
Шүлсний амилазын задрал  
Хамрах хүрээ 10-р анги  

Зорилго  Амилаза энзимийн хяналт дор цардуулын задрал амны хөндийд явагддаг гэдгийг 

судлах  

Хэрэглэгдэхүүн 

Иодын уусмал, жижиг линзний сав , шилэн сав, хуруу шил, пипетка, шилэн саваа, сахар, 

крахмал, давс, секундомер 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 

(Минут) 

Багш Сурагчид 

5 

Иодын уусмалын шинж чанарыг  таниулах. 

Сурагчид сахар, давс, крахмал 

ашиглан  цардуулын туршилттай 

харьцуулан ажиглалт хийх. 

5 Амилазагийн идэвхийг ярих. Сурагчид сонсох. 

5 Туршилтын өмнө болон дараа иодын уусмал 

ямар өнгө үзүүлэх вэ? Туршилтыг ажиглуулах.  
Сурагчид бодох. 

15 Сурагчид туршилт хийхэд багш дэмжлэг 

үзүүлэх. 
Туршилт хийх. 

10 Дүгнэлт хийх,ярилцах,батлах. 

 

Туршилтын явц 

1. Усанд бага зэрэг крахмал хийж уусган цардуулын уусмал бэлтгэх. 

2. Амандаа ус балгаад  30 сек хүлээгээд  аман дахь усаа саванд буцааж хийн амилазагийн уусмал 

бэлтгэх.  

3. 6 ширхэг жижиг саванд пипеткаар иодын уусмалаас 2,3 дусал хийх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Крахмалын уусмалаас 20 мл болон амилазагийн уусмалаас 1 мл-ийг  тус тус холих. 

      Жижиг саванд шинэ пипетк ашиглан хольсон уусмалаас 1 дуслыг дусаагаад шилэн 

саваагаар холих. 

       1-р  саванд  0 секундэнд, 2-р  саванд 1 минутанд, 3-р саванд 2 минутанд,  

4-р саванд 3 минутанд, 5-р саванд 4минутанд, 6-р  саванд 5 минутанд хийх. 

Таамаглал  

Цардуудын уусмал,амилазагийн уусмал,иодын уусмалыг хооронд нь холиход туршилтын өмнө 

болон дараа ямар өнгө үзүүлэх вэ? 

 

Туршилтын  хийхээс өмнө -Иодын уусмалыг цардуулын уусмалтай холиход хөх өнгө үүснэ.    

Крахмалын уусмал,амилазагийн уусмал,иодын уусмалаас холиход шар өнгө  үүснэ.                                                                                                



Үр дүн  

Туршилтын явцад гарсан өнгөнүүдээ нэрлэж бичих.Өнгийн харандаа байвал зураарай. 

Минут 0 1 2 3 4 5 

Өнгө  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

1.Яагаад өнгө нь өөрчлөгдсөн бэ? 

      Амилаза цардуулыг задласан учраас иодтой урвалд орохгүй болсон                                    . 

  

2. Цардуулын концентраци болон цардуул, амилазагийн масс өөрчлөгдсөн үү? 

Хүснэгтэнд зураарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багшид өгөх зөвлөгөө  

・Сурагчид цардуулыг таних иодын урвал мэдэхгүй байвал туршилтын өмнө тайлбарлаж 

энгийн туршилт хийх.  

・Жижиг савны  оронд хуруу шил хэрэглэж болно. Хуруу шил ашиглаж байгаа тохиолдолд  

хуруу шилэнд иодын уусмалаас 3, 4 дусал хийгээд минут бүрд  2-3 см амилаза болон 

цардуулын уусмалыг нэмж хийх.   

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн Биологийн багш А.Мөнхзаяа 



Анги                    Нэр                                                  . 

Шүлсний амилаза цардуулыг задлах 
Зорилго  Амилаза энзимийн хяналт дор цардуулын задрал амны хөндийд явагддаг гэдгийг 

судлах  

Хэрэглэгдэхүүн 

Иодын уусмал, жижиг линзний сав , шилэн сав, хуруу шил, пипетка, шилэн саваа, сахар, 

крахмал, давс, секундомер 

Туршилтын явц 

1. Усанд бага зэрэг крахмал хийж уусган цардуулын уусмал бэлтгэх. 

2. Амандаа ус балгаад  30 сек хүлээгээд  аман дахь усаа саванд буцааж хийн амилазагийн уусмал 

бэлтгэх.  

3. 6 ширхэг жижиг саванд пипеткаар иодын уусмалаас 2,3 дусал хийх. 

4. Крахмалын уусмалаас 20 мл болон амилазагийн уусмалаас 1 мл-ийг  тус тус холих. 

      Жижиг саванд шинэ пипетк ашиглан хольсон уусмалаас 1 дуслыг дусаагаад шилэн 

саваагаар холих. 

       1-р  саванд  0 секундэнд, 2-р  саванд 1 минутанд, 3-р саванд 2 минутанд,  

4-р саванд 3 минутанд, 5-р саванд 4минутанд, 6-р  саванд 5 минутанд хийх. 

Таамаглал  

Цардуудын уусмал,амилазагийн уусмал,иодын уусмалыг хооронд нь холиход туршилтын өмнө 

болон дараа ямар өнгө үзүүлэх вэ? 

 

 Өмнө:                                                               Дараа:                                                                        . 

Үр дүн  

Туршилтын явцад гарсан өнгөнүүдээ бичих.Өнгийн харандаа байвал зураарай. 

Минут 0 1 2 3 4 5 

Өнгө  

 

     

 

Дүгнэлт  

1.Яагаад өнгө нь өөрчлөгдсөн бэ? 

                                                                                                                                                               . 

  

2. Цардуулын концентраци болон глюкоз, амилазагийн масс өөрчлөгдсөн үү? 

Хүснэгтэнд зураарай. 

 

 


