
ӨМІРБЕКОВА МАНАР 
БЕРІКХАНҚЫЗЫ

ШҚО, Абай ауданы, Көкбай ауылы «Көкбай  
атындағы орта мектебі» КММ

Физика пәнінің мұғалімі 

2
0
2
0

01.07.2020 ж
K00019



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 01.07.2020 жыл | № K00019 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ЖУРНАЛ

БІЛІМ ЖОЛЫ 
НҰРЛЫ ЖОЛ

01.07.2020 жыл | № K00019

Білім беретін, ғылыми, 
танымдық, жарнамалық басылым

----------------------------------------------
МББ аты: «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналы 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: айына 1 рет     Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы 

Меншік иесі: «Қаламгер ТЕН» ЖШС Алматы қаласы  Бас редакторы: Нагиев И. Б. 
Негізгі тақырыптық бағыты:  білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық 

---------------------------------------------- 
 «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналына жарияланған ақпараттардың 

авторлық құқы  ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес.
Жарияланған ақпарат авторларының  пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. 

---------------------------------------------- 
Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген. 

Куәлік № KZ37VPY00015077. Нұр-Cұлтан қаласы. 19.09.2019 жыл 
---------------------------------------------- 

Тапсырыс: 562     Таралымы: 3000 дана. 
Журнал  «Қаламгер ТЕН» ЖШС баспаханасында басылды. 

Алматы қаласы – 2020 жыл    Телефон: 8 777 055 0590

2



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 01.07.2020 жыл | № K00019 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Көкбай ауылы 
«Көкбай атындағы орта мектебі» КММ физика пәнінің мұғалімі 

Өмірбекова Манар Берікханқызы

Сыныбы: 9 Пәні: Физика
Сабақтың тақырыбы: Механикалық жұмыс 
және энергия  (Mechanical work and energy)
Answer the questions 
1)What is momentum? 
2)The formula of momentum
     3)The unit of momentum is…….. 
     4)The formula of impulse
     5)The unit of impulse 
     6)Conservation of momentum 
     7)Inelastic collision
        The topic of the lessons

Механикалық жұмыс және энергия
Mechanical work and energy

Мақсаты:
9.2.3.5 механикалық жұмысты 
аналитикалық және график 
тәсілдермен анықтау.
9.2.3.6 жұмыс пен энергияның 
байланысын түсіндіру. You will :
-Determine mechanical work analytically 
and graphically; -explain relationship 
between work and energy

Terminology
 WORK - ЖҰМЫС  ENERGY - ЭНЕРГИЯ
 POTENTIAL ENERGY – ПОТЕНЦИАЛДЫҚ ЭНЕРГИЯ  ELASTIC POTENTIAL 
ENERGY – СЕРІППЕНІҢ ПОТЕНЦИАЛДЫҚ ЭНЕРГИЯСЫ
 KINETIC ENERGY – КИНЕТИКАЛЫҚ ЭНЕРГИЯ  HEIGHT - БИІКТІГІ
 COMPRESSION — ҚЫСУ
Энергия
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Механикалық жұмыс
Кинетикалық энергияның өзгеру теоремасы
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Ауырлық күшінің жұмысы
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Серпімділік күшінің жұмысы

Үйкеліс күшінің жұмысы

Fүйк=µmg

F=µmg * cosα A= - µmg * S

Example
• A force of 0,5kN acts on a billiard ball for 0,2seconds.Calculate impulse given by force

Example
The kinetic energy of an object increases from 200j to 350j,under constant force.What is the work 
done on the object?

Exsercise 5.4 №1
Mechanical work and energy

* * * * * * * * * * *

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 01.07.2020 жыл | № K00019 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Көкбай ауылы 
«Көкбай атындағы орта мектебі» КММ 

физика пәнінің мұғалімі  Өмірбекова Манар Берікханқызы

Сыныбы: 8
Пәні: Физика
Сабақтың тақырыбы: Магнит өрісі 
Сабақтың мақсаты:
1. Тұрақты  магниттер  ұғымын 
қалыптастыру, олардың магниттік қасиеттері мен 
Жердің  магнит  өрісімен  таныстыру,  аспан 
денелерінің  магнит  өрістері  жөнінде  мәліметтер 
беру. Электр  және  магнит  өрістері  арасындағы 
байланысты табу.
1-топ. Кім шапшаң?
2. 1. Алғаш рет электр тогы түсінігін енгізген ғалым
3. 2. Электр кедергінің өлшем бірлігі қандай? 
4. 3.Тізбектің бөлігіндегі ток күші осы бөліктің ұштарындағы  кернеуге тура 
пропорционал және оның кедергісіне кері пропорционал бұл қай заң?
5. 4.Ток күшін өлшеуге арналған құрал.
6. 5. Электр кернеуінің өлшем бірлігі қандай? 
7. 6.  Қысқа тұйықталу кезінде өртті және ток көзінің бүлінуін болдырмау үшін 
электр тізбегіне не қосу керек?
2-топ. Кім шапшаң?
8. 1. Ом заңы қай жылы ашылды?
9. 2. Ток көздерін ата?
10. 3. Адам денесінен өткен ток ауыр әсер қалдырады мұны не деп атайды?
11. 4. Амперметрді электр тізбегіне қалай жалғайды?
12. 5.Тізбек бойымен өтетін токқа өткізгіштің кедергі жасау қасиетін сипаттайтын 
шама? 
13. 6.Электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі қандай? 
3-топ. Кім шапшаң?
14. 1.Таза  металдардың   және  қоспалардың  кедергісінің  абсолют  нөлге  жақын 
температурада кенет нөлге айналу құбылысы?
15. 2. Өткізгішті тізбектей жалғағанда тізбектегі кернеу қалай анықталады?

16. 3.Вольтметрді электр тізбегіне қалай жалғаймыз?
17. 4. Резистор мен реостаттың айырмашылығы қандай?
18. 5.  Өткізгіштің  материалын  сипаттайтын 
шаманы не деп атайды?

Табиғи магниттер.
FeO (31%)+Fe2O3(69%) тұратын 

магниттік теміртас (магнетит)
болып табылады

Жасанды магниттер  -
болат, никель, кобальт.
Табиғи магнит – магниттік теміртас (магнетит)
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«Магнит»  сөзі,  маңынан  темір  кені  табылған  Кіші  Азиядағы  Магнезия  қаласының 
атауынан шыққан.  

          
    
Тұрақты магниттер
Тұрақты магниттер  немесе  
қарапайым магниттер – магниттелуін ұзақ уақыт
сақтайтын денелерді айтады.

N – магниттің солтүстік полюсі 
 S – магниттің оңтүстік полюсі
   
Таға тәрізді магнит                                            Жолақ магнит        
 3. Тәжірибелік жұмыс

   
Магниттің қасиеттері
1-топ   1-тапсырма
Құралдар: металл қағаз қыстырғыштар (скрепки), магниттер 
(жолақ және таға тәрізді магниттер). 
Жолақты магнитті алып, бірнеше қағаз қыстырғышты магниттің дәл ортасына, яғни қызыл 
және көк бөліктердің арасындағы шекараға апарыңыз. Магнит қағаз қыстырғыштарды тарта 
ма? 
Қағаз  қыстырғыштарды  магниттің  ортасынан  бастап  әр  жеріне  жақындатыңыз.  Ең  көп 
магниттік  тартылу  магниттің  қай  жерінде?  Осы  тәжірибені  таға  тәрізді  магнитпен 
қайталаңыз. 
Қорытынды жасаңыз.
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Магниттің қасиеттері
2 –топ.
1-тапсырма.
Құралдар: магнит,  әр түрлі материалдардан жасалған заттар.
Магнитті әр түрлі материалдан жасалған заттарға жақындатыңыз, олардың барлығы магнитке 
тартылады ма? 
Қорытынды жасаңыз.

Магниттің қасиеттері
3-топ.
1- тапсырма.
Құралдар : ине, қағаз қыстырғыштар (скрепки), магнит. 
Инені  алып,  оны  қағаз  қыстырғыштарға  жақындатыңыз.
Инеге қағаз қыстырғыштар жабысады ма? 
Инені  магнитке  бір  бағытта  үйкеп,  содан  соң  қағаз
қыстырғыштарға жақындатыңыз.  Скрепкалар жабысады ма?  
Қорытынды жасаңыз.

    
   
Қорытынды: 
Тест тапсырмалары:
1-нұсқа
1. Магнит тілшесінің неше полюсі бар?
А) 2     В)1     С) 3       Д) 0
2. Тұрақты магниттер мынадай заттарды тарта алады ...
А) алюминий     В) қағаз     С) темір       Д) ағаш
3. Қозғалыстағы электр зарядының айналасында қандай өріс болады?
А) электр өрісі  В) магнит өрісі     С) электр және магниттік өріс     Д) дұрыс жауаптары жоқ 
4. Ең көп магниттік тартылу күші болатын жер не деп аталады?
А) магнит  В) полюстері     С) осі     Д) күш сызықтары 
5. Әр аттас магниттік полюстер ...
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А) тартылады    В)  тебіледі     С) әсерлеспейді     Д) дұрыс жауабы жоқ

    
  2-нұсқа
1.Магнит өрісінің күш сызықтары қандай?
А) бейтарап сызықтар   В) бейберекет сызықтар 
С) тұйықталған және бағытталған сызықтар    Д) дұрыс жауап жоқ.
2. Тұрақты магниттің магниттік әсері барынша білінетін жерін көрсет:
А) осі     В) центрі     С) бағыты      Д) полюсі
3. Отырған оқушы жанынан мұғалім зарядталған шарды алып өтті. Олардың қайсысы осы 
кезде магнит өрісін, қайсысы электр өрісін байқайды?
А) Мұғалім мен оқушы тек электр өрісін байқайды    В) Оқушы магнит өрісін, ал мұғалім 
электр өрісін байқайды   С) олардың екеуі де екі өрісті бірдей байайды  Д) оқушы электр 
өрісін, ал мұғалім магнит өрісін байқайды
4. Оңтүстік полюстің шартты белгісін көрсет:
    А)  S    В) N     С) Q     Д) G
5. Жердің географиялық және магниттік полюстері ....
А)  сәйкес келеді    В) сәйкес келмейді     С) сәйкес келуі мүмкін, бірақ міндетті емес     Д) 
дұрыс жауабы жоқ

3-нұсқа 
1. Солтүстік полюстің шартты белгісін көрсет:
    А)  S                 В) N                  С) Q                      Д) G
2. Жер бетінен онша тереңде жатпайтын орасан зор темір кенді не деп атайды?
А) аномалия    В) географиялық полюстер     С) магнит дауылдар   
 Д) географиялық ендіктер. 
3. Ең көп магниттік тартылу күші болатын жер не деп аталады?
А) магнит       В) полюстері          С) осі          Д) күш сызықтары 
4. Магниттік қасиетін ұзақ сақтайтын денелер:
А)магниттер       В) электромагниттер       С) магниттік өріс         Д) магнит сызығы 
5. Магнит өрісін тудыратын:
А) бөлшек             В) қозғалыссыз заряд         С) тартылу күші    Д) қозғалыстағы заряд

Тест тапсырмаларының жауаптары:
1-нұсқа 2-нұсқа 3-нұсқа
1   А   1  С                 1 В
2   С 2 Д                      2 А
3 С 3 В                 3 В
4 В 4 А                 4 А

5   А 5  В                 5  Д

Магниттің полюстерін анықтау:

Қорытынды
Венн диаграммасы

Үй тапсырмасы:   1.§52-53 оқу. 
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