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Электрон журналга 

Вакланмалы-сызыкча функция  

(IX сыйныфта математика дəресе) 

Раилə ГАРИФУЛЛИНА, 

Балтач  районы  Түнтəр урта  мəктəбенең югары квалификация 

категорияле математика укытучысы 

Максат. Вакланмалы-сызыкча функция һəм асимптота тигезлəмəлəре 

төшенчəсен бирү; вакланмалы-сызыкча функциянең билгелəнү һəм 

кыйммəтлəре өлкəсен, графигын төзү күнекмəлəре булдыру;  укучыларда 

математик культура тəрбиялəү. 

Кулланылган җиһазлар һəм əсбаплар.   Ноутбук, проектор, интерактив 

такта, координаталар яссылыгы һəм анда у= 6/х функциясе графигы, рефлексия 

картасы, мультимедиа презентациясе, дəреслек (Алгебра: гомуми белем бирү 

мəктəбенең IX сыйныфы өчен дəреслек/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Мендюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; С.А.Теляковский редакциясендə /М.: Просвещение, 

– 2004 / Татарчага тəрҗемə, Казан: Мəгариф, 2009). 

Дəрес барышы. 

I. Оештыру өлеше. 

          Максат. Исəплəү күнекмəлəрен  үстерү; үтелəчəк темага бəйле теоретик 

материалларны һəм кагыйдəлəрне кабатлау.  

Хəерле көн! Дəресебезне башлап җибəрəбез.  

Слайдка игътибар итик əле. 

функциясе бирелгəн 

 

1. Вакланмалы-сызыкча функцияне  

стандарт рəвешкə китерегез һəм асимптота 

тигезлəмəлəрен языгыз. 

2. Функциянең билгелəнү өлкəсен 

табыгыз.  
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3. Функциянең кыйммəтлəре өлкəсен табыгыз.- Өй эшен тикшереп алыйк 

(1– 4нче слайдлар): 

1.  1 нче биремнең 3 нче соравына җавабыгызны əйтегез. (24) 

2. 2 нче биремдəге аңлатманың кыйммəтен табыгыз. 

2 нче бирем. 

Аңлатманың кыйммəтен табыгыз: 

 -  =  

3. 3 нче биремнең җавабы ничек булды? 

3 нче бирем.  Квадрат тигезлəмəнең икелəтелгəн тамырлары суммасын 

табыгыз: 

  х
2

– 1006· х + 1005= 0. 

Виет теоремасына кире теорема нигезендə тамырлар суммасы капма-

каршы тамга белəн икенче коэффициентка тигез 1006 ·2=2012 

 Телдəн исəплəү күнекмəлəре: (5 нче слайд) 

‐  

Нəтиҗə. Вакланмалы сызыкча функция. 

(нəтиҗəне полядагы число турысына язып куйдык) 
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Шулай итеп, бүгенге дəресебезнең темасы: «Вакланмалы-сызыкча 

функция». 

     Юлга чыкканда һəрвакыт юл йөрү кагыйдəлəрен белү кирəк. Аларның 

ике төрен без һəрвакыт истə тотарга тиеш.  

 Игътибар!  (6 нчы слайд)  

 

Нəтиҗə.   

• Тискəре саннан җөп дəрəҗə тамыр алынмый. 

          • Дөрес аңлатма, җавап:  -2. 

          • Дөрес аңлатма, җавап:   0. 

          • Нольгə бүлəргə ярамый! 

Геометрик фигуралар эчендəге бердəйлеклəргə игътибар итик: 

1:  ;    2:  =    ;    3: =   a  . (7 нче слайд) 

(1: Дөрес тигезлек, 2:  = -  ;  3: = -a  ) 

II. Яңа тема өйрəнү. (8 нче cлайд) 

Максат. Координаталар яссылыгында бирелгəн графикның нинди 

функциянеке булуын ачыклау;  функция графигын ординаталар һəм абциссалар 

күчəре буенча параллель күчерү нəтиҗəсендə килеп чыккан функциянең 

формуласын язарга өйрəтүгə нигезлəнеп вакланмалы – сызыкча функциянең 
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графигын төзүне, аның билгелəнү һəм кыйммəтлəре өлкəлəрен билгелəүне 

формалаштыру. 

 Сезгə координаталар яссылыгында функция графигы бирелгəн. Ягез, 

ачыклагыз əле, бу нинди функция графигы? 

VIII сыйныф курсыннан билгеле булган функциясен карап китик 

əле. 

‐ Бирелгəн функциянең билгелəнү өлкəсе нинди булыр? (юл йөрү 

кагыйдəлəрен искə төшерик) 

‐ Функция графигының үсү һəм кимү аралыкларын күрсəтик. 

‐ Функция уңай һəм тискəре кыйммəтлəр алган аралыкларны 

билгелик; 

‐ Ə хəзер, функция графигын Охлар (абциссалар) күчəре буенча 1 

берəмлеккə күчерик; 

‐ Нинди функция графигы сурəтлəнде? Формуланы чыгарыйк əле. 

(  

‐ Ə хəзер, функция графигын Оу лар (ординаталар) күчəре буенча 2 

берəмлеккə күчерик; 

‐ Нинди функция графигы сурəтлəнде? Формуланы чыгарыйк əле. 

(  

‐ Х=1 һəм  у= 2 турылары  асимптоталар дип атала. 

‐ Каян белдегез? 

Афəрин! Бик дөрес. Ə хəзер нəтиҗə ясыйк. 

          Нəтиҗə. Димəк,  рəвешендə бирелгəн функциянең графигын төзү өчен:  

  функциясе графигын Ох лар (абциссалар) күчəре буенча m 

берəмлеккə күчерергə һəм Оу лар (ординаталар) күчəре буенча n  берəмлеккə 

күчерергə кирəк. 
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;       . 

Гомумəн, формуласы белəн 

бирергə мөмкин булган  атала, монда х –үзгəрешле (агумент),  a,b,c һəм 

d – ирекле саннар, өстəвенə с≠0 һəм ad-bc≠0. 

    с≠0 һəм ad-bc≠0 чиклəүлəре  урынлы, əгəр с=0 булса сызыкча функция 

килеп чыга.  

Əгəр ad-bc=0 булса, кыйммəте  кыскартылучы вакланма, ягъни 

константа килеп чыга. 

III. Үтелгəн теманы ныгыту. 

          Максат. Бирелгəн вакланмалы-сызыкча функция формуласын рəвеш 

үзгəртүлəр кулланып рəвешенə китерү күнекмəсен булдыру; асимптота 

тигезлəмəлəрен язуны һəм функция графигын төзүне камиллəштерү. 

 

Мисал -1:  

функциясенең графигын төзегез. 

Чишү.  Бирелгəн функцияне рəвешенə китерəбез. Моның өчен рəвеш 

үзгəртүлəрне кулланабыз. 

= (слайд-10) 

 

Сəламəтлек минутлары.  (Дежур укучы хəрəкəтлəр эшлəтə.) 

Максат. Укучыларның сəламəтлеклəрен, физик күнегүлəр эшлəтү һəм ял 

минутлары белəн  ныгыту.  

Төркемнəргə эш. 
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           Максат. Кеше фикерен тыңлый һəм үз фикерен җиткерə белүне 

формалаштыру; лидерлыкка сəлəтле шəхес тəрбиялəү; укучыларда математик 

культура тəрбиялəү.  

 

 

 

I вариант.  

функциясе бирелгəн 

1. Вакланмалы – сызыкча 

функцияне  стандарт рəвешкə 

китерегез һəм асимптота 

тигезлəмəлəрен языгыз. 

2. Функциянең билгелəнү 

өлкəсен табыгыз. 

3. Функциянең кыйммəтлəре 

өлкəсен табыгыз. 

II вариант.  

 функциясе бирелгəн 

1. Вакланмалы – сызыкча 

функцияне  стандарт рəвешкə 

китерегез һəм асимптота 

тигезлəмəлəрен языгыз. 

2. Функциянең билгелəнү 

өлкəсен табыгыз.  

3. Функциянең кыйммəтлəре 

өлкəсен табыгыз. 

III вариант.  

 функциясе бирелгəн 

1. Вакланмалы-сызыкча 

функцияне  стандарт рəвешкə 

китерегез һəм асимптота 

тигезлəмəлəрен  языгыз. 

2. Функциянең билгелəнү 

өлкəсен табыгыз.  

3. Функциянең кыйммəтлəре 

өлкəсен табыгыз. 

IV вариант. 

 функциясе бирелгəн 

1. Вакланмалы-сызыкча 

функцияне  стандарт рəвешкə 

китерегез һəм асимптота 

тигезлəмəлəрен языгыз. 

2. Функциянең билгелəнү 

өлкəсен табыгыз.  

3. Функциянең кыйммəтлəре 

өлкəсен табыгыз. 

(Эшен тəмамлаган төркем тактада үз эшен тəкъдим итə. Эшлəргə 

анализ ясала, фикер алышына  һəм нəтиҗə ясала.)  
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IV. Йомгаклау өлеше. 

Максат. Теоретик һəм гамəли эшчəнлеккə нəтиҗə ясау; укучыларга 

дəрестəге үз эшчəнлеклəренə бəя бирүне камиллəштерү; рефлекция ярдəмендə 

укучыларyың  дəрес материалын үзлəштерү дəрəҗəсен ачыклау.  

Укытучы. Укучылар! Дəресебез азагына якынлаша, үзегезнең 

эшчəнлеккə бəя биреп карагыз əле. Сезнең алдыгызда рефлексия өчен таблица 

куелган. Шул таблицаны тиз генə тутырып миңа җибəрегез. 

                       Фамилияң, исемең 

________________________________________ 

Дəрес этапларының  

катлаулылыгын билгелəү 

Дəреснең 

этаплары 

җиңел уртача авыр 

Кəефегез 

 

Үзегезнең эш-

чəнлегегезгə 

бəя   (1 – 5  

балл) 

Оештыру өлеше           

Яңа тема үзлəштерү      

Функция графигын 

төзү күнекмəсен  

формалаштыру 

     

Төркемнəрдə эш      

Гомуми нəтиҗə      

Өй эше.  

Максат. Имтиханга əзерлекне ныгыту. 

[п.10* укырга, №180(а), 181(б).] 

ГИА га əзерлек: (Виртуаль факультативта бирем) 19.00 – 20.00 сəгать 

аралыгында чишелеше буенча фикер алышу, 20 сəгать 10 минутта – 

видеоэлемтə. 

(Skype да төркем белəн эш.)   

 


