
Металл ба металл бишийн шинж чанар 
Хамрах хүрээ 7-р анги 

Сэдэв Металл ба металл бишийн шинж чанар  

Хичээлийн зорилго Металл ба металл бишийн шинж чанарын ялгааг тодорхойлох. Металл ба 
металл бишийн элементийн үелэх хүснэгт дэх байрыг тодорхойлох. 

Хэрэглэгдэхүүн Үелэх хүснэгт, хөнгөнцагаан, төмрийн тууз, цаас, даавуун тууз, спиртэн 
халаагуур  хуруу шилний хавчаар, гэрэлтэй цахилгааны утас, зай, устай шилэн сав.    

Хичээлийн явц 

хугацаа Багш Суралцагч 
5мин Давтлага хичээл: 

1) Металл гэж юу вэ? Ямар  металлаар хийсэн 
зүйлийг мэдэх вэ? 
2) Металл биш гэж юу вэ? Ямар металл бишээр 
хийсэн зүйлийг  мэдэх вэ? 
 

- Сонсох. 
- Багийн гишүүд хариулах. 
 
 

10мин Таамаглал: 
1) Металл ба металл биш ямар шинж чанартай  
вэ?  
2) Металл ба металл биш ямар шинж 
чанараараа ялгаатай яаж вэ? 
3) Металл ба металл биш яаж мэдэх вэ?  
 
 Түлхүүр үг: Өнгө, төлөв, нягт, хатуу чанар, 
давтагдах, уян хатан, дулаан дамжуулах, 
цахилгаан дамжуулах. 

- Таамаглал, уршилтын явцыг 
болох, ярилцах, бичих. 
- Багийн гишүүд хариулах. 

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

- Туршилтыг хийж гүйцэтгэх. 

10мин Дүгнэлт: 
Химийн элементүүдийн үелэх системээр 
Металл ба Металл биш заах. 

- Туршилтын үр дүнд хуваалцах. 

 

Таамаглал  

Асуулт: 
1. Металл ба Металл биш ямар шинж чанартай вэ?  
2. Металл ба Металл биш ямар шинж чанараараа ялгаатай вэ? 
3. Металл ба металл биш яаж мэдэх вэ? 

 
Туршилтын явц Металл ба металл бишийн шинж чанарыг харьцуулах.  

Металл ба металл бишийн дээж өгчээ. Тэдгээрийн өнгө, гялтганаа болон хатуу, давтагдах, 
цахилгаан ба дулаан дамжуулах чанарыг харьцуулж туршаарай. 

1. Цахилгаан дамжуулах шинжийг цахилгаан холболтоороо туршиж үзэх.  



2. Спиртэн дэнг асааж шилэн аягатай усыг халаах халааж байх хугацаанд хөнгөнцагаан ,төмөр 
тууз, даавуун тууз, хавчаараар барьж халааx.  

3. Цаас нэмгэн уутанд хийж хавчаараар барьж халаах.  

4. Туршилтаар гаргасан өгөгдлийг хүснэгтэнд тэмдэглэх, боловсруулax. 

5. Төсөөтэй шинжээр нь ангилах.   

 

Үр дүн Дараах хүснэгтийг нөхнө үү?    

№ Шинж чанарууд 
/Жишээ/ 

Металл Металл биш 
Төмөрийн 
тууз Хөнгөнцагаан Даавуун 

тууз Цаас 

1 Өнгө Цагаан мөнгө өнгөтэй, 
гялгартай Янз янз, гялгаргүй 

2 Төлөв Хатуу (Мөнгөнуцнаас бусад) 
Аль ч төлөвийн төлөөлөгчид 
бий (Хүхэр хатуу, бром 
шингэн, хлор хий) 

3 Нягт 
Нягт ихтэй (Натри, кали, 
кальци зэрэг нягт багатай 
цөөн металл бий) 

Нягт багатай 

4 Хатуу чанар 

Хатуу чанар сайтай 
(Мөнгөнус, натри, кали, 
цагаантугалга, кальцаас бусад 
нь) 

Хатуу чанаргүй (Алмазаас 
бусад нь) 

5 Давтагдах Нимгэн хуудас болтлоо 
давтагддаг Хэврэг, бутрамхай 

6 Уян хатан 
Нарийхан утас хийж болдог 
уян (Натри, кали, кальци 
зэргээс бусад) 

Металл бишээр нарийхан утас 
хийх боломжгүй 

7 Дулаан дамжуулах Сайн Муу 

8 Цахилгаан дамжуулах Сайн Дамжуулдаггүй 

 

Дүгнэлт 

1. Танайд металл ба металл биш ямар зүйлүүд байна вэ? 

2. Гэрийн зуухынг төмрөөр хийдэг нь түүний ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? 

  3. Анги, гэрийн доторд ямар металл ба металл бишийн  элемент байна вэ?  

 

                                                                     Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 
Орхон аймгийн 4-р сургуулийн Химийн багш Э. Нямзагд 

Жайка-ийн сайн дурын гишүүн Сүзүки Кэй 
 



Анги бүлэг.................Овог нэр................. 

Металл ба металл бишийн шинж чанар 
Сэдэв Металл ба металл бишийн шинж чанар  

Хичээлийн зорилго Металл ба металл бишийн шинж чанарын ялгааг тодорхойлох. Металл ба 
металл бишийн элементийн үелэх хүснэгт дэх байрыг тодорхойлох. 

Хэрэглэгдэхүүн Үелэх хүснэгт, хөнгөнцагаан, төмрийн тууз, цаас, даавуун тууз, спиртэн 
халаагуур хуруу шилний хавчаар, гэрэлтэй цахилгааны утас, зай, устай шилэн сав.   

Таамаглал  

Асуулт: 
1. Металл ба металл биш ямар шинж чанартай вэ?  

 
 

2. Металл ба металл биш ямар шинж чанараараа ялгаатай яаж вэ? 
 
 

3. Металл ба металл биш яаж мэдэх вэ? 
 
 

 
Туршилтын явц Металл ба металл бишийн шинж чанарыг харьцуулах.  

Металл ба металл бишийн дээж өгчээ. Тэдгээрийн өнгө,гялтганаа болон хатуу, давтагдах, 
цахилгаан ба дулаан дамжуулах чанарыг харьцуулж туршаарай. 

1. Цахилгаан дамжуулах шинжийг цахилгаан холболтоороо туршиж үзэх.  
2. Спиртэн дэнг асааж шилэн аягатай усыг халаах халааж байх хугацаанд хөнгөнцагаан, 
төмөр тууз ,цаасан тууз, хавчаараар барьж халааx.  

3. Цаас нэмгэн уутанд хийж хавчаараар барьж халаах.  
4. Туршилтаар гаргасан өгөгдлийг хүснэгтэнд тэмдэглэх, боловсруулax. 
5. Төсөөтэй шинжээр нь ангилах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Үр дүн Дараах хүснэгтийг нөхнө үү?    

№ Шинж чанарууд Металл Металл биш 
Tөмрийн тууз Хөнгөнцагаан Даавуун тууз Цаас 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

 

Дүгнэлт  

1. Танайд металл ба металл биш ямар зүйлүүд байна вэ? 

2. Гэрийн зуухынг төмрөөр хийдэг нь түүний ямар шинжид үндэслэгдсэн бэ? 

  3. Анги, гэрийн доторд ямар Металл ба Металл бишийн элемент байна вэ?  

 

Нэмэлт мэдээлэл: Металл ба металл бишийн үелэх хүснэгт дэх байр тодорхойлох.   

  Металл: 

    Металл биш: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Үнэлгээ                                   

Өөрийгөө үнэлэх: 1. Маш сайн ойлгосон. 

                               2. Дүнд зэрэг ойлгосон. 

                               3. Ойлгосонгүй. 


