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Гэрлийн дотоод бүрэн ойлтын туршилт 
Хамрах хүрээ 6-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Гэрлийн хугарлын гайхамшиг 

 

Зорилго Гэрлийн дотоод бүрэн ойлт үүсэх бүтцийг ойлгох. Бас гэрлийн дотоод бүрэн ойлтыг 

амьдрал ахуйд хэрэглэж байгаа жишээг мэдэх. 

 

Хичээлийн явц   

 

Хэрэглэгдэхүүн Хуванцар аяга 2ш, маркер, шөвөг, том сав, ус 

 

Таамаглал Нүхтэй аяганы нүхийг хуруугаар дарж усанд хийхэд энэ зургийг харж чадах уу эсвэл 

чадахгүй юу? Яагаад .................................... 

 

Туршилтын явц  

1. Том саванд ус хийх. 

2. 1ш хуванцар аяганы ёроолыг шөвөг ашиглан нүх гаргах.  

3. Нөгөө хуванцар аяганы хажуу талд маркераар зураг зурах. 

4. Нүхтэй аягандаа нөгөө аягаа давхарлаж нүхийг хуруугаар дарангаа устай саванд хийх. 

5. Зургийг дээрээс нь харах. 

6. Хурууг холдуулаж зургийг дээрээс нь харах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 

Ойлтын өнцөг,тусгалын 
өнцөг ба ойлтын хуулын 
тухай давтах.  

Ажлын хуудсанд бичих. 

8 
 

Төлөвлөгөө 
Суралцагчидтай хамтран 
туршилтын төлөвлөгөөг 
гаргах. 

Суралцагч бүр дэвтэртээ 
хамтран гаргасан төлөвлөгөөгөө 
бичиж тэмдэглэнэ. 

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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Үр дүн Нүхийг хуруугаар дарахад зураг харж чадахгүй байсан. Харин хурууг холдуулахад 

зургийг харж чадна. 

 

Дүгнэлт  Ус нь нягт ихтэй байх тул хугарлын өнцөг их, харин агаар нь нягт багатай байх тул 

хугарлын өнцөг бага. Тийм учраас гэрэл уснаас агаар руу тусах тохиолдолд тусгалын өнцөг 

аажмаар их болоход хугарлын өнцөг 90°болно. Тусгалын өнцгийг их болговол бүх гэрэл ойно. 

Энэ туршилтын үед нүхийг бөглөхөд аяга болон нөгөө аяганы хооронд агаар байна. Тэр үед 

тусгалын өнцөг их болсон болоод бүх гэрэл ойсон. Энэ үзэгдлийг гэрлийн дотоод бүтэн ойлт 

гэж нэрлэх. Энэ ойлтыг өдөр болгон ашиглаж байна. Ялангуяа интернетийн шугамд хэрэглэж 

байна.   

Гэрийн даалгвар Лаагаар чанасан хар өнгийн өндгийг усанд хийж ажиглах. Тэр үед өндгөнд 

мөнгөлөг өнгийн хэсэг болон хар өнгийн хэсэг харагдана. Уснаас гарахад өндөг хар өнгөтэй 

байна.  Яагаад вэ гэж бодоорой.  Лааны тосны тортог ус хоёр хоорондоо холилдохгүй.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Өндөг болон усны хооронд агаар байсан учраас гэрэл агаарын гадаргуугаас ойсон. Харин 

тусгалын өнцөг бага байна. Энэ тусгалын өнцөг бага байхад гэрлийн дотоод бүтэн ойлт 

үүсэхгүй учраас өндөгний гадаргууд гэрэл хүрэхгүй тул хар өнгө харагдана. 

※ Суралцагчид дээрх зурагт гэрэл уснаас агаар руу тусахад тусгалын өнцөг нь хугарлын 

өнцгөөс бага, агаараас ус руу тусахад тусгалын өнцөг нь хугарлын өнцгөөс их болохыг шалгах. 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

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

 Жайка-ийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

Гэрлийн дотоод бүтэн ойлт 

өндөг 

агаар 

ус 

Мөнгөлөг өнгө 
Хар өнгө 
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Гэрлийн дотоод бүрэн ойлтын туршилт 
 

Зорилго  Гэрлийн дотоод бүрэн ойлт үүсэх бүтцийг ойлгох. Бас гэрлийн дотоод бүрэн ойлтыг 

амьдрал ахуйд хэрэглэж байгаа жишээг мэдэх. 

 

Таамаглал  Нүхтэй аяганы нүхийг хуруугаар дараж усанд хийхэд энэ зургийг харж чадах уу 

эсвэл чадахгүй юу? Яагаад 

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

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

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

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

Үр дүн  

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

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

Дүгнэлт  

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

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

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

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

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

Гэрийн даалгвар Лаагаар чанасан хар өнгийн өндгийг усанд хийж ажиглах. Тэр үед өндгөнд 

мөнгөлөг өнгийн хэсэг болон хар өнгийн хэсэг харагдана. Уснаас гарахад өндөг хар өнгөтэй 

байна.  Яагаад вэ бодоорой.  Лааны тосны тортог ус хоёр хоорондоо холилдохгүй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анги.......................................                 Нэр............................................................................. 


