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n

ретn

аааа =⋅⋅⋅ 43421 ...

мұнда аn ⋅  жазуы а саны n  рет қосылғыш ретінде алынатынын, ал nа  жазуы а саны n  
рет көбейткіш  ретінде алынатынын білдіреді де, n  саны қосынды жағдайында а - ның алдына, 
ал көбейту жағдайында а - ның оң жақ жоғары бұрышына жазылады.

кез келген нақты а  мен b  және натурал m  мен n  сандары үшін келесі тұжырымдар 
орындалады (олардың қасиеттері деп аталады):

;.1 mnmn аaа +=⋅o

( ) ;.2 mnmn аа ⋅=o

( ) ;.3 nnn bаbа ⋅=⋅o

( ) ;.4 n

n
n

b
a

b
a

=o

;,0.5 nn bаондаболсаbаегер <<<o

.6o болсааегер 1> кез келген натурал mn < сандар үшін nm aа > ,  

болсааегер 10 << кез келген натурал mn < сандар үшін  nm aа < болады.
Бұл қасиеттердің дәлелдеуі дәреже көрсеткіші натурал сан болғандағы анықтамасына 

негізделген [1, 43].
Дәреже көрсеткіші натурал сан болғанда аталған 1˚-6˚ қасиеттер орындалатыны жоғарыда 

көрсетілген. математикада бар ұғымды (сан жиыны, кеңістікті) ары қарай кеңейту жиі кездесетін 
жағдай. осыған орай, х  натурал сан ғана емес, кез келген нақты сан (нөл, оң және теріс бүтін, 

рационал, иррационал) болғанда ха өрнегінде 1˚-6˚ қасиеттер орындалатындай мағына беру 
мәселесін қарастырайық..

соның ішінде 
  
жазулары 1˚-6˚ қасиеттерін қанағаттандыратындай анықталуы қажет.
 а – кез келген нөлден өзге нақты сан үшін 0 дәрежесі қалай анықталуы керек? мысалы 

[2,220б]: «Пусть а  любое отличное от нуля действительное число, тогда нулевой степенью этого 

числа называется число единица, т.е. по определению 10а =  для любого отличного от нуля 
действительного числа». Бірақ, бұл анықтамада қандай себеппен а санының нөл дәрежесін бірге 
теңестіргеніміз көрсетілмеген. оны түсіндіріп көрейік.

егер біз 1˚ қасиетінде n-ді n деп, ал т- ді 0 деп алсақ, бәрі анық шыға келеді:   
nn ааaа ==⋅ +00n . Басқаша айтқанда  nn ааа =⋅ 0 , яғни 10а =  екені анық болады.

Ал енді а  санының n-  теріс дәрежесін анықтау үшін тағы да сол mnmn аaа +=⋅.1o  
қасиетін пайдалануға болады. мұнда біз т орнына – n деп алып, жоғарыда келтірілген а- кез 
келген нөлден өзге нақты санның нөл дәрежесінің анықтамасын қолдансақ, онда

 10)( ===⋅ -+- aаaа nnnn  шығады.
   Демек, кез келген n  натурал сан үшін а – кез келген нөлден басқа нақты сан үшін  теріс 

бүтін дәрежесі деп a n

1
санын атаймыз да a

a n
n 1

=-

символымен белгілейміз. 
сонымен, кез келген нөлден өзге нақты а  саны үшін натурал, нөл, теріс бүтін дәрежесін 

анықтадық. оларды жинақтап  α - кез келген бүтін саны үшін бүтін көрсеткішті дәреже деп келесі 
ережемен анықталған санды атайды [2, 221бет]:
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мұнда а - дәреженің негізі деп, ал α – дәреженің көрсеткіші деп аталады.
егер дәреже көрсеткіші бүтін сан болмаса, онда r=α  рационал немесе иррационал сан 

болуы мүмкін. рационал көрсеткіш болғанда келесі үш жағдайды қарастыру керек:

1) 
( )Nn

n
r ∈=

1

2) 
( )NnNm

n
mr ∈∈= ,

3) 
( )NnNm

n
mr ∈∈-= ,

1-ші жағдайда 02 қасиеті бойынша bаа nr ==
1

 санын оң бүтін n дәрежеге шығарамыз:

aaaab
n

n

n

nn ===









=

⋅ 1
11

мұнда шыққан abn =  теңдігі нені білдіреді? 
Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен санның түбірі ұғымын қарастырайық.
мектеп математикасында рационал дәрежені квадраттық түбір тақырыбынан бастап енгізе 

бастайды. Анықтамасын [3, 14-бет] еске түсіріп кетейік: «  теңдеуінің түбірлерін, яғни 
квадраты 64-ке тең болатын сандарды 64 санының квадраттық түбірі деп атайды. 

А н ы қ т а м а . Жалпы алғанда, а санының квадраттық түбірі деп квадраты а- ға тең 
болатын санды атайды». 

Әр оң сан үшін екі квадраттық түбірі бар болады. мәселен, 4=a үшін 21 =b  және 22 -=b  

сандары квадрат түбірі болады, өйткені 422 = және ( ) ( ) ( ) 4222 2 =-⋅-=-  . Дәл солай 

9=a  үшін 31 =b  және 32 -=b  сандары квадрат түбірі болады, өйткені  932 =  және  

( ) 93 2 =-  

a =16 үшін 41 =b  және 42 -=b  сандары квадрат түбірі болады, өйткені 42=16 және (-4)2=16.
Ал содан кейін арифметикалық квадрат түбірінің анықтамасы беріледі: «а санының 

арифметикалық квадрат түбірі деп квадраты а- ға тең болатын теріс емес санды атайды 

да, а  деп белгіленеді». 

 мұнда, мысалы, 4=a  саны берілсін. 21 =b  және 22 -=b  сандары - оның  квадрат 

түбірлері, бірақ арифметикалық түбірі тек 24 = саны болады, өйткені 2 саны – теріс емес 

және 422 =  . сол сияқты, 9=a  саны үшін арифметикалық түбірі теріс емес 93 =  саны, ал 
a=16 саны үшін арифметикалық түбірі теріс емес   саны болады. 

 Бұл анықтаманың мағынасын толық түсіну үшін  теңдеуінің түбірін 
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қарастырайық. олар   формуласымен анықталады. егер 24 ±=  сияқты 

 өрнегінде солай түсінсек, онда теңдігінде ±  қостаңбасын  

жазудың қажеті болмас еді. сондықтан,  формуласында  

жазылуы тек арифметикалық түбір мағынасында қолданылады. 
Арифметикалық квадрат түбірінің анықтамасын біраз өзгертіп, келесі түрде беруге болады: 

«Теріс емес а санының арифметикалық түбірі деп ab =2   теңдігін қанағаттандыратын 

теріс емес b санын атайды және аb =  деп жазылады». 

ендеше, аb = теңдігін, яғни анықтаманы еске сақтау жеңіл  болу үшін мына жүйе түрінде 

жазуға болады: 
b

ab





≥
=
0

2

. осы жүйенің бірінші теңдігінен – ақ 0≥a орындалуы қажет екені 

көрініп тұр, өйткені 0<a болғанда еш бір санның квадраты бола алмайды. 

мысалы, 9,4 --  және сол сияқты өрнектер мағынасыз, себебі әр b теріс емес саны үшін 
 . 

оқушылар көбінесе 24 ±=  не  деген сияқты қателер жібереді. Анықтаманы 

алмастыратын жүйе бойынша 




≥
=
02

422

, яғни 2 саны анықтаманы қанағаттандырып тұр. олай 

болса 4 санының  42 =  -  арифметикалық түбірі. Ал -2 санын анықтама бойынша тексерсек,  

( ) 42 2 =-  болғанымен 0≥b шартын 02 <- қанағаттандырмайды. ендеше -2 саны 4 санының 
арифметикалық квадрат түбірі бола алмайды. оқушылардың мұндай қателер  жіберуінің себебі 
мектепте қолданыста жүрген оқулықтарда анықтама талқыланып түсіндірілмейді, бір жолмен 
тұжырымдалып кетеді деп ойлаймыз. 

 Түбір анықтамасын кез келген оң бүтін сандарға да қарастырады. 

n  оң  бүтін саны берілсін, онда а   нақты саны үшін abn =  теңдігі орындалатындай b  
нақты саны табылса b санын а санының  n  дәрежелі түбірі деп атайды. Үшінші дәрежелі 
түбірді кубтық түбір деп атайды.

а санының кубтық түбірі деп ab =3  теңдігінің қанағаттандыратын b санын атайды 

және 3 аb = түрінде белгілейді, яғни, ab =3  мен 3 аb = теңдіктері пара-пар. мұнда 

кубтық түбір теріс а сандары үшін де анықталатынын байқауға болады. мысалы: ,283 -=-

себебі ( ) 82 3 -=- . сонымен, аb = <=> 
b

ab





≥
=
0

2

және 3 аb = <=> 3 аb =

немесе ( )33 aа = деуге болады. 
Іс жүзінде оқушылар сөзбен берген анықтамадан гөрі жоғарыдағы өрнектерді жақсы еске 

сақтай алады.
келесі теореманы меңгеруге оқушылардың шамасы жетеді.

теорема:   Кез келген х нақты саны үшін хх =2  теңдігі орындалады.
Дәлелдеуі: екі жағдайды қарастырайық: 0≥х және 0<х . егер 0≥х болса, онда 
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арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы бойынша хх =2  болады. егер 0<х болса, 

онда 0>- х , сондақтан хх -=2 . Біз, модульдің анықтамасы бойынша , егер 0≥х болса 

хх = және егер 0<х болса,  хх -= болатынын білеміз. олай болса, х -тің кез келген мәнінде 
2х өрнегінің мәні х өрнегінің мәнімен тең болады. 

Бұл теоремада хх =2  деп жазуға болмайды, яғни міндетті түрде теңдіктің оң жағында х  
санының өзі емес, оның модулі жазылуы қажет.

мысалы, ( ) 55 2 -=-  деуге  болмайды, себебі арифметикалық түбір анықтамасы бойынша 

теріс емес. Бұнда  теңдігі орындалады. 

( ) 333 2 =-=- ,

39 = , бірақ 39 ±= емес.
кейде функцияларды зерттегенде (мысалы, графигін салу) немесе теңдеуді шешкенде 

 сияқты өрнектер кездесуі мүмкін. көбінесе оқушылар қателесіп 
  деп жазады. олар жоғарыда айтылған анықтама 

бойынша дұрыс келесі     түрінде жазылу тиіс.

хх =2  тепе-теңдік жұп көрсеткішті дәрежеден квадрат түбір тапқанда қолданылады. Жұп 
көрсеткішті дәрежеден  түбір табу үшін, түбір астындағы өрнекті қайсыбір өрнектің квадраты 

түрінде жазып, хх =2 тепе-теңдікті пайдаланған жөн.

 Ескерту:  2хх = функция – элементар функция болатынын айта кеткенді жөн 

көріп отырмыз. мұнда ( ) хxf =  функциясын күрделі функция ретінде қарастыруға болады: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) 2
1

2 ,, xxgхxxgxf === ϕϕ .
осы анықтамаларды жалпылап, Ran ∈= ,...,3,2 үшін a санының n -ші дәрежелі түбірі деп 

ba n= теңдігін қанағаттандыратын b санын айтады және оны n аb = түрінде жазады. a  
санының n  дәрежелі түбірін табуды түбір астынан шығарып алу амалы дейді. n  санын түбірдің 
дәрежесі, ал a  санын – түбір астындағы сан деп атайды. 

Жалпы алғанда түбірдің мәні бірмәнді болмауы мүмкін, яғни nn bababbbb 212121 ,,, ===>≠∃  
екенін жоғарыда мысалдан көрдік, бірмәнді болу үшін арифметикалық түбір ұғымы енгізілді.

сонымен, арифметикалық түбірді, анықтамасын Nn∈∀  түбір дәрежесі үшін келесідей 

тұжырымдауға болады: ( )0≥∈ aRa санының n -ші дәрежелі арифметикалық түбірі деп nbа =  

теңдігін қанағаттандыратын 0≥b  санын атайды. мұндағы  үшін 
қысқаша былай жазуға болады: 

bак =2 <=> b
Nkba k





≥
∈=

0
,2

bак =+12 <=> Nkba k ∈= + ,12 .

мектепте : 0≥∀a  мен Nk ∈  үшін жалғыз ғана к а2  арифметикалық түбір бар[1,47бет], ал  



31

№ 3 (76) 2010

0≥∀a  мен Nk ∈    үшін жалғыз ғана 12 +к а  түбір бар деген сөзді дәлелдеусіз қабылданған [1, 
50].

математикалық анализ курсында әрбір оң санның арифметикалық түбірі бар болуы туралы 
теорема дәлелденеді [4, 34-36 беттер], бірақ, мектеп курсында оны қарастыру мүмкін емес 
(мектепте оқытылмайтын супремум ұғымы пайдаланады,  дәлелдеуі оқушы үшін күрделі). сол 
теореманы дәлелдеусіз келтірейік [4, 34 б]:

а оң және n )2( ≥n  бүтін сандары берілсін. егер белгілі бір α>0 үшін αn=a болса, онда 

α саны a санының n дәрежелі арифметикалық түбірі деп аталады да, n a  немесе na
1

 
символдарымен белгіленеді.

Т е о р е м а. кез келген оң санның кез келген оң бүтін дәрежелі арифметикалық түбірі бар 
және ол жалғыз болады.

енді 2-ші жағдайда арифметикалық түбірдің анықтамасы және 02 -ші қасиет бойынша  r  

көрсеткішін m
n
⋅

1
 түрінде жазсақ 

( )mn

m

n
m

nn
m

r аaaaa =









===

⋅
11

      немесе     n mа   болады.

сонымен, а  санын ( )NnNm
n
mr ∈∈>= ,0 дәрежесіне шығару дегеніміз алдымен 

а  санынан n -ші дәрежелі арифметикалық түбірді тауып оны m  дәрежесіне шығару немесе 
алдымен а  санын  m  дәрежесіне шығарып одан n -ші дәрежелі арифметикалық түбірді алуымен  

пара-пар. екеуінде де нәтиже бір - rа саны. 
3-ші жағдайда теріс рационал көрсеткішті теріс бүтін көрсеткіш сияқты оң рационал көрсеткіш 

арқылы енгізіледі.

сонымен, 0>а  және  r  рационал  сандар  үшін  rа  дәрежесі анықталды.
енді осы 0>а  және  r  рационал сандар үшін анықталған дәреженің анықтамасын пайдалана 

отырып, 
0<а

және r рационал сандар үшін rа дәрежесін анықтау үшін n -ші дәрежелі 
арифметикалық түбірдің анықтамасын қолданамыз. 

егер kn 2= - жұп саны болса, 

әр 0>а  нақты саннан екі түбір шығады: оң 02
1 >= n аx  және теріс түбір

02
12 <-=-= n аxx ;

0=а  болса жалғыз түбірі  n2 00 = ;
0<а  болса түбір жоқ, себебі кез келген 0-ге тең емес нақты санның жұп дәрежесі оң болады 

( ( ) 022 >= kk xx ),  сондықтан 02 <kx  бола алмайды.
енді 12 -= kn - тақ саны болса, кез келген а  үшін 12 -= kn -ші ретті жалғыз бір түбір 

анықталады: 

әр 0≥а нақты саны үшін aаk k =- -12 12 ;

егер 0<а  болса ( ) ( ) ( ) ( ) aaaaa
k

kkkk =-=⋅-=-=-
-

---- 11
12

12121212 .

Демек, 0<а   санының rа  дәрежесі  ( )Nk
k

r ∈=
2
1

 үшін анықталмайды, ал ( )Nk
k

r ∈
-

=
12

1
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үшін анықталады да ( )12 -- k a -ге тең. 0<а  нақты саны үшін ( )NkZm
k
mr ∈∈
-

= ,
12

 және 

12 -k
m

- қысқармайтын бөлшек болса анықтама бойынша ( )mkr aa 12 --= деп аламыз.
Жалпы жағдайды ( 0≥а  және 0<а ) алғанда, түбір көрсеткіші тақ болса түбірдің астынан 

шыққан сан өз таңбасын сақтайды, мысалы  33 aasignа ⋅=
енді соңғы – санның дәреже көрсеткіші иррационал сан болатын жағдай  әртүрлі тәсілмен 

қарастырылу мүмкін. 
мысалы, санның нақты дәрежесін дәрежесі рационал тізбектің шегі ретінде қарастырады [5, 

27-28б], бірақ арнайы мектептерде болмаса, шек ұғымы жалпы мектепте қарастырылмайды.

енді, 0>х , ..., ....321 nbbbbbх = болсын. кез келген n  натурал саны үшін nn bbbbbr ....321,=  
деп алайық. онда  . 

1>а  болғанда  nn
n

rr aAa 10
1

+
<≤   теңсіздігі орындалатындай,

10 << а   болғанда nnr
a 10

1
+

nraA ≤<   теңсіздігі орындалатындай кез келген натурал n  саны 

үшін жалғыз ғана  А саны табылады. оны а  санының с  дәрежесі ретінде алынады да саA =
деп белгілейді (ол санның бар болуы жоғарғы математика курсында дәлелденеді [4, 40-41] ).

егер 0<с  болса, 0,1
>-= - с

а
а с

с  деп алсақ  са -  жоғарыда анықталған.
Нақты  көрсеткішті дәрежені неге тек 1>а  және 10 << а  оң сандары үшін анықтаймыз 

деген сураққа мектеп оқулықтарында әдетте талқыланбайды. Түсіндірейік. 

кез келген с нақты саны жеткіліксіз жуықталған |
1r  және артығымен жуықталған ||

2r -рационал  

сандар арасында жатады, яғни ||
2

|
1 rсr << . енді а  санын теріс делік, мысалы ( )2- , ал 2=с

болсын. онда ( ) ( ) ( ) ||
21 222 2 rr -<-<-  болу керек, бірақ, теріс сан үшін кез келген рационал 

көрсеткішті дәреже анықталмайды. сондықтан, жасалған тұжырым оң сандар үшін міндетті 
түрде орындалғандықтан, кез келен оң саны үшін орындалады. 

сонымен, са дәрежесі  ( 10 << а және 1>а ) кез келген ( )∞+∞-∈ ;с үшін анықталды. 

оның мәні сан болып табылады. яғни, кез келген х үшін оған сәйкес xа дәрежесінің мәнін табуға 
болады.

Анықтама. а оң саны және с – нақты саны берілсін. келесі ережемен анықталатын:
i. егер с > 0 және 

1. 

2. 

(а оң санының q-дәрежелі арифметикалық түбірі)

3. 
4. с - иррационал сан болса, онда 
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а) егер  а>1, онда ас - lra  санынан үлкен және kra  санынан кіші, мұнда lra - с санының 
жеткіліксіз рационал жуықтауы, ал kra - с  санының артығымен рационал жуықтауы,

б) егер 10 << a  болса, онда ас - kra  санынан үлкен және lra санынан кіші,

в) егер 1,1 == саондаболсаа

ii. егер 1,0 == саондаболсас

iii. егер с
с

а
аондаболсас 1,0 =<

онда cа оң санын а  санының с нақты дәрежесі деп аталады
Толық және қатаң түрде құрылған нақты сандар теориясы күрделі болғандықтан мектеп 

математикасында берілмейді, тек сипаттайтын мазмұнда ғана беріледі. онда жоғарыда айтылған 
6 қасиет тек m  мен n  натурал сандар үшін ғана емес, кез келген   х  және у  нақты сандар үшін 
де тура солай орындалады.

Ал енді кез келген нақты сан үшін дәрежені анықтаған болсақ, онда жоғарыда жалпы 
функцияның анықтамасына сәйкес көрсеткіштік функцияның анықтамасын да беруге болады:

Анықтама. 0>а және 1≠а  болсын. Кез келген х -ке ( ( )∞+∞-∈ ;х ) xа дәрежесінің 

мәнін сәйкес қоятын ереже көрсеткіштік функция деп аталады да ( ) xаxf = немесе xаy =
деп белгіленеді. 

мұнда 0>а  және 1≠а  болғандықтан әр х -ке сәйкес қойылатын xа саны жалғыз болады, 
яғни бұл сәйкестік функция (негізгі функцияның анықтамасын қараңыз) болады.

осы анықтамадан көрсеткіштік функция үшін келесі қасиеттерді атауға болады:

1. көрсеткіштік функциясының анықталу жиыны - ( )∞+∞- ;
2.  мәндер жиыны – оң сандар жиыны ( 0>а  және 1≠а  шарттарды қанағаттандыратын а 

саны кез келген дәрежеде оң сан болады) 

3. 
( ) xаxf =

 функциясы кез келген х үшін анықталған болғандықтан ( )∞+∞- ;  
анықталу жиынында үзіліссіз.

4. 1>а  болғанда  ( ) xаxf = функциясы анықталу жиынында өспелі, ал 10 << а болғанда 
– кемімелі

4-ші қасиетінің дәлелдеуін көрсетейік:

1>а  болғандағы жағдайында кез келген 21 xx <  үшін 2

12

22121
1 x

xx
xxxxx a

a
aаaa <⋅== -

- , 

себебі 012 >- xx  және 1>а , ал 11
12

<-xxa
;

10 << а  болғандағы жағдайында кез келген 21 xx <  үшін 2

12

22121
1 x

xx
xxxxx a

a
aаaa >⋅== -

-

,  себебі 012 >- xx  және 10 << а , ал 11
12

>-xxa
.
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с.б.загатова 

культуРообРазуЮщая ФункЦия иностРанного языка

This article is devoted to the research of role of foreign language in providing between cultural 
interactions. Author examines the language not only as product of society development, but also method 
of forming its thought and mentality. Teaching of foreign culture uses as method of press as more 
dynamical authentic material promote to the contact with culture, with process, existent in the given 
society.  

в настоящее время происходят процессы изменений в содержании, формах и методах 
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя иностранного языка. как 
отмечает с.с.кунанбаева, профессиональное образование «имеет свойство периодически 
приковывать к себе общественное внимание, что зачастую обусловлено кардинальными 
изменениями социально-экономических условий в стране или в мире, выдвигающих новые 
требования к модели специалиста» [1, 9].

одним из условий в подготовке учителя вообще, учителя иностранного языка в частности, 
является приближение к современным потребностям школы, связанным, прежде всего, с 
гуманизацией и культуросообразностью ее деятельности. Принцип культуросообразности 
является культурологической основой подготовки будущих учителей иностранного языка и 
предполагает не только изучение сущности, функций и закономерностей развития культуры, 
но и анализ взаимодействия, взаимопроникновения культуры и человека, раскрытие сущности 
человека как творца и творения культуры. Таким образом, нарастает тенденция подготовки 
учителя, способного не просто решать узкопрофессиональные задачи школьного предметника, 
но и обеспечивать трансляцию культуры в самом широком смысле слова.

иностранный язык как школьный предмет является специфическим в силу своей особенности 
быть «беспредметным», которую выделяет и.А.зимняя. усвоение иностранного языка не дает 
человеку непосредственных знаний о реальной действительности (в отличие от математики, 
истории, географии, биологии и др.). язык же является мысли об объективной действительности, 
свойства, закономерности которой средством формирования и выражения являются предметом 
других дисциплин. язык является лишь носителем этой информации, формой ее существования 
в индивидуальном и общественном сознании. в этом смысле он является беспредметным [2, 33].

с другой стороны, иностранный язык как феномен общественной культуры, обладает 
большими возможностями для заимствования ценностей других культур. особую значимость  в 
связи с этим приобретает термин “диалог культур” - исторически сложившееся взаимодействие 
различных знаковых систем [3, 75]. 

Диалог культур - это способ осознания своей культуры, которая лишь при наличии другой 
культуры обретает индивидуальность и самобытность. Диалог придает истинный смысл 
существованию культур, которые утрачивают индивидуальность в вакууме. Таким образом, 
изучая язык через культуру, обучающиеся учатся к уважительному отношению не только к 
культуре страны изучаемого языка, но и к собственной культуре. 

Диалог культур - это, прежде всего, желание представителей разных культур лучше узнать 
и понять друг друга, это такой настрой ума каждого участника межкультурной коммуникации, 
при котором многообразие воспринимается как позитивный фактор развития и существования 
собственной культуры, обогащение своего духовного мира. 

взяв во внимание изменившийся статус иностранного языка как средства общения и 
взаимопонимания в мировом обществе, современная методология подчеркивает необходимость 


