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Нэг туйлтын моторын туршилт 
Хамрах хүрээ 9-р анги 

Хичээлийн сэдэв Соронзон орны чиг гүйдлийн чигийн холбоо 

Зорилго Нэг туйлтын моторыг хийж соронзон орны чиг ба гүйдлийн чигийн холбоог ойлгох. 

Хичээлийн явц 

 

Хэрэглэгдэхүүн Зай, ферро соронз, хүнсний тугалган цаас, зэс  

 

Таамаглал  

1. Мотор аль чиг руу эргэх вэ?  

2. Яагаад тэр чиг руу эргэнэ гэж бодож байсан вэ? 

 

Туршилтын явц  

1. 5-аас дээш хар соронзонг нийлүүлэн тугалган цаасаар ороох. 

2. Эргэхэд чөлөөтэй зэс хүрээг бэлтгэх дагуу чөлөөтэй эргэх айдлаар 

бэлтгэх (ямар ч хэлбэр дүрстэй байж болно). 

3. Зайгаа тугалган цаасаар бүрсэн соронзонд наах. 

4. Бэлтгэсэн зэс хүрээгээ зайнд оруулан ажиглах. 

5. Эргэлтийн чигийг тодорхойлон соронзны туйлыг солин нааж 

эргэлтыг ажиглах. 

※ Анхааруулга: Энэ туршилтанд зайны хоёр тулыг шууд богино холболтоор холбох учраас 

цахилгаан чадалыг их хэрэглэж байгаа ба удаан эргүүлбэл зай цэнэгээ амархан алдана. 

Тиймээс зэс эргэвэл эргэсэн чигийг ажиглан, зэс хүрээг соронз, зайнаас салган аваарай.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа 

/минут/ 
Үе шат Багш  Суралцагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 

Багш суралцагчидад мотор үзүүлэн 
асуулт асуух. 

Ажлын хуудсанд бичих. 
Багштаай харилцан ярилцаж 
таамаглалуудыг дэвшүүлэх. 

8 
 

Төлөвлөгөө 

Суралцагчидтай хамтран туршилтын 
багж хийн төлөвлөгөөг гаргах. 

Суралцагч бүр дэвтэртээ 
хамтран гаргасан 
төлөвлөгөөгөө бичиж 
тэмдэглэх. 

5 Туршилт 

Багуудын гишүүд туршилтын багаж 
хийхэд бүгд оролцох. 
Багууд туршилт гүйцэтгэх явцад багш 
чиглүүлж, туслаж байх. 

Багууд төлөвлөгөөнийхөө 
дагуу туршилтыг гүйцэтгэж 
ажиллах. 

15 Үр дүн 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт 

гаргах. 
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Үр дүн Багууд өөр өөрсдын таамаглалтайгаа таарч байгаа зөрж байгаа эсэхийг туршилтаа 

ажиглан үр дүнг гаргах. 

 

Дүгнэлт  Моторын бүтэц бол доош зураг шиг байна. Зэсээр гүйдэл гүйгээд, зэсийн ойр орчимд 

соронзон орон үүссэн. Үүссэн соронзон орон адилхан чигтэй болсон, хүчтэй болох, харин 

эсрэг чиг бол, хүч сулхан. Хүч хүчтэйгээс сулхан руу ажилах, учраас хүч улаан сум шиг ажилна. 

Тиймээс зэс баруун тал руу эргэх. Энэ туршилтаар гүйдлийн чиг болон соронзон орны чигийн 

холбоо хамааралыг судаллаа. Эндээс үзэхэд баруун гарын дүрэмийг ашиглан тайлбарлаж 

болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн физикийн багш Ө.Баянсан 

 Жайка-ийн сайн дурийн гишүүн Фүкүшима Мики 

 

Гүйдэлийн чиг 

Гүйдэлаас гарсан 

орны чиг 

Орны чиг 

Сүмын чиг эсрэг, 

учраас сулхан. 

Сүмын чиг адилхан, 

учраас хүчтэй. 

Орны чиг 
Гүйдэлаас гарсан 

орны чиг 

Хүч хүчтэйгээс сулхан руу ажилах. 

Гүйдэлийн чиг 

N 

зай 

соронз 
S 

− 

＋ 

Орны чиг 
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Нэг туйлтын моторын туршилт 

 
Зорилго  Нэг туйлтын моторыг хийж соронзон орны чиг ба гүйдлийн чигийн холбоог ойлгох. 

 

Таамаглал   

1. Мотор аль чиг руу эргэх вэ?   
............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 

2. Яагаад тэр чигрүү эргэнэ гэж бодож байсан вэ? 

.............................................................................................................................. ..............................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................... 

 Үр дүн Мотор аль чиг руу эргэсэн вэ? 

................................................................................................................................... ......................... 

Дүгнэлт Үр дүнгээс ойлгосон онолыг тайлбарлаж, зураг зураарай. 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анги......................................нэр................................................................................ ....... 

 

 

 


