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Хураангуй: Мэдлэгийг хоорондоо логик учир шалтгаантай сайтар холбогдсон мэдээллийн багц гэж үзвэл 

тодорхой сэдэвтэй холбоотой мэдээллүүд нь нийлмэл мэдлэгийн сүлжээг үүсгэнэ. Нийлмэл мэдлэгийн 

сүлжээг граф онолын үүднээс шинжилж сүлжээний бүтцийн талаар тодорхой ойлголтуудыг авч болно. 

Суралцагчид өөрсдийн мэдлэгийн сүлжээг асуудлыг шийдэх, үйл явдлыг тайлбарлахад ашиглах явцдаа 

туршлага хуримтлуулах, шинээр суралцах зэргээр өөрийн мэдлэгийн сүлжээг шинэчилж байдаг. Сурах 

бичиг нь сурагчдын шинэ мэдлэг олж авах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн олон тооны системчилсэн, зохион 

байгуулалттай физикийн нэр томьёонуудаас бүрддэг. Сурах бичигт шинжлэх ухааны шинэ нэр томьёог 

өмнө мэдэгдэж байсан холбогдох нэр томьёонуудыг хэрэглэн тайлбарладаг бөгөөд тэдгээрээс зарим нь 

харьцангуй өндөр давтамжтай ашиглагдана. Бид ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-11-р ангийн 

физикийн сурах бичгийн цахилгаан, соронзон сэдэвт дурдагдсан физикийн нэр томъёо, тэдгээрийн 

давтамжийн мэдээлэлд үндэслэн физикийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулав. Физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

шаталсан кластер бүтэцтэй бөгөөд өндөр давтамжтай физикийн нэр томъёо нь кластерын бүтцийн 

төв болдог байна. Энэхүү ажлаар бид сурах бичиг зохиогч, мэргэжилтнүүдэд шаардлагатай мэдээллийг 

цуглуулах, сурах бичгийн агуулгын хүрээг тодорхойлох тоон аргыг санал болгосон бөгөөд боловсролын 

бодлого төлөвлөлт, үнэлгээний байгууллагууд, багш, судлаачид сургалтын үйл ажиллагаа төлөвлөх, үнэлэх 

үйл ажиллагаандаа хэрэглэх боломжтой юм. 

Түлхүүр үг: сурах бичиг, нэр томьёо, мэдлэгийн сүлжээ, нэр томьёоны давтамж 

1. УДИРТГАЛ 

Бичгийн хэл бий болсноор мэдээлэл дамжуулах, хадгалах үйлчилгээнд бичвэрийг бүхий л 

салбарт өргөн ашиглаж байна. Компьютерын шинжлэх ухаан, сүлжээний технологийн 

хурдацтай хөгжил нь бичвэрийг системчилж уншигчдад мэдээллийг ойлгох, хэрэглэхэд хялбар 

болгосоор байна. Бичвэрт уншигчийн эрэлт хэрэгцээг хангасан ойлгомжтой, логик зөрчилгүй 

байх гээд олон шаардлагууд бий. 

Бичвэрийг уншиж ойлгох, ойлгосон мэдлэгээ бичвэрт хувиргах үйл нь сургалтын үйл 

ажиллагааны салшгүй хэсэг юм. Суралцагчдын нас, сэтгэхүйн онцлог, суралцахуйн зорилтоос 

хамааран бичвэр нь уншигдахуйц чанар, ойлгомжтой байдлаараа ялгагддаг. Бичвэрийн 

уншигдахуйц чанарт үгийн урт, өгүүлбэрийн урт, өгүүлбэр дэх үгсийн тоо, шинэ нэр томьёоны 

тоо зэрэг олон зүйлс нөлөөлдөг бөгөөд сурах бичгийн уншигдахуйц чанарыг Flesch–Kincaid 

Grade Level, SMOG index, Gunning Fog зэрэг индексийг ашиглан тодорхойлдог. [1] 

Сурах бичиг нь сурах үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн сайтар хянагдаж зохион 

байгуулалттай, системчлэгдсэн бичвэр агуулдаг учраас тухайн орны сургалтын үзэл баримтлал, 

суралцахуйн хэв шинж, судлагдахууны агуулгын хүрээ зэрэг олон мэдээллийг өөртөө агуулдаг. 

Иймээс судлаачид сурах бичгийн судалгааг өргөн хүрээнд хийж байна. Бид энэ судалгааны 

ажлаар бүрэн дунд боловсролын физикийн сурах бичиг дэх физикийн шинжлэх ухааны нэр 

томьёо, тэдгээрийн холбоосын тоон мэдээлэлд үндэслэн физикийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулах 

замаар сурах бичгийн агуулгын хүрээг тодорхойлохыг зорилоо. 

Монгол улсын хэвлэмэл сурах бичгийн стандартад “сурах бичиг нь боловсролын стандарт ба 

кирриклюмийг (сургалтын хөтөлбөр) хэрэгжүүлэх зориулалттай суралцахуй ба багшлахуйн 

нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор 

хэлбэржүүлсэн сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүн” гэж тодорхойлсон байна. Чанартай сурах 

бичгийн үндэс нь сурагчид юу сурах, тэдэнд хэрхэн заахыг маш тодорхой тусгасан дотоод 

нийцэлтэй, сайтар зохион байгуулагдсан сургалтын хөтөлбөр юм. [2] 
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Сурах бичиг нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа сургалтын хөтөлбөр дээр суурилдаг боловч 

сурах бичиг зохиогчдын үзэл баримтлал мөн тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан байдаг. Багш нар 

хичээлдээ сургалтын хөтөлбөрөөс илүүтэй сурах бичгийг ашигладаг болохыг судлаачдын 

судалгаа харуулдаг бөгөөд ялангуяа залуу багш нарын хувьд хичээлийг төлөвлөх, зохион 

байгуулахад сурах бичиг чухал ач холбогдолтой. [3] 

Сурах бичигт тодорхой агуулгыг энгийн мэдээллээс нарийн нийлмэл дээд түвшний мэдлэг 

бүтээхэд чиглэсэн зохиогчийн зориудаар сонгосон үгсийг хэрэглэх бөгөөд зохиогчийн тухайн 

нөхцөлд тохирсон үгсийн сонголт нь түгээмэл хэрэглэгддэг, тогтсон шинжлэх ухааны нэр 

томьёогоор хязгаарлагддаг. [4] Шинжлэх ухааны шинэ нэр томьёог ойлгуулахын тулд өмнө нь 

мэдэж байсан хэд хэдэн холбогдох нэр томьёог хэрэглэх шаардлагатай бөгөөд тэдгээрээс зарим 

нь харьцангуй өндөр давтамжтай ашиглагдана. Ямар нэг агуулгыг илэрхийлсэн бичвэр нь бүлэг, 

бүлэг нь хэсэг, хэсэг нь догол мөр, догол мөр нь өгүүлбэр, өгүүлбэр нь үгсээс бүрдэнэ. Энэ 

үүднээс авч үзвэл сурах бичигт хэрэглэгддэг шинжлэх ухааны нэр томьёонууд нь хоорондоо 

нарийн зохион байгуулалттай холбогдож шинэ мэдлэгийг бий болгодог байна. 

Дунд сургуулийн болон их сургуулийн физикийн сурах бичигт дурдагдсан нэр томьёо нь 

хэмжээсгүй чөлөөт сүлжээ үүсгэдэг бөгөөд нэр томьёоны давтамжийн түгэлт нь хүчний хуульд 

захирагддаг байна. [5] Бид ЕБС-иудад 10-11-р ангид физикийн хичээлд хэрэглэгдэж байгаа 

Физик X [6], Физик XI [7], Физик XII [8] сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёоны давтамжийг 

ашиглан чиглэлгүй холбоостой вэб хэлбэрийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулав. Физикийн 

мэдлэгийн сүлжээний зангилаа нь физикийн нэр томьёо, тэдгээрийн хоорондох холбоос нь 

физикийн нэр томьёо хоорондын хамаарлыг илэрхийлнэ. 

2. АРГА ЗҮЙ 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн бичвэрийн статистик өгөгдлийг T-LAB2020 

програмаар боловсруулан физикийн мэдлэгийн сүлжээний граф байгуулж түүнийгээ шинжлэв. 

Бүрэн дунд боловсролын физикийн хичээлийн сурах бичгүүдэд цахилгаан соронзон сэдвийг 10- 

р ангид “Цахилгаан соронзон”, 11-р ангид “Цахилгаан орон ба соронзон орон”, 12-р ангид 

“Хувьсах цахилгаан гүйдэл”, “Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл ба долгион” гэсэн бүлгүүдээр авч 

үзсэн байна. 

Физикийн нэр томьёо нь дан болон нийлмэл нэр томьёогоор бүтээгддэг. Тухайлбал индукцийн 

цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэсэн нэр томьёо нь индукц ба цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэсэн нэр 

томьёонуудаас өөр агуулгатай учраас нийлмэл нэр томьёо гэж үздэг. 

Дээрх гурван сурах бичигт цахилгаан соронзон сэдэвтэй холбоотой физикийн нэр томьёоны 

үндсэн мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв. Эдгээр сурах бичгийн бичвэрийн хэмжээ харилцан 

адилгүй учраас бид зөвхөн физикийн мэдлэгийн сүлжээний дотоод шинж чанарыг илрүүлэхийг 

зорилоо. 

Хүснэгт 1. Физик нэр томьёоны үндсэн мэдээлэл 

Сурах бичиг 
Нэг өгүүлбэр дэх  

 үгийн дундаж тоо 
Үгийн тоо 

Физик нэр 

томьёоны тоо 

Физик нэр томьёо 

давтагдсан тоо 

Физик X 13.1 1899 62 573 

Физик XI 14.1 2764 81 1236 

Физик XII 14.1 2679 74 1141 

Сурах бичигт дурдагдсан цахилгаан гүйдэл ба гүйдэл, цэнэглэгдэх ба цахилгаанжих, гүйдлийн 

хүч ба гүйдлийн хэмжээ зэрэг ижил утгатай нэр томьёог нэгтгэн тоолов. Харин батарей   ба зай, 

шон ба туйл, дамжуулагч ба дамжуулал гэх мэт хоорондоо ялгаатай физик нэр томьёонуудыг 

ялган тоолов. Сурах бичиг зохиогчид физикийн шинэ мэдлэгийг цөөн тооны физик нэр томьёо 

агуулсан энгийн өгүүлбэрээр бүтээхийг эрмэлздэг. Гэвч байгалийн юм, үзэгдлийг хэд хэдэн 

өгүүлбэрээс бүрдэх догол мөрөөр тайлбарлах шаардлагатай болдог. Тэгвэл нэг өгүүлбэр дэх 

физик нэр томьёонуудын холбоос нь догол мөр дэх физик нэр томьёонуудын холбоосноос илүү 

хүчтэй байна гэж үзэж болно. [4] Энэ зарчмыг үндэслэн суурь боловсролын физикийн хичээл 

дэх цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээг дараах дүрмийг баримтлан 
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байгуулж болно. Үүнд: 

1. Сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёог сүлжээний зангилаагаар илэрхийлэх 

2. Хэрэв хоёр физик нэр томьёо нэг өгүүлбэрт орвол хоорондоо шууд холбогдсон нэр 

томьёо гэж үзэх 

Дээрх дүрмээр байгуулсан бүрэн дунд боловсролын сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн 

физикийн нэр томьёо ба тэдгээрийн холбоосын мэдээллийг агуулсан физикийн мэдлэгийн 

сүлжээ нь хэд хэдэн дэд төвтэй нарийн нийлмэл сүлжээ болохыг харж болно. 

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1. Физикийн нэр томьёоны статистик чанар 

Сурах бичиг нь тухайн ангийн судлах агуулгаас хамааран ялгаатай сэдвийн хүрээнд өөр өөр 

физик нэр томьёог онцолсон байгаа боловч гүйдлийн хүч, хүчдэл, эсэргүүцэл, электрон гэх мэт 

олон ухагдахуун гурван сурах бичигт аль алинд нь дурдагдсан байна. Мөн 10-р ангид хүчдэл 

(63), 11-р ангид цахилгаан гүйдэл (93), 12-р ангид хүчдэл (95) гэсэн нэр томьёо хамгийн олон 

давтагдсан байна. Энэ нь эдгээр физикийн нэр томьёо нь бүрэн дунд боловсролын төвшний 

цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн бүтцэд голлох үүрэгтэй болохыг харуулж 

байна.  

Сурах бичгүүдэд шинээр дурдагдсан физикийн нэр томьёоны тоо 39 (Физик X), 40 (Физик XI), 

32 (Физик XII) байгаа бөгөөд физик нэр томьёоны давтамжийн түгэлтээс харахад ихэнх нэр 

томьёоны давтамж 1-20 хооронд байхад цөөн тооны нэр томьёо 50-аас давсан өндөр давтамжтай 

болох нь харагдаж байна. 

Хүснэгт 2. Сурах бичиг дэх хамгийн өндөр давтамжтай физикийн нэр томьёо 

№ Физик X Физик XI Физик XII 

1 Хүчдэл 63 цахилгаан гүйдэл 93 хүчдэл 95 

2 конденсатор 36 электрон 67 цахилгаан гүйдэл 76 

3 Түлхүүр 29 соронзон орон 58 давтамж 65 

4 Гүйдэл 28 эсэргүүцэл 57 цахилгаан энерги 54 

5 Резистор 24 хүчдэл 56 конденсатор 48 

3.2. Физикийн мэдлэгийн сүлжээний шинж чанар 

Физикийн нэр томьёоны давтамжийн түгэлтээс сурах бичигт онцгойлон авч үзсэн физик нэр 

томьёонууд нь физикийн мэдлэгийн сүлжээг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй зангилаа цэг болохыг 

харж байна. 

Зангилаа цэгүүдийн холбоосны жинтэй, чиглэлгүй ирмэг гэж үзээд физикийн мэдлэгийн 

сүлжээний графыг байгуулж зангилааны илтгэгчийг тодорхойлов. Зангилааны илтгэгч нь 

сүлжээний зангилаанууд хоорондох холбоосны нягтралыг илэрхийлдэг чухал параметр юм. Мөн 

сурах бичгийн физикийн нэр томьёонуудын холбоосны мэдээллийг агуулсан матрицыг ашиглан 

гурвал бүтцийг илрүүлж классын тоо, кластерын коэффициентийг тодорхойлов. (Хүснэгт 3)  

Хүснэгт 3. Физикийн мэдлэгийн сүлжээний статистик 

Кластерын параметр Физик X Физик XI Физик XII 

Гурвал бүтцийн тоо 305 1770 818 

Классын тоо 8 4 4 

Классын нягтрал 0.348 0.361 0.300 

Кластерын коэффициентийн дундаж утга, <C> 0.534 0.630 0.570 

Зангилааны илтгэгчийн дундаж утга, <D> 7.452 14.710 10.833 

Бүрэн дунд боловсролын цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь Физик X 

сурах бичигт 3, 4, 4, 4, 4, 7, 15, 21 зангилаа бүхий 8 класс, Физик XI сурах бичигт 5, 23, 21, 32 

зангилаа бүхий 4 класс, Физик XII сурах бичигт 10, 11, 22, 31 зангилаа бүхий 4 классаас бүрдэж 

байна. Граф онолд кластерын коэффициент нь сүлжээний зангилааны нягтралыг илэрхийлдэг. 

Бидний байгуулсан физикийн мэдлэгийн сүлжээний кластерын коэффициентийн дундаж утга 
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0.534 – 0.630 байгаа нь хоорондоо нягт холбогдсон кластер бүтэцтэй сүлжээ болохыг илтгэж 

байна. Физик XI, Физик XII ангийн сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний зангилааны 

илтгэгчийн дундаж утга 14.71 ба 10.833 байгаа нь шинэ концепцыг тайлбарлахад олон тооны 

физикийн нэр томьёонууд ашигладаг болохыг харуулж байна. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдэвт дурдагдсан бүх физикийн нэр томьёогоор мэдлэгийн 

сүлжээг байгуулах нь сүлжээний шинж чанарыг тодорхой харагдуулахгүй байх талтай учраас 

нэг өгүүлбэрт дурдагдсан буюу хүчтэй хамааралтай, 3 ба түүнээс олон дурдагдсан физик нэр 

томьёог ашиглан зангилаа цэгүүдийн ирмэгийн жингээс хамааран сүлжээний орон зайн 

байрлалыг тодорхойлдог ForceAtlas алгоритмыг ашиглан физикийн мэдлэгийн сүлжээг 

байгуулав. (Зураг 1) 

Мэдлэгийн сүлжээний зангилааны хэмжээ нь нэр томьёоны дурдагдсан тоо буюу давтамжийг, 

зангилааны өнгө нь тухайн нэр томьёоны хүчтэй холбоостой классыг илэрхийлнэ. Бүрэн дунд 

боловсролын цахилгаан соронзон сэдвийн мэдлэгийн сүлжээ нь 4-8 класс бүхий дэд бүлгүүдээс 

тогтох ба харьцангуй өндөр давтамжтай физикийн нэр томьёо нь дэд бүлгийн төв болдог байна. 

Мэдлэгийн сүлжээний төвлөрсөн бүтцийг Fruncherman reingold алгоритмыг ашиглан байгуулав. 

(Зураг 2) 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь шаталсан цагариг 

бүтцийг үүсгэсэн байна. Эндээс бид сурах бичигт онцлон үзэж буй физикийн нэр томьёо, 

тэдгээртэй ижил төвшинд тодорхойлогдсон бусад нэр томьёог харж болно. 

 

а. Физик X б. Физик XI в. Физик XII 

Зураг 1. Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ 

 
а. Физик VII б. Физик VIII в. Физик IX 

Зураг 2. Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн төвлөрсөн бүтэц 
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4. ДҮГНЭЛТ 

Бид гурван сурах бичигт дурдагдсан физикийн нэр томьёо ашиглан физикийн мэдлэгийн 

сүлжээг байгуулан сурах бичгийн бичвэрийн талаар дараах мэдээллийг олж авсан. Үүнд: 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн концепцуудыг сурагчдын мэдлэгийн 

бүтэцтэй нийцүүлэх эсвэл мэдлэгийг дахин бүтэцчилэхэд шаардлагатай контекстууд нь ангийн 

төвшнээс үл хамааран харилцан адилгүй байна. Физикийн концепцуудыг илэрхийлэх физикийн 

нэр томьёонууд сэдвээс хамааран харилцан адилгүй тоогоор нэмэгдэх ба шинээр нэмэгдсэн 

физик хэмжигдэхүүний тоо нь агуулгын хүндрэлд чухал нөлөөтэй байж болох юм. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь физикийн нэр 

томьёоны холбоосын хувьд 4 – 8 класс үүсгэж байна. Эдгээр классуудын кластерын 

коэффициентийн дундаж утга 0.534 – 0.630 байгаа нь хоорондоо холбогдсон дэд бүлэг үүсгэж 

байгааг илтгэж байна. 

Сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний зангилааны илтгэгчийн дундаж утга 7.452 

(Физик X), 14.710 (Физик XI), 10.833 (Физик XII) байгаа нь XI ангид шинээр нэмэгдэж буй 

физикийн концепцыг олон тооны физикийн нэр томьёонууд ашиглан тайлбарлаж байгааг 

харуулж байна. 

Холбоосын жингээс хамааруулан ForceAtlas алгоритм ашиглан байгуулсан физикийн 

мэдлэгийн сүлжээ (Зураг 1а, 1б, 1в) нь хүчтэй болон сул холбоостой зангилааны талаар мэдээлэл 

өгдөг. Физик X сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

хүчдэл, түлхүүр, гүйдэл, температур, электрон, диод, Булийн алгебр гэсэн нэр томьёонд 

тулгуурлан бусад физикийн нэр томьёог тайлбарладаг бөгөөд цахилгаан хэлбэлзэл, хувийн 

эсэргүүцэл гэсэн нэр томьёо сул холбоостой байна. Физик XI сурах бичгийн физикийн 

мэдлэгийн сүлжээ нь цахилгаан гүйдэл, электрон, соронзон орон, ферросоронзон гэсэн нэр 

томьёонд төвлөрсөн 4 дэд бүлэг үүсгэдэг бөгөөд цахилгаан орны урсгал, Кулоны хууль гэсэн нэр 

томьёо сул холбоостой байна. Физик XII сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

цахилгаан гүйдэл, соронзон орон, давтамж, хувьсах гүйдэл гэсэн нэр томьёонд төвлөрсөн 4 дэд 

бүлэг үүсгэдэг бөгөөд механик энерги, Максвеллийн онол гэсэн нэр томьёо сул холбоостой 

байна. Иймд бүрэн дунд боловсролын физикийн хичээлийн сурах бичиг нь цахилгаан соронзон 

сэдвийг дээр дурдсан сүлжээний төв болж буй нэр томьёог түшиглэн зохион байгуулах дидактик 

хувилбарыг санал болгосон байна. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний төвлөрсөн 

бүтцээс (Зураг 2а, 2б, 2в) Физик X сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёонууд нь хүчдэл (8), 

конденсатор (12), цахилгаан цэнэг (19), транзистор (23) гэсэн 4 төвшинд, Физик XI цахилгаан 

гүйдэл (4), хүчдэл (10), потенциалын ялгавар (15), цахилгаан хөдөлгөгч хүч (24), цуваа холболт 

(28) гэсэн 5 төвшинтэй, Физик XII цахилгаан гүйдэл (8), эсэргүүцэл (13), Омын хууль (17), 

тогтмол хүчдэл (27) гэсэн 4 төвшинтэй байна. Энэ нь сурах бичгийн агуулгын түгэлт нь 4-5 

төвшинд хуваарилагдсан болохыг харж болох ба үнэлгээний даалгаврын хүндрэлийн зэрэг, 

блюпринтийг боловсруулахад чухал мэдээлэл болох юм. 
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