
Дөлний өнгө таних 

 

 

 

 

 

 

 

Хамрах анги 10-р анги 

Зорилго Дөлний өнгийг таниж ямар элемент болохыг шинжлэн судлах 

Хэрэглэгдэхүүн 

Спирт, сав, шүдэнз, хөвөн, төмөр таг, NaCl, LiCI, KCI, CuCI2, CaCO3, BaCI2, цацагч, хийн дэнлүү 

Хичээлийн явц  

Хугацаа Багш Сурагчид 

10минут Хийн дэнлүү асааж NaCI уусмал болон NaНСO3 
уусмал цацаж дөлний өнгө өөрчлөгдсөн шалтгаан 
юу вэ? Яагаад? 

Хариулах 

5 минут Дөлний өнгийг танихыг тайлбарлах Сонсох 

5 минут Туршилтын явцыг тайлбарлах Сонсох  

10 минут Сурагчдад туршилт хийхэд туслах Туршилт хийх 

10 минут Дүгнэлт   

 

Багшын туршилт 

1. Цацагчйд NaCI уусмал болон NaНСO3 уусмал тус тус хийгээд цацах. 
2. Уусмалыг цацсан газарт галыг оилтуулах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Туршилтын явц 

1. Сав бүрт бодис хийгээд спирттэй холих. 
2. Саванд байгаа бодисоо хөвөнд шингээн төмөр таган дээр тавих. 
3. Савны урд төмөр тагтай бодисоо өрөх. 
4. Хөвөнд шингээсэн бүх бодисоо зэрэг асаах. 

Цацах 



Таамаглал 

1. Солиут буудуулахад яагаад олон өнгө гарч цацардаг вэ? 
 
 Химийн урвал явагдаж, олон элементүүд байгаа учир өөр өөр өнгө өгөн цацардаг                   . 
 
2. Хийн дэнлүү асааж NaCI уусмал болон NaНСO3 уусмал цацахад дөлний өнгө ямар болох 
вэ? Яагаад? 

 
  Хоёуулаа шар өнгө болно. Учирн нь хоёр бодисд хоёууланд нь Na байгаа учир                          . 

 

Үр дүн 1-6 бодисууд ямар өнгө үзүүлсэн бэ? Ямар элемент байж болох вэ? бичээрэй. 

 
1.....................                           2......................                               3......................... 
 
4.....................                           5......................                               6........................ 
 

Дүгнэлт 

Шүлтийн металл, газрын шүлтийн металл, 13-р бүлэг 18-р бүлгийн металлын дөлний өнгийг 
таних туршилт хийж таниж мэднэ.  
 

Li –улаан, Na- шар,  K- ягаан, Ca- улбар шар, Sr- Ув улаан,  Ba- шар, Cu- хөх ногоон,  

B- ногоон, In- хөхөвтөр 

Галаар уусмалыг халааж байгаа учраас энерги их ялгарч электрон тогтворгүй төлөвт оршиж 
байгаа учир гэрэл өгч байгаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багшид зөвлөмж 

(1) Туршилтын өмнө бүх бодисыг спиртэнд уусгаад тоо бичсэн саванд хийж бэлтгэх хэрэгтэй. 

Сурагчид туршилт хийхдаа савны урд хөвөн тавих. 

(2) Энэ туршилт дээр Na Ca Ba төстэй өнгө болно. Туршилтаас бүх элементүүдийг ялган таних  
хэцүү. Туршилтын дараа багш зөв хариултыг хэлэхдээ тайрбалаарай. 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн Химийн багш М.Энхмаа 

Энерги авах Гэрэл гарах 

Тогтвортой Тогтвортой Тогтворгүй 



Анги                    Нэр                                                  . 

Дөлний өнгө таних 

Зорилго Дөлний өнгийг таниж ямар элемент болохыг шинжлэн судлах 

Хэрэглэгдэхүүн 

Спирт, сав, шүдэнз, хөвөн, NaOH, LiCI, KCI, CuCI2, CaCO3, BaCI2, цацагч, хийн дэнлүү 
 

Туршилтын явц 

1. Сав бүрт бодис хийгээд спирттэй холих. 
2. Саванд байгаа бодисоо хөвөнд шингээн төмөр таган дээр тавих. 
3. Савны урд төмөр тагтай бодисоо өрөх. 
4. Хөвөнд шингээсэн бүх бодисоо зэрэг асаах. 

 

Таамаглал 

1. Солиут буудуулахад яагаад олон өнгө гарч цацардаг вэ? 
 
                                                                                                                                                               . 
 
2. Хийн дэнлүү асааж NaCI уусмал болон NaНСO3 уусмал цацаж ямар дөлний өнгө болох вэ? 
Яагаад? 

 
                                                                                                                                                               . 

 

Үр дүн 1-6 бодисууд ямар өнгө үзүүлсэн бэ? Ямар элемент байж болох вэ? бичээрэй. 

 
1.....................                           2......................                               3......................... 
 
4.....................                           5......................                               6........................ 
 

Дүгнэлт 

 

 


