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VII კლასი 
 
 

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები 
ბუნ.VII.9. მოსწავლეს  შეუძლია ადვილად  დაკვირვებადი ძალებისა და მათი მოქმედების შედეგების 
შესახებ მსჯელობა. 
ინდიკატორები:  

 ატარებს ცდებს სხვადასხვა სხეულის მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, აღწერს და 
სქემატურად გამოსახავს მასზე  მოქმედ ძალებს (სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის, 
ამომგდები ძალები); 

 ცდების საშუალებით აკვირდება სხეულთა ტივტივს, ცურვას, ჩაძირვას. შედეგებს 
აანალიზებს და რაოდენობრივად აყალიბებს არქიმედეს კანონს;  

 აკავშირებს ამომგდები და წინააღმდეგობის ძალების მოქმედებას ორგანიზმების 
ცურვასთან;  

 კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად (მაგ. ხახუნის ძალის გაზრდა ან შემცირება, 
ამომგდები ძალის შეცვლა) ქმნის და წარმოადგენს შესაძლო სქემას ან მოდელს; 

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების 
ამოსახსნელად. 

 
აქტივობა: სადღესასწაულო ბუშტი   
გამოყენებულია ტემპუსის პროექტის –  „სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში“ – 
აქტივობა.  

   
 
მიზანი: აირში სხეულზე მოქმედ ამომგდებ ძალაზე დაკვირვება 
 
 
შესწავლის საგანი/მიზნები: 
მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ: 

 სიმკვრივის არსი, სხეულზე მოქმედი ამომგდები ძალა და სხეულთა ცურვა; 
 ინსტრუქციის მიხედვით  ცდის ჩატარება; 
 დაკვირვება; 
 დაკვირვების შედეგების აღრიცხვა, გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა; 

 
 

რესურსები:                                                                                                   
 

 ჰელიუმით სავსე ბუშტი; 
 ძაფი ან ზონარი; 
 პოლისტიროლის ჭიქა; 
 გამშრალი ბარდის ან ლობიოს მარცვლები. 
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მასწავლებლის სავარაუდო აქტივობები 
 
მასწავლებელი: 

 აძლევს მოსწავლეებს ცდის ინსტრუქციას და ავალებს ცდის ჩატარებას. პარალელურად უსვამს 
კითხვებს. 

ინსტრუქცია: 
 
მოაბით ზონარი ჰელიუმით გაბერილ ბუშტს და აჩვენეთ, რომ ის ზევით მიიწევს ჰაერში. ზონარი 
საშუალებას გაძლევთ ბუშტი დაიჭიროთ. 
 
მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: 

 როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ბუშტმა ჰაერში ტივტივი დაიწყოს და ზევით არ აფრინდეს? 
 დაამაგრეთ მასზე პოლისტიროლის ჭიქა მსუბუქი ძაფის საშუალებით. შემდეგ დაამატეთ 

გამშრალი ბარდის მარცვლები ისე, რომ ბუშტი არც ქვევით დაეშვას და არც ზევით ადიოდეს, 
ანუ  ერთ დონეზე ტივტივებდეს; 

 შემდეგ აწონეთ ჭიქა და ნახეთ, რა მასის აწევა შეუძლია ბუშტს; 
 ბუშტი მოათავსეთ სითბოს წყაროს თავზე (მაგ. ელექტროქურის) და დააკვირდით, რა 

მოხდება. 
 
მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს, რომ  ბუშტი ადის ზევით და თუ გვინდა მისი აღმასვლა 
შევაჩეროთ (წონასწორობაში მოვიყვანოთ), ჭიქაში ბარდის მარცვლები უნდა ჩავამატოთ (წინააღმდეგ 
შემთხვევაში ბურთი ჭერამდე ავა). ქურის გამორთვიდან გარკვეული დროის შემდეგ ბუშტი  ისევ 
დაბლა ეშვება.  

        
ეს ექსპერიმენტი კარგი მაგალითია აირებში ტივტივისა და ცურვის სადემონსტრაციოდ. თუ ცდა 
ტარდება ღია ცის ქვეშ, მაშინ ბუშტი საკმაოდ მაღლა ავა და გაცივების შემდეგ თავისით დაეშვება 
ძირს.  
 
მასწავლებელი უსვამს მოსწავლეებს შეკითხვებს, რომ ეტაპობრივად მიიყვანოს მოვლენის ახსნამდე: 

 რატომ ადის ჰელიუმით სავსე ბუშტი ზევით, როდესაც ჩვეულებრივი ჰაერით გაბერილი 
იგივე ბუშტი ძირს ვარდება?  

პასუხი: ჰელიუმის სიმკვრივე ნაკლებია, ვიდრე ჰაერის. ბურთის ტივტივს ჰაერში განაპირობებს 
მასზე მოქმედი ძალების ურთიერთკომპენსირება.ჰაერით გავსებისას ბუშტის სიმძიმის ძალა 
მეტია ამომგდებ ძალაზე,  რაც განაპირობებს მის ვარდნას. 
 
 რა მოხდებოდა, თუ ბუშტს გავბერავდით  მეთანით ან ნახშირორჟანგით (CO2)? 
პასუხი: მეთანი ნაკლებ მკვრივია, ვიდრე ჰაერი.  ამიტომ ბუშტი გაფრინდება.  ნახშირორჟანგი 
უფრო მკვრივია, ვიდრე ჰაერი, ამიტომ ბუშტი ძირს დაეშვება. 
 
 როგორ შეგიძლიათ შეაჩეროთ ბუშტის ზევით ასვლა?  
პასუხი: აუცილებელია ტვირთის მასის შეცვლა. ბარდის მარცვლების თანდათან დამატებით 
ტვირთის მასა იზრდება და ბუშტი წყვეტს ზევით ასვლას ბარდის მარცვლების გარკვეული 
რაოდენობის შემთხვევაში. მარცვლების საერთო მასა სწორედ ის მასაა, რომლის აწევა შეუძლია 
ბუშტს. 
 
 რაზეა დამოკიდებული საჰაერო ბურთის ამწევი ძალა? 
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 რამდენად დიდი  უნდა იყოს საჰაერო ბურთი, რომ ადამიანი აწიოს?  
პასუხი:  საჭიროა დავამყაროთ თანაფარდობა ბუშტის ამწევ ძალასა და მის მოცულობას 
შორის. 
ავალებს მოსწავლეებს,  შეაფასონ ბურთის მოცულობა ( თვითონ მოიფიქრონ,    როგორ 
გააკეთებენ ამას) და შემდეგ განსაზღვრონ, რამდენად დიდი უნდა იყოს ის, რომ აწიოს 50 კგ. 
მასის ადამიანი. აგრძელებს კითხვების დასმას: 
 

 რატომ ადის ბუშტი ზევით, თუ მას ვათბობთ? რა იცვლება, როდესაც მას ვათბობთ – მასა თუ 
მოცულობა?  
პასუხი:  ბუშტის მასა არ იცვლება, რადგან ბუშტის ბოლო მაგრადაა მოჭერილი. მოსწავლეები 
შეამჩნევენ, რომ ბუშტი გაიბერა – ანუ მოცულობა გაიზარდა. 
 

 რატომ იზრდება ბუშტის მოცულობა მისი გათბობისას?  
პასუხი: ეს არის აირთა კანონის დემონსტრირება: აირები ფართოვდება მათი ტემპერატურის 
გაზრდისას. გათბობისას აირის გაფართოება გამოიწვევს ბუშტის გაბერვას,   გაზის მასა  კი 
უცვლელი დარჩება.  აირის სიმკვრივე ბუშტში შემცირდება და ბუშტი ზევით ავა. 
 

 რატომ დაეშვება ბუშტი ძირს გარკვეული დროის მერე?   
პასუხი: აირი ცივდება და ბუშტის მოცულობა მცირდება,  მცირდება ამომგდები ძალაც, 
ირღვევა ბალანსი სიმძიმის ძალასთან, ბუშტი კარგავს ტივტივის უნარს და ძირს ეშვება. 
 

 შეგიძლიათ მოიყვანოთ სხვა მაგალითი, სადაც იგივე პრინციპია გამოყენებული ბუშტის 
ზევით ასაფრენად?  
პასუხი: საფრენი ბუშტები ეფუძნება იმავე პრინციპს, რაც ზევით ასვლის საშუალებას აძლევს 
მათ. 

 
მოსალოდნელი შედეგები 
მოსწავლეები: 
 გაიგებენ სიმკვრივის არსს, გაეცნობიან სხეულზე მოქმედ ამომგდებ ძალას და სხეულთა 

ცურვას; 
 ინსტრუქციის მიხედვით  ჩაატარებენ  ცდას; 
 დააკვირდებიან და აღრიცხავენ ცდის დროს მიმდინარე მოვლენებს; 
  გააანალიზებენ დაკვირვების შედეგებს  და  გამოიტანენ დასკვნას. 
 
რეკომენდაციები: 
 ეს არის იმის ძალიან მარტივი დემონსტრირება, თუ როგორ შეიძლება, რომ მოსწავლემ 

კარგად გაიგოს სიმკვრივის არსი, სხეულზე მოქმედი ამომგდები ძალა და სხეულთა ცურვა; 
 უმჯობესია ელექტროქურის (ან რადიატორის) გამოყენება კონვექციური ნაკადის 

შესამცირებლად. თმის საშრობის, ან ვენტილიატორის, ან გამათბობლის  გამოყენებამ, 
შეიძლება გამოიწვიოს ბუშტის მოძრაობა. ცეცხლის ალის  გამოყენებაც შესაძლებელია, მაგრამ 
სარისკოა; 

 მიზეზი, თუ რატომ ადის ბუშტი ზევით, ტივტივებს ან იძირება, იგივეა, რაც სხეულის წყალში 
ტივტივის ან ჩაძირვის შემთხვევაში. ეს ეხება ფარდობით სიმკვრივეს, სულერთია, გაზს 
ვიხილავთ თუ სითხეს: ნაკლები სიმკვრივის სხეული იტივტივებს უფრო მკვრივ გარემოში, 
მაგალითად, ჰაერში ან წყალში. ჩვენ შეგვიძლია სხეულს მივაბათ ტვირთი, რომლის 
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სიმკვრივე მეტია გარემოს სიმკვრივეზე და ის დაიწყებს ცურვას, ხოლო შემდგომ ტვირთის 
მასის გაზრდის შემთხვევაში, ჩაიძირება.  თუ მასას მოვაკლებთ, ის კვლავ ამოტივტივდება;  

 მოსწავლეებმა შეიძლება იფიქრონ, რომ ბუშტის მაღლა ასასვლელად აუცილებელია 
მისი ავსება მსუბუქი აირით – ჰელიუმით. სინამდვილეში ბუშტი შეიძლება ავავსოთ 
ცხელი ჰაერით, რომლის სიმკვრივე ნაკლებია გარემომცველი ჰაერის სიმკვრივეზე. 

 
უსაფრთხოება : 
 აქტივობაში ელექტროქურის ან სხვა ელექტროხელსაწყოს გამოყენებისას აუცილებელია 

უსაფრთხოების წესების დაცვა.  
 
 
 
 

 
მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები 
ბუნ.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია წნევის დახასიათება. 
ინდიკატორები:  
 ატარებს ცდებს ატმოსფერული წნევის მოქმედების გამოსავლენად, აანალიზებს და გამოაქვს 

შესაბამისი დასკვნები; 
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. 

 
აქტივობა 1.  ატმოსფერული წნევის გაზომვა 
 

მიზანი: უშუალო დაკვირვებით და გაზომვით მოსწავლემ გამოითვალოს ატმოსფერული წნევა, 
განივითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები 

 
შესწავლის საგანი/მიზნები 
მოსწავლემ უნდა ისწავლოს: 
 ატმოსფერული წნევის გაზომვა; 
 ცდის დაგეგმვა და ჩატარება; 
 ცდისთვის საჭირო ხელსაწყოების განსაზღვრა და გამოყენება; 
 დაკვირვება; 
 დაკვირვების შედეგების გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა. 

 
რესურსები : 

 
 11,5 მ სიგრძის გამჭვირვალე მილი  (დრეკადი „შლანგი“) დიამეტრი დაახლოებით 0,7 – 1 სმ;)  
 ორი კორპის საცობი მილის ბოლოების დასაცობად; 
 დიდი ჯამი; 
 მელანი ან საღებავი; 
 წყალი. 

 
 
მასწავლებლის სავარაუდო აქტივობები 
პირველი ეტაპი (მომზადება) 
მასწავლებელი: 
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 აცნობს მოსწავლეებს ტორიჩელის ექსპერიმენტს და უსვამს მოსწავლეებს კითხვას: 
 რა მოხდებოდა, ტორიჩელის იგივე ექსპერიმენტი წყლით რომ ჩაეტარებინა? 

 ისმენს მოსწავლეების პასუხებს და თუ  მათ პირდაპირი პასუხი არ ექნებათ,   ნაბიჯ-ნაბიჯ   
მიიყვანს    სწორ პასუხამდე ნივთიერების სიმკვრივის ცნებაზე დაყრდნობით. აქ მნიშვნელოვანია, 
რომ მოსწავლეებმა ერთმანეთს შეადარონ წყლისა და ვერცხლისწყლის სიმკვრივეები და ასე 
გამოთვალონ წყლის სვეტის სავარუდო სიმაღლე მილში – 10,33 მ;  

 მსჯელობის შემდეგ კლასთან ერთად გეგმავს ექსპერიმენტს ან მოსწავლეებს ავალებს მის 
დაგეგმვას – რა ხელსაწყოები და მასალებია საჭირო ამ ექსპერიმენტის ჩასატარებლად? რა 
ქმედებები უნდა განხორციელდეს?  

 ეხმარება მოსწავლეებს საჭირო ხელსაწყოებისა და ცდის მიმდინარეობის შესახებ გამოთქმული 
მოსაზრებების შეჯერებაში და ერთ სქემაზე შეთანხმებაში; 

 დაფაზე ჩამოწერს საჭირო მასალებსა და ცდის თანმიმდევრობას, რათა მოსწავლეები კარგად 
მოემზადონ ამ აქტივობისათვის. 

 
მეორე ეტაპი  (ექსპერიმენტი): 
მასწავლებელი: 
 მოსწავლეებთან ერთად ამზადებს შეფერილ (მელნით ან საღებავით) წყალს. წყლის შეფერვა 

საჭიროა იმისათვის, რომ კარგად გამოჩნდეს მილში წყლის დონე.  
 სასურველია მილი წინასწარ დაგრადუირდეს 1 მეტრიან მონაკვეთებად, ხოლო 10 და 11 მეტრს 

შორის – 20 სანტიმეტრიან მონაკვეთებად.  შესაძლებელია ეს მონაკვეთები დაინომროს;  
 ავალებს მოსწავლეებს, მილის ერთი ბოლო მჭიდროდ დახურონ კორპის საცობით, ბოლომდე 

აავსონ მილი  შეფერილი წყლით. შემდეგ, ასევე მჭიდროდ დაუცონ მილს მეორე ბოლოც; 
 ავალებს მოსწავლეებს, აავსონ ჯამი წყლით;   
 ყოფს კლასს ორ ნაწილად. მოსწავლეების ერთ ნაწილს ავალებს,  წყლით სავსე მილთან ერთად 

ავიდნენ შენობის მე-3 ან მე-4 სართულზე (ეს დამოკიდებულია შენობის სიმაღლეზე). ფანჯრიდან 
ჩამოუშვან მილი ისე, რომ ის იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. (რჩევა: უმჯობესია, მილის 
ზედა ნაწილი დაფიქსირდეს ხის ჯოხზე, რათა მოსწავლეებმა კარგად დაინახონ შედეგი); 

 მოსწავლეების მეორე ნაწილს ავალებს,  წყლით სავსე ჯამი დადგან შენობის წინ, ფანჯრების 
ქვემოთ, საიდანაც მოსწავლეების პირველი ჯგუფი მილს ჩამოუშვებს. 
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მილის ბოლო   ჩადონ წყლით სავსე ჯამში ისე, რომ საცობი ზუსტად ჯამის ფსკერს ეხებოდეს (რათა 
ზუსტად აითვალონ წყლის სვეტის სიმაღლე) და ამის შემდეგ   გახსნან მილის ქვედა ბოლო.   წყლის  
დონე მილში დაიკლებს, წყალი გაჩერდება 10მ. და 11მ. ნიშნულებს შორის; და თუ ექსპერიმენტი 
ზუსტად ჩატარდა, მოსწავლეები ნახავენ, რომ წყლის სვეტი იქნება 10,2მ. და 10,4მ. ნიშნულებს შორის; 
 
ბოლოს, ავალებს  მოსწავლეებს მოხსნან ზედა საცობი  და ისინი ნახავენ, რომ წყალი მთლიანად 
ჩამოიღვრება ჯამში. 

 
მესამე  ეტაპი (ანალიზი) 
მასწავლებელი: 
 მოსწავლეებთან ერთად განიხილავს ჩატარებულ ექსპერიმენტს. ავალებს მოსწავლეებს,  

დეტალურად აღწერონ ექსპერიმენტის  მიმდინარეობა და გააანალიზონ მიღებული შედეგი:  
 რატომ მიიღეს 10,33 მ. სიმაღლის წყლის სვეტი?  

 წარმართავს საუბარს ატმოსფერულ და წყლის სვეტის მიერ წარმოებულ წნევათა სიდიდეების 
ტოლობაზე. ეხმარება მოსწავლეებს,   ახსნან, რატომ ჩამოიღვარა წყალი მილიდან ზედა საცობის 
მოხსნის შემდეგ; 

 ამის შემდეგ   წარმართავს დისკუსიას ბარომეტრების მოქმედების პრინციპის შესახებ. 
შესაძლებელია კლასს  აჩვენოს, მაგალითად, გოეთეს ბარომეტრის სურათი და მოსწავლეებს 
დაავალოს, აღწერონ მისი მოქმედების პრინციპი. 
 

                                                       
          

მოსალოდნელი  შედეგები 
მოსწავლეები: 

 ისწავლიან ატმოსფერული წნევის გაზომვას; 
 თავად დაგეგმავენ ცდას, განსაზღვრავენ საჭირო აღჭურვილობას  და ჩაატარებენ ექსპერიმენტს; 
 გააანალიზებენ ექსპერიმენტის შედეგებს; 
 განივითარებენ კვლევის უნარ-ჩვევებს. 
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რეკომენდაციები: 
 

 ტორიჩელის  ექსპერიმენტის  შესახებ  მოსწავლეებს მხოლოდ ლეგენდის სახით   თუ სმენიათ, 
რადგან ვერცხლისწყლით ექსპერიმენტების ჩატარება დაუშვებელია. იგივე ექსპერიმენტი 
შესაძლებელია ჩატარდეს წყლის მაგალითზე, თუ სკოლის შენობა  (მისი  სიმაღლე) ამის 
საშუალებას იძლევა; 

 ასეთი ტიპის ექსპერიმენტები მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ მოსწავლეებს თვითონ შეუძლიათ 
დაამზადონ ამ ექსპერიმენტისათვის საჭირო მოწყობილობა, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს მათ 
მოტივაციას.  
 

აქტივობა 2.  ატმოსფერული წნევის  ზემოქმედება 
 

(სადემონსტრაციო ექსპერიმენტი) 
 
მიზანი: ატმოსფერული წნევის ზემოქმედებაზე დაკვირვება, კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება 
 
შესწავლის საგანი/მიზნები 
მოსწავლემ უნდა ისწავლოს: 
 ატმოსფერული წნევის ზემოქმედება; 
  დაკვირვება; 
 შედეგების აღწერა და გაანალიზება. 

 
რესურსები : 

 ალუმინის პატარა ჭურჭელი (მაგალითად, ზეითუნის ზეთის ჭურჭელი, ან კოკა - კოლას მეტალის 
ქილა); 

 ქურა; 
 ჭურჭელი წყლით. 

 
მასწავლებლის სავარაუდო აქტივობები 
პირველი ეტაპი  
მასწავლებელი: 
 ალუმინის ჭურჭელში ასხამს დაახლოებით 50მლ წყალს, არამჭიდროდ ახურავს სახურავს და 

დგამს ჭურჭელს ქურაზე; 
 წყალი ჭურჭელში მიჰყავს ადუღებამდე და ადუღებს რამდენიმე წუთის განმავლობაში; 
 შემდეგ ჭურჭელს გადმოდგამს ცეცხლიდან, მჭიდროდ ახურავს სახურავს და ჭურჭელს  ზემოდან 

ასხამს ცივ წყალს. ჭურჭელი დეფორმირდება; 
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მეორე ეტაპი (ანალიზი) 
მასწავლებელი: 
 ეხმარება მოსწავლეებს ცდის გაანალიზებაში. ის უსვამს მოსწავლეებს კითხვებს: 

 რატომ დავახურე ქურაზე შემოდგმულ ჭურჭელს  სახურავი არამჭიდროდ? 
 

პასუხი:  წყლის ადუღების პროცესში წყლის ფენის ზემოთ ჭურჭელი სავსეა წყლის ორთქლით, 
რომლის ნაწილიც გარეთ გამოდის, რადგან სახურავი არამჭიდროდაა მორგებული. 

 
 რატომ დავახურე ქურიდან გადმოდგმულ ჭურჭელს  სახურავი  მჭიდროდ? 
 რატომ დეფორმირდა ჭურჭელი მასზე ცივი წყლის დასხმის შედეგად? 

 
პასუხი:  სახურავის მორგების შემდეგ ორთქლი მთლიანად ავსებს ჭურჭლის წყალსზევით მოცულობას 
და გარეთ აღარ გამოდის. მას შემდეგ, რაც ჭურჭელს ცივ წყალს დავასხამთ, მასში არსებული ორთქლი 
კონდენსირდება, ჭურჭლის შიგნით აირის/ორთქლის წნევა იქნება გაცილებით მცირე, ვიდრე 
ატმოსფერული წნევა და ეს გამოიწვევს ჭურჭლის დეფორმირებას. 
 
მოსალოდნელი  შედეგები 
მოსწავლეები: 

 გააანალიზებენ ექსპერიმენტის შედეგებს და გამოიტანენ დასკვნას; 
 განივითარებენ კვლევის უნარ-ჩვევებს. 

 
რეკომენდაციები: 
 ეს ექსპერიმენტი ძალიან კარგი მაგალითია ატმოსფერული წნევის მოქმედების 

დემონსტრირებისათვის.  მოსწავლეები იგებენ, რომ ექსპერიმენტის ჩატარებისას მნიშვნელოვანია 
ყველა დეტალის გათვალისწინება. 

 
უსაფრთხოება: 
 აუცილებელია სითბოგაუმტარი ხელთათმანების გამოყენება ცხელ ნივთებთან მუშაობისას. 

 
 

აქტივობა 3. ატმოსფერული წნევის ზემო   
 (სადემონსტრაციო ექსპერიმენტი) 
 
მიზანი: ატმოსფერული წნევის ზემოქმედებაზე დაკვირვება 
 
შესწავლის საგანი/მიზნები: 
მოსწავლემ უნდა ისწავლოს: 
 ატმოსფერული წნევის ზემოქმედება; 
 დაკვირვება; 
 შედეგების აღწერა და გაანალიზება. 

 
რესურსები: 
 მრგვალძირიანი ცეცხლგამძლე მინის ჭურჭელი (კოლბა) წყლით, რომელსაც მჭიდროდ აქვს 

მორგებული მილგაყრილი საცობი; 
 მინის ჭიქა შეფერილი წყლით; 
 ქურა ან გაზის სანათური. 
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მასწავლებლის სავარაუდო  აქტივობები 
მასწავლებელი ატარებს სადემონსტრაციო ცდას: 

 
 კოლბას ისე   ამაგრებს სადგარზე, რომ საცობში გაყრილი  მილის თავისუფალი ბოლო ჩავიდეს 

კოლბის გვერდით დადგმულ ჭიქაში; 
  კოლბის ქვემოთ  ათავსებს ქურას (ან გაზის სანათურს), რომელიც გამოიყენება კოლბაში წყლის 

ასადუღებლად; 
 ავალებს  მოსწავლეებს,  დააკვირდნენ, რა ხდება ჭიქაში წყლის დუღილისას და ჩაიწერონ 

დაკვირვების შედეგები. მოსწავლეები ჩაინიშნავენ, რომ    კოლბაში წყლის ადუღების შემდეგ 
ჭიქაში გაჩნდება ჰაერის ბუშტები. წყლის დუღილი უნდა გაგრძელდეს რამდენიმე წუთის 
განმავლობაში; 

 გამორთავს ქურას. მოსწავლეები ჩაინიშნავენ, რომ  ქურის გამორთვის შემდეგ ჭიქიდან წყალი 
თანდათან აიწევს  მილში ზევით და კოლბაში ჩაედინება. კოლბაში წყალი ისევ დაიწყებს 
დუღილს.  

                                                   
მეორე ეტაპი (ანალიზი) 
მასწავლებელი: 
 ეხმარება მოსწავლეებს დაკვირვების შედეგების ანალიზში. ის სვამს კითხვებს: 

 საიდან გაჩნდა ჭიქაში ჰაერის ბუშტები? 
პასუხი:  წყლის დუღილისას წარმოქმნილი ორთქლი ავსებს კოლბას, ნაწილი კი მილის საშუალებით 
გადაედინება ჭიქაში. 
 

 ქურის გამორთვის შემდეგ რატომ  ავიდა ჭიქიდან წყალი ისევ კოლბაში და რატომ დაიწყო 
კოლბაში წყალმა დუღილი, თუმცა ქურა  გამორთული იყო? 

პასუხი: ქურის გამორთვის შემდეგ კოლბაში არსებული წყლის ორთქლი იწყებს ნელ-ნელა 
კონდენსირებას, შესაბამისად, ჭიქაში წყალზე მოქმედი ატმოსფერული წნევა აჭარბებს კოლბაში 
არსებული ორთქლის წნევას, წყალი ჭიქიდან ატმოსფერული წნევის გავლენით ადის მილში და 
იღვრება კოლბაში. კოლბაში წყლის ზედაპირზე  წნევის შემცირება იწვევს დუღილის ტემპერატურის 
დაწევას – წყალი ხელახლა იწყებს დუღილს.  

 
მოსალოდნელი შედეგები 
მოსწავლეები: 

 გაეცნობიან ატმოსფერული წნევის როლს სხვადასხვა მოვლენაში: 
 დააკვირდებიან და ჩაინიშნავენ ექსპერიმენტის პროცესში მიმდინარე ცვლილებებს; 
 გააანალიზებენ ექსპერიმენტის შედეგებს. 
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მასწავლებლის სავარაუდო  აქტივობები 
მასწავლებელი ატარებს სადემონსტრაციო ცდას: 

 
 კოლბას ისე   ამაგრებს სადგარზე, რომ საცობში გაყრილი  მილის თავისუფალი ბოლო ჩავიდეს 

კოლბის გვერდით დადგმულ ჭიქაში; 
  კოლბის ქვემოთ  ათავსებს ქურას (ან გაზის სანათურს), რომელიც გამოიყენება კოლბაში წყლის 

ასადუღებლად; 
 ავალებს  მოსწავლეებს,  დააკვირდნენ, რა ხდება ჭიქაში წყლის დუღილისას და ჩაიწერონ 

დაკვირვების შედეგები. მოსწავლეები ჩაინიშნავენ, რომ    კოლბაში წყლის ადუღების შემდეგ 
ჭიქაში გაჩნდება ჰაერის ბუშტები. წყლის დუღილი უნდა გაგრძელდეს რამდენიმე წუთის 
განმავლობაში; 

 გამორთავს ქურას. მოსწავლეები ჩაინიშნავენ, რომ  ქურის გამორთვის შემდეგ ჭიქიდან წყალი 
თანდათან აიწევს  მილში ზევით და კოლბაში ჩაედინება. კოლბაში წყალი ისევ დაიწყებს 
დუღილს.  

                                                   
მეორე ეტაპი (ანალიზი) 
მასწავლებელი: 
 ეხმარება მოსწავლეებს დაკვირვების შედეგების ანალიზში. ის სვამს კითხვებს: 

 საიდან გაჩნდა ჭიქაში ჰაერის ბუშტები? 
პასუხი:  წყლის დუღილისას წარმოქმნილი ორთქლი ავსებს კოლბას, ნაწილი კი მილის საშუალებით 
გადაედინება ჭიქაში. 
 

 ქურის გამორთვის შემდეგ რატომ  ავიდა ჭიქიდან წყალი ისევ კოლბაში და რატომ დაიწყო 
კოლბაში წყალმა დუღილი, თუმცა ქურა  გამორთული იყო? 

პასუხი: ქურის გამორთვის შემდეგ კოლბაში არსებული წყლის ორთქლი იწყებს ნელ-ნელა 
კონდენსირებას, შესაბამისად, ჭიქაში წყალზე მოქმედი ატმოსფერული წნევა აჭარბებს კოლბაში 
არსებული ორთქლის წნევას, წყალი ჭიქიდან ატმოსფერული წნევის გავლენით ადის მილში და 
იღვრება კოლბაში. კოლბაში წყლის ზედაპირზე  წნევის შემცირება იწვევს დუღილის ტემპერატურის 
დაწევას – წყალი ხელახლა იწყებს დუღილს.  

 
მოსალოდნელი შედეგები 
მოსწავლეები: 

 გაეცნობიან ატმოსფერული წნევის როლს სხვადასხვა მოვლენაში: 
 დააკვირდებიან და ჩაინიშნავენ ექსპერიმენტის პროცესში მიმდინარე ცვლილებებს; 
 გააანალიზებენ ექსპერიმენტის შედეგებს. 

 

რეკომენდაციები: 
 

 ზემოთ განხილული ექსპერიმენტები არ მოითხოვს ძვირად ღირებულ ინვენტარს და არ არის 
რთული ჩასატარებელი. მათი როლი კი ძალიან დიდია მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდის, 
ცოდნის მიღებისა და შემდგომი განვითარებისათვის; 

 ამგვარი ექსპერიმენტები შეიძლება ბუნებისმეტყველების სხვა საკითხების შესწავლისასაც 
ჩატარდეს. მთავარია, მასწავლებელმა სწორად დაგეგმილი ექსპერიმენტები აჩვენოს მოსწავლეებს, 
ან მოსწავლეებმა თვითონ იკვლიონ ესა თუ ის მოვლენა ექსპერიმენტზე დაყრდნობით.  
 

უსაფრთხოება : 
 ორივე სადემონსტრაციო ექსპერიმენტის ჩატარებისას მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა 

უზრუნველყოს უსაფრთხოების წესების დაცვა ცხელ ნივთებთან მოპყრობისას, გამოიყენოს 
სითბოგაუმტარი ხელთათმანები. 

 
 
 

 
VIII  კლასი 

 
 
მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები 
 
ფიზ.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა წონასწორობისა და მარტივი მექანიზმების მოქმედების 
პრინციპის დახასიათება. 
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 
 ცდების საშუალებით იკვლევს სხეულთა წონასწორობის სახეებს, ადარებს მათ ერთმანეთს და 

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;  
 ამზადებს ბერკეტის მარტივ მოდელს, გამოთქვამს ჰიპოთეზას მისი მოქმედების პრინციპის 

შესახებ და ამოწმებს ცდებით; 
 აღწერს მარტივ მექანიზმებს (უძრავი და მოძრავი ჭოჭონაქი, ბერკეტი) და მოიპოვებს 

ინფორმაციას მათი გამოყენების შესახებ ყოფა-ცხოვრებაში; 
 აფასებს მარტივი მექანიზმის მარგი ქმედების კოეფიციენტს; 
 ეძებს ბერკეტის ანალოგიას ორგანიზმებში და აღწერს მათ; 
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.  

 
ამ შედეგის მიღწევისას მოსწავლეები: 
 გაეცნობიან წონასწორობის სახეებსა და სხეულის წონასწორობის პირობებს;  
 ბერკეტის მაგალითზე ექსპერიმენტულად დაადგენენ დამაგრებული ბრუნვის ღერძის მქონე 

სხეულის  წონასწორობის პირობებს; 
 გაეცნობიან ახალ ფიზიკურ სიდიდეს – ძალის მომენტს;  
 აღწერენ მარტივი მექანიზმების (ბერკეტის, უძრავი და მოძრავი ჭოჭონაქის, დახრილი სიბრტყის ) 

მოქმედების პრინციპს და შეაფასებენ მათ მქკ-ს;  
  გაეცნობიან სიდიდეს – მექანიკურ მუშაობას – და გაიგებენ, რომ ცნება „მექანიკური მუშაობა“  

ფიზიკური სიდიდეა და განსხვავდება ყოფა-ცხოვრებაში მიღებული მუშაობის ცნებისგან, 
რომელშიც ადამიანის ნებისმიერი აქტივობა (იქნება ეს ფიზიკური თუ გონებრივი) მოიაზრება;  

 შეაფასებენ სხვადასხვა მექანიზმის მიერ მუშაობის შესრულების სისწრაფეს და მის მახასიათებელ 
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ფიზიკურ სიდიდეს – სიმძლავრეს; 
 შეძლებენ მარტივი ტიპის ამოცანების ამოხსნას, რომლებიც სხვადასხვა პრაქტიკულ მაგალითში  

ბერკეტის წონაწორობის პირობების დადგენას და მარტივი მექანიზმების მქკ-ის გამოთვლას 
უკავშირდება. 

 
 
 

აქტივობა 1.  

აქტივობის მიზანი: ბრუნვის ღერძის მქონე სხეულის წონასწორობის პირობების დადგენა ბერკეტის 
მაგალითზე  
ცდებისთვის საჭირო ხელსაწყოები: შტატივი, ბერკეტი (სახაზავი) ბოლოებზე მაწონასწორებელი 
ხრახნით და საკიდებით, ტვირთების ნაკრები, საზომი ლენტი ან სახაზავი.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
სამუშაოს მიმდინარეობა 
მასწავლებელი: 

 მოსწავლეებს ყოფს ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სამუშაოსთვის საჭირო 
ხელსაწყოებს; 

 ჯგუფებს  ურიგებს ცდის ჩასატარებელ ინსტრუქციას. 
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მოსწავლეები   
ინსტრუქციის თანახმად:   
 ბერკეტს შტატივზე ამაგრებენ ისე, რომ ის თავისუფლად ბრუნავდეს ბრუნვის ღერძის გარშემო 

(ბრუნვის ღერძი ბერკეტის გეომეტრიულ ცენტრში, უფრო სწორად კი, სიმძიმის ცენტრში უნდა 
გადიოდეს); 

 ბერკეტს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში აწონასწორებენ მის ბოლოებზე მოთავსებული ხრახნების 
დახმარებით (ბერკეტის მაგივრად შესაძლებელია ჩვეულებრივი სახაზავის გამოყენება და მისი 
გაწონასწორება ტვირთების გამოყენებით);  

 ბერკეტის ორივე მხარეს კიდებენ ტვირთს (ტვირთებს) ისე, რომ ბერკეტის საყრდენი წერტილი 
ტვირთებს შორის იყოს და ბერკეტი წონასწორობაში დარჩეს; 

 განსაზღვრავენ ბერკეტზე მოდებული ძალების სიდიდეს და საზომი ლენტით ზომავენ ტვირთების 
სიმძიმის ძალთა მხრებს; 

 ცდას იმეორებენ რამდენჯერმე: ცვლიან ბერკეტზე მოდებული ძალების სიდიდეს და  ძალის 
მხრებს ისე, რომ საყრდენი წერტილი კვლავ ძალების მოდების წერტილებს შორისაა;  

 აანალიზებენ ცდის შედეგებს და  გამოაქვთ დასკვნა:  როცა ბერკეტზე მოდებულია ერთი 
მიმართულების ძალები და საყრდენი წერტილი ძალების მოდების წერტილებს შორისაა, ბერკეტი 
წონასწორობაში დარჩება, თუ მასზე მოდებული ძალების სიდიდეები მხრების სიგრძის 
უკუპროპორციულია;  

 განიხილავენ შემთხვევას, როცა ბერკეტზე საწინააღმდეგო მიმართულების ძალები საყრდენი 
წერტილის ერთ მხარესაა მოდებული 

 ცდას იმეორებენ რამდენჯერმე: ცვლიან ბერკეტზე მოდებული ძალების სიდიდეს და  ძალის 
მხრებს. 

 აანალიზებენ ცდის შედეგებს და  გამოაქვთ დასკვნა:  როცა ბერკეტზე საწინააღმდეგოდ 
მიმართული ძალები მოდებულია საყრდენი წერტილის ერთ მხარეს, ბერკეტი წონასწორობაში 
დარჩება, თუ მასზე მოდებული ძალების სიდიდეები მხრების სიგრძის უკუპროპორციულია (ისევე, 
როგორც პირველ შემთხვევაში). 
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აქტივობა 2.  

აქტივობის მიზანი: ბერკეტის მაგალითზე „მექანიკის ოქროს წესის“ დადგენა. 
ცდებისთვის საჭირო ხელსაწყოები: შტატივი, ბერკეტი (სახაზავი) ბოლოებზე 

მაწონასწორებელი ხრახნით და საკიდებით, ტვირთების ნაკრები, მეტრიანი სახაზავი, საზომი 
ლენტი.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

სამუშაოს მიმდინარეობა: 

მასწავლებელი: 

 მოსწავლეებს ყოფს ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სამუშაოსთვის საჭირო 
ხელსაწყოებს; 

 ჯგუფებს  ურიგებს ცდის ჩასატარებელ ინსტრუქციას. 
 

მოსწავლეები  
ინსტრუქციის თანახმად:   
 ბერკეტს შტატივზე ამაგრებენ ისე, რომ იგი თავისუფლად ბრუნავდეს ბრუნვის ღერძის გარშემო 

(ბრუნვის ღერძი ბერკეტის გეომეტრიულ ცენტრში, უფრო სწორად კი, სიმძიმის ცენტრში უნდა 
გადიოდეს); 

 ბერკეტს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში აწონასწორებენ მის ბოლოებზე მოთავსებული ხრახნების 
დახმარებით (ბერკეტის მაგივრად შესაძლებელია ჩვეულებრივი სახაზავის გამოყენება და მისი 
გაწონასწორება ტვირთების გამოყენებით); 

 ბერკეტის ორივე მხარეს კიდებენ ტვირთს (ტვირთებს), ისე, რომ ბერკეტის საყრდენი წერტილი 
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ტვირთებს შორის იყოს და ბერკეტი წონასწორობაში დარჩეს; 
 მეტრიანი სახაზავის საშუალებით მონიშნავენ ძალთა მოდების წერტილების საწყის 

მდებარეობებს; 
 ბერკეტს ვერტიკალურ სიბრტყეში რაიმე კუთხით გადახრიან და ზომავენ მანძილებს, 

რომლებზეც გადაადგილდება ძალების მოდების წერტილები; 
 ითვლიან ორივე ძალის მიერ შესრულებულ მუშაობას და რწმუნდებიან, რომ ძალთა მიერ 

შესრულებული მუშაობები ტოლია; 
 ცდას იმეორებენ რამდენჯერმე (ცვლიან ბერკეტის დახრის კუთხეს); 
 აანალიზებენ ცდის შედეგებს და განზოგადების შემდეგ გამოაქვთ დასკვნა: ბერკეტი (მარტივი 

მექანიზმები) არ გვაძლევს მოგებას მუშაობაში. ბერკეტის (მარტივი მექანიზმების) გამოყენებით 
შეიძლება მოვიგოთ (წავაგოთ) ძალაში, მაგრამ წავაგებთ (მოვიგებთ) მანძილში, ამასთან, 
რამდენჯერაც ვიგებთ (ვაგებთ) ძალაში, იმდენჯერ ვაგებთ (ვიგებთ) მანძილში.  
 

შეფასება 
ამ აქტივობისას მასწავლებელს შეუძლია შეაფასოს შემდეგი უნარები: 

- ჰიპოთეზის გამოთქმის; 
- ჰიპოთეზის დასაბუთების (რამდენად არგუმენტირებულია ჰიპოთეზა). 
 

განმავითარებელი შეფასება 
მასწავლებელი თავისთვის აკეთებს ჩანაწერებს, თუ რამდენად სწორად გამოთქვამენ ჰიპოთეზას 
მოსწავლეები და როგორია მათი არგუმენტები. მასწავლებელს შეუძლია აქტივობის ბოლოს შეაფასოს 
მოსწავლეთა მიერ გამოთქმული ჰიპოთეზები და მისცეს მათ რჩევა, მეტი ყურადღება გაამახვილონ  
არგუმენტირებაზე  ანუ ჰიპოთეზების  დასაბუთებაზე. 

 
 

სამეცნიერო თვალსაზრისით მოსწავლეები: 
 თვალსაჩინოების სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით წარმოადგენენ დაკვირვების შედეგებს; 
 განაზოგადებენ დაკვირვების შედეგებს; 
 ჩამოაყალიბებენ და არგუმენტირებულად შეაფასებენ/განმარტავენ დაკვირვების შედეგებს. 

 
ტერმინები, ერთეულები, ფორმულები 
მოცემული აქტივობების საფუძველზე მოსწავლეები  გაეცნობიან და სწორად გამოიყენებენ 
 
  ა) ტერმინებს: 

 
 მარტივი მექანიზმი; 
 ბერკეტი;  
 დახრილი სიბრტყე; 
 ჭოჭონაქი;  
 სიმძიმის ცენტრი;  
 ძალის მხარი; 
 ძალის მომენტი; 
 მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ); 
 მომენტების წესი; 
 მექანიკის „ოქროს წესი“ . 
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ბ) ფიზიკურ სიდიდეთა გამოსათვლელ ფორმულებს: 

 F l

 F1 / F2    =  l  / l     

 სას სრ.

შეცდომები, რომლებსაც ხშირად უშვებენ მოსწავლეები: 
 

მოსწავლეები ხშირად თვლიან, რომ ძალის მხარი დამოკიდებულია ძალის მოდების წერტილზე, რაც 
არასწორია. მოსწავლეებმა იციან, რომ ძალის მოქმედების შედეგი დამოკიდებულია   ძალის მოდების 
წერტილზე. სწორედ ამ  ინფორმაციას შეჰყავს ისინი შეცდომაში.  
სინამდვილეში, ძალის მხარი არის ბრუნვის ღერძიდან ძალის მოქმედების წრფემდე დაშვებული 
მართობის სიგრძე და არ არის დამოკიდებული ამ წრფეზე ძალის მოდების წერტილის 
მდებარეობაზე: თუ ძალის მოდების წერტილს გაასრიალებთ ძალის მოქმედების წრფის გასწვრივ, 
ძალის მხარი არ შეიცვლება. ნახაზზე F ძალის l  მხარი ბრუნვის O ღერძის მიმართ არის  O -დან 
ძალის მოქმედების წრფემდე დაშვებული OB მართობის სიგრძე, ძალა კი შეიძლება მოდებული იყოს  

1 2, ,A A A  ან ამ წრფის ნებისმიერ სხვა წერტილში.  
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მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები 
 
ფიზ.VIII.7. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების კვლევა. 
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 
 ატარებს ცდებს დამუხტული სხეულების ურთიერთქმედების შესასწავლად, აანალიზებს და 

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 ატარებს ცდებს ნივთიერების ელექტროგამტარებლობაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და 

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 
 რაოდენობრივად ახასიათებს დენის ძალის, ძაბვის, წინაღობის დამოკიდებულებას მათ 

განმსაზღვრელ სიდიდეებთან; 
 აგებს ელექტრულ წრედს გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი შეერთებით, იკვლევს 

რაოდენობრივ კავშირს ელექტრული  წრედის მახასიათებელ პარამეტრებს შორის;   
 რაოდენობრივად აყალიბებს ომის კანონს წრედის უბნისათვის და იყენებს მას კონკრეტული 

პრობლემის გადასაჭრელად;  
 ხსნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოხმარებული ელექტრული ხელსაწყოების მოქმედების 

პრინციპს და პოულობს ელექტრობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის 
გზებს;  

 რაოდენობრივად აყალიბებს ჯოულ-ლენცის კანონს და იყენებს მას კონკრეტული პრობლემის 
გადასაჭრელად;  

 ცდების საშუალებით აკვირდება დენის მაგნიტურ მოქმედებას, თვისებრივად აანალიზებს და 
გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს; 

 აგებს და წარმოადგენს მარტივი ხელსაწყოს მოდელს ელექტრული მაგნიტის გამოყენებით; 
 ავლენს უსაფრთხოების წესების ცოდნას ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ჩატარებისას, ასევე 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელექტრული ხელსაწყოების მოხმარებისას; 
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.   

 
 

აქტივობა 1.  
აქტივობის  მიზანი:  ომის კანონის (წრედის უბნისთვის)  ექსპერიმენტული მიღება  
 
სამუშაოსთვის საჭირო რესურსები: 
ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი (5 ვ-ზე გათვლილი), წინაღობათა მაღაზია, დენის წყარო, რეოსტატი 
მცოცავი კონტაქტით, შემაერთებელი სადენები, ჩამრთველი.  
 
სამუშაოს მიმდინარეობა 
მასწავლებელი: 

 მოსწავლეებს ჰყოფს ჯგუფებად; 
 თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სამუშაოსთვის საჭირო ხელსაწყოებს; 
 ჯგუფებს  ურიგებს ცდის ჩასატარებელ ინსტრუქციას; 

 
სამუშაოს I ნაწილი 
მოსწავლეები ინსტრუქციის თანახმად მუშაობენ:   
 აწყობენ წრედს ნახაზზე მოცემული სქემის მიხედვით;  
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 ჩართავენ 2 ომის ტოლ წინაღობას წინაღობათა მაღაზიაზე;   
 გადააადგილებენ რეოსტატის მცოცავ კონტაქტს ისე, რომ ძაბვა  წინაღობის მაღაზიაზე  3 ვოლტის 

ტოლი გახდეს (ამ მომენტისთვის ამპერმეტრის ჩვენება 1,5 ამპერი გახდება). 
 იმეორებენ ცდას რამდენჯერმე და ძაბვის სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის ამპერმეტრზე 

აითვლიან დენის ძალის მნიშვნელობას;  
 ანათვლები შეაქვთ ცხრილში: 

                                           წრედში ჩართული უბნის წინაღობა – 2 ომი 

ძაბვა, ვ დენის ძალა, ა 

3 

2 

1 

1,5 

1 

0,5 

 

 აანალიზებენ ცდის შედეგებს და  ცხრილის მონაცემების საფუძველზე გამოაქვთ დასკვნა: დენის 
ძალა წრედის მოცემულ  უბანზე პირდაპირპროპორციულია ამ უბნის ბოლოებზე მოდებული 
ძაბვისა.  

 ცხრილის მონაცემების მიხედვით აგებენ გრაფიკს. 
შენიშვნა: ვინაიდან დენის ძალის  და ძაბვის გაზომვა გარკვეული ცდომილებით ხდება,    
მოსწავლეების მიერ მიღებული წერტილები მხოლოდ მიახლოებით წარმოდგენას ქმნის გრაფიკის 
სახეზე. არასოდეს არ წარმოადგინოთ ცდის შედეგი ცალკეულ ექსპერიმენტულ წერტილებზე 
გავლებული ტეხილის სახით. ცდის შედეგების შესაბამისი გრაფიკი იქნება რაღაც შუალედური 
წრფე, ზოგი წერტილი ამ წრფის ზევით აღმოჩნდება, ზოგი – ქვევით. 
მოსწავლეების მიერ აგებული წერტილები (დენის ძალა და ძაბვა), სავარაუდოდ, ასე განლაგდება: 
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I 

 

 

 

 

                                                                   U 

 

სამუშაოს II  ნაწილი 

მოსწავლეები:  

 წინაღობათა მაღაზიაზე რთავენ 4 ომის ტოლ წინაღობას; 
 რეოსტატის საშუალებით ძაბვა ამ უბნის ბოლოებზე მიჰყავთ 2 ვ-მდე. ამპერმეტრის ჩვენება ამ 

მომენტისათვის 0,5 ამპერია; 
 იმეორებენ ცდას რამდენჯერმე: ცვლიან (ამცირებენ) მაღაზიის წინაღობას და რეოსტატის 

საშუალებით ძაბვა  ყოველთვის თავდაპირველ მნიშვნელობამდე (2 ვ-მდე) მიჰყავთ; 
 ამპერმეტრზე აითვლიან სხვადასხვა წინაღობის  შესაბამის დენის ძალის მნიშვნელობას და 

ანათვლები შეაქვთ ცხრილში:  
 

                                                                       ძაბვა – 2 ვ 

წრედში ჩართული უბნის წინაღობა , ომი დენის ძალა, ა 

4 

3 

2 

0,5 

1 

2 

 

 აანალიზებენ ცდის შედეგებს და  ცხრილის მონაცემების საფუძველზე გამოაქვთ დასკვნა: დენის 
ძალა წრედის უბანზე უბნის წინაღობის უკუპროპორციულია. 

სამუშაოს ორივე ნაწილის შედეგების გათვალისწინებით მოსწავლეები ამჩნევენ, რომ დენის ძალა 
ყოველთვის შეიძლება ვიპოვოთ, თუ ძაბვას გავყოფთ წინაღობაზე და  მათ შეუძლიათ 
ჩამოაყალიბონ ომის კანონი წრედის უბნისათვის, რომლის თანახმადაც წრედის უბანში გამავალი 
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დენის ძალა პირდაპირპროპორციულია ამ უბნის ბოლოებზე არსებული ძაბვისა და 
უკუპროპორციულია უბნის წინაღობისა: 

                                   I = U/R 

      
 

შეცდომები, რომლებსაც ხშირად უშვებენ მოსწავლეები:
 

I = U/R ფორმულიდან გამომდინარეობს  რომ R = U/I , რაც მოსწავლისთვის ხშირად   შემდეგი 
მტკიცების საფუძველი ხდება: გამტარის წინაღობა პროპორციულია გამტარის ბოლოებზე არსებული 
ძაბვისა და უკუპროპორციულია გამტარში გამავალი დენის ძალისა. 
 
ცხადია, მტკიცება არასწორია, რადგან მოცემული გამტარის წინაღობა მუდმივია და არ არის  
დამოკიდებული არც ძაბვაზე და არც დენის ძალაზე.   

R = U/I ფორმულა შესაძლებელია ასე იქნას „წაკითხული”: 
მოცემული გამტარის წინაღობა ტოლია ამ გამტარის ბოლოებზე არსებული ძაბვის ფარდობისა გამტარში 
გამავალ დენის ძალასთან; 

    ან 
გამტარის ბოლოებზე არსებული ძაბვის ფარდობა გამტარში გამავალი დენის ძალასთან ძაბვის ნებისმიერი 
ცვლილებისას მუდმივი სიდიდეა (რაც იმას ნიშნავს, რომ 

.  
 

აქტივობა 2.  
აქტივობის  მიზანი:   დენის  სითბური მოქმედების შესწავლა 
რესურსები: 
დენის წყარო _ აკუმულატორი, ჩამრთველი, შემაერთებელი სადენები, ორი შტატივი,  ნიქრომის ან 
ნიკელის მავთული, ქაღალდის ზოლი. 
სამუშაოს მიმდინარეობა: 
მასწავლებელი სადემონსტრაციო მაგიდასთან იძახებს ორ მოსწავლეს, რომლებიც ააწყობენ წრედს 
მოცემული ნახაზის მიხედვით. დანარჩენი მოსწავლეები წრედის სქემას ჩახაზავენ საშინაო დავალების 
რვეულში.  
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შენიშვნა:   

 ცდაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ:  
ა) 0,5 მმ. დიამეტრის ნიკელის მავთული;  
ბ) ნიქრომის მავთული, რომლისგანაცაა დამზადებული ელექტროგამათბობლების   
სპირალი. ამ ცდაში სწორედ ამგვარი სპირალის პატარა მონაკვეთის გამოიყენება.  
გ) მწყობრიდან გამოსული რეოსტატის (მცოცავი კონტაქტით) ხვიის მავთული.  
 
 ექსპერიმენტის ჩატარება უსაფრთხოების ზომების მკაცრად დაცვას მოითხოვს. 

ამიტომ სასურველია, რომ ცდა ჩატარდეს სადემონსტრაციო მაგიდაზე და არა 
ჯგუფებში. 

მოსწავლეები ინსტრუქციის თანახმად მუშაობენ:   

 ცეცხლგამძლე მაგიდაზე ერთმანეთისგან 1,5-2 მ-ის დაშორებით ორ შტატივს დგამენ;  
 ნიქრომის ან ნიკელის მავთულს სხვადასხვა შტატივის თათში (მავთული თათისგან 

იზოლირებული უნდა იყოს) ამაგრებენ; 
 მავთულის ბოლოებს დენის წყაროს პოლუსებს უერთებენ; 
 მავთულზე ქაღალდის ორად გაკეცილ ზოლს ჰკიდებენ. 

 
შენიშვნა: სასურველია, ჩამრთველი  მასწავლებელმა ჩართოს და ძაბვის რეგულატორით 

ნელ-ნელა გაზარდოს დენი. 
 
ცდის შედეგი:  
1. გამტარის გათბობის პირველი ნიშანი მისი დაგრძელებაა;  
2. გამტარის გათბობის მეორე ნიშანი: ქაღალდის ზოლები აალდება, შემდეგ დაიწვება 

და ძირს ჩამოვარდება; 
3. გამტარი მუქი წითელი ფერის ხდება. 

 
მოსწავლეებს გამოაქვთ დასკვნა:  დენს ახასიათებს სითბური მოქმედება: გამტარი დენის 
გავლის შედეგად ხურდება..  
 

სასარგებლო ბმულები: 
 http://groups.physics.umn.edu/demo/electricity/movies/5F1535.mov 
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აქტივობა 3.  

აქტივობის  მიზანი:  ელექტროქურის სიმძლავრის განსაზღვრა. 

რესურსები: 

ელექტროქურა (ან ნათურა), ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი, დენის წყარო,  შემაერთებელი 
სადენები, ჩამრთველი.  

 

 

 

 

მითითება:  ელექტროქურის სიმძლავრის განსაზღვრისათვის სასურველია ისარგებლოთ 
ლაბორატორიაში არსებული ცვლადი დენის ელექტრული ქსელით. ამპერმეტრი და 
ვოლტმეტრი წინასწარ უნდა მოამზადოთ ცვლადი დენისა და ძაბვის გასაზომად, 
რისთვისაც საჭიროა მათ ჰქონდეთ სათანადო სკალა. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკის 
ლაბორატორიაში არ არის ელექტრული ქსელი, დენის წყაროდ შეიძლება გამოიყენოთ 
აკუმულატორების ბატარეა და განსაზღვროთ სიმძლავრე, რომელსაც ხარჯავს მცირე ძაბვის 
ნათურა. 
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სამუშაოს მიმდინარეობა 

მასწავლებელი:  

 რამდენიმე მოსწავლის დახმარებით აწყობს წრედს სადემონსტრაციო მაგიდაზე, 
სურათზე მითითებული სქემის მიხედვით  ისე, რომ მას მთელი კლასი დააკვირდეს: 
(ჩამრთველი რთავს ამპერმეტრსა და ელექტროქურას, ხოლო ვოლტმეტრი რჩება 
ჩართული და გვიჩვენებს ძაბვას ქსელში. ქურის ჩართვისას დენის მიმყვან სადენებზე 
ძაბვის ვარდნის გამო ვოლტმეტრის ჩვენება რამდენადმე მცირდება). 

 ქურის მომჭერებზე ძაბვისა და ქსელში დენის ძალის გაზომვის შემდეგ 
მოსწავლეებთან ერთად განსაზღვრავს სიმძლავრეს (ვატი) P = IU  ფორმულის 
დახმარებით; 

 ადარებს გამოთვლილ სიმძლავრეს ქურის პასპორტში მითითებულ სიმძლავრეს.
  

აქტივობა 4.  

აქტივობის  მიზანი:  ელექტროქურის მქ კოეფიციენტის განსაზღვრა 

 რესურსები: 

ელექტროქურა (ან ნათურა), ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი, დენის წყარო,  შემაერთებელი 
სადენები, ჩამრთველი, ალუმინის ჭურჭელი (კალორიმეტრის შიგა ჭურჭელი), სასწორი, 
თერმომეტრი, წამმზომი. 
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მითითება:  თუ ექსპერიმენტს ლაბორატორიაში არსებული ელექტრული ქსელის 
გამოყენებით ატარებთ, სასურველია, უსაფრთხოების მიზნით, ის ჩატარდეს 
სადემონსტრაციო მაგიდაზე მასწავლებლის უშუალო ზედამხედველობით. 

სამუშაოს I  ნაწილი 

სამუშაოს მიმდინარეობა 

მოსწავლეები: 

 სასწორის საშუალებით განსაზღვრავენ ალუმინის ჭურჭლის მასას; 

 ალუმინის ჭურჭელში ჩაასხამენ 100 გ. მასის წყალს;  

 გაზომავენ წყლის საწყის ტემპერატურას (რომელიც, ცხადია, ასევე ჭურჭლის საწყისი 
ტემპერატურაა); 

 დადგამენ წყლიან ჭურჭელს  ელექტროქურაზე და აცხელებენ 20 -300C -ით; 

 ჩაინიშნავენ დროს, რა დროის განმავლობაშიც წყალი ცხელდება საბოლოო 
ტემპერატურამდე; 

 გაზომვის შედეგებს  შეიტანენ ცხრილში.   

 

ჭურჭ
ლის 
მასა 

 mჭ , 
კგ 

წყ
ლი
ს 
მასა 

 mწ , 
კგ 

ალუმინის 
კუთრი 
სითბოტევ
ადობა,    cჭ,  
ჯ/კგ .K 

წყლის 
კუთრი 
სითბოტევ
ადობა, c  
ჯ/კგ .0c 

წყლის 
(ჭურჭლ
ის) 
საწყისი 
ტემპერა
ტურა,  

t0 , 0c 

წყლის 
(ჭურჭლ
ის) 
საბოლო
ო 
ტემპერა
ტურა  

t,  0c 

გაცხელ
ების 
დრო, τ, 
წმ 

წყლის 
გაცხელ
ებაზე 
დახარჯ
ული 
სითბოს 
რაოდენ
ობა,  

Q1 , ჯ 

ქურის 
მიერ 
გაცემუ
ლი 
მთლია
ნი 
სითბო
ს 
რაოდე
ნობა,  
Q2 , ჯ 

ქურ
ის 
მქკ, 
% 

          

 

 ცხრილის მონაცემების მიხედვით გამოითვლიან: 

ა)  სისტემის ( წყალი-ჭურჭელი ) გათბობაზე დახარჯულ სითბოს რაოდენობას 

                                         Q1 = (t-t0)  (cჭmჭ + cწmწ ) ; 
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ბ) ქურის მიერ გაცემულ მთლიან სითბოს რაოდენობას  

                                Q2 = P τ 

სადაც P ქურის სიმძლავრეა ; 

შენიშვნა:  ქურის სიმძლავრე აღნიშნულია მის ტექნიკურ მონაცემთა პასპორტში ან 
შესაძლებელია ის განისაზღვროს იმ ექსპერიმენტის საშუალებით, რომელიც აღწერილია მე-
3 აქტივობაში.  

გ) ქურის მქ კოეფიციენტს გამოითვლიან ფორმულით:  η = ( Q1 / Q2 ) . 100% 

 გამოთვლის შედეგებს შეიტანენ ცხრილში. 

 
ფიზ.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და ერთი 
აგრეგატული მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა. 
  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 
 ატარებს ცდებს სხვადასხვა ნივთიერების სითბურ გაფართოებაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს 

და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;  
 აღწერს ბრიზის წარმოქმნას და სათბურის ეფექტს;  
 ატარებს ცდებს სითბოცვლის პროცესებზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და გამოჰყავს სხეულის 

გათბობისათვის საჭირო სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულა; აანალიზებს დნობა-
გამყარების, აორთქლება-კონდენსაციის პროცესებს, რაოდენობრივად აღწერს მათ; 

 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება და ახასიათებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და 
კაპილარულ მოვლენებს;   

 აანალიზებს წვის სითბოს, გამოითვლის მას და იყენებს პრაქტიკული პრობლემების 
გადასაჭრელად (მაგალითად, სხვადასხვა საწვავის გამოყენება მომგებიანობის თვალსაზრისით); 

 მოიპოვებს ინფორმაციას და აღწერს სითბური ძრავების მოქმედების პრინციპს  (შიგაწვის ძრავა, 
ტურბინა); 

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. 
 

აქტივობა1:    
აქტივობის მიზანი: სხეულის მასაზე და ტემპერატურის ცვლილებაზე სითბოს რაოდენობის 
დამოკიდებულების განსაზღვრა. 
 
სამუშაოს მიმდინარეობა 
 
მასწავლებელი: 
 მოსწავლეებს აძლევს კონკრეტულ დავალებას: მოიფიქრონ და გამოთქვან ჰიპოთეზა, რა 

პარამეტრებზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული სხეულის მიერ გაცემული ან მიღებული  სითბოს 
რაოდენობა, მოიყვანონ მათი ვარაუდის დამადასტურებელი არგუმენტები.  

 
მოსწავლეები:   
 იხსენებენ  მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან – მაგალითად, როდესაც ყოველ დილას 

ჩაიდანს დგამენ ქურაზე, როგორ იქცევიან, თუ მათ სურთ, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ 
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სასურველი ტემპერატურის ცხელი წყალი, როგორ წყალს ჩაასხამენ ჩაიდანში – ცივს თუ თბილს? 
ბევრს თუ ცოტას?   

 გამოთქვამენ მოსაზრებებს – ჰიპოთეზებს, თუ რაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული სითბოს 
რაოდენობა, რომელიც საჭიროა წყლის ასადუღებლად ; ცდილობდნენ  თავიანთი მოსაზრებების 
დასაბუთებას ; 

 აღნიშნავენ, რომ გაცემული ან მიღებული სითბოს რაოდენობა შესაძლოა, ამ პარამეტრების გარდა, 
დამოკიდებული იყოს გასაცხელებელი  ნივთიერების გვარობაზეც ; 

 გამოაქვთ დასკვნა, რომ ერთი და იმავე რაოდენობის სითბოს გადაცემისას ერთი და იმავე საწყისი 
ტემპერატურისა და ერთი და იმავე რაოდენობის ზეთი და წყალი სხვადასხვა ტემპერატურამდე 
გაცხელდება. 
 
მასწავლებელი: 
მოსწავლეებთან ერთად მსჯელობს ამ მოსაზრებების შესახებ. 
 
შეფასება 
ამ აქტივობისას მასწავლებელს შეუძლია შეაფასოს შემდეგი უნარები: 
- ჰიპოთეზის გამოთქმა; 
- ჰიპოთეზის დასაბუთების (რამდენად არგუმენტირებულია ჰიპოთეზა). 
 

განმავითარებელი შეფასება 
მასწავლებელი თავისთვის აკეთებს ჩანაწერებს, თუ რამდენად სწორად აყალიბებენ მოსწავლეები 
ჰიპოთეზას და როგორია მათი არგუმენტები. მასწავლებელს შეუძლია, აქტივობის ბოლოს შეაფასოს 
მოსწავლეთა მიერ გამოთქმული ჰიპოთეზები და მისცეს მოსწავლეებს რჩევა, მეტად გაამახვილონ  
ყურადღება არგუმენტირებაზე  ანუ ჰიპოთეზების დასაბუთებაზე  
  
აქტივობა 2.  
აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებმა მოიფიქრონ და დაგეგმონ ცდა, რომლის საშუალებითაც შეძლებენ  
სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულის მიღებას. 
სამუშაოს მიმდინარეობა: 
ამ სამუშაოსათვის მასწავლებელს შეუძლია ჯგუფებს გარკვეული დრო განუსაზღვროს: მოსწავლეებმა 
უნდა მოამზადონ ხელსაწყოების სია, გაწერონ ცდის ზუსტი მიმდინარეობა – ეტაპები, მოამზადონ 
ცხრილი მონაცემების აღსარიცხად და წინასწარ გამოთქვან არგუმენტირებული ვარაუდი ცდის 
მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. 
დროის გასვლის შემდეგ რომელიმე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი დაფაზე წარმოადგენს ნამუშევარს.  
დანარჩენი ჯგუფები, რომლებსაც იმავე მიმდევრობით ექნებათ წარმოდგენილი ცდის მსვლელობა, 
დაამატებენ თავიანთ მოსაზრებებს, განსხვავებული დაგეგმვის შემთხვევაში კი, წარმოადგენენ  ცდის  
მსვლელობის საკუთარ ვერსიას და ადარებენ სხვა ჯგუფების ნამუშევარს.   ყველა წარმოდგენილი 
ვარიანტი  შეჯერდება და კლასი შეთანხმდება შემდეგ სქემაზე: 
 
ხელსაწყოები და მასალები:  

 ელექტროქურა;  
 თერმომეტრი; 
 წამმზომიანი საათი; 
 ცეცხლგამძლე ჭურჭელი (200 - 300 მლ);  
 წყალი - 200 მლ; 
  ზეთი – 100 მლ. 
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ცდის ეტაპები: 
 სითბოს რაოდენობის ტემპერატურის სხვაობაზე დამოკიდებულების დასადგენად: 

ა) 100 მლ  ოთახის ტემპერატურის წყალი (თერმომეტრით წინასწარ იზომება ტემპერატურა 
C) უნდა გათბეს C-მდე; 

 
ვინიშნავთ დროს, რომელიც დასჭირდა აღნიშნულ პროცესს და ვწერთ ცხრილის შესაბამის 
გრაფაში; 

ბ) 100 მლ  ოთახის ტემპერატურის წყალი (თერმომეტრით წინასწარ იზომება ტემპერატურა 
C) უნდა გათბეს C-მდე; 

ვინიშნავთ დროს, რომელიც დასჭირდა აღნიშნულ პროცესს და ვწერთ ცხრილის შესაბამის 
გრაფაში; 
 სითბოს რაოდენობის ნივთიერების მასაზე დამოკიდებულების დასადგენად: 

გ) 200 მლ. ოთახის ტემპერატურის წყალი (თერმომეტრით წინასწარ იზომება ტემპერატურა 
C) უნდა გათბეს C-მდე; 

ვინიშნავთ დროს, რომელიც დასჭირდა აღნიშნულ პროცესს და ვწერთ ცხრილის შესაბამის 
გრაფაში; 
 სითბოს რაოდენობის ნივთიერების გვარობაზე დამოკიდებულების დასადგენად: 
   დ) 100 მლ. ოთახის ტემპერატურის ზეთი (თერმომეტრით წინასწარ იზომება    
   ტემპერატურა C) უნდა გათბეს C-მდე; 
ვინიშნავთ დროს, რომელიც დასჭირდა აღნიშნულ პროცესს და ვწერთ ცხრილის შესაბამის 
გრაფაში. 
 
 
 
ცდის 
N 

ნივთიერება რაოდენობა საწყისი 
ტემპერატურა 
t1 

საბოლოო 
ტემპერატურა 
t2 

დრო  

1 წყალი 100 მლ. C 50C  
2 წყალი 100 მლ. C C  
3 წყალი 200 მლ. C C  
4 ზეთი 100 მლ.  C C  
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აქტივობა 3.  

აქტივობის მიზანი: სხეულის კუთრი სითბოტევადობის ექსპერიმენტული განსაზღვრა, 
კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება. 

აქტივობა შესაძლებელია ჩატარდეს ჯგუფებში. შემდეგ კი განხილულ იქნეს, შედარდეს 
და გაანალიზდეს შედეგები. 

ხელსაწყოები და მასალები:  

ელექტროქურა ან გაზის გამაცხელებელი, 2 კგ-იანი საწონი, წყალი 1200მლ, 
თერმომეტრი, დიდი ტევადობის (ლ)  ცეცხლგამძლე ჭურჭელი. 

სამუშაოს მიმდინარეობა: 

ა) 2 კგ-იანი საწონი უნდა გაცხელდეს გარკვეულ ტემპერატურამდე, მაგალითად,  100C-

მდე (ამისათვის საწონი უნდა მოთავსდეს წყალში და წყალი მიყვანილ იქნეს დუღილის 

ტემპერატურამდე, შემდეგ იდუღოს 2-3 წთ, რათა დამყარდეს სითბური წინასწორობა); 

                                                               

ბ) ჭურჭელში, რომელშიც ჩასხმულია ოთახის ტემპერატურის წყალი (500 მლ, 
თერმომეტრით წინასწარ იზომება ტემპერატურა C), უნდა მოთავსდეს 
გაცხელებული საწონი; 

                                              

გ) დაახლოებით 5 წთ-ს გასვლის შემდეგ იზომება წყლის ტემპერატურა; 

დ) აღებული ყველა ანათვალი ფიქსირდება წინასწარ მომზადებულ ცხრილში. 
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 მასა 

(კგ) 

საწყისი 
ტემპერატურა 
(C) 

საბოლოო 
ტემპერატურა
(C) 

საწონი    

წყალი    

 

ე) ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად, საწონის მიერ გაცემული სითბოს 
რაოდენობა ტოლია წყლის მიერ მიღებული სითბოს რაოდენობისა 
(სითბოცვლაში მონაწილეობს ჭურჭელიც. თუმცა ამ ეტაპზე ჭურჭელს 
უგულებელვყოფთ): 

                                                        Qსაწ. = Qწყ. 

                         mსაწ.cსაწ.(t1' – t2') = mწყ.cწყ.(t2'' – t1'') 

ვ) მოცემული ფორმულიდან განისაზღვრება cსაწ. 

ამ აქტივობის შემდეგ შეიძლება შეფასდეს შემდეგი უნარები: 

ა) მონაცემების აღრიცხვა; 

ბ) მონაცემების ანალიზი;  

გ) შედეგების პრეზენტაცია;  

 

                            

ფიზ.VIII.9.მოსწავლეს შეუძლია ენერგიის ფორმებისა და წყაროების შესახებ მსჯელობა. 
  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 განასხვავებს ენერგიის ფორმებს  (მექანიკური, სინათლის, სითბური, ელექტრული) და 
ჩამოთვლის მათი გამოყენების მაგალითებს; 

 განარჩევს და აღწერს სინათლისა და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ  წყაროებს, მსჯელობს 
მათი პრაქტიკული გამოყენების შესახებ; 

 ჩამოთვლის ენერგიის ერთი ფორმიდან მეორეში გარდაქმნის მაგალითებს (მაგალითად, 
ჰიდროელექტროსადგური: წყლის მექანიკური ენერგია - ელექტრული ენერგია - სინათლის 
(ნათურა), მექანიკური (ძრავა) ან სითბური ენერგია (ელექტრო გამათბობელი); 

 განიხილავს საკვებ ნივთიერებებს, როგორც ორგანიზმის ენერგიის წყაროს; 
 ადარებს ერთმანეთს ენერგიის განახლებად და არაგანახლებად წყაროებს, მსჯელობს მათ 

დადებით და უარყოფით მხარეებზე;  
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 სახავს ენერგიის დაზოგვის შესაძლო გზებს, მსჯელობს მის აუცილებლობაზე და ჩამოთვლის 
მაგალითებს; 

 მოიპოვებს ინფორმაციას ადამიანის მიერ ენერგიის გარდაქმნისა და გამოყენების შესახებ 
უძველესი დროიდან დღემდე,  ამზადებს რეფერატს;  

 მოიპოვებს ინფორმაციას მისთვის ნაცნობ გარემოში არსებული ბუნებრივი ენერგიის წყაროების 
შესახებ და სახავს მათი  გამოყენების გზებს. 
 

პროექტი – წყლის ბორბალი  
 პროექტში მონაწილეობით მოსწავლე იძენს საჭირო ცოდნას კონკრეტულ საკითხთან (ენერგიის 

ფორმები და წყაროები) მიმართებაში, ამავდროულად, უვითარდება ჯგუფში მუშაობის, 
პრობლემის გადაჭრის და ანალიზის, შემოქმედებით, თანამშრომლობის, კომუნიკაციის და სხვა 
უნარ-ჩვევები.  

 

პირველი ეტაპი: 

 ინფორმაციის მოძიება წყლის ენერგიის გამოყენების შესახებ უძველესი დროიდან დღემდე, ამ 
ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი;  

 მოსწავლეების ინტერესს იწვევს, თუ როგორ გამოიყენებოდა  ბორბალი ძველ დროში წყლის 
წისქვილში, ან როგორ მუშაობდა ხის საჭრელი დაზგა წყლის ენერგიის გარდაქმნის შედეგად, ან 
როგორ გამოიყენება დღეს წყლის ენერგია ელექტრული ენერგიის მისაღებად, კერძოდ, 
ჰიდროელექტროსადგურების მუშაობის პრინციპი და სხვა. 

 
მეორე ეტაპი: 

 
 ბორბლის აგების გზა და დიზაინი; 
 შესაძლებელია ხის ბორბლის აგება და მისი მიერთება ველოსიპედის გენერატორთან 

ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად, ან შესაძლებელია ველოსიპედის ბორბლის გადაკეთება, 
თუ მას ალუმინის ან პლასტმასის ჭიქებს დავკიდებთ (ჭიქები ბორბლის ჯიბეების როლს 
შეასრულებს), და შემდგომ ამ ბორბლის მიერთება გენერატორთან; 
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 განვიხილოთ ხის ბორბლის დამზადება – მიგვაჩნია, რომ ეს ხერხი უფრო საინტერესოა 
მოსწავლეთათვის. ისინი ხეზე მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებასთან ერთად 
მრავალ საინტერესო ეტაპს გაივლიან საბოლოო პროდუქტამდე; 

 მოსწავლეების წინაშე დგება ამოცანა – განსაზღვრონ, რაზეა დამოკიდებული მიღებული 
ელექტროენერგიის რაოდენობა. ჩამოთვლილ სხვადასხვა სიდიდესთან ერთად ისინი ასახელებენ 
ბორბლის ზომას და, ასევე, ბორბალზე დამაგრებული „ჯიბის“ ფორმას და ზომას. 
მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა ბორბლის ბრუნვის სიჩქარე დააკავშირონ იმ წყლის 
რაოდენობასთან, რომელიც ბორბლის  „ჯიბეებში“ გროვდება, რადგან ბრუნვის სიჩქარე 
საბოლოოდ განსაზღვრავს გამომუშავებული ენერგიის სიდიდეს; 

 ბორბალზე მუშაობას მოსწავლეები იწყებენ მისი დიზაინისა და ზომების განსაზღვრით. აქ 
მნიშვნელოვანია თავიდანვე   შეთანხმება, რომ გაკეთდეს, რაც შეიძლება, დეტალური ნახაზები. 
აუცილებელია, მოსწავლეებმა თავიდანვე განსაზღვრონ, რომ ბორბლის ზომა დამოკიდებულია იმ 
გენერატორის სიმძლავრეზე, რომელსაც იყენებენ ელ. ენერგიის მისაღებად. გენერატორის 
ეფექტურად მუშაობისათვის შესაძლებელია სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენება, რათა 
დადგინდეს, ბრუნვის რა სიჩქარისთვისაა გამომუშავებული ელექტროენერგია მაქსიმალური;  

 ბორბლის მაბრუნებელი მომენტი დამოკიდებულია წყლის იმ რაოდენობაზე, რომელიც  
„ჯიბეებში“ დაგროვდება. დიდი რაოდენობის წყალი დაამძიმებს მას და, შესაბამისად, ბრუნვის 
მაბრუნებელი მომენტიც დიდი იქნება. 

 
ბორბლის სავარაუდო ზომები: 

 ბორბლის დიამეტრი – 0,6 მ; 
 ცილინდრის ფორმის ჯიბე – დიამეტრი 0.4მ, სიმაღლე 0.15მ. 
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 ნახატებზე ნაჩვენებია ბორბლის დიზაინის რამდენიმე ვარიანტი რომელიც უნდა 
მოისინჯოს თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.  

 როდესაც წყლის დონე ჰორიზონტალურია, ნახაზზე შესაძლებელია დანახვა, რამდენ 
წყალს აგროვებს ბორბლის ერთი მხარე.  
მასალები და ხელსაწყოები: 

 მასალის ჩამონათვალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი დიზაინის ბორბალს 
ამზადებთ; თუმცა ნებისმიერი დიზაინის შემთხვევაში აუცილებელია:  

 ხის მასალა, მავთულები, ველოსიპედის გენერატორი, ნათურა (6ვ) სადგამით, 
ლურსმანი და ხის წებო. 
 
 

                
 

მესამე ეტაპი: 

 წყლის ბორბალის დამზადება, მისი მიერთება გენერატორთან და ელ. ენერგიის 

მიღება. 

 
დამატებითი აქტივობა 

 ანალოგიურად შესაძლებელია დამზადდეს ქარის ტურბინაც. 
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 ამ პროექტის მსვლელობა  წინა პროექტის ანალოგიურად წარიმართება. მოსწავლეები მოიძიებენ 
ინფორმაციას წარსულში ქარის ენერგიის გამოყენების შესახებ. შემდგომ შეადგენენ სამუშაო 
გეგმას და დეტალურ ნახაზებს. 

 ტურბინის ფრთების დამზადება შესაძლებელია როგორც ხის, ასევე მეტალისაგან. ქარის 
ტურბინის დამზადების შემდეგ მას აერთებენ ველოსიპედის გენერატორთან. 

 განხილული პროექტები შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ჯგუფურად, ასევე 
ინდივიდუალურად, მასწავლებლის ან მშობლის დახმარებით. თუმცა ჯგუფურად 
განხორციელებული ამ ტიპის პროექტები პედაგოგიურად უფრო გამართლებულია. 

 ზემოთ განხილული პროექტები შესაძლებელია განხორციელდეს რამდენიმე კვირის 
განმავლობაში. მოსწავლეები ამუშავებენ პროექტს და შემდგომ წარუდგენენ მთელ კლასს, ან 
უფრო ფართო აუდიტორიას. ამ ტიპის პროექტების განხორციელება მოსწავლეს უვითარებს 
მიღებული ცოდნის და გამოცდილების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების უნარს. 

 პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუკი მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და 
დამაჯერებლად არის წარმოდგენილი. 

 როგორც საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, ამ ტიპის პროექტები ზრდის მოსწავლეთა 
მოტივაციას და ჩართულობას სასწავლო პროცესში, იწვევს მათ დაინტერესებას 
საბუნებისმეტყველო საგნებით. 

 

 

 

IX კლასი 

ფიზ.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობის აღწერა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  
 ამოიცნობს მოძრაობის სახეს კოორდინატისა და სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების 

გრაფიკებით და ითვლის მოძრაობის დამახასიათებელ სიდიდეებს; 
 ატარებს გაზომვებს სხეულის საშუალო სიჩქარის გამოსათვლელად, აანალიზებს შედეგებს; 
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა წრფივ თანაბარაჩქარებულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, 

აწარმოებს შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;  
 აღწერს სხეულის მოძრაობას სხვადასხვა სხეულის მიმართ, ასახელებს მოძრაობის 

ფარდობითობის მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან;  
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა მრუდწირულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, ატარებს 

შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის; 
 მოიპოვებს ინფორმაციას მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობის შესახებ საკუთარი ღერძისა და 

მზის გარშემო, ამზადებს რეფერატს;  
 გრაფიკულად წარმოადგენს მოძრაობის დამახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეების დროზე 

დამოკიდებულებას (წრფივი თანაბარი და თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას); 
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. 
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აქტივობის მიზანი:  მონაცემთა წაკითხვის, ანალიზის, შეფასების უნარის განვითარება, 
თანაბარწრფივი მოძრაობის შესწავლა 
 
მიმდინარეობა 
მასწავლებელი:  

 კლასს ყოფს წყვილებად და თითოეულ წყვილს აძლევს დავალებას. დავალების შესასრულებლად 
მოსწავლეებს ეძლევათ 15 წუთი. 
დავალება: გრაფიკზე მოცემულია ველოსიპედისტის მდებარეობის ცვლილება,  მდებარეობა  
აითვლება A წერტილიდან, რომელიც გრაფიკზე კოორდინატთა სათავეს შეესაბამება. მოძრაობის 
დასაწყისში ველოსიპედისტი A წერტილიდან რაღაც მანძილზე, მისგან მარჯვნივ, იმყოფებოდა. 
რომელი გრაფიკი აღწერს უფრო ზუსტად  ველოსიპედისტის მოძრაობას მუდმივი სიჩქარით, როცა 
იგი შორდება  A  წერტილს? შემოხაზეთ სწორი პასუხი. პასუხი დაასაბუთეთ არგუმენტირებული 
მსჯელობით. 

 
 
 
 
 
ა) 

 

ბ) 
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გ) 

 

დ) 

 

 
მოსწავლეებს დავალების შესასრულებლად ეძლევათ 15 წუთი.  
დროის გასვლის შემდეგ მასწავლებელი შეაგროვებს ფურცლებს და ერთ-ერთი მოსწავლე მსჯელობს 
და ასაბუთებს არჩევანის სისწორეს. თუ პასუხი არასრულია, მასწავლებელს ეტაპობრივად მიჰყავს 
მოსწავლეები სრულ დასაბუთებამდე. 
 
პასუხი: ამოცანის პირობის თანახმად, ველოსიპედი შორდება A  წერტილს. ამიტომ დ) მრუდი არ 
შეიძლება იყოს სწორი პასუხი, როდესაც სხეული ხან შორდება, ხან კი უახლოვდება კოორდინატთა 
სათავეს. 
ბ) წრფეც არასწორი პასუხია, რადგან სხეულის მდებარეობა, რომელსაც აღწერს ეს წრფე, დროის 
მიხედვით არ იცვლება. 
გ) წრფეც არასწორი პასუხია, რადგან სხეული, რომლის მოძრაობასაც აღწერს ეს წრფე, უახლოვდება A  
წერტილს. 
სწორი პასუხია ა). სხეულის მოძრაობა თანაბარია და ამასთან ის შორდება  A  წერტილს. 

 

 

ფიზ.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა მოძრაობისა და ურთიერთქმედებების  აღწერა. 
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  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა ინერტულობის შესასწავლად, აწარმოებს 

გაზომვებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;   
 ახასიათებს ათვლის ინერციულ სისტემებს და ჩამოთვლის სათანადო მაგალითებს; 
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ნიუტონის კანონების მართებულობის შესამოწმებლად, 

აანალიზებს შედეგებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;   
 აღწერს ნიუტონის კანონების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითებს;  
 რაოდენობრივად ახასიათებს ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის 

მოძრაობას, აკავშირებს სხეულის ფრენის პარამეტრებს საწყის პირობებთან; * 
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულების დინამიკის შესასწავლად (დახრილი სიბრტყე, 

გადაბმული სხეულები), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;   
 ჩამოთვლის მსოფლიო მიზიდულობის ძალის გამოვლენის მაგალითებს;  
 ადარებს თავისუფალი ვარდნის აჩქარებებს სხვადასხვა ციურ სხეულზე;   
 გეგმავს და ატარებს ცდებს იმპულსის მუდმივობის კანონის შესასწავლად, აწარმოებს 

გაზომვებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;   
 ჩამოთვლის იმპულსის მუდმივობის კანონის საილუსტრაციო მაგალითებს; 
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების 

ამოსახსნელად. ** 
 
 
 *  შენიშვნა: ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობის შესწავლის 
მიზნით, სასურველია სიმულაციური თამაშების გამოყენება, რომელიც შეიძლება ქვემოთ 
მოცემულ მისამართზე იხილოთ: 

http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_ka.html 
 
** შენიშვნა: ამ შედეგის მიღწევის მიზნით სასურველია სიმულაციური თამაშების 
გამოყენება, რომელიც შეიძლება ქვემოთ მოცემულ მისამართზე იხილოთ: 

 http://phet.colorado.edu/ka/simulations/category/physics 

 

 

აქტივობა 1:      ნიუტონის ქანქარა  

თუ ნიუტონის „საქანელაში“ მარცხენა კიდურა ბურთულას გადავხრით და ხელს 
გავუშვებთ, დაეჯახება რა მეზობელ ბურთულას, ის გაჩერდება. ამ დროს მარჯვენა 
კიდურა ბურთულა მარჯვნივ გავარდება.  
თუ ორ ბურთულას გადავხრით მარცხნივ და ხელს გავუშვებთ, მარჯვნივ ორი 
ბურთულა გავარდება. ეს ფაქტი იმპულსის მუდმივობის კანონით აიხსნება, 
მაგრამ იმის დასამტკიცებლად, რომ  ჩვენ მიერ ჩატარებულ ცდაში მარცხენა 
ბურთულა მარჯვენას მოძრაობის რაოდენობას მთლიანად გადასცემს და არა 
ნაწილობრივ, საჭიროა ენერგიის მუდმივობის კანონის ცოდნა,  ამიტომ ეს 
დამტკიცება შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ შევთავაზოთ მოსწავლეებს, რაც ენერგიის 
მუდმივობის კანონს გაეცნობიან. 
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  მაშ ასე, ჩვენ მიერ ჩატარებულ ცდაში რატომ გადასცემს  მოძრაობის რაოდენობას 
მთლიანად და არა ნაწილობრივ მარცხენა ბურთულა მარჯვენას? 
 

 

 
 
 

 
 
  განვიხილოთ  ბილიარდის ორი ბურთულის ცენტრალური და დრეკადი 

დაჯახება: 
ბურთულების ცენტრების შემაერთებელი  წრფის გასწვრივ v1 სიჩქარით მოძრავი 
პირველი ბურთულა ეჯახება მეორე, უძრავ ბურთულას (v2 = 0). 
 
                   
 
 
 
 
      შეჯახების შემდეგ ბურთულების სიჩქარეები აღვნიშნოთ შესაბამისად v1’ -ით  
და v2’ -ით.  თუ OX ღერძს პირველი ბურთულის მოძრაობის მიმართულებით 
მივმართავთ, მაშინ იმპულსის მუდმივობის კანონი ბურთულებისთვის ჩაიწერება 
ასე:  mv1 = mv’1+ mv’2   (1) 

            ენერგიის მუდმივობის კანონიდან კი გამომდინარეობს:  
        mv12/2 = mv1’2/2 + mv2’2/2     (2) 

v1

1  

 

 

1

  

v2  = 0 
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(1)-ელი  და მე-(2) ტოლობის ორივე მხარის m  -ზე გაყოფით და მე-(2) ტოლობის 
ორივე მხარის 2-ზე გამრავლებით მივიღებთ: 

1 1 2      (1’) 
             დაჯახება ცენტრალურია - ყველა ვექტორი ერთი წრფის გასწვრივაა 
მიმართული,  
           ამიტომ (1`)  ვექტორული ტოლობა შეგვიძლია შევცვალოთ ალგებრული  
           ტოლობით. 

 
v12 = v1’2 + v2’2 (2’) 
თუ  (1’) ტოლობის ორივე მხარეს კვადრატში ავიყვანთ და მიღებულ 
გამოსახულებაში (2’) -დან V12-ის მნიშვნელობას შევიტანთ, მივიღებთ: 2 v’1X v’2  = 0                       
(3) 
იმის გათვალისწინებით, რომ v’2 ≠ 0, მე-(3) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ  
v’1  = 0.  
თუ v’1 -ის ამ მნიშვნელობას შევიტანთ (1’)-ში, მივიღებთ, რომ v1 = v’2 
ეს კი ნიშნავს, რომ მოძრავი ბურთულა უძრავ ბურთულასთან ცენტრალური 
დრეკადი დაჯახებისას ჩერდება და უძრავი ბურთულა ზუსტად იმავე სიჩქარით 
განაგრძობს მოძრაობას, რომლითაც პირველი მოძრაობდა. ანუ პირველი და მეორე 
ბურთულები ერთმანეთს სიჩქარეებს „გაუცვლიან“. 
დასკვნა: პირველი ბურთულა მთლიანად (და არა ნაწილობრივ) გადასცემს 
მოძრაობის რაოდენობას მეორე ბურთულას.  

                

აქტივობა 2:      

აქტივობის მიზანი:  თავისუფალი ვარდნის აჩქარების განსაზღვრა უძრავი ჭოჭონაქის 
დახმარებით 

რესურსები:  
 შტატივი; 
  გრძელი სახაზავი; 
  100, 50, 20 და 10 გ-იანი ტვირთები; 
  წამმზომი. 
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სამუშაოს მიმდინარეობა 

მასწავლებელი: 

 მოსწავლეებს ყოფს ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სამუშაოსთვის 
საჭირო ხელსაწყოებს; 

 ჯგუფებს  ურიგებს ცდის ჩასატარებელ ინსტრუქციას. 

 

მოსწავლეები :   

ჯგუფებში ინსტრუქციის თანახმად:   

 უძრავი ღერძის მქონე ჭოჭონაქს შტატივის თათში დაახლოებით 1მ. სიმაღლეზე 
ამაგრებენ;  
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 ჭოჭონაქის ღერძზე 1მ. სიგრძის ძაფს გადადებენ და მის ერთ მხარეს 100 გ-იან 
ტვირთს (საწონს) დაკიდებენ; 

 ერთი მოსწავლე ტვირთს ხელით გარკვეულ სიმაღლეზე (60-70 სმ) დაიჭერს. მეორე 
მოსწავლე გრძელ სახაზავს (1მ) ტვირთის გვერდით, ვერტიკალურად ათავსებს და 
სახაზავზე ტვირთის მდებარეობას (ანუ აწევის სიმაღლეს) მონიშნავს. მესამე 
მოსწავლე ძაფის მეორე ბოლოზე ჰკიდებს 50 გ-იან ტვირთს და წამმზომს 
მოიმარჯვებს: წამმზომი ზუსტად იმ დროს უნდა ჩართოს, როცა პირველი მოსწავლე 
100 გ-იან ტვირთს ხელს გაუშვებს;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ზომავენ S მანძილს, რომელზეც ტვირთი გადაადგილდება, t დროს, რომლის  
განმავლობაშიც ტვირთი მოძრაობს და S = at2/2 ფორმულის დახმარებით იმ 
აჩქარების სიდიდეს განსაზღვრავენ, რომლითაც ტვირთები მოძრაობს.  
 g =  a (m1+ m2) / (m1- m2)      ფორმულის გამოყენებით  განსაზღვრავენ g -ს; 

 იმეორებენ ცდას: კიდებენ ძაფის თავისუფალ ბოლოზე ჯერ 20, შემდეგ კი 10 გ-იან 
ტვირთებს და თითოეულ შემთხვევაში გამოთვლიან a-ს და g-ს;  

 გაზომვებისა და გამოთვლების შედეგებს წარმოადგენენ ცხრილის სახით: 
           

 m1 

 
m2 

 
S 
 

t 
 

a = 
2S/t2 

 

g 
 

aსაშ gსაშ 

1.         
2.       
3.       
        

 

აქტივობა 3. 
 
აქტივობის მიზანი: ხახუნის კოეფიციენტის განსაზღვრა დახრილი სიბრტყის გამოყენებით.  
 
რესურსები: ხის დაფა, ხის ძელაკი, მონეტა, შტატივი, საზომი ლენტი. 
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სამუშაოს მიმდინარეობა: 
მასწავლებელი: 

 მოსწავლეებს ყოფს ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სამუშაოსთვის 
საჭირო ხელსაწყოებს; 

 ჯგუფებს  ურიგებს ცდის ჩასატარებელ ინსტრუქციას. 

 

მოსწავლეები :  

ინსტრუქციის თანახმად:   
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 წინასწარ მსჯელობენ და ამტკიცებენ, რომ თუ ძელაკი დახრილ სიბრტყეზე 
თანაბრად მოძრაობს, მაშინ სამართლიანია ტოლობა: µ  = tg α, სადაც µ ხახუნის 
კოეფიციენტია, ხოლო α – სიბრტყის დახრის კუთხე. 

 მითითება: თანაბარი მოძრაობისას a = 0  
 
ამოხსნა : 
OX ღერძზე:  mg sin α – Fხახ = 0,    
ანუ   mg sin α = Fხახ = µ N                                  (1) 
OY ღერძზე:  N – mg cos α  = 0  ,      
ანუ   mg cos α = N                                               (2) 
შევაფარდოთ (1) ტოლობა მე-(2)-სთან, მივიღებთ: tg α  = µ 

 

სამუშაოს I ნაწილი 
 

მოსწავლეები :  

 ამაგრებენ ხის დაფას შტატივის თათში დახრილად ისე, როგორც ეს სურათზეა 
ნაჩვენები; 

 ათავსებენ დახრილ ხის დაფაზე ხის ძელაკს;  
 ცვლიან დაფის დახრილობას (შტატივის თათს ნელ-ნელა მაღლა სწევენ) მანამ, სანამ 

მასზე მოთავსებული ძელაკი სრიალს არ დაიწყებს. აფიქსირებენ იმ მომენტს, როცა 
ძელაკი მოძრაობას იწყებს და  შტატივის თათს ამაგრებენ;  

 ლენტის დახმარებით ზომავენ დახრილი სიბრტყის ზღვრულ სიმაღლეს h = OB, 
დახრილი სიბრტყის ფუძის სიგრძეს OA = l  და შეაქვთ  I ცხრილში.  
 
 

სამუშაოს II ნაწილი 
 

მოსწავლეები:  

 ოდნავ ამცირებენ დახრილი სიბრტყის დახრილობას ისე, რომ მასზე მოთავსებულმა 
ხის ძელაკმა მხოლოდ მცირე ბიძგის შემდეგ დაიწყოს თანაბრად სრიალი.  

 ამ დროს ზომავენ დახრილი სიბრტყის h სიმაღლეს, ფუძის    l  სიგრძეს. 
 გაზომვის შედეგები შეაქვთ I ცხრილში; 

შენიშვნა: მოსწავლეებმა იციან, რომ მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის ტანგენსი  
მოპირდაპირე კათეტის მიმდებარესთან შეფარდების  ტოლია ,ანუ ∆AOB-დან tgα = OB/OA. 
ითვალისწინებენ ამოცანაში დამტკიცებულ ფაქტს, რომ  თუ ძელაკი დახრილ სიბრტყეზე 
თანაბრად მოძრაობს, მაშინ სამართლიანია ტოლობა:  
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µ  = tg α და   ორივე შემთხვევაში (ძელაკის ამოძრავებისას და თანაბრად სრიალისას) 

გამოთვლიან µ-ს ადარებენ ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობებს სამუშაოს 1-ელ 
და მე-2 ნაწილში. 

 ატარებენ განმეორებით ცდას მონეტაზე და გამოთვლიან ხის დაფაზე მონეტის 
უძრაობისა და სრიალის ხახუნის კოეფიციენტებს.  გაზომვისა და გამოთვლის 
შედეგები შეაქვთ II ცხრილში.   

I ცხრილი                      

1. ძელაკი იწყებს მოძრაობას 
 

. ძელაკი თანაბრად მოძრაობს დაფაზე
 

h l tg α µ h l tg α µ 
        
 

  
II ცხრილი                      

1. მონეტა იწყებს მოძრაობას 
 

2. მონეტა თანაბრად მოძრაობს დაფაზე 
 

h l tg α µ h l tg α µ 

        
 

 

ფიზ.IX.7.მოსწავლეს  შეუძლია მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  
 განასხვავებს მექანიკური ენერგიის ცნებას საყოველთაოდ მიღებული „ენერგიის“ 

ცნებისაგან;   
 აკავშირებს ენერგიის ცვლილებას შესრულებულ მუშაობასთან; 
 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების 

ერთიდან მეორეში გადასვლას, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს და რაოდენობრივად 
გამოსახავს პროცესს; 

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების 
ამოსახსნელად. 

 

 
აქტივობა 1.  ამერიკული მთები 
 
მიზანი:  მარტივი მოდელის  (რომელსაც მოსწავლე თვითონ ამზადებს) გამოყენებით 
მოსწავლე დააკვირდეს ენერგიის ერთი სახიდან მეორეში გადასვლას, განივითაროს 
კვლევის უნარ-ჩვევები.  
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რესურსები: 
 

 დასაწებებელი ლენტა (სკოჩი); 
 ღრუბლის გრძელი მილი; 
 პატარა ბურთულა. 

 
 

 
 
მიმდინარეობა:  

აქტივობა სასურველია ჩატარდეს ჯგუფებში ან წყვილებში.  

პირველი ეტაპი:  

მასწავლებელი: 

  დაფაზე ჩამოწერს ქმედებების თანმიმდევრობას: 
1. გაჭერით შუაზე ღრუბლის მილი; 
2.  დააწებეთ გაჭრილი მილის ერთი ბოლო კედელზე, მეორე კი ძირს დაუშვით,  

მიიღებთ ტრეკს; 
3. მოათავსეთ ბურთულა ტრეკის დასაწყისში,  დააკვირდით და აღწერეთ, რა მოხდება, 

ხელს თუ გაუშვებთ. 
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მეორე ეტაპი:   

მასწავლებელი :  

 მოსწავლეებს აძლევს დამატებით შეკითხვებს, რომლებზეც პასუხები მათ 
დაკვირვების საფუძველზე უნდა გასცენ. 
 

1. შეცვალეთ პირველი გორაკის სიმაღლე. როგორ შეიცვლება ბურთულას სიჩქარე 
გორაკის ძირში? 
 

2. შეეცადეთ,  გააკეთოთ მარყუჟი. რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ ბურთულამ 
მარყუჟი შემოწეროს?  

 

3. რა მოხდება, თუ არაწესიერი ფორმის ტრეკს გააკეთებთ?  
 

შემდეგ კლასში იმართება დისკუსია. განიხილავენ ყველა შესაძლო ვარიანტს და მიდიან 
ჭეშმარიტებამდე. 

 

 
 
შენიშვნა: 
 
ამერიკული მთები კარგი მაგალითია ენერგიის შენახვის კანონის სადემონსტრაციოდ. 
პირველი გორაკის წვერში ბურთულას აქვს პოტენციური ენერგია, რომელიც საშუალებას 
აძლევს მას, რომ ამოძრავდეს. როდესაც ბურთულა იწყებს მოძრაობას, პოტენციური ენერგია 
გარდაიქმნება კინეტიკურში.   
 

 
 
მარყუჟის შემოწერისათვის ბურთულას დამატებით ენერგია სჭირდება, რომ არ 
ჩამოვარდეს. როდესაც ბურთულა ბოლოს იატაკზე დაეშვება, მას მხოლოდ 
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კინეტიკური ენერგია აქვს და არ აქვს პოტენციური. თუ მოძრაობისას ხახუნს 
უგულებელვყოფთ, სისტემის სრული ენერგია ყოველთვის ერთი და იგივე იქნება. 
რეალურად, ხახუნი ყოველთვისაა სისტემაში, ამიტომ მექნიკური ენერგიის ნაწილი 
იკარგება სითბოს სახით. 
 
 

ფიზ.IX.8.მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ოპტიკის ძირითადი პრინციპების ანალიზი. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:   

 ატარებს ცდებს სინათლის გავრცელების შესასწავლად, იყენებს სხივის გეომეტრიულ 
მოდელს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;   

 აკვირდება და აღწერს სინათლის გავრცელებას ერთგვაროვან და არაერთგვაროვან 
გარემოში (ჩრდილის წარმოქმნა, არეკვლა, სრული არეკვლა, შთანთქმა, გარდატეხა), 
აანალიზებს ამ მოვლენებს სათანადო ფორმულების გამოყენებით; 

 განიხილავს სხივთა სვლას სხვადასხვა ოპტიკურ სისტემაში (ბრტყელ-პარალელური 
ფირფიტა, თხელი ლინზა, სამკუთხა პრიზმა, ბრტყელი სარკე), იყენებს შესაბამის 
ფორმულებს და აღწერს გამოსახულების მიღებას; 

 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ოპტიკური სისტემის (მაგალითად, ლუპის, 
მიკროსკოპის, ტელესკოპის) მოქმედების პრინციპის შესახებ, აანალიზებს და აცნობს 
თანაკლასელებს; 

 გამოსახავს მარტივი სქემის სახით და ადარებს სხვადასხვა ორგანიზმის (მაგალითად, 
ძუძუმწოვრების და მწერების) თვალის ოპტიკურ სისტემებს, მსჯელობს 
განსხვავებებზე; 

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების 
ამოსახსნელად.  

 

 

აქტივობა 1.  ფერადიდან თეთრამდე     

 

მიზანი: თეთრი სინათლის სტრუქტურის შესწავლა 

რესურსები: 

 მუყაოს ფირფიტა (20 x 20 სმ);  
 ფანქარი; 
 ფარგალი; 
 სახაზავი; 
 მაკრატელი; 
 წებო;  
 ფერადი ქაღალდები: ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი,     ღია  მწვანე, მუქი მწვანე, ღია 

ლურჯი, მუქი ლურჯი, იისფერი.  
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მიმდინარეობა: 

 დახაზეთ ფირფიტაზე დაახლოებით 10 სმ–ის რადიუსის წრე  და ამოჭერით მაკრატლით;  
 დაყავით წრე სექტორებად შემდეგი სიდიდის კუთხეებით მოცემული  თანმიმდევრობით 

(სექტორებს დააწერეთ შესაბამისი ფერი): წითელი – 17°, ნარინჯისფერი – 33°, ყვითელი – 30°, 
ღია მწვანე – 55°, მუქი მწვანე – 82°, ღია ლურჯი – 66°, მუქი ლურჯი – 56°, იისფერი – 21°;  

 დაჭერით შესაბამისი ფერადი ქაღალდები, დააწებეთ წრეზე  ზემოთ მოცემული 
თანმიმდევრობით; 

 ფანქრის დახმარებით გახვრიტეთ წრე შუაგულში და ფანქარი გამოიყენეთ  ღერძად; 
 დაატრიალეთ დისკო (რაც შეიძლება სწრაფად; შესაძლებელია პატარა მოტორის გამოყენებაც) და 

დააკვირდით. 
 

შედეგები (ანალიზი):  

თუ დისკოს შეძლებისდაგვარად სწრაფად დაატრიალებთ, ბრუნვის სიჩქარე აღემატება თვალის 
შესაძლებლობებს. სხვა სიტყვებით, ადამიანის თვალს არ შეუძლია აღიქვას/გაარჩიოს   ფერების სწრაფი, 
თავბრუდამხვევად ცვალებადი ნაკადი. აღქმული ფერები ერთმანეთზე ზედდებით იძლევა შერეულ 
ფერს. ყველა ფერი ერთად ხვდება თვალში, მიღებული „ფერი“ ჩანს თეთრი.   
თუ დისკო არასაკმარისად სწრაფად ბრუნავს, დისკის ნაპირი/კიდე ჩანს თეთრად, ხოლო ცენტრში ჩანს 
ფერების ნარევი. ამის მიზეზი ის არის, რომ კიდის წერტილები, ცენტრთან შედარებით  უფრო სწრაფად 
მოძრაობს (კუთხური სიჩქარე წრის ყველა წერტილისთვის ერთნაირია, მაგრამ ხაზოვანი სიჩქარე – 
აქტიური მანძილი სხვადასხვა რადიუსზე გადაადგილების დროს – განსხვავებულია). ცენტრიდან 
ყველაზე მეტად დაშორებული წერტილი  უფრო სწრაფად მოძრაობს, ვიდრე ამ წერტილსა და ცენტრს 
შორის გავლებული ხაზის ნებისმიერი სხვა წერტილი. ბრუნვის სიჩქარე წრის კიდეზე ისეთია, რომ 
თვალი ვერ ასწრებს  ფერების ცალ-ცალკე აღქმას. ცენტრთან ახლოს მდებარე წერტილები კი შედარებით 
ნელა მოძრაობს, ამიტომ ვხედავთ ცენტრში ფერების ნარევს. 
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