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«Атамұра» баспасы 



 Оқулық материалының ғылымилығы, көрнекілігі, жазылу 
тілінің ғылыми әрі жеңілдігі, оқушылардың жас 
ерекшеліктерін ескеру. 

 Білімнің іргелілігін, сабақтастығын сақтау.  

 Оқулықтағы материалдардың бірізділігі мен жүйелілігі, оқыту 
мен тәрбиені ұштастыру, қосымша материалдарды 
пайдалануды шектеу.  

 Жаңа білімді өз бетінше меңгеруге мүмкіндік жасау. 
Математикалық тілді дамыту. 

 Дамытушылық, шығармашылық және зерттеушілік 
сипаттағы, функционалдық сауаттылықты дамытуға 
арналған тапсырмалар беру.  

 

Авторлардың оқулық жазу барысында 
негізге алған мақсаттары 



 Бөлімді оқыту мақсаттарын беру арқылы 
оқушылардың қандай білімді меңгеру 
керегін түсінуге қол жеткізу 

 Оқушылардың математика тілінде 
сөйлеуін дамыту 

 Салыстыру және ұқсастық принциптерін 
қолданып, жаңа материалды өздігінен 
меңгеру. 

 

Оқулықтың ерекшеліктері 



Оқулықтың ерекшеліктері 

Оқулықта жаңа ұғымдар 
классикалық баяндау тәсілі 

арқылы енгізіледі. 
Материалдың алдыңғы 

сынып материалдарымен 
байланысына қарай, яғни 

кейбір ұғымдарды өз бетінше 
меңгеруге жетелеу мүмкіндігі 

қарастырылады. 





Оқулықтың ерекшеліктері  
   Ойтүрткі.  

Арнайы қойылған сұрақтарға жауап бере отырып, оқушы жаңа 
ұғымды меңгереді. 



   Ойтүрткі.  
Арнайы қойылған сұрақтарға жауап бере отырып, оқушы жаңа 

ұғымды меңгереді. 

. 



Салыстыру және ұқсастықты пайдаланып, жаңа білімді 
өз бетінше меңгеру. Математикалық тілді дамыту. 
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   Ойтүрткі.  
Арнайы қойылған сұрақтарға жауап бере отырып, оқушы жаңа 

ұғымды меңгереді. 



Дамытушылық, шығармашылық  және зерттеушілік 
сипаттағы тапсырмалар 



Пәнаралық байланыс. 





Топпен орындалатын 
тапсырмалар 



Тарихи мағлұматтарға дайын материалдар түрінде 
немесе «Хабарлама дайындаңдар» айдарымен тапсырма 

түрінде өз бетінше орындауға ұсынылады 





                                              Оқыту әдістемесі 
Оқыту әдістемесіндегі барлық тақырыптарды үйретуге берілген 
нұсқаулықтар оқыту бағдарламасына сәйкес жасалған. 
 
 
Сонымен қатар, әдістемеде есептердің (өте қиын есептердін барлығының) 
шешу жолдары көрсетілген . 
 
 
АКТ ресурстары корсетілген. 

















 Рассматриваемые темы по утвержденной программе замечания 

1-я четверть 

- повторение материала, пройденного в 5 – 6 классах 
- степень с натуральным показателем и ее свойства 
- степень с целым показателем и их свойства 
- преобразование выражений, содержащее степень 
- стандартный вид числа 
- Многочлены, одночлены и действия над ними 
- многочлен и его степень, свойства и действия над ними 
- разложение многочлена на множители 
- тождественное преобразование выражений 

насыщена 

2 -я четверть 

- понятие функции и ее графика 
- линейная функция и ее свойства 
- взаимное расположение графиков линейных функций 
- график линейного уравнения 
- решение системы линейных уравнений графически 
- графики функции:  
 
- элементы статистики: вариационный ряд, частота, относительная частота, таблица частот, 
полигон частот 

насыщена 
 

3 –я четверть 

- Формулы сокращенного умножения 
- преобразование выражений 
- решение текстовых задач 

Наблюдается недостаток учебного 
материала 

4 –я четверть 

- алгебраическая дробь и ее  свойства, действия над алгебраическими дробями 
- тождественное преобразование алгебраических дробей  
- повторение Алгебры – 7  

Наблюдается недостаток учебного 
материала 

 



замечания 

1-я четверть 

- повторение материала, пройденного в 7 классе 
- многоугольник, выпуклый многоугольник 
- параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства 
- теорема Фалеса. Пропорциональные  отрезки 
- трапеция, виды; средняя линия 
- замечательные точки треугольника 

насыщена 

2 -я четверть 

- тригонометрические функции острого угла  
- теорема Пифагора 
- основные тригонометрические тождества 
- решение прямоугольных треугольников 

3 –я четверть 

- понятие площади фигуры, равновеликие и равносоставленные фигуры 
- площадь четырехугольника и треугольника 

4 –я четверть 

- координатный метод на плоскости 
- решение текстовых задач  
- повторение Геометрии – 8 

    Подобное наблюдается по всем предметам и классам. Авторам несложно 
следовать указанной программе. Но как быть учителям, работающим по этой 
программе? Если строго следовать утвержденной программе, то отдельные темы 
будут изучаться поверхностно. Поэтому нужно дать учителям возможность 
самостоятельно распределять учебные материалы по четвертям. 

 



Математика – 8 
1 -я четверть 

-Повторение курса математики 7 класса 

- действительные числа;  - квадратный корень; 

-Преобразование выражении, содержащих квадратные корни; 

- функция у=√х , ее график и свойства; 

- многоугольник, выпуклый многоугольник; 

- параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства; - теорема Фалеса. Пропорциональные  отрезки; 

- трапеция, виды; средняя линия; - замечательные точки треугольника; 

2 -я четверть 

- квадратное уравнение; - решение квадратных уравнении; 

- квадратный трехчлен;- решение уравнений; - решение текстовых задач; 

3 –я четверть 

- решение текстовых задач; - квадратичная функция и ее график; 

- решение текстовых задач; 

- площадь четырехугольника и треугольника; 

- полигон частот, гистограмма частот; 

- среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение 

4 –я четверть 

- квадратное неравенство; - рациональное неравенство; 

- решение систем неравенств; 

- ме координат на плоскости; 

- решение текстовых задач; 

- повторение курса математики 8 класса 

 





Назарларыңызға рахмет! 
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