
Масс болон жингийн туршилт 
Хамрах хүрээ 6-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Масс ба жингийн ялгаа 

 

Зорилго Хүндийн хүчийг ойлгоод масс болон жин ялгаатайг ойлгох. 

 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал 1  

Та нар Исаак Ньютон гэж мэдэх үү? Тэр хүн бол үнэхээр ухаалаг хүн юм. 

Ньютон бол хүндийн хүчийг олсон. Ньютон бол унасан алимыг үзэж ‘Яагаад сар 

унаагүй вэ?’ гэж бодсон. Тэгээд Ньютоны хийсэн туршилтыг бодоорой.  

1. Яагаад сар унаагүй вэ? 

2. Алимыг яаж шидвэл удаан хугацаанд унах вэ? 

 

Таамаглал 2 

 Үнэндээ саран дээр биеийн биеийн жин бага болж байна. Яагаад вэ? Бас саран дээрх 

өөрийнхөө биеийн жинг гаргаарай. 

 

Хэрэглэгдэхүүн Алим, цаг, теннисний бөмбөг 

 

Туршилтын явц  

<Багш үзүүлэх туршилт> 

1. Алимыг өөртэйгээ чацуу өндрөөс унагах. Тэр унах хугацааг сурагч хэмжих. 

2. Таамаглал 2-р асуудлыг асуух. \Алимыг яаж шидвэл удаан хугацаанд унах вэ?\ 

<Сурагчид туршилт> 

Өгсөн теннисний бөмбөгийг дээрх хугацаанд яаж шидвэл удаан унах аргыг бодож баг бүр 

хариулах. 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

5 
Сэдэл, 

таамаглал 
Таамаглалын асуултыг 
асуух. 

Ажлын хуудсанд бичих. 

5 
Багшийн 
туршилт 

Туршилт хийх. Сурагчид ажиглах. 

5 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, 
туслаж байх. 

Багууд төлөвлөгөөнийхөө дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиллах. 

5 Таамаглал 
Доорх асуудлын тухай 
асуух. 

Ажилын хуудсанд бичих. 

10 Тайлбарлах 

Сарны хүндийн хүч бол 

дэлхийн хүндийн хүчээс 
1

6
 

дахин илүү гэж 
тайлбарлах. 

Саран дээрх биеийн жинг 
тооцох. 

10 Дүгнэлт 
Масс болон жингийн 
ялгааг тайлбарлах. 

 



Үр дүн   

 Теннисний бөмбөгийг урагшаа хүчтэй шидэх. 

 

Дүгнэлт 1  

Их хүчээр алимыг урагш  шидвэл унах хугацаа илүү шаардагдах. Хамгийн сүүлд алим унаагүй 

болон бие руу буцах. Энэ хөдөлгөөн бол дугуйны хөдөлгөөн гэж хэлдэг. Үнэндээ сар бол унаж 

байна. Харин дугуй хөдөлгөөнийг хийж байгаа тул унаагүй. Дугуй хөдөлгөөнийг хийх биед 

дандаа дугуйны дунд чигт /Сарнаас дэлхийн төвд / хүч өгдөг. Энэ хүч бол хүндийн хүч юм. Тийм 

учраас дэлхийн хүндийн хүчээр сар бол унаж эргэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таваг нь жинлүүрээр биеийн массыг хэмждэг. 

Динамометрээр болон электрон жингээр биеийн жинг хэмждэг. Электрон жин нь Ньютон 

нэгжийг килограмм нэгж рүү шилжүүлээд дэлгэц дээр килограммаар гаргадаг. Жишээ хойд туйл 

болон өмнөд туйл дээр биеийн жинг хэмжихэд бага зэрэг ялгаатай байдаг. 

Дэлхийн дээрх биеийн жин нь саран дээрх биеийн жингээс байх хүнд байдаг. Саран дээр 

байвал биеийн жин дэлхий дээр байгаагаас 
1

6
 дахин илүү байна. Биеийн жин нь дэлхий дээр 

болон саран дээр өөр болдог. Яагаад гэвэл биеийн жин бол хүндийн хүчний нөлөө ихтэй. 

Жишээ нь хүндийн хүч байхгүй газарт хэмжвэл биеийн жин 0 кг болдог. Харин хүндийн хүч 

байхгүй тохиолдолд бие хөдлөхөд хүч шаардлагатай. Тэр хүчийг масс гэнэ. Жишээ нь хүндийн 

хүч байхгүй газарт биеийн жин 0 кг болсон харин хөдөлгөвөл дэлхийтэй адил хүч хэрэгтэй. 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Говийн Ирээдүй Цогцолбор” сургуулийн физикийн багш Ө. Цэрэнмаа 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 



Масс болон жингий туршилт 
Зорилго  Хүндийн хүчийг ойлгоод масс болон жингийн ялгааг ойлгох. 

 

Таамаглал 1 Та нар Исаак Ньютон гэж мэдэх үү? Тэр хүн бол үнэхээр ухаалаг 

хүн юм. Ньютон бол хүндийн хүчийг олсон. Ньютон бол унасан алимыг үзэж 

‘Яагаад сар унаагүй вэ?’ гэж бодсон. Тэгээд Ньютоны хийсэн туршилтыг 

бодоорой.  

1. Яагаад сар унаагүй вэ? 

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

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

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

2. Алимыг яаж шидвэл удаан хугацаанд унах вэ? 

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

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

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

Үр дүн  

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

Дүгнэлт1 

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

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

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

Таамаглал 2 

 Үнэндээ саран дээр биеийн биеийн жин бага болж байна. Яагаад вэ? Бас саран дээрх 

өөрийнхөө биеийн жинг гаргаарай. 

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

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

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

 

 

 

 

 

Дүгнэлт2 

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

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

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

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


