
Уусах үзэгдэл 
Хамрах хүрээ  7-р анги 

Сэдэв   Уусах үзэгдэл 

Хичээлийн зорилго  Уусах үзэгдлийг жижиг хэсгийн онолоор тайлбарлах, харьцуулах 

Хэрэглэгдэхүүн  Сахар, давс, сода, шилэн аяга, ус, цилиндр, халбага (0.1 гр/дахь). 

Хичээлийн явц 

Хугацаа Багш Сурагч 

5мин Давтлага хичээл: 
-Диффуз гэж юу вэ? 

- Нэг бодисын жижиг хэсэг нөгөө 
бодисын жижиг хэсэгт тархах. 
үзэгдлийг хэлэх. 

10мин 

Таамаглал:  
-Усанд хоолны давс нэмэхэд давс нүдэнд 
харагдахгүй болдог.  
-Давс хаачдаг вэ?  
-Яагаад нүдэнд харагдахгүй болдог вэ? 

- Давс усны жижиг хэсэгтэй 
холилддог. 
- Усан дотор харагдахгүй байдаг. 

15мин 

Туршилт: 
  1.Гурван шилэн аяганд тус бүр 50мл ус хийх. 
       1-р шилэн аягатай усанд сахар, 
       2-р шилэн аяганд давс,  
       3-р шилэн аяганд сода хийж ажиглаад 
ажиглалтаа тэмдэглэх. 
  2. Уусмалын масс олох, мөн ууссан бодисын 
хэмжээ олохтой холбоотой тооцоог хийлгэх.  

- Уусч алга болох. 
- Ус чихэрлэг амттай болох. 
- Сахарын уусмал үүсэх. 
- Соданы жижиг хэсгийн гадаргуу 
бага учраас хурдан уусч байна. 
- Тооцоолол хийх. 

10мин 
Дүгнэлт: 
-Хийсэн туршилтынхаа үр дүнг бодисын жижиг 
хэсгийн онол дээр тулгуурлан тайлбар өгөх. 

- Багаараа ярилцаж туршилтын 
ажиглалтаа жижиг хэсгийн 
онолоор харуулах. 
- Багийн даалгаврын үр дүнг 
нэгтгэх. 
- Таамаглал батлагдсан эсэхээ 
багууд тайлбарлах. 

 

Таамаглал  

   Асуулт: 
1. Усанд давс нэмэхэд давс нүдэнд харагдахгүй болдог. Давс хаачдаг вэ?  
2. Яагаад нүдэнд харагдахгүй болдог вэ? 
3. Усанд давс хийх нь ямар үзэгдэл вэ? Та нар юу гэж бодож байна? 
4. Усанд хийсэн сахар, давс хоёрын аль нь илүү уусах вэ? 

Туршилтын явц 

1) Гурван шилэн аяганд тус бүр 50мл ус хийх. 
        1-р шилэн аягатай усанд сахар  
        2-р шилэн аяганд давс 
        3-р шилэн аяганд сода хийж ажиглаад ажиглалтаа тэмдэглэх. 
2) Уусмалын масс олох, мөн ууссан бодисын хэмжээ олохтой холбоотой тооцоолол хийлгэх. 

 



Үр дүн 

1. Дараах хүснэгтэнд уусмалын тооцоог хийнэ үү? (＋, − -аас сонгох) 

 
2. Сахар, давс, содын уусах чанарыг жижиг хэсгийн онолоор тайлбарлана уу? 

3. Уусах чанараар нь багаас нь их рүү нь дараалалаар байрлуулж бичнэ үү? 

4. 50мл усанд 0.1 гр давс уусгасан бол хэдэн мл давсны уусмал үүсэх вэ? .  

5. 250мл давсны уусмал бэтгэхэд 200 мл усанд хэдэн гр давс уусгах шаардлагатай вэ?  

Дүгнэлт       

А. Уусмал гэж юу вэ? 
Б. Уусгагч, ууссан бодисын аль нь болохыг олж ялган тэмдэглээрэй.  Сахар, давс, сода, 
сахарын уусмал, давсны уусмал, содын уусмал, усанд сахар уусах, усанд давс уусах, 
усанд сода уусах. 
В. Дүгнэлт:  
 
Багшид өгөх зөвлөмж 

Ханасан уусмалын хэмжээ (20℃) 
 - Сахар: 204 гр/100 гр 
 - Давс(NaCl): 35.8 гр/100 гр 
 - Сода(NaHCO3): 9.6 гр/100 гр 
 
Массын томьёо: 
 

 [  Ууссан бодисын масс + Уусгагчийн масс = Уусмалын масс ] 
 
 
 
 
 
 

                                                  Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 
                                                      Орхон аймгийн 4-р сургуулийн Химийн багш Б.Цэнд-Аюуш 

                            Жайка-ийн сайн дурын гишүүн Сүзүки Кэй 
 

Дээж Усны 
хэмжээ 

1-дахь 
халбага 

2-дахь 
халбага 

3-дахь 
халбага 

4-дахь  
халбага 

5-дахь 
халбага 

Уусмал 
(гр) 

Сахар 
(0.1гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  

Давс 
(0.1гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  

Сода 
(0.1гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  



 
Ажлын хуудас                                      Уусах үзэгдэл 

Хичээлийн зорилго  Уусах үзэгдлийг жижиг хэсгийн онолоор тайлбарлах, харьцуулах. 

Хэрэглэгдэхүүн   Сахар, давс, сода, шилэн аяга, ус, цилиндр, халбага (0.1 гр/дахь). 

Таамаглал  

   Асуулт: 
1. Усанд давс нэмэхэд давс нүдэнд харагдахгүй болдог. Давс хаачдаг вэ?  
2. Яагаад нүдэнд харагдахгүй болдог вэ? 
3. Усанд давс хийх нь ямар үзэгдэл вэ? Та нар юу гэж бодож байна? 
4. Усанд хийсэн сахар, давс хоёрын аль нь илүү уусах вэ? 

Туршилтын явц 

1) Гурван шилэн аяганд тус бүр 50 мл ус хийх. 
         1-р шилэн аягатай усанд сахар 
         2-р шилэн аяганд давс 
         3-р шилэн аяганд сода хийж ажиглаад ажиглалтаа тэмдэглэх. 
2) Уусмалын масс олох, мөн ууссан бодисын хэмжээ олохтой холбоотой тооцоог хийлгэх. 
 
Үр дүн 

1. Дараах хүснэгтэнд уусмалын тооцоог хийнэ үү? (＋, − -аас сонгох) 

Дээж Усны 
хэмжээ 

1-дахь 
халбага 

2-дахь 
халбага 

3-дахь 
халбага 

4-дахь  
халбага 

5-дахь 
халбага 

Уусмал 
(гр) 

Сахар 
(0.1 гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  

Давс 
(0.1 гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  

Сода 
(0.1 гр) 50 мл ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  − ＋  /  −  

2. Сахар, давс, содын уусах чанарыг жижиг хэсгийн онолоор тайлбарлана уу? 

3. Уусах чанараар нь багаас нь их рүү нь дараалалаар байрлуулж бичнэ үү? 

4. 50мл усанд 0.1 гр давс уусгасан бол хэдэн мл давсны  уусмал үүсэх вэ? .  

5. 250 мл давсны уусмал бэтгэхэд 200 мл усанд хэдэн гр давс уусгах шаардлагатай вэ?  

Дүгнэлт      

А. Уусмал гэж юу вэ? 

Б. Уусгагч,ууссан бодисын аль нь болохыг  олж ялган тэмдэглээрэй!  Сахар, давс, сода, 
сахарын уусмал, давсны уусмал, содын уусмал, усанд саахар уусах, усанд давс уусах, 
усанд сода уусах. 

В. Дүгнэлт:  

           

                                                   Анги бүлэг................сурагчийн нэр.................................................. 


