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Экзотермийн урвал болон эндотермийн урвалын туршилт 

Хамрах хүрээ 10-р ангид 

Зорилго Химийн урвал нь экзотермийн урвал болон эндотермийн урвал гэж ангилагддагийн 

шалтгааныг ойлгож, урвалын тэгшитгэлийг бичиж чаддаг болно.   

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

5 Сэдэл 
Таамаглал 

Тус тусын туршилтын явцыг 
тайлбарж асуух. 

Сурагчид өөрийн таамаглах.  

7 Төлөвлөгөө Туршилтийн төлөвлөгөөг 
багаараа ярилцаж гаргах. 

Багаараа ажлын хуудсыг унших. 

15 Туршилт Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, туслах. 

Багууд туршилтыг хийж ажиглах. 

5 Үр дүн  Үр дүнг ажлын хуудасанд бичих. 

8 Дүгнэлт Дүгнэлтийг тайлбарлах. Сонсож өөрийн бодлоор 
дүгнэлтийг бичих. 

 

Таамаглах Туршилт 1 ба 2 нь  урвалын аль ангилалд хамаарагдана гэж бодож байна вэ? 

Энэ үзэгдлийн үед ямар шинж тэмдэг ажиглагдах вэ? Урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. 

Хэрэглэгдэхүүн Усны сав 1ш, халбага, сода, цагаан цуу,шаар 1ш, термометр, алчуур, 

шувтан колбо, перекись, хөөлгөгч, угаалгын бодис, шил сав,  угаалгын бодис, том сав, жижиг 

сав, хүж, шүдэнз 

Туршилтын явц 

【Туршилт 1】 

1. Шувтан колбонд перекисийг 20мл хийх. 

※ Перекись их аюлтай учраас асгаж болохгүй. 

2. Угаалгын бодисноос 1 халбагыг хийж хутгаж термометрээр хэмжиж, ажлын хуудсанд 

бичих. 

3. Дээрээс нь хөөлгөгчийг хийж шил савхаар хутгаж ажиглах. 

4. Хөөсөнд гараа хүргэж үзээрэй.Мөн хөөсөнд цогшсон хүжийг барьж өөрчлөлтийг ажи 

5. Үүссэн уусмалыгн температурыг термометрээр хэмжиж ажлын хуудсанд бичих. 

【Туршилт 2】 

1. Усны саванд 2 халбага содыг хийх. 

2. Цагаан цууг шаарны хагас хэмжээтэй байхаар хийж термометрээр хэмжиж ажлын 

хуудсанд бичих. 

3. Цагаан цуу бүхий шаарны амсрыг цууг нь усны саванд хийлгүйгээр  амсарт нь углах. 

4.  Шааран дахь цууны уусмалыг усны савандаа хийгээд ажиглаж усны саванд хүрэх. 

5.  Шаарыг авч уусмалын температурыг термометрээр хэмжиж ажлын хуудсанд бичих. 

※ Термометрээ хийхдээ алчуураар арчих ёстой. 
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Үр дүн  

【Туршилт 1】Их хөөс үүссэн, бас термометрийн заалт  ихэссэн. 

【Туршилт 2】Шаар томорсон, бас термометрийн заалт багассан. 

 

Дүгнэлт 

 Туршилт 1-д перекись нь задраад хөөс болон H2O үүсгэдэг.Энэ хөөсний химийн томьёо бол 

О2 гэдэг. Перекись дээр хийсэн хөөлгөгч нь катализаторын үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм.  

Энэ урвалын дүнд  H＋ катион, OH－ анионтай нэгдэж  H2O үүсэхэд дулаан ялгардаг байна. 

Ялгарсан энерги нь хөөсийг дулаахан болгосон. Энэ урвал нь Экзотермийн урвал. Харин 

бидний хэрэглэж буй перекис нь  концентрац нь бага учраас ялгарсан энерги бага буюу  

дулаан ажиглагдахгүй. Гэхдээ туршилт 2-той  харьцуулахад эндотермийн урвал биш юм. 

2H2O2 → 2H2O + O2 

H＋ + OH－ = H2O + Q↑ 

 

  Туршилт 2-д Саармагжихын урвалын дүнд H2O үүсдэг. Энэ үед дулаан ялгардаг боловч 

CO2-ыг үүсэхийн тулд гаднаас дулааныг шингээж хүйтэн болдог байна.  

 

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O 

 

Тийм учраас туршилт 1 нь экзотермийн урвал, туршилт 2 нь Эндотермийн урвал юм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хуудасын тухай Ажлын хуудасын үр дүнгийн зургийг дараах байдлаар зурсан бол 

маш их сайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн химийн багш Д.Амгалантөгс 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

Туршилт 1 Туршилт 2 

Гайгүй Маш их сайн 

Хөөс 

Хөөлгөгчийг хийгээд хөөс 

гарсан. Хөөс нь жаахан 

дулаахан. 

Туршилтын тайлбарыг 

бичисэн. 
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Экзотермийн урвал болон эндотермийн урвалын туршилт 

Хамрах хүрээ 10-р ангид 

Зорилго Химийн урвал нь экзотермийн урвал болон эндотермийн урвал гэж ангилагддагийн 

шалтгааныг ойлгож, урвалын тэгшитгэлийг бичиж чаддаг болно. 

Хэрэглэгдэхүүн Усны сав 1ш, халбага, сода, цагаан цуу,шаар 1ш, термометр, алчуур, 

шувтан колбо, перекись, хөөлгөгч, угаалгын бодис, шил сав,  угаалгын бодис, том сав, жижиг 

сав, хүж, шүдэнз 

Туршилтын явц 

【Туршилт 1】 

1. Шувтан колбонд перекисийг 20мл хийх. 

※ Перекись их аюлтай учраас асгаж болохгүй. 

2. Угаалгын бодисноос 1 халбагыг хийж хутгаж термометрээр хэмжиж, ажлын хуудсанд 

бичих. 

3. Дээрээс нь хөөлгөгчийг хийж шил савхаар хутгаж ажиглах. 

4. Хөөсөнд гараа хүргэж үзээрэй.Мөн хөөсөнд цогшсон хүжийг барьж өөрчлөлтийг 

ажиглаарай. 

5. Үүссэн уусмалыгн температурыг термометрээр хэмжиж ажлын хуудсанд бичих. 

【Туршилт 2】 

1. Усны саванд 2 халбага содыг хийх. 

2. Цагаан цууг шаарны хагас хэмжээтэй байхаар хийж термометрээр хэмжиж ажлын 

хуудсанд бичих. 

3. Цагаан цуу бүхий шаарны амсрыг цууг нь усны саванд хийлгүйгээр  амсарт нь углах. 

4.  Шааран дахь цууны уусмалыг усны савандаа хийгээд ажиглаж усны саванд хүрэх. 

5.  Шаарыг авч уусмалын температурыг термометрээр хэмжиж ажлын хуудсанд бичих. 

※ Термометрээ хийхдээ алчуураар арчих ёстой. 

Таамаглах Туршилт 1 ба 2 нь  урвалын аль ангилалд хамаарагдана гэж бодож байна вэ? 

Энэ үзэгдлийн үед ямар шинж тэмдэг ажиглагдах вэ? Урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. 

【Туршилт 1】 

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

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

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

【Туршилт 2】 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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Үр дүн  

 
Урвалын өмнөх уусмалын 

температур 
Урвалын дараах уусмалын 

температур 

Туршилт 1   

Туршилт 2   

Дээрх туршилтын үр дүнгээс туршилт 1 ба 2 нь  урвалын аль ангилалд хамаарахыг 

тодорхойлоорой. Шалтгааныг тайлбарлаарай. Ямар шинж тэмдэг ажиглагдсан бэ? 

Туршилтын үр дүнг зургаар илэрхийлэн зурна уу. 

【Туршилт 1】 

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

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

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

【Туршилт 2】 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүннэлт 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

Туршилт 1 Туршилт 2 


