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Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Пифагорын теорем сэдвийн хүрээнд мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн нэгэн 

хувилбар боловсруулж, сурагчдад туршсан үр дүнг танилцуулж байна. Хичээлийн судалгаа нь Нийслэлийн 

Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын “ Голомт цогцолбор”, “Эрдмийн оргил” сургуулийн математикийн 

11 багшаас Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг хэрхэн төлөвлөж заадаг талаар фокус судалгаа хийж 

түүн дээр үндэслэн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулан “Голомт цогцолбор” сургуулийн 8а ангийн 

30 сурагчдад хичээлийн судалгааны арга зүйгээр туршсан. Судалгааны үр дүнг хичээлд суусан багш 

нартай хамтран хэлэлцүүлэг хийж хөтөлбөрөө дахин засан сайжруулан “Эрдмийн оргил” сургуулийн 8а 

ангийн 30 сурагчдад видео судалгаа хийсэн. Видео судалгаанд багшийн үйл ажиллагаа, сурагчийн үйл 

ажиллагаа болон хичээлийн хөтөлбөрийн аль хэсэгт сурагчид идэвхтэй оролцсон, багш сурагчийн хэлсэн 

үгийн тоон дээр анализ хийсэн болно. Сурагчдын сонирхлыг татсан, амьдрал ахуйтай холбосон арга зүйг 

боловсруулах нь сурагч мэдлэг бүтээхэд илүү үр дүнтэй байна. 

Түлхүүр үг: Пифагорын теорем, хичээлийн судалгаа 

1. УДИРТГАЛ 

Математик нь хүн төрөлхтний эрэлт хэрэгцээгээр бий болсон өнө эртний шинжлэх ухаан бөгөөд 

хүний оюун ухаан, сэтгэлгээний хосгүй бүтээл төдийгүй байгаль, нийгмийн юмс, үзэгдлийн мөн 

чанарт нэвтрэх шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн хүчирхэг хэрэгсэл даруй мөн. Өгөгдсөн 

талбайг яаж хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах, уг талбайн хэмжээг хэрхэн тодорхойлох, суваг шуудуу 

яаж татах болон барилга байгууламжийн талбайн тооцоо зэрэг математикийн бодлогууд нь 

оюун ухаант хүн үүссэн эрт дээр үеэс тавигдаж ирсэн болой. Газар хэмжихэд ашиглах олс нь 

анхны геометрийн багаж болж, Эртний Египетэд бүр олс татагч гэсэн мэргэжил ч байжээ. Олсыг 

шугам, гортиг, тэгш өнцөгт гурвалжин хэлбэрээр ашигладаг, олсыг 12 хувааж, 13 зангилаатай 

болгон 3,4,5 нэгж урттай гурвалжнаар тэгш өнцөгт байгуулах нь Пифагорын теоремын шууд 

практик хэрэглээ болсон ажгуу. (Доржсүрэн.Я & Мягмар.Ш, 1998) Сурагчид Пифагорын 

теоремыг практик дээр хэрэглэж ойлгохоос илүүтэй шууд томьёог цээжилж бодлого боддог нь 

ажиглагдсан. Хүн бүр амьдрал ахуйтайгаа холбон ашиглаж сурах хэрэгцээ шаардлага байна. 

Энэ хэрэгцээ шаардлагаас багш болон хичээлийн хөтөлбөрийг хэрхэн сайжруулж болох талаар 

хичээлийн судалгаа хийсэн юм. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1 Пифагорын теорем 

Пифагорын теоремыг МЭӨ 580-500 онд амьдарч байсан эртний агуу эрдэмтэн Пифагор нээсэн. 

МЭӨ 530 оны орчим Пифагор өмнөд Итали дахь Грекийн колони Коротонд нүүж ирээд 

Пифагорын холбоо гэгчийг үүсгэн байгуулжээ. Пифагорын теоремын 500 гаруй баталгаа 

хийгдсэн байдаг бөгөөд хамгийн олон баталгаатай теорем болж Геннисийн номонд бүртгэгдсэн 

байна. Дүрс дэх хэрчмийн уртууд, талбайнууд, өнцгүүдийн хэмжээнүүдийг хооронд нь 

холбодог томьёонуудыг метрик харьцаанууд гэж нэрлэдэг. Магадгүй тийм харьцаануудын 

хамгийн алдартай нь Пифагорын теорем билээ. (Мекей.А, Даваадорж.Ч, & Дашдаваа.Н, 2005) 

Нэрт математикч Пифагор тус томьёог баталж олонд таниулахаас 1000 жилийн өмнө Грекийн 

математикч Евклид бодож олсон гэдэг. Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын хоорондох 
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хялбархан харьцааг тогтоодог. Гипотенузын квадрат нь катетуудын квадратын нийлбэртэй 

тэнцүү. Хэрэв  гурвалжны талууд 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2   (1) 

нөхцөлийг хангаж байвал энэ гурвалжин тэгш өнцөгт 

байна. Пифагорын теорем нь хавтгайн геометр дахь 

тэгш өнцөгт гурвалжны гурван талын уртуудын 

харьцааны тухай теорем юм. Эерэг бүхэл тоо a, b, c-

нүүдийн хувьд (1) нөхцөл биелэгдэж байвал (a, b, c) 

гурвалыг Пифагорын тоонууд гэдэг. Мөн хамгийн их 

ерөнхий хуваагч нь 1 байх a, b, c Пифагорын 

тоонуудыг анхны эсвэл энгийн Пифагорын тоонууд 

гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэгш өнцөгт гурвалжны 

гипотенузын уртыг с, катетуудын уртыг a, b   гэвэл (1) гэсэн тэнцэтгэл биелэх юм. Косинусийн 

теорем нь Пифагорын теоремын аливаа гурвалжны хувь дахь ерөнхийлөл гэж үзэж болно. 

Косинусийн теорем ёсоор: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2abcos 𝛼    (2) 

C байдаг бөгөөд С нь тэгш өнцөгт байх үед cos 𝛼𝐶 = 0 тул энэ тохиолдолд Пифагорын теорем 

гарч ирж байгаа юм. Пифагорын теоремоос дараах мөрдлөгөөнүүд мөрдөн гарна. 

Мөрдлөгөө 

1. Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузоос түүний аль ч катет бага урттай байна. 

2. α- хурц өнцгийн аливаа утгад cos 𝛼 < 1 мөн sin 𝛼 < 1 байна. 

Теорем 1: Тэгш өнцөгт гурвалжны катет нь гипотенуз дээрх түүний проекц ба гипотенуз хоёрын 

пропорцианаль дундаж болно. 

Теорем 2: Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн оройгоос гипотенузод буулгасан өндөр нь 

гипотенузын хуваагдсан хэсгүүдийн пропорциональ дундаж болно. 

Пифагорын тоо  

Эртний Египетчүүдийн тэгш өнцгийг байгуулахдаа 

ашигладаг “ Египетийн” гэгдэх гурвалжинг авч үзье.  

𝐴𝐵𝐶 гурвалжны талууд 𝐵𝐶 = 𝑎, 𝐴𝐶 = 𝑏, 𝐴𝐵 = 𝑐 бол 𝑎, 𝑏, 𝑐 

талын уртыг зургаас харж болно. 𝑎 = 3, 𝑏 = 4, 𝑐 = 5 

Бодлого: Тэгш өнцөгт ABC гурвалжны катет, гипотенуз 

болох ABC-ийн утгуудыг хүснэгтээр өгчээ. Тэгвэл  

а) 3, 4, 5 тоонууд ашиглан дараагийн тоонуудыг хэрхэн 

гаргасныг ажиглаж холбоо  хамаарлыг тогтоо. 

Хүснэгт 1. Гурвалжны катет, гипотенуз 

A 3 6 9 12 15 18 … 

B 4 8 12 16 20 24 … 

C 5 10 15 20 25 30 … 

б) гипотенуз катетийн квадрат болох тоонуудын хооронд ямар зүй тогтол байгааг ол. 

Хүснэгт 2. Гурвалжны катет, гипотенузын квадрат 
a2 9 36 81 144 225 324 … 

b2 16 64 144 256 400 576 … 

c2 25 100 225 400 625 900 … 

Үүнээс дүгнэхэд эдгээр гурвалжны талуудын харьцаа 3:4:5 байна. Ийм зүй тогтолтой 

тоонуудыг “ Пифагорын тоонууд” гэнэ. (Адьяасүрэн.В, 2012) 

Баталгаа: Зураг 3-т өгсөн ABC тэгш өнцөгт гурвалжны тал бүр дээр квадрат байгуулжээ. 
 

Зураг 3. Пифагорын теорем 

Зураг 1. Тэгш өнцөгт гурвалжин 

Зураг 2: Египетийн гурвалжин 
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Тэгш өнцөгт гурвалжны талууд дээр квадрат байгуулж уг 

квадратуудын талбайг олно. S1= a2 , S2 = b2 , S3= c2
. S1, S2    

талбайнууд S3    талбайтай тэнцүү учир талбайнуудыг хооронд 

нь тэнцүүлж болно. (1) батлагдлаа.  

(Батчимэг.Т, Түвшинжаргал.Д, & Батболд.Ж, 2019)  

 

 

Залгамж холбоо:  

Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг үзэхээс өмнө сурагчид тэгш 

өнцөгт гурвалжин түүний тал, өнцгийг мэддэг, хялбар тэгшитгэл 

бодож сурсан, зэрэг, язгуур үзсэн байна. Уг сэдэвт хичээлийг 

суурь боловсролын 8-р ангид Пифагорын теоремыг мэдэх, тэгш 

өнцөгт гурвалжны бодлого бодоход хэрэглэж сурдаг бол 9-р ангид тэгш өнцөгт гурвалжны 

өнцөг болон талыг олоход уг теоремыг ашиглаж сурдаг. Энэ хөтөлбөрийг сурагчид судалснаар 

тэгш өнцөгт гурвалжны талуудыг нэрлэж, тэмдэглэх, теоремыг зөв томьёолж тодорхойлох, 

бодлогод оновчтой хэрэглэж сурах, теоремын баталгааг алгебр, геометр талаас баталж чаддаг 

болох, амьдрал практикийн жишээг мэддэг болж бодлогыг бодох гэсэн мэдлэг чадварыг 

эзэмшсэн байна. Пифагорын теорем нь гурвалжны төсөөгийн шинж гурвалжны өндөр, медиан, 

биссектрисийн харьцааг үзэх суурь болно. 

2.2 Хичээлийн судалгаа 

Хичээлийн бэлтгэл судалгаа – Kyozai Kenkyu гэж юу вэ? 

Кюзай Кенкю гэдгийг үгчлэн орчуулбал хэрэглэгдэхүүний судалгаа гэсэн үг юм. Кюзай Кенкю 

үндсэн зорилго нь хүүхдийн онцлогийг хөгжүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг дээшлүүлэх, 

албадлагагүй суралцах эрмэлзэл бий болгох багшлах арга зүйг улам сайжруулахын тулд юм. 

Энэ утгаар судалгааны гол элемент болгож хүүхэд, багш, орчин, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг 

авч үздэг. (Ганбаатар.Т, Бурмаа.Б, & Ганбат.M, 2013) 

Хүүхэд: хүүхдийн мэдлэг, чадвар, сонирхол, бие даах чадвар, хүүхэд хоорондын харьцаа, 

жендерийн асуудал, харилцан суралцах, багаар ажиллах чадвар 

Багш: багшийн харьцаа, хандлага, тавих асуулт, зааварчилгаа, ганцаарчлах ба бүлгээр 

ажиллуулах чадвар, багш нарын хамтын 

ажиллагаа, нэгдмэл байдал, харилцан суралцах 

чадвар 

Хэрэглэгдэхүүн: сурах бичиг, материал, 

туршилтад хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн, асуулт, 

бодлого. Үүнд байгаль орчин, үйлдвэр аж ахуйн 

газар, музей зэрэг хамаарна. 

Орчин: материаллаг орчин (Ангийн гэрэлтүүлэг, 

тохижилт, агааржуулалт, ширээ, сандал, кабинет, 

үзүүлэн, багаж төхөөрөмж, хувилагч, принтер) 

сэтгэл зүйн орчин, үйлийн орчин. 

Кюзай кенкю-г хичээлийн бэлтгэл судалгаа гэж 

үзсэн тохиолдолд дараах таван судалгааг 

уялдуулан явуулдаг байна. Үүнд: 

1. Агуулгын судалгаа 

2. Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа 

3. Арга зүйн судалгаа 

4. Хэрэглэгдэхүүний судалгаа 

5. Үнэлгээний судалгаа 

Агуулгын судалгаа сонгосон сэдвийн агуулга залгамж холбоо хэрэглэх нэр томьёогоо зөвхөн 

шинжлэх ухааны логикийн үүднээс хандвал өрөөсгөл тиймээс математикийн хувьд агуулгын 

Зураг 3: Пифагорын теорем 

Зураг 4. Кюзай кенкю-гийн гол санаа 
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түүхийг судлах (математик утга, нарийн тодорхойлолт,чанар, теорем, нийгэмд хэр хэрэгцээтэй 

байгаа, ач холбогдлыг тодорхойлох ) ёстой. 

Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа нь хүүхдийн танин мэдэх процессыг судална гэсэн үг. 

Сургалтын явцад хичээлийн агуулгыг сурагчид хэрхэн хүлээн авч ойлгох, тайлбарлах, ямар 

хариу үйлдэл үзүүлж болохыг урьдчилан таамаглаж, хүүхдийн үг хэллэг, яриа, сонирхол, байр 

суурь, хандлагад чухам ямар өөрчлөлт гарч мэдлэг чадварт тусаж байгааг судална. 

Арга зүйн судалгаа нь хичээлийг хэрхэн хөтөлж ямар алхамтайгаар зохион байгуулбал 

сонирхолтой, ойлгомжтой болгож гол зүйлд анхаарлыг төвлөрүүлж, хэрхэн бүтээлгэж, 

ухааруулж, ойлгуулахаа боловсруулах. Боловсруулсан тухайн агуулгыг, тухайн суралцагчдад 

хүргэхийн тулд дидактикаар дахин боловсруулалт хийж, хичээлийн процессыг төлөвлөх 

шаардлага тулгардаг. 

Хэрэглэгдэхүүний судалгаа ямар хэрэглэгдэхүүнийг ямар зорилгоор, хэдийд, яаж ашиглавал үр 

дүнтэй байх вэ, түүнийг улам боловсронгүй болох арга замыг судална. Энд ном, сурах бичиг, 

ашиглах үзүүлэн, хийх туршилт, киррикюлим зэрэг бүх хэрэглэгдэхүүнийг хамруулан ойлгож 

болно. Хэрэглэгдэхүүний судалгааг бусад судалгаатай уялдуулан судална. 

Үнэлгээний судалгаа үүнийг суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварыг үнэлнэ, алдааг илрүүлж 

дүн тавина, дүнд анализ хийнэ гэвэл өрөөсгөл болно. Энд хичээлийн үнэлгээ чухал байр суурь 

эзэлдэг. Үнэлгээг хичээлийн өмнө, хичээлийн явцад, дараа нь хийх боломжтой байдаг. 

Үнэлгээний материалын судалгаа нь АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙН СУДАЛГА-тай нягт уялдаатай 

хийгдэнэ. Суралцагчдын үнэлгээний материалыг боловсруулахдаа суралцагчид гарч байгаа ахиц 

дэвшил, сурах арга барилын өөрчлөлтийг бодитойгоор илрүүлэхэд анхаарах ёстой. 

3. АРГА ЗҮЙ 

3.1. Бэлтгэл судалгаа 

Энэхүү судалгаанд “ Налайх дүүрэг”-ийн “Голомт цогцолбор” сургууль, “ Эрдмийн оргил” 

сургуулийн 11 багшийг (эмэгтэй 8, эрэгтэй 3, 20-54 нас, 1-30 жил ажилласан) хамруулав. ЕБС-

ийн багш нар “ Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг хэрхэн төлөвлөж ямар аргаар зохион 

байгуулдаг талаар 5 асуулт бүхий хэмжүүрийг ашиглан фокус ярилцлага хийж хичээлийн 

судалгаа хийв. 

Та математикийн хичээлийг ямар арга зүйгээр явуулдаг вэ? гэсэн нээлттэй асуултад багш нар 

1. Өөрөө жишээ бодлого тайлбарлаад адилхан бодлого бодуулдаг (27%) 

2. Асуусан зүйлд нь тайлбарлана (9%) 

3. Уламжлалт (45%) 

4. Шавь төвт сургалтын арга (9%) 

5. Багаар (18%) 

6. Сурагчдын мэдлэгт тулгуурлан (9%) 

7. Холимог (18%) 

8. Онол (9%) 

Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг заахдаа ямар арга зүйгээр заадаг вэ? 

B. Асуудал дэвшүүлэх (9%) 

C. Уламжлалт (9%) 

D. Тайлбарлах (27%) 

E. Ижил төстэй бодлого өгөх (9%) 

F. Өмнөх мэдлэг дээр нь тулгуурлан заана (18%) 

G. Мэдлэг бүтээх (9%) 

H. Хэрэглэгдэхүүн ашиглах (18%) 

I. Туршилтаар (9%) 

Пифагорын теорем хичээлийн төлөвлөлтийг хэрхэн бэлддэг вэ? 

1. Хялбар аргаар ойлгуулахыг зорьдог (9%) 

2. 2-3 ээлжит бэлддэг (9%) 
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3. Теорем батлах (27%) 

4. Бодлого дасгал бэлдэх (27%) 

5. Хэрэглэгдэхүүн бэлдэнэ (18%) 

6. Бэлддэггүй (9%) 

Сурагчдыг үнэлэхдээ хэрхэн үнэлдэг вэ? 

А. Аман үнэлгээ (63%)  

Б. Оноо өгдөг (27%)  

В. Дүн тавьдаг (36%) 

Г. Сурагчдаар өөрсдөөр нь өөрийг нь үнэлүүлдэг (18%)  

Д. Урамшуулдаг (9%) 

Тус хичээлийг заахдаа та ямар хэрэглэгдэхүүн ашиглаж заадаг вэ? 

А. Биет зүйл ашиглаж (27%)  

Б. Бичмэл зүйл ашиглаж (36%) 

В. Сургалтын материал ашиглаж (63%)  

Г. Цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглаж (9%)  

Д. Үзүүлэн ашиглаж (18%) 

ЕБС-д багшилж байгаа багш нар маань “Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг хэрхэн бэлдэж 

ямар хэрэглэгдэхүүн ашигладаг ямар арга зүйгээр хичээлээ заадаг, сурагчдаа хэрхэн үнэлдэг 

талаар ярилцлаа. Багш нарын 45% буюу ихэнх нь хичээлээ уламжлалт аргаар зааж тухайн анги 

болгоны сурах бичиг, сургалтын материалыг 63% ашиглаж мөн сурагчдад байхгүй номоос 

бодлого бодуулахаар болбол хэвлэж тарааж өгдөг, самбарт бичдэг байна. Сурагчдыг үнэлэхдээ 

63% аман , 36% дүн тавьдаг. Харин “Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг төлөвлөж заахдаа 

багш нар багаар ажиллуулж, цахим хэрэглэгдэхүүн, тараах материал ашиглахыг хичээдэг боловч 

уламжлалт аргаар зааж тайлбарлаж өгдөг гэв. Хэдий ээлжит хичээлээ маш гоё төлөвлөсөн хэдий 

ч олон ангид хэрэглэгдэхүүн бэлдэх боломж муу, анги болгон зурагт проектерийн хүрэлцээ муу 

учир нэг ангиас нөгөө анги руу явуулахад цагаа алддаг, зохион байгуулахад төвөгтэй байдаг 

учраас зүгээр л тайлбарлаж уламжлалт аргаар хичээлээ зааж сурагчдадаа дүн тавих нь тухайн 

хичээлийг илүү үр дүнтэй цаг алдахгүйгээр зааж ойлгуулж чаддаг гэж үздэг байна. Фокус 

ярилцлагаас үндэслэн хөтөлбөрийн агуулгыг хичээлийн хөтөлбөрт тусган төлөвлөж сурагчдын 

хэрэгцээ шаардлага сонирхолд нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн сонгож бэлтгэлээ. 

Хавсралтад хавсаргав. 

3.2. Хэлэлцүүлэг 

Хичээлийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд зохион байгуулалтын үед өнгийн цаас ашиглан багт хуваах 

нь оновчтой байлаа. Сэдэлжүүлэлтийн хэсэг дээр сурагчдын оролцоог идэвхжүүлэх өөрсдөөр 

нь гар бие оролцуулах үйл ажиллагаа байхгүй зөвхөн видео бичлэг үзүүлээд багш өөрөө 

тодорхойлолт өгч сурагчдаар эрэл хайгуул хийлгээгүй гэж үзэн багш төвт хичээл гэж үзсэн. 

Харин шинэ мэдлэг бүтээх, бататгах үед орчин үеийн программ ашиглан цаг бага зарцуулан 

сурагч бүрийн бодлогын хариуг зөв бурууг нь шалгаж байсан нь авууштай байлаа. Үнэлгээг 

сурагчдаар сэтгэгдэл бичүүлж авсан бөгөөд багш өөрийгөө программ ашиглан үнэлж чадсан 

хэдий ч багийн үнэлэх үнэлгээ байхгүй юуны тулд багаар суулгасан нь ойлгомжгүй байсан. Мөн 

багшийн сул үг их асуух асуултууд буруу хэмээн үзсэн. Тиймээс тухайн хичээлийн хөтөлбөрийг 

дахин засан сайжруулсан. 

3.3. Хичээлийн видео судалгаа 

     

Диаграмм 1.  

Багш сурагчдын 

хэлсэн үг 

 

Диаграмм 2.  

Үгийг харьцуулсан 

харьцаа 
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Диаграмм 1,2,3-аас харахад хичээл эхлэхээс 

дуусах хүртэл багш болон сурагчдын хэлсэн 

үгсийн тоог харьцуулахад багш илүү их ярьсан 

нь харагдаж байна. Багш нийт 1180 үг, сурагчид 

нийт 523 үг хэлсэн байгаа нь энэ хичээл багш 

төвтэй болсон гэж үзэж байна. Уг хичээлд 

сурагчид шинэ мэдлэг бүтээх үе шатанд илүү их 

идэвхжиж багш мөн баг болгоноор бодлого 

бодуулснаар илүү их идэвхтэй болгосон байна. 

Багш 48 удаа “ заа”, 21 удаа “ тэгвэл “ гэж олон 

дахин 

удаа 

давтсан 

байна. 

Тиймээс сул үгэндээ анхаарч бага хэлэх хэрэгтэй 

гэдгийг мэдэж авлаа. 

Диаграмм 4-өөс харахад хичээлийн явц дахь багшийн 

асуулт нь 80% сурагчийн асуулт 20% байна.  

Диаграмм 5-аас харахад багшийн асуулт хэдий их 

байсан ч түүний асуусан асуултын 50 гаруй хувь 

нь нээлттэй асуулт байгаа нь авууштай байна. 

 

Диаграмм 5. Хаалттай,  

нээлттэй асуулт 

 

4. ҮР ДҮН 

Энэхүү судалгаа нь дор дурдсан үр дүнд хүрэв. Үүнд: 

- Пифагорын теорем ээлжит хичээлээр боловсруулсан арга зүйгээр хичээл зааж түүн дээрээ 

хэлэлцүүлэг хийж дахин шинэчлэн илүү боловсронгуй болгосон. 

- Багшлах арга зүйг улам сайжруулахын тулд багшийн хандлага харилцаа, асуулт 

зааварчилгаа, багш нарын хамтын үйл ажиллагаа чухал байдаг. 

- Даалгаврын чанарыг сайжруулахад шинэ техник, технологийн дэвшлийг ашиглах нь ажлын 

ачааллыг багасгаж сурагчдын идэвхийг сайжруулсан. 

- Хэрэглэгдэхүүний дахин ашиглагдах боломжтой хийсэн нь тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн, 

төсөв мөнгө хэмнэх ихээхэн ач холбогдолтой байна. 

- Цахим хэрэглэгдэхүүнийг хичээл сургалтад ашиглах нь үр дүнтэй, суралцагчдад мэдлэг 

бүтээх, хийх сонирхох сэдлийг хангалттай бий болгодог байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү хичээлийн судалгааны хүрээнд мэдлэг бүтээлгэх аргазүйн нэгэн загвар боловсруулсан 

нь онолын ач холбогдолтой юм. Боловсруулсан арга зүйгээр туршилт явуулахад сурагчдын 

мэдлэг, чадварт эерэг нөлөө үзүүлж байгаа нь харагдсан. Сурагчдын мэдлэгийн түвшин өөр, 

идэвх оролцоо өөр байсан ч сурагчдын сонирхлыг татаж амьдрал ахуйтай холбож мэдлэг 

бүтээлгэх нь хамгийн чухал юм. ЕБС-ийн багш нар Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг ихэнх 

хувь нь уламжлалт аргаар заадаг бол бидний бэлдсэн хөтөлбөр нь сурагчдын сонирхлыг татсан 

үр дүнтэй хичээл болж чадсан. Хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулж багийн үйл ажиллагааг 

үнэлэх хэсэг нэмж өгсөн нь сурагчдыг илүү их идэвхжүүлж чадсан. Видео судалгааны үр 

дүнгээс харахад хичээлийн турш 80 хувь нь багш асуулт тавьж сурагчдыг удирдан чиглүүлсэн 

хэдий ч багш сурагчаас гурав дахин их ярьсан нь багш төвт хичээл болсон гэж үзэж байна. 

Хэдий багш хөтөлбөрөө сайн боловсруулсан ч бодит амьдрал дээр олон хүчин зүйлээс 

өөрчлөгдөж болохыг мэдэж авлаа. Тиймээс багш тухайн үед хүүхдүүдийг удирдан чиглүүлэх, 

Диаграмм 3. Хичээлийн үйл ажиллагаа 

тус бүр 

 

Диаграмм 4. Асуулт 
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хүүхэд бүрт хүрч ажиллах мэдрэмжэй байх хэрэгтэйг ойлголоо. Хичээлийн ач холбогдлыг 

тодорхойлж сонирхолтой аргаар хичээлийн бэлтгэл судалгааг төлөвлөж боловсруулах, залуу 

багш нар, туршлагатай багш нараас суралцах мөн залуу багш нараасаа ч орчин үеийн техник 

технологийг суралцах багш нарын хамтын үйл ажиллагааны эргэх холбоогоор тасралтгүй 

суралцаж Кюзай Кенкю хэрэглэх хэрэгтэй. 
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ХАВСРАЛТ 

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр (туршилтын хувилбар) 

Сэдэв:   Пифагорын теорем 

Хугацаа:  40 минут 

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн 8-р ангийн суралцагчид 

Зорилго:  Пифагорын теоремыг мэддэг болж амьдралд хэрэглэж чаддаг болох. 

Түлхүүр үг:  катет, гипотенуз, тал 

Зорилт: 

➢ Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудыг нэрлэж сурах 

➢ Пифагорын теоремыг батлах 

➢ Пифагорын теоремыг бодлого бодоход оновчтой хэрэглэх, амьдралд хэрэглэж чаддаг болох 

Агуулгын залгамж холбоо: 

Өмнө агуулга Одоо эзэмших агуулга 
Цаашид судлах 

агуулга 

✓ Тэгш өнцөгт   гурвалжин 

✓ Гурвалжны төсөөгийн  шинж 
✓ Тооны зэрэг 
✓ Тооны язгуур 

✓ Тэгш өнцөгт гурвалжин ба төсөө 

✓ Пифагорын теорем 

✓ Пифагорын теоремыг амьдралд 

хэрэглэх хэрэглээ 

✓ Дөрвөн өнцөгт 

түүний хэрэглээ 

✓ Олон өнцөгт 

Арга зүй: Идэвхтэй сургалтын арга (багаар ажиллуулах), асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх, 

тайлбартай дасгалын арга 

Хичээлийн үйл явц: 

Үе 

шат 

Хуга-

ца а 
Багшийн үйл ажиллагаа 

Сурагчийн үйл 

ажиллагаа 
Хэрэглэгдэхүүн 

З
о

х
и

о
н

 б
ай

гу
у

л
ал

т 

3 

мин 

Сурагчдыг ангид ороход 

урьдчилан бэлтгэсэн өнгө 

өнгийн цааснаас  сугалуулж 

катет, гипотенуз, Пифагор,   

тэгш өнцөгт, гурвалжин 

гэсэн багт  хуваагдан 

ширээнд суухыг 

зааварчилна. Сурагчидтай 

мэндэлнэ. 

Ангид ороод багшаас 

дурын нэг өнгийн 

цаасыг сонгон авна. 

Сонгосон цаасны ар  

талд нэр байх ба 

нэрийн  дагуу 

сурагчид баг болон  

сууна. 

Багштай мэндэлж 

хичээл эхлэхэд бэлдэнэ. 

Хүүхдийн тоогоор 

бэлтгэсэн нэг 

талдаа бичигтэй 4 

өөр өнгийн 

цааснаас бүрдсэн 

байна. 

 



230 

С
эд

эл
ж

ү
ү

л
эл

т 

5 

мин 

Сурагчдад бичлэг үзүүлнэ. 

- Хичээл эхлэхээс өмнө 

багаар хамтран ажиллаж 

гацуур модыг чимэглэн 

уралдан гэдгийг сануулах 

- Энэ бичлэгээс юу ажиглаж 

байна бэ? 

- Баг бүр өгсөн хэрэг-

лэгдэхүүнийг ашиглан 2 

жижиг квадратыг хайчилж 

том квадратад хэрхэн 

багтааж болохыг 

сурагчдаар хийлгүүлэх 

- Багш өөрийн хайчилж 

багтаасан аргаа үзүүлэх 

- Квадратуудын талбайг 

олох 

- Талбайг тэнцүүлэх 

Сурагчид бичлэг үзнэ 
Сурагчдын хариулт: 

- 2 жижиг квадратад 

байгаа шингэн том 

квадратыг дүүргэж 

байгааг ажиглах. 

- 2 жижиг квадрат том 

квадраттай тэнцүү 

байна.  

- Сурагчид өгсөн 

цаасыг хайчлан нэг 

том квадратад 2 

жижиг квадратыг 

хайчлан багтаах 

- 𝑆𝑎 = 𝑎2
, 𝑆𝑏 = 𝑏2

,  

𝑆𝑐 = 𝑐2
,   

- 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Цахим 

хэрэглэг-

дэхүүн 

(video) 
 

 

 

Ш
и

н
э 

м
эд

л
эг

 э
зэ

м
ш

и
х

 

12 

мин 

- Катет болон гипотенузыг 

тайлбарлах. (тэгш өнцөгт 

гурвалжин гэдэг нь нэг 

дотоод өнцөг нь 900 

тэнцүү гурвалжинг хэлнэ. 

Тэгш өнцгийн эсрэг талыг 

гипотенуз гэдэг ба энэ нь 

тэгш өнцөгтийн хамгийн 

урт тал юм. Нөгөө 2 талыг 

тэгш өнцөгт гурвалжны 

катетууд гэнэ) 

- Пифагорын теоремыг маш 

олон аргаар баталж болох 

бөгөөд бичлэг үзүүлсний 

дагуу баталж харуулах 

 
- Баг бүрт өгсөн гурвалжин 

дээр өгөгдөл өгсөн бөгөөд 

өгөгдлийг ашиглан 

бодлого бодох 

- Уг бодлогыг баг бүр 

цаасан дээр бодоод 

самбарт гаргаж наана. 

- Бодлого: 

1-р баг нэг катет нь 4 

гипотенуз 5 бол нөгөө 

катетыг ол. 

2-р баг катетууд нь 3, 4 бол 

гипотенузыг ол. 

3-р баг нэг катет нь 6 

гипотенуз нь 10 бол нөгөө 

- Баг бүр хамтран 

ярилцаж төсөөтэй 

гурвалжин хэрэглэн 

багтаах 

- Хэдэн ч янзаар 

багтааж болохыг 

мэдэх 

- Пифагорын теоремын 

баталгааг бичиж 

тэмдэглэж авах 

- Баталгааг ашиглан 

бодлого бодох 

Бодолт: 

1. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 
 

1. 2. а2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 
 

3. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 

4. а2 + 𝑏2 = 𝑐2 
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катетыг ол. 

4-р баг катетууд нь 6 

болон 8 бол гипотенузыг 

ол. 

5-р баг нэг катет нь 8 

гипотенуз нь 10 бол үлдсэн 

нэг катетыг ол. 

Зөв бодсон баг гацуураа 

чимэглэнэ. 

 

 
 

5. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 

 

 

Б
ат

ат
га

х
 

мин 

- plickers программ 

ашиглан дэлгэцээр 

бодлого харуулах ба 

сурагч тус бүрийн нэрээр 

кодолсон картыг тарааж 

өгнө. 

- Сурагчид тухайн бодлогын 

бодож картыг ашиглан 

хэрхэн хариугаа 

илэрхийлэх талаар 

зааварчилгаа өгнө. 

- Бодлого тус бүрийг багш 

бодсоны дараа утсаараа 

уншуулж хэн зөв хэн буруу 

бодсон эсэхийг дэлгэцээр 

харуулна (сурагчдын нэр 

гарахгүй зөвхөн тухайн 

сурагчдын картын дугаар 

байна). Хариугаа харсны 

дараа зөв бодсон сурагчаар 

самбарт гаргаж бодуулах. 

- Багт хэдэн хүүхэд зөв 

бодсон тоогоор гацуураа 

чимэглэнэ. 

- Багшийн өгсөн 

бодлогыг бодож 

тухайн гарсан хариуг 

өргөнө. 

- Зөв бодсон сурагч 

самбарт гаран 

бодлогоо бодож 

бататгана. Хэрэв 

буруу бодсон бол 

алдаагаа засаж 

дэвтэртээ тэмдэглэнэ. 
Бодолт:  

 

Цахим 

хэрэглэгдэхүүн 

(plickers) 

 

 

 

 

 

Ү
н

эл
гэ

э 

3 

мин 

- Сурагч бүрийг энэхүү 

хичээлийг хэрхэн 

ойлгосныг plickers 

программ ашиглан үнэлэх 

- Хамгийн их stickerтэй багт 

таван хошуугаар шагнана. 

- Сурагч бүр анх сугалж 

авсан цаасны ар талд энэ 

хичээлээс юу мэдэж авсан 

талаар бичнэ үү. 

Сурагч бүр өөрсдийгөө 
энэхүү хичээлийг хэр 
зэрэг ойлгосныг үнэлнэ. 

 

Г
эр

и
й

н
 

д
аа

л
га

в
ар

 

2 

мин 

Хүүхэд бүр гэртээ нэг нэг 
баталгаа хийж батлах. 
Сурах бичгийн 101 
хуудасны 24-29 дасгал 

Сурагч гэрийн 
даалгавар тэмдэглэж 
авна. 

 


