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Номыг яаж ашиглах вэ?
“ГеоГебрагийн танилцуулга” математикийн динамик ГеоГебра програмын бүх
үндсэн зүйлсийг агуулсан. Нэг талаас ГеоГебрагийн туршлагатай багшаар
танилцуулах уулзалт семинарыг удирдан чиглүүлэхэд энэ номыг тарааж өгч
болно. Нөгөө талаас бие даан програмын хэрэглээг судлахад тань энэ ном
хэрэглэгдэнэ.
Дунд сургуулиас (10 нас) коллежийн түвшинд математикийг заах ба сурахад
ГеоГебраг ашиглах талаар энэ номтой шууд ажилласнаар суралцах болно.
Үйл ажиллагааны сайжруулсан дарааллаар Та ГеоГебрагийн онцлогуудын
ялгааг геометрийн хэрэгслүүд, алгебрийн оруулалт, командуудыг сонгон
танилцуулаарай. Ийм маягаар математикийн ялгаатай сэдвүүдийг програмын
олон талт чадваруудыг харуулан, ГеоГебраг ашигласан хэд хэдэн аргуудыг
танилцуулан өдөр бүр янз бүрээр заахыг зориорой.
Номонд агуулагдсан бүх байгуулалтын файлууд болон дагалдах файлууд
(ГеоГебрагийн нэмэлт файлууд, динамик ажлын хуудас, зурган файлууд)-ыг
http://www.geogebra.org/book/intro-en.zip холбоосоор татах боломжтой.
ГеоГебратай амжилттай, маш их хөгжилтэй ажиллахыг хүсье!
Judith, Markus, ба ГеоГебра баг

орчуулсан 2013 оны 8 дугаар сар,
Ц.Навчаа, Б.Гэрэлчимэг, А.Амарзаяа,
З.Тунгалаг, Б.Сэрдамба, Х.Нарангэрэл

3

ГеоГебрагийн гарын авлага

Гарчиг
1. Танилцуулга, инстол зураг ба геометрийн байгуулалтын ялгаа ......... 7
1.1. Танилцуулга ба ГеоГебрагийн инстол .................................................... 8
1.2. ГеоГебрагийн үндсэн хэрэглээ ..............................................................11
1.3. ГеоГебра дээр зураг бүтээх ...................................................................12
1.4. Зурах, байгуулах, чирч шалгах ..............................................................13
1.5. Тэгш өнцөгтийн байгуулалт ....................................................................14
1.6. Чиглүүлэгч мөр, байгуулалтын тэмдэглэл ............................................15
1.7. Адил талт гурвалжны байгуулалт ..........................................................16
1.8. ГеоГебрагийн обьектын шинж чанарууд ...............................................17
1.9. Сорилт: Адил хажуут гурвалжны байгуулалт ........................................19

2. Геометрийн байгуулалт ба командуудын хэрэглээ ................... 20
2.1. Квадратын байгуулалт ............................................................................21
2.2. Зөв зургаан өнцөгтийн байгуулалт ........................................................22
2.3. Гурвалжныг багтаасан тойргийн байгуулалт ........................................23
2.4. Фалесын теорем .....................................................................................25
2.5. Тойргийн шүргэгчийг байгуулах .............................................................26
2.6. Квадрат олон гишүүнтийн параметрийг судлах ....................................29
2.7. Слайдер хэрэглэж параметр өөрчлөх ...................................................30
2.8. Сорилт: Олон гишүүнтийн параметрүүд ...............................................31

3. Алгебрийн оруулалт, функцүүд ба санах ой руу зураг
экспортлох ....................................................................................... 32
3.1. Шугаман тэгшитгэлийн параметрүүд .....................................................33
3.2. Функцүүдийн сан – Абсолют утгын дүрслэл..........................................35
3.3. Функцүүдийн сан – Синусоид муруйн суперпозиц ................................36
3.4. Уламжлалын эхлэл – Функцийн өнцгийн коэффициент .......................37
3.5. Олон гишүүнтийн судалгаа ....................................................................39
3.6. Түр санах ой руу зураг экспортлох ........................................................40
3.7. Бичвэр материалд зураг оруулах ..........................................................42
3.8. Сорилт: Зааварчилгааны материалууд хийх ........................................43

4. Хувиргалт ба график хэсэгт зураг оруулах ................................ 44
4.1. ‘Функцэн даалуу’ тоглоом хийх ..............................................................45
4.2. ‘Геометрийн дүрсийг таних’ тоглоом хийх .............................................46
4

ГеоГебрагийн гарын авлага

4.3. ГеоГебра дахь тэгш хэм .........................................................................48
4.4. Зургийн хэмжээг өөрчлөх, нөлөө, тусгал ...............................................50
4.5. Тусгалын шинж чанарууд .......................................................................52
4.6. Зургийн хувиргалт ...................................................................................53
4.7. Олон өнцөгтийн эргүүлэлт .....................................................................54
4.8. Сорилт: Зөв олон өнцөгтөөр хучих ........................................................56

5. ГеоГебрагийн график хэсэг рүү статик ба динамик бичвэр
оруулах ............................................................................................ 59
5.1. Хувиргалтын цэгийн координатууд ........................................................60
5.2. График хэсэгт бичвэр оруулах ...............................................................60
5.3. Шугаман тэгшитгэлийн системийн төсөөлөл .......................................62
5.4. Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэрийг дүрслэх ........................................63
5.5. Өнцгийн коэффициентийн гурвалжин байгуулах .................................64
5.6. Динамик бутархай ба обьектод бичвэр хавсаргах ................................66
5.7. 3-т хуваагч цаг .........................................................................................67
5.8. Сорилт: Биномын томъёоны дүрслэл ...................................................69

6. ГеоГебратай динамик ажлын хуудсыг үүсгэх, сайжруулах ....... 70
6.1. ГеоГебраТубе, хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг ............................................71
6.2. Дээд, доод нийлбэр ................................................................................73
6.2. Динамик ажлын хуудас хийх ..................................................................74
6.3. Динамик ажлын хуудсыг HTML файл руу экспортлох (ахисан түвшний
хэрэглэгчдэд) .................................................................................................76
6.4. Гурвалжны тэнцэл бишийн дүрслэл ......................................................79
6.6. Динамик ажлын хуудсанд зориулсан гарын авлагын загвар ...............81
6.7. ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийх ...............................................................84
6.8. Сорилт: Өөрийн ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийх ...................................85

7. Хэрэглэгчийн хэрэгсэл ба хэрэгслийн мөрийг засварлах ........ 86
7.1. Пифагорын теорем .................................................................................87
7.2. Хэрэглэгчийн хэрэгслүүд үүсгэх.............................................................89
7.3. Хэрэглэгчийн хэрэгслийг хадгалах, оруулах .........................................91
7.4. Квадрат хэрэгсэл үүсгэх .........................................................................92
7.5. Фибоначийн спираль ..............................................................................93
7.6. Тойргийн төвийг байгуулах ....................................................................94
7.7. Хэрэгслийн мөрийг засварлах ...............................................................96
7.8. Сорилт: Эйлерийн нээлт ........................................................................97
5

ГеоГебрагийн гарын авлага

8. Харагдах нөхцөл ба дараалал ................................................. 101
8.1. Тоон шулуун дээр нэмэх үйлдлийг дүрслэх ........................................102
8.2. Анимацийн байгуулалт .........................................................................103
8.3. Нөхцөлт Formatting – сонгох нүд оруулах ...........................................105
8.5. Серпинскийн гурвалжин .......................................................................107
8.5. Дараалал байгуулах .............................................................................109
8.6. Натурал тоонуудын үржих үйлдлийн дүрслэл ....................................110
8.7. Сорилт: Безьегийн муруйнуудад суурилсан урлаг .............................112

9. Хүснэгтийн хэсэг ба статистикийн суурь ухагдахуунууд ......... 114
9.1. ГеоГебрагийн хүснэгтийн хэсгийн танилцуулга ..................................115
9.2. Хүснэгт рүү бичих..................................................................................116
9.3. Хамааралтай хувилах ба шугаман тэгшитгэлүүд ...............................118
9.4. Тоонуудын зүй тогтлыг судлах .............................................................120
9.5. Цэгэн график ба регрессийн шулуун ...................................................123
9.6. Сорилт: Статистикийн үндсэн командууд ...........................................125

6

ГеоГебрагийн гарын авлага

1. Танилцуулга, инстол
зураг ба геометрийн
байгуулалтын ялгаа
ГеоГебра дадлага ажил №1

Гарчиг
1.1. Танилцуулга ба ГеоГебрагийн инстол .................................................... 8
1.2. ГеоГебрагийн үндсэн хэрэглээ ..............................................................11
1.3. ГеоГебра дээр зураг бүтээх ...................................................................12
1.4. Зурах, байгуулах, чирч шалгах ..............................................................13
1.5. Тэгш өнцөгтийн байгуулалт ....................................................................14
1.6. Чиглүүлэгч мөр, байгуулалтын тэмдэглэл ............................................15
1.7. Адил талт гурвалжны байгуулалт ..........................................................16
1.8. ГеоГебрагийн обьектын шинж чанарууд ...............................................17
1.9. Сорилт: Адил хажуут гурвалжны байгуулалт ....................................

7

19

ГеоГебрагийн гарын авлага

1.1. Танилцуулга ба ГеоГебрагийн инстол
ГеоГебрагийн талаархи суурь мэдээлэл
ГеоГебра бол сургуулийн геометр, алгебр, анализ нэгтгэсэн математикийн
динамик програм юм.
Нэг талаар ГеоГебра бол интерактив геометрийн систем. Та цэг, вектор,
хэрчим, шулуун, олон өнцөгт, конус огтлол мөн функцийн байгуулалт хийж
болох бөгөөд дараа нь динамикаар өөрчилж болно.
Нөгөө талаас тэгшитгэл, координатуудыг шууд бичиж оруулж болно. Иймд
ГеоГебра дээр цэг, векторууд, тоон хувьсагчтай ажиллах боломжтой.
Функцүүдийн уламжлал ба интегралыг олдог мөн Язгуур (Root), Орой (Vertex)
гэх мэт командуудтай.

ГеоГебрагийн хэрэглэгчийн интерфейс
ГеоГебраг эхлүүлсний дараа цонхон дээр дараах цонх гарч ирнэ.

Хэрэгслийн мөрөн дэх хэрэгслүүдээр хулганаа ашиглан график хэсэгт
байгуулалт хийх ба энэ үед алгебр хэсэгт харгалзах координат болон
тэгшитгэл бичигдэж байдаг. Оруулах мөр дээр функц, тэгшитгэл, команд,
координатыг компьютерийн гараа ашиглан бичиж оруулаад enter товч
дарахад обьектын график дүрслэл нь график хэсэгт, тэдгээрийн тоон
илэрхийллийг нь алгебр хэсэгт шууд үзүүлнэ. ГеоГебра дээр алгебр болон
геометрийн алинаар нь ч ажиллах боломжтой.
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ГеоГебрагийн хэрэглэгчийн интерфэйс нь уян хатан бөгөөд суралцагч
хэрэгцээндээ нийцүүлж өөрчилж болдог. Хэрэв та дунд ангийн эхний шатанд
ГеоГебраг ашиглавал график хэсгийн хоосон хуудас ба геометрийн
хэрэгсэлтэй ажиллаарай. Дараа нь координатын системтэй танилцахдаа тор
ашиглан бүхэл координаттай ажиллах хэрэгтэй. Ахлах ангид сурагчдаа
алгебр, анализ руу хөтлөхийн тулд алгебрийн оруулалтыг хэрэглээрэй.
ГеоГебра нь График хэсэг ба Алгебрийн хэсгээс гадна тусдаа Хүснэгтийн
хэсэг, Компьютер алгебрийн (КАС) хэсэг түүнчлэн хоёрдахь Графикийн
хэсэг-ийг сонгох боломжтой. Эдгээр ялгаатай хэсгүүдийг View цэснээс ил
гаргах ба нуухыг тохируулна. График хэсгийн баруун талд орших суман дээр
даран гарч ирэх Perspectives нэмэлт цонх нь хэрэглэгчийн интерфэйсийн хэд
хэдэн бүрдэл хэсгийг шууд холбох зориулалттай.
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ГеоГебраг суулгах
Бэлтгэл
Дэлгэцэн дээрээ Introduction_GeoGebra хавтас үүсгэ.
Зөвлөгөө: Ажлын явцад дараа тэднийг олоход амар учир бүх файлаа энэ
хавтсанд хадгал.
ГеоГебра ВэбЭхлэл
ГеоГебра ВэбЭэхлэл инстол:
 Интернэтээ нээж www.ГеоГебра.org/webstart хаяг руу ор.
 Webstart гэсэн товчлуур дээр дар.
Тэмдэглэл: Энэ програм таны компьютерт автоматаар сууна. Та зөвхөн
бүх мэдэгдлүүдийг зөвшөөрсөн сонголтыг хийх хэрэгтэй.
Зөвлөгөө: Хэрэв таны компьютер интернэтэд холбогдох боломжтой бол эхний
инстолын хувьд ГеоГебрагийн ВэбЭхлэлийг ашиглах нь хэд хэдэн давуу
талтай:
 ГеоГебра таны компьютерт автоматаар суух тул та өөр файлтай
ажиллах шаардлагагүй.
 Та ГеоГебра ВэбЭхлэл хэрэглэхэд хэрэглэгчийн тусгай зөвшөөрөл
авах шаардлагагүй учир сургуулийн лаборатори, зөөврийн компьютер
дээр ашиглахад тохиромжтой.
 ГеоГебра ВэбЭхлэл суусны дараа программыг интернет холболтгүй
байсан ч ашиглах боломжтой.
 Та эхний инстолыг суулгасны дараа интернэтэд холбогдоход ГеоГебра
ВэбЭхлэл боломжит шинэчлэлтийг байнга шалган тэдгээрийг
автоматаар инстолыг хийнэ. Иймээс та үргэлж ГеоГебрагийн шинэ
хувилбар дээр ажиллах болно.
ГеоГебрагийн оффлайн инстолууд
Хэрэв та ихэнхдээ интернетгүй ажилладаг эсвэл автоматаар шинэчлэлт
хийхийг хүсэхгүй бол манай оффлайн инстолыг ашиглаарай:
 Инстолыг www.GeoGebra.org/installers вэб хуудаснаас дэлгэц дээрх
GeoGebra_Introduction хавтас руу татаж ав.
Зөвлөгөө: үйлдлийн системдээ тохирсон хувилбарыг сонгон авна.
 Инстол файл дээр давхар товшин гарч ирэх зааврыг дагана уу.

Хавсаргасан файлуудыг хадгалах
Хавсаргасан файлуудыг татаж компьютертоо хадгалах
 www.geogebra.org/book/intro-en.zip хаягаас архивласан файл татаад
o GeoGebra_introduction хавтсандаа хадгал.
o Компьютер дээрээ файлаа задал. Таны компьютерийн үйлдлийн
системээс хамаарч файл задлах арга зам нь өөр өөр байдаг:
Жишээ нь:
MS Windows: Архивласан файл дээрээ хулганаа аваачин баруун
даралтаар Extraction Wizard-н зааврыг дага.
MacOs: Архивласан файл дээрээ хулганаараа давхар дар.
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1.2. ГеоГебрагийн үндсэн хэрэглээ
ГеоГебрагийн геометрийн хэрэгслийг яаж ажиллуулах вэ?



Ижил хэмжээтэй дүрст товчлуур дээр дарж хэрэгслээ идэвхжүүлнэ.
Товчлуурын баруун доорхи суман дээр дарж хэрэгслийн хайрцгийг
нээгээд энэ хэрэгслийн хайрцагнаас өөр хэрэгслийг сонгоно.
Зөвлөгөө: Та хэрэгсэл сонгох бүрдээ хэрэгслийн хайрцгийг нээх
шаардлагагүй. Идэвхжүүлэх гэж байгаа хэрэгсэл тань аль хэдийн
товчлуур
дээр
харагдах
тул
шууд
ажиллуулж
болно.
Зөвлөгөө: Хэрэгслийн хайрцгууд нь төстэй хэрэгслүүд эсвэл шинэ
обьектын ижил төрөл бий болгох хэрэгслүүдийг агуулдаг.



Хэрэгслийн мөрийн баруун талд байх
дүрсэн дээр дарвал одоо
идэвхтэй байгаа хэрэгслийн тусламж гарч ирнэ.

ГеоГебра файлыг яаж нээж, хадгалах вэ?
ГеоГебра файлуудыг хадгалах





File цэсийг нээж,
Save-г сонго.
Гарч ирэх харилцах цонхон дотроос GeoGebra_Introduction-г сонго.
Өөрийн хийж байгаа ГеоГебра файлд тохирох нэрийг name хэсэгт бич.
Энэ процессыг дуусгахын тулд Save-г дар.

Зөвлөгөө: Файлын өргөтгөл нь ‘.ggb’ байдаг. Үүгээр ГеоГебра файл гэдгийг
таних бөгөөд зөвхөн ГеоГебра дээр нээхэд харагдана.
Зөвлөгөө: Файлын зохимжтой нэр: Файлыг өөр компьютерт шилжүүлэхэд
хэрэггүй асуудал үүсч болзошгүй тул зай болон онцгой тэмдэгтүүдийг
файлын нэрэнд хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Нэрэн дотроо том үсэг эсвэл
доогуур зураас ашиглаж болно. (First_Drawing.ggb гэх мэт).
ГеоГебра файлуудыг нээх



ГеоГебрагийн шинэ цонх нээх (File цэсний
New window).
Тухайн цонхондоо ГеоГебрагийн хоосон хуудас нээх (File цэсний
New)



Үүсчихсэн ГеоГебра файл нээх (File цэсний
Open).
o Гарч ирэх цонхноос хавтасны бүтцийг чиглүүлэн заа.
o ГеоГебра файлаа (өргөтгөл .ggb) сонгоод Open-г дар.
Зөвлөгөө: Хэрэв та хийсэн файлаа хадгалаагүй бол таниас хадгалах эсэхийг
асууна.
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1.3. ГеоГебра дээр зураг бүтээх
Бэлтгэл


График хэсэг-ийн баруун талд байрлах суман дээр дарж Perspectives
нэмэлт цонхноос



Basic Geometry сонго.

График хэсэг дээр баруун даралтаар
харуулна (MacOS: Ctrl-даралт).

Grid торны шугамуудыг

ГеоГебра дээр зураг зурах
График хэсэг дээр хулгана ашиглан дараах дарааллаар хэрэгслүүдийг сонгон
зураг зураарай (квадрат, тэгш өнцөгт, байшин, мод ... гэх мэт).
New point (Шинэ цэг)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэг дээр эсвэл байгуулчихсан обьект дээр дарж
шинэ цэг үүсгэнэ.
Move (Зөөх)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Обьектыг хулганаараа дарж чөлөөтэй чирнэ.
Line through Two Points (2 цэгийг дайрсан шулуун)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэгт хоёр газар дарах эсвэл байгуулчихсан хоёр
цэг дээр дарна.
Segment between Two Points (Хоёр цэгийн хоорондох хэрчим) Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэгт хоёр газар дарах эсвэл байгуулчихсан хоёр
цэг дээр дарна.
Delete Object (Обьект арилгах)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Арилгах обьект дээр дар.
Undo / Redo (Буцах/Дахин буцах)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Байгуулалтыг алхам алхмаар буцааж/дахин буцааж
ажиглаарай (Хэрэгслийн мөрийн баруун талд бий).
Move Graphics View (График хэсгийг зөөх)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэг-ийг дарж чирэн харагдах хэсгийг өөрчилнө.
Zoom In / Zoom Out (Томруулах/Жижигрүүлэх)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэг дээр дарж томруулах/жижигрүүлэх.

Санамж: Хэрэгсэл дээр хулганыг байршуулбал уг хэрэгслийг яаж ашиглах
тайлбар гарч ирнэ.
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Дасгал ажил






Үүсгэчихсэн обьектыг яаж сонгох вэ?
Зөвлөгөө: Хулганы заагчийг объект дээгүүр гүйлгэхэд тодрох ба заагч
чагтан дүрснээс сум болж өөрчдөгдөхөд даралт хийвэл тэр обьект
сонгогдоно.
Обьект дээр цэг яаж байгуулах вэ?
Зөвлөгөө: Шинэ цэг хэрэгслийг сонгоод заагчийг сонгосон обьект
дээрээ аваачин тодрох үед дарахад цэг үүснэ. Энэ цэг үнэхээр
сонгосон обьектынх болж чадаж уу гэдгийг (Зөөх хэрэгсэл) хулганаараа
дарж хөдөлгөн шалгаж бай.
Алхам алхмын алдаагаа засахдаа Undo ба Redo товчлуурыг хэрэглэ.

Тэмдэглэл: Зарим хэрэгслүүд үүссэн обьект шаардахгүйгээр цэгүүдээ шинээр
байгуулан хийгддэг.
Жишээ: Хоёр цэгийн хоорондох хэрчим хэрэгсэл хоёр цэг шинээр үүсгэн
эсвэл график хэсэг дээр үүсчихсэн хоёр цэгийг ашигладаг. График хэсэгт буй
тохирох 2 цэг дээр дараад тэдгээрийн хоорондох хэрчмийг үүсгэнэ.

1.4. Зурах, байгуулах, чирч шалгах
Drawing_Construction_Squares.html файлыг нээ.
Энэ динамик дүрсүүд ялгаатай аргаар
байгуулагдсан хэдэн квадратууд байна.
 Квадратуудын бүх оройг хулганаараа
дарж чирч шалга.
 Дөрвөн өнцөгтүүд дотроос жинхэнэ
квадрат
ба
квадраттай
адил
харагдахыг нь ялгаж олоорой.
 Квадрат бүрийг яаж хийсэн талаар
таамаглан бодож үз.
 Таамаглалаа цаасан дээр бич.

Хэлэлцүүлэг





Зураг болон байгуулалтын хооронд ямар ялгаа байна вэ?
“Чирч шалгах” гэж юу вэ? Яагаад энэ чухал вэ?
Дүрсийг шууд зурахын оронд интерактив геометрийн програм дээр
байгуулалт хийж байгуулах нь яагаад чухал вэ?
Геометрийн дүрсийг математикийн динамик програмаар ашиглан
байгуулах чадвартай болохоос өмнө бид геометрийн дүрсийн талаар
юу мэддэг байсан бэ?
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1.5. Тэгш өнцөгтийн байгуулалт
Бэлтгэл






Байгуулалт эхлэхээс өмнө тэгш
өнцөгтийн шинж чанарт дүгнэлт
хий.
Зөвлөгөө:
Хэрэв
та
тэгш
өнцөгтийн байгуулалтын алхмаа
мэдэхгүй
байгаа
бол
танд
хэрэгтэй
Rectangle_Construction.ggb
файлыг нээ. Чиглүүлэгч мөрийн
товчлууруудыг ашиглан байгуулалтын алхмуудыг дарааллаар дахин гүйцэтгэ.
ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
Perspectives нэмэлт цонхноос
Basic Geometry идэвхжүүл.
Нэршлийн тохиргоо (Options цэс – Labeling)-г New Points Only (Зөвхөн
шинэ цэгүүд) болгож өөрчил.

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Perpendicular Line (Перпендикуляр шулуун)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Байгуулсан цэг ба шулуун дээр дарахад, энэ цэгийг дайрсан
перпендикуляр шулуун байгуулагдана.
Parallel Line (Параллель шулуун)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Байгуулсан цэг ба шулуун дээр дарахад энэ цэгийг дайрсан
пареллель шулуун байгуулагдана.
Intersect Two Objects (Хоёр обьектын огтлолцол)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Хоёр обьектын огтлолцлын цэг дээр (огтлолцож буй хоёр обьект
хоёул тодрох үед) дарахад нэг огтлолцлын цэг үүснэ. Харин хоёр обьект
дээрээ дараалан дарахад бүх огтлолцлын цэгүүд үүснэ.
Polygon (Олон өнцөгт)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Олон өнцөгтийн оройнуудыг байгуулахын тулд График хэсэг
дээр эсвэл байгуулсан цэгүүд дээр дар. Сүүлийн ба эхний оройг
холбосноор олон өнцөгтийн байгуулалт төгсдөг.

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1

AB хэрчим тат.

2

B цэгийг дайруулж AB хэрчимд перпендикуляр шулуун байгуул.
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3

Перпендикуляр шулуун дээр С цэг ав.

4

С цэгийг дайруулж АВ хэрчимд пареллель шулуун байгуул.

5

А цэгийг дайруулж AB хэрчимд перпендикуляр шулуун байгуул.

6

Огтлолцлын D цэгийг байгуул.

7

ABCD олон өнцөгт үүсгэ.
Зөвлөгөө: Эхний орой дээр дахиж дарснаар олон өнцөгтийн
байгуулалт төгсдөг.

8

Байгуулалтаа хадгал.

9

Байгуулалт зөв болсон эсэхийг орой бүр дээр дарж чирэн
шалгаж үзээрэй.

1.6. Чиглүүлэгч мөр, байгуулалтын тэмдэглэл
График хэсэг дээр хулганы баруун даралтаар (MacOS: Ctrl-даралт) Navigation
Bar-г сонговол байгуулалтыг алхам алхмаар товчлуураар хянаж болдог.

Дээр нь нэмээд
Construction Protocol (View цэс)-г нээж байгуулалтынхаа
алхам бүрийн нарийвчилсан мэдээллийг харах боломжтой.

Дасгал ажил



Зарим байгуулалтын алхмын дарааллыг мөрөөр нь хулганаараа дарж
өөрчилж үз. Яагаад энэ өөрчлөлт үргэлж хийгддэггүй вэ?
Хяналтын цэгийн сонголтоор хэд хэдэн байгуулалтын алхмуудын бүлэг
үүсгэх боломжтой:
Columns
хураагдсан
цэснээс Breakpoint-г сонгоход
Breakpoint багана харагдана.
o Бүлгийн сүүлчийн Breakpoint
нүдийг тэмдэглэж байгуулалтын
алхмуудын
бүлгийг
сонгоно.
o

Options хураагдсан цэсэн
дэх Show Only Breakpoints-г
сонгож тохиргоог өөрчил.
o Navigation
Bar
ашиглаж
байгуулалтаа алхам алхмаар
дахин харна. Breakpoint-ууд
зөв тохирсон уу?
o
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1.7. Адил талт гурвалжны байгуулалт
Бэлтгэл






Байгуулалтаа эхлэхээс өмнө адил талт
гурвалжны шинж чанарт дүгнэлт хий.
Зөвлөгөө: Хэрэв та тэгш өнцөгтийн
байгуулалтын алхмаа мэдэхгүй байгаа
бол Equilateral_Triangle_Construction.ggb
файлыг нээж хар. Чиглүүлэгч мөрийн
товчлууруудыг ашиглан байгуулалтын
алхмуудыг дарааллаар дахин тоглуул.
ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
Perspectives –
Geometry идэвхжүүл.
Нэршлийн тохиргоо (Options цэс – Labeling)-г New Points Only (Зөвхөн
шинэ цэгүүд) болгож өөрчил.

Шинэ хэрэгслүүдийн танилцуулга
Circle with Center through Point (Төв, тойргийн цэгээрхи тойрог) Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхний даралтаар төв, хоёр дахь даралтаар тойргийн радиусыг
тодорхойлно.
Show / Hide Object (Обьект харуулах/нуух)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Нуух обьектуудаа тодруулаад өөр хэрэгсэл дээр даран
байгуулалтынхаа харагдах байдлыг дарааллаар нь өөрчил.
Angle (Өнцөг)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Цагийн зүүний эсрэг чиглэлд өнцөг үүсэхээр цэгүүдийг дар.
ГеоГебра үргэлж матетатикийн эерэг чиглэлтэй өнцөг үүсгэдэг.

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1
2

AB хэрчим байгуул.
А цэг дээр төвтэй, В тойргийн цэгтэй тойрог байгуул.
Зөвлөгөө: А,В-үүд холбоотой эсэхийг тэднийг дарж чирч шалга.

3

В цэг дээр төвтэй, А тойргийн цэгтэй тойрог байгуул.

4

Хоёр тойргийн огтлолцлыг С гэж тэмдэглэ.

5

Цагийн зүүний эсрэг чиглэлд АВС олон өнцөгт байгуул.

6

Хоёр тойргийг нуу.
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Гурвалжны дотор ямар нэг газар дарж гурвалжны дотоод
өнцгийг хар.

7

Зөвлөгөө: Олон өнцөгтийн цагийн зүүний дагуу байгуулалт нь
гадаад өнцгийг өгдөг!

8

Байгуулалтаа хадгал.

9

Байгуулалт зөв эсэхийг дарж чирэн шалгаж үзээрэй.

1.8. ГеоГебрагийн обьектын шинж чанарууд
График хэсгийн загварын мөр
График хэсэг-ийн зүүн дээд булангийн
жижиг суман дээр дарвал
Загварын мөр (Stylebar) гарч ирнэ. Одоогийн сонгогдсон хэрэгсэл эсвэл
объектоос хамаараад Загварын мөр байгуулалтын өнгө, хэмжээ, объектын
загвар гэх мэт ялгаатай тохиргоонуудыг үзүүлдэг. Загварын богино мөрөнд
тэнхлэг, торыг үзүүлэх/нуух, цэгийг өөрчилж нэрлэх, өнгө, цэгийн загвар гэх
мэт тохиргоонууд байна.

Зөвлөгөө: Харагдац бүр өөрийн загвартай. Түүнийг дэлгэцийн зүүн дээд
булангийн суман дээр дарж хар.

Обьектын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Объектын илүү дэлгэрэнгүй шинж чанаруудыг Preferences цонхонд харна.
Хэд хэдэн аргаар үүнийг гаргах боломжтой.


Хэрэгслийн мөрний баруун талын
ирэх цэснээс

тэмдэг дээр дар. Дараа нь гарч

objects-г сонгоно.



Объект дээр баруун даралтаар (MacOS: Ctrl-даралт)
Properties ...-г сонго.



Эсвэл Edit цэснээс



Move хэрэгслийг сонгоод графикийн хэсэг дээрх объект дээр
давхар даралт хийхэд Redefine цонх гарч ирнэ. Үүнээс
Objects
Properties …-г сонго.

Objects

Objects Properties …-г сонго.
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Дасгал ажил







Зүүн талын жагсаалтнаас ялгаатай объектуудыг сонгоод өөр төрлийн
объектуудын шинж чанарыг судал.
Жагсаалт дахь хэд хэдэн обьектуудыг сонгоод нэгэн зэрэг шинж
чанарыг нь өөрчилж үз.
Зөвлөгөө: Хүссэн обьектоо Ctrl-той дарж (MacOS: Cmd-даралт) нэмж
сонгоно.
Нэг төрлийн бүх объектыг сонгохдоо толгой дээрх гарчиг дээр дарна.
Ялгаатай объектуудын утгыг хараад ялгаатай нэрийн хэв маягуудыг
турш.
Тодорхой объектуудын өгөгдмөл шинж чанарыг өөрчилж үз (өнгө,
хэлбэр, … гэх мэт).
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1.9. Сорилт: Адил хажуут гурвалжны байгуулалт
Хулганаараа ижил оройнуудыг дарж чирэхэд суурь, өндрийн урт өөрчлөгдөж
байхаар адил хажуут гурвалжныг байгуулдаг. Энэ сорилтыг шийдэхийн тулд
дараах хэрэгслүүдийг ашиглана:
Segment between Two Points

New Point

Midpoint or Center (Дундаж цэг эсвэл төв)
Perpendicular Line

Шинэ!

Polygon
Move

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.

Зөвлөгөөнүүд ба аргачлалууд









Байгуулалт хийх гэж байгаа бол геометр биетүүдийн шинж чанарт
дүгнэлт хий.
Зарим шинж чанарыг ашиглаж дүрсийн байгуулалт хийхэд хэрэглэгдэх
ГеоГебрагийн хэрэгслийг олохыг оролд (тэгш өнцөг – Перпендикуляр
шулуун хэрэгсэл г.м.).
Мэдээж байгуулалт эхлэхээс өмнө хэрэгсэл бүрийг яаж ашиглахыг
мэдэх хэрэгтэй. Хэрэв тодорхой хэрэгслийг яаж ажиллуулахыг
мэдэхгүй бол үүнийг идэвхжүүлээд хэрэгслийн мөрний тусламжаа унш.
Шинэ GeoGebra цонх нээгээд График хэсэг дээр ажиллана.
Шинэ үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө файлаа хадгалах хэрэгтэй.
Алдаа гаргасан тохиолдолд Undo/Redo товчийг хэрэглэхээ бүү
мартаарай.
Move хэрэгслийг олон дахин ашиглаж байгуулалтаа шалга (объектууд
үнэхээр холбогдсон эсэх, ямар нэгэн илүү объект байгуулсан уу гэх
мэт).
Хэрэв асуулт байгаа бол багш эсвэл туслагчдад хандахаас өмнө
хамтрагчаасаа асуугаарай.
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2.1. Квадратын байгуулалт
Энэ хэсэгт дараах хэрэгслүүдийг хэрэглэх болно. Мэдээж квадратын жинхэнэ
байгуулалтыг эхлэхээс өмнө хэрэгсэл бүрийг яаж ашиглахыг мэдэх хэрэгтэй.
Segment between Two Points

Polygon

Perpendicular Line

Show / Hide Object

Circle with Center through Point

Move

Intersect Two Objects
Зөвлөгөө: Та хэрэв байгуулалтын алхмаа
шалгахыг хүсвэл Square_Construction.html
ажлын хуудсыг нээж үзээрэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийн тохиргоог (Options цэс –
Labeling) New Points Only болго.

Байгуулалтын алхмууд
1

А, В цэгийн хооронд а = AB хэрчим тат.

2

В цэгийг дайруулж АВ хэрчимд перпендикуляр b шулууныг
байгуул.

3

А цэгийг дайруулж В цэгт төвтэй c тойрог байгуул.

4

Перпендикуляр шулуун b ба с тойргийн огтлолцлыг C, D гэе.

5

А цэгийг дайруулж АВ хэрчимд перпендикуляр d шулууныг
байгуул.

6

В цэгийг дайруулж А-д төвтэй е тойрог байгуул.

7

Перпендикуляр шулуун d ба е тойргийн огтлолцлыг E, F гэе.

8

ABCE олон өнцөгт үүсгэ.
Санамж: Е цэгийг сонгосны дараа А цэг дээр дарж олон
өнцөгтийн төгсгөдгийг бүү мартаарай.

9

Перпендикуляр шулуун ба тойргийг нуу.

10

Байгуулалт зөв эсэхийг бол чирч шалгах аргаар шалга.

11

Байгуулалтаа Stylebar хэрэглэж сайжруул.
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Сорилго: Квадратын байгуулалтыг өөр аргаар хийж чадах уу?
Зөвлөгөө: Обьектын нэрийг өөрчлөх бол
Move горимд обьект дээр
хулганы баруун даралтаар Rename цонхонд гарнаас бичиж оруулна.

2.2. Зөв зургаан өнцөгтийн байгуулалт
Энэ хэсэгт дараах хэрэгслүүдийг хэрэглэх болно. Мэдээж зөв зургаан
өнцөгтийн байгуулалтыг эхлэхээс өмнө хэрэгсэл бүрийг яаж хэрэглэхийг
мэдэх хэрэгтэй.
Circle with Center through Point

Angle

Intersect Two Objects

Show / Hide Object

Polygon

Move

Зөвлөгөө:
Хэрэв
та
байгуулалтын
алхмаа
шалгахыг
Hexagon_Construction.html ажлын хуудсыг нээж үзээрэй.

хүсвэл

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийн тохиргоог (Options цэс –
Labeling) New Points Only болгож
өөрчил.

Байгуулалтын алхмууд
1

В цэгийг дайруулж А цэгт төвтэй с тойрог байгуул.

2

А цэгийг дайруулж В цэгт төвтэй шинэ d тойрог байгуул.

3

c, d тойргийн огтлолцлыг зургаан өнцөгтийн орой C, D орой гэе.

4

А цэгийг дайруулж C цэгт төвтэй шинэ е тойргийг байгуул.
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5

Тойрог е, с-ийн огтлолцлыг Е орой гэе.
Зөвлөгөө: е ба с тойргийг сонгож огтлолцлын цэгийг байгуул.
Хэрэв яг нэг огтлолцлын цэгийг байгуулбал шууд 2 тойргийн
огтлолцол дээр дар.

6

А цэгийг дайруулж D цэгт төвтэй шинэ f тойрог байгуул.

7

f ба c тойргийн огтлолцлыг F орой гэе.

8

А цэгийг дайруулж Е цэгт төвтэй шинэ g тойргийг байгуул.

9

g ба c тойргийн огтлолцлыг G орой гэе.

10

Зөв зургаан өнцөгт FGECBD-г зур.

11

Тойргуудыг нуу.

12

Зургаан өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийг үзүүл.

13

Байгуулалт зөв эсэхийг чирч шалга.

Сорилт: Энэ байгуулалтын процессыг тайлбарлахыг оролд.
Зөвлөгөө: Тойргуудыг аль радиусаар байгуулсан бэ? Яагаад?

2.3. Гурвалжныг багтаасан тойргийн байгуулалт
Энэ хэсэгт дараах хэрэгслүүдийг хэрэглэнэ. Байгуулалт эхлэхээс өмнө
хэрэгсэл бүрийг яаж хэрэглэхийг мэдэх хэрэгтэй.
Circle With Center through
Point

Polygon
Perpendicular Bisector

Шинэ!

Move

Intersect Two Objects
Зөвлөгөө:
Хэрэв
та
байгуулалтын
алхмаа
шалгахыг
Circumcircle_Triangle_Construction.html ажлын хуудсыг нээж үзээрэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийн тохиргоог (Options цэс –
Labeling) New Points Only болгож
өөрчил.
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Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Perpendicular Bisector (Дундаж перпендикуляр)

Шинэ!

Зөвлөгөө: Хэрэв хэрэгслээ яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн мөрний
тусламжаа унш. Байгуулалт эхлэхээс өмнө шинэ хэрэгслээ туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1
2

3

4
5

Дурын АВС гурвалжныг байгуул.
Гурвалжны тал бүрийн дундажад перпендикуляр шулуун
байгуул.
Зөвлөмж: Perpendicular Bisector хэрэгслийг байгуулсан хэрчимд
хэрэглэдэг.
Хоёр дундаж перпендикуляр шулууны огтлолцол D цэгийг
байгуул.
Зөвлөмж: Гурван шулууны огтлолцолд Intersect Two Objects
хэрэгслийг ашигладаггүй. 3 дундаж перпендикуляр шулууны аль
ч хоёрыг сонгож энэ хэрэгслийг ашиглах эсвэл нэгэн зэрэг 3
шулууныг тодруулах үед дарж огтлолцлын цэгийг байгуулна.
D цэг дээр төвтэй АВС гурвалжны оройнуудын нэгийг дайруулж
тойрог байгуул.
Байгуулалт зөв эсэхийг чирч шалгаарай.

Сургууль руу буцъя...
Дараах асуултуудад хариулж байгуулалтаа өөрчил.
1. Гурвалжныг багтаасан тойргийн төв гурвалжны гадна байж болох уу?
2. Гурвалжныг багтаасан тойргийн төвийг байгуулахын тулд дундаж
перпендикуляр шулууныг яагаад ашигласныг тайлбарлахыг оролд.
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2.4. Фалесын теорем
Сургууль руу буцъя...
Байгуулалт
эхлэхийн
өмнө
Theorem_Thales.html нэртэй динамик
ажлын
хуудсыг
нээж
Грекийн
философич, математикч Фалес 2600
гаруй жилийн өмнө олж нээсэн
энэхүү теоремыг дахин шалгана уу.
Энэ үйл ажиллагаанд дараах хэрэгслүүдийг хэрэглэнэ. Байгуулалт эхлэхийн
өмнө хэрэгсэл бүрийг яаж хэрэглэхийг мэдэх хэрэгтэй.
Segment between Two Points
Semicircle through Two Points

Polygon
Шинэ!

New Point

Angle
Move

Зөвлөгөө:
Хэрэв
та
байгуулалтын
алхмаа
шалгахыг
Theorem_Thales_Construction.html ажлын хуудсыг нээж үзээрэй.

хүсвэл

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийн тохиргоог (Options цэс – Labeling) New Points Only болго.

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Semicircle through Two Points (Хоёр цэгийн хагас тойрог)

Шинэ!

Зөвлөгөө: А, В цэг дээр дараалан дарахдаа хагас тойргийн чиглэлээ
тодорхойлон байгуулна.
Зөвлөгөө: Хэрэв хэрэгслээ яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн мөрний
тусламжаа унш. Байгуулалт эхлэхээс өмнө шинэ хэрэгслээ туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1

АВ хэрчим зур.

2

А, В цэгийг дайруулж хагас тойрог байгуул.

3

Хагас тойрог дээр шинэ С цэг үүсгэ.
Зөвлөгөө: С цэг үнэхээр нуман дээр байгааг хулганаар чирч
шалга.
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4

Цагийн зүүний эсрэг чиглэлд АВС гурвалжныг байгуул.

5

ABC гурвалжны дотоод өнцгүүдийг үүсгэ.
Зөвлөгөө: Олон өнцөгтийн дотор дар.

6

Байгуулалт зөв эсэхийг С цэгээс чирч шалга.

Сорилт: Энэ теоремын баталгааг зургаар хийхийг оролд.
Зөвлөгөө: АВ хэрчмийн дундаж О цэгийг байгуулаад ОС хэрчмийн радиусыг
заа.

2.5. Тойргийн шүргэгчийг байгуулах
Сургууль руу буцъя...
Tangents_Circle.html динамик ажлын хуудсыг нээ. Тойргийн шүргэгчийг яаж
байгуулахыг мэдэхийн тулд дараах дарааллын чиглэлийг дага.

Хэлэлцүүлэг





Байгуулалтыг хийхэд аль хэрэгслүүдийг ашиглаж байна вэ?
Байгуулалтын алхмуудад ямар нэгэн шинэ хэрэгсэл хэрэглэсэн үү?
Хэрэв тийм бол хэрхэн ажиллуулдгийг яаж мэдсэн бэ?
Хэрэгслийн мөрийн баруун талд ямар нэг зүйлийг хэрэглэх талаар
анхаарсан уу?
Сурагчид чинь динамик ажлын хуудас дээр ажиллаж чадаж байгаа
болон байгуулалтын алхмаа өөрсдөө олж мэдэж байгаа талаар та
бодож байсан уу?
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Хэрэв хулгана ба гар тань ажиллахгүй бол юу хийх вэ?
Хэрэв маргаашийн хичээлийн ГеоГебра файлыг гүйцэтгэж байхад хулгана
эсвэл гар тань ажиллахаа больж байна гэж төсөөл дөө. Яаж байгуулалтын
файлаа дуусгах вэ?
ГеоГебра нь алгебрийн оруулалт ба команд дээр нэмэлт геометрийн
хэрэгслийг санал болгодог. Мөн хэрэгсэл бүрт хулганагүйгээр ажиллах ижил
үүрэгтэй команд байдаг.
Тэмдэглэл: ГеоГебра геометр хэрэгслээс илүү командыг санал болгодог.
Түүнчлэн команд бүр харгалзах геометр хэрэгсэлтэй биш!
Даалгавар
Оруулалтын тусламжийн
харилцах цонхыг нээгээд энэ семинарт
танилцуулсан хэрэгслүүдийн харгалзах командыг жагсаалтаас хайж олон
оруулалтын мөрөнд гарга.
Бидний сүүлд хийсэн тойргийн шүргэгчийн байгуулалтыг зөвхөн геометрийн
байгуулалтын хэрэгсэл ашиглаж хийсэн. Одоо энэ байгуулалтыг зөвхөн гарны
оруулалтыг ашиглаж дахин шинээр хий.
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ
цонх нээ.



Perspectives –
Algebra & Graphics.

Байгуулалтын алхмууд
1

A = (0,0)

2

(3,0)

3

Circle[A,B]

А цэг байгуул.
Зөвлөгөө: Эдгээр хосууд автоматаар хаагдана.
В цэг байгуул.
Зөвлөмж: Хэрэв объектын нэрийг онцлон заахгүй бол
цагаан толгойн дарааллаар нэрлэгдэнэ.
А цэгт төвтэй, В цэгийг дайрсан с тойрог байгуул.
Зөвлөмж: Энэ тойрог объектоос хамааралтай.

Тэмдэглэл: ГеоГебрад чөлөөт ба хамааралтай объектын хооронд ялгаа
байдаг. Чөлөөт объектыг гар эсвэл хулгана хэрэглэж шууд өөрчилдөг,
хамааралтай объектыг тэдгээрийн эх объектоор нь өөрчилдөг. Энэ нь эхний
удаа байгуулж байгаа объектод хамаарахгүй!
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Даалгавар 1
Алгебрийн дүрслэлийг гар хэрэглэж өөрчлөхийн тулд
Move-г
идэвхжүүлээд Алгебр хэсгийн объект дээр давхар дар. Enter товчлуурыг нэг
дарвал амжилттай болно.
Даалгавар 2
Чөлөөт объектыг илүү хянахын тулд сум товчлуурыг хэрэглэн зөөнө.
Move-г идэвхжүүлээд аль ч цонхны объектыг сонго. Объектыг дээш/доош
эсвэл зүүн/баруун сум товчлууруудаар хүссэн зүг рүү хөдөлгөнө.
4

C = (5, 4)

С цэг байгуул.

5

s = Segment[A, C]

АС хэрчим байгуул.

6

D = Midpoint[s]

АС хэрчмийн дундаж D цэгийг байгуул.

7

d = Circle[D, C]

С цэгийг дайруулж D-д төвтэй d тойрог байгуул.

8

Intersect[c, d]

с ба d тойргуудын огтлолцлын E, F цэгүүдийг
байгуул.

9

Line[C, E]

С ба Е цэгүүдийг дайруулж шүргэгч тат.

10 Line[C, F]

С ба F цэгүүдийг дайруулж шүргэгч тат.

Байгуулалтыг шалгаж сайжруулах




Байгуулалт зөв эсэхийг чирч шалга.
Байгуулалтын гадаад байдлыг сайжруулахын тулд объектын шинж
чанарыг өөрчил. (өнгө, шулууны зузаан, объектын нэмэлт чимхлүүрүүд
... гэх мэт)
Байгуулалтаа хадгал.

Хэлэлцүүлэг






Байгуулалтын алхмуудын явцад ямар нэг хүндрэл, асуудлууд
тохиолдсон уу?
Байгуулалтын аль хувилбар (хулгана эсвэл гар) нь илүү дээр вэ?
Яагаад?
Бид хэрэгслээр байгуулалтаа хийж байгаад яагаад оруулалтанд гар
хэрэглэж болдог вэ?
Санамж: Командуудтай ижил үүрэгтэй тэнцүү тооны геометрийн
хэрэгслүүд байхгүй.
Аль аргаар объектоо байгуулдаг вэ? Алгебрийн хэсэг (гар ашиглан)
мөн Графикийн хэсэг (хулгана ашиглан) дээр өөрчлөлт хийж чадах уу?
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2.6. Квадрат олон гишүүнтийн параметрийг судлах
Сургууль руу буцъя ...
Энэ хэсэгт квадрат олон гишүүнтийн параметрийн нөлөөллийг судлах болно.
Та ГеоГебраг уламжлалт сургалтын орчинд яаж нэвтрүүлэх, суралцагч төвтэй
суралцахуйд идэвхтэйгээр яаж ашиглах туршлагатай болно.
Энэ хэсгийн байгуулалтын алхмыг дагаад ГеоГебра дээр ажиллахдаа үр дүн
ба ажиглалтаа бич. Тэмдэглэл тань энэ хэсгийн хэлэлцүүлгийг шийдвэрлэхэд
тус болно.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Algebra & Graphics сонго.

Байгуулалтын алхмууд
1

f(x) = x^2 оруулах мөрөнд бичээд Enter дар.
Даалгавар: Аль дүрс нь функцийн график вэ?

2

Алгебрийн хэсэг дэх олон гишүүнт дээр дар.
↑ ↓

3

Гарны ↑ дээш ба ↓ доош сум товчлууруудыг ашигла.
Даалгавар: Олон гишүүнтийн тэгшитгэл ба графикуудад яаж
нөлөөлж байна вэ?
Дахин Алгебрийн хэсэг дэх олон гишүүнт дээр дар.

4
←
→

5

6

Гарны ← зүүн ба → баруун сум товчлууруудыг ашигла.
Даалгавар: Олон гишүүнтийн тэгшитгэл ба графикуудад яаж
нөлөөлж байна вэ?
Олон гишүүнтийн тэгшитгэл дээр давхар даралт хийж, гар
хэрэглэн тэгшитгэлийг f(x) = 3 x^2 болгож өөрчил.
Даалгавар: Функцийн график яаж өөрчлөгдөх вэ? Функцийн
графикийн утгыг олон дахин өөрчил (0.5, -2, -0.8, 3 гэх мэт).

Хэлэлцүүлэг






ГеоГебраг хэрэглэхэд ямар нэг хүндрэл, асуудлууд гарсан уу?
Яаж уламжлалт сургалтын орчин руу (ГеоГебраг цаасан дээрх
заавартай хослуулах) нэвтрүүлэх вэ?
Ийм үйл ажиллагаа шиг сурагчдадаа гэрийн даалгавар өгөх боломж
бий юу?
Олон гишүүнтийн параметрийн динамик шинжилгээ нь сурагчдын сурч
мэдэхэд яаж нөлөөлж байна вэ?
Ийм сурах орчинд математикийн бусад сэдвүүдийг заах санаа байдаг
уу? (Цаасан ажлын хуудсыг компьютертой хослуулан)
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2.7. Слайдер хэрэглэж параметр өөрчлөх
Параметр утгыг тохируулагч слайдер ашиглаж f(x) = a * x^2 олон
гишүүнт дээрх параметрийн нөлөөллийг судлах илүү динамик аргаар
ажиллаж үзье.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Algebra & Graphics сонго.

Байгуулалтын алхмууд
a = 1 хувьсагч үүсгэ.

1

График хэсэгт a хувьсагчийн слайдерыг гарга.
Зөвлөгөө: Алгебрийн хэсэг дэх a тооны өмнөх
дүрсийг дар.
Шулуун дээрх цэгийг хулганаараа чирч хөдөлгөхөд слайдерын
утга өөрчлөгдөнө.
f(x) = a * x^2 квадрат олон гишүүнтийг оруул.
Зөвлөгөө: a ба x^2-ийн хооронд зай эсвэл * од тэмдэгт
оруулахыг мартаж болохгүй.
Slider хэрэгсэл ашиглаж b слайдер үүсгэ.
Зөвлөгөө: Хэрэгслээ идэхжүүлээд График хэсэг дээр дар. Гарч
ирэх тохиргоог Apply дарж хэрэглэ.
f(x) = a * x^2 + b олон гишүүнт оруул.
Зөвлөгөө: ГеоГебра нь хуучин f функцийг шинээр өөрчилж
тодорхойлдог..

2

3

4

5

Зөвлөгөөнүүд ба аргачлалууд




Шинэ объектын нэрийг алгебрийн дүрслэлийнх нь өмнө оруулах
мөрөнд name = гэж бичнэ.
Жишээ: P цэгийг P = (3, 2) гэж үүсгэнэ.
Үржих үйлдлийг бичихдээ үржигдэхүүнүүдийн хооронд од тэмдэг эсвэл
зай хэрэглэнэ.
Жишээ: a*x эсвэл a x
ГеоГебра мэдрэмжтэй! Иймээс том жижиг үсгүүдийг хольж болохгүй.
Тэмдэглэл:
o Цэгүүдийг үргэлж том үсгээр нэрлэдэг.
Жишээ: A = (1, 2)
o Векторуудыг жижиг үсгээр нэрлэдэг.
Жишээ: v = (1, 3)
o Хэрчим, шулуун, тойрог, функцүүдийг ... үргэлж жижиг үсгүүдээр
нэрлэдэг.
Жишээ: тойрог c: (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 16
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o x хувьсагчтай функц ба х, у хувьсагчтай конус огтлолын
тэгшитгэлийг үргэлж жижиг үсгээр нэрлэдэг.
Example: f(x) = 3*x + 2
If you want to use an object within an algebraic expression or command
you need to create the object prior to using its name in the Input Bar. Хэрэв
алгебрийн илэрхийлэлтэй обьект эсвэл команд хэрэглэх бол
оруулах мөрөнд өмнө нь нэрийг нь өгөх хэрэгтэй.
Жишээ:
o Утгыг аль хэдийн (тоон / гулсагч г.м.) өгсөн байх m ба b
параметрүүдээр y = m x + b шулуун байгуул.
o A, B өгсөн цэгүүдээр Line[A, B] шулуун байгуул.
Оруулах мөрөнд оруулсан илэрхийллээ Enter товч дарж баталдаг.
Оруулах мөрийг хэрэглэж байхад оруулах мөр дээр F1 товчийг дарж
ГеоГебрагийн тусламжийн цонхыг нээнэ.
Алдааны мэдээнүүд: Асуудлыг тань шийдэхэд тус болох тул алдааны
мэдээнүүдийг үргэлж уншиж бай!
Оруулах мөрийн ард байрлах
жагсаалтаас командуудыг бичиж,
сонгож болно.
Зөвлөгөө: Тодорхой командын талаар нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй бол
Help цэснээс
Help-г сонгож ГеоГебрагийн заавар хуудсуудыг
нээгээрэй.
Тэнд
бүх
команд,
хэрэгслүүдийн
нарийвчилсан
тодорхойлолтууд байдаг.
Командуудын автомат бичиглэл: Оруулах мөрөнд командын эхний
хоёр үсгийг бичихэд автоматаар тийм эхлэлтэй командуудын жагсаалт
гарах ба дөрвөлжин хаалтанд шаардлагатай параметрүүдийг
харуулна.
o Хэрэв таны хүссэн команд бол дөрвөлжин хаалтанд тохирох
өгөгдлийг бичиж Enter дарна.
o Хэрэв таны хүссэн команд биш бол тэр командаа гартал
үргэлжлүүлэн бичнэ.

2.8. Сорилт: Олон гишүүнтийн параметрүүд
Сүүлийн гүйцэтгэсэн ажлаар үүссэн файлын ашиглан дарааллын дагуу
дараах даалгавруудыг хийгээрэй:
 Слайдер дээрх цэгийг хулганаараа хөдөлгөн параметрийн утгыг
өөрчил. Олон гишүүнтийн графикт яаж нөлөөлж байна вэ?
Параметрийн утгыг
(a) 1-ээс их,
(b) 0 ба 1-ийн хооронд, эсвэл
(c) сөрөг тоо
болгох үед график яаж өөрчлөгдөж байна вэ? Ажиглалтаа доор нь
тэмдэглэ.
 Параметрийн утгыг b болгож өөрчил. Олон гишүүнтийн графикт яаж
нөлөөлөх вэ?
 Шинэ параметр с гулсагч үүсгэ. f(x) = a * x^2 + b x + c
квадрат олон гишүүнт оруул. с параметрийн утгыг өөрчлөөд олон
гишүүнтийн графикт хэрхэн нөлөөлж байгааг тогтоо.
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3. Алгебрийн оруулалт,
функцүүд ба санах ой руу
зураг экспортлох
ГеоГебра дадлага ажил №3
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3.1. Шугаман тэгшитгэлийн параметрүүд
Энэ хэсэгт дараах хэрэгслүүд болон томъёо, командуудыг ашиглана.
Байгуулалтыг хийж эхлэхээс өмнө эдгээр хэрэгслүүдийг яаж хэрэглэх талаар
танилцъя.
Slider

Intersect Two Objects

line: y = m x + b

Slope

Segment between Two Points

Move

Intersect[line, yAxis]

Delete

Шинэ!

Зөвлөгөө: Та эхлээд parameters_line.html файлыг үзэх хэрэгтэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Algebra & Graphics сонго.

Байгуулалтын алхам 1
Оруул: line: y = 0.8 x + 3.2

Даалгаврууд



Алгебр хэсэг дэх шулууныг гарны сумтай товчлуурууд ашиглан
шилжүүл. Аль параметрийг өөрчилж болж байна вэ?
График хэсэг дэх шулууныг хулгана ашиглан шилжүүл. Шулуунд ямар
хувиргалт хийж болж байна вэ?

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Slope (Шүргэгч)

Шинэ!

Зөвлөгөө: Хэрэв хэрэгслээ яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн мөрний
тусламжаа уншихаа бүү мартаарай. Байгуулалт эхлэхээс өмнө шинэ
хэрэгслээ туршиж үз.
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Байгуулалтын алхмууд 2
1

Байгуулалтын алхам 1-д үүсгэсэн шулууныг устга.

2

Гулсагчдын өгөгдмөл тохиргоог ашиглан m ба b гулсагчдыг үүсгэ.

3

4

line: y = m * x + b оруул.
Санамж: Үржих үйлдлийг зааж өгөхийн тулд од тэмдэг эсвэл зай
ашиглана!
y тэнхлэг, шулуун хоёрын огтлолын цэгийг байгуулаад А гэж
нэрлэ.
Зөвлөгөө: Intersect[line, yAxis] командыг ашиглаж болно.

5

Координатын эх дээр В цэгийг байгуул.

6

А , В хоёр цэгийг холбосон хэрчим байгуул.
Зөвлөгөө:
Байгуулсан
хэрчмээ
y
тэнхлэгээс
ялгаатай
харагдуулахын тулд өргөний хэмжээг нь ихэсгэх хэрэгтэй.

7

Шулууныхаа шүргэгч (гурвалжин)-ийг үүсгэ.

8
9

Цаашид хэрэглэгдэхгүй объектуудыг нуу.
Зөвлөгөө: Мөн алгебр хэсэг дэх тухайн объектийн өмнөх
тэмдэг дээр дарж нууж болно.
Загварын мөр ашиглан байгуулалтынхаа харагдах байдлыг
сайжруулаарай.

Даалгавар
Сурагчдадаа зориулан гулсагч ашиглан шулууны тэгшитгэл дэх параметрийн
нөлөөг судлах талаар тэднийг удирдан чиглүүлэхийн тулд заавруудыг бичиж
тэмдэглэж аваарай. Тэдгээр зааврууд нь ГеоГебра файлтай хамт цаасан
дээр бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй.
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3.2. Функцүүдийн сан – Абсолют утгын дүрслэл
ГеоГебрад олон гишүүнтээс гадна функцийн олон төрлүүд байдаг
(тригонометр функц, илтгэгч функц, модультай функц гэх мэт). Функцийг
объект гэж үзэж болох бөгөөд геометр байгуулалттай хослуулан хэрэглэж
болно.
Тэмдэглэл: Зарим функцүүдийг оруулах мөрийн ард байрлах цэснээс сонгох
боломжтой
байдаг.
ГеоГебра
Вики
(http://wiki.geogebra.org/en/)-ээс
ГеоГебрагаар дэмжигдсэн функцүүдийн бүрэн жагсаалтыг олж үзээрэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Algebra & Graphics сонго.

Байгуулалтын алхмууд
1

f(x) = abs(x) томъёог ашиглан модультай функцийг оруул.

2

g(x) = 3 тогтмол функцийг оруул.

3

Хоёр функцийн огтлолыг ол.
Зөвлөгөө: Огтлолцлын хоёр цэгийг олохын тулд хоёр удаа
функцүүдийн огтлолыг олох хэрэгтэй.

Зөвлөгөө: Алгебр хэсгийг хаагаад объектуудын нэр болон утгыг ил гаргаарай.

Сургууль руу буцъя ...
(a) Хулгана эсвэл сумтай товчлуурууд ашиглан тогтмол функцийг шилжүүлж
хөдөлгө. Огтлолцлын цэг тус бүрийн x, y координатуудын хоорондох
хамаарал нь юу байна вэ?
(b) Хулгана эсвэл сумтай товчлуурууд ашиглан модультай функцийг дээш
доош шилжүүл. Аль тохиолдолд функцийнн тэгшитгэл өөрчлөгдөж байна вэ?
(c) Сурагчдадаа абсолют утга сэдвийн дагуу энэ байгуулалтыг хэрхэн
ашиглах вэ?
Санамж: Модультай бодлого ихэвчлэн хоёр хариутай байдаг гэдгийг энэ
функцийн графикийн тэгш хэм харуулж байна.
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3.3. Функцүүдийн сан – Синусоид муруйн суперпозиц
Физик рүү хазайх нь
Дууны долгионыг математикийн хувьд синус долгионуудын нийлмэл
байдлаар дүрсэлж болно. Хөгжмийн тооно (tone) болгон y(t)  a sine(t  )
хэлбэрийн хэд хэдэн синус долгионоос бүтнэ.
а далайц нь тоонын хэмжээнд нөлөөлдөг бол өнцгөн давтамж ω нь тоонын

авианд нөлөөлдөг. φ параметрийг фаз гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь дууны
долгион хугацааны хувьд зөөгдсөн эсэхийг харууна.
Хоёр синус долгион уулзвал суперпозиц үзэгдэл болдог. Энэ нь синус
долгионууд бие биенээ өсгөж эсвэл бууруулдаг. Бид байгаль дээр ч
тохиолддог энэ тусгай үзэгдлийг GeoGebra ашиглан загварчлан хийх
боломжтой.

Бэлтгэл
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Algebra & Graphics сонго.

Байгуулалтын алхмууд

1

a_1, ω_1 ба φ_1 гурван гулсагч үүсгэ.
Зөвлөгөө: a_1 гэдгээр индексийг тэмдэглэв. Slider харилцах
цонхны Нэр бичвэрийн талбарын арын
үсгүүдийг оруулаарай.

цэснээс Грек

2

g(x)= a_1 sin(ω_1 x + φ_1) синус функцийг оруул.
Зөвлөгөө: Грек үсгүүдийг оруулахдаа Нэр бичвэрийн талбарын
арын цэсийг мөн ашиглаарай.

3

a_2, ω_2 ба φ_2 гурван гулсагч үүсгэ.
Зөвлөгөө: Slider хэрэгсэл идэвхжихэд слайдерууд нь шилжих
боломжтой.

4

h(x)= a_2 sin(ω_2 x + φ_2) өөр синус функцийг оруул.

5

sum(x) = g(x) + h(x) хоёр функцийн нийлбэр функцийг
үүсгэ.

6

Ялгахад хялбар болгох зорилгоор гурван функцийн өнгийг
өөрчил.
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Сургууль руу буцъя ...
(a) Гулсагчийн утгын өөрчлөлтөөрхи синус функцийн график дахь параметрүүдийн
нөлөөллийг
шалга.
(b) a1 = 1, ω1 = 1 ба φ1 = 0. a2,
ω2, φ2 эдгээрийн ямар
утганд нийлбэр функц
хамгийн их далайцтай
байна вэ?
Тэмдэглэл: Энэ тохиолдолд тон хамгийн их хэмжээтэй байна.
(c) a2, ω2, φ2 эдгээрийн ямар утганд хоёр функц бие биенээ тэг болгох вэ?
Тэмдэглэл: Энэ тохиолдолд ямар ч тон сонсогдохгүй.

3.4. Уламжлалын
коэффициент

эхлэл

–

Функцийн

өнцгийн

Энэ хэсэгт дараах хэрэгслүүд болон томъёо, командуудыг ашиглах болно.
Байгуулалтаа хийж эхлэхээс өмнө эдгээр хэрэгслүүдийг туршиж үзээрэй.
f(x) = x^2/2 + 1

S = (x(A), slope)

New Point

Segment between Two Points

Tangents

Move

slope = Slope[t]
Зөвлөгөө: Та эхлээд slope_function.html файлыг үзэх хэрэгтэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
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Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Tangents (Шүргэгчүүд)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Функц дээрх цэг дээр эхэлж дараад, дараа нь

функц дээрээ дараарай.
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Зөвлөгөө: Хэрэв хэрэгслээ яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн мөрний
тусламжаа уншихаа бүү мартаарай. Байгуулалт эхлэхээс өмнө шинэ
хэрэгслээ туршиж үз.

Байгуулалтын алхмууд
1

f(x) = x^2/2 + 1 олон гишүүнтийг оруул.

2

f функц дээр шинэ A цэгийг байгуул.
Зөвлөгөө: А цэгийг функцийн график дээгүүр хөдөлгөн шалгаж үз.

3

A цэгийг дайруулан f функцэд t шүргэгч шулуун тат.

4

slope = Slope[t] оруулан t шүргэгчийн өнцгийн
коэффициентийг ол.

5

S = (x(A), slope) S цэгийг тодорхойл.
Зөвлөгөө: x(A) гэж x-coordinate of point A цэгийн x-координат.

6

Хэрчим ашиглан A, S цэгүүдийг холбо.

Сургууль руу буцъя ...
(a) A цэгийг функцийн график дээгүүр шилжүүлэхэд S цэгийн мөрөөр үүсч
буй дүрс нь функцийн өнцгийн коэффициенттэй ямар хамааралтай
байгаа талаар таамаглал дэвшүүл.
(b) S цэгийн мөр командыг идэвхжүүл. А цэгийг хөдөлгөж өөрийн таамаглалаа
шалга.
Зөвлөгөө: S цэг дээр хулганы баруун даралтаар гарч ирэх цэснээс
Trace On (Мөр)-г
(c) Функцийн шүргэгчийн коэффициентийн үр дүнгийн тэгшитгэлийг ол. A
цэгийг хөдөлгөж функцийг оруул. Хэрэв зөв бол S цэгийн мөртэй
давхацсан график байна.
(d) f анхны олон гишүүнтийн тэгшитгэлийг өөрчилж шинэ бодлого зохио.
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3.5. Олон гишүүнтийн судалгаа
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
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Algebra &

Байгуулалтын алхмууд
1

f(x) = 0.5x3 + 2x2 + 0.2x – 1 куб олон гишүүнтийг оруул.

2

f олон гишүүнтийн язгуурыг ол. R = Root[f]
Зөвлөгөө: Хэрэв нэгээс олон язгууртай бол ГеоГебрад
R = (R1, R2, R3) гэх мэт индекс ашиглан тэмдэглэдэг.

3

f олон гишүүнтийн сэжигтэй цэгүүдийг ол: E = Extremum[f].
Зөвлөгөө: f олон гишүүнтийн нугаралтын цэгийг олбол:
E = TurningPoint[f].

4

E1 ба E2 цэгүүд дээрх f-ийн шүргэгчүүдийг байгуул.

5

f олон гишүүнтийн нугаралтын цэгийг мөн өөрөөр олбол:
I = InflectionPoint[f].

Зөвлөгөө: Обьектуудын шинж чанаруудыг өөрчлөх хэрэгтэй (цэгүүдийн өнгө,
шүргэгчийн хэлбэр, функцийн утга болон нэрийг).
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3.6. Түр санах ой руу зураг экспортлох
ГеоГебрагийн График хэсэг нь таны компьютерийн тү санах ой руу зураг
экспортлох боломжтой. Иймд, тэдгээр зургуудыг тест, асуулт, тэмдэглэл,
математик тоглоом гэх мэт материал бэлтгэхийн тулд бичвэр файл, илтгэл
зэрэгт хялбархан оруулж болно.
ГеоГебра нь График хэсэг-ийг бүхлээр нь түр санах ой руу экспортолдог.
Иймд та зурах хавтгай дээрх хэрэгцээгүй зайг багасгахын тулд ГеоГебра
цонхыг жижигрүүлэх хэрэгтэй.




Move Graphics View хэрэгслийг ашиглан График хэсэг-ийн зүүн дээд
булан руу зураг (эсвэл чухал хэсэг)-аа зөө. Доорхи зургийн зүүнийг хар.
Зөвлөгөө: Зургаа экспортлоход бэлтгэхдээ
томруулах ба
жижигрүүлэх хэрэгслүүдийг ашиглах хэрэгтэй.
ГеоГебра цонхны хэмжээг түүний баруун доод буланг хулгана ашиглан
дарж чирч багасга. Доорхи зургийн барууныг хар.
Зөвлөгөө: ГеоГебра цонхны ирмэг эсвэл булангийн захад хулганыг
аваачихад заагчийн хэлбэр өөрчлөгдөнө.

ГеоГебра цонхны хэмжээг
өөрчлөхийн өмнө

ГеоГебра цонхны хэмжээг
өөрчилсний дараа

График хэсэг-ийг түр санах ой руу экспортлоход Файл цэс ашиглах:
 Export – Graphics View to Clipboard
Зөвлөгөө: Мөн Ctrl – Shift – C (MacOS: Cmd – Shift – C) товчлууруудын
хослолыг ашиглаж болно.
 Ингээд таны зураг компьютерийн чинь түр санах ойд хадгалагдсан
бөгөөд ямар нэгэн бичвэр файл болон илтгэлд оруулахад бэлэн
боллоо.
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3.7. Бичвэр материалд зураг оруулах
Түр санах ойгоос MS Word руу зураг оруулах
ГеоГебрагаас компьютерийнхээ түр санах ой руу зураг экспортолсны дараа,
түүнийгээ шууд ямар нэгэн бичвэр материалд хуулж оруулж болно (MS Word
гэх мэт).
 Бичвэр файл боловсруулах шинэ цонх нээ.
 Home цэснээс Paste сонго. Таны зураг хулганы заагчийн байрлаж
байсан хэсэгт орж ирнэ.
Зөвлөгөө: Мөн Ctrl – V (MacOS: Cmd – V) товчлууруудын хослол
ашиглаж болно.

Зургийн хэмжээг өөрчлөх
MS Word дахь зургийн хэмжээг багасгах шаардлагагүй бол:
 Оруулсан зурган дээр давхар даралт хий.
 Баруун талд байрлах Size бүлгийг ашиглан зургийн өндөр/өргөнийг
өөрчил.

Тэмдэглэл: Хэрэв зургийн хэмжээг өөрчлөх бол хэмжээсийг өөрчлөх хэрэгтэй.
Хэмжээг хангалттай байлгахыг хүсвэл (сурагчдаар уртыг нь хэмжүүлэх гэх
мэт) зургийн хэмжээг 100% болго.
Тэмдэглэл: Хэрэв зураг хэтэрхий том буюу хуудасны өргөнд таарахгүй
байвал MS Word нь автоматаар үүнийг багасгах бөгөөд ингэхэд хэмжээс нь
мөн өөрчлөгдөнө.
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Түр санах ойгоос OO Writer руу зураг оруулах



Бичвэр файл боловсруулах шинэ цонх нээ.
Edit цэснээс Paste сонгох эсвэл Ctrl – V (MacOS: Cmd – V)
товчлууруудын хослолыг ашиглана.

OO Writer дээрх зургийн хэмжээг өөрчлөх





Оруулсан зурган дээр давхар даралт хий.
Гарч ирэх Picture цонхны Type табыг сонго.
Зургийнхаа өндөр/өргөнийг өөрчил.
OK дар.

3.8. Сорилт: Зааварчилгааны материалууд хийх
Өөрийн сонирхсон математикийн ямар нэг сэдэв сонгоод сурагчдадаа
зориулан ажлын хуудас / тэмдэглэл / шалгах тест хийгээрэй.
 ГеоГебра дээр зураг үүсгээд түр санах ой руу экспортол.
 Бичвэр файлд зургаа оруул.
 Сурагчдадаа зориулан тайлбар / даалгаврууд / бодлого нэмж бич.
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4.1. ‘Функцэн даалуу’ тоглоом хийх
Энэ хэсэгт та “Функцэн даалуу” тоглоомд зориулагдсан картуудыг хийхийн
тулд функцийн графикийг түр санах ой руу экспортлох мөн тэдгээрийгээ
бичвэр файлд оруулах дадлага туршлагыг олж авах болно. Эхлэхийн өмнө
та олон төрлийн функцүүдийг хэрхэн оруулах талаар мэдэх хэрэгтэй.

Бэлтгэл
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Perspectives –

Algebra & Graphics сонго.

ГеоГебра дахь байгуулалтын алхмууд
1

Дурын функц оруул.
Жишээнүүд: e(x) = exp(x) эсвэл f(x) = sin(x)

2

Функцийн графикаа График хэсгийн зүүн дээд булан руу зөө.

3
4

ГеоГебра цонхны хэмжээг багасгаж График хэсгийн зөвхөн
хүссэн хэсгээ харуул.
График хэсгийг түр санах ой руу экспортол.
Зөвлөгөө: File цэс – Export –
Graphics View to Clipboard.

MS Word дахь байгуулалтын алхмууд
1

Шинэ бичвэр файл нээ (MS Word гэх мэт).

2

Хоёр багана хэдэн мөр бүхий хүснэгт үүсгэ.
Санамж: Insert цэс – Table…
45

ГеоГебрагийн гарын авлага

3

Хүснэгт (бүх нүд)-ийг идэвхижүүлээд Table Properties харилцах цонхыг
нээ. Санамж: хулганы баруун товч – Table Properties ...

4

Row табыг сонгож мөрийн өндрийг 2 инч болго.

5

Column табыг сонгож баганын өргөнийг 2 инч болго.

6

Cell табыг сонгож босоо зэрэгцүүлэлт (vertical alignment)-ийг Center
болго.

7

OK товчийг дар.

Хүснэгтийн нүднүүдийн аль нэгэнд хулганы заагчийг байрлуулаад түр
санах ойгоос функцийн графикийн зургийг оруул.
Санамж: Home цэс – Paste эсвэл Ctrl-V (MacOS: Cmd – V) хослол.
Хэрэв шаардлагатай бол зургийн хэмжээг тохируулж өөрчил.
9 Зөвлөгөө: Зурган дээр давхар даралт хийж Format табыг нээгээд Size
сонгоод урт хэмжээг (урт эсвэл өргөний аль нэг) 1.9 инч болго.
Enter the equation of a different function into the cell next to the picture.
10 Зурагтай нүдний дараагийн нүдэнд өөр функцийн тэгшитгэлийг бич
Зөвлөгөө: Тэгшитгэл бичигч ашиглах хэрэгтэй.
8

Даалууны дараагийн картыг хийхийн тулд өөр функц (тригонометрийн,
логарифм гэх мэт)-ийн хувьд ГеоГебра дээр хийсэн алхмаа давтан хийгээд,
MS Word руу шинэ зургаа оруулаарай.
Санамж: Функц тус бүрийн график ба тэгшитгэл нь даалууны хоёр өөр картан
дээр бичигдсан байх ёстойг анхаараарай.

4.2. ‘Геометрийн дүрсийг таних’ тоглоом хийх
Энэ хэсэгт геометрийн дүрсүүд бүхий оюун ухааны тоглоомын картуудыг
хийхийн тулд геометрийн дүрсүүдийг түр санах ой руу экспортолж, түүнийгээ
бичвэр файлд оруулах дадлага туршлагыг олох болно. Үүний өмнө дөрвөн
өнцөгт, гурвалжин гэх мэт геометрийн дүрсүүдийг хэрхэн байгуулах талаар
мэддэг байх хэрэгтэй.

Бэлтгэл
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ГеоГебра дахь байгуулалтын алхмууд
1

Геометрийн нэг дүрс байгуул (зөв гурвалжин гэх мэт).

2

Байгуулалтаа сайжруулахдаа Stylebar-г ашигла.

3
4

Байгуулсан дүрсээ График хэсгийн зүүн дээд булан руу шилжүүлээд
ГеоГебра цонхны хэмжээг тохируул.
График хэсгийг түр санах ой руу экспортол.
Санамж: File цэс – Export –
Graphics View to Clipboard.
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MS Word дахь байгуулалтын алхмууд
1
2
3

Шинэ бичвэр файл нээ (MS Word гэх мэт).
Хоёр багана хэдэн мөр бүхий хүснэгт үүсгэ.
Санамж: Insert цэс – Table…
Хүснэгт (бүх нүд)-ийг идэвхижүүлээд Table Properties харилцах цонхыг
нээ. Санамж: хулганы баруун товч – Table Properties ...

4

Row табыг сонгож мөрийн өндрийг 2 инч болго.

5

Column табыг сонгож баганын өргөнийг 2 инч болго.

6

Cell табыг сонгож босоо зэрэгцүүлэлт (vertical alignment)-ийг Center
болго.

7

OK товчийг дар.

8

9

Хүснэгтийн нүднүүдийн аль нэгэнд хулганы заагчийг байрлуулаад түр
санах ойгоос функцийн графикийн зургийг оруул.
Санамж: Home цэс – Paste эсвэл Ctrl-V (MacOS: Cmd – V) хослол.
Хэрэв шаардлагатай бол зургийн хэмжээг тохируулж өөрчил.
Зөвлөгөө: Зурган дээр давхар даралт хийж Format табыг нээгээд Size
сонгоод урт хэмжээг 1.9 инч болго.

10 Хүснэгтийн өөр нүдэнд геометрийн дүрсийн нэрийг бич.
Дараагийн картыг хийхийн тулд геометрийн өөр дүрсүүд (параллелограмм,
тойрог, гурвалжин гэх мэт)-ийн хувьд ГеоГебра дээр хийсэн алхмуудаа
давтан хийж, MS Word руу шинэ зургаа оруулаарай.
Санамж: Дүрс тус бүрийн нэр, зураглал нь өөр өөр картан дээр оруулах
ёстойг анхаараарай.
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4.3. ГеоГебра дахь тэгш хэм
Сургууль руу буцъя …
drawing_tool_symmetry.html динамик ажлын хуудсыг нээ. Доор сурагчид
цэцгийн тэгш хэмийн тэнхлэгийг хэрхэн судлах талаархи туршилт болон
ажлын хуудсан дахь зааварчилгаа байна.
Зөвлөгөө: Энэ хэсгийн дараа хэрхэн динамик ажлын хуудас үүсгэх талаар
үзэж судлах болно.

Хэлэлцүүлэг



Энэ бэлтгэсэн байгуулалт сурагчдад ямар ашиг тустай вэ?
Тухайн динамик дүрсийг үүсгэхийн тулд ямар хэрэгслүүд хэрэглэгдсэн бэ?

Бэлтгэл



Компьютер дээрээ flower.jpg зургийг хадгалсан байх хэрэгтэй.
ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Geometry сонго.

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Show / Hide Label (Нэр харуулах / нуух)

Шинэ!

Reflect Object about Line (Шулууны хувь дахь тэгш хэм)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхлээд хувиргах объект дээрээ дараа нь тэгш хэмийн шулуун
дээр дарна.

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.
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Байгуулалтын алхмууд
1

Шинэ A цэг үүсгэ.

2

A цэгийн нэрийг харуул.
Зөвлөгөө: Stylebar-аар нэрийн хэв маягийг өөрчил.

3

Хоёр цэгийг дайруулан тэгш хэмийн шулууныг байгуул.

4

A цэгийг шулууны хувьд тэгш хэмт A’ цэгийг үүсгэ.

5

A ба тэгш хэмт A’ цэгүүдийг холбон хэрчим тат.

6

A ба A′ цэгүүдийн мөрийг гарга.
Санамж: Хулганы баруун даралтаар (MacOS: Ctrl-даралт)
Trace on командыг сонго. А цэгийг шилжүүлэхэд түүний мөр нь
График хэсэг дээр үлдэнэ.

7

A цэгийг шилжүүлж динамик дүрс зур.

8

График хэсэгт flower.jpg зургаа оруул.
Зөвлөгөө: График хэсгийн зүүн доод буланд дарахад оруулах
зургийн зүүн доод булан энэ байрлал дээр байна.

9

Оруулсан зургийнхаа байрлалыг тохируул.

10

Background Image-ийг тохируул (Properties цонхны, Basic таб).
Санамж: Зургийг арын зураг хэлбэрээр сонгосны дараа График
хэсэг болон бусад тохиолдолд түүнийг идэвхижүүлэх боломжгүй
болно.

11

Opacity-ийг өөрчил (Properties цонхны, Color таб).

Зөвлөгөө:
Trace on (Мөр) команд нь
зарим онцлог шинж чанаруудтай:
 Мөр бол түр зуурын үзэгдэл.
Графикийг дахин шинэчлэхэд мөр
алга болох болно.
 Мөр хадгалагдахгүй бөгөөд мөн
Алгебр хэсэгт харагдахгүй.
 Мөрийг устгахын тулд харагдах
байдлыг дахин сэргээх хэрэгтэй
(View цэс – Refresh Views эсвэл
Ctrl – F хослолыг ашиглаж болно).
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4.4. Зургийн хэмжээг өөрчлөх, нөлөө, тусгал
Энэ хэсэгт та оруулсан зургаа тодорхой хэмжээтэй болгохын тулд хэрхэн
дахин хэмжээ өгөх мөн ГеоГебра дахь зурганд хувиргалт хийх талаар сурах
болно.

Бэлтгэл



Компьютертоо Sunset_Palmtrees.jpg зургийг хадгалсан байх хэрэгтэй.
ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
– Input Bar).

Geometry сонгоод, Оруулах мөрийг харуул (View цэс

Зургийн хэмжээг өөрчилж, хувиргах байгуулалтын алхмууд
1

График хэсгийн зүүн хэсэгт Sunset_Palmtrees.jpg зургийг оруул.

2

Зургийн зүүн доод буланд шинэ A цэг үүсгэ.

3
4
5

Зургийнхаа эхний булангийн цэгээр А цэгийг сонго.
Зөвлөгөө: Properties харилцах цонхыг нээгээд обьектуудын
жагсаалт дахь зургаа сонго. Position таб руу орж Corner 1 доош
хураагдах цэснээс А цэгийг сонго.
Шинэ B = A + (3, 0) цэг үүсгэ.
Зургийнхаа хоёр дахь булангийн цэгээр B цэгийг сонго.
Санамж: Зургийн өргөн 3см болж өөрчлөгдөнө.

6

График хэсгийн дунд дурын хоёр цэгийг дайрсан шулуун тат.

7

Шулууны хувьд зургийг толин хувирга.
Зөвлөгөө: Анхны байдлаас нь ялгарч
нэвтрүүлэлт (Properties)-ийг өөрчилж үз.

байхаар

зургийн

Сургууль руу буцъя …
(a) Хулганаар А цэгийг хөдөлгө. Зурагт ямар нөлөө үзүүлж байна вэ?
(b) Хулгана ашиглан зургийг шилжүүлээд энэ нь зургийн тусгалд ямар нөлөө
үзүүлж байгааг ажигла.
(c) Хулгана ашиглан хоёр цэгийг чирч тэгш хэмийн шулууныг өөрчлөхөд
зургийн тусгалд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ?
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Нөлөөтэй зургийн байгуулалтын алхмууд
1

Өмнөх ажлаар үүсгэсэн зургаа нээ.

2

Зургийн анхны хэмжээг хуучин хэвд нь оруулахын тулд В цэгийг
устга.

3

Эх зургийн баруун доод буланд шинэ В цэгийг үүсгэ.

4
5
6

Зургийнхаа хоёр дахь булангийн цэгээр В цэгийг сонго.
Зөвлөгөө: В цэгийг шилжүүлж зургийнхаа хэмжээг өөрчилж
болно.
Эх зургийн зүүн дээд буланд шинэ Е цэгийг үүсгэ.
Зөвлөгөө: Rename харилцах цонх нээж үсгийг бич.
Е цэгийг зургийнхаа дөрөв дэх булангийн цэг болгон сонго.

Сургууль руу буцъя …
(a) Е цэгийн шилжилт нь зураг болон түүний дүрд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?
(b) Ямар ч шилжүүлэг хийсэн зураг болон түүний тусгалын хэлбэр нь ямар
геометрийн дүрс хэлбэртэй байна вэ?
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4.5. Тусгалын шинж чанарууд
Энэ хэсэгт та сурагчдадаа тусгалтын шинж чанарыг судлах боломж олгохуйц
динамик зураг үүсгэх болно.

Бэлтгэл
Одоо өмнөх ажлаараа хийсэн
байгуулалтаа улам сайжруулах
болно. Хэрэв эх хувилбарыг авч
үлдэхийг хүсвэл компьютертоо
хувилж хадгалах хэрэгтэй.

Байгуулалтын алхмууд
1

Шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргасан дал модны нөлөөтэй
зураг агуулсан өмнө үүсгэсэн файлаа нээ.

2

A, B цэгүүдээр хэрчим үүсгэ.

3

A, E цэгүүдээр хэрчим үүсгэ.

4

E цэгийг дайруулан AB хэрчимтэй параллель шулуун тат.

5

B цэгийг дайруулан AE хэрчимтэй параллель шулуун тат.

6

Хоёр шулууны огтлолцлын цэгийг олж F гэе.

7

Тэмдэглэх нүдийг ашиглан нэмэлт объектуудыг нуу.

8

A, B, E ба F бүх дөрвөн булангийн шулууны хувь дахь тэгш хэмт
дүрүүд нь A’, B’, E’ ба F’ байгуул.

9

Харгалзах цэгүүдийг холбон хэрчим үүсгэ (A, A’ цэгүүд гэх мэт).

10

Хэрчмүүд ба тэгш хэмийн шулууны хоорондох өнцгийг ол.

Сургууль руу буцъя …
(a) Эх зургийн булангийн А, В, Е, F цэгүүдийг хөдөлгө. Хулгана ашиглан
эдгээр бүх цэгүүдийг шилжүүлж чадаж байна уу? Хэрвээ үгүй бол алийг
нь шилжүүлж болохгүй байна вэ? Яагаад?
(b) Тэгш хэмийн шулууныг хөдөлгө. Харгалзах оройнуудыг холбосон хэрчим
болон тэгш хэмийн шулууны хоорондох өнцгийн хувьд юу ажиглагдаж
байна вэ?
(c) Цэг тус бүрийг түүний дүртэй холбосон хэрчмүүдэд ойлт дахь ойлтын
шулууныг юу гэж нэрлэж болмоор байна вэ?
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4.6. Зургийн хувиргалт
Энэ хэсэгт доорхи хэрэгсэл, командуудыг ашиглах болно. Эхлэхээс өмнө
эдгээрийг яаж хэрэглэхээ мэддэг байх хэрэгтэй.
Insert Image

Vector between Two Points Шинэ!

A = (1, 1)

Translate Object by Vector

Rigid Polygon

Шинэ!

Шинэ!

Move

Vector[O, P]

Insert Text

Бэлтгэл



Компьютертоо Bart.png зургийг хадгалсан байх хэрэгтэй.
ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
харуул.

Algebra & Graphics болгоод



Options цэсний
идэвхижүүл.

Point Capturing командын Fixed to Grid сонголтыг

Grid (Stylebar)

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Vector between Two Points (Хоёр цэгийн вектор)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхний даралтаар векторын эхлэлийн, хоёр дахь даралтаар
төгсгөлийн цэгийг тодорхойлдог.
Translate Object by Vector (Обьектыг вектороор зөөх)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Зөөж буй обьектоо дараад, дараа нь шилжүүлэх векторыг дарна.
Rigid Polygon (Үл өөрчлөгдөх олон өнцөгт)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Бүх оройнуудыг сонгоод дараа нь анхны оройг дахин сонгоно.
Үүссэн олон өнцөгт нь түүнийг хөдөлгөхөд хэлбэрээ алдахгүй. Хоёр оройг
нь чирч түүнийг шилжүүлж эсвэл эргүүлж болно.

Санамж: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.
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Байгуулалтын алхмууд
1

Нэгдүгээр мөчид Bart.png зургийг оруул.

2

A = (1, 1), B = (3, 1) ба D = (1, 4) цэгүүдийг үүсгэ.

3

Зургийн эхний буланг A цэгээр, хоёр дахийг B цэгээр, дөрөв дэх
буланг D цэгээр ав (Properties харилцах цонх - Position).

4

ABD гурвалжин байгуул.

5

O = (0, 0) ба P = (3, -2) цэгүүдийг үүсгэ.
u = Vector[O, P] вектор байгуул.
Зөвлөгөө: Хоёр цэгийн вектор хэрэгслийг ашигла.
Зургийг u векторээр шилжүүл.
Зөвлөгөө: Зургийн нэвтрүүлэх байдлыг өөрчил.
Translate the three corner points A, B, D гурван булангийн
цэгүүдийг u вектороор шилжүүл.

6
7
8
9

A’B’D’ гурвалжин байгуул.

10

O цэгийг нуу.

11

Байгуулалтаа сайжруулж обьектын хэмжээ, өнгийг өөрчил.

4.7. Олон өнцөгтийн эргүүлэлт
Энэ хэсэгт доорхи хэрэгсэл, командуудыг ашиглах болно. Эхлэхээс өмнө
эдгээрийг яаж хэрэглэхээ мэддэг байх хэрэгтэй.
Polygon

Rotate Object around Point by Angle

New Point

Segment

Rename

Angle

Slider

Move

Шинэ!

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
харуул.



Хэрэгслийн мөрийн баруун талд байрлах
Preferences дараад
Graphics-г сонгон График хэсгийн шинж чанарын харилцах цонхыг нээ.
o xAxis таб руу орж Distance-г 1 болго.
o yAxis таб руу орж Distance-г 1 болго.

Geometry сонгоод
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Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Rotate Object around Point by Angle
(Объектыг цэгийн хувьд өнцгөөр эргүүлэх)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эргүүлэх объект дээрээ дараад эргүүлэлтийн төв цэгийг үүсгээд
гарч ирэх харилцах цонхонд өнцгийг оруул.

Санамж: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
бүх шинэ хэрэгслийг туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1

Оройнууд нь хоёрдугаар мөчийн торны цэгүүд дээр оройтой
АВС дурын гурвалжин байгуул.

2

Координатын системийн эх дээр шинэ D цэгийг байгуул.

3

4

5

Шинэ цэгээ O гэж өөрчилж нэрлэ.
Зөвлөгөө: Rename харилцах цонхыг нээн “O” гэж бич.
α өнцөгт гулсагч үүсгэ.
Зөвлөгөө:
Slider
харилцах
цонхны
Angle
сонголтыг
идэвхижүүлээд Increment-ийг 90˚ болго. Энд ˚ тэмдгийг устгаж
болохгүйг анхаар.
АВС гурвалжныг О цэгийгн хувьд α өнцгөөр эргүүл.
Зөвлөгөө: Эргүүлэлтээ counter clockwise (цагийн зүүний дагуу)
сонгоорой.

6

Create segments AO ба A’O хэрчмүүдийг байгуул.

7

AOA’ өнцөг үүсгэ.
Зөвлөгөө: Цагийн зүүний
өнцгийнхөө нэрийг нуу.

8

Гулсагчийг хөдөлгөж хувиргасан гурвалжинг шалга.
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Байгуулалтын сайжруулалт
Одоо Auxiliary objects (Нэмэлт объектууд)-оор тодорхойлогдсон зарим
объектууд болон тэдгээрийн алгебрийн дүрслэлийг харагдах хэсгээс нуун
Алгебр хэсэг-ийг хэрхэн “цэгцлэх” талаар сурах болно.


Алгебр хэсэг-ийг харуул. View цэс –




Шинж чанарын харилцах цонхноос
Objects нээ.
Шинж чанарын харилцах цонхонд бүх хэрчмүүдийг идэвхжүүлээд Basic
таб дахь Auxiliary object-г тэмдэглэ.
Зөвлөгөө: Бүх хэрчмийг идэвхжүүлэхийн тулд Хэрчим гэсэн толгой
гарчиг дээр дар.
Гурвалжнууд, өнцгүүд болон координатын эх О цэгийн хувьд дээрх
алхмыг давтан хий.
Зөвлөгөө: Ингэснээр Алгебр хэсэгт А,В,С цэгүүд болон тэдний дүр
А/,B/,C/ үлдэх болно.
Алгебр хэсгийн Загварын мөр дэх Auxiliary Objects товчлуур ашиглан
харуулж эсвэл нууж болно.





Algebra.

Тэмдэглэл: Одоо суралцагчид тань энэ байгуулалтанд ашиглагдсан бусад
объектуудын алгебр дүрслэлийг сарниулалгүйгээр анх өгөгдсөн цэгүүд болон
тэдгээрийн дүрүүдийн координатыг шалгаж чадах боломжтой боллоо.

4.8. Сорилт: Зөв олон өнцөгтөөр хучих
Tiling хавтас руу орж 01_tilings_triangle.html динамик жлын хуудсыг нээ. Энэ
бол зөв олон өнцөгтөөр хучихыг судлах сургах орчны хэлбэр бүхий арван
ажлын хуудас цувралын хамгийн эхний хуудас юм.
Санамж: Дминамик ажлын хуудасны баруун дээд буланд байрлах
“previous | back” холбоосуудыг ашиглан уг сурах орчныг удирдан чиглүүл.

Сургууль руу буцъя ...
(a) Ажлын хуудсан дахь даалгаврын дагуу ажиллаарай. Хариултаа цаасан
дээр бичиж тэмдэглээд сүүлд нь хамтрагчидтайгаа хэлэлцэж
ярилцаарай.
(b) Ажлын хуудсан дээр ажилласныхаа дараа доорхи асуултуудад хариул:
 Аль зөв олон өнцөгтөөр хавтгайг хучиж болж байна вэ?
 Хучилт хийхэд ямар хувиргалт ашиглагдсан бэ?
 Эдгээр олон өнцөгтүүд бүр хэдэн ирмэгээр уулзаж байна вэ?
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(c) Дараах хүснэгтийн хоосон нүднүүдийг нөх. Ямар нэгэн зүй тогтол
ажиглагдаж байна уу? n-өнцөгтийн хувь дахь томьёог олохыг
хичээгээрэй.
Олон өнцөгт
Оройн
тоо

Хучих боломж
тийм / үгүй

Хэсгүүд
Уулзах
тоо

3

Олон өнцөгт

Төв өнцөг

Дотоод өнцгүүд

---

---

…

…

Дотоод өнцгүүд

4

5

6

7

…

…

…

n
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(d) Зөв олон өнцөгт бүр яагаад хучилтанд ашиглагдаж чадахгүй байгаа
шалтгааныг тайлбарлах таамаглал дэвшүүл.
Зөв олон өнцөгтийн хучилт – ажлын хуудасны хариулт
Олон өнцөгт

Хэсгүүд

Олон өнцөгт

Оройн
тоо

Хучих боломж
тийм / үгүй

Уулзах
тоо

Төв өнцөг

Дотоод өнцгүүд

Дотоод өнцгүүд

3

Тийм

6

---

---

60

4

Үгүй

4

360
 90
4

180  90
 45
2

2  45  90

5

Үгүй

---

360
 72
5

180  72
 54
2

2  54  108

6

Тийм

3

360
 60
6

180  60
 60
2

2  60  120

---

360
3
 51
7
7

7

Үгүй

180  51
2

…

…

…

…

n

n  6 үед
үгүй

---

360
n

3
7  64 2
7

…

180  360
n
2
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4
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7
…
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360
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5.1. Хувиргалтын цэгийн координатууд
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –



Algebra & Graphics болгоод

Grid харуул.

Point Capturing командын Fixed to Grid сонголтыг идэвхижүүл.

Байгуулалтын алхмууд
1

A = (3, 1) цэг үүсгэ.

2

a: y = 0 шулуун байгуул.

3

A цэгийн шулууны хувь дахь толин тусгал A’ цэгийг байгуул.
Зөвлөгөө: A’ цэгийг шулууны өнгөтэй ижил болгоорой.

4

b: x = 0 шулуун байгуул.

5

A цэгийн b шулууны хувь дахь толин тусгал A1’ цэгийг байгуул.
Зөвлөгөө: A1’ цэгийг b шулууны өнгөтэй ижил болгоорой.

5.2. График хэсэгт бичвэр оруулах
Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Insert Text (Бичвэр оруулах)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Бичвэр оруулах байрлалыг заан График хэсэг дээр даран гарч
ирэх цонхонд хүссэн бичвэрээ бичээд ОК дарна.

Санамж: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
шинэ хэрэгслийг туршаарай.

Статик (хөдөлгөөнгүй) бичвэр оруулах
Сурагчид тань динамик дүрсийн талаар мэдэх болсон ба ГеоГебрагийн
График хэсэгт бичвэр оруулахдаа






Text хэрэгслийг идэвхжүүлээд График хэсгийн дээд хэсэгт дар.
Гарч ирэх цонхонд дараах бичвэрийг бич:
Цэгийг координатын тэнхлэгүүдийн хувьд хувиргах
Stylebar ашиглан бичвэрийнхээ шинжүүдийг өөрчил (үг сонголт,
фонтын хэлбэр, хэмжээ, хэлбэр гэх мэт гэх мэт).
Move хэрэгслээр бичвэрийнхээ байрлалыг тохируул.
Бичвэрийнхээ байршлыг бэхэл. Ингэснээр бичвэр ийш тийш шилжихгүй
байх болно (Properties харилцах цонх – Basic таб – Fix object).
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Динамик (хөдөлгөөнт) бичвэр оруулах
Динамик бичвэр нь объект буйг илэрхийлэх
ба объектийн ямар нэгэн өөрчлөлтөнд
автоматаар өөрчлөгдөж байдаг. Жишээ нь:
А цэгийг шилжүүлэхэд A = (3, 1) бичвэр дэх
координат автоматаар өөрчлөгдөнө.






Text хэрэгслийг идэвхжүүлээд
График хэсэгт дар.
Гарч ирэх цонхонд A = into гэж бич.
Зөвлөгөө:
Энэ
нь
бичвэрийн
хөдөлгөөнгүй хэсэг бөгөөд А цэгийг
шилжүүлэхэд өөрчлөгдөхгүй.
Харин динамик хэсгийг оруулахдаа
гарч ирсэн цонхны Objects команд
дээр дараад А цэгийг сонгоно.
OK дар.

Динамик дүрсийг сайжруулах





A’ ба A1’ хувирсан цэгүүдийн координатуудыг харуулах динамик текст
оруулъя.
Координатын хавтгайг томруулж харахын тулд Zoom out ашигла.
Зөвлөгөө: Торны шугамуудын зайг өөрт тохиромжтойгоор тохируул.
o
Properties харилцах цонхны
Graphics View-г нээ.
o Grid таб сонго.
o Distance-г тэмдэглэн хоёр текстийн талбарын утгыг 1 болго.
Алгебр хэсгийг хаан бүх бичвэрийг бэхлэн хөдлөхгүй болго.

Даалгавар
Өгөгдсөн цэг болон түүний тусгалын дүр тэдгээрийн координатын хоорондох
хамаарлыг илрүүлэх суралцагчдынхаа үйл ажиллагааг хэрхэн удирдан
чиглүүлэх талаархи зааврыг бодож олоорой.
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5.3. Шугаман тэгшитгэлийн системийн төсөөлөл
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –

Algebra & Graphics болгоод

Grid харуул.

Байгуулалтын алхмууд
1

Гулсагчийн өгөгдмөл тохиргоогоор m_1 гулсагч үүсгэ.
Зөвлөгөө: m1-ийг m_1 гэж өгнө.

2

Гулсагчийн өгөгдмөл тохиргоогоор b_1 гулсагч үүсгэ.

3

line_1: y = m_1 x + b_1 шугаман тэгшитгэлийг үүсгэ.

4

Гулсагчийн өгөгдмөл тохиргоогоор m_2 гулсагч үүсгэ.

5

Гулсагчийн өгөгдмөл тохиргоогоор b_2 гулсагч үүсгэ.

6

line_2: y = m_2 x + b_2 шугаман тэгшитгэлийг үүсгэ.

7

text1 динамик бичвэр үүсгэ: Line 1: Objects-оос line_1 сонго.

8

text2 динамик бичвэр үүсгэ: Line 2: Objects-оос line_2 сонго.

9
10
11
12
13

line1 ба line2 хоёр шулууны огтлолцлын A цэгийг байгуул.
Зөвлөгөө: Intersect[line_1, line_2] командыг ашигла.
xcoordinate = x(A) тодорхойл.
Санамж: A цэгийн x-координатыг x(A) гэж өгдөг.
ycoordinate = y(A) тодорхойл.
Санамж: A цэгийн y-координатыг y(A) гэж өгдөг.
text3 динамик бичвэр үүсгэ: Solution: x = Objects хэсгээс
xcoordinate сонго.
text4 динамик бичвэр үүсгэ: Solution: y = Objects хэсгээс
ycoordinate сонго.
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Бичвэр, гулсагчдыг бэхлэн санамсаргүй хөдөлгөөнөөс сэргээл.

14

Сорилт
Үүнтэй төсөөтэйгөөр квадрат олон гишүүнтүүдийн системийн график шийдийг
байгуулаарай.
Санамж: Функцүүдээ f(x) = … хэлбэртэй оруулахаа мартуузай.
Тэмдэглэл: Ийм динамик дүрсүүд нь тэгшитгэлийн тал (= тэмдгийн) болгоныг
хоёр функцийн нэг байдлаар оруулах замаар нэг хувьсагчийн тэгшитгэлийг
дүрслэн харахад ашиглагдана.

5.4. Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэрийг дүрслэх
Энэ хэсэгт доорхи хэрэгсэл, командуудыг ашиглах болно. Эхлэхээс өмнө
хэрэгсэл бүрийг яаж хэрэглэхээ мэддэг байх хэрэгтэй.
Polygon

Rotate Object around Point by Angle

Angle

Move

Slider

Insert Text

Midpoint

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Geometry
болго.
Орулах мөрийг харуул (View
цэснээс).
Аравтын орны тоог 0 болго
(Options цэс – Rounding).




Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Midpoint or Center (Дундаж цэг эсвэл төв)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Хоёр цэг, хэрчим, тойрог, эсвэл эллипс сонго.

Санамж: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
шинэ хэрэгслийг туршаарай.
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Байгуулалтын алхмууд
1

Цагийн зүүний дагуу байрлалтай АВС гурвалжин байгуул.

2

ABC гурвалжны α, β, γ өнцгүүдийг байгуул.

3

0˚ - 180˚ завсартай, 10˚ алхамтай δ өнцгийн гулсагч үүсгэ.

4

0˚ - 180˚ завсартай, 10˚ алхамтай ε өнцгийн гулсагч үүсгэ.

5
6
7

AC хэрчмийн дундаж D цэг, AB хэрчмийн дундаж E цэгийг
байгуул.
Гурвалжныг D цэгийн хувьд δ өнцгөөр цагийн зүүний дагуу
эргүүл (clockwise тохиргоо).
Гурвалжныг E цэгийн хувьд ε өнцгөөр цагийн зүүний эсрэг
эргүүл (counterclockwise тохиргоо).

8

δ, ε гулсагчдыг 180˚ болтол шилжүүл.

9

A’C’B’ цэгүүдээр ζ өнцөг үүсгэ.

10

C'1B'1A'1 цэгүүдээр η өнцөг үүсгэ.

11
12
13
14
15

Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруул.
Зөвлөгөө: Тэнцүү өнцгүүдийг ижил өнгөтэй болго.
Дотоод өнцгүүд болон тэдгээрийн утгыг илэрхийлсэн динамик
бичвэр үүсгэ (α = ба Objects-оос α сонго).
sum = α + β + γ ашиглан нийлбэр өнцгийг тооцоол.
Динамик бичвэр шиг нийлбэр өнцгийг оруул: α + β + γ = ба
Objects-оос нийлбэрийг сонго.
Харгалзах бичвэр болон өнцгүүдийн өнгийг ижил болгоод
бичвэрүүдийг бэхлэн зөөгдөх боломжгүй болго.

5.5. Өнцгийн коэффициентийн гурвалжин байгуулах
Энэ хэсэгт доорхи хэрэгсэл, командуудыг ашиглах болно. Эхлэхээс өмнө
эдгээрийг яаж хэрэглэхээ мэддэг байх хэрэгтэй.
Line through Two Points

run = x(B) - x(A)

Perpendicular Line

slope = rise / run

Intersect Two Objects

Insert Text

Polygon

Midpoint or Center

rise = y(B) - y(A)

Move
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Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –




Point Capturing командын Fixed to Grid сонго.
Нэршлийг All New Objects (Options цэс – Labeling) болго.

Algebra & Graphics болгоод

Grid харуул.

Байгуулалтын алхмууд
1

A, B хоёр цэгийг дайрсан шулуун тат.

2

A цэгийг дайрсан y-тэнхлэгтэй перпендикуляр b шулуун тат.

3

B цэгийг дайрсан x-тэнхлэгтэй перпендикуляр c шулуун тат.

4

b ба c перпендикуляр шулуунуудын огтлолцлыг цэгийг C-ээр
тэмдэглэ.
Зөвлөгөө: Перпендикуляр шулуунуудыг нуух хэрэгтэй.

5

ACB гурвалжин байгуул.

6

Stylebar ашиглан гурвалжны талуудын нэрийг нуу.

7
8

rise = y(B) - y(A) өсөлтийг тооцоол.
Санамж: y(A)-ээр A цэгийн y-координатыг өгнө.
run = x(B) - x(A) алхмыг тооцоол.
Санамж: x(B)-ээр B цэгийн x-координатыг өгнө.

9

Динамик text1 оруул: rise = ба Objects-оос rise сонго.

10

Динамик text2 оруул: run = ба Objects-оос run сонго.

11
12
13

a шулууны шүргэгчийн коэффициентийг тооцоол:
slope = rise / run.
Insert dynamic text3: = and select slope from Objects.
Динамик text3 оруул: slope = ба Objects-оос slope сонго.
Байгуулалтаа сайжруулахын тул обьектуудын шинжийг
өөрчлөн хөдөлгөхгүй байлгахаар бэхэл.
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5.6. Динамик бутархай ба обьектод бичвэр хавсаргах
Динамик бутархай оруулах
LaTeX томъёо ашиглан бутархай, квадрат язгуур болон бусад математик
тэмдэгтүүдийн харагдах хэлбэрийг илүү үзэмжтэй бичиж болно. Шулууны
өнцгийн коэффициентийг хэрхэн тооцоолохыг харуулсан бутархайг ингэж
оруулан өмнөх хэсэгт хийсэн өнцгийн коэффициентийн байгуулалтаа
сайжруулъя.
1.
бичвэр оруулах хэрэгслийг идэвхжүүлэн график хэсэг дээр дар.
2. Оруулах мөрөнд slope = гэж бич.
3. LaTeX formula-г тэмдэглэн доош задрах жагсаалтаас Roots and
Fractions сонгон a/b-г ав.
4. \frac{a}{b} бичвэрийн эхний гоё хаалтанд буй a тоог Objects
жагсаалтаас rise сонгон өөрчил.
5. \frac{a}{b} бичвэрийн хоёр дахь гоё хаалтанд буй b тоог Objects
жагсаалтаас run сонгон өөрчил.
6. OK дар.

Обьектод бичвэр хавсаргах
Хэдийд ч хамаагүй объектын байршлыг өөрчлөхөд түүнд хавсаргасан бичвэр
дагаж шилждэг. Өнцгийн коэффициентийн гурвалжны талуудад хавсаргасан
бичвэрээр өнцгийн коэффициентийн байгуулалтаа сайжруулъя.
1.
Midpoint or Center хэрэгслээр босоо хэрчмийн дундаж D цэгийг үүсгэ.
2. Хэвтээ хэрчмийн дундаж E цэгийг үүсгэ.
3. Properties dialog нээн text1 (rise = …)-ийг сонго. Position таб руу орон
доош хураагдсан жагсаалтаас D цэгийг сонгон Starting Point дар.
4. Properties dialog дээр text2 (run = …) сонгон E цэгийг Starting Point
болго.
5. D, E дундаж цэгүүдийг нуу.

66

ГеоГебрагийн гарын авлага

5.7. 3-т хуваагч цаг
3-т хуваагч цаг нь өгсөн тоог 3-т хуваахад
гарах үлдэгдлийг тодорхойлох боломж
олгодог. Энэ динамик зураглалд 0 – 100
хүртэлх дурын утгыг үүсгэх боломжтой.
Цэнхэр гулсагчийг хөдөлгөхөд цагийн зүү
эргэнэ. Өгсөн тоог гулсагчийн утга болгон
оруулахад 3-т хуваахад гарах үлдэгдлийг
харгалзан цагийн зүү заана.
Энэ өвөрмөц цагийг туршиж үзэхийн тул
mod3_clock.html файлыг нээгээрэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Graphics болго.

Algebra

&

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Ray through Two Points (Хоёр цэгийн цацраг)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхний даралт нь цацрагийн эхлэлийн цэг, хоёр дахь даралт нь
цацраг дээр орших цэгийг тодорхойлно.
Insert Button (Товчлуур оруулах)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэгт товчлуур оруулахаар дараад гарч ирэх цонхны
caption-д нэр өгөн script дээр OnClick гэж бич.

Санамж: Хэрэв та хэрэгслийг яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн
мөрийн тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Та байгуулалтаа эхлэхээс өмнө
шинэ хэрэгслүүдийг туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1

A = (0, 0) ба B = (0, 1) цэгүүд үүсгэ.

2

A төвтэй, B цэгийг дайрсан c тойрог байгуул.

3

График хэсгээ томруул.

4
5
6

B цэгийг A цэгийн хувьд цагийн зүүний дагуу 120°-аар эргүүлж
B’ цэг үүсгэ.
B цэгийг A цэгийн хувьд цагийн зүүний дагуу 240°-аар эргүүлж
B’’ цэг үүсгэ.
text1 0, text2 1 ба text3 2 үүсгэ.
Зөвлөгөө: Бичвэрийг фонтын хэмжээг томруулж, тод болго.
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7

B цэгт text1-ийг, B’ цэгт text2-ийг, B’1 цэгт text3-ийг хавсарга
(Properties харилцах цонх).

8

0 – 100 хооронд дурын тоо үүсгэ:
number = RandomBetween[0,100]

9

number = ба Objects-оос number-г сонгон text5 үүсгэ.

10

The mod 3 Clock text6 үүсгэ.

11

New problem нэртэй товчлуур оруул. GeoGebraScript
бичвэрийн талбарт UpdateConstruction[] оруул.
Санамж: ГеоГебра нь товчлуур дээр дарах бүрт дурын шинэ
утгын хувьд тооцоолол хийж байгуулалтыг шинэчилдэг.

12

0 – 100 завсарт, 1 алхамтай n гулсагч үүсгэн өргөнийг 300
(Slider тав) болго.

13

Цагийн зүүний дагуу n*120° өгсөн хэмжээгээр BAB’’ өнцөг
байгуул.

14

A цэг дээр эхлэлтэй, B’’ цэгийг дайрсан цацараг тат.

15

D = (0, 0.8) цэг үүсгэ.

16

A төвтэй, D цэгийг дайрсан d тойрог байгуул.

17

d тойргийн цацрагтай огтлолцсон C цэгийг байгуул.

18

d тойрог, цацрагийг нуу.

19

A-аас C рүү вектор тат.

20

ГеоГебра цонхны фонтын хэмжээг 20 pt болго.
Зөвлөгөө: Options цэс – Font size

21

Properties харилцах цонхны ашиглан байгуулалтаа сайжруулж,
бичвэр болон гулсагчийг хөдөлгөхгүй болгон бэхэл.
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5.8. Сорилт: Биномын томъёоны дүрслэл
binomial_formula.html динамик ажлын хуудсыг шалгаж үзээрэй. Энд
(a  b) 2  a 2  2ab  b 2 биномын томъёог дүрсэлсэн бөгөөд хэрэв a, b утгуудыг
өөрчилбөл автоматаар шинэчлэгдэж байх динамик бичвэр агуулсан болно.
Динамик ажлын хуудсанд харагдах байгуулалтыг дахин бүтээцгээе.

Зөвлөгөөнүүд:
 Stylebar хэлбэржүүлэлтийн мөрөнд Point Capturing-г Fixed to Grid болго.
 Байгуулалтынхаа тэнцүү талуудыг статик текстээр нэрлэн харгалзах
талуудын дундаж цэгүүд рүү хавсарга.
 Квадратын ялгаатай хэсгүүдийн талбайг статик текст ашиглан нэрлээд,
жижиг квадратууд / тэгш өнцөгтүүдийн төвд хавсарга. Check the box
LaTeX formula нүдийг тэмдэглэн үүсгэсэн текстэндээ 2 гэсэн өөрчлөлт
оруул.
 a, b талуудыг өөрчлөхөд нөлөөлдөг динамик текст нэм. Хэрэв текстийг
өнгөөр ялгахыг хүсвэл томъёоны гишүүн бүрээр үүсгэх хэрэгтэй.
 Сурагчдаар ажиллуулахад ийш тийш хөдөлгөхгүй байлгахын тулд
бичвэрээ бэхэл (Properties dialog).
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6.1. ГеоГебраТубе, хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг
Динамик ажлын хуудас
ГеоГебра нь танд өөрийн интерактив зааварчилгааны материал бэлтгэх
боломжийг олгодог бөгөөд вэб хуудас руу динамик ажлын хуудас гэж
нэрлэгдэх динамик дүрслэлүүдийг экспортолдог. Ихэнхдээ, динамик ажлын
хуудас нь толгой хэсэг, богино хэмжээний тайлбар, интерактив жижиг
програмуудыг агуулсан суралцагчдыг тань чиглүүлэх заавар даалгаврууд юм.
Таны сурагчид динамик ажлын хуудастай ажиллах дараалал дахь бүх
зүйлийг ГеоГебрагаар хэрхэн гүйцэтгэхийг мэдэх шаардлагагүй. Интерактив
вэб хуудас програмаас хамааралгүй тухайн санах ойн төхөөрөмж эсвэл
онлайны аль нэгээр дэмжигдэж ажилладаг.

ГеоГебраТубе дуу хоолой
ГеоГебраТубе вэб хуудас (http://www.geogebratube.org/) бол дэлхийн даяархи
багш нарын бүтээсэн, бусадтай хуваалцсан чөлөөт зааварчилгааны
материал (динамик ажлын хуудас гэх мэт)-ууд бүхий дундын нөөц юм.
Тэдгээр материалуудыг бүтээх болон хэрэглэхэд хялбар байлгахын тулд
ялгаатай шошгуудаар бүлэглэн цэгцлэн зохион байгуулдаг.

ГеоГебраТубе дэх бүх материалуудыг Зохиогчийн нэр дурдах-ижил нөхцлөөр
цааш
дамжуулах
бүтээлч
хамтын
өмчийн
лицензийн
дагуу
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ монгол хэлээр) ашиглаж болно.
Энэ нь та эдгээрийг чөлөөтэй ашиглаж болох ба анхны зохиогчийн нэрийг
дурьдан шинэ зүйл бүтээж болно гэсэн үг юм.
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ГеоГебра хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг
ГеоГебра хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг (www.geogebra.org/forum)-ийг ГеоГебра
хэрэглэгчдийн харилцаа холбоонд нэмэлт дэмжлэг болгох зорилгоор
үүсгэсэн. Энэ бол, багш нарт зориулан бүтээгдсэн, багш нарын үйл
ажиллагаагаар явагддаг ГеоГебратай холбоотой асуултуудад хариулах,
тодорхой бүтэцтэй талбар юм.

ГеоГебра хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг янз бүрийн хэл дээр нилээд хэдэн
хэлэлцүүлгийн талбарууд байх бөгөөд хэрэглэгчид эх хэлээрээ ГеоГебратай
холбоотой асуултуудад хариулж саналаа солилцох боломжтой.
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6.2. Дээд, доод нийлбэр
Одоо бид сурагчдадаа интеграл сэдвийг
ойлгуулахад ашиглагдах функцийн график
ба х-тэнхлэгээр хашигдсан дүрсийн талбайг
ойролцоогоор олоход хэрэглэх дээд болон
доод нийлбэрийг хэрхэн дүрсэлдэг талаархи
динамик ажлын хуудас яаж хийхийг үзэх
болно.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
болго.

Algebra & Graphics

Байгуулалтын алхмууд
1

f(x) = -0.5x3 + 2x2 – x + 1 куб олон гишүүнтийг оруул.

2

x-тэнхлэг дээр A ба B цэгүүдийг үүсгэ.
Зөвлөгөө: Эдгээр цэгүүд функцийн график ба x-тэнхлэгээр
хашигдсан дүрсийн талбайг хязгаарлах завсрын цэгүүдийг
тодорхойлно.

3

1 – 50 завсартай, 1 алхамтай n тоон гулсагч үүсгэ.

4

uppersum = UpperSum[f, x(A), x(B), n] оруул.
Зөвлөгөө: x(A) A цэгийн x-координатыг өгнө. n тоо дээд, доод
нийлбэрийг тооцоолоход ашиглагдах тэгш өнцөгтийн тоог
тодорхойлно.

5

lowersum = LowerSum[f, x(A), x(B), n] оруул.

6
7

Upper Sum = ба select from Objects-оос uppersum сонгон
динамик текст оруул.
Lower Sum = ба select from Objects-оос lowersum сонгон
динамик текст оруул.

8

diff = uppersum – lowersum ялгаврыг тооцоол.

9

Difference = ба select from Objects-оос diff сонгон динамик
текст оруул.

10

integral = Integral[f, x(A), x(B)] оруул.

11

Integral = ба select from Objects-оос integral сонгон динамик
текст оруул.

12

Properties dialog ашиглан гулсагч, текстийг бэхэл.
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Даалгавар
Дээд, доод нийлбэрийг тооцоолохын тулд хэрэглэх тэгш өнцөгтийн тооны
тохируулгыг n гулсагч ашиглан хий.
1. n гулсагчийн ялгаатай утгуудад дээд нийлбэр/доод нийлбэр-н утгуудыг
интегралын утгатай харьцуул. Юу ажиглагдаж байна вэ?
2. (a) n-ийг багасгахад (b) n-ийг ихэсгэхэд дээд ба доод нийлбэрийн
ялгаварт ямар өөрчлөлт гарч байна вэ?

6.2. Динамик ажлын хуудас хийх
ГеоГебра цонхны хэмжээг өөрчлөх
ГеоГебра одоо харагдаж буй хэсгүүд (алгебр хэсэг, график хэсэг, ... гэх мэт)ийг ажлын хуудасны динамик хэлбэр рүү экспортлоно. Динамик ажлын
хуудсанд тайлбарууд, даалгаврууд бичих зайг хадгалахын тулд
экспортлохоос өмнө ГеоГебра цонхыг жижгээр хийх хэрэгтэй.
 Хэрэв Алгебр хэсгийг оруулахыг хүсэхгүй байгаа бол экспортлохоосоо
өмнө түүнийг нуух хэрэгтэй.
 Талбар (эсвэл чухал хэсэг)-ыг
Move Graphics View хэрэгсэл ашиглан
График хэсгийн зүүн дээд булан руу шилжүүлэх хэрэгтэй.
Зөвлөгөө: Мөн талбарыг экспортлоход бэлтгэхдээ
Zoom in,
Zoom
out хэрэгслүүдийг ашиглах хэрэгтэй.
 ГеоГебра цонхны хэмжээг түүний баруун доод буланг хулганаар чирч
багасгана.
Зөвлөгөө: ГеоГебра цонхны булан эсвэл ирмэг дээр хулганы заагчийг
аваачихад дүрслэл нь өөрчлөгдөнө.
Тэмдэглэл: Хэдийгээр интерактив апплетийг нэг хуудсанд яг тааруулан хийж
мөн ажлын хуудсанд бичвэр бичих зай хүртэл үлдээх шаардлагатай ч таны
бүтээл суралцагчдад туршилт хийж, ашиглах боломж олгохуйц хангалттай
том хэмжээтэй байх хэрэгтэй.

ГеоГебраТубе рүү байршуулах
ГеоГебра
цонхны
хэмжээг
тохируулсанаар та одоо Файл цэс
ашиглан талбараа динамик ажлын
хуудас
шиг
экспортлоход
бэлэн
боллоо.


File –

Share…
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Байршуулалтаа үргэлжлүүлэхээсээ өмнө ГеоГебраТубе вэбсайт
автоматаар нээгдэхэд та нэвтрэх хэрэгтэй (нэвтрэх эрх байхгүй бол
шинээр бүртгүүлээрэй).



Суралцагчдадаа зориулсан тодорхой даалгавруудыг оролцуулаад
тэдэнд зориулсан мэдээллийн хэсгийг бөглө. Мөн та хүсвэл Хэрэгслийн
мөр, Оруулах мөр, Цэсний мөрийг харуулдаг байхаар сонгож болно.
Ингээд Үргэлжлүүлэх товч дарна
Мөн бусад багш нарт зориулан таны материалыг хэрэглэхэд хялбар
болгох зорилгоор богино тайлбар бичээрэй. Энэ мэдээлэл нь
суралцагчдад зориулсан ажлын хуудсанд харагдахгүй. Таны
материалыг бусад хүмүүс хайхад тус болохуйц тодорхойлон зорилтот
бүлэг, шошгуудыг сонгоорой.
Хадгалах товч даран байршуулалтаа дуусгана.





Ингээд таны ажлын хуудас ГеоГебраТубед хадгалагдаж, хүн бүр үүнийг тань
хэрэглэх боломж нээгдлээ.

Динамик ажлын хуудас бүтээх зөвлөмж, аргачлалууд








Ажлын хуудсаа хадгалсны дараа автоматаар таны вэб хөтөч дээр
нээгдэх болно. Интерактив апплетийнхаа үйл ажиллагаа болон
оруулсан бичвэрээ шалга. Хэрэв динамик ажлын хуудсаа өөрчлөхийг
хүсвэл ГеоГебра файл руугаа буцаж талбартаа өөрчлөлтөө хийгээрэй.
Хийсэн өөрчлөлтөө хадгалахын тулд дахин экспортлоно (хуучин ажлын
хуудсаа дарж хуулахын тулд түүнтэй ижил нэр өгнө).
Санамж: Үүнтэй адилаар динамик ажлын хуудсын бичвэрээ өөрчилж
болно.
ГеоГебра динамик ажлын хуудсыг экслортлох цонхонд оруулсан
мэдээллийг автомат хадгалдаг. Экспортлох харилцах цонхыг бөглөж
байх хугацаанд талбараа өөрчлөх шаардлага гарвал түүнийгээ хаагаад
дараа нь дахин үргэлжлүүлж болно.
Your dynamic worksheet should fit on one screen. If you want to include
more than 3 tasks you should consider creation of another worksheet that
includes the same dynamic figure but different tasks.
Апплет хэт том байж болохгүй. Энэ нь суралцахуйг илүү хэцүү болгодог
учраас суралцагчид тань даалгавраа гүйцэтгэхээр талбар дээр
ажиллахад төвөгтэй болно.
Таны ажлын хуудас нэг дэлгэцэнд багтдаг байх хэрэгтэй Хэрэв 3-аас
олон даалгавар агуулах шаардлагатай бол ижил динамик талбар
бүхий, ялгаатай даалгавруудыг агуулсан ажлын хуудас хийх хэрэгтэй.
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6.3. Динамик ажлын хуудсыг HTML файл
экспортлох (ахисан түвшний хэрэглэгчдэд)

руу

Динамик ажлын хуудсыг ГеоГебраТубед байршуулахгүйгээр оффлайн html
файл руу экспортлох боломжтой.


File – Export –
Dynamic Worksheet as
Webpage (html) …
Зөвлөгөө: Мөн Ctrl – Shift
– W (MacOS: Cmd – Shift
– W) товчны хослолуудыг
ашиглаж болно.







Гарч ирэх цонхны Export as Webpage таб дээр бичвэрийн талбарыг
бөглө (ажлын хуудасны гарчиг, зохиогчийн нэр, огноо гэх мэт).
Text above the construction (Байгуулалтын дээрх бичвэр) талбарт
динамик талбарынхаа богино тайлбарыг бич.
Enter tasks and directions for students into the text field
Text below the construction (Байгуулалтын доорхи бичвэр) талбарт
сурагчдаа чиглүүлэх даалгавруудыг бич.
Export товч дараад динамик ажлын хуудсаа хадгал.
Зөвлөгөө: ГеоГебра нь динамик ажлын хуудсын ажиллагааг дэмжиж
байх шаардлагатай хэд хэдэн файлуудыг үргэлж хамт үүсгэдэг. Бид
танд динамик ажлын хуудсаа хадгалахын өмнө GeoGebra_Introduction
хавтас дотор (Динамик_Ажлын хуудас, ... гэх мэт) шинэ хавтас
үүсгэхийг зөвлөж байна.

Динамик ажлын хуудсыг сайжруулах
Вэб хуудас шиг экспортлох харилцах цонх нь General ба Advanced гэсэн
хоёр табаас бүрддэг. Сүүлийн үйл ажиллагаанд та экспортлохоос өмнө
динамик талбартаа заавар, даалгавар, тайлбар нэмэхийн тулд General табыг
ашигласан. Тэгвэл одоо Advanced табыг ашиглан интерактив талбар дахь
олон төрлийн онцлог шинжийг агуулсан динамик ажлын хуудсыг хэрхэн
бэлтгэхийг үзэх болно.
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Үйл ажиллагаанууд







Enable Right-Click, Zooming and Keyboard Editing features: Суралцагчид
тань график хэсэг эсвэл обьектууд дээр баруун даралтаар
хамааралтай тохиргоог (мөр гарах унтраах/асаах гэх мэт) хийх
боломжтой болгоно. Үүнийг мөн түгээмэл гарны хослол ашиглан хийж
болно.
Enable Dragging of Labels: Энэ тохиргоог сонгосноор цэгүүд эсвэл
обьектуудын нэршлийг чирэх боломжтой болно.
Show Icon to Reset Construction: Интерактив апплетийн баруун дээд
буланд орших
Reset таних тэмдэг дээр дарахад интерактив
талбарыг анхны байдал руу шилжүүлэх боломжийг оюутнуудад олгодог
Use Browser for JavaScript Scripts: ЖаваСкрипт бичлэгийг вэб хөтөч
дээр харуулах боломжтой болсноор байгуулалтыг тань зохимжтойгоор
харуулахад туслана.

Хэрэглэгчийн интерфэйс




Show Menubar: Интерактив апплетаа Цэсний мөртэй цуг харуулна.
Enable Save, Print & Undo: Суралцагч тань байгуулалтыг буцаах,
хэвлэх, хадгалж өөрчлөлт хийх боломжтой болно.
Show Toolbar: Интерактив апплетаа Хэрэгслийн мөртэй цуг харуулан
суралцагч тань геометрийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой болно.
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Show Toolbar Help: Интерактив апплетаа Хэрэгслийн мөртэй цуг
харуулахдаа Хэрэгслийн мөрийн тусламжийг мөн харуулж болно.
Хэрэв та суралцагчид тань геометрийн хэрэгслүүдийг ашиглахдаа өөр
бусад хэрэгслүүдийг хэрхэн ажиллуулдгийг өөрсдөө олж мэдүүлэхийг
хүсвэл Хэрэгслийн мөрийн тусламжийг оруулаарай.
Show Input Bar: Интерактив апплетийн доод талд Оруулах мөрийг
харуулбал суралцагч тань алгебрийн илэрхийлэл, командуудыг
ашиглан тэдгээрийг судлах болно.
Allow Rescaling: Байгуулалтын хэмжээсийг өөрчлөхийн тулд интернэт
хөтөч доторхи томсгох төлөвт нөлөөлдөг.
Width and Height of the interactive applet: Интерактив апплетийн өргөн,
өндрийг тохируулах боломжтой болно.
Тэмдэглэл: Апплетийн хэмжээг өөрчлөхдөө динамик ажлын хуудсын
чухал хэсгүүд харагдаж байх ёстойг анхаар.
Зөвлөмж: Хэрэв та Цэсний мөр, Хэрэгслийн мөр, Оруулах мөрийг
агуулахаар бол интерактив апплетийнхаа өндрийг сайн тохируулаарай.

Файлууд








Export to HTML5 only: Жавагийн нэмэлт шаардагдахгүйгээр динамик
ажлын хуудсыг ашиглах боломжтой болно.
Allow Offline Use: Интернэтэд холбогдохгүйгээр динамик ажлын хуудсыг
ашиглах боломжтой болно.
Remove Line Breaks: Хэрэв ямар нэгэн гэмтэл гарвал түүнийг арилгана.
File-Dropdown: html, MediaWiki, GoogleGadget эсвэл Moodle эдгээрээс
сонгож файлаа экспортлож болно.
Single File: Динамик вэб хуудас нэг л файлаар үүсгэгдэнэ.
Single File (Tabs): Интернэт хөтөч дээр нэгээс олон ажлын хуудас
харуулах боломжтой. Суралцагчид табуудыг ашиглан ялгаатай
даалгавруудын хооронд чиглүүлэх боломжтой.
Linked Files: Өмнөх ба дараах товчлуурууд бүхий холбоос үүсгэсэн
динамик ажлын хуудсыг үүсгэн нэгээс олон дасгалуудтай ажиллах
боломжтой болно.
Тэмдэглэл: Хэд хэдэн интерактив апплет хийхийн тул File - New Window
эсвэл Ctrl-N (MacOS: Cmd-N) ашиглан нэгээс олон байгуулалт хийх
шаардлагатай.

Даалгавар
Өмнө хийсэн динамик талбараа ашиглан сайжруулсан динамик ажлын хуудас
болгон экспортол. Ингэхдээ Advanced табыг ашиглан динамик ажлын
хуудасныхаа апплетийг хэрхэн хэрэгцээндээ тохируулан өөрчлөхийг өөр өөр
тохиргоонуудын туршин үзэж мэдэж аваарай.
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6.4. Гурвалжны тэнцэл бишийн дүрслэл
Энэ хэсэгт a, b, c талуудын уртууд өгөгдсөнөөр гурвалжин байгуулах
алхмуудыг дүрсэлсэн динамик ажлын хуудас үүсгэх болно. Энэ ажлын хуудас
нь таны суралцагчид гурвалжны тэнцэтгэл бишийг нээх боломжийг олгоно.
Тэмдэглэл: a  b  c , b  c  a , a  c  b гурвалжны тэнцэтгэл бишүүд буюу
гурвалжны хоёр талын уртын нийлбэр нь гурав дахь талын уртаас их. Хэрэв
эдгээр тэнцэтгэл бишүүд бүгд зэрэг биелж чадахгүй бол өгөгдсөн уртуудаар
талаа хийсэн гурвалжин байгуулж болохгүй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн
нээ.



Perspectives –
сонго.

шинэ

цонх

Geometry

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Segment with Given Length from Point
(Цэгээс өгсөн урттай хэрчим)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхний даралт нь хэрчмийн эхлэлийн цэгийг тодорхойлно. Гарч
ирэх бичвэрийн талбарт хэрчмийн уртыг оруулна.
Circle with Center and Radius (Төв ба радиустай тойрог)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Эхний даралт тойргийн төвийг тодорхойлно. Гарч ирэх
бичвэрийн талбарт радиусын уртыг оруулна.

Зөвлөгөө: Хэрэгслээ яаж ашиглахаа мэдэхгүй бол хэрэгслийн мөрний
тусламжийг унш. Байгуулалт эхлэхээс өмнө шинэ хэрэгслүүдийг туршаарай.

Байгуулалтын алхмууд
1

0.5. 0 – 10 завсарт 0.5 алхамтай гурвалжны талуудын урт болох
a, b, c гулсагчдыг үүсгэ.

2

Дээрх гулсагчдын утгыг a = 8, b = 6.5, c = 10 болго.

3

c өгсөн урттай d хэрчим байгуул.
Зөвлөгөө: Хэрчмийн төгсгөлүүдийг A, B байна.

4

A төвтэй, b радиустай e тойрог байгуул.

5

B төвтэй, a радиустай f тойрог байгуул.

6

e, f тойргуудын огтлолцлын C цэгийг үүсгэ.

7

ABC гурвалжин байгуул.

8

ABC гурвалжны α, β, γ дотоод өнцгүүдийг харуул.
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Сайжруулалт
Байгуулсан гурвалжнаа динамик ажлын хуудас руу экспортолъё
9

e тойрог дээр D цэг ав.

10

A, D цэгүүдийг холбон g хэрчим үүсгэ.

11

G хэрчмийн дундаж цэг E-г байгуул.

12

text1: b оруулан E цэгт хавсарга.

13

f тойрог дээр F цэг ав.

14

B, F цэгүүдийг холбон h хэрчим үүсгэ.

15

h хэрчмийн дундаж цэг G-г байгуул.

16

text2: a оруулан G цэгт хавсарга.

17

Харгалзах обьектуудыг ижил өнгөтэй болго.

18

Navigation Bar (График хэсэг дээр баруун даралт) харуул.

19

Construction Protocol (View цэс) нээ.

20

Breakpoint баганыг харуул.

21

Тойргийн радиус болон хавсаргасан бичвэрүүдийг зэрэг гарч
ирж байхаар байгуулалтын алхмуудын дарааллыг өөрчил.
Зөвлөгөө: Мөн зарим хяналтын цэгүүдийг ч мөн өөрчил (бүх
гулсагчид нэгэн зэрэг харагдах гэх мэт).

22

Одоо Show Only Breakpoints сонго.

Даалгаврууд
(a) Гурвалжны байгуулалтаа
динамик ажлын хуудас болгож
экспортол.
(b) Суралцагчдадаа зориулж
тайлбар, даалгаврууд бэлдэж
гурвалжин байгуулах үйл явцыг
удирдан, гулсагчдыг ашиглан
өгөгдсөн талын уртыг өөрчилж
гурвалжны тэнцэтгэл бишийг
судлахад нь туслаарай.
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6.6. Динамик ажлын
авлагын загвар

хуудсанд

зориулсан

гарын

2006 оны намар – 2007 оны хавар хугацаанд манай NSF MSP ангиудад багш
нарын хийсэн динамик ажлын хуудсыг ашиглан явуулсан сургалтын явцын
үнэлгээний үр дүнд суурилан динамик ажлын хуудсанд зориулсан дараах
зөвлөмжийн загварыг бий болгосон. Уг зөвлөмж нь Clark болон Mayer1 нарын
мультимедиа суралцахуйн зарчмуудын загвар дээр үндэслэсэн.
Гарын авлагад динамик ажлын хуудастай ажиллах явцад гарах нийтлэг
алдаанд анхааран, түүнээс зайлхийх, мөн түүнчлэн суралцахуйд илүү
нөлөөлөн дэмжлэг үзүүлэх боломжоор дамжуулан тэдгээрийн чанарыг
сайжруулахыг нэгтгэн дүгнэсэн болно. Гэвч эдгээр гарын авлагуудын зарим
арга нь мэдээжийн илэрхий байгаа. Ингэж багш нартай ажлыг нэг бүрчлэн
нарийвчлан тайлбарлаж хэлэлцэх нь маш чухал болохыг бид олж мэдсэн.
Гурвалжны ортотөвийн шинж чанарыг судлахад зориулагдсан ГеоГебрагаар
бүтээгдсэн динамик ажлын хуудсыг дараах зурагт харуулав. Сурагчид
ортотөвийг онцгой нэг тохиолдлын оронд динамик байгуулалтын
өөрчлөлтөөр дурын байдалтай байхад тайлбарлаж чадна. Тайлбар болон
даалгаварт хэдэн гол үгийг харгалзах обьекттой нь ижил өнгөтэй болгосон нь
байгуулалтаас тэдгээрийг хайж олохыг хялбарчилж өгнө. Цаашилбал,
динамик байгуулалтын ард даалгавруудыг байрлуулан нэг дэлгэцэн дээр бүх
мэдээллийг тохируулан зэрэгцүүлснээр танин мэдэхүйн ачааллыг гүйлгэж
сарниулахгүй.

1

Clark, R. and Mayer, R.E. (2002): e-Learning and the Science of Instruction. San Francisco:
Pfeiffer, 2002
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Гарын авлагын загвар 1: Динамик ажлын хуудасны бүтэц
Гүйлгэхээс зайлсхийх
Ажлын хуудсыг нэг хуудсанд тохируулан оруулж, интерактив дүрс болон
даалгавруудын хооронд гүйлгэхгүй байлга. Бид динамик ажлын хуудасны
хэмжээг хүчээр үргэлж дэлгэцийн хэмжээ болох 1024x768 эсвэл 1280x1024
пикселиэр тооцдог. HTML боловсруулагч ашиглан текст, зураг, интерактив
дүрсүүдийг нэг дэлгэцэнд тохируулан хүснэгтэнд цэгцлэх хэрэгтэй. Хэрэв
боломжгүй бол динамик ажлын хуудсыг хэдэн хуудсанд салгахаа тооц.
Богино тайлбар
Динамик ажлын хуудсын эхэнд уг агуулгынхаа тайлбарыг өгнө. Богино текст
(нэг эсвэл хоёр өгүүлбэрээс хэтрэхгүй) энгийн байх.
Цөөн даалгавар
Суралцагчдаараа ажлын хуудсыг идэвхтэй ашиглуулах асуултууд эсвэл
даалгаврууд үргэлж нэм. Эдгээр даалгаврууд интерактив апплетийн дараа
(түүний доод талд) байрлана. Асуулт / даалгавруудыг гүйлгэхээс зайлсхийн 3
эсвэл 4-өөс илүү оруулж болохгүй. Хэрэв илүү байх шаардлагатай бол ажлын
хуудсаа хэдэн хуудсанд хуваах хэрэгтэй.
Анхаарал сарниулах зүйлсээс зайлсхийх
Ажлын хуудас тань тодорхой зорилготой обьектуудыг агуулсан байхаар
хийгдсэн байна. Сурагчдын зорилгот хамрах хүрээнээс анхаарлыг сарниулдаг
тул хэрэгцээгүй дэвсгэр эсвэл чимэглэлийн зургийн алийг ч, мөн түүнчлэн вэб
хуудсанд дуу хөгжим зэргийг хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй.

Гарын авлагын загвар 2: Динамик дүрсүүд
Интерактив
Динамик дүрс тань интерактив боломжоор маш сайн байх хэрэгтэй. Харагдаж
буй бүх обьектуудыг хөдөлгөх эсвэл ямар нэгэн аргаар өөрчилдөг байх.
Динамик дүрсээ математик ухагдахууныг нээх, математик обьектуудын
холбоо хамраалыг судлахад чөлөөтэй байхаар бэлтгэнэ.
Хэрэглэхэд хялбар
Динамик дүрсээ хэрэглэхэд хялбар байхаар хийхийг хичээх хэрэгтэй. Хэрэв
зөөгддөг эсвэл өөрчлөгддөг обьект бол түүнийг мэдэгдэхээр хийхийг оролд,
тухайлбал, бүх хөдөлдөг цэгийг улаан өнгөөр том хэмжээтэй хийнэ. Хэрэв
обьектууд өөрчлөгддөггүй байлгахыг хүсвэл тэднийг бэхэл (текст, функц
эсвэл гулсагчийн байрлал гэх мэт).
Хэрэглэгдэхүүнүүдийн хэмжээ
Динамик дүрсээ төлөвлөсөн зүйлүүдээ хангалттай агуулж байхаар том, харин
вэб хуудасны эргэн тойронд тайлбар, асуултуудад зориулсан хангалттай зайг
үлдээж нэг дэлгэцэнд тохируулж болохуйцаар багаар хийнэ.
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Динамик текст ашигла
Хэрчим өөрчлөгдөхөд урт нь динамик текстээр харгалзах обьектынхоо дараа
байрлан харагдаж байх хэрэгтэй.
Статик текстээс татгалз
Интерактив апплет маш их тексттэй байх нь бөөн төвөг болно. Үүний оронд
динамик дүрсийг агуулсан вэб хуудсандаа тайлбар эсвэл асуултуудыг статик
текстээр оруулах хэрэгтэй.
Анхны харагдах байдал
Динамик ажлын хуудас нээгдэхэд бүх нэршлүүд болон чухал мэдээлэл нь
уншигдах боломжтой байх хэрэгтэй.

Гарын авлагын загвар 3: Тайлбарууд ба даалгаврууд
Богино, ойлгомжтой, харилцан ярианы хэлбэр
Тайлбар, асуултуудыг богино, ойлгомжтой, харилцан ярианы хэлбэрээр
бичихийг оролд. ‘Та' хэллэгийг текстэндээ ашиглан сурагчдадаа хандаж хэлэн
чиглүүлээрэй.
Асуултын тоо бага байх
Ажлын хуудас бүр дэх асуулт эсвэл даалгаврын тоо 3 эсвэл 4-өөр
хязгаарлагдах ба гүйлгэхээс татгалз. Хэрэв илүү асуулт хэрэгтэй бол шинэ
ажлын хуудас үүсгэ.
Онцгой асуултууд ашигла
Асуултыг (‘X-ийн хувьд үргэлж үнэн юу вэ?') ерөнхий байлгахаас зайлсхийж,
сурагчдын хийх зүйлтэй хамаатай (`Y-ийг зөөхөд X яах болох вэ?' г.м.)
тодорхой болго. Динамик ажлын хуудастай ажиллахдаа суралцагчдаараа
тэмдэглэл хийлгэхийг бид санал болгож байна. Хэрэв та хүсвэл ажлын
хуудсан дээр ярилцсан зүйлийнхээ доор сурагчдынхаа хариултыг бич.
Апплетийн нэмэлт заавар
Интерактив апплетийг ашиглахад зориулсан текст бич. Тусдаа гарч ирдэг
текстэн тодорхойлолт ашиглахын оронд апплетдаа шинэ томъёоллын
тайлбар гардаг нэмэлт хийхийг оролд. Нэмж хэлэхэд түлхүүр үгийн өнгийг
обьектын хэлбэртэй тааруулаарай.
Таны сонсогч суралцагчид
Хэрэв та бусад судлаачдад хандсан мэдээлэл (хичээлийн төлөвлөгөө,
шийдэл г.м.) оруулахыг хүсч байгаа бол тусдаа материал (вэб хуудас, pdfматериал г.м.) хийгээрэй. Сурагчид тань эдгээр мэдээллээс болж будилах,
анхаарал нь сарних болно.
Дүрсийн дүрслэл
Хэрэв интерактив дүрс тань зөвхөн презентэйшнд зориулагдсан бол вэб
хуудсан дээр даалгавар эсвэл асуултгүй илүү сайн байх ёстой. Хэрэв текст
агуулах бол түүнийг сурагчдад ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй.
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6.7. ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийх
Энэ хэсэгт баруун гар талдаа харагддаг эвлүүлэх
талбартай ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийцгээнэ. Энэ нь
үндсэн
квадратын
хэсгүүдийг
ашиглан
бүх
байгуулалтыг хийх 7 геометрийн дүрс агуулдаг.
tangram_puzzle.html ажлын хуудсыг нээж ажиллуулан
‘Танграм’-ыг туршиж үзнэ үү.

Даалгавар 1: Хэсэг бүрийн талуудын уртыг тооцох
‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрсийн хэсгүүдийг байгуулахдаа 7 геометрийн
дүрсүүдийн талуудын уртыг тооцох хэрэгтэй. Тэд бүгд үндсэн квадратын
талын уртаас хамаарна.
Зөвлөгөө: Зарим тохиолдолд диагоналиуд эсвэл өндрийг тооцож харах
хэрэгтэй. Тэдгээрийн уртуудыг тооцоход харгалзах талуудын уртуудыг
ашигласнаас a хувьсагчийг ашиглах нь илүү хялбар байдаг.

Даалгавар 2: ‘Танграм’-ын хувийн хэсгүүдийг байгуулах
1. a = 6 тоо оруул. Энэ тоо ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрсэд шаардлагатай
бүх гурвалжин, дөрвөн өнцөгтүүдийг байгуулахад суурь болно.
Segment With Given Length эсвэл
Rigid Polygon хэрэгслүүдийн
нэгийг ашиглан геометрийн дүрсүүдийг байгуул. Дараа нь эдгээр дүрс
дээр дарж чирч, эргүүлэх боломжтой байна.
Зөвлөгөө: Та эдгээрийг ГеоГебра дээр байгуулахаасаа өмнө
геометрийн дүрсүүдийн талуудын уртыг тооцох хэрэгтэй.
3. Байгуулах зөвлөмж:
a. Хэрэв тэгш өнцөгт гурвалжны өндөр гипотенузын уртын хагастай
тэнцүү бол байгуулалтандаа та Фалесын теорем ашиглах
хэрэгтэй (Дадлага ажил 2, 4-р хэсгийг үз).
b. Хэрэв тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд мэдэгдэж байгаа бол
өмнө байгуулж байсан квадратын байгуулалттай адил байгуулах
хэрэгтэй.
c. Диагоналиудыг нь ашиглан квадратыг байгуулахын тул
тэдгээрийн биссектрисүүдэд перпендикуляр байгуулна гэдгийг
мэдэхэд туслана.
d. Параллелограм байгуулахдаа хурц өнцгийн хэмжээг мэдэхэд тус
болно.
4. Бүх дүрсүүдийн ашиглан a урттай талтай квадрат үүсгэж чадаж байна
уу гэдгээр та байгуулалтаа шалгаарай.
5. Интерактив апплетийн нэг талд геометрийн дүрсүүдийг дураар
хөдөлгөн эвлүүлнэ. Дүрсийг динамик ажлын хуудас руу хөрвүүлэхдээ
суралцагчдадаа тайлбар нэмж бичээрэй.
2.
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6.8. Сорилт: Өөрийн ‘Танграм’ эвлүүлдэг дүрс хийх
Эдгээр геометрийн дүрсүүдээр квадратаас илүү өөр
дүрсүүдийг үүсгэж болно. Интернэтээс квадратаас бусад
‘Tangram’ дүрс гэж хайн (tangram_cat.png г:м.) график хэсэгт
түүнийг импортол. Өөр нэр, өөр байгуулалтыг ашиглан
ГеоГебра
байгуулалтыг
дахин
экспортол
(tangram_puzzle_cat.html үз).
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7.1. Пифагорын теорем
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийг New Points Only (Options цэс –
Labeling)-ээр сонго.

Байгуулалтын алхмууд
1

AB хэрчим байгуул.

2

A, B цэгүүдийг дайрсан хагас тойрог байгуул.

3

Хагас тойрог дээр C шинэ цэг ав.
Зөвлөгөө: C цэг үнэхээр нум дээр оршиж байна уу гэдгийг
хулганаар дарж хөдөлгөж шалгаарай.

4

Хэрчим ба хагас тойргийг нуу.

5

ABC гурвалжинг цагийн зүүний эсрэг байгуул.

6

Гурвалжны талуудыг a, b, c гэж нэрлэ.

7

ABC гурвалжны дотоод өнцгүүдийг үүсгэ.
Санамж: Олон өнцөгтийн дотор даран бүх өнцгүүдийг үүсгэнэ.

8

C цэг дээр дарж байгуулалтаа зөв эсэхэээ шалгаарай.

9

C цэгийг дайрсан BC хэрчимд перпендикуляр d шулуун тат.

10

B цэгийг дайрсан BC хэрчимд перпендикуляр e шулуун тат.

11

C төвтэй, B цэгийг дайрсан f тойрог байгуул.

12

f тойрог ба d перпендикуляр шулууны огтлолцлын цэгийг D гэе.

13

D цэгийг дайрсан BC хэрчимтэй параллель g шулуун тат.

14

e, g шулуунуудын огтлолцлын цэгийг E гэе.

15

CBED квадрат байгуул.

16

Нэмэлт шулуунууд ба тойргийг нуу.

17

Гурвалжны AC талын хувьд 8-15 алхмуудыг давтаж хий.

18

Гурвалжны AB талын хувьд 8-15 алхмуудыг давтаж хий.
Тэгш өнцөгт гурвалжны оройнуудыг хөдөлгөж квадратууд зөв
байгуулагдсан эсэхийг шалгаарай.
Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруулаарай.

19
20
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Байгуулалтын сайжруулалт
a, b тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд, c гипотенуз бол a 2  b 2  c 2 Пифагорын
теоремыг ойлгоход туслах байгуулалтандаа статик боолн динамик текст
оруулъя.

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Copy Visual Style (Харагдах хэлбэрийг хувилах)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Харагдах хэлбэрийг хувилах обьект дээрээ дараад түүнтэй
адил харагдах хэлбэртэй болгох обьект дээрээ дарна.

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байгаа бол
хэрэгслийн мөрний тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Байгуулалтаа
эхлэхийн өмнө шинэ хэрэгслийг туршиж үз.

Байгуулалтын алхмууд
21

22
23
24

Бүх гурван квадратын дундаж цэгийг байгуул.
Зөвлөгөө: Квадрат тус бүрийн эсрэг оройнуудыг холбосон
диагональ дээр дар.
Статик text1: a^2 оруулж харгалзах квадратын дундаж цэгт
хавсарга.
Зөвлөгөө: LaTeX томъёоны a2 бичлэгийг ашиглахаа бүү март.
Статик text2: b^2 оруулж харгалзах квадратын дундаж цэгт
хавсарга.
Статик text3: c^2 оруулж харгалзах квадратын дундаж цэгт
хавсарга.

25

Квадратуудын дундаж цэгүүдийг нуу.

26

Бичвэрийн өнгийг харгалзах квадратуудтай ижил өнгөтэй болно.

27

Пифагорын теоремыг дүрслэх бичвэрийг оруулна уу.

28

Байгуулалтаа динамик ажлын хуудас хэлбэрээр экспортол.
Пифагорын теоремыг суралцагчдадаа ойлгуулахад тус болохуйц
тайлбар бодож олоорой.
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7.2. Хэрэглэгчийн хэрэгслүүд үүсгэх
ГеоГебра дээр хэрэглэгчийн хэрэгсэл үүсгэх боломжийг танд олгоно. Энэ нь
та өөрийн үүсгэсэн хэрэгслүүдээр Хэрэгслийн мөрийг өргөтгөх боломжтой
гэсэн үг юм. Одоо цэг шулуун хоёрын хоорондох хамгийн бага зайг
(гурвалжны өндөр, .. г.м.) олдог хэрэгсэл үүсгэе. Шинэ хэрэгсэл үүсгэхээсээ
өмнө таны хэрэгсэлд шаардагдах бүх объектыг байгуулах хэрэгтэй.

Байгуулалтанд бэлтгэх
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийг All New Objects (Options
цэс – Labeling)-ээр сонго.

Байгуулалтын алхмууд
1

A, B цэгүүдийг дайруулан шулуун тат.

2

C шинэ цэг оруул.

3

C цэгийг дайрсан a шулуунд перпендикуляр b шулуун тат.

4

a ба b шулуунуудын огтлолцлыг олж D гэе.

5

C, D цэгүүдийг холбон c хэрчим байгуул.

6

A, B, C цэгүүдийг чирч байгуулалтаа шалга.

7

Бүх обьектуудын нэрийг нууж, c хэрчмийн өнгийг өөрчил.
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Хэрэглэгчийн хэрэгсэл үүсгэх
1. Tools цэсний
Create New Tool…
дээр дарж Create New Tool
харилцах цонхыг нээ.
2. Өгөгдмөл
тохиргоогоор
Output
Objects таб идэвхтэй байдаг.
3. Шинэ
хэрэгслийнхээ
үүсгэх
объектыг тодорхойлохдоо үүсэх
ёстой объектийн зураг дээр дарах
(манай жишээнд с хэрчим) эсвэл
доош задрах (оруулах талбарын
ард байрлах жижиг суман дээр дар)
цэснээс объектоо сонгоно.
4. Next > товчлуурыг дарж
Objects табыг идэвхжүүлнэ.

Input

5. ГеоГебра
нь
таны
хэрэгсэлд
оруулах харгалзах объектуудыг
автоматаар сонгочихдог (манай
жишээнд А, В, С цэгүүд).
Тэмдэглэл: ГеоГебрад эдгээрийг
таны тодорхойлж байгаа объектын
‘эх объект’ гэж нэрлэдэг.
6. Click the Next > товчлуур даран
Name & Icon табыг идэвхүүлнэ.
7. Одоо хэрэгслийнхээ нэр болон
тусламж хэсгийг бөглөнө.
Тэмдэглэл: ГеоГебра нь Command
name талбарыг автомат бөглөдөг.
8. Finish товчлуур дар.
Зөвлөгөө: Ингээд таны шинэ хэрэгсэл
одоо ГеоГебра хэрэгслийн мөрийн нэг
хэсэг боллоо.

Өөрийн бүтээсэн шнэ хэрэгслээ
туршъя
1. File цэс – New ашиглан ГеоГебрагийн шинэ
цонх нээ.
Тэмдэглэл:
Хэрэгслийн
мөрөнд
таны
үүсгэсэн шинэ хэрэгсэл байгааг хараарай.
2. Polygon хэрэгслээр ABC гурвалжин байгуул.
3. Altitude (өндөр) хэрэгслээ идэвхжүүл.
4. A, B, C цэгүүдийг дарж гурвалжны өндрүүдийн нэгийг байгуул.
5. Гурвалжны бусад өндрүүдийг байгуул.
6. Хоёр өндрийн огтлолцол нь гурвалжны ортотөв болно.
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7.3. Хэрэглэгчийн хэрэгслийг хадгалах, оруулах
Хэрэглэгчийн хэрэгслээ хадгалах
1. Tools цэснээс
Manage tools… сонгон Manage tools харилцах цонхыг
нээ.
2. Идэвхтэй хэрэгслүүдийн жагсаалтаас шинээр үүсгэсэн Өндөр
хэрэгслийг сонго.
3. Өөрийн үүсгэсэн хэрэгслээ хадгалан цаашид байгуулалт хийхэд
ашиглах боломжтой болгохын тулд Save as… товч дараарай
4. Хэрэгсэлдээ нэр өгөн (Altitude_tool.ggt г.м.) компьютертоо хадгалаарай.
Зөвлөгөө: Хэрэглэгчийн ГеоГебра хэрэгсэл нь .ggt өргөтгөлтэй нэрээр
хадгалагддаг. Энэ нь хэрэглэгчийн хэрэгсэл файлыг ердийн ГеоГебра (.ggb
өргөтгөлтэй) файлаас ялгахад тус болдог.

Хэрэглэгчийн хэрэгсэл импортлох
Та өөрийн үүсгэсэн хэрэгслээ хадгалсанаар түүнийгээ цаашид байгуулалтанд
ашиглах боломжтой болно. Өгөгдмөл ГеоГебра хэрэгслийн мөрөнд ямар
нэгэн хэрэглэгчийн хэрэгсэл агуулаагүй байдаг. Та өөрийн үүсгэсэн хэрэгслээ
ашиглахын тулд түүнийг ГеоГебра шинэ цонх руу оруулах хэрэгтэй.
1. ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
2. File цэсэн дэх
Open-г дар.
3. ГеоГебра файлууд (.ggb) болон хэрэгслийн файлууд (.ggt)-ын
жагсаалтаас өөрийн хадгалсан хэрэглэгчийн хэрэгслээ (Altitude_tool.ggt
гэж хадгалсан) сонгоно.
4. Нээх товч дарж ГеоГебрагийн шинэ цонхны хэрэгслийн мөрөнд өөрийн
үүсгэсэн хэрэглэгчийн хэрэгслээ импортолно.
Зөвлөгөө: Хэрэглэгчийн хэрэгсэл оруулах нь ГеоГебра цонхон дахь
байгуулалтанд нөлөөлөхгүй. Иймд та байгуулалт хийх явцдаа хэрэглэгчийн
хэрэгсэл оруулж болно.
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7.4. Квадрат хэрэгсэл үүсгэх
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Нэршлийг All New Objects (Options цэс –
Labeling)-ээр сонго.

Байгуулалтын алхмууд
1

AB хэрчим байгуул.

2

B цэгийг дайрсан AB хэрчимд перпендикуляр b шулуун тат.

3

B төвтэй, A цэгийг дайрсан c тойрог байгуул.

4

c тойрог ба b перпендикуляр шулууны огтлолцлыг C гэе.

5

A цэгийг дайрсан b перпендикуляр шулуунтай параллель d
шулуун тат.

6

C цэгийг дайрсан a хэрчимтэй параллель e шулуун байгуул.

7

d ба e шулуунуудын огтлолцлын цэгийг D гэе.

8

ABCD квадрат байгуул.

9

Нэмэлт обьектуудыг нуу (шулуунууд ба тойрог).

10

Бүх обьектын нэрийг нуу (Stylebar).

11

Квадратын өнгийг хар, Opacity-г 0% болго.

12

13

Квадрат хэрэгсэл үүсгэ (Tools цэс – Create New Tool…).
Үүсэх обьектууд: квадрат, квадратын талууд, C ба D цэгүүд
Өгөгдөх обьектууд: A ба B цэгүүд
Нэр: Квадрат
Хэрэгслийн тусламж: Хоёр цэг дээр дар
Square_Tool.ggt квадратын хэрэгсэл файлаа хадгал.
Зөвлөгөө: Tools цэс – Manage Tools… – Save as…

Даалгавар
Энэ квадратын байгуулалтын явцыг
харьцуул. Ямар ялгаа байна вэ?
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7.5. Фибоначийн спираль
Фибоначийн спираль нь 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, … урттай талууд
бүхий квадратуудыг ашигласан
Фибоначийн
хучилт
дахь
квадратуудын эсрэг орших
оройг
тасралтгүй
холбон
зурсан нумаар үүсгэгддэг.
Фибоначийн спираль нь Алтан
спираль гэж нэрлэгддэг алтан
харьцаанд
хамааралтай
өсөлтийн
үржигдэхүүний
логарифм спиральтай төстэй.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.





Perspectives –
Geometry болго.
Хэрэгслийн мөрөнд Квадрат хэрэгслийг импортол (File цэс – Open).
Нэршлийг No New Objects (Options цэс – Labeling) болгож өөрчил.

Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Circular Arc with Center through Two Points
(Тойргийн төв, хоёр цэгийн хоорондох нум)
Шинэ!
Зөвлөгөө: Тойргийн төв цэгийг дар. Тэгээд радиус ба нумын уртыг
тодорхойлох хоёр цэгийг зааж өгнө.

Зөвлөгөө: Хэрэв та хэрэгслийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байгаа бол
хэрэгслийн мөрний тусламжийг уншихаа бүү мартаарай. Байгуулалтаа
эхлэхийн өмнө шинэ хэрэгслийг туршиж үз.

Байгуулалтын алхмууд
1

2
3
4

5

Өмнө үүсгэсэн Квадрат хэрэгслээ ашиглан талын урт нь 1 байх
квадрат байгуул.
Зөвлөгөө: Торны зангилааны цэг дээр хоёр цэгийг авна.
Эхний квадратын доор талын урт нь 1 байх хоёр дахь квадратыг
үүсгэ.
Зөвлөгөө: Квадратыг аль хэдийн үүсчихсэн цэгүүдээр холбоно.
Хоёр жижиг квадратуудын баруун талд 2 урттай гурав дахь
квадратыг байгуул.
Цагийн зүүний эсрэг 3, 5, 8, 13 талтай квадратуудыг
үргэлжлүүлэн байгуул.
Таны үүсгэсэн эхний квадрат дээрээ тойргийн нум тат.
Зөвлөгөө: Квадратын баруун доод орой дээр тойргийн төвийг
зааж өгөх ба квадратын эсрэг орших 2 оройг цагийн зүүний
чиглэлийн дагуу сонгоно.
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6

5-р алхмыг квадрат бүр дээр давтан хийвэл Фибоначийн спираль
үүснэ.

7

Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруул.

7.6. Тойргийн төвийг байгуулах
Сургууль руу буцъя …
Тойргийн төвийг хэрхэн байгуулдаг болохыг мэдэх үү?
Энэ бүлгийн төгсгөлд байгаа тойрог зурсан хуудсыг хэвлээд, тэдгээр
тойргуудын төвийг хэрхэн олох аргыг (а) зөвхөн цаасыг нугалах замаар,
(b) харандаа шугам ашиглан олохыг хичээгээрэй.
Зөвлөгөөнүүд:
 Хувилбар 1a: Тойргийн хоёр диаметрийн нугалаасын огтлолцол
тойргийн төв дээр байна.
 Хувилбар 1b: Энэ байгуулалтыг харандаа шугам ашиглан дахин хийж
чадах уу?
 Хувилбар 2a: Тойргийн хоёр хөвч, түүнчлэн тэдгээрийн дундаж
перпендикуляруудын нугалаасын огтлолцол тойргийн төв дээр байна.
 Хувилбар 2b: Энэ байгуулалтыг харандаа шугам ашиглан дахин хийж
чадах уу?
Одоо хувилбар 2b-г ашигласан байгуулалтыг ГеоГебра дээр дахин хийж үзье.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Geometry болго.
Input Bar (View цэс) харуул.

Байгуулалтын алхмууд
1

c тойргийн тэгшитгэл x^2 + y^2 = 16 оруул.

2

a of circle c тойргийн a хөвч тат.
Зөвлөгөө: Хөвч гэдэг нь тойрог дээр хоёр төгсгөл нь орших
хэрчим юм.

3

a хөвчийн C дундаж цэгийг байгуул.

4

Create perpendicular line b to the chord through point C цэгийг
дайрсан a хөвчид перпендикуляр шулуун тат.
Зөвлөгөө: a хөвчийн дундаж перпендикулярыг байгуул.

5

c тойргийн өөр d хөвч байгуул.

6

d хөвчийн F дундаж цэгийг байгуул.
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7

F цэгийг дайрсан d хөвчид перпендикуляр e шулууныг тат.

8

b ба e шулуунуудын огтлолцлын цэгийг G гэе.
Зөвлөгөө: G цэг c тойргийн төв болно.

9

Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруул.

10

Хөвчүүдийн өөр байрлалд байгуулалтаа шалга.

Даалгаврууд


График хэсэг дээр Баруун-даралт
(MacOS: Ctrl-даралт)-аар Navigation
Bar-г харуулж байгуулалтын алхмыг
дахин хараарай.



Construction Protocol (View цэс)
нээгээд
харуулж
заримыг

Breakpoint баганыг
хэрэглэсэн обьектуудын
ангилъя.
Хяналтын

цэгүүдийг тодорхойлсны дараа
Show Only Breakpoints-г сонгоно.


Байгуулалтаа Navigation Bar агуулсан динамик ажлын хуудас руу
экспортолж Center_Circle_Solution.html файл руу хадгал (Export
харилцах цонх – Advanced таб).



Экспортолсон ажлын хуудсаа нээ. Navigation Bar ашиглан
байгуулалтаа дахин хараад тойргийн төв байгуулахын тулд хэрэглэсэн
хэрэгслүүдээ доош цувуулан бичээрэй.
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7.7. Хэрэгслийн мөрийг засварлах
Одоо та ГеоГебра хэрэгслийн мөрийг хэрхэн өөрчилж тохируулах талаар үзэх
бөгөөд ингэснээр суралцагдын хэрэглэх боломжтой хэрэгслийн тоог
хязгаарлаж болно.
1. Tools цэсэн дэх
Customize Toolbar…
дээр дар.
2. Цонхны дээд хэсэгт
байрлах
өгөгдмөл
хэрэгслийн
мөр
(General,
Spreadsheet, CAS,
Data
Analysis)-өөс
сонгох боломжтой.
3. Цонхны зүүн гар
талд байгаа бүх
ГеоГебра
хэрэгслийн жагсаалт нь
сонгогдсон хэрэгслийн мөрний хэсэг нь юм. Хэрэв тухайн хэрэгслийн
нэрийн өмнө байрлах + тэмдэг дээр дарвал харгалзах хэрэгслийн багц
гарч ирнэ
4.
Move хэрэгслийн өмнөх + тэмдэг дээр дараад гарч ирэх хэрэгслийн
багцаас
Rotate around Point хэрэгслийг сонгоод Remove> товч дар.
Тэгээд
Record to Spreadsheet хэрэгслийг сонгон дахин Remove>
товч дар. Одоо
Move хэрэгслийн багцад ганцхан
Move хэрэгсэл л
үлдэв.
5. Одоо дараагийн хэрэгслийн багцуудыг нээж тойргийн төв байгуулахад
хэрэглэгдэх ( Intersect Two Objects,
Midpoint or Center,
Segment
between Two Points,
Perpendicular Line) эдгээрээс бусад бүх
хэрэгслүүдийг устга.
6. Дээш, доош товчлууруудыг ашиглан зүүн гар талын жагсаалтад байгаа
хэрэгслүүдийн дарааллыг өөрчилж болно.
7. Дууссаны дараа Apply товчлуурыг нэг удаа дар.
8. Ингээд ГеоГебра цонхон дахь засварлагдсан хэрэгслийн мөрийг хар.

Даалгавар




Тойргоос тусдаа байгаа бүх объектуудыг устга.
Энэ шинэчилсэн байгуулалтандаа засварласан хэрэгслийн мөр болон
хэрэгслийн мөр тусламж (Export харилцах цонх – Advanced таб) зэргийг
харуулан динамик ажлын хуудас хэлбэрээр экспортол
Динамик ажлын хуудсаа Center_Circle_Construction.html гэж хадгал.
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7.8. Сорилт: Эйлерийн нээлт
Даалгавар



Гурвалжны гурван онцлог цэгийг байгуулъя: багтаасан тойргийн төв,
ортотөв, хүндийн төв. Эдгээр цэг бүрийн хувьд хэрэглэгчийн хэрэгсэл
үүсгэж хадгална уу.
Нэг байгуулалттай хэрэглэгчийн хэрэгсэл ашиглан эдгээр гурван
цэгийн хоорондын хамаарлыг ол. Үүнийг 18-р зуунд Швейцарийн
математикч Эйлерийн нээсэн ба мэдээж динамик геометрийн програм
хангамж ашиглаагүй ;-).

Гурвалжныг багтаасан тойрог
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Geometry
болго.
Нэршлийн тохиргоог New Points
Only (Options цэс – Labeling) гэж
өөрчил.



Байгуулалтын алхмууд
1

Дурын ABC гурвалжин байгуул.

2

Гурвалжны бүх талуудад d, e, f дундаж перпендикуляр шулуун
байгуул.
Зөвлөгөө: Perpendicular Bisector хэрэгсэл ашиглан үүссэн
хэрчмийг сонго.

3

Хоёр дундаж перпендикуляр шулууны огтлолцлыг D гэе.

4

D дээр төвтэй ABC гурвалжны аль нэг оройг дайрсан тойрог
байгуул.

5

Багтаасан тойргийн төвийг D гэж нэрлэ.

6

Байгуулалтаа зөв эсэхийг дарж чирэх замаар шалгаарай.

7

Гурвалжныг багтаасан тойргийн төвийг байгуулах хэрэглэгчийн
шинэ хэрэгсэл үүсгэ.
Үүсэх обьектууд: Багтаасан тойргийн төв
Өгөгдөх обьектууд: A, B ба C цэгүүд
Нэр: Circumcenter
Хэрэгслийн тусламж: Гурван цэг дээр дар

8

Хэрэглэгчийн хэрэгслээ circumcenter.ggt нэртэй хадгал.
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Гурвалжны ортотөв
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Geometry
болго.
Нэршлийн тохиргоог New Points
Only (Options цэс – Labeling) гэж
өөрчил.



Байгуулалтын алхмууд
1

Дурын ABC гурвалжин байгуул.

2

Гурвалжны оройг дайруулан түүний эсрэг орших
перпендикуляр шулуун татаж харгалзан d, e, f гэж нэрлэе.

3

Хоёр перпендикуляр шулуунуудын огтлолцлыг байгуулж D гэе.

4

Ортотөвийг D гэж нэрлэе.

5

Байгуулалтаа зөв эсэхийг дарж чирэх замаар шалгаарай.

6

Гурвалжны ортотөвийг байгуулах хэрэглэгчийн хэрэгсэл үүсгэ.
Үүсэх обьектууд: Ортотөв
Өгөгдөх обьектууд: A, B ба C цэгүүд
Нэр: Orthocenter
Хэрэгслийн тусламж: Гурван цэг дээр дар

7

Хэрэглэгчийн хэрэгслээ orthocenter.ggt нэртэй хадгал.

талд

Гурвалжны хүндийн төв
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Geometry
болго.
Нэршлийн тохиргоог New Points
Only (Options цэс – Labeling) гэж
өөрчил.



Байгуулалтын алхмууд
1

Дурын ABC гурвалжин байгуул.

2

Гурвалжны талуудын D, E, F дундаж цэгүүдийг байгуул.

3

Дундаж цэг бүрийг эсрэг оройтой нь холбон d, e, f хэрчмүүд
байгуул.
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4

Хоёр хэрчмийн огтлолцлын цэгийг G гэе.

5

Хүндийн төвийг G гэж нэрлэ.

6

Байгуулалтаа зөв эсэхийг дарж чирэх замаар шалгаарай.

7

Гурвалжны хүндийн төвийг байгуулах хэрэгсэл үүсгэ.
Үүсэх обьектууд: Хүндийн төв
Өгөгдөх обьектууд: A, B ба C цэгүүд
Нэр: Centroid
Хэрэгслийн тусламж: Гурван цэг дээр дар

8

Хэрэглэгчийн хэрэгслээ centroid.ggt нэртэй хадгал.

Эйлерийн нээлт юу байсан бэ?
Даалгавар 1




GeoGebra дээр шинэ цонх нээгээд өөрийн байгуулсан гурван
хэрэглэгчийн хэрэгсэлүүд (circumcenter.ggt, orthocenter.ggt and
centroid.ggt)-ийг Хэрэгслийн мөрөнд оруул.
Дурын ABC гурвалжин дээр хэрэглэгчийн хэрэгслээ ашиглан багтаасан
тойргийн төв, ортотөв, хүндийн төвийг байгуул.
ABC гурвалжны оройнуудыг зөөж байгуулсан онцлог 3 цэгээ ажигла.
Цэгүүдийн хооронд ямар хамаарал байна вэ? Энэ хамаарлыг
дүрслэхийн тулд ГеоГебра геометрийн хэрэгслүүдийн нэгийг
ашиглаарай.

Даалгавар 2



ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ. Зөвхөн дараах хэрэгслүүдээс бүрдэх
хэрэгслийн мөрийг үүсгэ: Move, Polygon, Line through Two Points, Circle
with Center through Point, Circumcenter, Orthocenter and Centroid.
Засварлагдсан хэрэгслийн мөрийг хэрэгслийн тусламж хэсэгтэй хамт
агуулсан ГеоГебра хоосон цонхоо динамик ажлын хуудас хэлбэрээр
экспортол. Гурвалжин дахь Эйлерийн шулууны нээлтийн тухай
суралцагчидтайгаа хамт судлах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх
зааварчилгаагаа бодож бичээрэй.
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Тойргийн төвийг байгуулах ажлын хуудас

100

8. Харагдах нөхцөл ба
дараалал
ГеоГебра дадлага ажил №8

Гарчиг
8.1. Тоон шулуун дээр нэмэх үйлдлийг дүрслэх ........................................102
8.2. Анимацийн байгуулалт .........................................................................103
8.3. Нөхцөлт Formatting – сонгох нүд оруулах ...........................................105
8.5. Серпинскийн гурвалжин .......................................................................107
8.5. Дараалал байгуулах .............................................................................109
8.6. Натурал тоонуудын үржих үйлдлийн дүрслэл ....................................110
8.7. Сорилт: Безьегийн муруйнуудад суурилсан урлаг .............................112

ГеоГебрагийн гарын авлага

8.1. Тоон шулуун дээр нэмэх үйлдлийг дүрслэх
Бэлтгэл


ГеоГебра дээр шинэ цонх нээ.





Perspectives –
Geometry болго.
Input Bar (View цэс) харуул.
Options цэсэн дэх Labeling тохиргоог All New Objects болго.

Байгуулалтын алхмууд
1

График хэсгийн Properties харилцах цонхыг нээ.

4
5

Зөвлөгөө:
Preferences-ээс
Graphics сонго.
xAxis таб дээр Distance нүдийг тэмдэглэн текстийн талбарт 1
гэж оруул.
Basic таб дээр x-тэнхлэгийн minimum утгыг -21, харин maximum
утгыг 21 болго.
yAxis таб дээр Show yAxis тэмдэглэгээг арилга.
Graphics View-ийн Properties харилцах цонхыг хаа.

6

-10 – 10 завсартай, 1 алхамтай a тоон гулсагч үүсгэ.

7

-10 – 10 завсартай, 1 алхамтай b тоон гулсагч үүсгэ.

8

Гулсагчдын нэрний оронд тэдгээрийн утгыг харуул.
Зөвлөгөө: Stylebar - Set label style - Value

9

A = (0 , 1) цэг үүсгэ.

10

B = A + (a , 0) цэг үүсгэ.
Зөвлөгөө: B-ээс A хүрэх зайг a гулсагч тодорхойлно.

11

a урттай u = Vector[A, B] вектор уүүсгэ.

12
13

C = B + (0 , 1) цэг үүсгэ.
D = C + (b , 0) цэг үүсгэ.

14

b урттай v = Vector[C , D] вектор уүүсгэ.

15

R = (x(D) , 0) цэг үүсгэ.
Зөвлөгөө: D цэгийн x-координатыг x(D) та өгнө. Ингээд тоон
шулуун дээрх нэмэх үйлдлийн үр дүнг R цэг харуулна.

16

Z = (0, 0) цэг үүсгэ.

17

g = Segment[Z, A] хэрчим үүсгэ.

2
3
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18

h = Segment[B, C] хэрчим үүсгэ.

19

i = Segment[D, R] хэрчим үүсгэ.

20

Properties харилцах цонх ашиглан байгуулалтаа сайжруул
(вектор гулсагчдын өнгийг ижил болгох, шулууны хэлбэр,
гулсагчдыг бэхлэх, нэрүүдийг нуух г.м.).

Динамик бичвэр оруулах
Харгалзах нэмэх үйлдлийг харуулах динамик текстийг оруулан интерактив
дүрсийг сайжруул. Нэмэх үйлдлийн хэсгүүдийг харуулахдаа ялгаатай өнгөтэй
динамик текстийг алхам алхмаар оруулах хэрэгтэй.

1

Нийлбэрийн үр дүнг r = a + b тооцоол.

2

text1: a динамик текст оруул.

3

text2: + динамик текст оруул.

4

text3: b динамик текст оруул.

5

text4: = динамик текст оруул.

6

text5: r динамик текст оруул.

7

text1, text3, text5-үүдийн өнгийг харгалзах гулсагч, векторүүд,
мөн R цэгтэй ижил өнгөтэй болго

8

График хэсэгт текстийг байрлуул.

9

Гулсагчдын нэрүүдийг нуугаад текстээ бэхэл (Properties).

10

Интерактив дүрсээ динамик ажлын хуудас руу экспортол.

8.2. Анимацийн байгуулалт
ГеоГебра нь гулсагчууд (тоонууд, өнцгүүд), мөр (хэрчим, шулуун, функц,
муруй г.м.) дээрх цэгүүдэд анимаци хийх боломжийг олгодог. Анимацийг
ажиллуулах үед ГеоГебра үйл ажиллагааг бүтнээр нь хадгалдаг. Энэ нь
анимацийг тоглуулах үед байгуулалтандаа өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрдөг.
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Байгуулалтын алхмууд
1

2

3

4

Өмнөх дадлагаар хийсэн ГеоГебра файлаа нээ.
a гулсагч дээр баруун даралтаар (MacOS: Ctrl-даралт) гарч
ирэх хамаарлын цэснээс Animation On-г сонго.
Зөвлөгөө: График хэсгийн зүүн доод буланд анимацийн товч
гарч ирнэ.
пауз эсвэл
үргэлжлүүлэх анимацийн аль нэгийг
дарж болно.
b гулсагч дээр баруун даралтаар (MacOS: Ctrl-даралт) гарч
ирэх хамаарлын цэснээс Animation On-г сонго.
Зөвлөгөө: Энэ гулсагчийн анимацийг зогсоох бол хамаарлын
цэсний Animation On тэмдэглэгээг арилга.
a, b гулсагчийн Object Properties харилцах цонхыг нээн Slider
табыг сонго. Анимацийн төлөв байдлыг энд өөрчилж чадна
(нарийвлалыг доор харуулав). Гулсагчдын өөр тохиргоог
туршиж, r үр дүнгийн анимацийн нөлөөллийг тодорхойл.

Та Object Properties цонхонд анимацийнхаа төлөв байдлыг өөрчилж чадна.
Хурд: 1 хурд гэдэг нь 10 секундын дотор өгөгдсөн интервалаар нэг удаа гүйнэ
гэсэн үг юм.
Давталт:
⇔ Хэлбэлзэх
Өсөх буурахын хооронд ээлжлэн циклдэж хөдлөнө.
⇒ Өсөх
Гулсагчийн утга үргэлж өснө. Гулсагч хамгийн их утгандаа хүрсний дараа
буцаад хамгийн бага утгаасаа эхэлж гүйнэ.
⇐ Буурах
Гулсагчийн утга үргэлж буурна. Гулсагч хамгийн бага утгандаа хүрсний
дараа буцаад хамгийн их утгаасаа эхэлж гүйнэ.
⇒ Өсөх (1 удаа)
Гулсагчийн утга өснө. Гулсагч хамгийн их утгандаа хүрсний дараа хөдөлгөөн
зогсоно.
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8.3. Нөхцөлт формат – сонгох нүд оруулах
Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Check Box to Show / Hide Objects
(Объектыг харуулах/нуух СонгохНүд)
Шинэ!
Зөвлөгөө: График хэсэг дээр дарж сонгох нүдний харилцах цонхыг нээнэ.
Харуулж/нуухыг хүсч байгаа обьектоо доош задрагч цэснээс сонгож
тайлбар оруул.

Байгуулалтын алхмууд
График хэсэгт нэмэх үйлдлийн үр дүнг харуулах эсвэл нуухыг зөвшөөрсөн
сонгох нүд оруул.

1

Check Box to Show / Hide Objects хэрэгслийг идэвхжүүл.

2

График хэсэг дээр дарж сонгох нүдний харилцах цонхыг нээн
нэмэх үйлдлийн үр дүнг гаргая.

3

Caption бичвэрийн талбарт Show result гэж бич.

4

Доош задрагч цэснээс text5-г сонгоно. Энэ обьектын
харагдацыг сонгох нүдээрээ хянана.
Зөвлөгөө: График хэсэг дэх text5 дээр даран сонгох нүдтэй
хамаатай обьектуудын жагсаалт руу оруулж болно.

5

Apply дарж сонгох нүдийг үүсгэ.

6

Move хэрэгслээр сонгох нүдэн дээр дарж өөрчлөн text5-ийг
нууж харуулж туршаарай.

7

Сонгох нүдийг ийш тийш хамаагүй хөдөлгөхгүйн тул бэхлэх
хэрэгтэй (Properties).

8

Шинэ интерактив дүрсээ динамик ажлын хуудас руу экспортол.
Зөвлөгөө: Энэ ажлын хуудсаа өөр нэрээр хадгалах ёстой.
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Булийн хувьсагчид
Check Box to Show / Hide Objects нь ГеоГебра дахь булийн хувьсагчийн
график дүрслэл юм. Энэ нь сонгох нүд сонгогдсон бол (Булийн хувьсагч =
үнэн) эсвэл сонгогдоогүй бол (Булийн хувьсагч = худал) үнэн эсвэл худлын
аль нэгийг дүрсэлнэ.
1. Properties dialog нээ. Булийн утгуудын жагсаалт зөвхөн c гэж
нэрлэгдэх нэг обьектыг агуулсан байна. c обьект нь булийн утгын
график дүрслэл болох сонгох нүд юм.
2. Object Properties dialog-ийн зүүн талын обьектуудын жагсаалтаас text5
сонго.
3. Advanced табыг даран Condition to Show Object нэртэй текстийн
талбарыг хар. Энд c сонгох нүдний нэрийг харуулна.
Зөвлөгөө: Энэ нь text5-ийн харагдах байдал сонгох нүдний байдлаас
хамаарна гэсэн үг.
4. Properties dialog-ийн обьектуудын жагсаалтаас R цэгийг сонго.
Advanced табыг дар. Condition to Show Object текстийн талбар хоосон
байна.
5. Show Object текстийн талбарт j гэж оруул. R цэгийн харагдац одоо
сонгох нүдтнй холбогдсон.
6. Тоон шулуун дээр орших R цэгтэй хоёр дахь векторыг холбохоод 4 ба 5
дахь алхмыг i хэрчмийн хувьд давтаж хий.
Зөвлөгөө: Одоо таны динамик дүрсийн гурван обьект сонгох нүдээр
хянагдана: text5 (нийлбэрийн үр дүнг харуулах), R цэг ба i хэрчим (тоон
шулууны үр дүнг харуулах).
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8.5. Серпинскийн гурвалжин
Одоо бид Серпинскийн гурвалжин
хэмээн нэрлэгдэх байгуулалт хийдэг
хэрэглэгчийн
хэрэгслийг
хэрхэн
хийхтэй танилцана.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.



Perspectives –
Geometry
сонго.
Options цэсний Labeling-г New
Points Only болго.



Байгуулалтын алхмууд
1

Дурын ABC гурвалжиын байгуул.

2

Гурвалжны өнгийг хар болгож өөрчил (Stylebar).

3

Гурвалжны AB талын дундаж цэг D-г байгуул.

4

Гурвалжны BC талын дундаж цэг E-г байгуул.

5

Гурвалжны AC талын дундаж цэг F-г байгуул.

6

DEF гурвалжин байгуул.

7

DEF гурвалжны өнгийг цагаан болгоод 100% дүүргэн ихэсгэ
(Properties dialog).

8

DEF гурвалжны талуудын өнгийг хар болго (Properties dialog).

9

10
11

Sierpinski нэртэй шинэ хэрэгсэл хий (Tools цэс).
Үүсэх обьектууд: D, E, F цэгүүд, DEF гурвалжин, DEF
гурвалжны талууд
Өгөгдөх обьектууд: A, B ба C цэгүүд
Нэр: Sierpinski
Хэрэгслийн тусламж: Гурван цэг дээр дар
Серпинскийн гурвалжны хоёр дахь үеийг хийхийн тул ADF,
DBE, FEC гурван хар гурвалжныг хэрэглэгчийн шинэ хэрэгслээ
ашиглан бүтээе.
Серпинскийн гурвалжны гурав дахь үеийг хийхийн тул есөн хар
гурвалжныг шинэ хэрэгслээрээ үүсгэ.
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Харагдах нөхцөл
Серпинскийн гурвалжны ялгаатай алхмуудыг
харуулах/нуух сонгох нүд оруул.

1

2

3

4

5

6

7

A, B, C цэгүүдээс бусад бүх цэгийг нуу.
Серпинскийн гурвалжны эхний алхмыг Check Box to Show / Hide
Objects ашиглан харуулах/нуух болго.
Тайлбар: 1-р үе
Сонгогдох обьектууд: Зөвхөн том цагаан гурвалжин ба түүний
талууд
Move хэрэгслээр сонгох нүдийг тэмдэглэж, болиулж цагаан
гурвалжин болон түүний талуудыг нууж, харуулж туршиж үз.
Серпинскийн гурвалжны хоёр дахь үеийг Check Box to Show /
Hide Objects ашиглан харуулах/нуух болго.
Тайлбар: 2-р үе
Сонгогдох обьектууд: Дундажаар хуваах гурван цагаан
гурвалжнууд ба тэдгээрийн талууд
Move хэрэгслээр сонгох нүдийг тэмдэглэж, болиулж
Серпинскийн гурвалжны хоёр дахь үеийг нууж, харуулж турш.
Серпинскийн гурвалжны гурав дахь үеийг Check Box to Show /
Hide Objects ашиглан харуулах/нуух болго.
Тайлбар: 3-р үе
Сонгогдох обьектууд: Есөн жижиг цагаан гурвалжнууд ба
тэдгээрийн талууд
Move хэрэгслээр сонгох нүдийг тэмдэглэж, болиулж
Серпинскийн гурвалжны гурав дахь үеийг нууж, харуулж турш.
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8.5. Дараалал байгуулах
Thereby, the type of object, the length of the sequence (that’s the number of
objects created) and the step width (e.g. distance between the objects) can be set
using the following command syntax: Геогебра нь обьектуудын жагсаалтаас
боловсруулан дараалал үүсгэх командыг санал болгодог. Иймээс обьектын
төрөл, дарааллын урт (энэ нь үүссэн обьектын тоо) ба алхмын өргөн
(обьектуудын хоорондох зай) зэргийг тохируулан дараах командын бүтцийг
ашиглан байгуулах боломжтой.
Sequence[<expression>, <variable>, <from>, <to>, <step>]
Тайлбар:
 <expression>:
Үүссэн обьектуудын төрлийг тодорхойлно. Хувьсагч агуулсан илэрхийлэл
хэрэгтэй ((i, 0) нь i хувьсагчтай г.м.).
 <variable>:
Ашигласан хувьсагчийн нэрийг ГеоГебрад хэлнэ.
 <from>, <to>:
Ашигласан хувьсагчийн завсрыг тодорхойлно (1-ээс 10 хүртэл г.м.).
 <step>:
Ашигласан хувьсагчийн алхмын өргөнийг тодорхойлж, тохируулна (0.5
г.м.).

Дарааллын жишээнүүд


Sequence[(n, 0), n, 0, 10]
o x-тэнхлэг дээр зөвхөн 11 цэгүүдийн жагсаалт үүсгэнэ.
o (0, 0), (1, 0), (2, 0), …, (10, 0) координаттай цэгүүд.



Sequence[Segment[(a, 0), (0, a)], a, 1, 10, 0.5]
o 0.5 зайтай хэрчмүүдийн жагсаалт үүсгэнэ.
o Хэрчим бүр x-тэнхлэгийн цэг ба y-тэнхлэгийн цэгтэй холбогдоно
((1, 0) ба (0, 1) цэгүүд; (2, 0) ба (0, 2) цэгүүд г.м.).



Хэрэв s нь 1 – 10 завсарт, 1 алхамтай гулсагч бол дараах команд
Sequence[(i, i), i, 0, s]
o s гулсагчийг дарж динамикаар өөрчлөхөд s + 1 ширхэг цэгүүдийн
дараалал үүсгэнэ.
o (0, 0), (1, 1), …, (10, 10) координаттай цэгүүд.
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8.6. Натурал тоонуудын үржих үйлдлийн дүрслэл
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.





Perspectives –
Geometry сонго.
Input Bar (View цэс) харуул.
Options цэсний Labeling-г All New
Objects болго.

Байгуулалтын алхмууд
1

1 – 10 завсартай, 1 алхамтай, Width 300 байх Багана босоо
гулсагч үүсгэ.

2

A цэг байгуул.

3

A цэгээс Багана өгөгдсөн урттай a хэрчмийг байгуул.

4

Багана гулсагчийг хөдөлгөн өгсөн урттай хэрчмийг шалга.

5

A цэгийг дайрсан a хэрчимтэй перпендикуляр b шулуун тат.

6

B цэгийг дайрсан a хэрчимтэй перпендикуляр c шулуун тат.

7

1 – 10 завсартай, 1 алхамтай, 300 өргөнтэй Мөр хэвтээ гулсагч
үүсгэ..

8

A төвтэй, Мөр өгсөн радиустай d тойрог байгуул.

9

Мөр гулсагчийг хөдөлгөн өгсөн радиустай тойргийг шалга.

10

d тойргийн c шулуунтай огтлолцох цэгийг C гэе.
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11

C огтлолцлын цэгийг дайрсан a хэрчимтэй параллель e шулуун
тат.

12

c ба e шулуунуудын огтлолцлыг D гэе.

13

ABDC олон өнцөгт байгуул.

14

d тойрог, a хэрчим болон ба шулуунуудын нуу.

15

Хэрчмүүдийн нэрийг нуу (Stylebar).

16

Багана болон Мөр хоёр гулсагчийн утгыг 10 болго.
Босоо хэрчмүүдийн жагсаалт үүсгэ.
Sequence[Segment[A+i(1, 0), C+i(1, 0)], i, 1, Columns]

17

18
19

20

21

Тэмдэглэл:
A + i(1, 0) нь хоорондоо 1 зайтай, A цэгээс эхлэх цувралыг
тодорхойлно.
C + i(1, 0) нь хоорондоо 1 зайтай, C цэгээс эхлэх цувралыг
тодорхойлно.
Segment[A + i(1, 0), C + i(1, 0)] эдгээр цэгүүдийг хос
хосоор нь хооронд нь холбосон хэрчмүүдийн жагсаалт үүснэ.
График хэсэгт харагдахгүй хэрчмүүдийн төгсгөлийг ч тэмдэглэнэ.
Багана гулсагч үүссэн хэрчмүүдийн тоог тодорхойлно.
Хэвтээ хэрчмүүдийн жагсаалт үүсгэ.
Sequence[Segment[A+i(0, 1), B+i(0, 1)], i, 1, Rows]

Багана болон Мөр гулсагчдыг хөдөлгөн байгуулалтыг шалга.
Багана ба Мөр гулсагчдын утгыг үржигдэхүүнээр ашиглан үржих
үйлдлийг томъёолсон статик болон динамик текст оруул:
text1: Columns
text2: *
text3: Rows
text4: =
Үржих үйдлийн үр дүнг тооцоол:
result = Columns * Rows

22

text5: result динамик текст оруул.

23

A, B, C, D цэгүүдийг нуу.

24

Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруул.
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8.7. Сорилт: Безьегийн муруйнуудад суурилсан урлаг
Безьегийн муруйнуудыг компьютер графикт
хэрэглэдэг параметрт муруйнууд юм.
Жишээлбэл,
вектор фонт дээр гөлгөр
шугамуудыг үүсгэхийн тулд хэрэглэж байна.
Одоо Безьегийн муруйнууд дээр суурилсан
зарим ‘торон урлаг’ байгуулцгаая.

Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.





Perspectives –
Geometry сонго.
Input Bar (View цэс) харуул.
Options цэсний Labeling-г All New Objects болго.

Байгуулалтын алхмууд
1

A, B төгсгөлтэй a хэрчим байгуул.

2

A, C төгсгөлтэй b хэрчим байгуул.

3

Interval 1 – 50, Increment 1 болон Width 200-тай n гулсагч үүсгэ.

4

5

6

Sequence[A + i/n (B - A), i, 1,
Зөвлөгөө: Энэ дараалал хоорондох зай
хуваасантай тэнцэх AB хэрчмийн n
үүсгэнэ.
Sequence[A + i/n (C - A), i, 1,
Зөвлөгөө: Энэ дараалал хоорондох зай
хуваасантай тэнцэх AC хэрчмийн n
үүсгэнэ.

n] оруул.
нь a хэрчмийн уртыг n
цэгүүдийн жагсаалтыг
n] үүсгэ.
нь b хэрчмийн уртыг n
цэгүүдийн жагсаалтыг

Цэгүүдийн жагсаалтыг хоёуланг нуу.
Хэрчмүүдийн жагсаалт үүсгэ.

7
8
9
10

Sequence[Segment[Element[list1,i],Element[list2,n-i]],i,1,n]

Зөвлөгөө: list1 ба list2 дарааллын эхнийх сүүлийнхтэй, 2 дахийг
сүүлийн өмнөхтэй, ... сүүлийнхийг эхнийх холбосон хэрчмүүд.
Stylebar ашиглан байгуулалтаа сайжруул.
A, B, C цэгүүдийг хөдөлгөж Безьегийн муруйн дүрслэлийг
өөрчил.
n гулсагчийг дарж Безьегийн муруйг үүсгэсэн хэрчмүүдийн тоог
өөрчил.

Тэмдэглэл: Таны үүсгэсэн хэрчмүүд Безьегийн квадрат муруйн шүргэгчид
болно.
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Даалгавар
Цэгүүд, хэрчмүүдийн дараалал ашиглан ГеоГебратай илүү ‘торон урлаг’
хийгээрэй.
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9.1. ГеоГебрагийн хүснэгтийн хэсгийн танилцуулга
Perspectives нэмэлт цонхноос

Spreadsheet & Graphics эсвэл View цэснээс

Spreadsheet аль нэгийг сонгож Spreadsheet View (Хүснэгтийн хэсэг)-ийг
нээнэ.

Хүснэгтийн оруулах нүднүүд
ГеоГебрагийн Хүснэгтийн хэсэгт нүд бүр нь тэдгээрийн хаягийг заах тодорхой
нэртэй байдаг. Жишээ нь: А баганын 1 дүгээр мөрний нүд нь А1 гэсэн нэртэй.
Тэмдэглэл: Тухайн харгалзах нүдний агуулгыг хаяглахын тулд тэдгээр нүдний
нэрүүдийг илэрхийлэл болон командад ашигладаг.
Хүснэгтийн нүдэнд зөвхөн тоо төдийгүй ГеоГебрад дэмжигдсэн математикийн
бүх төрлийн объектууд (цэгүүдийн координат, функцүүд, командууд г.м.)-ыг
оруулж болно Хэрэв боломжтой бол ГеоГебра нь Хүснэгт хэсэгт оруулсан
объектуудын график дүрслэлийг шууд График хэсэгт гаргадаг. Ингэснээр,
объектын нэр нь анх түүнийг үүсгэхэд хэрэглэгдсэн хүснэгтийн нүдний нэртэй
адил болдог (А5, С1 г.м.).
Тэмдэглэл: Өгөгдмөл утгаар, хүснэгтийн объектууд Алгебр хэсгийн нэмэлт
объектууд шиг ангилагдсан байдаг. Эдгээр объектуудыг харуулахын тулд
Алгебр хэсгийн Stylebar-аас

Auxiliary Objects сонгодог.
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9.2. Хүснэгт рүү бичих
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх
нээ.



Perspectives
–
Spreadsheet & Graphics
болго.
Input Bar (View цэс) харуул.



Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Record to Spreadsheet (Хүснэгт рүү бичих)

Шинэ!

Байгуулалтын алхмууд
1

Өгөгдмөл завсарт 1 алхамтай a гулсагч үүсгэ.

2

Оруулах мөрөнд A = (a, 2a) гэж оруулан A цэг үүсгэ.
Зөвлөгөө: a гулсагчийн утга A цэгийн x-координат, yкоординатыг давхар тодорхойлно.

A = (a, 2a)

3

График хэсэгт A цэгийн нэрийг харуул.

4

a гулсагчийн утгыг өөрчилж A цэгийг ялгаатай байрлалыг
тайлбарла.

5

Move Graphics View, түүнчлэн Zoom In ба Zoom Out
хэрэгслийг ашиглан график хэсгийн харагдах хэсгийг A
цэгийн бүх байрлалыг харагдахаар тохируул.

6

A цэгийг мөрийг үлдээ.
Зөвлөгөө: A цэг дээр баруун-даралт (MacOS: Ctrlдаралт)-аар хамаарлын цэснээс Trace On сонго.

7

Change the value of slider a to examine the trace point A
leaves for every slider position. a гулсагчийн утгыг
өөрчлөхөд гулсагчийн байрлал бүр дэх A цэгийн
үлдээсэн мөрийг тайлбарла.
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8

a гулсагчийн утгыг -5 болго.

9

A цэгийн ялгаатай байрлалуудын координатуудыг
Хүснэгт рүү бичье:
(1) Record to Spreadsheet хэрэгслийг сонго. Тэгээд A цэг
дээр дарж түүнийг тодруул.
Тэмдэглэл: А цэгийн эхний байрлал дахь х-координат
нь хүснэгтийн А1 нүдэнд, у-координат нь В1 нүдэнд
бичигдэнэ.
(2) Одоо, а гулсагчийн утгыг өөрчилж А цэгийн бүх
боломжит байрлалын координатуудыг бичиж авна.
Тэмдэглэл: Гулсагчийг хөдөлгөхөөсөө өмнө өөр
хэрэгсэл бүү идэвхжүүлээрэй.

Даалгаврууд
Даалгавар 1: В багана дахь у утгуудын зүй тогтлыг шалгах
Энэ байгуулалтаа суралцагчдадаа өгөөд, А цэгийн ялгаатай байрлалуудын
у-координатуудын үүсгэсэн үүсгэсэн B багана дахь зүй тогтлыг хамтдаа
судлаарай. Суралцагчдадаа А цэгийн ялгаатай байрлалуудаар үүсэх
функцийн графикын тухай таамаглал хийхэд нь тусалж, дэмжлэг үзүүлээрэй.
Таамаглал нь зөв эсэхээ шалгахын тулд харгалзах функцээ суралцагчид
Оруулах мөрөнд бичих хэрэгтэй (бүх цэгүүдийг дайрсан шулуун үүсгэвэл
сурагч f(x) = 2x гэж оруулна г.м.).
Даалгавар 2: Шинэ бодлого зохиох
A цэгийн y-координатыг өөрчилж шинэ бодлого зохиоё:


Move горим дээр A цэг дээр давхар даралт хийн Redefine харилцах
цонхыг нээ.





A цэгийн y-координатыг өөрчил, жишээлбэл a^2.
Stylebar ашиглан A цэгийн хэмжээ эсвэл өнгийг өөрчил.
А цэгийн шинэ байрлалын координатуудыг хүснэгт рүү бичихийн тулд
дээрх зааврын 7 – 9 дүгээр алхмыг дахин хийгээрэй.
Тэмдэглэл: Хэрэв А, В багануудын хуучин утгуудыг устгаагүй бол
ГеоГебра нь автоматаар 2 хоосон багананд х, у координатуудын утгыг
бичдэг (C ба D багануудад г.м.).
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9.3. Хамааралтай хувилах ба шугаман тэгшитгэлүүд
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.




Perspectives –
Spreadsheet & Graphics болго.
Input Bar (View цэс) харуул.

Байгуулалтын алхмууд
Move Graphics View хэрэгслийг идэвхижүүлж координатын
системийн эхийг график хэсгийн зүүн доод булан руу чирч
байрлуул.

1

2

(0, 0)

Хүснэгт хэсэгт А1 нүдэнд дарж (0, 0) цэгийн координатыг
оруул.

3

(1, 1)

Хүснэгт хэсэгт А2 нүдэнд дарж (1, 1) цэгийн координатыг
оруул.

4

График хэсэг дээрх хоёр цэгийн нэрийг харуул.

5

Оруулсан цэгийн координатыг А баганын бусад нүдэнд
хамааралтай хувилахдаа:
(1) Хулгана ашиглан А1, А2 нүднүүдийг идэвхижүүл.
(2) Идэвхжүүлсэн завсрын баруун доод буланд байгаа
жижиг квадрат дээр дар.
(3) Хулганаар доош чирч А11 нүд хүртэл заагчийг шилжүүл.

6

Move Graphics View, түүнчлэн Zoom In ба Zoom Out
хэрэгслийг ашиглан график хэсгийн харагдах хэсгийг бүх
байгуулсан цэгүүд харагдахаар тохируул.
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Даалгаврууд
Даалгавар 1: Цэгүүдийн дарааллын координатыг шалгах
Хэрэв дээр тодорхойлогдсон Хүснэгт хэсгийн “хамааралтай хувилах” чанарыг
ашиглавал ямар тоонуудын дараалал үүсэх вэ?
Зөвлөгөө: Бүх үүсгэсэн цэгүүдийн х-координатыг шалгаж, тэдгээр нь
хоорондоо ямар хамааралтай талаар таамаг дэвшүүл. Тэгээд цэгүүдийн укоординатыг ашиглан таамаглалаа шалга.
Даалгавар 2: Тохирох тэгшитгэл олох
Энэ дарааллын бүх цэгээр үүсэх графикын тэгшитгэлийн тухай таамаглал
дэвшүүл. Таамагласан тэгшитгэлээ Оруулах мөрөнд бичиж таамаглалаа
шалга.
Даалгавар 3: Шинэ бодлого зохиох
Анхны цэгүүдийн координатыг өөрчилж цэгүүдийн дараалал үүсгэх явцыг
суралцагчдаараа тайлбарлуулж болно.
Хувилбар 1: Хүснэгт хэсэг дэх анхны цэгүүдийг өөрчил.
А2 нүдэнд давхар даралт хийн харгалзах координатыг (1, 2) болгож
өөрчил. Enter товч дарсны дараа А2 цэгээс хамаарах бүх цэгүүд Хүснэгт
хэсэг болон түүнчлэн График хэсэгт хоёуланд автоматаар өөрчлөгдөх болно
Хувилбар 2: График хэсэг дэх анхны цэгүүдийг өөрчлөх
Move хэрэгсэл идэвхжүүлэн А2 цэгийг координатын систем дээр чирэн өөр
байрлал руу шилжүүл. А2 цэгээс хамаарах бүх цэгүүд шууд Хүснэгт хэсэг
болон түүнчлэн График хэсэгт хоёуланд автоматаар өөрчлөгдөх болно.
Тэмдэглэл: Цэгүүдийн координатыг бүхэл тоо болгож хязгаарлахын тулд
Point Capturing-г Fixed to Grid болгоно. Stylebar ашиглан

Grid харуул.

Зөвлөгөө: А1 цэгийн координатын өөрчлөлтийг ашиглан координатын
системийн эхийг дайраагүй y = m x + b хэлбэрийн шугаман тэгшитгэлийн үр
дүн бүхий бодлого зохиож болно.
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9.4. Тоонуудын зүй тогтлыг судлах
Кубын гадаргуу ирмэгийн уртаасаа хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөхийг судалъя.

Харандаа цаастай бэлтгэл
Кубын ирмэгийн урт е өгөгдсөн бол түүний гадаргууг тооцоол. Хоёроос
багагүй ирмэгийн уртын утга агуулсан хүснэгт зохио, гэхдээ хамтрагчтайгаа
адил тоо бүү сонгоорой.

ГеоГебра дахь бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
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Байгуулалтын алхмууд
Өгөгдлөөр цэгэн график үүсгэх
1

Хүснэгтийн A баганы нүднүүдэд дараах тоонуудыг оруул:
A1: 1
A2: 2

2

A1, A2 нүднүүдийг идэвхжүүл. Ялгаатай урттай ирмэгүүдийн
дараалал үүсгэхийн тул А10 нүд хүртэл хамааралтай хувил.
Зөвлөгөө: 1 – 10 хүртэл бүхэл тоонууд үүснэ.

3

В1 нүдэнд А1 нүдний ирмэгийн уртыг ашиглан кубын гадаргуун
талбайг олох томъёог оруул.
Зөвлөгөө: B1 нүдийг идэвхжүүлэн тэнцүүгийн тэмдэг оруулсны
дараа A1 нүдэн дээр даран түүний нэрийг оруулж болно.

4

B1 нүдийг сонгон доош B10 хүртэл хамааралтай томъёог
хувилна.

5

Энэ өгөгдлөөр цэгэн график байгуулна:
(1) Хулгана ашиглан А, В багануудын тоо агуулсан бүх нүдийг
идэвхжүүл.
(2) Идэвхижсэн нүднүүдийн нэг дээр баруун-даралт (MacOS:
Ctrl-даралт)-аар гарч ирэх цонхноос Create List of Points
сонго.
Тэмдэглэл: Байгуулагдсан цэгүүдийн х-координатыг А баганы
утгууд, у-координатыг B баганы утгууд тодорхойлно.
Зөвлөгөө: Эдгээр өгөгдлүүдээр үүссэн цэгүүд нь Алгебр
хэсэгт цэгүүдийн жагсаалт шиг дүрслэгддэг. Өгөгдмөл
тохиолдолд ГеоГебра энэ жагсаалтыг L1 гэж нэрлэнэ.

6

y-тэнхлэгийн хэмжээсийг
өөрчлөөд
Move Graphics View
хэрэгсэл ашиглан График хэсэгт бүх цэгүүдийг харагдахаар
тохируул.
Зөвлөгөө: Move Graphics View хэрэгслийг сонго. y-тэнхлэг дээр
даран чирэхэд нэгжийн утгыг хангалттай өөрчилж болохыг хар.

B багана дахь тоонуудын зүй тогтлыг судлах
7

С2 нүдэнд гадаргуун талбайн дараалсан хоёр утгын ялгаврыг
олох =B2-B1 томъёог оруул.

8

С2 нүдийг сонгоод С10 нүд хүртэл хамааралтай хувил

9

D3 нүдэнд дараалсан ялгаврын ялгаврыг олох =C3-C2 томъёог
оруул.

10

D3 нүдийг сонгоод D10 нүд хүртэл хамааралтай хувил
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Даалгавар 1
C, D баганууд дахь тоон дарааллыг шалга. График хэсэгт дүрслэгдсэн бүх
цэгүүдээр үүсгэх олон гишүүнтийн функцийн тухай таамаг дэвшүүлээд
өгөгдсөн е ирмэгийн уртын хувьд кубын гадаргууг тооцоол.
 C, D бананууд дахь ялгаврын дарааллыг судлах замаар олон
гишүүнтийн зэргийг тодорхойлох боломжтой юу?
 Бид утгуудын ялгаврыг яагаад дахин дахин давтан тооцоолсон
талаархи гол санааг хамтрагчтайгаа ярилцаарай.
 C, D баганан дахь ялгаврын дарааллуудыг судлах замаар олон
гишүүнтийн коэффициентийг тодорхойлох боломжтой юу?
 Хэрэв А баганы утгууд дараалсан бүхэл тоонууд (1, 3, 5, ... г.м.) биш
байсан бол юу болох вэ? Хариултандаа тайлбар өг.
Олон гишүүнтийн талаархи таамаглалаа шалгая
11

0 – 5 завсартай, 1 алхамтай n гулсагч үүсгэ. Хэвтээ байдлаас
Босоо болгон гулсагчийн чиглэлийг өөрчил (Slider таб).

12

0 – 10 завсартай, 1 алхамтай a гулсагч үүсгэ. Хэвтээ байдлаас
Босоо болгон гулсагчийн чиглэлийг өөрчил (Slider таб).

13

a коэффициенттэй, n зэргийн олон гишүүнт үүсгэхийн тулд
f(x) = a * x^n оруул.
Тэмдэглэл: Харгалзах гулсагчдыг ашиглан n зэрэг, түүнчлэн a
коэффициентийг өөрчлөх боломжтой.

14

a, n гулсагчдын утгыг өөрийн таамаглалдаа тохируулан өөрчил.
Энэ олон гишүүнт нь График хэсэгт дүрслэгдсэн бүх цэгүүдийг
дайрч чадаж байна уу?

Байгуулалтаа сайжруулах

15

График хэсэгт олон гишүүнтийн тэгшитгэлийг динамик бичвэр
хэлбэрээр оруул.
Зөвлөгөө: Insert Text хэрэгсэл сонгоод график хэсэгт дарахад
харилцах цонх гарч ирнэ.
(1) Бичвэрийн хэсэгт f(x) = оруул.
(2) Нэрийг нь бичвэрийн цонхонд оруулахдаа олон гишүүнтийн график дээр дар.
Зөвлөгөө: ГеоГебра шаардлагатай бол динамик текстийг
автоматаар оруулна.
(3) OK товчлуур дар.

16

Олон гишүүнтийн тэгшитгэлийг харуулах/нуух сонгох нүд оруул.
Зөвлөгөө: Check Box to Show/Hide Objects хэрэгслийг сонгоод
график хэсэг дээр даран сонгох нүдний харилцах цонхыг нээ.
(1) Тайлбар дээр Тэгшитгэл харуулах гэж бич.
(2) Жижиг хар суман дээр дарж идэвхтэй объектуудын
жагсаалтыг нээ.
(3) Жагсаалтаас text1 сонгон Apply дарна.
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Зөөх хэрэгслийг идэвхижүүлээд бичвэрийн харагдах хэсгийг
сонголт хийх нүдээр удирдаад үзээрэй.

17

Properties харилцах цонх нээгээд график хэсэгт байгаа
объектуудын байршлуудыг сайжруул (олон гишүүнт болон
цэгүүдийн өнгийг өөрчлөөд, бичвэрийн өнгийг олон гишүүнтийн
өнгөтэй тохируулах, график хэсэг дэх бичвэр, сонгох нүд,
гулсагчийн байрлалыг бэхлэх г.м.).

18

Даалгавар 2




Функцийн дараалсан хоёр утгуудын ялгавруудын дарааллыг судлах
тухай энэ ойлголт нь f(x) = a xn бүх олон гишүүнтийн хувьд биелдэг
болохыг шалгаж үзээрэй.
Санамж: Функцийн утгуудын жагсаалт үүсгэхийн тулд В1 нүдэнд
томъёо оруулаад түүнийгээ В10 нүд хүртэл хамааралтай хувилна.
Томъёо бичихдээ тэнцүүгийн тэмдгээр эхлүүлэхээ бүү мартаарай
(= x^2 г.м.).
f(x) = a xn + b олон гишүүнтийн тогтмолыг хялбараар тодохойлохын
тулд график хэсэг, хүснэгт хэсгүүдэд ямар өөрчлөлт хийх вэ?

9.5. Цэгэн график ба регрессийн шулуун
Бэлтгэл


ГеоГебрагийн шинэ цонх нээ.
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Шинэ хэрэгслийн танилцуулга
Best Fit Line (Регресиийн шулуун)

Шинэ!

Байгуулалтын алхмууд
1

А баганын хүснэгтийн нүднүүдэд доорхи тоонуудыг оруул:
A1: 1
A2: 5
A3: 2
A4: 8
A5: -2

2

B баганын хүснэгтийн нүднүүдэд доорхи тоонуудыг оруул:
B1: -1
B2: 2
B3: 3
B4: 4
B5: 1

3

Эдгээр өгөгдлөөр цэгэн график үүсгэе:
(1) Хулгана ашиглан А, В багануудын тоо агуулсан нүднүүдийг
идэвхижүүл.
(2) Идэвхжүүлсэн нүднүүдийн аль нэг дээр баруун-даралт
(MacOS: Ctrl-даралт)-аар гарч ирэх цонхноос Create List of
Points сонго.
Тэмдэглэл: А баганын утгууд байгуулагдсан цэгүүдийн хкоординатыг, В баганын утгууд у-координатыг тодорхойлно.

4

Best Fit Line хэрэгслийг ашиглан өгөгдсөн цфэгүүдийн
Регрессийн шулууныг үүсгэ.
Зөвлөгөө: Best Fit Line хэрэгслийг идэвхжүүлэн тэгш өнцөгт
сонголтоор цэгүүдийн бүх өгөгдсөн цэгүүдээ сонгоно. График
хэсгийн зүүн дээд буланд дар. Тэгш өнцөгт сонголтыг тодорхой
зааж өгөхийн тулд график хэсгийн баруун доод булан руу
заагчийг дарж чирнэ.

5

Stylebar ашигланшулууны өргөн болон өнгийг өөрчил.

6

Энэ байгуулалтыг ашиглаад өгөгдлийн олонлогийн Регрессийн
шулуун хэрхэн нөлөөлөхийг хялбарханаар илэрхийлж болно:
Цэгүүдийн нэгийг хулганаар чирч Регрессийн шулуунд хэрхэн
нөлөөлж байгааг судал.
Зөвлөгөө: Та хүснэгт хэсэг дэх анхны өгөгдлийг мөн өөрчилж
болно.

Бусад хүснэгтээс өгөгдөл оруулах
ГеоГебра нь бусад хүснэгттэй ажилладаг программ хангамжаас ГеоГебра
хүснэгт рүү өгөгдөл хуулж тавих боломжийг олгодог:
 Оруулахыг хүссэн өгөгдлөө сонгоод хувил (компьютерынхоо түр санах
ойд өгөгдлийг Ctrl-C (MacOS: Cmd-C) товчны хослол ашиглан г.м.
хувил).
 ГеоГебрагийн шинэ хуудас нээгээд Хүснэгт хэсгийг харуул.
 Эхний өгөгдлийн утгыг агуулах хүснэгтийн нүдэн дээр дар.
 Компьютерын түр санах ойд буй өгөгдлийг тавь (Ctrl-V (MacOS: Cmd-V)
товчны хослол эсвэл баруун-даралт (MacOS: Ctrl-даралт)-аар гарч
ирэх цэснээс
Paste сонго).
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9.6. Сорилт: Статистикийн үндсэн командууд
Өчигдөр, та математикийн хичээлийн дээрээ 25 сурагчдаар математикийн
тест хийлгэж авсан. Тестийн дараа, сурагчдаасаа 1 (маш хялбар)-ээс 5 (маш
хүнд) хүртэлх оноогоор тестийн хүндрэлийн талаар асуусан. Сурагчдын
 4 нь ‘маш хялбар’ (1)
 6 нь ‘хялбар’ (2)
 өөр 6 нь ‘хүнд’ (4)
 1 нь ‘маш хүнд’ (5)
 Үлдсэн нь ‘ok’ (3) гэж тестийг үнэлсэн.

Даалгавар 1: Гистограм байгуулах
ГеоГебрагийн Хүснэгт хэсэг рүү өгөгдлөө оруулаад энэ өгөгдлийг дүрслэх
гистограмыг байгуул.
Зөвлөгөөнүүд:
 Histogram командыг яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй бол Оруулах мөрөнд
командаа оруулаад F1 товч дараарай.
Тэмдэглэл: Class boundaries нь гистограмын хэсгүүдийн байрлал,
өргөнийг тодорхойлно. Тестийн хүндрэлийн үзүүлэлт бүр дэх
сурагчдын хариулсан тоо нь гистограмын хэсгүүдийн өндрийг
тодорхойлно.
 Хүндрэлийн рейтингийн оноо нь гистограмын хэсэг бүрийн дунд хэсэгт
нь дүрслэгдсэн үзүүлэлтийн оноо байх ангиудын хязгаарыг сонгоорой.
 Гистограм командыг хэрэглэхээс өмнө багана бүрийн өгөгдлүүдийн
жагсаалтыг үүсгэх хэрэгтэй.
Тэмдэглэл: Нэг баганын бүх тоонуудыг идэвхжүүлэн идэвхжүүлсэн
нүднүүдийн аль нэгэн дээр баруун-даралт (MacOS: Ctrl-даралт)-аар
гарч ирэх хамаарлын цэсний Create List-г сонго.

Даалгавар 2: Дундаж, медиан ба моод тодорхойлох
1. Цуглуулсан өгөгдлийнхөө дундаж, медиан, моодын хувьд таамаглал
дэвшүүл.
Зөвлөгөө: Категори бүрийн тестийн хүндрэлийг харьцуулсан сурагчдын
давтамжийн жагсаалтыг эрэмблэхдээ Sort команд ашиглаарай.
2. Mean, Median, Mode командуудыг ашиглан таамаглалаа шалгана уу.
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