
Бодисын төлөв 

 

   

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ 6,7 ангид 

Зорилго Эзлэхүүн ба бодисын төлвийн өөрчлөлтийг судлах 

Хэрэглэгдэхүүн Колбо, спирт, спиртэн дэн, бээлий, алчуур, шаар, шүдэнз, 3 хөлт тавиур, 

асбестон тор, сав 

Хичээлын явц 

Хугацаа Үе шат Багш Сурагчид 

5 мин давтах  Яагаад бодисын төлөв өөрчлөгдөх 
бэ? 

Хариулах 

5 мин Эхлэл  Туршилтын явцыг тайлбарлах Сонсох  

15 мин Таамаглал Шаар яах  бэ? Өөрийн таамаглаад багаар 
ярих. Баг бүр илэрхийлэх. 

10 мин Туршилт Туслах Туршилт хийх 

5 мин Дүгнэлт Шаарны хэмжээ өөрчлөгдсөн 
шалтгааныг тайлбарлах 

Үр дүнгээс бодох 

Таамаглал 

1．Халаахын дараа шаар ямар болох бэ? Хариулт дугуйгаар тэмдэглээд учрыг 

тайлбарлаарай.  

Том      Өөрчлөгдөхгүй      Жижиг      Өөр 

                                                      ． 

2．Спиртэн дэнг унтраасаны дараа хүйтэн усанд колбоо хийхэд шаар ямар болох бэ? 

Хариулт дугуйгаар тэмдэглээд учрыг тайлбарлаарай. 

Том      Өөрчлөгдөхгүй      Жижиг      Өөр 

                                                      ． 

 

 

 

 



Туршилтын явц 

1．Колбонд спирт хийгээд шаараар бөглөх. 

2．Спиртэн дэнгээр спирттэй колбоог халаах. 

3．Спиртэн дэнг унтрааж хүйтэн усанд колбоо хийх. 

Үр дүн 

1．Халаахад шаар ямар өөрчлөлтөнд орсон бэ? 

⇒Том болсон.  

2．Спиртэн дэнг унтарааж хүйтэн усанд колбоо хийхэд  шаар яасан бэ? 

⇒Бага болсон.  

Дүгнэлт   Бодис шингээс хий төлөвт шилжихэд эзэлхүүн их болно. Хийгээс шингэн төлөвт 

шилжихэд эзэлхүүн нь бага болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн Химийн багш Б.Хэрлэнтуул 



Анги                    Нэр                                                  . 

Бодисын төлөв 

Зорилго  Эзлэхүүн ба бодисын төлвийн өөрчлөлтийг судлах 

Хэрэглэгдэхүүн  Колбо, спирт, спиртэн дэн, бээлий, алчуур, шаар, шүдэнз, 3 хөлт тавиур, 

асбестон тор, сав 

Таамаглал 

1．Халаахын дараа шаар ямар болох бэ? Хариулт дугуйгаар тэмдэглээд учрыг 

тайлбарлаарай.  

 Том      Өөрчлөгдөхгүй      Жижиг      Өөр 

                                                      ． 

2．Спиртэн дэнг унтраасаны дараа хүйтэн усанд колбоо хийхэд шаар ямар болох бэ? 

Хариулт дугуйгаар тэмдэглээд учрыг тайлбарлаарай. 

     Том      Өөрчлөгдөхгүй      Жижиг      Өөр 

                                              ． 

Туршилтын явц 

1. Колбонд спирт хийгээд шаараар бөглөх. 

2. Спиртэн дэнгээр спирттэй колбоог халаах. 

3. Спиртэн дэнг унтрааж хүйтэн усанд колбоо хийх. 

Үр дүн 

1．Халаахад шаар ямар болсон бэ?  

                                                  ． 

2．Спиртэн дэнг унтрааж хүйтэн усанд колбоо хийхэд шаар яасан бэ?  

                                               ． 

Дүгнэлт    

Бодис шингээс хий төлөвт шилжихэд эзэлхүүн                          болно. Хийгээс шингэн 
төлөвт шилжихэд эзэлхүүн нь                            болно. 

Санаа бодол 

Туршилт хийгээд ойлгох, ойлгоогүй зүйл болон асуулт байвал бичээрэй. 

 

 

 

 

 

 


