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Гэрилйн ойлтын туршилт 
Хамрах хүрээ 9-р анги 

 

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

 

Зорилго Гэрлийн ойлтын хуулийг ашиглан нүүр болон нүүрний зарим хэсгийг тольдож, бие ба 

дүрс бүтэн харагдах толины хэмжээсийн харьцаагаар хэрэгтэй толины хэмжээг тогтоох 

туршилт хийж, учрыг тайлбарлаж чаддаг болно. 

 

Хичээлийн явц   

 

Даалгавар 

(1. Ойлтын өнцөг )＝(2. Тусгалын өнцөг ). Үүнийг  (3. Ойлтын хууль ) гэдэг. 

 

Таамаглал Би үдэшлэгт явах гээд гоёмсогоор хувцаслаад өөрийгөө  аль болох хөлнөөс толгой 

хүртэл хармаар байлаа. Энэ боломжтой юу? Үүний тулд би ямар арга хэрэглэх вэ? 

 

Хэрэглэгдэхүүн Толь, зайг хэмжих тодорхой хэмжээс бүхий цаас, маркер, 30см шугам,15см 

шугам 

 

Туршилтын явц Багуудыг нүүр, нүд, хамар, ам, гарын алга гэж 

нэрлэе.Тус тусын багт хэмжих. 

1. Хөөсийг хийх.  

2.Нэг сурагч толин дээр маркераар тэмдэглэж,нөгөө сурагч толь, 

толинд харж байгаа сурагч хоёрын хоорондох зайг шугамаар 

хэмжих. Энэ туршилтыг хийхэд зөвхөн нэг нүдээрээ харах 

3. Хэмжилт хийсэн сурагч толь ба шугамыг авч,нөгөө сурагчийн 

толинд зурсан зураасын уртыг хэмжиж,тэмдэглэх. 

4.Нөгөө сурагч туршилт хийсэн сурагчийн тухайн хэмжсэн зүйлийн 

бодит хэмжээг шугамаар хэмжиж толин дээр хэрчмээр зурах. 

5.Ажлын хуудасны зураг зураж,хэрэгтэй толины хэмжээг гарах. 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 

Ойлтын өнцөг,тусгалын 
өнцөг ба ойлтын хуулийн 
тухай давтах.  

Ажлын хуудаст бичих. 

8 
 

Төлөвлөгөө 
Суралцагчидтай хамтран 
туршилтийн төлөвлөгөөг 
гаргах. 

Суралцагч бүр дэвтэртээ 
хамтран гаргасан төлөвлөгөөгөө 
бичиж тэмдэглэх. 

5 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, 
тусалж байх. 

Багууд төлөвлөгөөнийхөө дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиллах. 

15 Үр дүн 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт 

гаргах. 
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Үр дүн Духнаас гарсан гэрэл ойж нүдэнд ирэх учраас ойсон цацрагийг зурж түүний үргэлжлэл 

дээр духны дүрс харагдана. Доорхи зураг ба ажлын хуудсанд хуваарийг бичих. 

 

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дүгнэлт  Үр дүнээс тольд тусах зүйлийн хэмжээ хагас.Энэ биеийн хэмжээ : толины хэмжээ = 2 : 

1 гэж бодож байна.Тийм учраас өөрийн биеийг бүхлээр нь харахад биеийн хагасын хэмжээтэй 

толь хэрэглэх ёстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Мандал” сургуулийн физикийн багш Б.Мөнхсаруул 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 
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Гэрилйн ойлтын туршилт 
Зорилго  Гэрлийн ойлтын хуулийг санах, хэрэглэж,толин ойлтын байгуулалтыг хийж, хэрэгтэй 

толийг тодорхойлох. 

Даалгавар 

(1.             )＝(2.               ). Үүнийг  (3.            ) гэдэг. 

Таамаглал  Би үдэшлэгт явах гээд гоёмсогоор хувцаслаад өөрийгөө  аль болох хөлнөөс толгой 

хүртэл хармаар байлаа. Энэ боломжтой юу? Үүний тулд би ямар арга хэрэглэх вэ? 

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

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

Үр дүн ................-ын бодит хэмжээ ба түүнийг бүтэн харж болж байгаа толины хэмжээг хэмжин 

тэмдэглэж, зүй тогтлыг ажиглаж дүгнэлт гаргана уу? 

 
Би 

     

биеийн 
хэмжээ 

      

толины 
хэмжээ 

      

Зай 
      

Туршилтын гэрлийн цацрагыг зураарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үр дүнгийн хуваариас ойлгосон зүйлээ бичээрэй. 

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

Дүгнэлт 

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

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

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

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


