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МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨР ЖАНА АЛАРДЫ ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ 

 

     Математиканы орто мектепте окутуунун негизги проблемаларынын бири окучуларда 

матиматикалык түшүнүктөрдү туура калыптандыруу  

 

     Негизги сөздөр:орто мектеп, математика сабагы,окутуу ыкмасы,түшүндүрүү жолу. 

 

MATHEMATICAL CONCEPTS AND WAYS OF LEARNING ONE OF THE PROBLEMS 

OF LEARNING 

 

       One of the problems of learning of Math in a high school is to give the correct Math concepts. 

 

     Key words: high school, math courses, teaching method, explanatory way. 

 

 Улуу орус математиги Н.И. Лобачебскийдин айтуусу боюнча «…окуунун ийгилиги, 

алгачкы түшүнүктөрдүн туура калыптанышына байланыштуу…»  

Башка түшүнүктөрдөй эле математикалык түшүнүктөр да, адамдардын аң- сезиминдеги 

ой-пикир. Ал бир же бир нече обьектилердин, же алардын арасындагы катыштардын жалпы 

касиеттеринин, белгилеринин кишинин башындагы чагылышы болот. Ошол себептүү 

түшүнүктөрдү, алардын белгилерин, касиеттерин башка түшүнүктөргө окшоштугун же 

алардын айырмачылыгын окуучуларга туура жана жеткиликтүү формада түшүндүрүү, 

калыптандыруу методикалык чоң мааниге ээ [1]. 

Башка предметтердей эле математика предмети да негизинен математикалык 

түшүнүктөрдү, алардын белгилерин, касиеттерин, алардын арасындагы байланыштарды 

карайт. Математикалык түшүнүктөргө: натуралдык сан, бөлчөк сан, анык сан, көп мүчө, 

теңдеме, функция, көп бурчтук, үч бурчтук, ромб ж.у.с. мисал боло алат. 

            Математикалык түшүнүктөр: 

          - предметтик («айлана», «теңдеме», «конус», …); 

          - катыш («барабар», «чоң», «жарыш», «окшош», …); 

          - өзгөртүп түзүү («симметрия»,  «буруу»,  «функция», …); 

          - чоңдук («узундук», «аянт»,  «көлөм», «вектор», …) ж.б. түшүнүктөрү болуп 

бөлүнүшөт. 

Математикалык түшүнүктөр да өздөрүнүн белгилерине, касиеттерине карата бири-бири 

менен байланышкан жана байланышпаган болушат. Мисалы, «төрт бурчтук» жана «ромб», 

«бүтүн сандар» жана «анык сандар», «барабардыктар» жана «теңдемелер» байланышкан 

түшүнүктөр. Бирок «ромб», жана  «теңдеме» байланышпаган түшүнүктөр ж.у.с. 

Байланышкан жана байланышпаган түшүнүктөр салыштырамлуу болушат, алар каралып 

жаткан түшүнүктөрдүн кай бир белгилерине, өзгөчөлүктөрүнө карап жүргүзүлөт. 

Түшүнүктөр нерселерди (обьектилерди) салыштыруудан касиеттерин текшерүүдөн келип 

чыгат. Ф. Энгельс айткандай, сандар жана фигуралар жөнүндөгү түшүнүктөр чыныгы 

дүйнөнүн нерселерин жана алардын сандуу катыштарын үйрөнүүдөн келип чыккан. 

Түшүнүктөрдүн бирин экинчисинен ажыратуу үчүн аларды салыштыруу, бирдей же түрдүү 

экендигин далилдөө, байланышкан же байланышпагандыгын көрсөтүү керек. [1] Көбүнчө 

математикалык түшүнүктөрдү, алардын белгилерин, касиеттерин үйрөнүүдө андан мурда 

белгилүү болгон түшүнүктөрдөн пайдаланылат. Мисалы: «бөлчөктөрдү» - «сандар» 

түшүнүгүнөн; «теңдемелер»- «барабардыктардан»; «параллелограммдар» - «төрт 
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бурчтуктардан» ж.у.с. пайдаланып үйрөнүлөт. Баарынан алгачкы түшүнүктөр болот, себеби 

жогорудагы принцип кете бербейт. Алгачкы түшүнүктөрдөн мурда белгилүү болгон 

түшүнүктөрдүн жоктугунан, алардын белгилери, касиеттери, түрү, түркүмү, сүрөттөп 

көрсөтүү жолу менен берилет. Арифметикада «натуралдык сан», «сан», «бир» геометрияда 

«түз сызык», «чекит», «тегиздик» алгачкы түшүнүктөр болушат. Алгачкы түшүнүктөрдү 

аныктоого болбойт, алар аныктамасыз берилет. Айрым окуучулар аларга да аныктама 

берүүгө аракеттенишет, андай аныктамалардын каталыктарын көрсөтүү зарыл. [2]  

Математикалык түшүнүктөр өздөрүнүн белгилерине ээ. Мисалы,  «натуралдык сандар»  

- биринин артынан бири келиши, чексиз көп экендиги,  алардын үстүндө кошуу жана 

көбөйтүү амалдарынан аткарылышы; «теңдемелер» - белгисиз аргументти өз ичине алган 

барабардык экендиги, каалаган мүчөсүн барабардык белгисинин бир жагынан экинчи 

жагына карам-каршы белги менен алып өтүүгө мүмкүндүгү, нөлгө барабар болгон анык бир 

санга көбөйтүүгө, бөлүгө мүмкүн экендиги; «параллелограммдар» - жалпак төрт бурчтук 

болушу, карама-каршы жаткан жактарынын жарыш жана барабар болушу ж.у.с. касиеттерге 

ээ.Эгерде бир нече түшүнүктөр кандайдыр жалпы касиеттерге ээ болушса, анда алар өз ара 

байланышкан болушат. Айтылгандарды «Эйлердин айланаларынын» жардамында 

көрсөтүүгө болот. Окутуу процессинде үйрөтүлүп жаткан түшүнүктөрдүн белгилери 

кайсылар, ал башка кандай түшүнүктөр менен кандай жалпы белгилерге ээ жана ал түшүнүк 

башка түшүнүктөрдөн өзүнүн кандай белгилери менен ажыралып турат, мына ушуларды 

окуучуларга ачык-айкын көрсөтүү зарыл.Түшүнүктөрдүн зарыл жана өзгөчө белгилерине 

токтолобуз: Айталы, А={ά ֽ; ά2; …; αn; …} кандайдыр бир обьектилердин көптүгү, В= {ά ֽ; ά2; 

…; αn; …} алардын белгилеринин көптүгү болсун. Эгерде кандайдыр бир αi- белгиси А 

көптүгүнүн бардык элементтерине таандык болсо, анда ал каалаган αi={i=1,2,3,…} үчүн 

зарыл белги деп аталат. Эгерде кандайдыр бир αк белгиси А көптүгүнүн айрым бир 

обьектисине гана таандык болсо, анда αк өзгөчө белги деп аталат. Эгерде, кандайдыр бир αп 

А көптүгүнү бир да обьектисине таандык болсо, анда αп – белгиси каалаган αi={i=1,2,3,…} 

обьекти үчүн карама-каршы белги деп аталат. Мисалы, параллелограммдардын карама- 

каршы жаткан жактарынын өз ара жарыш болушу (αi) каалаган параллелограмм үчүн зарыл 

белги, бирок аны коңушулаш жактарынын өз ара барабар болушу (αк) ромбдорго таандык 

болгон өзгөчө белги. Ал эми ички бурстарынын суммасы 1800 ка барабар болушу αк 

параллелограммдар карама-каршы келүүчү белги болот.[3]  Окутууда берилген ар кандай 

түшүнүктүн өзүнө гана таандык болгон өзгөчө белгилерин ачык-айкын көрсөтүү керек. 

Ушул өзгөчө белгиге ээ  болгон түшүнүктөр бир нече болсо, албетте алардын баарын 

көрсөтүү зарыл. Мисалы, ромбдун өзгөчө белгисине 900  болгон гана квадрат болоору 

тиешелүү. Көпчүлүк окуучулар түшүнүктөрдүн өзгөчө белгилерин, зарыл белги деп, же 

тескерисинче түшүнүп алышып, аларга тиешелүү маселелерди туура эмес чечишет. 

Түшүнүктөрдүн, зарыл жана өзгөчө белгилери бирден гана эмес, бир нече болушу мүмкүн. 

Түшүнүктөрдүн негизги белгилеринин көптүгү анын мазмуну деп аталат. Мисалы, 

«теңдемелер» түшүнүгүнүн мазмуну анын барабардык болушу, ага кирген тамгалардын 

белгисиз деп каралышы, барабардык белгисинин эки жагын бирдей мүчөнү кошуудан анын 

маансинин өзгөрбөстүгү,  ал эми «хорда» түшүнүгүнүн мазмуну – анын айлананын эки 

чекитин туташтырган түз сызыктын кесиндиси болушу, айлананын борборуна түшүрүлгөн 

перпендикуляр аны тең экиге бөлүшү ж.у.с. Негиги белгилерге ээ болгон түшүнүктөр да бир 

нече болушу мүмкүн. Мисалы,  жогорудагы белгилерге ээ болгон теңдемелер бир 

белгисиздүү, эки белгисиздүү,… экинчи даражалуу, үчүнчү даражалуу, … чексиз көп, 

ошондой эле хордалар да жайланышына, узундугуна карата түрдүү болот. Белгилүү 

мазмунга ээ болгон түшүнүктөрдүн көптүгү анын көлөмү деп аталат. Мисалы, «жөнөкөй 

сандар» мазмуну: бүтүн оң сан болушу; бирге барабар эместиги, бирге жана өзүнө гана 

калдыксыз бөлүнүшү, ал эми анын көлөмү болсо, ошол мазмунга ээ болгон баардык 

жөнөкөй сандардын көптүгү {2; 3; 5;7; 11; 13; 17; 19;…}.[4] 

Түшүнүктөрдүн көлөмү менен мазмуну өз ара байланыштуу, Түшүнүктөрдүн 

мазмунунун көбөйүшү менен анын көлөмү азаят жана тескерисинче.Мисалы: 
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«Параллелограмм» түшүнүгүнүн мазмунуна анын бурчтарынын тик болуу касиеттин кошуу 

менен «тик бурчтук»  түшүнүгүн алабыз. «Тик бурчтуктар» түшүнүгүнүн көлөмү 

«параллелограмм» түшүнүгүнүн көлөмүнүн ичинде  жатат.  Түшүнүктөрдүн «мазмуну» 

менен «көлөмүнүн» арасындагы тескери пропорциялуу байланыштар жөнөкөй мисалдардын 

жардамында окуучуларга түшүндүрүлөт.  

Адабияттар: 

1. М.А.Баитова, Методика преподавания математики в начальных классах.         Москва 

«Просвешение» - 1976.[1] 

2.  А.Худайбердиев, Ж.Саипов «Орто мектепте математиканы окутуу» Ош -2000.[2] 

3.  М.Ш.Шакирова , М.Н.Назаров. Математика 5-11. Ош–2001.[3] 

4. М.Н.Назаров, М.А.Алтыбаева «Орто мектепте математиканы окутуу» Ош-2000.[4] 

 


