
Саармагжих үзэгдэл 

Хамрах анги 10-р анги 

Зорилго  Туршилтанд хэрэглэгдэх багажны хэрэглээг судлах. Цагаан цуунд байгаа хүчлийн 

эзлэх хувийг тодорхойлох 

Хичээлийн явц 

Хугацаа                    Багш               Сурагчид 

10 минут Өнөөдрийн хэрэглэгдэхүүний тухай 
тайлбарлах 

    Сонсоод магадлах 

20 минут Туршилтын явцыг сурагчдаар 
тайлбарлуулах 

      Туршилт хийх 

10 минут  Дүгнэлт            Дүгнэлт 

 

Хэрэглэгдэхүүн 

NaOH , цагаан цуу, фенолфталейн, нэрмэл ус, хэмжээст цилиндр 2 ш, шилэн сав 3ш, бюретка, 

штатив, пипетка, цахилгаан жинлүүр, цагийн шил, юүлүүр, халбага 

Хичээлийн өмнө бэлтгэх 

1. 0.1 моль/л NaOH уусмалыг бэлтгэх. /Жишээ 250мл хэмжээст цилиндр байвал 4гр NaOH-г 

хэмжиж аваад нэрмэл ус дээрээс нь хийх./Тэр үед NaOH-г цаасан дээр хэжиж болохгүй 

яагаад гэвэл CO2 той  NaOH урвалд ордог учраас./Шууд шилэн саванд NaOH хийгэд хэмжих.  

 

 

 

 

 

 

2. Цагаан цууг 10 дахин бага шингэлэх./ Хэмжээст хавтгай ёроолтой колбо хэрэглэх./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилэн саванд NaOH-

с 4 гр хэмжиж аваад 

дээр нь ус хийх. 

Пипетикээр 

колбоны 

хувиарын шугам 

хүртэл ус хийх 



Туршилтын явц 

1. Туршилтын багжийг зураг шиг угсрах. Юүлүүр хэрэглээд бюреткийг натрийн гидроксидын 

уусмалаар дүүргэх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Хэмжээст пипетикээр цагаан цуунаас 10 мл шилэн саванд хийх. Дараа нь фенолфталейнээс  

2-3 дусал хийх. Туршилтын өмнө ямар хэмжээтэй NaOH уусмал байгааг унших. 

 

 

 

 

3. Бюретикэн дэх NaOH уусмалыг крантны тусламжтайгаар нэг нэгээр дусаах. 

4. Уусмалын өнгө өөрчлөгдөөд түр хүлээгээд өнгө арилахгүй бол туршилтыг дуусгах. Тэр 

мөчид бюретик дэх NaOH уусмалын зарцуулалтыг хувиарын шугам уншиж тооцох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Энэ туршилтыг 3-н удаа давтах. 

 

Санамж: Бюретикны 

хувиарыг уншихдаа 

Жишээ нь 11.39 гэж зууны 

нарийвчлалаар уншаарай. 

Санамж: 

 Хэрэв бюретка нойтон байвал натрийн 

гидрокидоор 1 удаа цэвэрлэх.                                                                   

 Юүлүүрийг жаахан өргөх хэрэгтэй. Яагаад 

гэвэл агаар орохгүй бол уусмал халих учраас. 

 

Зөв Буруу 

NaOH уусмал ихтэй 



Үр дүн 

           1 удаа         2 удаа       3 удаа         Дундаж 

             ml                            ml           ml            ml 

Туршилтын 
өмнө 

    

Туршилтын 
дараа 

   

Зарцуулагдсан 
NaOH 

    

 

Дүгнэлт 

1．Ямар химийн урвал явагдсан бэ? томьёо бичээрэй. 

  NaOH   +   CH3COOH   =  CH3COONa   +   H2O                       

2．Туршилтанд хэрэглэгдсэн цагаан цууны хүчил хэдэн моль литр вэ? 

1 х 0.1моль/ л х 
1000

дундаж
л   =  1 х    ? моль/л   х  

1000

10
л 

                     NaOH моль                       CH3COOH моль 

3．Анх туршилтанд хэрэглэсэн цагаан цууны дотор байгаа хүчил хэдэн моль литр байсан бэ? 

Дүгнэлт: 2 хариулт х 10 

4． Яагаад туршилтын өмнө бюретикийг туршилтанд хэрэглэгдэх уусмалаар цэвэрлэсэн бэ? 

 Бюретикийн дотор хэрэглэх уусмалаас өөр уусмал байвал туршилт буруу явагдана. 

5．Туршилт хийж байх явцад улаан өнгө үүсээд хэсэг хугацааны дараа яагаад арилсан бэ? 

Натрийн гидроксид нь агаарын хүчилтөрөгчтэй урвалд орсон учраас өнгөгүй болсон. 

Багшид өгөх зөвлөмж 

(1) Хуучин NaOH уусмал агаарын CO2-тэй урвал ороод концентраци өөр болдог. 

(2) Цагаан цууны дотор байгаа хүчил бараг 4 ％ байдаг.  

(3) Туршилтын үр дүн тодорхой буруу зүйл байвал тэрийг хасж болно. Тэр үед үлдэгдэл 2 үр 

дүн ашиглаад зарцуулагдсан NaOH-г олоорой. 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн Химийн багш З.Пүрэв 



Саармагжих үзэгдэл 

Зорилго  Туршилтанд хэрэглэгдэх багажны хэрэглээг судлах. Цагаан цуунд байгаа хүчлийн 

эзлэх хувийг тодорхойлох 

Хэрэглэгдэхүүн 

0.1 моль/л NaOH , 10 дахин бага шингэлэх цагаан цуу, фенолфталейн, нэрмэл ус хэмжээст 

цилиндр 2 ш, шилэн сав 3ш, бюретка, штатив, пипетка, цахилгаан жинлүүр, цагийн шил, 

юүлүүр, халбага 

Туршилтын явц 

1. Туршилтын багжийг зураг шиг угсрах. Юүлүүр хэрэглээд бюреткийг натрийн гидроксидын 

уусмалаар дүүргэх. 

 

 

 

 

 

 

2. Хэмжээст пипетикээр цагаан цуунаас 10 мл шилэн саванд хийх. Дараа нь фенолфталейнээс  

2-3 дусал хийх. Туршилтын өмнө ямар хэмжээтэй NaOH байгааг унших. 

 

 

 

 

3. Бюретикэн дэх NaOH уусмалыг крантны тусламжтайгаар нэг нэгээр дусаах. 

4. Уусмалын өнгө өөрчлөгдөөд түр хүлээгээд өнгө арилахгүй бол туршилтыг дуусгах. Тэр 

мөчид бюретик дэх NaOH уусмалын зарцуулалтыг хувиарын шугам уншиж тооцох. 

5. Энэ туршилтыг 3-н удаа давтах. 

Үр дүн 

           1 удаа         2 удаа       3 удаа         Дундаж 

             ml                            ml           ml            ml 

Туршилтын 
өмнө 

    

Туршилтын 
дараа 

   

Зарцуулагдсан 
NaOH 

    

 

Санамж: Бюретикны 

хувиарыг уншихдаа 

Жишээ нь 11.39 гэж зууны 

нарийвчлалаар уншаарай. 

Санамж: 

 Хэрэв бюретка нойтон байвал натрийн 

гидрокидоор 1 удаа цэвэрлэх.                                                                   

 Юүлүүрийг жаахан өргөх хэрэгтэй. Яагаад 

гэвэл агаар орохгүй бол уусмал халих учраас. 

 



Анги                    Нэр                                                  . 

Дүгнэлт 

1．Ямар химийн урвал явагдсан бэ? томьёо бичээрэй. 

                         

2．Туршилтанд хэрэглэгдсэн цагаан цууны хүчил хэдэн моль литр вэ? 

1 х 0.1моль/ л х 
1000

дундаж
л   =  1 х    ? моль/л   х  

1000

10
л 

                     NaOH моль                       CH3COOH моль 

 

 

 

 

3．Анх туршилтанд хэрэглэсэн цагаан цууны дотор байгаа хүчил хэдэн моль литр байсан бэ? 

 

4． Яагаад туршилтын өмнө бюретикийг туршилтанд хэрэглэгдэх уусмалаар цэвэрлэсэн бэ? 

  

5．Туршилт хийж байх явцад улаан өнгө үүсээд хэсэг хугацааны дараа яагаад арилсан бэ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


