
Бууцайнаас хорофиллийг гаргаж авах туршилт 

Хамрах хүрээ 12-р анги 

Зорилго Бууцайгаас хорофиллийг гаргаж гэрлээр үйлчлэхэд өнгө өөрчлөгдөж буй 

шалтгааныг олж, үндэслэлийг тайлбарлах. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/мин/ 

Үе шат Багш Сурагч 

7 
Сэдэл, 

таамаглал 

Хлорофиллийн тухай 
таамаглал дэвшүүлж 

тайлбарлах. 

Сурагчид өөрийнхөөр  
таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө 
Туршилтын төлөвлөгөөг 

багаараа ярилцаж гаргах. 
Сурагчд авсан ажлын хуудсыг 

унших. 

20 Туршилт 
Багууд туршилт гүйцэтгэх 

явцад багш чиглүүлж, тусална. 
Багууд төлөвлөгөөний дагуу 

туршилтыг гүйцэтгэж ажиглана. 

8 Дүгнэлт Үр дүнээс дүгнэлт бичих. 

 

Таамаглах  

1.Бууцайнаас гарсан бууцайны хорофилл ямар өнгөтөй байх вэ? 

2. Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд ямар өнгө үүсэх 

вэ, яагаад? 

3.Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд сүүдэр нь /тусгал 

нь/ ямар өнгөтэй байх вэ, яагаад? 

Хэрэглэгдэхүүн  

Бууцай, шилэн аяга х 2, мод савх, этанол 30 мл, гэрэл, уур, нухуур, шүүлтүүрийн цаас, 

юүлүүр 

Туршилтын явц 

1. Бууцайны навчыг уур нухуурт нухах. 

2. Нухсан бууцайд этанол 10 мл-ийг хийх, 3 минут хүлээх.  

3. Юүлүүрт шүүлтүүрийн цаасыг дэвсэж нухсан бууцайгаа хийн 

шилэн аяганд үүсэх шилгэнийг авах. 

4. 1-ээс 3 хүртэл 3 удаа давтан хийх. 

5. Авсан шингэнд ширээний гэрлээр үйлчилж, өөрчлөлтийг ажиглах. 

6. Авсан шингэнийг хайрцагны дээр тавьж, ямар өнгө харагдахгүй 

болохыг ажиглах. 

 

Үр дүн Бууцайны хорофиллын өнгө ногоон өнгө юм, харин гэрлээр үйлчлэхэд ногоон өнгө 

улаан өнгөнд хувирч өөрчлөгдсөн. Бас шилэн аягатай шингэний сүүдэр /тусгал/ нь ногоон 

өнгөтэй байна. 

 

 



Дүгнэлт 

1. Бууцайнаас гарсан бууцайны хорофилл ямар өнгөтөй вэ? 

Бууцайны навчин дотор хлорофилл байна. Энэ хлорофиллийн өнгө бол ногоон өнгө. 

Ургамал фотосинтезийг явуулахад, ногоон өнгийн долгионы уртаас бусад гэрлийг хэрэглэж 

байна.Тийм учраас ногоон өнгийн долгионы урт ойлгож харж болно. 

 

 

 

 

 

 

2. Энэ гарсан шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд ямар өнгөтэй болж өөрчлөгдөх вэ, яагаад? 

 Фотосинтезийг явуулахад маш их энерги хэрэгтэй учраас ердийн төлөв байдалд хлорфилл 

зөндөө энерги өгдөг. Харин их энерги авах бол тогтворгүй болдог.Тийм учраас өөр 

хлорфиллд энергийг өгдөг. Энэ өгсөн энергийг хэрэглэж фотосинтезийг явуулдаг. Гэхдээ энэ 

туршилт үед бусад хлорфилл задарсан учраас энергийг өгч чадахгүй, тиймээс тогтвортой 

болохын тулд гадаад энергийг гаргах хэрэгтэй. Энэ энерги бага байвал, долгионы урт бол 

урт, учраас улаан өнгө харагдана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Энэ гарсан шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд шилтэй шингэний 

ойсон тусгал, сүүдэр нь ямар өнгөтэй байх вэ? яагаад? 

 Хлорофилл ногоон өнгийн гэрлийг ойлгох учраас сүүдэр буюу 

ойсон тусгал нь ногоон өнгө байна. 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн: Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн 

биологийн багш Э.Бямбажав 

Жайка-ийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 

Ногоон өнгийн долгионы 

уртаас бусад өөр долгионы 

уртыг шингээх. 

Нар 

Энерги 
Хлорофилл Хлорофилл 

Энерги 

Зөндөө энерги байгаа учраас их тогтворгүй 

төлөвтэй болж бусад хлорофиллд энергийг 

өгдөг. 

Ердийн төлөв 

Энерги 

Хлорофилл

л 
Хлорофилл 

Энерги 

Бусад хлорофил задарсан тул энергийг 

өгч чадахгүй. 

Энэ туршилтын төлөв 

 Өгсөн энергийг хэрэглэж 

фотосинтезийг явуулах. 

 Задарсан!!! 



Бууцайнаас хорофиллийг гаргаж авах туршилт 

Зорилго Бууцайгаас хорофиллийг гаргаж гэрлээр үйлчлэхэд өнгө өөрчлөгдөж буй 

шалтгааныг олж, үндэслэлийг тайлбарлах. 

Хэрэглэгдэхүүн  

Бууцай, шилэн аяга, мод савх, этанол, гэрэл, уур, нухуур, шүүлтүүрийн цаас, юүлүүр 

Туршилтын явц 

1. Бууцайны навчыг уур нухуурт нухна. 

2. Нухсан бууцайд этанол 10 мл-ийг хийх, 3 минут хүлээх. 

3. Юүлүүрт шүүлтүүрийн цаасыг дэвсэж нухсан бууцайгаа хийн шилэн аяганд үүсэх 

шилгэнийг авах. 

4. 1-ээс 3 удаа давтан хийх. 

5. Авсан шингэнд ширээний гэрлээр үйлчилж, өөрчлөлтийг ажиглах. 

6. Авсан шингэнийг хайрцагны дээр тавьж, ямар өнгө харагдахгүй болохыг ажиглах. 

Таамаглал     

1.Бууцайнаас гарсан бууцайны хорофилл ямар өнгөтөй байх вэ? 

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

2. Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд ямар өнгө үүсэх 

вэ, яагаад? 

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

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

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

3.Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд сүүдэр нь /тусгал 

нь/ ямар өнгөтэй байх вэ, яагаад? 

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

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

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

Үр дүн 

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

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

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

Дүгнэлт 

1.Бууцайнаас гарсан бууцайны хорофилл ямар өнгөтөй байх вэ? 

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

2. Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд ямар өнгө үүсэх 

вэ, яагаад? 

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

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



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

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

3.Бууцайн дахь хлорофиллийг ялгаж үүссэн шингэнийг гэрлээр үйлчлэхэд сүүдэр нь /тусгал 

нь/ ямар өнгөтэй байх вэ, яагаад? 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


