
Ягаан байцаатай саармагжих урвал туршилт 

Хамрах хүрээ 10-р анги хими 

Зорилго Ягаан байцаатай саармагжихын тухай ойлгох. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

5  Сэдэл, 
таамаглал 

саармагжихын тухай 
таамаглаж тайлбарлах. 

Сурагчид өөрийн таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө Туршилтын төлөвлөгөөг 
багаараа ярилцаж гаргах. 

Сурагчд авсан ажлын 
хуудсыг унших. 

25  Туршилт Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, туслах. 

Багууд төлөвлөгөөний дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж 

ажиглах. 

5 Дүгнэлт Үр дүнгээс дүгнэлт бичих.  

 

Таамаглах 

1. Цагаан цуу болон содыг холиход ямар өөрчлөлт ажиглагдах вэ? Химийн томьёог 

бичээрэй. 

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ + H2O 

2. Цагаан цуугаар хийсэн ягаан байцааны уусмалд содаг хийхэд, ямар өнгөтэй болж 

өөрчлөгдөх вэ? Дараа нь хуваальнд бичээрэй. 

 байхгүй Хагас халбага 1 халбага 2 халбага 

Өнгө     

чанар     

 

Хэрэглэгдэхүүн  

Ягаан байцаа, уут 2ш, цагаан цуу, тос, сода, хуванцаг аяга 

4ш, халбага 4ш 

 

 

Туршилтын явц 

1. Уутны дотор ягаан байцаа болон цагаан цуу 100мл-ыг хийж 

нухах. 

2. Үүссэн уусмалыг аяганд хийж, тэнд адилхан хэмжээтэй 

тосыг хийх. 

3. Содыг хагас,1, 2-ыг халбага тус тусын аяганд хийх. 

4. Урвалыг ажиглааад хутгалах. 

 

 

 



Үр дүн 

Содыг хийсэн уусмалын өнгө улаан ягаанаас ягаан, хамгийн сүүлд хөх өнгө өөрчлөгдсөн.Бас 

туршилтын турш содыг хийсэн уусмалаас хөөс гарсан. 

 байхгүй Хагас халбага 1 халбага 2 халбага 

Өнгө Улаан Ягаан Нил ягаан 
 Эсвэл 
 цэнхэр 

Хөх  
Эсвэл 

 ногоон 

чанар Хүчиллэн Сул хүчиллэг Саармаг Суурилаг 

 

 

Дүгнэлт 

Химийн урвал явагдсан.Эхлээд уусмал хүчиллэг, харин ягаан байцааны уусмалд содыг 

хийсэн тул уусмал саармагаас суурилагт шилжсэн учраас өнгө бас ягаанаас хөх болж 

өөрчлөгдсөн. Бас туршилтын явцад гарсан хөөс буюу хий нь CO2 гэдэг.  

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ +H2O 

 

 

 

 

 

 

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

Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ягаан байцаатай саармагжих урвал туршилт 

Зорилго Ягаан байцаатай саармагжихын тухай ойлгох. 

 

Хэрэглэгдэхүүн Ягаан байцаа, уут, цагаан цуу, тос, сода, хуванцаг аяга, халбага 

 

Туршилтын явц 

1. Уутны дотор ягаан байцаа болон цагаан цуу 100мл-ыг хийж 

нухах 

2. Үүссэн уусмалыг аяганд хийж, тэнд адилхан хэмжээтэй 

тосыг хийх. 

3. Содыг хагас,1, 2-ыг халбага тус тусын аяганд хийх. 

4. Урвалыг ажиглаад хутгалах. 

Таамаглал    

1. Цагаан цуу болон содыг холиход ямар өөрчлөлт ажиглагдах вэ? Химийн томьёог 

бичээрэй. 

※ Цагаан цууны томьёо:CH3COOH, Соданы томьёо:NaHCO3 

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

2. Цагаан цуугаар хийсэн ягаан байцааны уусмалд содаг хийхэд, ямар өнгөтэй болж 

өөрчлөгдөх вэ? Дараа нь хуваальнд бичээрэй. 

 байхгүй Хагас халбага 1 халбага 2 халбага 

Өнгө     

чанар     

 

Үр дүн                                         

Үр дүний төлөвийн бичээрэй. 

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

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

 байхгүй Хагас халбага 1 халбага 2 халбага 

Өнгө     

чанар     

 

Дүгнэлт 

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

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

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

 

Анги..........................................Нэр.................................................. ........ 


