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КОЛДОНУУ 
 

Макалада математикалык маселелерди чыгаруу алгоритмин колдонуу менен 

мектеп окуучуларына математиканы окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн 

маалыматтык технологияларды колдонуу менен математикалык тапшырмаларды 

түзүү каралат. Балдардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу үчүн интерактивдүү 

ыкмаларды колдонуу, математикалык маселелерди чечүүдө Learning.Apps аркылуу 

студенттер өз билимин текшерүү методологиясы сүрөттөлөт. 
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The article discusses the creation of mathematical tasks using information technologies 

to improve the quality of teaching mathematics to schoolchildren using an algorithm for 
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the subject. The article describes a methodology for testing students' knowledge using 

Learning.Apps when solving mathematical problems. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ШКОЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

 

В статье рассмотрено создание математических заданий с использованием 

информационных технологий для повышения качества обучения математике 
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школьников с использованием алгоритма решения математических задач. 

Использование интерактивных методов для повышения интереса детей к предмету. 

Описана методика проверки знаний студентов с помощью приложения Learning.Apps 

при решении математических задач. 

 

Ключевые слова: алгоритм, Learning.Apps, наглядность, приложение, задание, 

оценка, самопроверка, информационная технология. 

 

Бул макаланы мектеп математикасында маселелерди чыгаруунун алгоритмин 

маалымат технологияларында колдонуу жөнүндө жаздым. XXI-кылымдын жаңырышы 

жаңы технологиянын өнүгүп, өсүүсү болду. Заманыбызга ылайык эң кыйын өнүккөн 

мамлекеттер жаңы программаларды түзүп, маалымат технологияларын жасап 

чыгышууда. Технологиянын өнүгүшү менен адамдардын күнүмдүк турмушунда кылган 

жумуштары бир топко жеңил болуп калды. 50-60 жыл мурун жаңылыктарды радиодон 

угуп, газеталардан окусак, азыркы XXI-кылымда үйдөн, эч жакка чыкпастан интернет 

булактары аркылуу жаңылыктарды, каалаган убактыбызда көрө алабыз. Бизди 

кызыктырган ар кандай суроолорду интернеттен сурасак, ар кандай варианттуу кылып, 

керек болсо текст, сүрөт же аудио, видео аркылуу маңдайыбызга чагылдырып берет. 

Мисалга алсак “Китеп эмнеден жасалат?” деген сурообузду дагы маалымат булагы 

болгон интернет, бизге түшүндүрүп берет. 

Бүгүнкү күндө интернеттен онлайн сабактар жүрүп, ийгиликтүү окугандарга 

сертификат берген курстар көбөйүүдө. Балдардын маңдайында сабак өтүү, ар бир 

окуучу менен иштөө, тапшырма берип, ар бир баланы баалоо бул чоң жумуш болсо, 

аралыктан сабак өтүү, сабакка катыштыруу, теманы түшүндүрүп, көнүгүү иштетүү 

андан да чооӊ жумуш. Пандемия учурунда мугалимдер үчүн чоң сабак, жана чоң 

ачылыштарга көзүн ачты деп ойлойм. Себеби мугалимдер балдарга сабак берүүнүн 

жаӊы ыкмаларын өздөштүрүп, интернеттеги көп программаларды үйрөнүп, аларды 

пайдаланып сабак даярдап , окуучуларга, студенттерге жиберип, өз убагында кайтарым 

байланыш уюштуруп жатышты. Бул да өз учурунда окуучу, студенттерди эле 

окутпастан өзүлөрүн интернеттен ар кандай маалыматтарды, билимдерди алып, билим 

деңгээлдерин жогорулатышып, өздөрүнүн изилденүүлөрү да билим капчыктарынын 

толтурулушуна мүмкүнчүлүк болду. Мисалы ZOOM, Moodle, Learning.Apps , 

WhatsApps жана башка тиркемелер менен иштегенди үйрөндүк.  

Макалада Бекбоев И., Абдиев А., Айылчиев А., Ибраева Н., Касымов А., 

тарабынан чыккан “Математика” орто мектептеринин 5-классы үчүн окуу китебиндеги 

маселелерди чыгаруунун алгоритмин маалымат технологияларда колдонууну жаздым. 

Китептин теориясында тегиздик, түз сызык, шоола, кесиндилерге аныктама берилип, 

чиймелери чийилген.  

Бизди курчап турган чөйрөдөгү объектилердин ордун белгилөө, жер бетиндеги 

ченөөлөрдү жүргүзүү жана аянттардын пландарын чийүү, деңизде сүзүүгө 

байланыштуу багыттарды аныктоо ж.б. толуп жаткан математикалык мүнөздөгү 

маселелерде тегиздик таяныч катары пайдаланылат. Ошондуктан тегиздик 

математикадагы негизги түшүнүктөрдүн бири болуп эсептелет. Силерге тааныш болгон 

фигуралар: түз сызык, шоола, кесинди, тик бурчтук, квадрат, айлана, тегерек, бурч, көп 

бурчтук тегиздикте каралат. Анткени, аталган фигуралар толугу менен тегиздикте 

жатышат. Аларды жалпысынан жалпак фигуралар деп коюшат. Ал эми куб, 

параллелипед, шар ж.б. толугу менен тегиздикте жатышпайт. Аларды көлөмдүү 

фигуралар дейбиз [1]. 
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1-сүрөт. Эсепти чыгарганда биринчи кадам 

 

 
2-сүрөт. Эсепти чыгарганда экинчи кадам 

 

 

 
3-сүрөт. Эсепти чыгарганда үчүнчү кадам 

 

Learning.Apps тиркемесинде эсептерди чыгаруунун алгоритми ушундай уланып, 

аягына чыкканда, баардыгын туура чыгарышса кайтарым байланыш болот. “Азамат” 

деген сөз жазылып чыгат. Бул тиркемеде берилген эсептерди туура чыгармайынча 

аягына чыкпайт [2]. 
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4-сүрөт. Теӊдемелерди чыгаруунун алгоритмин берүү 

 

 
 

5-сүрөт. Теӊдемени чыгаруунун алгоритмин түздүк 

 

Теӊдемени чыгарууда алгоритмин түзүп, аны Learning.Apps тиркемесинде 

шаблондорго түзүп окуучуларга сунуштадык [3]. 

Мисалы окуу китебинде №158 де “Белгисиз санды эки эселентип, өзүнө кошсом, 90 

чыкты. Белгисиз санды тапкыла” деп берилсе маселени чыгаруунун алгоритмин 

түзөлүк [1]: 

 

1. Окуучуларга маселени окутуу 

2. Түшүндүрмө берүү 

3. Теӊдеме түзүү 

4. Теӊдемени чыгаруу. 

5. Теӊдеменин тамыры. 

Түшүндүрмө:                                     Сан-х 

                                                              Эки эселенди- 2х 

Теӊдеме:                                              2х+х=90 деген теӊдемени алдык. 

Чыгаруу:                                             2х+х=90 

                                                              3х=90 

                                                              х=90:3 

Теӊдеменин тамыры:                       х=30 

 

Жообу: белгисиз сан 30 

90 
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5-класстын окуу китебинде Бөлчөктүн негизги касиети. Бөлчөктөрдү кыскартуу деген 

темасы боюнча, бөлчөктөрдү кыскартуунун алгоритмин түзсөк: 

  

 
 

6-сүрөт. Бөлчөктү кыскартуунун алгоритмин түздүк 
 

Бөлчөктөрдү кыскартуунун алгоритмин түзүп, аны Learning.Apps тиркемесинде 

шаблондорго түзүп окуучуларга сунуштадык. 

Мисалы: 7-сүрөттө көбөйтүүчүлөрү бар бөлчөк берилген. Мында биз 

 
 

7-сүрөт. Бөлчөктү кыскартууга маселе берилген. 1-баскычы 
 

Бул тапшырмада туура белгиленгендер жашыл түс менен, ал эми туура эмес жооп 

болуп калганда кызыл түс менен жыйынтык чыгарып берет. Бир өзгөчөлүгү тапшырма 

туура аткарылмайын кийинки тапшырмага өтпөйт. 
 

 
 

8-сүрөт. Бөлчөктү кыскартууга көбөйтүүчүлөрү бар маселе берилген. 2-баскычы 
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9-сүрөт. Бөлчөктү кыскарткандан кийинки 3-баскычы 

 

Биз жогоруда көрсөтүлгөн алгоритм менен сабак өтүп келебиз. Биздин максатыбыз 

ушул алгоритмди маалымат технологияларда колдонуу. Технологиянын түрү көп, ар 

кандай окутуучу программалардын саны 100дөн ашат. Алардын ичинен жалпы 

мугалим, окутуучуларга Learning.Apps.org тиркемеси аркылуу ушул алгоритмди 

колдонууну сунуштайбыз. LearningApps кызматы - бул ар кандай окуу предметтери 

боюнча интерактивдүү окуу-усулдук тиркемелерди түзүүгө мүмкүнчүлүк берген, ар 

кандай типтеги билим берүү мекемелериндеги билим берүү процесстерин колдоочу 

сайт. 

LearningApps.org - ар кандай кыйынчылык деңгээлиндеги интерактивдүү 

тапшырмаларды түзүүгө, окуу процессин колдоого арналган тиркеме. 

Балдардын, окуучулардын, студенттердин билим деңгээлин текшерүү үчүн, же болбосо 

өзүбүздүн билим деңгээлибизди даяр тапшырмаларды колдонуп текшерсек дагы болот. 

Билим берүүдө бул тиркемени колдонуп, көрсөтмөлүү сабак дардасак балдар үчүн 

кызыктуу сабактарынын катарын толуктайт деген ойдомун. 

LearningApps тиркемесинде биз: тапшырмаларды төмөндөгүдөй түзсөк болот: 

1. Сүрөттөрдү иреттөө 

2. Топтоштуруу 

3. Сорттоо 

4. Пазл жандыруу 

5. Викторина уюштуруу 

6. Кроссворд табуу 

7. Сүрөттөгүнү табуу 

8. Үн, видео аркылуу табуу 

 
10-сүрөт. Тапшырмаларды туура аткаргандан кийинки баалоо  

сөздөрүнүн экранга чыгышы 
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Бул тиркеменин галереясында даяр тапшырмаларды кездештирсек болот. Мында 

6 тилде берилген. Кыргыз тили жок болгондуктан бизге жакынкы орус тилин тандап 

алабыз. 

Сүрөттөрдү иреттөө менен биз аныктама берип, формуласын же чиймесин берип, 

окуучулардан топтоштуртсак болот. Туура эмес топтоштурулган болсо кызыл сызык 

менен чектелип кийинки тапшырмага өтпөй калат, ал эми туура болсо жашыл түстүү 

сызык менен чектелип кийинки тапшырмага өтө берет. Туура чыкканда биз тапшырма 

түзүп жатканда жазган баалоо сөздөрү чыгып калат, мисалы “Азамат!”, “Жооп туура” 

деген сыяктуу. 

Эксперименттин жыйынтыгында Learning.Apps тиркемесинин негизинде 

даярдалган тапшырмалар балдар үчүн жеткиликтүү болду. 

XXI-кылымдын балдарын сабакка тартуу кыйын болууда. Анын себеби жаңы 

технолгиялардын өнүгүшү менен телефон, компьютер жана башка ар түрдүү оюндар 

чыккандыгына байланыштуу. Ошол себептүү балдардын назарына жаңы технолгия 

менен түзүлгөн тапшырмаларды балдарга өтпөсөк, жаш муундарыбыздын сабакка 

болгон кызыгуулары күндөн-күнгө төмөндөп бара жатат. Көрсөтмөлүүлүк жакшы 

даярдалса сабак дагы ошончолук деңгээлде кызыктуу болот эмеспи. “Математиканын 

мааниси азыр тынымсыз өсүүдө. Математикада жаңы идеялар жана ыкмалар жаралат. 

Мунун баары анын колдонулуш чөйрөсүн кеңейтет. Эми адам ишмердүүлүгүнүн 

мындай чөйрөсүн атоо мүмкүн эмес, анда математика маанилүү роль ойнобойт. Ал 

бардык табигый илимдерде, техникада жана коомдук илимде ажыралгыс курал болуп 

калды. Ал тургай юристтер менен тарыхчылар да математикалык ыкмаларды колдонуп 

жатышат.”-деп бекеринен А.Д.Александров айткан эмес. [4] 

Кызыктуу болуусу үчүн сабакты сүрөттүү, тексттүү, аудиолуу жана видеолуу 

тапшырмаларды LearningApps тиркемесинде түзүп, ссылкасын көчүрүп, WhatsApps 

аркылуу группага же окуучуларга жалгыздан жиберсек дагы болот. Жиберилген 

тапшырмаларды аткарылгандыгы туурасындагы маалымат бизге келип түшөт. Бул 

тиркеме көбүнчө өзүн-өзү баалоо үчүн түзүлгөн. Биз бул тиркеме аркылуу 

тапшырмаларды түзүп, окуучуларга жибергенибизде, окуучулардын ошол сабакка 

болгон кызыгуусун арттырып, көрүп эске тутуусунун жакшы болуп бара жаткандыгына 

күбө болдук. Балдар бул биз даярдап берген тапшырмаларды аткарып эле тим 

болбостон, башка мугалимдер тарабынан даярдалган ар кандай категорияларга 

тийиштүү тапшырмаларды беришип, өзүлөрүнүн билим деңгээлин каалаган учурда, 

каалаган жерде уюлдук телефондору менен билишүүдө. Башка сабактардан 

тапшырмаларды аткарып билим деңгээлин текшеришсе ошол эле учурда көп нерсени 

үйрөнүп алышууда. 

Бул LearningApps тиркемесин жеке эле математика сабактарында эле эмес, 

каалаган ар тараптуу тармактарда дагы пайдалансак болот. Тапшырмаларды каалаган 

тилде жана өзүбүздүн табиттегидей кылып түзсөк, окуучулар үчүн да биз үчүн дагы 

оңой болот. 
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