
Уусахын туршилт 
Хамрах хүрээ 4-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Аль нь уусанд уусах вэ? Болон Яагаад хурдан уусч байна вэ? 

 

Зорилго Уусах гэж үзэгдэлийг ойлгож, хурдан уусахын тулд нөхцөлийг ойлгох. 

 

Таамаглал   

【Туршилт 1】 

Уусах гэж юу вэ? 

- Бодис хараж чадахгүй гэдэг. 

- Уусмал тунгалаг шингэнд болох. 

- Бодис бүх усанд тархах. 

【Туршилт 2】 

Давс, элсэн чихэр, гурилыг усанд уусч болох уу? 

 Давс Элсэн чихэр Гурил 

хараж чадах уу ?? хараагүй хараагүй хараж чадсан 

ууссан уу? ууссан ууссан уусаагүй 

 

【Туршилт 3】 

Элсэн чихэр(сахар) бол яаж хурдан уусах вэ? 

- Халуун усанд хийх. 

- Өшөө хутгаад илүү уусах. 

【Туршилт 4】 

100 мл-ын усанд давс болон элсэн чихэр тус тусын хэдэн хэмжээ уусах вэ?  

- Давс 100мл-ын усанд 30г хийгээгүй, харин элсэн чихэр 40г бүх ууссан. 

-  

Хэрэглэгдэхүүн  ※Үүний хэрэглэгдэхүүн 1 баг бүр хэргтэй. 1баг бол 6 сурагчидыг болох, 

харин туршилтыг хийхэд, 3 сурагчид 1 хэрэглэгдэхүүн нь болох. 

【Туршилтын бэлтгэхэд хэрэгтэй хэрэглэгдэхүүн】 

Хэмжих аяга, уут, малкер, жинлүүр, хуванцар аяга , давс, элсэн чихэр, гурил, 

халбага 

【Туршилт 1】 

хуванцар аяга 1ш × 2 = 2ш, цайны навчыг уут 1ш × 2 = 2ш,  

угаалгын хавчаар 1ш × 2 = 2ш, халбага 1ш, давс 1г × 2 = 2г, ус 50г × 2 = 100г  

【Туршилт 2】 

Давс 10г × 2 = 20г, элсэн чихэр 10г × 2 = 20г, гурил 10г × 2 = 20г, ус 100г × 3 = 150мл, 

хуванцар аяга 3ш × 2 = 6ш, савх 3ш × 2 = 6ш 

【Туршилт 3】 

Халуун ус 50мл, хүйтэн ус 50 × 3 = 150мл, сахар 5г × 4ш = 20г, хуванцар аяга 6ш,  

савх 1ш × 2 = 2ш 

【Туршилт 4】 

Ус 100г × 2 = 200г, хуванцар аяга 1ш × 2 = 2ш, давс 10г × 4ш = 40г,  

элсэн чихэр 10г × 4ш = 40г, савх 2ш × 2 = 4ш 

 

Хэмжих аяга 



Туршилтын бэлтгэх 

・ Туршилт 2 ,4 - ийн хуванцар аягад маркэлаар 100 мл хүртэл 

шугамыг хийх. 

・ Туршилт 3 - ын хуванцар аягад маркэлаар 50 мл хүртэл шугамыг 

хийх. 

・ Хийх бодисыг тус тусын хэмжэж, хувааж уутнд хийх. 

 

Туршилтын явц  

【Туршилт 1】 

1. Хуванцар аягад ус хийх. 

2. Бага зэрэг давсыг халбагаар аваж, цайны навчны уутанд хийх. 

3. Цайны навчны ууттай давсыг хуванцар аяганы дээгүүр хөндлөн тавьсан савханд угаалгын 

хавчаараар давс усанд дүрэгдэж байхаар хавчиж байрлуулаж, ажиглах. 

【Туршилт 2】 

1. Хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх. 

2. Давс, элсэн чихэр, гурилыг тус тусын усанд хийх. 

3. Тус тусын уусах хүртэл савхаар сайн хутгах. 

4. Тус тусын уусмалын бөлөвийг ажиглах. 

【Туршилт 3】 

1. 2 ш-ын хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх. 

2. Ус хийсэн хувагцар аягад тус тусын сахарыг хийж, зөвөн 1 аягад усыг савхаар хутгах. 

3. Хутгасан аяга болон хутгаагүй аягаын ялгаатайг ажиглах. 

4. Хүйтэн ус болон халуун усыг нөгөө аягад шугамыг хийсэн хүртэл хийх. 

5. Тус тусын сахарыг хийж, ажиглах. Тэр үед битгий хүтгах. 

【Туршилт 4】 

1. 100 мл-ын усанд давс болон элсэн чихэр бол тус тусын хэдэн г уусах вэ? гэж таамаглах. 

2. Хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх. 

3. 10г бүр аягад хийх. Бүх уусагүй бол, савхаар хүтгах. Бүх уусабал, дараа бодис хийж болно. 

 

Үр дүн         

【Туршилт 1】 

Цайны навчны уутын дотор хийсэн давс байна уу? 

- Байхгүй. 

Цайны навчны уутаас гарсан давсын үрэл бол сайн хараж чадах уу ? 

- Сайн хараж чадахгүй. 

【Туршилт 2】 

 Давс Элсэн чихэр Гурил 

хараж чадах уу ?? хараагүй хараагүй хараж чадсан 

ууссан уу? ууссан ууссан уусаагүй 

 

【Туршилт 3】 

Бодис хутгхад, өшөө ууссан. Бас хүйтэн усаас халлун усанд илүү ууссан. 

【Туршилт 4】 

100мл-ын уусанд давс 40г уусаагүй, харин элсэн чихэр 40г бүх ууссан. 

 



Дүгнэлт  Уусах бол бодис хараж болохгүй, уусмал тунгалаг шингэнд болох, бодис бүх усанд 

тархах гэдэг.Тийм учраас туршилт 2-ын үр дүнээс зөвхөн гурил усанд уусагүй гэж ойлгсон. 

Туршилт 3-ын үр дүнээс уусанд хурдан уусахын тулд хутгах болон халуун усанд нөлөөийг авах.   

Бас туршилт 4-ийн үр дүнээс адилхан хэмжээний усанд уусах хэмжээ бол бодисын тухай тус 

тусын өөр хэмжээ уусах гэж ойлгсон. Жишээ нь 100 мл-ын усанд давс бараг 36 г хүртэл уусаж, 

100 мл-ын усанд элсэн чихэр бараг 200 г хүртэл уусах. (Усны темпеатр 20°) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн : 

 Боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтэн Ц.Уранбямба 

 Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 

 

 

 

Туршилт2-ын үр дүн 

Гурил Давс Элсэн чихэр 

Туршилт4-ийн үр дүн 

Элсэн чихэрийн үрэл бол хараж чадгүй.Харин 

давсын үрэл хараж чадна. Тийм учраас элсэн чихэр 

бол ууссан. 

Элсэн чихэр Давс 

Элсэн чихэр Давс Гурил 

Туршилт2-ын үр дүн 

Элсэн чихэр болон давс тунгалагын тулд 

ёроол хараж чадна. 



Уусахын туршилт 

Зорилго Уусах гэж үзэгдэлийг ойлгож, хурдан уусахын тулд нөхцөлийг ойлгох. 

 

【Туршилт 1】 

Таамаглал  Уусах гэж юу вэ? 

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

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

Туршилтын явц  

1. Хуванцар аягад ус хийх. 

2. Бага зэрэг давсыг халбагаар аваж, цайны навчны уутанд хийх. 

3. Цайны навчны ууттай давсыг хуванцар аяганы дээгүүр хөндлөн тавьсан савханд угаалгын 

хавчаараар давс усанд дүрэгдэж байхаар хавчиж байрлуулаж, ажиглах. 

 

Үр дүн  

Цайны навчны уутын дотор хийсэн давс байна уу? 

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

Цайны навчны уутаас гарсан давсын үрэл бол харсан уу ? 

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

 

Дүгнэлт 

Уусах гэж 

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

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

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

 

【Туршилт 2】 

Таамаглал Давс, элсэн чихэр, гурилыг усанд уусч болох уу? 

 Давс Элсэн чихэр Гурил 

Уусах эсвэл  
уусахгүй юу? 

   

 

Туршилтын явц 

1. Хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх.(Ус 100 мл) 

2. Давс, элсэн чихэр, гурилыг тус тусын усанд хийх. 

3. Тус тусын уусах хүртэл савхаар сайн хутгах. 

4. Тус тусын уусмалын бөлөвийг ажиглах. 

 

Үр дүн 

 

 Давс Элсэн чихэр Гурил 

хараж чадах уу ??    

ууссан уу?    

 

 

 

 



【Туршилт 3】 

Таамаглал  Элсэн чихэр(сахар) бол яаж хурдан уусах вэ? 

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

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

Туршилтын явц  

1. 2 ш-ын хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх.(Ус 50 мл) 

2. Ус хийсэн хувагцар аягад тус тусын сахарыг хийж, зөвөн 1 аягад усыг савхаар хутгах. 

3. Хутгасан аяга болон хутгаагүй аягаын ялгаатайг ажиглах. 

4. Хүйтэн ус болон халуун усыг нөгөө аягад шугамыг хийсэн хүртэл хийх.(Ус 50 мл) 

5. Тус тусын сахарыг хийж, ажиглах. Тэр үед битгий хүтгах. 

 

Үр дүн  

Хутгсан тохиолдол болон хутгаагүй тохолодол аль нь хурдан ууссан бэ? 

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

Хүйтэн ус болон халуун усанд аль нь хурдан ууссан бэ? 

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

【Туршилт 4】 

Таамаглал 100 мл-ын усанд давс болон элсэн чихэр тус тусын хэдэн хэмжээ уусах вэ? Уусах 

гэж бодсон хэмжээг бичээрэй. 

 Давс Элсэн чихэр 

Уусах гэж бодсон хэмжээ   

 

Туршилтын явц 

1. 100 мл-ын усанд давс болон элсэн чихэр бол тус тусын хэдэн г уусах вэ? гэж таамаглах. 

2. Хуванцар аягад усыг шугамыг хийсэн хүртэл хийх.(Ус 100 мл) 

3. 10г бүр аягад хийх. Бүх уусагүй бол, савхаар хүтгах. Бүх уусабал, дараа бодис хийж болно. 

 

Үр дүн Ууссан бодисын хэмжээг бичээрэй. 

 Давс Элсэн чихэр 

Ууссан хэмжээ   

 

Дүгнэлт 

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

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

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

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

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

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

 

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


