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әкімдігінің «№ 66 мектеп-лицей» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорнының математика пәнінің мұғалімі
Аннотация
Бұл бағдарлама 7-сыныптың негізгі математика пәнінің мазмұнын
басшылыққа алып, «Алгебра әлемі» таңдау курсын «Сатылай кешенді оқыту»
технологиясын пайдаланып меңгеруге арналған. Бағдарлама көбейтіндіні дәреже
түрінде жазуға , дәрежені есептеуге, дәрежені көбейтінді түрінде жазуға,
дәрежені пайдалана отырып есептеуге, өрнектің мәнін табуға арналған есептерді
шығара білуге үйретеді. Бірмүшені стандарт түрде жазуға, өрнекті ықшамдауға,
бірмүшенің квадраты түріне келтіруге, ұқсас мүшелерді біріктіруге,
көпмүшелердің айырмасын, қосындысын таба білуге және қысқаша көбейту
формуласын пайдаланып есептер шығару дағдыларын қалыптастырады.
Рационал өрнектерді түрлендіре білуге, рационал бөлшектерді қысқарта білуге,
рационал бөлшектерге амалдар қолдана білуге, теңбе-тең түрлендіре білуге,
өзін - өзі, бірін - бірі бақылау, бағалау, пікір айту, баяндау, проблемалық,
ізденушілік,
шығармашылыққа
бейімдеу, ауызша сөйлеу дағдысын
қалыптастырады.

ТҮСІНІК ХАТ
Бұл бағдарлама 7-сыныптың Шыныбеков Алгебра 7-сынып 2017ж
Атамұра баспасы негізгі математика пәнінің мазмұнын басшылыққа алып,
«Алгебра әлемі» таңдау курсын «Сатылай кешенді оқыту» технологиясын
пайдаланып меңгеруге арналған.
Адамның жалпы кең ауқымды, жан-жақты білім алу, біліктілігін
жетілдіру күн тәртібіндегі өзекті мәселе болып отыр. Олардың біліктілігін,
дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі еліміздегі ғылым мен техниканың және
әлеуметтік мәдени жетістіктерінің қарыштап дамуынан туындайды. Мектеп
қабырғасында берілетін білім терең де, жан-жақты болуы керек. Сондықтан
математиканы оқыту жүйесі болашақ жастарымызды оқыту мен тәрбиелеудің
жалпы теориясын осы технологияның көмегімен жүзеге асыруға мүмкіндік
береді. Математиканы оқытудың негізгі міндеті – қазіргі қоғамның әрбір
мүшесінің күнделікті тынысы мен еңбек әрекетіне қажетті білімін одан әрі
жалғастыруға, жеткілікті математикалық білім мен біліктілікті жүйелі түрде
тиянақты әрі саналы меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады.
Білім алушыларымыз математика пәнінің жалпы заңдылықтарын,
мақсаттары мен мазмұнын, әдіс-тәсілдерін, әдістемелік зерттеулерді, есеп
шығарудың және оларды түсіндірудің жолдарын мектеп қабырғасында
жүргенде-ақ тиянақты да жоғары дәрежеде игерулері тиіс. Әрбір сынып
бойынша алынған білім негізі дұрыс қалыптасқан жағдайда ғана әрбір
шәкірттің келешегі зор болмақ. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясын
жақсы меңгерген оқушылар өмірмен математиканы байланыстыра алатын
болады, өмірде, үй шаруасында, техникада, құрылыста тағы басқа түрлі
ортадада математиканың заңдылықтарын біле отырып, түрлі мәселелерді шеше
алатын болады. Сонымен қатар ұлттық бірыңғай тест кезінде жақсы білім
нәтижесін
көрсетуге
мүмкіндігі
зор.
Бағдарлама
мақсаты
Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясын негізге ала
отырып, «Натурал және бүтін көрсеткішті дәреже», «Бірмүшелер мен
көпмүшелер», «Функция», «Қысқаша көбейту формулалары», «Рационал
өрнектерді түрлендіру» тақырыптарын сатылай талдауға үйрету, оқушылардың
білімдерін ғылыми негізде қалыптастыру, сөйлеу дағдысын жетілдіре отырып,
ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту, негізгі ұғымды терең меңгерту,
оқушылардың математикалық сауаттылықтарын дамыту, ақыл ой өрістерін
дамыту. Міндеттері: көбейтіндіні дәреже түрінде жазуға, дәрежені есептеуге,
дәрежені көбейтінді түрінде жазуға, дәрежені пайдалана отырып есептеуге,
өрнектің мәнін табуға арналған есептерді шығара білуге үйрету және сонымен
қатар алған білімді өмірде қолдануға үйрету; бірмүшені стандарт түрде жазуға,
өрнекті ықшамдауға, бірмүшенің квадраты түріне келтіруге, ұқсас мүшелерді
біріктіруге, көпмүшелердің айырмасын, қосындысын таба білуге үйрету;
қысқаша көбейту формуласын пайдаланып есептер шығару дағдыларын
қалыптастыру; рационал өрнектерді түрлендіре білуге үйрету; рационал
бөлшектерді қысқарта білуге, рационал бөлшектерге амалдар қолдана білуге,
теңбе-тең түрлендіре білуге үйрету және сонымен қатар алған білімді өмірде
қолдануға үйрету.
3

«АЛГЕБРА ӘЛЕМІ» КУРСЫ БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚКҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР
7-сынып
№
1.

2.

3.

Тақырыптар
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.

Тақырыптар
мазмұны
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін білу
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін білу
Натурал
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін білу

4.

Бүтін
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.

Дәрежелерді
көбейту және
бөлу,
көбейтіндіні,
бөліндіні,
дәрежені
дәрежеге
шығару, бүтін
көрсеткішті
дәреженің
қасиеттерін білу.

5.

Бүтін
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.

Санды
өрнектердің
мәндерін табуда
бүтін
көрсеткішті
дәреже
қасиеттерін

Мақсаты

Шығармашылық
жұмыс
Натурал
көрсеткішті
дәреженің өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу

Сағат
саны
1

Натурал
көрсеткішті дәреже
және оның
қасиеттерін білу,
есептеулер жүргізу

1

7.4.2.3
шаршы мен
текшенің
сызықтық
өлшемдерінің
өзгеруіне
байланысты
олардың ауданы
мен көлемі қалай
өзгеретінін
бағалау;
7.1.2.3
нөл және бүтін
теріс
көрсеткішті
дәреженің
анықтамасын
және оның
қасиеттерін
білу;

Натурал
көрсеткішті дәреже
және оның
қасиеттерін білу,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Бүтін көрсеткішті
дәреже және оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау.

1

7.1.2.4
бүтін
көрсеткішті
дәреженің санды
мәнін анықтау
және берілген

Санды өрнектердің
мәндерін табуда
бүтін көрсеткішті
дәреже қасиеттерін
қолдану. Өмірмен
байланысын табу;

1

7.1.2.1
натурал
көрсеткішті
дәреже
анықтамасын
және оның
қасиеттерін білу;
7.1.2.15
натурал
көрсеткішті
дәреженің
қасиеттерін
қолдану;

4

қолдану;
көрсеткіші нөлге
тең дәреженің
негізіндегі
айнымалының
мүмкін мәндерін
табу;

сандарды дәреже талдау, зерттеу,
түрінде көрсету; есептеу жүргізу.

Бүтін
көрсеткішті
дәреже және
оның
қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау
Бірмүшені және
оның
қасиеттерін
сатылай
кешенді талдау

Алгебралық
өрнектерді
ықшамдауда
дәрежелердің
қасиеттерін
қолдану;

Өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Бірмүшені және
оның қасиеттерін
сатылай кешенді
талдау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

8.

Көпмүшелер,
көпмүшелерді
қосу және
азайтуды
сатылай
кешенді талдау

Көпмүшелерге
амалдар қолдана
білу,
көпмүшелерді
топтау тәсілімен
көбейткішке
жіктей алу.

Көпмүшелер,
көпмүшелерді қосу
және азайтуды
сатылай кешенді
талдау, өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

9.

Көпмүшелер,
көпмүшелерді
қосу және
азайтуды
сатылай
кешенді талдау
Көпмүшелер,
бірмүшеге
көпмүшені ,
көпмүшеге
көпмүшені
көбейту және
көпмүшені
көбейткіштерге
жіктеуді сатылай
кешенді талдау
Көпмүшелер,
бірмүшеге
көпмүшені ,

Көпмүшелер.
Көпмүшенің
дәрежесі және
стандарт түрге
келтіру

7.1.2.6
көрсеткіші нөлге
тең дәреженің
негізіндегі
айнымалының
мүмкін мәндерін
табу;
7.2.1.1
санды
өрнектердің
мәндерін табуда
бүтін
көрсеткішті
дәреже
қасиеттерін
қолдану;
7.2.1.5
көпмүше
анықтамасын
білу және оның
дәрежесін табу;
7.2.1.6
көпмүшені
стандарт түрге
келтіру;
7.2.1.7
көпмүшелерді
қосу және
азайтуды
орындау;

Көпмүшелерді
қосу және азайтуды
орындау,
есептеулер жүргізу

1

7.2.1.8
көпмүшені
бірмүшеге
көбейтуді
орындау;
7.2.1.9
көпмүшені
көпмүшеге
көбейтуді
орындау;
7.2.1.12
алгебралық
өрнектерді ортақ

Көпмүшелер,
бірмүшеге
көпмүшені ,
көпмүшеге
көпмүшені
көбейту және
көпмүшені
көбейткіштерге
жіктеуді сатылай
кешенді талдау
Көпмүшелер,
бірмүшеге
көпмүшені

1

6.

7.

10.

11.

Бірмүше және
оның стандарт
түрін білу,
бірмүшелерді
көбейту,
бірмүшелерді
дәрежеге
шығару

Көпмүшелерге
амалдар қолдана
білу,
көпмүшелерді
топтау тәсілімен
көбейткішке
жіктей алу.

Көпмүшелерге
амалдар қолдана
білу,
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1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

көпмүшеге
көпмүшені
көбейту және
көпмүшені
көбейткіштерге
жіктеуді сатылай
кешенді талдау
y = ax2 және
y = ax3 түріндегі
функцияларыны
ң графиктері
мен қасиеттерін
сатылай
кешенді талдау
y = ax2 және y =
ax3 түріндегі
функцияларыны
ң графиктері
мен қасиеттерін
сатылай
кешенді талдау

көпмүшелерді
топтау тәсілімен
көбейткішке
жіктей алу.

Функциялардың
түрлерін білу,
тәсілдерін білу,
координаталық
жазықтықта
графигін сыза
білуге үйрету.
Функциялардың
түрлерін білу,
тәсілдерін білу,
координаталық
жазықтықта
графигін сыза
білуге үйрету.

Функциялардың
түрлерін білу,
тәсілдерін білу,
координаталық
жазықтықта
графигін сыза
білуге үйрету.
Функциялардың
k
y=
түрлерін білу,
x
функциясы және тәсілдерін білу,
координаталық
оның графигін
жазықтықта
сатылай
кешенді талдау графигін сыза
білуге үйрету.
Екі өрнектің
Екі өрнектің
қосындысының
қосындысының
және
және
айырмасының
айырмасының
квадратын түрге квадратын түрге
айыру және
айыру және
түрлендіру
түрлендіру
арқылы сатылай
кешенді талдау

k
x
функциясы және
оның графигін
сатылай
кешенді талдау
y=

Екі өрнектің
қосындысының
және

Екі өрнектің
қосындысының
және

көбейткішті
жақша сыртына
шығару және
топтау тәсілдері
арқылы
көбейткіштерге
жіктеу;
7.4.1.10
y= ax 2 (𝑎 ≠ 0)
функциясының
графигін салу
және оның
қасиеттерін білу

көпмүшеге
көпмүшені
көбейту және
көпмүшені
көбейткіштерге
жіктеуді
есептеулер жүргізу
Өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

Функциялардың
𝑦 = 𝑎𝑥 (𝑎 ≠ 0)
түрлерін білу,
функциясының
тәсілдерін білу,
графигін салу
координаталық
және оның
жазықтықта
қасиеттерін білу; графигін сызу.
Өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.
𝑘
7.4.1.12
у = (𝑘 ≠ 0)
7.4.1.11

1

1

3

𝑘
х

х

у = (𝑘 ≠ 0)
функциясының
графигін салу
және оның
қасиеттерін білу;

функциясының
графигін салу және

7.4.1.12

у = х (𝑘 ≠ 0)
функциясының
графигін салу және

𝑘
х

у = (𝑘 ≠ 0)
функциясының
графигін салу
және оның
қасиеттерін білу;

7.2.1.10
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 −
𝑏)(𝑎 + 𝑏) ,
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ±
2𝑎𝑏 + 𝑏 2

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.10
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 −
𝑏)(𝑎 + 𝑏) ,
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1

өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.
𝑘

өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.
Екі өрнектің
қосындысының
және
айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру;
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.
Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,

1

1

1

18.

19.

20.

21.

22.

айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру
арқылы сатылай
кешенді талдау

айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру

Екі өрнектің
қосындысының
және
айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру
арқылы сатылай
кешенді талдау

Екі өрнектің
қосындысының
және
айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру

Екі өрнектің
қосындысының
және
айырмасының
квадратын түрге
айыру және
түрлендіру
арқылы сатылай
кешенді талдау

қысқаша
көбейту
формулалары
арқылы
алгебралық
өрнектерді тепетең
түрлендірулерді
орындау;

Екі өрнектің
квадраттарының
айырмасы және
екі өрнектің
кубтарының
қосындысы мен
айырмасын
сатылай кешенді
талдау

қысқаша
көбейту
формулалары
арқылы
алгебралық
өрнектерді тепетең
түрлендірулерді
орындау;

Екі өрнектің
квадраттарының
айырмасы және
екі өрнектің
кубтарының
қосындысы мен
айырмасын
сатылай кешенді
талдау

тиімді есептеу
үшін қысқаша
көбейту
формулаларын
қолдану;

Екі өрнектің
квадраттарының
айырмасы және
екі өрнектің
кубтарының
қосындысы мен

қысқаша
көбейту
формулалары
арқылы
алгебралық
өрнектерді тепе-

(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ±
2𝑎𝑏 + 𝑏 2

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.10
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 −
𝑏)(𝑎 + 𝑏) ,
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ±
2𝑎𝑏 + 𝑏 2

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.10
𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)
(𝑎 + 𝑏) ,
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ±
2𝑎𝑏 + 𝑏 2

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.11
3

3

a − b = (a − b)
(a2 ∓ ab + b2 ),
(a ± b)3 = a3 ±
3a2 b + 3ab2 ± b3

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.11
3

3

a − b = (a − b)
(a2 ∓ ab + b2 ),
(a ± b)3 = a3 ±
3a2 b + 3ab2 ± b3

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.11
3

3

a − b = (a − b)
(a2 ∓ ab + b2 ),
(a ± b)3 = a3 ±
3a2 b + 3ab2 ± b3
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практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.
Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,
практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,
практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,
практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

тиімді есептеу үшін
қысқаша көбейту
формулаларын
қолдану; сатылай
кешенді талдау,
өмірмен
байланысын табу

1

тиімді есептеу үшін
қысқаша көбейту
формулаларын
қолдану; сатылай
кешенді талдау,

1

23.

24.

25.

26.

27.

28.

айырмасын
сатылай кешенді
талдау

тең
түрлендірулерді
орындау;

Екі өрнектің
қосындысы мен
айырмасының
кубын сатылай
кешенді талдау

қысқаша
көбейту
формулалары
арқылы
алгебралық
өрнектерді тепетең
түрлендірулерді
орындау;

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;
7.2.1.11
3

3

a −b =
(a − b)
(a2 ∓ ab + b2 ),
(a ± b)3 = a3 ±
3a2 b + 3ab2 ± b3

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану
7.2.1.11

Екі өрнектің
қосындысы мен
айырмасының
кубын сатылай
кешенді талдау

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану;

Бүтін рационал
өрнектерді
түрлендіруді
сатылай
кешенді талдау
Бүтін рационал
өрнектерді
түрлендіруді
сатылай
кешенді талдау
Рационал
өрнектерді
түрлендіруді
сатылай
кешенді талдау

Алгебралық
өрнектерді
тепе-тең
түрлендіру

қысқаша
көбейту
формулаларын
білу және
қолдану
7.2.1.16
алгебралық
бөлшектерді
танып білу;

Алгебралық
өрнектерді
тепе-тең
түрлендіру

7.2.1.16
алгебралық
бөлшектерді
танып білу;

Рационал
өрнектерді
түрлендіру

7.2.1.16
алгебралық
бөлшектерді
танып білу;
7.2.1.18
алгебралық
бөлшектің
негізгі қасиетін
𝑎𝑐
қолдану: 𝑏𝑐 =

Рационал
өрнектерді
түрлендіруді
сатылай
кешенді талдау

Рационал
өрнектерді
түрлендіру

3

3

a − b = (a − b)
(a2 ∓ ab + b2 ),
(a ± b)3 = a3 ±
3a2 b + 3ab2 ± b3

𝑎
,𝑏
𝑏

Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,
практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Тақырыпты
сатылай кешенді
талдау,
практикалық
жұмыс жасау,
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Алгебралық
өрнектерді тепетең түрлендіру.
Өмірмен
байланысын табу
Алгебралық
өрнектерді тепетең түрлендіру;
талдау, зерттеу
жүргізу
Рационал
өрнектерді
түрлендіру;
өмірмен
байланысын табу;
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Рационал
өрнектерді
түрлендіру;
өмірмен
байланысын табу;

1

1

1

≠ 0, 𝑐 ≠ 0

7.2.1.16
алгебралық
бөлшектерді
танып білу;
7.2.1.18
алгебралық
8

өмірмен
байланысын табу

бөлшектің
негізгі қасиетін
𝑎𝑐
қолдану: 𝑏𝑐 =
𝑎
,𝑏
𝑏

≠ 0, 𝑐 ≠ 0

29.

Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
сатылай
кешенді талдау

Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
түрлендіру

30.

Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
сатылай
кешенді талдау

Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
түрлендіру

7.2.1.19
алгебралық
бөлшектерді
қосу және
азайтуды
орындау

31.

Рационал
өрнектерді
көбейту және
бөлуді скт

Рационал
өрнектерді
көбейту және
бөлуді
түрлендіру

32.

Рационал
өрнектерді
көбейту және
бөлуді скт

Алгебралық
өрнектерді
тепе-тең
түрлендіру

33.

Бөлшекрационал
өрнектерді тепетең түрлендіруді
cкт

Бөлшекрационал
өрнектерді тепетең түрлендіру

Бөлшекрационал
өрнектерді тепетең түрлендіруді
cкт

Алгебралық
өрнектерді
тепе-тең
түрлендіру

7.2.1.20
алгебралық
бөлшектерді
көбейту және
бөлуді, дәрежеге
шығаруды
орындау;
7.2.1.20
алгебралық
бөлшектерді
көбейту және
бөлуді, дәрежеге
шығаруды
орындау;
7.2.1.21
құрамында
алгебралық
бөлшектері бар
өрнектерді
түрлендіруді
орындау;
7.2.1.21
құрамында
алгебралық
бөлшектері бар
өрнектерді
түрлендіруді
орындау;

34.

7.2.1.19
алгебралық
бөлшектерді
қосу және
азайтуды
орындау
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талдау, зерттеу
жүргізу.

Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
түрлендіру.
Өмірмен
байланысын табу;
Рационал
бөлшектердің
қосындысы мен
айырмасын
түрлендіру.
Өмірмен
байланысын табу;
Рационал
өрнектерді көбейту
және бөлуді
түрлендіру.
Сатылай кешенді
талдау, зерттеу
жүргізу
Алгебралық
өрнектерді тепетең түрлендіру.
Сатылай кешенді
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

Бөлшек-рационал
өрнектерді тепе-тең
түрлендіру

1

Сатылай кешенді
талдау, зерттеу
жүргізу.
Алгебралық
өрнектерді тепетең түрлендіру
Сатылай кешенді
талдау, зерттеу
жүргізу.

1

1

1

1

ОҚУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
 алгебра пәнін сатылай кешенді талдай отырып, ауызша сөйлей білуге, өз
ойын тұжырымдай алуға ынтасы;
 өздігінен жұмыс жасауға дағдысы;
 топпен жұмыс жасау арқылы белсенділікке тартылуы;
 біріне-бірі көмек көрсетуге, сыни пікір айтуға, бірін - бірі түзете алу
дағдысы;
 ережелер мен теоремаларды қорытып жазуға, тақырыптың маңызды
түйінін анықтай білуге ынтасы;
 өз бетінше ізденуге машықтану, өзіне деген сенімділігі мол болып,
құзіретті тұлға болуға ұмтылысы;
 Білім негізі жүйелі қалыптасуға ұмтылысы.
«АЛГЕБРА ӘЛЕМІ» КУРСЫ БОЙЫНША ИГЕРГЕН БІЛІМДЕРІНІҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕЛЕСІДЕЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ
ҚАЛЫПТАСАДЫ
 натурал көрсеткішті дәреже анықтамасын және оның қасиеттерін біледі;
 санның дәрежесі қандай цифрға аяқталатынын анықтайды;
 натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданады;
 шаршы мен текшенің сызықтық өлшемдерінің өзгеруіне байланысты
олардың ауданы мен көлемі қалай өзгеретінін бағалайды;
 бүтін теріс көрсеткішті дәреженің анықтамасын және оның қасиеттерін
біледі;
 алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәрежелердің қасиеттерін
қолданады;
 бірмүше анықтамасын білу, оның коэффициенті мен дәрежесін табады;
 бірмүшені стандарт түрде жазады;
 бірмүшелерді көбейтуді орындай алады
және бірмүшені
көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде көрсете алады;
 көпмүше анықтамасын біледі және оның дәрежесін табады;
 көпмүшені стандарт түрге келтіре алады;
 көпмүшелерді қосу және азайтуды орындай алады;
 алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және
топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеу;
 қысқаша көбейту формулаларын біледі және қолдана алады;
 алгебралық
өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы
көбейткіштерге жіктей алады;
 қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең
түрлендірулерді орындай алады
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 алгебралық бөлшектерді танып біледі;
 алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындай алады;
 алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді, дәрежеге шығаруды
орындайды;
 құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді
түрлендіруді
орындайды;
 көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу
арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындауды
үйренеді;
 қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең
түрлендірулерді орындауды біледі;
 құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындай
алады;
 алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындайды;
 алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді, дәрежеге шығаруды
орындайды;
 құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді
түрлендіруді
орындайды;
 көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу
арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындайды;
 алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді, дәрежеге шығаруды
орындау;
 құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді
түрлендіруді
орындау;
 функциясының графигін салуды үйренеді және оның қасиеттерін біледі.
ҚЫСҚАША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Адамдар күнделікті тіршілікте, өмірде, ғылымды игеруде болсын, еңбек ету
саласында болсын, үй шаруасында болсын - математикалық теорияны,
тәсілдерді қолданып, талдау жүргізу арқылы пайда болған сұрақтарына жауап
алады. Математиканы өмірде қолдана алатын тұлға - жетістікке, үлкен нәтижеге
жететін кемелденген адам. Барлық ғылымның, техниканың дамуына
математиканың маңызы зор. Жас өспірімдердің математикалық ой өрісін,
логикасын, ойлау қабілеттерін шыңдап, математикалық сауаттылықты дамыту
мақсатында осы таңдау курсы бағдарламасын әзірлеп ұсынып отырмын. Бұл
курсты жүргізетін ұстаздар «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының тірек
сызбаларын дұрыс қолданулары аса маңызды. Ал білім алушылар әр талдау
сатысын тізбектеп, алгоритммен қолдана отырып, білім, іскерлік дағдылары
қалыптасып, сыни ойлауға, талдап, саралауға, өмірде кездесетін
математиканың сырларын шешуге үйренеді. Сатылай кешенді талдау сатылары
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а) тақырыптың шығу тарихы, ә) теориялық саты (Анықтама. Теоремалар.
Салдар). б) қасиеттері, в) түрлендіру, г) өмірде қолданысы.

Шығу тарихы
Теориялық саты (Анықтама. Теоремалар. Салдар).
Қасиеттері
Түрлендіру
Өмірде қолданысы

III.

Тақырыптың шығу Оқушыларды математика
пәніне қызықтыру мен
тарихы.
зерттеуге баулу
мақсатында
Оқушыларға
Теориялық саты
математикалық білім беру
(Анықтама.
Теоремалар.
Салдар).
Практикалық жұмыстар
Қасиеттері

IV.

Түрлендіру

Зерттеу жұмыстары,
жоғары деңгейдегі
тапсырмалар орындау

Өмірде қолданысы

Математикалық
сауаттылық, PISA
есептерін талдау

I.

II.

V.

Тақырыптың Оқушыларды математика пәніне
қызықтыру мен зерттеуге баулу
шығу
мақсатында
тарихы.
Теориялық
саты
(Анықтама.
Теоремалар.
Салдар).

PBL
элементтерін
қолдану
Білу, түсіну
(Блум
таксономиясы)
Қолдану (Блум
таксономиясы)
Талдау,
жинақтау
(Блум
таксономиясы)
Бағалау (Блум
таксономиясы)

PBL
элементтерін
қолдану

Анықтама. Егер а – кез келген сан , ал n Білу, түсіну
–бірден үлкен немесе бірге тең натурал
(Блум
сан болса, онда а санының n рет
таксономиясы)
көбейтіндісі а санының n-ші дәрежесі деп
аталады.
Тану. Жазылуы : аn
Оқылуы: a-ның n –ші дәрежесі
Мағынасы: Бірнеше тең көбейткіштердің
көбейтіндісі, яғни а санының n рет
көбейтіндісі
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Математикалық белгісі : аn Мысалы,
43=4 ∙ 4 ∙ 4 = 64, (-2)3=(-2) ∙ (−2) ∙ (−2)=−8

Қасиеттері

Практикалық жұмыстар (қасиеттерді
қолданып, оқулықтардан есептер
шығарады)
Қасиеттері:
Дәрежелерді көбейту. am ∙ an = am+n
Негіздері бірдей дәрежелерді
көбейткенде,олардың дәреже
көрсеткіштерін қосып , негізін өзгеріссіз
қалдырамыз.
Мысалы, 𝑚3 ∙ 𝑚5 = 𝑚8
Дәрежелерді бөлу. 𝑚 > 𝑛 болатын m
және n натурал сандары мен кез-келген а
≠ 0 саны үшін
𝐚𝐦 : 𝐚𝐧 = 𝐚𝐦−𝐧 теңдігі
орындалады.
Негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде,
бөлінгіштің дәреже көрсеткішінен
бөлгіштің дәреже көрсеткішін азайтып,
негізін өзгеріссіз қалдырамыз.
Мысалы, 𝑘 5 : 𝑘 2 = 𝑘 3
𝒂𝟎 = 𝟏 , а≠ 𝟎 теңдігі орындалады.
Нөлден өзге а санының нөл дәрежесі 1ге тең. Мысалы, 30 = 1.
Көбейтіндіні дәрежеге шығару. Кез
келген а, b сандары мен кез келген натурал
n саны үшін
(𝑎𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 𝑏 𝑛
теңдігі орыдалады.Себебі, көбейтіндіні
дәрежеге шығару үшін көбейткіштердің
әрқайсысын осы дәрежеге шығарып,
нәтижелерін көбейтеміз.
Мысалы,(2𝑎𝑏)3 = 23 𝑎3 𝑏 3 =8𝑎3 𝑏 3
Теріс санның жұп дәрежесі – оң сан, ал
теріс санның тақ дәрежесі –теріс сан
болады. Мысалы, 1) (−5с𝑚2 )2 = 25𝑐 2 𝑚4
Бөлшекті дәрежеге шығару.
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Қолдану
(Блум
таксономиясы)

𝒂 𝒏 𝒂𝒏
( ) = 𝒏
𝒃
𝒃

Кез келген а және b (b≠ 0 ) сандары
мен кез келген натурал n саны үшін
a n

an

(b) = bn теңдігі орындалады, яғни
бөлшекті дәрежеге шығарғанда , оның
алымын да, бөлімін де жеке-жеке сол
дәрежеге шығарамыз.
2y 2

(2y)2

Мысалы, 1) ( ) = (3z)2 =
3z
3x 3

(3x)3

4y2
9z2
27x3

2) (− ) = − (4y)3 = − 3
4y
64y
Дәрежені дәрежеге шығару Кез келген а
саны мен кез келген m және n сандары
үшін (𝒂𝒎 )𝒏 = 𝒂𝒎𝒏 теңдігі орындалады.
Дәрежені дәрежеге шығарғанда, негізін
өзгертпей дәреже көрсеткіштерін өзара
көбейтеміз. Мысалы, 1) (m7 )3 = m7∙3 =
m21
2) (2xy 3 )5 = 25 ∙ x 5 y 3∙5 = 32x 5 y15
Түрлендіру

Зерттеу жұмыстары, жоғары деңгейдегі
тапсырмалар орындау
Түрлендіру.
1) Негізі а болатындай дәрежеге шығару
(a5 )2 ∙ a = a10 ∙ a = a11
2) Көбейтіндіні дәреже түріне келтіріңіз:
81а4 b4 = (3ab)4
3) Көбейтіндіні дәрежеге түрлендіріңіз:
304 = (3 ∙ 10)4 = 34 ∙ 104
4) Бөлшекті дәрежеге түрлендіріңіз:
0,0083=(

8

3

1

3

1 3
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Талдау,
жинақтау
(Блум
таксономиясы)

1

) = (125) = (53 ) = 53∙3 = 59
1000

Өмірде
қолданысы

Математикалық сауаттылық, PISA
есептерін талдау
Өмірде қолданысы: құрылыс
компанияларында үй салу барысында
үйдің ауданы мен көлемін есептеуде
дәреже қолданылады.

Бағалау (Блум
таксономиясы)

Математиканы «Сатылай кешенді талдау» технологиясымен оқытудың
жолдарын қарастыра отырып, таңдау курсын тиімді ұйымдастыру
оқушылардың математикалық сауатын арттырады деп сенеміз.
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