
Нягтаар хуванцарыг ялгах 
Хамрах хүрээ 7-р 

Сэдэв Нягтаар хуванцарыг ялгах. 

Хичээлийн зорилго Материалын нягтыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Хуванцар сав, бөглөө, гялгар, ус, шилэн аяга, пинцет.  

Хичээлийн явц 

хугацаа Багш Сурагч 
5мин Давтлага хичээл: 

Материалын нягтыг давтлага өгөх, нягтаар  
материалыг ялгах тайлбарлан өгөх. 

Сонсох. 

10мин Таамаглал: 
1) Гарын доорх материалын нягтыг тухай асуух. 
2) Хуванцар/Пластикийн шинж, хэрэглээ асуух. 
  Түлхүүр үг: Нийлэг хуванцар. 
3) Нягтаар хуванцарыг ялгахад юу мэдэж болох 
талаар таамаглал дэвшүүлүүлнэ. 

Таамаглалыг болох, ярилцах, 
бичих. 
Хичээлийн хэрэглэж үгийг ойлгох. 

15мин Туршилт: 
Туршилтыг явуулах бөгөөд сурагчдад туслах, 
дэмжлэг үзүүлэх. 

Туршилтыг хийж гүйцэтгэх. 

10мин Дүгнэлт: Туршилтын үр дүнд хуваалцах. 
 

Таамаглал Нягтаар хуванцарыг ялгахад юу хэрхэн мэдэж болох вэ? Усанд живэх/хөвөх юуг 
мэдэх вэ? Өөр нягттай уусмалд хийх юу мэдэж болох вэ? 

        Асуут: Хуванцар(лонх, бөглөө, гялгар) усанд живэх/хөвөх вэ? 

 Таамаглал Үр дүн Шинж 

сав ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

бөглөө ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

гялгар ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

 

Туршилтын явц 

1. Пинцетээр усанд дотор хуванцарыг(сав, бөглөө, гялгар) живэх. 
2. Пинцетээс хуванцарыг холдуулах. 
3. Хуванцарын шинжид ажиглах. 
4. //Хөгжил// Өөр нягттай уусмалд хийх юу мэдэж болох. 

 

 

 



Үр дүн 

Үр дүн ба шинжид ажиглах.  

сав................. живэх 

бөглөө .................хөвөх 

гялгар................. живэх 

 

Дүгнэлт 

1. Хуванцар усанд живэх/хөвөх юуг мэдэх вэ? 
      Усны нягт 1.0 г/см3 байдаг, 
    нягт эндээс жижиг ба ижил бол хуванцар усанд хөвөх, 
    нягт эндээс том бол хуванцар усанд живэх. 

 
 

Багшид зөвлөмж 

(1) Нийлэг хуванцар/Пластик: Газрын тосоор нийлэг эдлэл, хэмжээтэй материал. 
                                                  Нягт багатай, зэврэхгүй, боловсруулах хялбар, хатуу чанаргүй,  
                                                  цахилгаан дамжуулдаггүй. 
 

(2) Нягтын тоо 

(1) Материалын нягт	 Нэгж: г/см3 (2) Уусмалын нягт	 Нэгж: г/см3 
  Полипропилен/PP: 0.90~0.91  
  Полиэтилэн/PE: 0.92~0.97  
  Полистирол/PS: 1.06 
  Поливинил хлорид/PVC: 1.2~1.6  
  Полиөтилен тоосонцор/PET: 1.38~1.40  

Шингээлт давстай ус: 1.19~1.20 
Этанол(50%): 0.91~0.92 
Хоолны тос: 0.90~0.92 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Жайка-ийн сайн дурын гишүүн Сүзүки Кэй 

Орхон аймгийн 4р сургуулийн Химийн багш П. Хишигжаргал 



Анги																				Нэр																																																		.	

 

Нягтаар хуванцарыг ялгах 
Хичээлийн зорилго Материалын нягтыг судлах. Нягтаар хуванцарыг ялгах. 

Хэрэглэгдэхүүн Хуванцар сав, бөглөө, гялгар, ус, шилэн аяга, пинцет. 

Таамаглал Нягтаар хуванцарыг ялгахад юу хэрхэн мэдэж болох вэ? Усанд живэх/хөвөх юуг 
мэдэх вэ? Өөр нягттай уусмалд хийх юу мэдэж болох вэ? 

        Асуут: Хуванцар(сав, бөглөө, гялгар) усанд живэх/хөвөх вэ? 

 Таамаглал Үр дүн Шинж 

сав ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

бөглөө ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

гялгар ↑  /  ↓ ↑  /  ↓  

 

Туршилтын явц Туршилтын өмнө хуванцарыг(сав, бөглөө, гялгар) бэлтгэх. 

1. Пинцетээр усанд дотор хуванцарыг(сав, бөглөө, гялгар) живэх. 
2. Пинцетээс хуванцарыг холдуулах. 
3. Хуванцарын шинжид ажиглах. 
4. //Хөгжил// Өөр нягттай уусмалд хийх юу мэдэж болох. 

 

Үр дүн 

   1. Хуванцар(сав, бөглөө, гялгар) усанд живсэн/хөвсөн вэ? 

   сав.................  

   бөглөө ................. 

   гялгар.................  

 

Дүгнэлт 

1. Усанд живэх/хөвөх юуг мэдсэн вэ? 

 

 

2. Өөр нягттай уусмалд хийх юу мэдэж болох бэ (мэдсэн вэ)? 

 

 

 


