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Математикалык сабаттуулукту жогорулатуу үчүн PISA форматындагы маселелер камтылган 

математика сабагынын технологиялык картасы 

 

Предмет:    Математика (геометрия) 

Класс: 8-класс 

Сабактын темасы:  Тик бурчтуктун аянты.  Маселе иштөө. 

Сабактын максаты: 

 тик бурчтуктун  аянты  жөнүндөгү  түшүнүктү калыптандыруу; 

 тик бурчтуктун аянтын эсептөөдөгү формуланы, касиеттерин колдонуу менен  жашоо тиричиликке  жана практикага  багытталган  маселелерди  чыгаруу  

көндүмдөрүн   өнүктүрүү. 

№ Сабактын этабы Мугалимдин иш аракети Окуучунун иш аракети 

1 1. Уюштуруу  Саламдашуу 

Окуучулардын сабакка даярдыгына көңүл буруу. 

 

Саламдашат. 

 Сабакка көңүл бурушат. 

2.Сабактын темасын коюу, максатын 

айтуу. 

Окуучулардын аракетин ишке 

ашырууга түрткү берүү.  

 

Мугалим окуучуларга ребусту табууну сунуштайт, ошону менен 

бирге сабактын максатын айтат: 

 
(тик бурчтук) 

Окуучулар сабактын темасын 

аныкташат.  

 

Максатын түшүнүшөт. 

 

 “Тик бурчтуктун аянты” – деген 

темадагы алган билимдерди маселе 

чыгарууда колдоно ала 

тургандыктарын билишет. 
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(аянт) 

Сабактын максаты: алган билимдерди  күнүмдүк жашоодо, 

практикада маселе чыгарууда колдоно билүү. 

3.Билимдерди актуалдаштуруу. 

Негизги түшүнүктөрдү кайталоо: 

Тик бурчтук, тик бурчтуктун аянты, тик 

бурчтуктун касиеттери. 

 

 

1.Математикалык көнүгүү.  

Мугалим тушүнүктөрдү окуйт. Эгер туура болсо колуңарды 

көтөргүлө, туура эмес болсо колду көтөрүү керек эместигин 

айтат. 

Суроолор: 

1) Бардык квадрат тик бурчтук болуп саналат. 

2) Тик бурчтуктун карама-каршы жактары барабар. 

3) Бардык тик бурчтук квадрат болуп саналат. 

4) Тик бурчтуктун диагоналдары барабар. 

5) Тик бурчтук – бул  жактары барабар, бурчтары  тик болгон 

төрт бурчтук. 

 6) Тик бурчтуктун аянты анын жандаш жаткан жактарынын 

көбөйтүндүсүнө барабар. 

 2. “Ынтымактуу жуптар” оюну. 

Доскада квадрат менен тик бурчтуктук сүрөтү илинген. 

Мугалим формула жазылган карточкаларды тууралап тиешелүү 

болгон фигурага жабыштыруу керек экендигин айтат.  Sкв., Sтик 

б., Ркв, Ртик б.   

 

Окуучулар суроолорго кол көтөрүү 

менен жооп беришет. 

 

Туура жооптор экранда көрсөтүлөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар жуптарды таап (Sкв., Sтик 

б., Ркв, Ртик б.) доскадагы сүрөттөргө 

туура келген формулаларды  

жабыштырышат. 

2 1. Өтүлгөн теманы бышыктоо жана аны 

колдоно билүү. 

 

Маселе чыгарууда тик бурчтуктун 

аянтын эсептөө формуласын иштеп 

“Мыкты эсепчи”  конкурсу. 

(группаларда иштөө) 

Мугалим окуучуларды үч группага бөлөт.  

Окуп үйрөнүү процессинде ар бир окуучуну эске алуу менен 

шарт түзүп берет. 

Окуучулар үч группага бөлүнүшөт. 

 

 

Маселелерди чыгарышат. 
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чыгуу. 

 

2. Ар кандай кырдаалда алган билимди 

колдоно билүү.  

 

 

 

“Баалоо баракчасын көрсөтөт” (1-тиркеме)  

PISA форматындагы маселелерди чыгаруу (2-тиркеме) 

1-тапшырма  «Полго паркет төшөө». 

2-тапшырма  «Жердин участогун эсептөө». 

3-тапшырма   «Жайкы ашкана куруу». 

4-тапшырма  «Жалпы аянтты эсептөө». 

(2-, 3-группанын окуучуларына 1-группага берилген маселер 

берилет, бирок сан маанилери алмаштырылат. 2-тиркеме) 

 

 

Маселелердин чыгарылышы “Баалоо 

баракчасында”  бааланат. 

3. Физикалык тыныгуу Мугалим көзгө көнүгүү жасоону айтат.  

Интерактивдүү презентацияда көрсөтөт. 

Презентацияда көрсөтүлгөн көнүгүүнү 

жасашат. 

3 1.Жыйынтыктоо – баалоо.  

 

Алынган маалыматты жыйынтыктоо, 

өзүн-өзү баалоо. 

 

 

 

 

Окуучулардын ишмердүүлүгүн  анализдөөгө түрткү берет. 

 

Алдын ала даярдалган суроолорду талкууга коет. 

 

Ар бир группанын өкүлүн доскага чакырып, маселелердин 

чыгарылышына анализ берүү менен башка группалардын ишин 

баалоону сунуштайт.   

 

 

 

 

 

 

Ар бир группадан өкүл чыгып, 

маселелердин чыгарылышын 

анализдешет. 

 

Иштин жыйынтыгын чыгарып, башка 

группалар чыгарган маселелерди 

баалашат. 

  

Окуучулар мугалимдин суроосуна 

жооп берүү менен жетишкендиктерин 

талкуулашат. 

Жыйынтык чыгарышат. 

 

2. Окуу ишмердүүлүгүн баалоо. 

Үйгө тапшырма берүү. 

 

Окуучулардын билимин баалайт.  

Үй ишин айтат. 

 

 

Күндөлүккө баа койдуруп.  

Үй ишин жазып алышат. 

 

Тиркеме 1 

                                                                                                     Баалоо баракчасы 

_____ группа 

 

 

1 жумушчу  

 

2 жумушчу  

 
3 жумушчу 

 
4 жумушчу 
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Аты:                Аты:                Аты:                Аты:                

 

«Мыкты эсепчи» (1-тапшырма) / 2 балл 

  

    

 

«Мыкты эсепчи» (2-тапшырма) / 2 балл 

 

 

    

 

«Мыкты эсепчи» (3-тапшырма) / 2 балл 

 

    

 

Жалпы жыйынтык: 
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                                                                                                                                                                                                                                      Тиркеме 2 

1-группа 

Тик бурчтуктун аянтына маселе иштөө. 

1-тапшырма  «Полго паркет төшөө». 

       Бөлмөнүн полу тик бурчтук формада. Анын жактары 5,5 м жана 6 м. 

Полду узуну 30 см, туурасы 5 см болгон паркет менен төшөө керек. 

Канча паркеттин  доскасы керек болот? 

Берилди:    а = 5,5 м 

        b = 6 м  

        с = 30 см 

        d = 5 см 

      Табуу керек:   

                                                           доскалардын санын. 

Чыгаруу: 

 

 

 

2-тапшырма  «Жердин участогун эсептөө». 

Бирдей узундуктагы эки жер участогу тосмо менен курчалган. Биринчи участок 

жактары 220 м жана 160 м болгон тик бурчтуу формасында, ал эми экинчи участок 

квадрат формасында. Кайсы участоктун аянты чоң жана канча эсе чоң? 

 

Берилди:      а =  220 м 

          b = 160 м  

      Табуу керек:  канча эсе 

                                                                                      S2> S1 

 

                                                             Чыгаруу: 

3-тапшырма   «Жайкы ашкана куруу». 

Асан үйүнүн жанына жайкы ашкана курууну чечти. Узундугун 5,25 метр, 

туурасын 3 метр, бийиктиги 2,15 метр болот деп пландады. Эгерде бир 

квадрат метрге 81 кирпич туура келсе, Асандын жайкы ашканасын 

тургузуу үчүн канча кирпич керектелет? 

Берилди:    а = 5,25 м                             

                   b = 3 м 

       c = 2,15 м    

Табуу керек:  кирпичтин   санын. 

Чыгаруу: 

 

4-тапшырма  «Жалпы аянтты эсептөө». 

 

Масштаб: 1 см = 1 м.            Үсөндүн үйүнүн жалпы аянтын эсептегиле. 

                     
Чыгаруу: 

Ашыралиева Саадат, 

№1 Ч.Айтматов атындагы Новопавловка инновациялык окуу тарбия комплекс лицейинин  

бир паркеттин 

доскасы 

 

бөлмөнүн полу 

 

пол в комнаты 

 

 

 

S1 

 

S2 
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математика, информатика мугалими  

 


