
Уургийн шинж чанар 

Хамрах хүрээ   12 ангид 

Зорилго  Уургийн бүтэц ,шинж чанарыг судлах 

Хэрэглэгдхүүн Өндөгний цагаанаар уусмал бэлтгэх /усаар 6 дахин шингэлэх/, Хатуу NaOH, 

10%NaOH уусмал, 10%HCI уусмал, CuSO4  уусмал , Pb(NO3)2  уусмал, спирт, хуруу шил 6-ш, 
спиртэн дэн, индикаторын цаас, хуруу шилний тавиур, хямсаа 

Хичээлийн явц 

Туршилтын өмнө хичээл дээр биуретын урвал, уургийн бүтэц, шинж чанарын тухай заах 
хэрэгтэй. 

Хугацаа 
(Мин) 

Багш Сурагчид 

5 Уургийн тухай давтах Тайлбарыг анхааралтай сонсох 

10 Туршилтын явцыг тайлбарлах Өөрийн таамаглалаа илэрхийлэх 

15 Сургчидт туслах Туршилтыг зааврын  дагуу гүйцэтгэх 

10 Дүгнэлт  

 

Туршилтын явц 

Туршилтын өмнө 6 хуруу шил бүрт өндөгний цагаанаас 2мл хийх. 

Туршилт1: Чанарын урвал 

Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилэнд 10%NaOH уусмалаас 1 мл,  CuSO4  уусмалаас 

1-2 дуслыг нэмээд сэгсрээд ажиглах. 

Туршилт2: Уургийн бүтэц 

1. Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилэнд хатуу NaOH бага зэргийг хийгээд спиртэн дэнгээр 
халааж ажиглах. 

2. Нойтон улаан индикаторыг хямсаагаар бариад хуруу шилний амсарт бариад ажиглах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Дараа нь 10%HCI-ийн уусмалтай цаасыг хуруу шилний амсарт барих. 

4. Спиртэн дэнг унтраагаад хар тугалганы нитратын уусмалаас 1 мл хийх. 

Туршилт3: Уургийн төрөлх шинж чанар алдагдах /денатуржих/ 

1. Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилийг спиртэн дэнгээр халаах. 

2. Өөр 3 хуруу шилэнд 10%HCI- уусмалаас 1мл, спиртээс 1мл, CuSO4 уусмалаас 1-2 дусал 
хийгээд сэгсрэх. 

※Хуруу шилэнд байгаа уусмалын дээд хэсгээр халаах хэрэгтэй. Учир нь уусмал гэнэт 

буцлахгүй болно. 

 

 

Таамаглал 

1. Туршилт 1-д Ямар өнгөтэй болох вэ? 

     Ягаан өнгө болно                                                                                                                               . 

2. Туршилт 2-д индикатор ямар өнгөтэй болох вэ? 

      Хөх өнгөтэй болно                                                                                                                            . 

3. Туршилт 3-д ямар өөрчлөлт гарах вэ? 

      Тунадас үүсэх                                                                                                                                    . 

Үр дүн 

Туршилт 1:   Ямар өнгөтэй болсон бэ? 

                       -Ягаан 

 

Туршилт 2:  

1. Индикатор ямар өнгөтэй болсон бэ? 

                       -Хөх өнгөтэй болсон байна. 

2. HCI-ийн уусмалыг хуруу шилний амсар руу ойртуулахад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? 

             -Цагаан утаа  гарсан. 

3. Хар тугалганы нитратын уусмал хийхэд юу ажиглагдсан  бэ? 

              -Хар тунадас үүссэн байна. 

A.Халаах B.HCL D. CuSO4 C.C2H5OH 



Туршилт 3: Туршилтаар гарсан өөрчлөлтийг тэмдэглэх. 

Халаах, спирт, HCI, CuSO4 бүгд тунадас үүссэн. 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

1. Эхний туршилтаар өндөгний цагаанд ямар бодис байна бэ? 

      Хоёроос дээш пептид холбоотой бодис. 

2. Хоёр дах туршилтаар ямар бодис үүссэн бэ? 

       Аммиак 

3. Мөн хоёр дах туршилтанд хлорт устөрөгчтэй(HCl) ямар химийн урвал явагдсан бэ?  

Урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. 

NH3  + HCI → NH4 CI 

4.Хар тугалганы нитрат хийхэд ямар бодис үүссэн бэ? 

        PbS 

5.Хоёр дах туршилтаас уургийн найрлаганд ямар элемент байна гэж мэдэх вэ? 

         N     S 

6.Гурав дах туршилтаар ямар өөрчлөлт явагдсан бэ? 

        Уургийн төрөлх шинж чанар алдагдсан. 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн Химийн багш С.Оюумаа 

 

 

Халаах Спирт HCl CuSO4 



Уургийн шинж чанар 

Зорилго  Уургийн бүтэц ,шинж чанарыг судлах 

Хэрэглэгдхүүн Өндөгний цагаанаар уусмал бэлтгэх /усаар 6 дахин шингэлэх/, Хатуу NaOH, 

10%NaOH уусмал, 10%HCI уусмал, CuSO4  уусмал , Pb(NO3)2  уусмал, спирт, хуруу шил 6-ш, 
спиртэн дэн, индикаторын цаас, хуруу шилний тавиур, хямсаа 

Туршилтын явц 

Туршилтын өмнө 6 хуруу шил бүрт өндөгний цагаанаас 2мл хийх. 

Туршилт1: Чанарын урвал 

Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилэнд 10%NaOH уусмалаас 1 мл,  CuSO4  уусмалаас 

1-2 дуслыг нэмээд сэгсрээд ажиглах. 

Туршилт2: Уургийн бүтэц 

1. Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилэнд хатуу  NaOH бага зэргийг хийгээд спиртэн дэнгээр 
халааж ажиглах. 

2. Нойтон улаан  индикаторыг хямсаагаар бариад  хуруу шилний амсарт бариад ажиглах. 

3. Дараа нь 10%HCI-ийн уусмалтай цаасыг хуруу шилний амсарт барих. 

4. Спиртэн дэнг унтраагаад хар тугалганы нитратын уусмалаас 1 мл хийх 

Туршилт3: Уургийн төрөлх шинж чанар алдагдах /денатуржих/ 

1. Өндөгний цагаан бүхий хуруу шилийг спиртэн дэнгээр халаах 

2. Өөр 3 хуруу шилэнд 10%HCI- уусмалаас 1мл, спиртээс 1мл, CuSO4 уусмалаас 1-2 дусал 
хийгээд сэгсрэх. 

Таамаглал 

1. Туршилт 1-д Ямар өнгөтэй болох вэ? 

                                                                                                                                                                 . 

2. Туршилт 2-д индикатор ямар өнгөтэй болох вэ? 

                                                                                                                                                                 . 

3. Туршилт 3-д ямар өөрчлөлт гарах вэ? 

                                                                                                                                                                 . 

 

 

 

 



Үр дүн 

Туршилт 1:   Ямар өнгөтэй болсон бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

Туршилт 2:   

1. Индикатор ямар өнгөтэй болсон бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

2. HCI-ийн уусмалыг хуруу шилний амсар руу ойртуулахад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

3. Хар тугалганы нитратын уусмал хийхэд юу ажиглагдсан  бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

Туршилт 3:Туршилтаар гарсан өөрчлөлтийг тэмдэглэх 

Халаах                                            Спирт            

    HCI                                                  CuSO4     

Дүгнэлт 

1. Эхний туршилтаар өндөгний цагаанд ямар бодис байна бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

2. Хоёр дах туршилтаар ямар бодис үүссэн бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

3. Мөн хоёр дах туршилтанд хлорт устөрөгчтэй ямар химийн урвал явагдсан бэ?  

Урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. 

                                                                                                                                                                 . 

4.Хар тугалганы нитрат хийхэд ямар бодис үүссэн бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

5.Хоёр дах туршилтаас уургийн найрлаганд ямар элемент байна гэж мэдэх вэ? 

                                                                                                                                                                 . 

6.Гурав дах туршилтаар ямар өөрчлөлт явагдсан бэ? 

                                                                                                                                                                 . 

 

 

 Анги                      Нэр                                                     . 


