
Навчны судалын туршилт 

Хамрах хүрээ 8-р анги  

Зорилго Янз бүрийн навчны судалыг харж, яагаад янз бүрийн навчны судал байна вэ? гэж 

таамаглаж, хувьсалын тухай бодох. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

5  Сэдэл, 
таамаглал 

Ургамлын тухай таамаглал 
дэвшүүлж тайлбарлах. 

Сурагчид өөрийнхөөр  
таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө Туршилт хийх явцдаа аюулгүй 
ажиллагааны дүрмийг сайтар 

сахиарай. 

Сурагчд туршилтын дагуу ажлын 
хуудасаа бөглөх. 

25  Туршилт Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, туслах. 

Багууд төлөвлөгөөний дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиглах. 

5 Дүгнэлт Үр дүнээс дүгнэлт бичих. 

 

Таамаглах  

・ Ургамлын навч ямар ямар хэсгүүдээс тогтдог вэ? 

- Ургамлын навч бариул, судал, илтэс гэсэн хэсгүүдээс тогтоно. 

・ Илтэс, бариул, судал тус бүрийн үүргийг мэдэх үү? 
- Бариул иштэй холбоно, илтэс нарны гэрлийг шингээнэ, судал шим тэжээлийн бодис 

зөөвөрлөнө. 
 

Хэрэглэгдэхүүн  

Шилэн аяга, мод савх, зузаан навч, шүдний сойз, тогоо, жижиг зуух, труба ба хоолой 

цэвэрлэгч (NaOH-ыг 2% балгах) , хуурай сальфитка, бичигийн цаас 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын бэлтлэх 

Шилэн аягад навч болон угаа бодисыг хийх. 

 

 

 

 

 



Туршилтын явц 

1. Шилэн аягандаа угаалгын бодисоо 100мл хийх. 

2. Сонгосон навчаа шилэн аягандаа хийх 

3. Том тавагтай усанд шилэн аягатай навчаа байрлуулах. 

4. Цахилгаан плетка дээр устай тавагаа байрлуулж 10 минут халаах. 

5. Халааж дуусаад навчаа авч сальфиткаар усыг шингэх. 

6. Хуурай цаасан дээр навчийг байрлуулаад сойзоор зөөлөн тогшиж гаднах бүтцийг арилгах. 

 

 

 

 

 

Үр дүн Навчны судал бүгд холбоотой. 

※ Сурагчид навчны судалыг зуруулаад, тус тусын судал буруу зураг зүүн талын навч шиг 

зураг зурах, харин зөв зураг  баруун талын зураг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт Навчны судал бүгд хоорондоо холбоотой байж ус болон шим тэжээлийн бодисыг 

зөөхөд амархан.Тийм учраас нээлтэй навчын судал,нуман судал,торон судал руу хувьссан. 
 

 Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Цэгц билиг” сургуулийн биологийн багш А.Нарангарав 

Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 

Торон судалын онцлог 

 

Нуман судалын онцог 



Навчны судалын туршилт 

Зорилго Янз бүрийн навчын судалыг харах, яагаад янз бүрийн навчын судал байна 

вэ? гэж таамаглаж, хувьсалын тухай бодох. 

Хэрэглэгдэхүүн Шилэн аяга, мод савх, зузаан навч, шүдний сойз, тогоо, жижиг зуух, труба 

ба хоолой цэвэрлэгч (NaOH-ыг 2%балгах) , хуурай сальфитка, бичигийн цаас 

Туршилтын явц 

1. Шилэн аягандаа угаалгын бодисоо 100мл хийх. 

2. Сонгосон навчаа шилэн аягандаа хийх 

3. Том тавагтай усанд шилэн аягатай навчаа байрлуулах. 

4. Цахилгаан плетка дээр устай тавагаа байрлуулж 10 минут халаах. 

5. Халааж дуусаад навчаа авч сальфиткаар усыг шингэх. 

6. Хуурай цаасан дээр навчийг байрлуулаад сойзоор зөөлөн тогшиж гаднах бүтцийг арилгах. 

Таамаглал   

・Ургамлын навч ямар ямар хэсгүүдээс тогтдог вэ? 

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

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

・Илтэс, бариул, судал тус бүрийн үүргийг мэдэх үү?Бас тус тусын навчны судалыг зураарай. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Үр дүн  Үр дүнээс ойлгсон юмыг бичээлэй. 
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............................................................................................................................................................

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

Дүгнэлт 

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

Анги..................................нэр........................................................................  

Нуман судал Толон судал 


