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Математикийн хичээлийн шалгалтыг 3783 сурагчид өгсөн байна.
В хувилбарын тестэн анализ

Шалгалтын тестийн хэвийн тархалтын графиктай анхны онооны тархалтын муруйг
харьцуулж харахад тархалтын орой нь бага гүйцэтгэлийн талруу /28-42 хувь/ шилжилттэй
гарсан байна.

Энэ хүснэгтээс харахад хамгийн ихдээ 36 оноо авахаас 31 оноо авсан байна. Дундаж
оноо нь 12.76 бөгөөд 31 дүгээр даалгаврыг 1980 хүүхэд зөв гүйцэтгэсэн байна.

Багш болон сурагчид уг тестийн 15, 25, 31, 29, 33, 32, 36, 19, 27 дугаар даалгаврыг
гүйцэтгэхэд онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Онцгой анхаарал татаж байгаа даалгавруудад дүгнэлт хийвэл:
 3-р даалгавар: Олимпиадад оролцсон 225 сурагчдын 4% нь шагнал авсан бол
хэдэн хүүхэд шагнал авсан бэ? Энэ даалгаврыг 1981 суралцагчаас 1595
суралцагч зөв гүйцэтгэсэн боловч ялгах чадвар сул муу даалгавар болсон байна.
Анализаас харж дүгнэхэд сайн гүйцэтгэлтэй сурагчид энэ даалгаврыг муу хийсэн
байгаа нь багш нар энэ төрлийн хялбар бодлогыг сайн сурагчдаар хийлгүүлж
сургахыг анхаарах.
 8-р даалгавар: 0, 1, 2, 3 цифрүүдийг ямар нэг эрэмбээр бичихэд дөрвөн оронтой
тоо үүсэх магадлалыг ол. Энэ даалгаврыг 1981 суралцагчаас 752 суралцагч зөв
гүйцэтгэжээ. Энэ нь 2 шалтгаантай байна.
a) Даалгаврын өгсөн хэлбэр нь стандарт бус үг хэллэгээр өгөгдсөн байгаа нь
нөлөөлсөн байна.
b) Суралцагчдаар комбинаторикийн даалгавруудыг сайн бодуулах шаардлагатай
байна.

 10-р даалгавар:

Энэ даалгаврыг 1981 суралцагчаас 589 суралцагч зөв гүйцэтгэсэн нь нийт
суралцагчдын логарифмын энгийн хялбар үйлдлийг гүйцэтгэх сул байгаа нь
харагдаж байна. Иймд багш нар логарифм функцийн ерөнхий чадварыг
сурагцагчдад эзэмшүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

 11-р даалгавар:

Энэ даалгавар нь маш хялбар даалгавар боловч 1981 суралцагчаас 607 суралцагч
зөв гүйцэтгэсэн нь нийт суралцагчдын чадвар сул байгаа нь харагдаж байна.
Багш нар энгийн хураангуй үржүүлэхийн томьёогоо хувиргах даалгавр нь маш муу
гүйцэтгэлтэй гарсан байгааг анхаарч цаашид нийт суралцагчдыг чадваржуулах
шаардлагатай байна.
 15-р даалгавар:

Энэ функцүүдын тэгш сондгойг тогтоох даалгаврын гүйцэтгэл сул бөгөөд ялгах
чадвар дунд байна. 1981 суралцагчаас 880 суралцагч гүйцэтгэсэн байна. Энэ нь
мэдлэг ойлголтын түвшний даалгавар байгаа боловч суралцагчдын гүйцэтгэл сул
байна.


Энэ даалгаврыг 1981 суралцагчаас 357 суралцагч зөв маш муу гүйцэтгэлтэй
даалгавар байгаа нь биномын задаргааны ойлголтыг суралцагчдад өгөхдөө
Tk 1  Cnk a nk bk k-р гишүүнийг олох даалгавруудыг анхаарч хийхийг зөвлөж байна.


Суралцагчдын гүйцэтгэлээс дүгнэлт гаргахад бодит шийд , муж хоёрыг олох
даалгаварт дасаагүй нь харагдаж байна.Нийт суралцагчдаас муу гүйцэтгэлтэй
суралцагчид уг бодлогыг зөв хийсэн нь сурагчид тааж хийсэн гэдэг нь нотлогдож
байна.
Цаашид багш нар энэ төрлийн даалгаврыг амжилттай хийлгэж сургахын тулд бодит
шийдийн ойлголтыг суралцагчдад сайн ойлгуулах шаардлагатай байна.
 28-р даалгавар: 1, 2, 3 цифрүүдээр санамсаргүйгээр 2 оронтой тоо үүсгээд
цифрүүдийнх нь нийлбэрийг тэмдэглэв. Энэ санамсаргүй хувьсагчийн математик
дундаж хэдтэй тэнцүү вэ?
Энэ даалгаврыг 1981 суралцагчаас 617 суралцагч зөв хийсэн байна. Үүнд:
a) Шинэ агуулгаар өгөгдсөн байгаа нь нөлөөлсөн байна.
b) Суралцагчдаар комбинаторикийн даалгавруудыг сайн бодуулах шаардлагатай
байна.
Даалгаврын нэгдүгээр хэсгийн зөвлөмж:
Амжилтын гарааны даалгаврын анализаас дүгнэхэд шалгуулсан суралцагчид
мэдлэг ойлголтын түвшний даалгаврын гүйцэтгэл муу байгаа нь даалгавар

гүйцэтгэх явцад тааж хийсэн маш олон даалгавар байна. Багш нар суралцагчдад
суурь мэдлэгийг олгоход цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Анализаас дүгнэхэд нийт суралцагчдын чавдар маш сул гүйцэтгэлтэй байгаа нь
үлдсэн хугацаанд суралцагчдын түвшинг ахиулахад анхаарч ажиллах хэрэгтэй
байна. Амжилтын гараа 4-ийг авах үед комбинаторик, магадлал , функцийн
шинжилгээний суурь ойлголтыг маш сайн өгч, бодлого бодох чадварыг сайжруулах
шаардлагатай байна.
Даалгаврын хоёрдугаар хэсгийн зөвлөмж:
Энэ хэсгийн даалгаврын гүйцэтгэл маш муу байгаа нь дараах шалтгаан байна
a) Суралцагчид цагтаа амжиж хийхгүй цагийн менежмент муу байна.
b) Нөхөх даалгаврыг багш нар хийлгүүлэхэд анхаарч байгаагүй.
c) Суралцагчдын ерөнхий чадвар үүнд хөрвөх чадвар сул байна гэсэн дүгнэлт
гарч байна.
d) Хоёрдугаар хэсгийн даалгаврын тавил хангалтгүй мэдлэг шалгахдаа
алхамчилж өгөөгүй нэг дор бөөн бөөнөөр нь чадвар шалгахаар өгсөн байгаа
нь нөлөөлсөн.
Ерөнхий зөвлөмж:
 Суралцагчдад тест ажиллах чадвар олгох
 Комбинаторик магадлал , функцийн шинжилгээний ойлголтыг маш
сайн өгөх шаардлагатай байна.
 Шинэ агуулгын суурийг сайн олгох.
 Цагийн менежментийг сайн хийлгэж сургах
 Даалгавар хийх явцад тааж хийхгүй байхыг анхаарах
Учир нь мэдлэг ойлголтын даалгавар ялгах чадвар сул гарсан байна.

