
Иодын төлвийн шилжилт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ   6,7 ангид 

Зорилго   Иодын шинж чанарыг таних,  хуурай нэрэгдэх үзэгдлийг ажиглах. 

Хэрэглэгдэхүүн  талст иод, шилэн аяга, бөөрөнхий ёроолтой колбо, 3 хөлт тавиур,            

асбестын тор, спиртэн дэн, нойлын цаас, шүдэнз, алчуур 

Хичээлын явц 

Хугацаа Үе шат Багш Сурагчид 

10 мин Давтах Иодын чанар шинж, Бодсын төлөв 
магадлах. 

Иодын чанар шинж 
сурах. 

5 мин Таамаглал Иод халаавал яаж болох бэ? 
Туршилтын дараа иод хаана байна 
бэ? 

Өөрийн таамаглалаа 
илэрхийлэх 

15 мин Туршилт Туршилтын явцыг тайлбарлаад 
туслах 

Туршилт хийх 

10 мин Дүгнэлт  Яагаад иод ёроолтой колбоны доод 
талд үүссэн бэ? 

 

Давтах: Хуурай нэрэгдэх үзэгдлийг тайлбарлах 

Туршилтын явц    Туршилтын явцыг төлөвлөнө үү 

1．Шилэн саванд талст иод хийх. 

2．Бөөрөнхий ёроолтой колбонд ус хийх. 

3．Шил савыг зураг шиг угсрах. 

4．Бөөрөнхий ёроолтой колбо шилэн 

     савны хоорондын зайг бөглөж  

нойтон 00 цаасаар хуйлах. 

 

 

00 цаасаар 

хуйлах 

Хүйтэн устай 

колбо 



5．Спиртэн дэнг асааж, үзэгдэл өөрчлөгдөхийг ажиглах. 

6．Шилэн савтай бодисыг хөргөөд бөөрөнхий ёроолтой колбын доод талыг ажиглах. 

!!! Иодын талстад гараар шууд хүрч болохгүй хүрвэл маш хурдан угаах 
!!! Туршилт хийхдээ цонхоо нээх 
!!! Иодын хий хортой учир анхаарах 

Таамаглал  Иод халаавал яаж болох бэ? Туршилтын дараа иод хаана байна бэ? 

⇒Галаар халаад хий болно. Харин колбонд хүйтэн ус байгаа учраас дахиад хатуу 

болно.Бөөрөнхий ёроолтой колбоны доод талд байна. 

Үр дүн 

1.  Савны дотор ямар өнгө болсон бэ? Энэ юу бэ? 

                  Ягаан болсон.  Энэ иод                                                                                              . 

2.  Туршилтын дараа иод саванд байна бэ? 

               Байхгүй                                                                                                                        . 

3.  Бөөрөнхий ёроолтой колбоны доод талд үүссэн зүйлийг ямар өнгөтэй бэ? 

              Хар өнгөтэй байна. Гялтагнаж харагдана                                                                 . 

Дүгнэлт 

1.  Бөөрөнхий ёроолтой колбоны доод талд үүссэн зүйл юу бэ?  

     ⇒ Хар өнгөтэй хатуу учраас иод. 

2.  Яагаад иод ёроолтой колбоны доод талд үүссэн бэ? 

⇒Халаалтаар талст иод хуурай нэрэгдэж шууд хий болно. Харин колбонд хүйтэн ус 

байгаа учраас дахиад хатуу болно.  

Багшид зөвлөмж 

(1) Шилэн саванд талст иод болон элс хийвэл холиогоос бодисоос зөвхөн иодыг ялгаж 
болно. Энэ туршилт Японд ахлах анги дээрсурдаг.  

Холиогоос бодисоос ялган авах арга. Жишээ шүүлт, нэрмэл, хроматограф 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн Химийн багш Б.Хэрлэнтуул 

Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн Химийн багш Ч. Гантуяа 



Анги                    Нэр                                                  . Анги                    Нэр                                                  . 

Иодын төлвийн шилжилт 

Зорилго  Иодын шинж чанарыг таних,  хуурай нэрэгдэх үзэгдлийг ажиглах. 

Хэрэглэгдэхүүн  Талст иод, шилэн аяга, бөөрөнхий ёроолтой колбо, 3 хөлт тавиур, 

асбестын тор, спиртэн дэн, нойлын цаас, шүдэнз, алчуур 

Туршилтын явц    Туршилтын явцыг төлөвлөнө үү 

1．Шилэн саванд талст иод хийх. 

2．Бөөрөнхий ёроолтой колбонд ус хийх. 

3．Шил савыг зураг шиг угсрах. 

4．Бөөрөнхий ёроолтой колбо шилэн 

     савны хоорондын зайг бөглөж  

нойтон 00 цаасаар хуйлах. 

5．Спиртэн дэнг асааж, үзэгдэл өөрчлөгдөхийг ажиглах. 

6．Шилэн савтай бодисыг хөргөөд бөөрөнхий ёроолтой колбын доод талыг ажиглах. 

!!! Иодын талстад гараар шууд хүрч болохгүй хүрвэл маш хурдан угаах 
!!! Туршилт хийхдээ цонхоо нээх  !!! Иодын хий хортой учир анхаарах 

Таамаглал Иод халаавал яаж болох бэ? Туршилтын дараа иод хаана байна бэ?  

                                                                                                                                                        . 

Үр дүн 

1.  Савны дотор ямар өнгө болсон бэ? Энэ юу бэ? 

                                                                                                                                                        . 

2.  Туршилтын дараа иод саванд байна бэ? 

                                                                                                                                                  . 

3.  Бөөрөнхий ёроолтой колбоны доод талд үүссэн зүйлийг ямар өнгөтэй бэ? 

                                                                                                                                                  . 

Дүгнэлт   

1.  Бөөрөнхий ёроолтой колбоны доод талд үүссэн зүйл юу бэ? 

                                                                                                                                                        . 

2.  Яагаад иод ёроолтой колбоны доод талд үүссэн бэ? 

                                                                                                                                                        . 

3.  Туршилт хийгээд ойлгоогүй зүйл болон асуулт байвал бичээрэй. 

                                                                                                                                                        . 

00 цаасаар 

хуйлах 

Хүйтэн 

устай колбо 


