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Од хүртэлх зайг хэмжих 

 “Гурван хэмжээсний нэг өнцгийг тодорхойлох” 
Хамрах хүрээ 7-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Ямар нэгэн биеийн өндрийг тодорхойлох. 

 

Зорилго Аливаа биеийн өндрийг тодорхойлохдоо туршилтыг гүйцэтгэж, дүгнэлт гаргах. 

 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал  Өндөр ургасан модны  өндрийг дараах хэрэглэгдэхүүнээр хэмжиж болох уу? 

Өндрийг хэмжихийн тулд юуг хэмжих хэрэгтэй вэ? Бас дараах хэрэглэгдэхүүнээр хэрхэн 

тодорхойлох вэ? Туузан метрээр тухайн суралцагчийн өндрийг хэмжинэ. Туузан метр байхгүй 

тохиолдолд өнцөг хэмжигч ашиглан суралцагчийн өндрийг хэмжих. 

 

Хэрэглэгдэхүүн  Багийн нэг суралцагч, туузан метр, бичгийн хавчаар, оёдлын утас, 

транспортирын шугам, соруул буюу гуурс, дөрвөлжин дэвтрийн гол хуудас, харандаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

7 
Сэдэл,  

таамаглал 

Тус тусын асуудлыг сурагчид 
асуух. 

Өөрөөс нь асуугаад мэдэх. 
Метрээрээ хэмжих. 
Хүн бүр өөрийн таамаглалаа 
бичих. 

8 
 

Төлөвлөгөө 
Суралцагчидтай хамтран 
туршилтын төлөвлөгөөг гаргах. 

Суралцагч бүр дэвтэртээ хамтран 
гаргасан төлөвлөгөөгөө бичиж 
тэмдэглэх. 

5 Туршилт 

Багууд туршилт гүйцэтгэх явцад 
багш чиглүүлж, туслаж байх. 

Багууд төлөвлөгөөнийхөө дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиллах. 

15 Үр дүн 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт гаргах. 
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Туршилтын явц  

1. Хэмжих гэж буй зүйл болон хэмжилт хийх суралцагч хоёрын хоорондын зайг метрээр 

хэмжээд тэмдэглэх. 

2. Хэмжилт хийх гэж байгаа суралцагчийн зогсож буй газраас суралцагчийн нүд хүртэл метрээр 

хэмжиж тэмдэглэх. 

3. Соруулны нүхээр өндрийг нь хэмжих гэж буй зүйлийнхээ оройг харах ба энэ үед өнцөг 

хэмжигчийнхээ өнцгийг өөр нэг суралцагч харж тэмдэглэх. 

4. Дэвтэртээ зурахдаа ижил маштабаар багасгаж зурах. 

5. Хэмжих зүйл ба суралцагч хоёрын хоорондох зайг 100см - ээр 

авах. 

6. Багуудад багш хэмжих зүйлийг нь хэлж өгөх. 

\ангийн өндөр, самбарын өндөр, хөшигний өндөр, хаалганы 

өндөр, шкафны өндөр, ангийн булангийн өндөр\ 

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм :  - Туузан метртэй зөв харьцах. 

 

Үр дүн         

Жишээ нь... 

・Өнцөг (А) : 30°,  

・Хэмжсэн суралцагчаас бие хүртэлх зайг (Б) : 100см,  

・Суралцагчийн нүд хүртэлх  өндрийг (В) : 150см 

 

  

 

Дэвтэртээ дээрх зурагнаас өнцөг үүссэн хэсгийг тусад нь салгаж зурахдаа ижил масштабаар 

багасгаж зурах (Г) болон (Д) үсгээр зураг дээрээ тэмдэглэх. 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт  Өөрийн хүрч чадахгүй зүйлийн өндрийг хэмжиж чаддаг болсон. Хүрч чадахгүй  

өндрийг өнцөг хэмжигч ашиглан хэмжих шаардлагатай болдог. Энэ аргыг гурван хэмжээст 

\огторгуй\ гэдэг. Энэ аргыг одоо од хүртэлх зайг хэмжихдээ хэрэглэж байна. 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн : 

 Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн физикийн багш Ж.Долгорсүрэн 

 Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 

H 

(В) 

150см 

30°(А) 

 

(Б) 

100см 

30° 

  

(Г) 

(Д) 

Хэрвээ (Г)-ийг зай 10см,   

(Д)-ыг зай 3см байвал ... 

Б : Г = H : Д учраас 

 100см : 10см = H : 3см 

  H = 30 см 

Нийт өндөр = (В) + H = 150см + 30см 

= 180см 
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Од хүртэлх зайг хэмжих  “Гурван хэмжээсний нэг өнцгийг тодорхойлох” 
 

Зорилго Аливаа биеийн өндрийг тодорхойлохдоо туршилтыг гүйцэтгэж, дүгнэлт гаргах. 

 

Таамаглал   

1. Андынхаа өндрийг дараах хэрэглэгдэхүүнээр хэмжиж болох уу? Бас андынхаа өндийг 

бичээрэй. 

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

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

2. Өндөр ургасан модны  өндрийг дараах хэрэглэгдэхүүнээр хэмжиж болох уу? Өндрийг 

хэмжихийн тулд юуг хэмжих хэрэгтэй вэ? Бас дараах хэрэглэгдэхүүнээр хэрхэн тодорхойлох 

вэ? Туузан метрээр тухайн суралцагчийн өндрийг хэмжинэ. Туузан метр байхгүй тохиолдолд 

өнцөг хэмжигч ашиглан суралцагчийн өндрийг хэмжих. 

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

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

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

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

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

Хэрэглэгдэхүүн  Багийн нэг суралцагч, туузан метр, бичгийн хавчаар, оёдлын утас, 

транспортирын шугам, соруул буюу гуурс, дөрвөлжин дэвтрийн гол хуудас, харандаа  

 

Үр дүн Туршилтын үр дүнгээс авсан өнцөг болон хэмжилтээ хэмжээгээр нь зураарай. 
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Үр дүнгээр зурсан зургаас өнцөгтэй хэсэг зургийг ижил маштабаар багасгасан хэсгээ зурж 

тэмдэглэх. Үр дүнгийн зургаас гарсан өндөр дээр суралцагчийн нүд хүртлэх өндрийг нэмж 

тооцоогоо хийгээрэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

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

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

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

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

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

 

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


