
Чадлын туршилт 
Хамрах хүрээ 8-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Чадал 

 

Зорилго Туршилтыг хийж ажил ба чадлыг гаргаж болно. 

 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал  

 Шууд ширээ руу гарах тохиолдол болон сандалаар дамжин гарах тохиолдолын аль нь ажлын 

бүтээмж сайн бэ? 

 

Хэрэглэгдэхүүн Ширээ, сандал, цаг, жинлүүр, шугам 

※ Жинлүүр байхгүй бол өмнө нь хэмжээрэй. 

 

Туршилтын явц  

1. Ширээн дээр гарах хүний массыг жинлүүрээр хэмжиж 

тэмдэглэх. 

2. Ширээний өндөрийг хэмжих. 

3. Хүндээс ажлыг гаргах. 

4. Шууд ширээ рүү гарах. Энэ үед нөгөө сурагч хугацааг хэмжих 

хэрэгтэй. Энэ туршилтыг 3 удаа хийж үр дүнг тэмдэглэх. 

5. Сандалаар дамжин ширээ рүү гарах. Энэ үед нөгөө сурагч 

хугацааг хэмжих хэрэгтэй. Энэ туршилтыг 3 удаа хийж үр дүнг 

тэмдэглэх. 

6. Тус тусын үр дүнгээс тухайн хугацаанд хийсэн чадлыг гаргаж 

харьцуулах. 

※ 1 баг 3 сурагч болно. 1-р сурагч бол ширээ нь дээр гарч 2-р 

сурагч хугацаа хэмжиж нөгөө сурагч ширээг хөдөлгөөнгүй барих. 

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм:Ширээ сандал дээрээс унаж 

бэртэхээс болгоомжлох. 

 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

5 
Сэдэл, 

таамаглал 
Доорх асуудалын тухай 
асуух. 

Ажилын хуудсанд бичих. 

5 Төлөвлөгөө 
Туршилтын тухай 
тайлбарлах. 

Суралцагч сонсох. 

15 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, 
туслаж байх. 

Багууд төлөвлөгөөнийхөө дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиллах. 

15 
Үр дүн 

Дүгнэлт 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт 

гаргах. 



Үр дүн  

※ 1Н: 10 

Хүний ажил 
Хүний жин Ширээний өндөр Ажил 

Дунд 
Н М Ж 

Шууд гарах 
1 удаа 2 удаа 3 удаа  

Сек 
Сек Сек Сек 

Сандалаар дамжин 
гарах 

1 удаа 2 удаа 3 удаа 
Сек 

Сек Сек Сек 

Шууд гарах 
тохиолдолын чадал 

1 удаа 2 удаа 3 удаа 
Р 

Р Р Р 

Сандалаар дамжин 
гарах тохиолдолын 

чадал 

1 удаа 2  удаа 3 удаа 
Р 

Р Р Р 

 

Дүгнэлт   

 Шууд гарах тохиолдол болон сандалаар дамжин ширээ рүү гарах тохиолдол бол ажил 

адилхан. Харин чадал нь 1 секунд бүрийн ажил юм. Үр дүнгээс шууд гарах тохиолдолын чадал 

нь сандалаар дамжин гарах тохиолдолын чадлаас бага байна. Чадал их тохиолдолд бүтээмж 

сайн. Тийм учраас багажыг хэрэглэх тохиолдолд илүү бүтээмж сайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн : 

 Дундговь аймгийн “Говийн ирээдүй цогцолбор” сургуулийн физикийн багш У.Рагчаа 

 Жайкагийн сайн дурийн гишүүн Фүкүшима Мики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чадлын туршилт 
 

Зорилго Туршилтыг хийж ажил ба чадлыг гаргаж болно. 

 

Таамаглал  Шууд ширээ руу гарах тохиолдол болон сандалаар дамжин гарах тохиолдолын аль 

нь ажлын бүтээмж сайн бэ? 

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

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

Туршилтын явц  

1. Ширээн дээр гарах хүний массыг жинлүүрээр хэмжиж тэмдэглэх. 

2. Ширээний өндөрийг хэмжих. 

3. Хүндээс ажлыг гаргах. 

4. Шууд ширээ рүү гарах. Энэ үед нөгөө сурагч хугацааг хэмжих хэрэгтэй. Энэ туршилтыг 3 удаа 

хийж үр дүнг тэмдэглэх. 

5. Сандалаар дамжин ширээ рүү гарах. Энэ үед нөгөө сурагч хугацааг хэмжих хэрэгтэй. Энэ 

туршилтыг 3 удаа хийж үр дүнг тэмдэглэх. 

6. Тус тусын үр дүнгээс тухайн хугацаанд хийсэн чадлыг гаргаж харьцуулах. 

※ 3 сурагч 1 баг болно. 1-р сурагч бол ширээн дээр гарах 2-р сурагч хугацаа хэмжиж нөгөө 

сурагч ширээг тулах. Аюулгүй ажиллагааны дүрэм:Ширээ сандал дээрээс унаж бэртэхээс 

болгоомжлох. 

Үр дүн ※ 1Н: 10 

Хүний ажил 
Хүний жин Ширээний өндөр Ажил 

Дунд 
Н М Ж 

Шууд гарах 
1 удаа 2 удаа 3 удаа  

Сек 
Сек Сек Сек 

Сандалаас гарах 
1 удаа 2 удаа 3 удаа 

Сек 
Сек Сек Сек 

Шууд гарах 
тохиолдолын чадал 

1 удаа 2 удаа 3 удаа 
Р 

Р Р Р 

Сандалаас гарах 
тохиолдолын чадал 

1 удаа 2  удаа 3 удаа 
Р 

Р Р Р 

 

Дүгнэлт 

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

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

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

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

 

 

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

 


