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Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
В дсишоіі сттпье риссматривается / к ч і і с і ш с матемаіішчески.х задач с исію.чьзоааішем структурных методов.
Берілгеч мақалада математика.пық есепте/х)і шсш\г)с
қүрылымдық одістерді паіідалаиу қарастырылган.
ТІіе агіісіе соиаігіегх ІІіе хоіиііоп о / ХІаІһетаІісх Іахк міііі
ІІіе һеір о/хіпіеіигаі теІІюіһ.

Өцгіме не туралы болып жатса соны обьект дейм із.
Әқгіме фигуралар немесе өрнектер туралы болып жатса,
онда оны математнкалық обьект дейм із. Обьектілер бірбірімен матсматика амалдары арқылы өрнектелсе, онда мүны
күрделі обьскт дейді. Егер тәуелді және тәуелсіз сөйлемдер
бірімен-бірі жалғастырылса, онда мүндағы ақпарды пайымдпйтын сойлемді матсматикалық сөйлем дейміз.
Математнкалық сойлемдер аксиома, анықтама, теорсма, формула, среже, зац таі ы да сол сияқты атаулармен аталады . Математнканы ре п р о д у ктивтік (айтқанды немесс
оқыгаиды қайталау) одісімен үйретіи жүрміз. Бүл түрі ыдан
қараетырганда оқуіиылардан математикалық сөйлемдерді
табиги ііл.пе іү>і;ырымдау талап етілмейді. Біздіц алға қойг-
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ан мақсатымыз оқушыларды ойлауға үйрету. Математикалық есептеменің маңызды бөлігін табиғи тілде оқушылардын өздеріне тұжырымдату кезінде тіл грамматикасы мен
синтаксис інін. зандары пайдаланып бірнеш е сөйлем дер
біріктіріледі, жалпыланады, редакцияланады Осы уақытқа
дейін редакциялану проблемасы математиканы оқыту әдістемесінде қарастырмай жүр. Информатика түрғысынан сөз
обьектілерініц іс-қимылдардыц кодалары, ал болып жатқан
қүбылыстарды сипаттау кезінде бүл кодалар бір-бірімен тіл
граматикасы арқылы байланыстырады[ 1]. Осы граматиканы білмсгсн адам ойын басқаға жеткізе алмайды. Онда оныц
білімі өзіне де басқаға да пайдасы жоқ. Осыған орай керекті
жерінде математика мен тіл грамматикасындагы зандылықтарды байланыстырыгі, ашық айтқанда, математикалық
өрнектср мен түжырымдалған ойларды табиғи тілге ж әне
ксрісіншс аударып отырудыц оқушылардыц абстракциялық
ойларын арттыруға бағытталған тура жол деп есептейміз.
Бүл ауда|)маны тіл проблемасын шешу үшін емес оқушылардыц математикалық білімін қалыптастыруға тиғізетін пайдасы мол болгандықтан да үсынып отырамыз.
Оқушылардыц тілі де, ойы да жетілмеген. Осыны есісеріп, апғашқы теоремалардың, анықіамалардыц, түжырымдамаларын бірдсн бере салмай лабораториялық жүмыс үйымд асіы ру арқылы немесс оқыту ойындары арқылы сөйлемдсрдіц магынасын ашқызьш, оқушыныц өздсріне математика тілінде жазы.пган ойларды түжырымдагқызу керек. Ол
үшін оқушы матсматикалық сойлем дердіц қүрылымдары
жәнс бүлардыц арасында қандай айырмаіиылық болатындығы туралы хабардар болуга тиіс
Анықтама қүрылымы: анықтама қүрылымы ёқі бөліктен
түрады Іярінші бөл ігін де шарты деи аталатын іә у л с із
сөйлем, ягңи фигураиың (обьектініц) қасиеті панымдалады
да, екінші болігінде фигурага(обьекгіге) атау беріледі. Мыса/іы, «Ьурыплары

пмі.
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барлық түрлері қамтылу керек. Өйтксні біз білім гана қалыитастырып жатқан ж оқпыз жалпылау арқылы оқушыларды
абстракциялау процессіне де үйретуге тиіспіз.
Теорема қүрылымы туралы оқушыларға күдік туғызатын мәселелер баршылық. Түжырымдалған математикалық
сөйлемде оның мағынасы толық ашылуы керек. Оқулықтарда теореманы «геом етриялы қ ф игураларды ң қасиетін
өрнектейтін ж әне дәлеледейтін сөйлем» делінген. Бүл анықтамада теоремаға қатысты ой түйықталмаған. Сондықтан
томендегідей ойлар туындап жатыр. Олар дәлелденетін математикалық сойлемдердің барлығын математикалық теорема деп неге айтамыз? Қандай теореманы фигураның қасиеті, ол қандай теореманы оның белгісі деп айтады. Осы сияқты қүрылымга қатысты оқушылардың мазалайтын сүрақтар математикада жеткілікті бола түрса да әдіскерлер мен
оқулық иегерлерініц үндер і шықпай жатыр. М әсел ел ер ді
аиіық-айқын бер м еу түсін беуш іл ік т і туғы зады . Т ү сін б е уш ілік бол ғанда б іл ім қалы птаспайды . О йлауға үй р ету
әдістем есініц негізгі мақсаты көмескі ойды туғызбау. Теоремаға үқсас есептерді теорема деп айтпайтынымыз олар
жагтығу есептерінде сирек пайдаланылады. Есеп шыгаруга
козделіп оларға аксиома, анықтама, теорема, формула тагы
сол сияқты арнайы атаулар беріліп отыр деген түсініктеме
берудің пайдасы барлығын өз тәж ірибемізден байқадық[3].
Оқушыныц жадына жеткізу әдісі теореманы өзіне түжырымдатқызу. Түжырымдау кезінде сөйлемдерді біріктіру, қаж еп і
редакциялық түзетулер жасау сияқты процесстер оныц ой
өрісін дамытуға ықпал етсді. Теореманыц қүрылымы туралы толық мағлүмат болғанда ғана ол теореманы өзі түжы рымдай алады. Теорема математикалық сойлемдерден күрастырылады. М атематикалық сой л ем дер де о б ь е к т іл е р д іц
арасындагы н см есе оларды ц арасындағы байланы с ж ә н е
солардан жасалатын қорытынды пайымдалады. Сонымен
теоремага мынадай анықтама бсругс болады: “Тоуелсі? ж оне
ю у сл д і магематикалық сойлем дердеп қүрастыры.інан жиі
найдаланылагын күрделі сойлсмді теорема дейді. Тоуелеіз
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сойлемді пайдаланатын күрделі сөйлемді теорема дейді.
'Гәуелсіз сойлемді теореманың шарты, ал тәуелді сөйлемді
оның қорытындысы немесе талабы дейді." Теоремадагы
сөйлемдердің әрбіреуінің обьектілері әр түрлі де, бірдей
болуы да мүмкін. Бұлардың бір-біріне тәуелділігіне, тәуелсіздігіне байланысты теоремаларды топқа бөлуге және құрылымдарындағы сөйлемдердің саны туралы да тиянақты пікір
айтуға болады. Егер екі сөйлемнің обьектілері әр түрлі болса, онда теорема екі сөйлем арқылы тұжырымдалады. Мысалы, “егер жазықтық параллель екі түзудін біріне перпендикуляр болса, онда ол екінші түзуге де перпендикуляр болады” деген теорема шартының обьектілері жазықтық және
екінші түзу. Түзулер ә р түрлі болуына байланысты шарт пен
қоргының обьектілері де ғр түрлі дейміз. Дұрыс түсіну түргысынан қарастырғанда мұндай сөйлемдерде алғашқы кезде.
“Егер ..., онда.... ” түрінде тұжырымдап кейінде қысқартып
былай тұжырымдатқызуға болады. “Параллель екі түзудің
біріне перпендикуляр жазықтық, екіншісіне де перпендикуляр”. Егер екі сөйлемніц обьектілері бірдей болса, онда теорема бір сөйлем арқылы тұжырымдалады. Мысалы, “Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180"-қа тең”-деген іеореманыц шартыныц обьектісі бұрышгар, ал қорытындысынын
обьектісі де сыбайлас бұрыштар. Екі сойлемнен қүрасіырылған теорсманың кез-келген тәуелсіз сейлем үиіін қабыпдауга болады , яғнн қорытынды мен шарттың орындарын
ауыстырып жаза аламыз. Онда соңғы теорема алғашқыға кері
ден аталады. Мысалы, «егер төртбұрыш паралпелограмм
б о л с а , онда оның диагоналдары қиылысу нүктелеріиде қақ
болінсді (қорытынды)”-деген теореманың шарты мсн қоры
ты ндысы иы ц орындарын ауыстырып «Төртбұрыштардың
днагоналдары қнылысу нүктесінде қақ бөлінсе, онда ол параллелограмм болады» деген біріншіге кері теорема аламыз.
Г е с р е м а н ы н екі бөлігін алмастыру арқылы ғрқашанда іссрі
н‘0!'С-м:і а л ы н а д ь і деген ой оқушыға қ а л ь ш т а с у ы мүмкіп [2].
О с ы н д а к геріс ойды оқушыға қалыптастырмау үшін сойлсм
!чу р ы . ' ы м ы н а тадд.ау жас.чтқызу ке|кік М ысплы: Сыбайлас
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бұрыштар арқылы сипатталатын уш түзудің параллсльдік
белгісін алдымен матсматика тілінде жаздырып
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Шарт пен қорытындысының орындарын ауыстырып ксрі
теорема аламыз.
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(Т2) -ның қорытындысынын -ші бурышты қайталандырмай жазсақ, онда мына теорема аламыз.

'Л
Түртендіру (ТЗ)-ші (Т2)-ші теоремага кері бола алмайды.
Ендеше ол (Т1 )-шіге де кері теорема бола алмайды (ТЗ)-шінін
қорытындысын түзулердіц орналасуы арқылы жазсак, онда

аг
%
түиетіні:қорытынды мен шарттардын орындарьш ауыс
гырсақ, онда бу.п екеуі бір-біріне кері теорема.чар бола алады \л булардыц бірсуіпіц қорытындысын гүрлен.тірііі күры
лымын озгерісек, онда түрленген мен іүрлеиГчм сі! іс-орсмалар озара кері іеорсмалар бола алмайды.
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