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Дулааны хөдөлгөөн ба энерги туршилт 
Хамрах хүрээ 9-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Бүтэн биеэ харахын тулд ямар хэмжээний толь хэрэгтэй вэ? 

 

Зорилго Туршилтыг хийж ажиглахын тулд юмыг хөдлөх үед энерги нь үүсэж темпиатур бол 

ахих ойлгож тайлбарах. 

 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал  

1. Цэвэр усны саван доторх усыг яаж хурдан халаах вэ? 

Сэгсрэх, тэврэх...гэх мэт 

2. Яагаад усны саваг сэгсрээд савны доторын ус дулаахан болох вэ? 

 

Хэрэглэгдэхүүн Цэвэр усны сав 2ш/Адилхан шиг сав/, термометр, ус, мензурк 

 

Туршилтын явц 1 баг бүр 6 сурагчид байж 2 сурагчид 1 хөс хийх. 

1.  Цэвэр усны саван дахь усны температурыг хэмжиж ажлын худсанд бичих. 

2.  Цэвэр усны 2т нь 100г ус хийгээд, нэгийг барьж, зөвхөн нөгөө савыг 5 минут сэгсрэх. 

3.  5 минут сэгсрээд, тус тусын усны температурыг хэмжиж ажлын худсанд бичих. 

 

Үр дүн 

 Сэгсрсэн усны сав нь сэгсрээгүй усны саваас илүү темпиатур өндөр болсон.  

 

Дүгнэлт  Яагаад гэвэл цэвэрийн савыг сэгслэхээд, хөдөлгөөн энерги гарна. Тэр энерги 

дулаахы энергид сурих. Тиймээс энерги янз бүр энергид суридаг. 
 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Мандал” сургуулийн физикийн багш Б.Мөнхсаруул 

Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 
Ажлын худасаг өгөж асуух. Ажлын худасанд бичих. 

8 Төлөвлөгөө 
Суралцагчидтай хамтран 
туршилтын төлөвлөгөөг 
тайлбарах. 

Суралцагчид сонсох. 

5 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, 
туслах. 

Туршилтыг хийж ажиглах. 

15 Үр дүн 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт гаргах. 
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Дулааны хөдөлгөөн ба энерги туршилт 
Зорилго Туршилтыг хийж ажиглахын тулд юмыг хөдлөх үед энерги нь үүсэж темпиатур бол 

ахих ойлгож тайлбарах. 

 

Таамаглал1   Цэвэр усны саван доторх усыг яаж хурдан халаах вэ? 

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

Хэрэглэгдэхүүн Цэвэр усны сав 2ш, термометр, ус, мензурк 

 

Туршилтын явц  

1.  Цэвэр усны саван дахь усны температурыг хэмжиж ажлын худасанд бичих. 

2.  Цэвэр усны 2т нь 100г ус хийгээд, нэгийг барьж, зөвхөн нөгөө савыг 5 минут сэгсрэх. 

3.  5 минут сэгсрээд, тус тусын усны температурыг хэмжиж ажлын худасанд бичих. 

 

Таамаглал2 Яагаад усны саваг сэгсрээд савны доторын ус дулаахан болох вэ? 

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

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

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

Үр дүн Баг бүгдийн үр дүнг бичээрэй. 

 1 2 3 

Сэгсрний өмнөх 
темпиатур 

℃ ℃ ℃ 

Сэгсрний дараах 
темпиатур 

℃ ℃ ℃ 

Дээрхын үр дүнгээс ойлгосон зүйлийг бичээрэй. 

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

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

Дүгнэлт 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Анги.................................нэр..................................................................... 


