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Цахилгаанжих үзэгдэл 

Хамрах хүрээ 9-р анги  

Бүлэг сэдэв Соронзон орон ба Цахилгаан соронзон  

Зорилго Бенжамин Франклин мотор ашиглан суралцагчидад цахилгаанжих үзэгдлийн 

талаар ойлгуулах. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/мин/ 

Үе шат Багш Сурагч 

5 

Сэдэл, 
таамаглал 

Төрөл бүрийн цахилгаанжих үзэгдлийг 
суралцагч нар баг болон багшийн заасан 
хугацааны дагуу  ширээ ширээн дээр байгаа 
туршилтыг хийж туршин үзэх. 
Багш Бенжамин Франклин зураг харуулах. 
Суралцагчид хэлэхгүй бол багш хэлж энэ 
эрдэмтэн нэг мотор бүтээсэн дараа нь бичлэг 
үзүүлэх. 
Багш ямар туршилт хийхийг хэлэх. 
Энэ туршилтыг энгийн аргаар хийхийг багш 
зааварчлан ажиллагах. 

Сурагчид өөрийн 
таамаглалаа бодож 
хоорондоо болон 
багштай ярилцах. 
 
 

10 

Төлөвлөгөө Туршилтын төлөвлөгөөг багаараа ярилцаж 
гаргах. 
Туршилтын багажийг хийлгэх . 

Багаараа ярилцаж 
ажлын хуудсан дээр 
төлөвлөгөө бичих. 
Туршилтын багаж 
хийх. 

18 
Туршилт Багууд туршилт гүйцэтгэх явцад багш 

чиглүүлж, туслах. 
Багууд төлөвлөгөөний 
дагуу туршилтыг 
гүйцэтгэж ажиглах. 

7 
Үр дүн Үр дүнг зургаар илэрхийлнэ. Мөн энэхүү моторийг хэрхэн хурдан 

эргүүлэх санаа арга сэдэх.  

 

Хэрэглэгдэхүүн Нэг удаагийн цаасан аяга 3 х 5 баг=15ш, скоч, хүнсний тугалган цаас, хайч 

5ш, тулгуур саваа, эбонид саваа(Соруул ашиглан хийнэ),ноосон даавуу,усны сав 5 ш,кноп 5ш 

※1 багд 5 сурагчид байна. 

 

Таамаглал Бичлэг үзэн таамаглал дэвшүүлж хичээлийн сэдвийг гаргаж ирнэ. 
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Туршилтын явц 

1. Усны савны бөглөөд кнопыг скочоор тогтоох. 

2. Цаасан аяагыг хагас хэмжээ зүсэх. 

3. Хүнсний тугалан цаасыг зураг1 шиг аягад тогтоох. 

4. Хүнсний тугалан цаас 4ш зүсэж, цаасан аягад тогтоох. 

5. Зураг2 шиг төхөөрөмжийг хийх.Энэ төхөөрөмж Benjamin Franklin мотор. 

 

 

 

 

 

 

 

Эбонид савааг 7 дээш нийлүүлж холбон ноосон эдээр 

үрж цэнэгжүүлэх. 

6. Цэнэгжсэн савааг тугалган цаасаар бүрсэн цаасан 

аяганы ёроолд хүргэн ажиглах. 

7. Суралцагч савааг хурдан хурдан үрж хурдан хурдан 

ойртуулан ажиглаж тэмдэглэн авах. 

8. Хурдан эргүүлэх арга сэдэн туршилтын багаж 

өөрчлөн туршиж үзэх. 

Туршилт гүйцэтгэхдээ анхаарах зүйлс:  

✓ Багажаа гэмтээхээс болгоомжлох. 

✓ Цаасан арганы гол хэсгийн тааруулж тавих мөн чөлөөтэй эргэхээр байх. 

✓ Баг бүр туршилтаа сайн ажиглан ажигласан зүйлсээ сайн тэмдэглэж авна. 

✓ Мөн туршилт хийх явцдаа яаж хурдан эргүүлэх санааг бодох өөр хэрэглэгдэхүүн 

ашиглах замаар. 

✓ Богино хугцаанд хурдан эргүүлэх арга сэдэх. 

Үр дүн Хүүхэд бүр хурдан эргүүлэх санааг гаргах сэтгэх туршин үзсэн байх ба багш шалган 

хэний мотор хурдан эргэсэн байна түүгээр үнэлгээг өгөх. Хурдан эргэж байна гэдэг нь цэнэг 

их хуримтлагдаж дамжиж байгаа гэсэн санааг гаргах. 

Жишээ нь:  Хурдан эргэх арга нь хуванцар цаас биш төмөр лааз байх, мөн эбонид 

саваагаар биш тэжээл үүсгэгч холбох зэрэг санаа байж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг1 
Зураг2 

Цаасан  

аяга 

Цаасан  

аяга 
Усны сав 

Зүсэн цаасан аяга 
Хүсний тугалан цаас 
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Дүгнэлт Ноосан даавуутай үрсэн эбонид саваа хасах цэнэгтэй байна.Энэ хасах цэнэгийг 

зүссэн цаасан аяагын хүнсний тугалан цаас руу дамжуулах.Тэр үед зүссэн цаасан аяагын 

хүнсний тугалганы хасах цэнэг эргэж ойхын тулд зүссэн цаасан аяга эргэх. Зүссэн цаасан 

аяганы хасах цэнэг нөгөө цаасан аяганы хүнсний тугалган цаас руу дамжуулах,учраас нөгөө 

цаасан аяганы хүнсний тугалан цаас газар гэж ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн:  

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

Жайкагийн сайн дурийн гишүүн Фүкүшима Мики 

Түүнийг хасах цэнэг эргэж ойх. 

○−  

Цаасан  

аяга 

Цаасан  

аяга Усны сав 

○−  
○−  ○−  

Эбонид саваа 

○−  ○−  

○−  

○−  

○−  
○−  

○−  
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Цахилгаанжих үзэгдэл 

Зорилго Benjamin Franklin мотор ашиглан суралцагчидад цахилгаанжих үзэгдлийн талаар 

ойлгуулах. 

Таамаглал Энэ төхөөрөмж  яаж хөдлөх вэ? Бас яагаад хөдлөх вэ? Энэ бүтэцийг зураг 

болон өгүүлэлтэй тайрбалаарай.  
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Үр дүн Энэ төхөөрөмжийн байдлыг бичээрэй. 

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

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

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

Таамаглал Энэ төхөөрөмж илүү хурдан эргэлдэхээр яаж судлах вэ? Зурагтай зураарай. 

Дүгнэлт 

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

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

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

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

Анги.................................... Нэр........................................................................ 


