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Хатуу биеийн даралтын туршилт 

Хамрах хүрээ 8-р анги  

Бүлэг сэдэв Механик, 1-р улирал  

Зорилго Нэг цаасан аяганд оногдох даралтын хэмжээг тооцоолж, даралтын тухай 

ойлголттой болох.  

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Сурагч 

5 
Сэдэл, 

таамаглал 
Цаасан аяга хүүхдийг даах 

болов уу? 
Сурагчид өөрийн таамаглалаа 

зургаар илэрхийлж зурах.  

10 Төлөвлөгөө 
Туршилтын төлөвлөгөөг 

багаараа ярилцаж гаргах. 
Багаараа ярилцаж ажлын хуудсан 

дээр төлөвлөгөө бичих. 

18 Туршилт 
Багууд туршилт гүйцэтгэх 

явцад багш чиглүүлж, туслах. 
Багууд төлөвлөгөөний дагуу 

туршилтыг гүйцэтгэж ажиглах. 

7 Үр дүн 

Үр дүнг зургаар илэрхийлж, таамаглалтай хэрхэн нийцэж байгаа 
талаар хэлэлцэх. Хатуу биеийн даралтыг хэрхэн тооцоолох тухай 
багаараа ярилцаж, дүгнэлтэнд хүрэх. Өөрсдийн хийсэн тооцоог 

бусдад танилцуулах. 

 

Хэрэглэгдэхүүн Нэг удаагийн цаасан аяга 12 х 5 баг = 60ш, дөрвөлжин панер мод 5ш, урт 

шугам 5ш 

Санамж: Нэг удаагийн цаасан аяганы сонголт нь өөр өөр байж болно. \Бат бөх аяга 

сонговол 1 аяга ч гэсэн хүүхдийг даах болно гэдгийг анхаарах\ 

                       

Таамаглал Дараах хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү. Цаасан аяган дээр хүүхэд гарч зогсоход юу 

ажиглагдах вэ? Таамаглалаа зургаар илэрхийлж болно.                                             
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Туршилтын явц 

1. Цаасан аягыг 3,3-аар нь 4 эгнээ болгон тавих. Аяган дээр дөрвөлжин панерыг 

байрлуулаад, дээр нь багийн 1 гишүүнийг өргөж тавих. Бусад гишүүд цаасан аяганд ямар 

өөрчлөлт гарахыг ажиглах.  

          

 

 

 

 

2. Цаасан аягыг 3,3-аар нь 3 эгнээ болгон тавих. Дээрх үйлдлийг давтан гүйцэтгэж, ажиглах.  

 

 

 

 

 

 

            

3. Цаасан аягыг 3,3-аар 2 эгнээ болгон тавьж,  1 хүүхэд дээр нь гарч зогсох.  Цаасан аяганд 

ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Ажигласан зүйлээ зургаар илэрхийлж зурах.   

4. Цаасан аягыг 3-аар 1 эгнээ болгон тавьж,  хүүхдийг өргөж тавих.  Мөн 1ш аяга хүүхдийг 

даах эсэхийг туршиж, үр дүнг хэлэлцэх.  

Туршилт гүйцэтгэхдээ анхаарах зүйлс:  

✓ Багийн 1 сурагчийг панер дээр өргөж тавих. Эсвэл 20л –ын савтай ус, өргөөд тавих 

боломжтой хүнд зүйлийг орлуулж болно. 

✓ Панер нь бат бөх байх хэрэгтэй. Мөн шил ашиглаж болно. 

✓ Баг бүрт өөр өөр материалтай аяга өгч туршилтыг гүйцэтгэвэл илүү сонирхолтой, 

харьцуулж дүгнэлт гаргаж болох юм.  

Үр дүн Үр дүнг хэрхэн хэлэлцэх вэ? Хүүхэд бүр хялбар тооцоолол гүйцэтгэнэ. Багаараа 

хэлэлцэж, үр дүнгээ бусдадаа танилцуулна.   

Жишээ нь: Хүүхдийн масс 40 кг тэгвэл 100g=1H  учир 40000g=400H  жинтэй гэсэн үг юм. 

Панерын урт, өргөн нь 30см бол суурийн талбай нь 0.09м2 болно. Хүүхдийн цаасан аяганд 

учруулах даралтын хэмжээ 4444.4 Па( Н/м2 ) гарна. Тэгвэл 1 ширхэг цаасан аяганд учрах 

даралтын хэмжээг тохиолдол бүрт тооцоолж, дүгнэлт гаргах. 

 

Дүгнэлт Цаасан аяганы тоо цөөрөх тусам цаасан аяга хагарч байсан. Яагаад гэвэл үр 

дүнгээс цаасан аяганы тоо бага болоход,1 цаасан аяганд учрах даралтын хэмжээ ихсэж 

байна.  

  

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн : 

 Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн физикийн багш А.Уранчимэг  

Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 
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Хатуу биеийн даралтын туршилт 

Алхам 1. Таамаглал дэвшүүлэх 

Таамаглал  Дараах хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү.  Цаасан аяган дээр хүүхэд гарч зогсоход юу 

ажиглагдах вэ?  Цаасан аяга хагарвал, хэдэн цаасан аяга хасагдах вэ? Бас тэр үед цаасан аягийг 

дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Таамаглалаа зургаар илэрхийлж болно.                                             

 12 аяга 9 аяга 6 аяга 3 аяга 

 
Таамаглал 

※Цаасан аяга хагарахгүй → ‘✓’ бичих → цаасан аяга хагарах→ ‘×’ 

тэмдэглэгээг ашиглаарай.  Бас хагарах аяганы тоог таамаглаж бичээрэй. 

  
 
 
 
 

  

Цаасан аягийг дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 
’Их’’дунд зэрэг’ эсвэл ‘бага’ сонгоорой. 

 
 
 
 
 

   

 
Үр дүн 

Зогссон хүүхдийн 
масс             кг 

※Цаасан аяга хагараагүй → ‘✓’ бичих →цаасан аяга хагарсан→ ‘×’ бичээрэй. 

Бас хагарсан аяганы тооцоог хийгээрэй. 

Хүүхдийн хүндийн хүчийг олно уу.  
P=...................Н 

Алхам 2.  Панерийн талбайг шугам ашиглан хэмжиж, тооцоолоорой.  

  

Алхам 3. 1 цаасан аяганд учрах даралтыг тооцоолж, дараах хүснэгтийг бөглөж, дүгнэлт бичнэ үү.  

Цаасан аяганы тоо 1 цаасан аяганд учрах даралт, Па 

12 
 
 

9 
 
 

6 
 
 

3 
 
 

 
Дүгнэлт:  
 
 
 
 

 

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

Панерийн урт ...............см 

Панерийн өргөн ............см  

Панерийн талбай ..................см2.............м2 


