
ДНХ-ыг гарахын туршилт 

Хамрах хүрээ 11-р анги  

Зорилго Бүрокоригаас ДНХ-ыг гараж,ажиглаад ДНХ-ын тухай сонирхол татах. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа Үе шат Багш Сурагч 

5 
Сэдэл, 

таамаглал 
ДНХ-ын тухай таамаглаж 

тайлбарлах. 
Сурагчид өөрийн таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө 
Туршилтын төлөвлөгөөг 

багаараа ярилцаж гаргах. 
Сурагчд авсан ажилын 

хуудасыг унших. 

25 Туршилт 
Багууд туршилт гүйцэтгэх 

явцад багш чиглүүлж, туслах. 

Багууд төлөвлөгөөний дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж 

ажиглах. 

5 Дүгнэлт Үр дүнгээс дүгнэлт бичих. 

 

Таамаглах ДНХ гэж юу вэ?  

Хэрэглэгдэхүүн Шилэн аяга, мод савах, этэнол, давс, угааны бодис, халбага, бүрокори, 

уур, нухуур, хайч, шүүмэл 

Туршилтын бэлтлэх 

1. Бүрокорийг хөргөхын тул гадаад тавих. 

2. Давс 7.5 г, угааны бодис 5мл, ус аягад хийж, бүгд 200 мл хийх. Энэ шигэн ДНХ-ны гарахын 

шигэн гэж болох. 

Туршилтын явц 

1. Бүрокорийн нахиаг хайчаар аваж, уур болон нухуур няцлах. 

2. 1-р хийж бодисд ДНХ-ны гарахын шигэн 30мл-ыг хийх. 1 удаа мод 

савахаар хутгах. 

3. 5-аас 10 минут хуртэл хүлээх. 

4. 3-р хийсэн бодис шүүмлээр шүүх. 

5. 4-р авсан шингэнд этанорыг хийх. 

6. Цагаан өнгийн бодис гараад, мод савахаар авах. Энэ цагаан өнгийн бодис ДНХ. 

Үр дүн Цагаан өнгийн бодис хараж байсан. Бас энэ бодис мод савахаар аваад, хагалсан. 

Дүгнэлт ДНХ нь аденин, цитозин, тимин, гуанин гэсэн дөрвөн төрлийн нуклеотидуудаас 

бүтсэн хоёр полинуклеотидын гинж хосолсон, давхар мушигий бүгэцтэй байдаг. 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн: 

  

Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 



ДНХ-ыг гарахын туршилт 

Зорилго Бүрокоригаас ДНХ-ыг гараж, ажиглаад ДНХ-ын тухай сонирхол татах. 

 

Хэрэглэгдэхүүн  

Шилэн аяга, мод савах, этэнол, давс, угааны бодис, халбага, бүрокори, уур, нухуур, хайч, 

шүүмэл 

Туршилтын явц 

1. Бүрокорийн нахиаг хайчаар аваж, уур болон нухуур няцлах. 

2. 1-р хийж бодисд ДНХ-ны гарахын шигэн 30мл-ыг хийх. 1 удаа мод савахаар хутгах. 

3. 5-аас 10 минут хуртэл хүлээх. 

4. 3-р хийсэн бодис шүүмлээр шүүх. 

5. 4-р авсан шингэнд этанорыг хийх. 

6. Цагаан өнгийн бодис гараад, мод савахаар авах. Энэ цагаан өнгийн бодис ДНХ. 

Таамаглал    ДНХ гэж юу вэ?  
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Үр дүн  Туршилтын үр дүнгээс ДНХ-ыг зураг зураарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

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

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

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

 

 

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


