 090 700 000 – 639 963 : 3

ә) Қалдықпен бөлуді орында.

84 845 : 2 93 368 : 3
45 869 : 4 65 587 : 5

Тапсырманы орында.10

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ
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20
САБАҚ

Көптаңбалы санды бір таңбалы 
санға көбей ту және бөлу амалдарын 

орындауды үй ренесің.

«Егер ісің оңға басқанын қаласаң, 
ой ланып барып кіріс».

«Білімнің саны емес, сапасы 
маңызды. Ең қажеттісін білмей -ақ, 
өте көп білуге болады».

239 125 · 3

218 645 · 3

Абай Құнанбаев

655 935

Лев Толстой

717 375 

Есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көптаңбалы сан-
дарды есептеудің қалай  орындалғанын түсіндір.2А

Лев Толстой

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Есептеуді дұрыс орындасаң, мына сөздерді кім ай т қанын 
білесің. Ол сөздердің мағынасын қалай  түсінесің? 

1

Көптаңбалы санды бір таңбалы 
санға көбей ту және бөлу

Білім – өмірлік құндылық
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2 010 : 2
15 012 : 2

60 018 : 3
12 006 : 3

105 432 : 4
615 615 : 3

841 240 : 4
661 083 : 3

Есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көптаңбалы сан-
дарды есептеу қалай  орындалғанын түсіндір. Қысқаша 
жазба қалай  орындалады?

3А

Түсіндіре отырып, жазбаша түрде есепте. Тексер.3Ә

Түсіндіре отырып, баған түрінде есепте.2Ә

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

2 008 · 6 22 005 · 3 10 507 · 5 7 006 · 6

20-сабақ • Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу
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Есепте. Өзара байланысты өрнектерді тап.4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

184 308 · 3
80 599 · 2

552 924 : 3
42 772 : 4

10 693 · 4
161 198 : 2

Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте.6

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

98 : 49 · 50 – 78 + 54 : 18 · 26 – 77
13 · 7 – 69 + 46 + 81 : 27 · 18 + 17

29 · 3 – 49 + 27 + 19 · 4 – 59
72 : 18 · 23 – 43 + 56 : 14 + 96

Есепті шығар.5

Мектеп кітапханасының кітап қорын толықтыру үшін әрқай -
сысы 932 теңгеден 8 сөздік, 1 758 теңгеден 5 энциклопедия 
және 784 теңгеден 7 ертегілер жинағы сатып алынды. Кітаптарды 
сатып алу үшін барлығы қанша ақша жұмсалды?

Білім – өмірлік құндылық
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Тапсырманы орында.

Мектеп кітапханасындағы бірінші сөреде 5 кітап, ал екінші-
сінде 10 кітап тұр. Оқырмандар бірнеше кітапқа тапсырыс 
берді. Егер сөреде 9 кітап қалса, онда қанша кітапқа тапсы-
рыс берілді? Бірінші сөредегі барлық кітаптар орнында қалуы 
мүмкін бе? Екінші сөреде барлық кітаптар орнында қалуы 
мүмкін бе? Бірінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге 
болады? Екінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге 
болады? Барлық мүмкін жағдайларды қарастыр.

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

20-сабақ • Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу

Есепті шығар.

660 теңгеге альбом, бояу және қарындаш сатып алынғаны 
белгілі. Альбом мен бояуға 585 теңге, ал бояу мен қарындашқа 
300 теңге төленді. Альбом, бояу және қарындаш жеке-жеке 
қанша теңге тұрады?

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Тапсырманы орында.

Периметрлері 8 см-ге тең екі түрлі тіктөртбұрыш сыз. Осы 
тіктөртбұрыштардың ауданын есепте және оларды салыстыр.

8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

1 508 · 8
2 703 · 9
6 940 · 6
8 005 · 8

1 204 · 7
81 903 · 8
606 · 5
904 · 7

3 007 · 8
6 550 · 4
1 907 · 8
34 605 · 8

Есепте.10

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ
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Сандарды оқы. Қандай  сандар 10-ға бөлінеді деп ойлай-
сың?1

Қай  сандар 5-ке бөлінеді? Қай сандар 2-ге бөлінеді?2А

Берілген теңдіктерге сүй еніп, 
бөлуді орындамай -ақ 10-ға бө-
лінетінін дәлелдей  аласың ба?

34 560 = 3 456 · 10
42 650 = 4 265 · 10
65 540 = 6 554 · 10

48 732
8 732

54 270
54 275

30 876
30 875

847
885

854
3 671

21
САБАҚ

Натурал сандарды 2-ге, 5-ке, 10-ға 
бөлінгіштік белгілері негізінде 

жіктеуді үй ренесің.

Сандарды оқы. Қандай  сандар 10-ға бөлінеді деп ойлай-

34 560 42 65053 064 65 54030 346 65 403

10-ға бөлінгіштік белгісін құрастырып көр.

Өз тұжырымыңды дәлелдеп, бөлуді орында. Көбей ту ар-
қылы тексер.2Ә

0-мен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді. 0-мен және 5-пен 
аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді. 0, 2, 4, 6, 8-ге аяқталатын 
сандар 2-ге бөлінеді.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері
Достық

2-ГЕ, 5-КЕ, 10-ҒА 

БӨЛІНГІШ
ТІК 

БЕЛГІЛЕРІ
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12 40 64 112 325 1 000 12 128

18 44 81 124 384 1 224 25 000

24 52 92 156 450 1 815 60 000

30 57 96 164 500 3 156 72 324

36 60 99 200 618 5 016 124 750

39 63 100 240 872 1 110 715 032

Кестеден 5-ке, 10-ға бөлінетін сандарды тап.3А

Эйлер дөңгелегін салып, оған кестеден 4 саннан алып жаз. 3Ә

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Есепті шығар.

Арман достарымен стадионға футбол ойынын көруге келді. 
Стадионның төрт секторына 21 370 жанкүйер орналасты. 
Бірінші секторға – 9 240, ал екін ші секторға біріншіге қараған-
да 890 жанкүйер артық отырды. Қалғандары үшінші және 
төртінші секторларға теңдей  бөлінді. Үшінші секторда қанша 
жанкүйер отыр?

4А

21-сабақ • 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

2-ге бөлінеді 5-ке бөлінеді

2-ге де, 5-ке де бөлінеді
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Есептің сұрағын толықтырып, оны шығар.4Ә

Бір күн ішінде стадионның үш кассасында 5 240 билет сатыл-
ды. Бірінші кассада 1 240 билет сатылды, бұл екіншіге қараған-
да 2 есе артық.  … кассада қанша билет сатылды?

Есепті шығар. Мәтіннен математикалық шамаларды таң-
дап алып, өз есебіңді құрастыр.5

Футбол ой ынына билет сатып ал-
ған балалар кассаға 10 000 теңге 
тө ле ді. Олар 1 225 теңгеден 3 би-
лет және 1 485 теңгеден 4 билет 
сатып алды. Балаларға қанша ақша 
қай тарды? Қандай қағаз ақшамен 
және монеталармен қайтарды?

Достық

Есепте және тексер.

3 002 · 4 820 365 : 5 16 004 ·� 6 480 306 : 2

6

 Ойлан және жауап бер. 

Сенің туған күніңе достарың келеді. Сен олармен өзің 
құрастырған үстел үсті ой ынын ой науды жоспарладың. Ойын 
үшін барлық ой ыншыға теңдей  бөліп берілетін қима қағаздар 
қажет. Ой ынды 5 ой ыншы да, 10 ой ыншы да ой най  алатындай  
қанша қима қағаз әзірлеу қажет? Әртүрлі нұсқаны қарастыр.

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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Берілген сандар 5-ке бөлінуі үшін олардың әрқай сысына 
қандай  ең кіші санды қосу қажет?8

Осыған ұқсас тапсырма құрастыр. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

1 289 200 531470 123

а) 0-ден 9-ға дей інгі цифрлардан 
2-ге бөлінетін төрт таңбалы үш 
сан жаз.

ә) Сол сандарды 5-ке бөлінетін 
бес таңбалы сандарға ай налдыр.

б) 0, 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан 
10-ға бөлінетін алты таңбалы 
сан жаз.

Сандарды құрастыр.10

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

21-сабақ • 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

Ойлан және жауап бер.

Тоғыз қабатты үй де жеделсаты бар. Бірінші қабатта – 2 адам, 
екінші қабатта – 4 адам, үшінші қабатта – 8 адам, төртінші 
қабатта – 16 адам, бесінші қабатта – 32 адам, т.с.с. тұрады. Осы 
үйде жеделсатының қай  батырмасы бәрінен де көп басылады?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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22
САБАҚ

Натурал сандарды 2-ге, 5-ке, 10-ға 
бөлінгіштік белгілері негізінде жіктей сің.

2

154

2

1 000

15

205

15

400

60 210

400

60 210

120

75

75

2 120

154

ПЫСЫҚТАУ

Есепті шығар.

Отбасылық альбомның бір бетіне 2-ден, 5-тен немесе 10 фо-
тосуреттен орналастыруға болады. Барлық фотосуреттерді 
орналастыру үшін және беттері толық толтырылу үшін әр ба ла 
қандай  фотоальбомды таңдағаны дұрыс? Әртүрлі нұсқаларды 
қарастыр.

1

Эй лер дөңгелектерін толтыр. Оларды қандай  сандармен
толтыруға болады? Өзің тағы бір саннан қосып жаз.2

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Есепте.

321 165 · 3   124 231 · 2   842 204 : 2   121 226 · 4

3

Арман
320 фотосурет 

Нұрлан
400 фотосурет 

Әлия
162 фотосурет

Айна
125 фото 

2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

Отбасы

2-ге бөлінеді 5-ке бөлінеді

2-ге де, 5-ке де бөлінеді
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Тапсырманы орында.

а) 2-ге қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы екі санды жаз.

ә) 5-ке қалдықсыз бөлінетін алты таңбалы екі санды жаз. 

б) Туристік агенттікте 10 орындық шағын автобустар мен 
5 орындық минивэндер бар. Автокөліктердегі 2 орынға әр-
қашан да гид отырады. Егер 15, 17, 20, 25 адамнан құралған 
туристер тобы келген болса, орындар бос қалмай тындай  етіп 
қай  туристер тобын алып жүру ыңғай лы?

4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте.

23 142 · 6 + 3 123 · 5     980 472 – 72 951 · 2 – 21 139 · 4

5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

22-сабақ • 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

Бөлшектерді қорапқа қалдықсыз 10 данадан салу үшін, 
әр қорапқа ең аз дегенде қанша бөлшек қосу қажет?6

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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бірдей

Таңқурай  –

Қарақат – ?

Қарлыған – ?

Осыған ұқсас есеп құрастыр және шығар.7Ә

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есепті шығар.

Немерелеріне жидек десертін әзірлеу үшін әжеге  4 бөлік 
таңқурай , 2 бөлік қарақат, 3 бөлік қант қажет. Егер 8 кг таң-
қурай  бар болса, қант пен қарақаттың әрқай сысынан қанша 
алу қажет? Қоспаның жалпы массасы қандай  болады?

8

Отбасы

Алмұрт – 36 түп

Қараөрік – ? түп

Шабдалы – ? түп

70 түп
98 түп

Есепті шығар. 

Отбасылық фермада 98 жеміс ағашы отырғызылды. Олар: 
алмұрт, қараөрік және шабдалы. 36 көшеттің алмұрт, ал 
алмұрт пен қараөрікті бірге алғанда 70 көшет екені белгілі. 
Неше шабдалы және неше қараөрік көшеті отырғызылды?

7А

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

8 кг

? кг

? кг

?
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22-сабақ • 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері

7 8** 65 99* 84 5**

52 *** 2 7** 412 69*

101 ***

258 52*

2-ге бөлінеді

Тапсырманы орында. 

Көрсетілген санға қалдықсыз бөліне тіндей  
етіп бос орынға цифрлар жаз. Жазыл ған сан-
дардың ішінде 10-ға бөлінетіндері бар ма?

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Отбасылық альбомның біреуінде – 36 фотосурет, екіншісінде 
42 фотосурет бар. Әлия екінші альбомнан бірнеше фото-
суретті біріншісіне ауыстырып сал ған да, екеуіндегі фотосурет 
теңдей  болды. Әлия неше фото суретті ауыстырып салды?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

5-ке бөлінеді
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Есептеулерді қара.1

1 000-ға көбей ткенде сандар қалай  өзгереді? 
10 000-ға көбей ткенде ше?
1 000-ға бөлгенде сандар қалай  өзгереді? 
10 000-ға бөлгенде ше?

3 · 1 000 = 3 000 5 · 10 000 = 50 000
3 000 : 1 000 = 3  50 000 : 10 000 = 5
3 000 : 3 = 1 000  50 000 : 5 = 10 000

23
САБАҚ

10, 100, 1 000 сандарына ауызша 
көбей ту және бөлуді үй ренесің.

Санды 10-ға (100-ге, 1 000-ға, 10 000-ға, 1 000 000-ға) кө-
бей ткен кезде, көбей ткіштің соңында қанша нөл бар болса, 
көбей тіндінің оң жағына сонша нөл тіркеледі. Санды 10-ға 
(100-ге, 1 000-ға, 10 000-ға, 1 000 000-ға) бөлген кезде, бөл-
гіштің соңында қанша нөл бар болса, бөлінгіштің оң жағынан 
сонша нөл алынып тасталады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

10 000 000-ға, 100 000 000-ға көбей ту және бөлу ереже-
сін құрастыр.2А

Есепте және тексер.2Ә

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

18 · 1 000
41 · 100 000

48 000 : 1 000
8 000 000 : 10 000

700 000 : 10 000
3 000 000 : 1 000 000

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

10, 100, 1 000 сандарына көбей ту 
және бөлу

Отбасы және еңбек
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Есептеуді қалай орындайтыныңды түсіндір. Есепте.3

9 · 8 000 
7 · 90 000

45 000 : 50 
45 000 : 500

32 000 : 400 
32 000 : 4 000

Тапсырманы орында.4

Арман мен Серік ересектерге қоймадағы жәшіктерді тасуға 
көмектесті. Кішкентай жәшікті тасуға Серік 1 минут, ал Арман 
3 минут уақыт жұмсады. Оның есесіне үлкен жәшікті Арман  
5 минутта, ал Серік 6 минутта жеткізді.  Олар барлығы 10 үл- 
кен және 10 кішкентай жәшік тасулары қажет. Олар мұны 
қалай аз уақытта орындай алады? 

а) Бөлінгіш – 240 000. Бөлгіш – 4. Бөліндінің мәнін тап. 

ә) Бөлінгішті 100 есе кемітсек, бөліндінің мәні қалай өзгереді? 
1 000 есе кемітсек ше?

б) Бөлінгішті кеміткен кезде бөліндінің мәні қалай өзге ретіні-
не тұжырым жаса.

в) Қасыңда отыратын сыныптасыңа осыған ұқсас тап сырма 
құрастыр.

Тапсырманы орында. 5

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте.6

120 т = □ кг  
32 кг 50 г = □ г 

10 см = □ мм 
610 кг = □ г

23-сабақ • 10, 100, 1 000 сандарына көбейту және бөлу
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3*28
58*9+

*40*

5687
* * * *+

7909

47***
**379+

*06210

4*9*5
**379+

*728*

324 200 : 100 3 320 000 : 1 000 2 321 · 3
24 · 10 000 123 300 · 100 3 212 · 3

Есепте және тексер. 9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Есепті шығар.

Отбасы мүшелері үйінің жанындағы жер учаскесінен бірінші 
күні – 158 кг, екінші күні – 148 кг, үшінші күні 163 кг картоп 
жинады. Үшінші және төртінші күні жинаған картоптың мөл-
шері бірінші және екінші күні жинаған картоппен бірдей . Олай  
болса, олар төртінші күні қанша килограмм картоп жинады?

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Бос орынға қажетті цифрды жаз. Сыныптас тарыңа арнап 
осыған ұқсас тапсырмалар құрастыр. 8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Отбасы және еңбек
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24
САБАҚ

Көптаңбалы сандарды 10, 100,
1 000 сандарына қалдықпен 

бөлуді үй ренесің.

Санды 10, 100 және 1 000-ға қалай бөлуге болаты нын 
есі ңе түсір. Берілген өрнектерді қандай екі топқа бөлуге 
болады?

1

10 (100, 1 000) сандарына қалай қалдықпен бөлу керектігі-
не ереже құрастырып көр. Осы ережені пайдаланып, өрнек-
тердің мәнін тап. 

1 446 : 10
4 658 : 1 000

60 412 : 1 000
21 520 : 10

12 727 : 100
8 000 : 1 000

Көптаңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1 000-ға қалдықпен бөлу 
үшін, бөлгіштің соңында қанша нөл болса, бөлінгіштің оң 
жағынан сонша цифрды бөліп алу керек. Қалған сан – бөлін-
дінің мәні, ал бөліп алынған цифр қалдық болады.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Бөліндіде қанша цифр болады? Қалдықты бөлгішпен са-
лыстыр.2

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

10, 100, 1 000 сандарына қалдықпен бөлу
Отбасылық демалыс

540 123 : 10

72 432 : 100

84 021 : 1 000

63 123 : 10 000

873 124 : 10

405 123 : 100

824 900 : 1 000

217 000 : 10 000
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Есепте.3

45 000 : 100 + 50
567 – 623 : 7 + 13

62 · 9 – 928 : 2
(3 599 + 101) : 100

825 · 1 000 : 10
100 000 : 100 : 100

Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

10 см2 = □ мм2

1 м2  = □ см2 = □ мм2

1 000 000 м2 = □ км2

5 дм2  = □ см2 = □ мм2

Есептерді шығар.

а) Әуе рей сіне екі отбасы тіркелді. Бір отбасында 5 адам, ал 
екіншісінде 4 адам бар. Олардың әрқай сысы жүк бөліміне 
2 чемодан тапсырды. Егер бір чемодан 12 кг тартатын болса, 
барлық тапсырылған жүк қанша килограмм болады?

ә) Ұшақтың балаларға арналған билеті 198 еуро тұрады, ал 
ересектерге арналған билеті одан 2 есе қымбат. 2 ересек 
адамнан және 3 баладан тұратын отбасына билет сатып алу үшін 
қанша еуро төлеу керек? Еуроның қандай  қағаз ақшаларымен 
есептесуге болады?

4

Отбасылық демалыс
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Тапсырманы орында.

Әлия квадрокоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей  
қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге уәде берді. 
Қай  модельді сатып алуға ақшасы жетеді? Басқа модельдерді 
сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет?

6

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

5-ке бөліну үшін келесі сандардың әрқай сысына қандай  
ең кіші санды қосу қажет?

1 123    560 112    300 583

Осыған ұқсас тапсырма құрастыр. 

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

210€192€165€165€

24-сабақ • 10, 100, 1 000 сандарына қалдықпен бөлу

Қалдықпен бөлуді орында.

45 859 : 100
985 120 : 1 000
360 025 : 10

254 201 : 100
682 002 : 1 000
703 470 : 100

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Үш ағай ынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай  бөлу ге 
болатынын ой лануда. Арман былай  деді: «Егер әрқай сымыз 
8 жаңғақтан алатын болсақ, екеуі артық қалады. Ал 9 жаңғақтан 
алатын болсақ, бір жаңғақ жетпей  қалады». Үстелде барлығы 
қанша жаңғақ болған?

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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Жиын дегеніміз не екенін есіңе түсір. Жиын неден тұрады?
Элементтерінің саны бірдей  жиындарды тап. Қандай  
жиындар тең жиындар деп аталатынын түсіндіріп көр.

1

25
САБАҚ

Жиындар арасындағы қатынасты 
анықтауды үй ренесің.

A CB D

Элементтерінің саны және құрамы бой ынша сәй кес келетін 
жиындар тең жиындар деп аталады. Былай жазылады: А = В.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Жиындар арасындағы қатынас

Отбасылық демалыс

а) Қағаз бетіне №1 тапсырма-
дағы А және С жиындарының 
қиылысуын бей неле.

ә) №1 тапсырмада қандай  жиын 
D жиынымен қиы лыспай тын 
жиын болып табылады? Суретін 
сал. Жиындарды әріптермен 
белгіле.

Тапсырманы орында.

A C

2

ТЕҢ, 

ҚИЫЛЫСАТЫН, 

ҚИЫЛЫСПАЙТЫН 

ЖӘНЕ ІШКІ 

ЖИЫНДАР
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Тең жиындарды тап және оларды «=» таңбасы арқылы 
жаз.3А

Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.4

А = { С, А, Я, Б, А, Қ } 
С = { 4 , 5, 10 } 
Е = { С, А, Қ } 
Х = { 10, 4, 6, 5 }

В = { 4, 5, 6, 10 } 
D = { А, Я, Б, С, А, Қ } 
Р = { Қ, А, С } 
О = { Б, А, Қ }

89 м2 = □ см2 

13 а = □ м2 

9 га 50 а = □ а 

73 га 30 а = □ а

98 302 м = □ км □ м 

98 302 см = □ дм □ см 

98 302 мг = □ г □ мг 

98 302 г = □ кг □ г

Қай жиындар D жиынының ішкі жиыны болып табылады? 

Оларды «Æ  » белгісінің көмегімен жаз.
3Ә

Осыған ұқсас тапсырма құрастыр.3Б

Есептеуді жазбаша орында. 5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

87 612 · 3 
150 345 · 3

81 464 · 4 
325 318 · 2

10 626 : 3 
14 628 : 4

58 248 : 4 
110 526 : 3

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

25-сабақ • Жиындар арасындағы қатынас
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Бұқтырыл- 
ған ет

275 г
Бір торқалта 

пияз
1 кг 115 г Алма 450 г

Кептірілген 
нан

100 г
Балық 

қалбыры
225 г

Қарақұмық 
жармасы

520 г

Көгөніс 
паштеті

250 г Ет паштеті 275 г
Күріш 

жармасы
750 г

Шырын 920 г Жаңғақ 380 г Қант 200 г

Торқалта- 
дағы картоп

1 кг 122 г Тоқаш  290 г Тұз 50 г

Үш ағай ынды саяхатқа шығуға дайындалды. Олар өз-
дерімен бірге қажетті заттарын және азық-түлік алды. Әр 
баланың қажетті затының массасы 2 кг 200 г-ды құрай-
ды. Азық-түлікті олар тең бөлісіп көтеретін болды. 
Кестеде балалар саяхатқа алатын азық-түлік көрсетіл-
ген. Жолдорбаның массасы – 1 кг 200 г. Әр жолдор баның 
массасы 6 кг-нан аспай тындай  етіп тағамдарды қалай  
бөліп салуға болады? 
Саяхат 2 күнге созылатын болса, үш саяхатшыға не алуға 
болады? 

6А

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Кесте бой ынша есеп құрастыр. Саяхат 3 күнге созылады 
деп есепте.6Ә

Отбасылық демалыс
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Пайдалы 

жәндіктер
 Зиянды 

жәндіктер

Құмырсқа, 
жабайы ара, 
балара, көбелек, 
маса, жұлдызқұрт.

А = { С, А, Р, Ы }
С = { Қ, А, Л, Қ, А }
Х = { 120, 47, 60, 5 }

В = { 120, 47, 60 }
D = { Қ, А, Л, А, Қ }
О = { А, Р, Ы, С }

Тең жиындарды тап және оларды «=» 
таңбасын қолданып жаз.9А

Тең жиындар құрастыр (әріптік, сан-
дық). Оларды «=» таңбасымен жаз.

9Ә

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Дөңгелектерді толтыр. Кейбір жағдайда қандай жәндік-
тер зиянын да, пайдасын да тигізуі мүмкін?

7

25-сабақ • Жиындар арасындағы қатынас

 Ойлан және сұраққа жауап бер.

Бал толтырылған бөшке 34 кг тартады. Ал жартылай  бал 
салынған дәл сондай  бөшке – 18 кг. Олай  болса, бос бөшке 
неше килограмм тартатынын есептеп көр.

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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– кирилл әліпбиі

– латын әліпбиі

26
САБАҚ

Жиындар арасындағы қатынасты  анықтай тын 
боласың. Көптаңбалы сандарды бөлу және 

көбей туді орын дай сың.

латын 
әліпбиі

кирилл
әліпбиі

Диаграммадағы жиындар элементтерінің қатынасы қан-
дай  екендігін түсіндір.1А

Латын және кирилл әліпбилеріндегі әріптер жиы нының 
қатынасын бей неле.1Ә

грек
әліпбиі

Есепте.2

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

33 007 + 3 050
8 405 + 1 321

38 502 – 2 880
6 000 – 4 022

841 240 : 4
251 245 : 5

ПЫСЫҚТАУ

Бірнеше тілді білу әр адам үшін маңызды. Түрлі тілде әртүрлі 
таңбалар жүйесі – әріптердің қолданылатынын білесің.

Пысықтау
Білім – өмірлік құндылық Ж

ИЫН
ЕСЕПТЕУ
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Жиындарды қара. 3

А = { А, Л, Ш, А }
С = { А, Л, А }
Е = { М, Ы, С, Ы, Қ }

В = { М, Ы, С }
D = { А, Л, А, Ш }
Р = { Қ, Ы, С, Ы, М}

а) Тең жиындарды тап. Тиісті белгілердің көмегімен жаз.

ә) Қай жиын А жиынының ішкі жиыны болып табылады? Тиісті 
белгілердің көмегімен жаз.

б) Қай  жиын P жиынының ішкі жиыны болып табылады? Тиісті 
белгілердің көмегімен жаз.

Есепті шығар.4

Арасы 1 985 км екі ауылдан бір-бірінен қарама-қарсы екі 
бағытқа екі автокөлік шықты. Біріншісі белгіленген А ауылына 
дей ін 324 км, ал екіншісі белгіленген В ауылына дей ін 469 км
жол жүрді. А және В ауылдарының арақашықтығы қанша 
ки лометр?

26-сабақ • Пысықтау

? км

324 кмA B

1 985 км

469 км
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Есепте.9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

583 012 + 567 + 230 058
3 420 + 2 130 977 – 5 450

265 219 : 2
66 095 : 4

Мәтінді оқы. Есептің сызбасына қара. Есептің мәтінін-
де қысқаша жазылуы бойынша қандай деректер жетпей 
тұрғанын анық та. Мәтінді толықтыр. Есепті шығар.

Баспахана 3 күн ішінде 1 087 кітап басып шығарды. Бірінші күні 
299 кітап, екінші күні 303 кітап басылды. 

5

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Білім – өмірлік құндылық

I – 299 кітап

II – 303 кітап

III – ? кітап

1 087 кітап

Әріптерден (сандардан, фигуралардан) тұратын тең 
жиын дар құрастыр. 

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Тапсырманы орында.

Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің еденіне қабырғалары 2 м 65 см-
ге тең екі бөлек шаршы пішінді линолеум төселді. Бөл менің 
ұзындығы мен ені қанша? Бөлменің периметрін есепте.

6

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Ойлан.

Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын неше үш таңбалы 
сан бар? Оларды жаз.

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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3 саннан таңдап алып, диаграмманы толтыр.

2-ге де, 5-ке де бөлінетін сандарды таңда. Жазбаша есептей  
отырып, дұрыстығын тексер.

Тең жиындарды тап. 

2-ге, 5-ке және 10-ға бөлінгіштік белгілерін білемін.1

Бөлінгіштік белгілерін қолданамын. Бөлуді орындай мын. 2

Жиындар арасындағы қатынасқа талдау жасай  аламын.3

27
САБАҚ

Нені үйренгеніңді 
білесің

25 148 124 012

48 360

265 320

2 345

Өзіңді тексер

А = { Т, Е, Р, Е, К } 
М = { 25; 42; 15; 210 }
D = { С, Е, Р, І, К }

В = { 42; 25; 15; 120 }
С = { 42; 15; 210; 25 } 
К = { К, Е, Р, І, С }

2-ге бөлінеді 5-ке бөлінеді

2-ге де, 5-ке де бөлінеді
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Өрнектердің мәнін тап.

Есептеуді тексер. 

(10 283 + 16 789) : 9 + 5 · (47 125 + 75 055) = 613 905

Мен кесте бой ынша өрнектер құрастыра аламын және 
олардың мәнін табамын.

4

Мен көптаңбалы сандармен берілген есептеулердің 
дұрыстығын тексере аламын.

5

а 248 964 58 125

b 2 5 

а · b

а : b
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1(С)-БӨЛІМ

ЖЫЛДАМДЫҚ. УАҚЫТ. АРАҚАШЫҚТЫҚ

Ортақ тақырып: «ҚҰНДЫЛЫҚТАР»

Түзу сызық бойындағы бірқалыпты қозғалыс кезіндегі жылдам-
дық, уақыт және арақашықтық формуласын (S = v · t; t = S : v;
v = S : t) есеп шығару кезінде қолдануды үйренесің.
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Есептеуді орында, сонда елді мекендегі 
көлік қозғалысының шекті жылдамдығын 
білетін боласың.

158 269 · 4 – 633 016 

30 207 · 9 – 271 823

Жолда жүру ережесін білесің бе? 1

 ҚАЛА  

 АУЫЛ   

28
САБАҚ

Қозғалысқа берілген есептерді 
шығаруды үй ренесің.

1 сағат ішінде автокөлік қандай  арақашықтықты жүріп өте-
ді? 4 сағат ішінде ол қандай арақашықтықты жүріп өтеді? 

2

? км

50 км 50 км50 км 50 км50 км/сағ

Жылдамдық – уақыт бірлігінде (мысалы, 1 сағатта, 1 минут-
та, 1 секундта) жүріп өткен арақашықтық. Жылдамдық м/мин, 
км/сағ, м/с, км/мин … т.б. өлшенеді.

S = v · t Арақашықтықты табу үшін қозғалыс 
  жылдамдығын уақытқа көбей ту керек.

v = S : t Қозғалыс жылдамдығын табу үшін 
  арақашықтықты уақытқа бөлу керек.

t = S : v Уақытты табу үшін арақашықтықты 
  қозғалыс жылдамдығына бөлу керек.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

tv

S

·
: :

Қозғалысқа берілген есептер

Адамдардың қауіпсіздігі және оларға қамқорлық жасау

Қозғалысқа берілген есептер

Адамдардың қауіпсіздігі және оларға қамқорлық жасау

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



106

Жылдамдық Уақыт Арақашықтық

60 км/сағ ? 240 км

82 км/ сағ 3 сағ ?

? км/ сағ 2 сағ 1 600 км

Шамаларды табу формуласын
қолданып, есептерді шығар.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

а) Автокөлік 4 сағат ішінде 
320 км жол жүрді. Автокөлік 
қандай  жылдамдықпен қозғалған?

ә) Автокөлік 65 км/сағ 
жылдамдықпен қозғалады. 
4 сағат ішінде автокөлік қандай  
арақашықтықты жүріп өтеді?

б) Автокөлік 90 км/сағ жылдам-
дықпен қозғалады. Егер дәл 
осын дай  жылдамдықпен 
қоз ғалатын болса, 360 км 
арақа шық тықты автокөлік 
қанша сағатта жүріп өтеді?

Кесте бой ынша есептер құрастыр және оларды шығар. 4

Есепте және тексер. 5

 1 607 · 8
 4 708 · 4

6 190 · 9
3 705 · 7

1 209 · 8
6 301 · 9

7 001 · 5
8 002 · 7

28-сабақ • Қозғалысқа берілген есептер

S = 320 км

v =? км/сағ

1 сағ 2 сағ 3 сағ 4 сағ

S = ? км

65 км/сағ

65 км 65 км 65 км 65 км

90 км/сағ

S = 360 км

t = ? сағ
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Есепті шығару тәсілін тап. 7

Әлияның 20 кәмпиті бар. Ол кәмпиттерді 
өзіне қарағанда Айнада 2 кәмпит артық 
болатындай етіп бөлгісі келді. Әлия кәм-
питтерді қалай  бөлуі қажет? 
14 кәмпитпен осыған ұқсас есеп құрас-
тыр. Оны шығаруды досыңа ұсын.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есептерді шығар.  

а) Бүркіттің ұшу жылдамдығы секундына – 
30 м. Ол 5 с ішінде қанша метр жерге ұшады?

ә) Ұлу 2 сағ ішінде 36 м жерге жылжыды. 
Ұлудың қозғалыс жылдамдығы қандай ?

б) Велосипедші 14 км/сағ жылдамдықпен 
28 км жүрді. Ол осы жолды қанша уақытта 
жүріп өтті?

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

 Есепте және тексер. 

500 872 + 327 156 
935 007 – 829 006 

56 307 + 857 
46 327 – 7 489 

18 016 : 2 
20 016 : 4 

6

Адамдардың қауіпсіздігі және оларға қамқорлық жасау

Ойлан және жауап бер.

Бауыржан жаңғақ терді. Ол 25 жаңғақты ағасына, ал қалғаны-
ның жартысын анасына берді. Өзінде 20 жаңғақ қалды. 
Бауыржанда қанша жаңғақ болған?

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



108

29
САБАҚ

Қозғалысқа берілген есептерді 
шығаруды үй ренесің.

Жылдамдық (v) Уақыт (t) Арақашықтық (S)

60 км/cағ ? 180 км

? км/сағ 2 сағ 140 км

90 км/сағ 5 сағ ? км

Қандай  шамалар белгісіз? Оларды қалай  табуға болаты-
нын түсіндір.

2

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

t
  
= 4 сағ

S
  
= 16 км

V = ?

Есептерді шығар. Жылдамдықтың формуласын жаз.

а) Әлия велосипедпен 800 м жолды 4 минутта жүріп өтті. 
Оның жылдамдығы қандай ? 
ә) Арман 4 сағ ішінде 16 км жолды жаяу жүріп өтті. Ол қандай  
жылдамдықпен жүрді? 

Қозғалысқа берілген есептер
Денсаулық – өмірлік құндылық

1

tv

S

·
: :

t = 4 мин

S = 800 м

V
  
= ?
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Есептерді оқы. Қандай формула қолданатыныңды айт. 
Есептерді шығар.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

а) Спортшының орташа жылдамдығы – 18 км/сағ. Ол 3 сағат 
ішінде қанша арақашықтықты жүгіріп өтеді? 

ә) Шаңғышы 3 сағат ішінде 45 км жүгірді. Ол қандай  орташа 
жылдамдықпен жүгірді? 

б) Салт атты 14 км/сағ орташа жылдамдықпен 42  км жүрді. 
Ол осы жолды жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады?

Есеп шығарған кезде жылдамдықты бір өлшем бірліктен екін-
шісіне өрнектей білу маңызды.

Егер жылдамдық км/сағ-пен көрсетілсе, онда оны м/мин-қа 
өрнектегенде былай талдау керек:
1 километрде 1 000 метр бар. 1 сағатта 60 минут бар.

Мысалы, жылдамдық 36 км/сағ-қа тең болса, онда м/мин-
пен есептегенде былай болады:
36 км/сағ = 36 · 1 000 м : 60 мин = 600 м/мин.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектеп, 
5-тапсырмадағы есептерді шығар.

4

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

6 км/сағ = _____ м/мин 30 м/мин = _____ м/с

Денсаулық – өмірлік құндылық

Есептерді шығар.

а) Арман 6 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. 30 мин ішінде ол 
қанша метр жол жүреді?

ә) Араның орташа ұшу жылдамдығы – 30 м/мин. 20 с ішінде 
ол қанша метр жерді ұшып өтеді?

5

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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Жүру жылдам- 
дығы (v)

Уақыт
(t)

Арақашық- 
тық (S)

Шаңғышы 18 км/сағ ? мин 36 км

Велосипедші 24 км/сағ 3 сағ ?

29-сабақ • Қозғалысқа берілген есептер

Есепте және тексер. 6

Есепті шығар. Сұрағын өзгертіп, алынған есепті шығар.

Үй ден стадионға дей інгі арақашықтық – 2 км 125 м, ал мектепке 
дей інгі арақашықтық одан 5 есе кем. Үй ден мектепке дей інгі жол 
стадионға дей інгі жолға қарағанда қаншалықты қысқа?

7

Берілген мәліметтер бой ынша есеп құрас-
тыр және оны шығар. 

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Арман, Марат, Болат, Серғазы және Димаш – бәрі эстафетаға 
қатысу үшін бір қатарға тұрды. Арман эстафетада Мараттан 
бұ рын, бірақ Димаштан кейін жүгіреді. Болат пен Димаш қатар 
тұрған жоқ. Серғазы Димаштың да, Арманның да жанында 
тұрған жоқ. Кім кімнен кейін тұр? Балалардың есімін ата.

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Тапсырманы орында. Ұқсас тапсырма құрастыр.  

Әлия бір сан ой лады, оны 9 есе арттырып, содан соң 35-ке 
кемітті. Одан шыққан нәтижені 4 есе кемітіп, 38-ді қосқанда 
63 шықты. Әлия қандай  сан ой лады?

8

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

20 002 · 3
20 202 · 3

30 303 · 3
40 404 · 4

18 009 : 3
18 009 : 9

90 018 : 3
90 018 : 9
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а) Шаңғышы 65 м/мин жылдамдықпен жүгіреді. Егер ол бір-
қалыпты жылдамдықпен қозғалатын болса, 5 минут ішінде 
қандай  арақашықтықты жүгіріп өтеді?

ә) Турист 10 минут ішінде 920 м жүріп өтті. Ол қандай  жыл-
дамдықпен қозғалды?

24 км/cағ = □ м/мин 

120 м/мин = □ м/с

120 км/сағ = □ м/мин 

42 000 м/сағ = □ м/мин

Жылдамдықты көрсетілген өлшем 
бірлігіне өрнекте.1

30
САБАҚ

Алған білімдеріңді 
қорытындылай сың.

Теңдеулерді шеш.3

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

х – 56 · 2 = 850
748 + 205 + х = 2 000

х + 89 · 3 = 748
2 · 1 457 + х = 10 267

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Есептерді шығар.2

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Пысықтау және қорытындылау
Денсаулық және спорт
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Жылдамдық Уақыт Арақашықтық

v t S

500 м/мин 6 мин ? м

? км/сағ 7 сағ 434 км

48 км/сағ ? сағ 96 км

60 090 – 2 514
144 004 – 14 404
201 096 + 64 814

8 025 · 5
47 001 · 9
202 457 · 3

26 164 : 4
118 279 : 7
194 121 : 9

Кесте бой ынша есеп құрастыр және шығар.4

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Өрнектерді жазбаша түрде есепте. Тексер.5

Есепте. Мүмкін болатын жерлерде жауаптарын ірірек өл-
шем бірлігімен жаз.

21 мм · 100
9 см · 1 000
8 м · 1 000

23 г · 10 000
12 мин · 100
88 000 г : 100

9 200 тәул. : 100
12 600 см : 100
65 000 кг : 100

6

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Кестені толтыр. Кері есептер құрастыр және оларды 
шығар. 

Спортшы 100 м/мин жылдамдықпен жүгіреді. Ол 2 км жолды 
қан ша уа қытта жүгіріп өтеді?

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

30-сабақ • Пысықтау және қорытындылау
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Ойлан және жауап бер.

Үш баланың әрқайсысында 10 асықтан болды. Ойын аяқталған 
соң олар асықтарын санады. Кішісі былай дейді:
– Мен аздап ұтылып қалдым. Егер оң қалтамнан 1 асықты 
алып, сол қалтама салсам, екі қалтадағы асықтардың саны тең 
болады. Ал егер сол қалтамнан 1 асықты оң қалтама салсам, 
онда сол жақта оң жаққа қарағанда 3 есе кем болады. 
Үлкені: 
– Сенің асықтарыңның саны менің ұтып алғаныммен тең 
болады, – дейді.
Ортаншысы: 
– Менің қалған асығымның саны үлкен ағамның ұтып алған 
асығының жартысына тең, – дейді. 
Олардың әрқайсысында қанша асықтан болды?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Есептерді шығар. 

а) 7 м/с жылдамдықпен жүгіретін спортшыға 98 м ара қашықтықты 
жүгіріп өту үшін қанша уақыт қажет?

ә) Автожарысқа қатысушы 178 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. 
3 сағат ішінде ол қандай  арақашықтықты бағындырады?

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Тапсырманы орында.

Қосымша дереккөздерден басқа да нысандардың жыл-
дам дығын анықта. Есеп құрастыр және шығар.

8

Денсаулық және спорт

ОЙЛАСТЫР
ОЙЫҢМЕН БӨЛІС

ҰСЫН
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31
САБАҚ

Есеп шығарған кезде жиындардың бірігуі 
мен қиылысуының ауыстырымдылық және 

терімділік қасиеттерін қолдануды үй ренесің.

 Ортақ элементтері бар жиындарды ата.1

Диаграмманың кө ме гі мен
А және В жиын дары ның 
қиы лысуын бей  неле. 

В және А жиындарының 
қиылысуы. 

2 Диаграмманың кө-
ме гімен А, В және С
жиын дарының қиы-
лысуын бей неле.

А = { 1; 2; 3; 4 }

В = { 3; 4; 5 }

С = { 4; 7; 8 }

D = { 9; 10; 11 }

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің 
ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану

Денсаулық – өмірлік құндылық

ЕСІҢДЕ САҚТА!

А ВВ А

А ∩ В = В ∩ А

А

C C

ВВ А

(А ∩ В) ∩ С = А ∩ (В ∩ С)

Жиындардың қиылысуының 
ауыстырымдылық қасиеті

Жиындардың қиылысуының 
терімділік қасиеті

Жиындардың қиылысуы жиындардың ретіне тәуелді емес.
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Диаграмманың кө ме-
гімен А және В жиын-
дарының бірігуін бей -
неле.

В және А жиындары-
ның бірігуі.

3 Диаграмманың кө-
ме гімен А, В және С
жиындарының бірі-
гуін бей неле.

Жиындардың қиылысуының ауыстырымдылық және 
те рім ділік қасиеттерін пайдаланып, теңдіктерді жал-
ғастырып жаз:

4A

М, K және Т жиындарының бірігуінің ауыстырымдылық 
және терімділік қасиеттерін пайдаланып теңдіктер жаз.

4Ә

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

М ∩ К = (М ∩ К) ∩ Т =

Денсаулық – өмірлік құндылық

А BB А А

C C

BB А

Жиындардың бірігуі жиындардың ретіне тәуелді емес.

Жиындардың бірігуінің 
ауыстырымдылық қасиеті

Жиындардың бірігуінің 
терімділік қасиеті

ЕСІҢДЕ САҚТА!
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Эй лер дөңгелегінің көмегімен «Скрипкашылар» және 
«Музыканттар», «Көлік» және «Ұшақ» жиындарының қа-
тынасын бей неле.

7

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

 Есептерді шығар.

а) Қаладан ауылға дей інгі арақашықтық – 30 км. Жаяу жүргінші-
ге 6 км/сағ орташа жылдамдықпен осы арақашықтықты жүріп 
өту үшін қанша уақыт қажет? 

ә) Ұшақ 600 км/сағ орташа жылдамдықпен 4 сағат ұшты. Ол 
қанша арақашықтықты ұшып өтті?

8

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Қалдықпен бөлуді орында және тексер.

4 328 : 5
1 487 : 9

3 501 : 2
2 529 : 6

6 958 : 8
41 765 : 4

5A

Есепте.5Ә

50 120 : 2
360 918 : 9

35 714 : 7
42 042 : 7

180 240 : 6
421 022 : 2

Есепті шығар.

а) Стадиондағы жүгіруге арналған жолдың ұзынды-
ғы – 400 м. Атлет 2 км жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол 
неше ай налым жүгіріп өтуі тиіс? 

ә) Спортшы 200 м/мин жылдамдықпен жүгіреді. 
Ара қашықтықты жүгіріп өту үшін оған қанша уақыт 
қажет?

6

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

31-сабақ • Есептер шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің 
ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану
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төртбұрыштар жасыл фигуралар

Диаграммада төртбұрыштар жиыны мен жасыл фигура-
лар жиынын бей неле. 

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

НЕГЕ
АТА

ТҮСІНДІР

Есепті шығар.9

Бір автокөлік тәулігіне ауаға шамамен 20 кг пайдаланылған 
газ шығарады. 8 автокөлік 10 тәулікте ауаға қанша килограмм 
пайдаланылған газ шығарады?

Денсаулық – өмірлік құндылық

 Есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар.

Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқай сысы метро, авто-
бус және троллей бус тәрізді қала көліктерінің жоқ дегенде 
бір түрін пай даланады. 6 оқушы көліктің үш түрін де пай да-
ланады, 15 оқушы метро мен автобусты, 13 оқушы метро мен 
троллей бусты, 9 оқушы троллей бус пен автобусты пай дала-
нады. Қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пай даланады?

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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32
САБАҚ

Алған біліміңді қорытындылай сың.

«Адамзат үшін шынай ы қазына – еңбек ете 
білу» деген сөзді қалай  түсінесің?
Есептеп, жауаптарды өсу ретімен орна-
ластыр. Сонда бұл сөзді кімнің айтқанын 
білесің. Ол адамның неге танымал екенді-
гін біліп ал.

1

З
21 654 · 3

О
998 525 : 5

П
982 638 : 2

Э
12 048 · 4

Ортақ элементтері бар жиындарды ата.3A

Осыған ұқсас тапсырма құрастыр.3Ә

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

М = { Ж, Ұ, М, Ы, С }
К = { Ж, Ұ, М, А }

Т = { Қ, А, С, Ы, М }
О = { Қ, А, З, Ы, Қ }

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Есептерді шығар. 

а) Велосипедші 12 км/сағ жылдамдықпен 2 сағ жүрді. Ол 
қанша арақашықтықты жүріп өтті?

ә) Тікұшақ 2 сағатта 600 км жерді ұшып өтті. Ол қандай  жыл-
дамдықпен ұшты?

б) Пой ыз 5 сағатта 450 км жолды жүріп өтті. Оның жылдамды-
ғы қандай ?

2

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Пысықтау және қорытындылау
Еңбек

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



119

Есептерді шығар.

а) Арман үйден сағат 8-де шығып, мектепке сағат 08.30-
да келді. Үйден мектепке дейінгі арақашықтық – 1 км 500 м. 
Арманның қозғалыс жылдамдығы қандай?

ә) Шаңғышы бірдей жылдамдықпен 64 км жолды 4 сағатта 
жүріп өтті. Шаңғышының жылдамдығы қандай?

б) Шағала 2 км/сағ жылдамдықпен ұшады. 3 сағатта ол қандай 
қашықтықты жүріп өтеді?

5

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Есептер құрастырып, оларды шығар. Кері есептер құ  рас-
тырып көр. 6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Еңбек

жылдамдықпен

Қандай арақашықтықты... ?

400 
км/сағ

15 
км/сағ

13 
км/сағ

18 
км/сағ

45
 км/сағ

900 
км/сағ

65 
км/сағ

5
км/сағ

ұшты жүріп өтті

1 сағ 5 сағ2 сағ 3 сағ6 сағ 10 сағ7 сағ 8 сағ — сағ1
2

Сызбасын салып, есепті шығар.

Бұйым жасауға арналған келтектің 
ұзындығы – 14  см. Оны бірі екін ші-
сінен 2 см-ге ұзын болатындай етіп,
ара мен екі бөлікке бөлу керек. Әр бөліктің ұзындығын тап. 

4

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕМАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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8 007 · 6
80 007 · 6

52 200 : 6
14 775 : 3

2 365 + 9 876
903 400 + 1 789

827 564 – 23 003
120 097 – 1 235

Жазбаша есепте және тексер.7

Периметр 420 мм 64 см 460 мм

Ұзындығы

Ені

Ұзындығы мен еніне мәндер таңда.8A

Әрбір тіктөртбұрыштың ауданын тап.8Ә

Есептерді шығар.

а) Бала 3 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Ол 
20 минут ішінде қанша қашықтықты жүріп өтті?

ә) Көбелек 4 минутта 80 м ұшты. Оның жыл-
дамдығы қандай ?

б) Пой ыз 100 км/сағ жылдамдықпен 9 000 км 
жол жүрді. Ол қанша уақыт жолда болды?

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

32-сабақ • Пысықтау және қорытындылау

Ойлан және жауап бер.

5 және 7 цифрларын пай даланып, осы цифрлар екі реттен 
кездесетін барлық төрт таңбалы сандарды жаз. Неше нұсқасы 
бар? Осы сандардың қай сысы 5-ке бөлінеді?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



121

Жиындар берілген:1

A және В жиындарының бірігуін тап. Диаграммамен бей неле.

А = { 3, 5, 0, 11, 12, 19 } В = { 2, 4, 8, 12, 18, 0 }

33
САБАҚ

Алған білімдеріңді қолданатын 
боласың.

а) Егер масаның жылдамдығы секундына 4 м болса, 19 се кунд-
та қанша арақашықтықты ұшып өтеді? 

ә) Қарға секундына 10 м жылдамдықпен 150 м жерді ұшып 
өтті. Ол осы арақашықтықты қанша уақытта  ұшып өтті? 

б) Теплоход 6 сағатта 180 км жүрді. Теплоход қандай  жыл дам-
дықпен жүрді?

Есептерді шығар.2

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Амалдар бой ынша жаз және есепте.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

706 271 · 2 + 167 58 · 3 

(47 820 + 125 170) : 5

373 154 : 2 + 900 349 – 15 370

4 · (2 398 + 12 290) : 2

6 · (12 468 – 9 398) + 37 852

1 000 000 – 201 411 · 3

ПЫСЫҚТАУ

Өткенді қай талау және қорытындылау
Еңбек және оның адам үшін маңызы
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Төртбұрыштар Қара фигуралар

«Спортшылар» және «Футболшылар», «Біздің сыныптың 
оқушылары» және «Біздің сыныптың ұлдары» жиында-
рының қатынасын Эйлер дөңгелегімен бейнеле. 

5

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есептерді шығар. 

а) Жаяу жүргінші 5 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Ол 2 сағатта 
қанша километр жол жүреді?

ә) Велосипедші 15 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Ол 5 сағат 
ішінде қанша жол жүреді?

б) Егер спортшы 200 м/мин жылдамдықпен 5 минут жүгіретін 
болса, ол қанша метрді жүгіріп өтеді?

в) Жаяу жүргіншінің жылдамдығы – 5 км/сағ, бұл велосипедшінің 
жылдамдығынан 3 есе кем. Велосипедшінің жылдамдығын тап.

4

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Тапсырманы орында. 6

33-сабақ • Өткенді қайталау және қорытындылау

Диаграммада төртбұрыштар жиыны мен қара фигуралар 
жиынын бейнеле.
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Есепті шығар.

Әлия алма жинап алып, оларды санай  бастады. Ол үштен және 
төрттен санаған кезде, бір алма артық қалды. 
Бестен санағанда бірде-
бір алма артық қалған 
жоқ. Егер алманың саны 
мүмкін болатын санның 
ең кішісі болса, Әлия не-
ше алма жинаған?

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Балалар сөз құрастырып ой нап отыр. Әріптер жиынының 
ішкі жиынын құрай тын бес сөзді құрастыруға көмектес. 

А = { Қ, Ұ, Л, Ы, Н, Ш, А, Қ }

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Есептерді шығар.  

a) Мектептен үйге дей інгі арақашықтық – 900 м. Әлияға осы 
арақашықтықты 60 м/мин жылдамдықпен жүріп өту үшін 
қанша уақыт қажет?

ә) Бала 20 м арақашықтықты 10 секундта жүгіріп 
өтті. Ол қандай  жылдамдықпен жүгірген?

б) Қарға 10 секундта 100 м арақашықтықты ұшып
өтеді. Ол қандай жылдамдықпен ұшады?

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Еңбек

төрттен санаған кезде, бір алма артық қалды. 
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34
САБАҚ

Нені үйренгеніңді 
білесің.

Шамаларды табу формуласын жаз. 

S =     v =      t =

Есептің шешуін жаз. 

Егер ұшақ 548 км/сағ жылдамдық пен 4 сағ ұшатын болса, қандай  
арақашықтықты ұшып өтеді?

Сызбаға сәй кес келетін өрнекті тап. 

24 · 4    24 : 4    24 + 4    (24 + 4) : 4

Шамалардың (жылдамдық, уақыт, 
арақашықтық) өзара бай ланысының 
формуласын білемін және түсінемін.

1

Формуланы қолданып, қозғалысқа берілген есептерді 
шығара аламын. 

2

Сызбаға талдау жасап, қозғалысқа берілген есептерді 
шығара аламын.

3

Өзіңді тексер

S = ?

v = 24 км/сағ t = 4 сағ

tv

S

·
: :
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Кесте бой ынша есеп құрастыр және шығар.

Кері есеп құрастыр және оны шығар.

Кесте бой ынша қозғалысқа берілген есептер құ растыра 
аламын.

4

v t S

58 км/сағ 6 сағ ?

Әлия
Інжу

Жеңіс
Бақыт
Ардақ

Қыздардың
есімі Ұлдардың

есімі

Серік
Болат

Жиындар қиылысуын диаграммада бейнелеудің дұрыс-
тығын тексере аламын. 5
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1(D)-БӨЛІМ

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР

Ортақ тақырып: «ҚҰНДЫЛЫҚТАР»

Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін (V = a · b · c) табу
формуласын білесің және оны есеп шығару үшін қолданасың.

Құрама фигуралардың ауданын анықтауды үйренесің.
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Күнделікті өмірде сен осындай  
пішіндегі заттарды жиі кездес-
тіресің. Мұндай  геометриялық 
фигуралардың қалай  аталаты-
нын есіңе түсір.

1

35
САБАҚ

Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін 
табу формуласын құрастыруды және 

қолдануды үй ренесің.

V = a · b · c  V
текше

 = a · a · a = а3

ЕСІҢДЕ САҚТА!

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Ұзындығы Ені Биіктігі Көлемі

9 м 8 м 7 м ? м3

10 см 5 см 8 см ? см3

8 дм 4 дм 3 дм ? дм3

Параллелепипедтердің көлемін тап.2А

Белгілі шамалар бой ынша параллелепипедтердің кө-
лемін тап.2Ә

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты парал-
лелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу

Менің үйім

1 см

3 с
м

9 см

4
 см

3 с
м

9 см

3
 см

3 см

1 см

3 с
м

3
 см

3 с
м
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12 м3 = □ дм3

12 дм3 = □ см3

3 м3 = □ дм3

1 000 000 мм3 = □ см3

1 дм3 = □ см3 = □ мм3

1 м3 = □ дм3 = □ см3

Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

Есепте.

а) Ұзындығы – 25 м, ені – 10 м, ал тереңдігі 2 м болатын бассейн-
нің көлемін тап.

ә) Осы бассейннің бүйір жақтарының ауданын тап.

4

Аквариумның пішіні тікбұрышты параллелепипед тәрізді. 
Бірдей қырларының атауын және олардың мәнін жаз. 
Оның табанының ауданын және өлшемдері бойынша 
әртүрлі екі жағының ауданын тап. Көлемін есепте. 
Аквариумды жартылай  толтыру үшін қанша су қажет?

5

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Аквариумды текше пішінді деп алып, осыған ұқсас есеп 
құрастыр. 

6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

35-сабақ • Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. 
Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу

30 см

20 см40 см
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Өрнектерді жазбаша есепте. Тексер.

475 001 – 9 802
4 148 + 614 901
910 567 – 98 001

59 826 · 7
90 147 · 4
51 405 · 9

15 920 : 5
29 340 : 9
614 820 : 2

8

Текше мен тікбұрышты параллелепипедтің жазбаларын са-
лыстыр. Олардың ұқсастықтары мен ай ырма шылықтарын 
тап. Қарама-қарсы жақтарының атауын жұптап жаз.

7

Менің үйім

A

B С

D

F

E

G K

R N M L

P O

E

A
N

R

K

C

T

S

Q

V

L

F

H

D

Ойлан және жауап бер.

Екі қорапта 1 200 г кәмпит болды. Бір қораптан екіншісіне 
50 г кәмпитті ауыстырып салғанда, екеуінің массасы теңесті. 
Бастапқыда қораптардың массасы қандай  болған?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Қораптардың көлемін есепте. 10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ
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36
САБАҚ

Есеп шығару кезіндегі шамалардың – 
ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі арасындағы 

тәуелділікті қолдануды үй ренесің.

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік

Менің үйім

83 – 56
73 – 34
43 + 300

92 – 67
42 + 351
22 + 400

803 – 56
703 – 34
403 + 300

902 – 67
402 + 351
202 + 400

Сандардың квадраты мен кубының мәнін қалай  табуға 
болатынын есіңе түсір. Есепте.1

Қандай қырлары тең екенін жаз. Олардың көлемін есепте. 2

а = 50 см
b = 10 см
с = 2 см

а = 20 см
b = 100 см
с = 100 см

а = 40 см
b = 100 см
с = 20 см

Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін әртүрлі тәсілмен 
табуға болады:

V = a · b · c = a · c · b = b · c · a = b · a · c = c · a · b = c · b · a

ЕСІҢДЕ САҚТА!!
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Менің үйім

Көлемді әртүрлі тәсілмен есепте.3

 Өрнекті жазбаша есепте.6

478 149 + 7 445
85 025 – 49 145
700 253 – 457 652
22 300 + 65 478

123 253 · 3
39 487 · 6
23 478 · 4
98 325 · 7

253 985 : 5
250 324 : 2
82 551 : 3
523 125 : 9

Есептерді шығар.4

а) Бөлменің ұзындығы – 7 м, ені – 5 м, биіктігі – 3 м. Бөлменің 
көлемін және еденінің ауданын тап. 

ә) Бөлме еденінің ауданы – 12 м2, биіктігі – 2 м. Егер оның 
ұзындығы 3 м болса, бөлменің көлемі қанша болады?

б) Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің көлемі – 45 м3. Еденінің 
ауданы – 15 м2. Биіктігі қаншаға тең?

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

а = 4 см
b = 3 см

c 
=

 5
 с

м

а = 4 см  = 3 см

c 
=

 5
 с

м

a 16 cм 9 дм 5 м ?

b 3 см 7 дм ? 8 мм

с 2 см ? 4 м 3 мм

V ? 630 дм3 80 м3 96 мм

Кесте бой ынша есептер құрастырып, оларды шығар.55

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

a
b

с
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Тікбұрышты параллелепипед пішінді бассейн бар. Оның 
ұзындығы – 50 м, ені – 10 м, ал тереңдігі 2 м болса, көлемі 
қанша? Осы бассейннің табанының ауданын есепте. 
Бүй ір қабырғаларының аудандарының қосындысын тап.

7

Қораптардың көлемін есепте.8A

Алдыңғы 8А-тапсырмада берілген фигуралардан төмен-
дегі фигуралар құрастырылды. Олардың көлемін есепте.

8Ә

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

36-сабақ • Есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік

1. 2. 3.

1 см

1 
см

4 см8 см

3
 с

м

2 см
5 см

3 см

1 
см

2 см
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Есепте.

а) Қораптың ұзындығы – 12 см, ені – 7 см, биіктігі 
4 см болса, оның көлемі қанша?

ә) Осы қораптың бүй ір жақтарының аудандары 
мен таба нының ауданының қосындысын тап.

б) Әртүрлі дереккөздерден аквариум өлшемі-
нің мүмкін нұсқаларын анықта. Олардың көле-
мін тап.

11

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Тапсырманы орында.

Сөреге 19 қорап қойылған. 
Сөрені түгелдей  толтыру үшін 
қанша қорап қажет? Егер қо-
раптың ұзындығы – 15 см, ені – 
14 см және биіктігі 13 см бол са, 
онда сөренің көлемі қанша?

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

9

Менің үйім

8
 с

м

6 см

9 см

5 см

Ойлан және жауап бер.

Тікбұрышты параллелепипед пі-
шінді ағаш білеуінен қабырғалары 
5 см болатын текше пішінді ой ық 
ой ып алынды. Ойығы бар ағаш 
білеуінің көлемін тап.

10
СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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37
САБАҚ

Құрама фигуралардың ауданын 
анықтауды үйренесің.

1 м2 жерге 200 г бояу жұмсалады. Берілген пішіндегі еден-
ді сырлау үшін қанша бояу жұмсалатынын тап.1

9 м

7 
м

4
 м

3 м 2 м

Құрама фигуралардың ауданы оның бөліктерінің аудандары-
ның қосындысына тең.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

Берілген өлшемдегі 
ау данға төсеу үшін 
қанша линолеум қажет?

2

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС
60 дм

2
0

 д
м

5
0

 д
м

30 дм

S
1

S
2

ЖАҢАНЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ

Құрама фигуралардың ауданы
Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек
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Жылдамдық Уақыт Арақашықтық

5 км/сағ 2 сағ ? км

? км/сағ 3 сағ 36 км

60 км/сағ ? сағ 480 км

40 км/сағ 5 сағ ? км

? км/сағ 12 сағ 480 км

 Кесте бой ынша есеп құрастыр және шығар.4

Контей нердің көлемін есепте. Оның ішіне ұзындығы – 
2 м, ені – 1 м және биіктігі 3 м өлшемдегі қанша қорапты 
сый  ғызу ға болады?

5

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ

Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек

Тапсырманы орында.3

Берілген пішіндегі бөлмені жөндеу 
үшін қанша м2 линолеум қажет? 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

3 м

2
 м S

1

5 м

S
2

4 м

2 м

3
 м

2 м
1 м

3
 м
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?

?

 Фигураның ауданын есепте.8

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

4 м

4 м

3
 м

2
 м

Есепті шығар. 

а) Ұзындығы 84 м сымтемірдің біреуі екіншісінен 5 есе ұзын 
болатындай  етіп екіге бөлінді. Әр бөліктің ұзындығын тап.

ә) Тиісті сандық деректерді таңдап алып, осыған ұқсас есеп 
құрастыр.

6

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Тапсырманы орында. Дәптеріңе жер учаскесінің планын 
сыз. Саяжай иелерін нүктелермен белгіле.

Жер учаскесін саяжай иелеріне теңдей бөліп беру керек. Әр -
бір торкөз (бос немесе саяжай иелері бейнеленген торкөздер)
бір сотық жер ді білдіреді. 
Жер учаскесін торкөз шега-
ралары бойынша бөлу қажет. 
Бөліп берілген әрбір аумақ 
ішінде саяжай иесі болуы 
тиіс. Әр саяжай иесінде неше 
сотық жер бар?

7

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

37-сабақ • Құрама фигуралардың аудандары
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38
САБАҚ

Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін 
және құрама фигуралардың ауданын 

табу бой ынша алған білімдеріңді  
қорытындылай сың.

Көлемнің өлшем бірліктерінің кестесіне сүй еніп, бос 
орындарға тиісті сандарды қой .1

 Фигуралардың қабырғаларын өлше және ауданын тап.2

9 м3 = □ дм3

18 000 дм3 = □ м3

3 000 см3 = □ дм3

60 000 см3 = □ дм3

 Амалдарды орында.3

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

45 дм3 – 59 см3

74 м3 – 145 дм3

50 см3 – 35 мм3

10 см3 – 63 мм3

1 м3 – 4 750 см3

69 см3 – 609 мм3

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Қорытындылау

Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек

а) ә) 
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Есепті шығар.  

Текшенің көлемі – 27 дм3. Текшенің қырлары нешеге тең?

5а

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Есептерді шығар.

а) Шипажайдың бір бөлмесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу 
үшін, әрқай сысында 12 м-ден болатын 8 орам тұсқағаз керек. 
Осындай  5 бөлмеге жапсыру үшін неше метр тұсқағаз қажет?

ә) Шипажай бөлмелерін жөндеу үшін 480 м тұсқағаз қажет. 
Егер бір орамда 12 м тұсқағаз болса, қанша орам сатып алу 
керек?

6

 Тапсырманы орында.

Сый лықтар өлшемі 20 см  25 см  15 см қорапқа салынды. 
Әрбір сый лық суретте көрсетілгендей  таспамен бай ланды. 
Егер түй іні мен ұшына 50 см қалдыратын болса, қорапты 
бай лау үшін қанша сантиметр таспа қажет? Осындай  5 сый-
лықты бай лау үшін қанша таспа қажет?

4

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ • ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

38-сабақ • Қорытындылау

Сандық деректер таңдап алып, осыған ұқсас есеп құрас-
тыр.

5Ә
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Есепті шығар.

Арман қабырғаларының ұзындығы 
4 см шаршы пішінді қағаз парақты  
екі тіктөртбұрышқа бөлді. Осы 
тіктөртбұрыш тардың бірінің пери-
метрі – 10  см. Екіншісінің ауданы 
қаншаға тең? 

7

Тапсырманы орында.

Суретте текшелер салынған қорап 
бей неленген. Осы қорапқа ең көп 
мөлшерде қанша текше сый ғызуға 
болады? Егер текшелердің қабырға -
лары 4 см екендігі белгілі болса, 
қораптың көлемін табуға бола ма?

8

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ

Тапсырманы орында. 

Егер торкөздің қабырғасы 
5  мм-ге тең болса, фи гура-
ның боялған бөлік те рінің ау-
даны қанша болады?

9

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

4 см

Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек
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Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемдерінің әріптік бел-
гі ленуін жаз. Көлемді табуға арналған формуланы жаз. 
Фигураның көлемін есепте.

Қораптың көлемі 270 дм3-ге тең. Қораптың ұзындығы — 
10 дм, ені 9 дм екендігі белгілі. Биіктігі нешеге тең?

Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін 
табу формуласын қалай  құрастыруға және 
пай далануға болатынын білемін.

1

Есеп шығарған кезде шамалардың ұзындығы, ені, биік-
тігі және көлемі арасындағы тәуелділік туралы білімімді 
қолданамын.

2

Өзіңді тексер
Нені үйрен ге ніңді 

білесің

a

b

c

V

5
 с

м
6 см

12 см

39
САБАҚ

6 см

12 см
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Фигураның ауданын әртүрлі 
тәсілмен есепте.

Көлемді табуға арналған 
есептер құрастыр және 
шығар.

Тексер, кесте дұрыс толтырылған ба? 
Қатесін түзе.

Құрама фигуралардың ауданын қалай  табуға болатынына 
талдау жасай  аламын.

3

 Көлемді табуға есеп құрастыра аламын.4

Есептердің шығарылуының дұ рыс-
тығын тексере аламын.

5

3
 м

2
 м

8 м

10 м

a 9 см 10 м

b 5 см 5 м

c 2 см 4 м

V 90 см 20 м3

a b c V

?
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40
САБАҚ

1-тоқсан бойы алған біліміңді 
қорытындылайсың.

ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Тапсырманы орында.1

Балалар конструктор бөлшектерінің көлемін есептеді. Көлем-
дердің мәнін өсу ретімен орналастыр. Сонда маңызды құн ды-
лықты білдіретін сөз шығады. 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

a 3 см 4 см 2 см 4 см 7 см

b 3 см 5 см 5 см 4 см 3 см

c 3 см 2 см 5 см 4 см 2 см

V ? см3 ? см3 ? см3 ? см3 ? см3

Б І І М Л 

Қорытындылау
Оқу – білім бұлағы!
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Фигураның ауданын әртүрлі тәсілмен есепте. Шешуін жаз.2

Есептерді шығар. Шешуін өрнек түрінде жаз.

а) Велосипедші 17 км/сағ жылдамдықпен 2 сағ жүрді. Ол 
қандай қашықтықты жүріп өтті?  

ә) Автокөлік 260 км жолды 4 сағатта жүріп өтті. Ол қандай 
жылдамдықпен жүрді? 

б) Жүк пойызы 540 км жолды 9 сағатта жүріп өтті. Ол қандай 
жылдамдықпен жүрді?

3

Сурет бойынша есептер құрастыр. Кері есептер құрас-
тырып, шығарып көр.   4

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Оқу – білім бұлағы!
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40-сабақ • Қорытындылау

Өрнектерді жазбаша есептеп, дұрыстығын тексер. 5

1 152 : 9    2 208 : 8    1 218 · 4    1 159 · 9

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

 Теңдеу құрастыр және оны шеш.

а) 48 430 бен белгісіз санның қосындысы 17 182 мен 6 сан да-
ры ның көбейтіндісіне тең.  Белгісіз санды тап.

ә) 90 000 мен белгісіз санның айырмасы 135 пен 4 сандары-
ның көбейтіндісіне тең. Белгісіз санды тап.

6

Тапсырманы орында.

Ойыншықтар өлшемі 20 см  х 10 см  х 5 см қорапқа салынды. 
Қораптың әр жағын түрлі түсті қағазбен желімдеу керек. Әр 
жағының ауданын тауып, қорапқа желімдеу үшін неше квадрат 
сантиметр қағаз керек екенін анықта.

7

МАТЕМАТИКА КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ
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Оқу – білім бұлағы!

Берілген фигура бірдей 12 шаршыдан тұрады. Дәптерге 
осындай фигура салып, оны:8

а) ауданы бойынша бірдей 
4 фигураға;

ә) ауданы және пішіні бойынша 
бірдей 4 фигураға бөл.

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Суретке қара. Көрсетілген мәліметтер бойынша нені 
білу ге болады? Ауданды, көлемді, периметрді табуға ар-
налған есептер құрастыр және шығар.  

10
ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Ойлан және жауап бер.

Мандарин мен апельсиннің массасы – 500 г, апельсин мен ал-
маның массасы – 800 г, алма мен мандариннің массасы 600 г 
тартады. Апельсин, мандарин және алманың жеке алғандағы 
массалары қанша?

9

СЕН ЗЕРТТЕУШІСІҢ
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ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК

Азайту — қосуға кері арифметикалық амал.

Айнымалының мәні — айнымалы қабылдауы мүмкін сандық мән.

Ар — шамалар метрикалық жүйесіндегі ауданның өлшем бірлігі. 

Қабырғасының ұзындығы 10 м болатын шаршының ауданына тең:  

1 ар = 10 м · 10 м = 100 м2.

Ауданның өлшем бірліктері — см2; дм2; м2.

Бірліктер класы немесе бірінші класс — бірінші үш разрядты 

құрайтын класс (санның соңынан бастап оңға қарай): бірліктер 

разряды; ондықтар разряды; жүздіктер разряды.

Бос жиын — элементтері болмайтын жиын — « » деп белгіленеді. 

Ғасыр — 100 жылға тең уақыт бірлігі, (ғ.) әрпімен қысқартылып 

белгіленеді.

Гектар — шамалар метрикалық жүйесіндегі ауданның өлшем бірлігі. 

Жер учаскесінің ауданын өлшеу үшін қолданылады. Қабырғаларының 

ұзындығы 100 м болатын шаршының ауданына тең: 

1 га =100 м · 100 м = 10 000 м2

Грамм — массаның өлшем бірлігі. 1 кг = 1 000 г. (г) әрпімен 

қысқартылып белгіленеді.

Диаграмма — мәліметтердің графикалық түрде берілуі.

Доллар — дүниежүзіндегі көптеген елдердің валютасы.  

1 доллар 100 центке тең.

Еуро — Еуропалық Одақтың бірыңғай валютасы.
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Жиын — бір нәрсе біріктірген немесе қандай да бір ережеге 

бағынатын нысандардың тобы. Нысандардың әртүрлі топтары 

арасындағы қатынасты жиын арқылы көрсетуге болады.

Жиындардың бірігуі — егер жиындар атауында «НЕМЕСЕ» сөзі 

қолданылса, онда оның әрбір элементі кез келген екі жиынның 

бірінде орналасуы мүмкін.  — жиындардың бірігу белгісі.

Жиындардың қиылысуы — егер жиындардың атауында «ЖӘНЕ» сөзі 

қолданылса, онда оның әрбір элементі екі жиынның қиылысында 

(екі дөңгелектің ортақ бөлігінде) орналасуы тиіс.  — жиындардың 

қиылысу белгісі.

Жылдамдық — уақыт бірлігінде қолданылған арақашықтық. 

Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлу қажет: v = S : t.

Километр — 1 000 метрге тең ұзындықтың өлшем бірлігі. Белгіленуі: км.

Класс — санның жазылуында оң жағынан басталатын әрбір класта  

үш разряд бар.

Қосудың терімділік қасиеті — егер бірнеше қосылғыштарды 

қосқанда екі қосылғышты олардың қосындысымен ауыстырса, онда 

қосындының мәні өзгермейді. 

(a + b) + c = a + (b + c)

Математикалық заңдылық — берілген ережеге сәйкес элементтердің 

сандық немесе басқа қатарларда қайталануы немесе элементтерінің 

өзінің немесе қасиеттерінің өзгеруі бойынша белгілі бір ереже.

Мың — үш таңбалы 999 санынан кейінгі сан. Жазылуы: 1 000.  

Он жүздіктің қосындысы бір мыңдықты береді.

Мыңдар класы немесе екінші класс — келесі үш разрядты құрайтын 

класс: бірлік мың; ондық мың; жүздік мың.
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Өрнек — бастапқы математикалық ұғым. Әріптер мен сандардың 

арифметикалық амалдар таңбаларымен біріктіріліп жазылуы. 

Сонымен қатар жақшалар пайдаланылуы мүмкін.

Разрядтық қосылғыштардың қосындысы — кез келген санның  

123 = 100 + 20 + 3 түріндегі жазылуы санды разрядтық қосылғыштарға 

жіктеу немесе разрядтық қосылғыштардың қосындысы деп аталады.

Рубль — Ресей Федерациясының ақша өлшемі.  

Бір рубль 100 копейкаға тең.

Санның разряды — санның жазылуында цифр тұратын орын.

Секунд — минуттың � �1 �
60

 бөлігіне тең болатын уақыт бірлігі.  

Белгіленуі: с.

Тікбұрышты параллелепипед — тіктөртбұрыш пішінді алты жағы бар 

кеңістіктік фигура. Тікбұрышты параллепипедтің ортақ ұшы бар үш 

қабырғасын оның өлшемі деп атайды. Тікбұрышты параллелепипедтің 

көлемін табуға арналған формула: V = a · b · c.

Тіктөртбұрыш — қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель 

және тең, ал барлық бұрыштары тік болатын төртбұрыш.

Тонна — 10 ц немесе 1 000 кг-ға тең болатын массаның өлшем бірлігі. 

Белгіленуі: т.

Фигураның көлемі — үш өлшемді фигура қамтитын кеңістік шамасы.

Эйлер-Венн диаграммасы — ақпараттың дөңгелектер арқылы 

графикалық түрде берілуі.
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