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Бул макалада мугалимдин окуучуларга көргөзмөлүүлүк 

менен билим берүүдөгү ишмердүүлүгү каралды. Мугалим 8- 

класстын окуучуларына электр кубулуштары жөнүндө жаңы 

түшүнүктөрдү – электр заряды, электр, электр тогу, электр 

талаасы  канткенда пайда болот. Электрлөө кубулушун кан-

тип түшүндүрүүгө болот? Эмне үчүн тийишкен эки нерседе 

сөссүз карама-каршы белгидеги заряддар пайда болот?Ушул 
суроолорду берүү менен окуучулардын көнүлүн тажрыйбага 

бурат. Алардын колдонулушу тууралуу тажрыйба көрсөтүп 

берет. Электр тогу деп эмнени түшүнөбүз? - деген суроого 

жооп берүү үчүн электр деп аталган көптөгөн маанилүү ку-

булуштар менен тааныштырат. Окуучулар нерселердин за-

ряддалганын өз көздөрү менен көрүшүп ынанышат жана кай-

талап өзүлөрү да тажрыйбаны жасап көрүшөт. Мугалим 

жөнөкөй мисалдарды көрсөтүү менен «Электр кубулушта-
ры» деген түшүнүктү окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрө 

алат.  

Негизги сөздөр: мугалим, окуучу, электр кубулуштары, 

электрон, заряд, эбонит, диэлектрик, электроскоп, металл. 

В данной статье рассматривается деятельность учи-

теля в обучении учеников наглядности. Учитель дает учени-

кам 8-х классов новые представления об электрических явле-
ниях – электрическом заряде, электричестве, электрическом 

токе, электрическом поле. Как объяснить явление электрифи-

кации? Почему на двух соприкасающихся предметах появляю-

тся явные заряды противоположных знаков? Задавая эти 

вопросы, вы сосредотачиваете внимание учащихся на опыте. 

Опыт их использования покажет вам. Что мы подразумеваем 

под электрическим током?- он знакомит со многими важны-

ми явлениями, известными как электричество, чтобы отве-
тить на этот вопрос. Ученики сами видят, что все заря-

жено, и, повторяя, сами экспериментируют. Учитель может 

легко объяснить учащимся понятие «электрические явления», 

показав простые примеры. 

Ключевые слово: учитель, ученик, электрические явления, 

электрон, заряд, эбонит, диэлектрик, электроскоп, металл. 

This article discusses the activity of a teacher in teaching 

students’ clarity. The teacher gives 8th grade students new ideas 
about electrical phenomena – electric charge, electricity, electric 

current, electric field. How to explain the phenomenon of electrifi-

cation? Why do obvious charges of opposite signs appear on two 

touching objects? By asking these questions, you focus students' 

attention on the experience. The experience of using them will 

show you. What do we mean by electric current? – he introduces 

many important phenomena known as electricity to answer this 

question. The students themselves see that everything is charged, 
and, repeating, they experiment themselves. The teacher can easily 

explain the concept of «electrical phenomena» to students by sho-

wing simple examples. 

Key words: teacher, student, electrical phenomena, electron, 

charge, ebonite, dielectric, electroscope, metal. 

Физика илиминде ишмердүүлүк максатка ылайык 

багытталган педагогикалык ишмердүүлүк катары тү-

шүндүрүлөт, ушундан жогорку жыйынтыктарга же-

түү максатында, жаңы билимди алуу, практиканы 

ишке ашырууда окуу-тарбиялык жана өнүктүрүүнүн 

жардамы менен өздүк педагогикалык тажрыйбаны 

арттыруу. Мугалимдин кесиптик ишмердүүлүккө да-

ярдыгы тууралуу суроону карап көрсөк, көп изил-

дөөчүлөрдүн ойлору боюнча мындай мүнөздөмө бе-

рилип келген:              

– өздүк профессионалдык алып жүрүүсүнүн ва-

рианттарын билүүдө чыгармачылыктын талаптуу-

лугу; 

– кызматташуу шарттарында жемиштүү ишмер-

дүүлүктү уюштурууда жөндөмдүүлүк жана адекват-

туу каражатты жана өз алдынча өнүгүү методдору-

нун даярдыгы; 

– педагогикалык ишмердүүлүк ыкмаларынын 

системасында эркин багыт алуу билгичтиги;  

Окутуу процесси жɵн гана билим берүү менен 

чектелбейт, ал интеллектуалдык, мотификациялык 

талаптардан жана мисалдын эмоционалдык чɵйрɵсү-

нɵн турат. Теманы түшүндүрүүдө мугалимдин иш-

мердүүлүгү өтө чоң роль ойнойт [5]. 

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен, те-

маны окуучуларга түшүндүрүү үчүн, алардын турму-

шунда көп кездешкен «электр», «электр тогу» деген 

сөздөр аркылуу түшүндүрүп баштайбыз. Биздин үй-

лөрүбүздө, транспорттордо, заводдордо жана фабри-

каларда, айыл чарбаларда электр тогу пайдаланылат. 

Электр тогу деп эмнени түшүнөбүз? - деген суроого 

жооп берүү үчүн электр деп аталган көптөгөн маани-

лүү кубулуштар менен таанышып чыгуу керек. 

«Электр» терминин пайда болушун карап көрө-

лү. Эгер айнек таякчаны барак кагазга сүрүп туруп, 

колго жакындатсак, анда бир аз чыртылдоону уга-

быз, ал эми караӊгыда анча чоӊ эмес учкундарды кө-

рүүгө болот. Андан сырткары, таякча кагаздын ай-

рыктарын, жүндөрдүн, суунун сызылган ичке агы-

мын өзүнө тартуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Ушул сыяк-

туу кубулуштар кургак чачты тарак менен тараган 
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учурда да байкалат. Биз буга пластмасса таракты жа-

на аны суунун ичке агымына жакындатып көрөбүз. 

Бул кубулуштар эӊ байыркы кезде эле байкалган. 

Байыркы грек окумуштуулары буга окшогон таж-

рыйбаларды көбүнчө янтарды жүнгө сүргөндө өзүнө 

түрдүү нерселерди тарткандыгын байкашкан. Грекче 

янтарь деген сөз «электрон» дегенди билдирет мына 

ушундан «электр» деген ат келип чыккан. Сүрүүдөн 

кийин башка нерселерди өзүнө тартуучу нерселер 

жөнүндө ал электрленген, же ага электр заряды бе-

рилди деп айтабыз [2,3]. 

Электр зарядын бир нерседен экинчи нерсеге бе-

рүүгө болот. Ал үчүн электрленген нерсени башка 

нерсеге тийгизүү керек, мына ошондо электр заряды-

нын бир бөлүгү ошол нерсеге мурдагыдай эле кагаз-

дын майда айрындыларын жакындатып, алар тарты-

ларын же тартылбасын байкап көрөбүз. Бардык эле 

электрленген нерселер башка нерселерди, мисалы, 

кагаздын айрындыларын өзүнө тартуу касиетине ээ. 

(1-сүрөт (а))/ Нерселерди өзүнө тартуусу боюнча жи-

бекке сүрүлгөн айнек таякчанын электр зарядын, те-

риге сүрүлгөн эбонит таякчасында пайда болгон за-

ряддан айырмалоого болбойт. Анткени, электрленген 

эки таякча теӊ кагаздын айрындыларын өздөрүнө 

тартышат. Тажрыйбага карайлы. Жипке илинген эбо-

нит таякчасын электрлейбиз. Ага мехтин ошол өӊүнө 

сүрүүдөн электрленген, ошондой эле экинчи бир та-

якчаны жакындатабыз. Таякчалар түртүлүшөт. Мын-

да таякчалар бирдей болгондуктан түрдүү заряддар 

болгон деп айтууга болот. Демек, бир түрдүү заряд-

далган нерселер өз ара түртүлүшөт (1-сүрөт (б)). 

         

(а)                                                                                           (б) 

1-сүрөт. 

Жибекке сүрүлгөн айнекте пайда болгон заряд-

ды оӊ заряд деп, ал эми жүнгө сүрүлгөн янтарда пай-

да болгон зарядды терс заряд деп аташкан, б.а. заряд-

дарга «+» жана «-» белги жазылган.  

Бирдей белгидеги электр зарядына ээ болгон 

нерселер өз ара түртүлүшөт, карама-каршы белгиде-

ги заряддарга ээ болгон нерселер өз ара тартылышат 

(2-сүрөт). 

 

 
2-сүрөт. 

Электр заряды турган мейкиндикте электр та-

лаасы болот. Электр талаасы заттан айырмаланган 

материянын бир түрүн элестетет. Өзүбүздүн сезүү 

органдарыбыздын жардамы менен электр талаасын 

түздөн-түз кабыл ала албайбыз. Электр талаасынын 

бар экендигин анын таасири боюнча айтууга болот. 

Заряддын электр талаасы ошол заряддын талаа-

сында ар кандай башка зарядга кандайдыр бир күч 

менен таасир этет. Электр талаасынын ага алып ке-

линген зарядга таасир эткен күчү электр тогу деп 

аталат. 

Электрлөө кубулушун кантип түшүндүрүүгө бо-

лот? Эмне үчүн тийишкен эки нерседе сөссүз кара-

ма-каршы белгидеги заряддар пайда болот? Ушул су-

роолорду берүү менен окуучулардын көнүлүн таж-

рыйбага бурат. Электроскоптун өзөкчөсүнө бекитил-

ген металл шарын заряддайбыз. Бул шарды башка 

так эле ушундай, бирок заряддалбаган металл шар 

менен диэлектриктен жасалган В туткасынын кармап 

туруп А өткөргүчү аркылуу бириктиребиз. Заряддар-

дын жарымы биринчи шардан экинчисине өтөт. Де-

мек, алгачкы заряд барабар бөлүккө бөлүндү. Эми 

шарларды ажыратабыз да, экинчи шарга колубузду 

тийгизебиз. Ошондо ал зарядын жоготот –зарядсыз-

данат. Баштапкы зарядынын жарымы калган бирин-

чи шарга аны кайрадан теӊ эки бөлүккө бөлүнөт да, 

биринчи шарда баштапкы заряддын төрттөн бир бө-

лүгү калат [1,4]. Мына ушундай эле жол менен ал-

гачкы заряддын сегизден бир, он алтыдан бир бөлү-

гүн алууга болот (3-сүрөт). 
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               а)                                         б) 

3-сүрөт. 
 

Ошентип, электр заряды ар кандай мааниге ээ 

болорун тажрыйбада көрсөттү. Электр заряды – фи-

зикалык чоӊдук. Электр зарядынын бирдиги үчүн 

бир кулон кабыл алынган (белгилениши - 1Кл). Бул 

бирдик франсуз физиги Ш.Кулондун ысымына атал-

ган. 

«Миң укканча бир көргөн артык» - дегенди кол-

донуп, мугалим тажрыйба көрсөтүп, көргөзмөлүүлүк 

менен окуучуларга жеткиликтүү теманы түшүндүрө 

алат. Тема боюнча жалпысынан түшүнүк берилген-

ден кийин, окуучулардын өтүлгөн сабакты кабыл 

алуусун текшерип жана сабакты бышыктоо макса-

тында мугалим текшерүүчү суроолорду берип, үйгө 

тапшырма берүү менен жыйынтыктайт.  
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