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Архины туршилт 

Хамрах хүрээ 10-р анги эрүүл мэнд 

Зорилго Архи нь биений нөлөөний тухай ойлгох. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

10  Сэдэл, 
таамаглал 

Архины тухай таамаглаж тайлбарлах. Сурагчид өөрийн 
таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө Туршилтын төлөвлөгөөг багаараа ярилцаж 
гаргах. 

Сурагчд авсан ажилын 
хуудасыг унших. 

15  Туршилт Сурагчид туршилт гүйцэтгэх явцад багш 
чиглүүлж, туслах. Сурагчид хүлээхын турш 

арихын нөлөөг тайлбарлах. 

Сурагчид төлөвлөгөөний 
дагуу туршилтыг 

гүйцэтгэж ажиглах. 

10 Дүгнэлт Дүгнэлтний тухай тайлбарлах. 

 

Таамаглах Архи нь биед ямар нөлөөтэй вэ? Бас чи архины тухай хүчтэй эсвэл хүчтэйгүй аль нь 

вэ? 

Хэрэглэгдэхүүн Спирт/цэвэл спиртаас сайн хараж болно /, сарпитик, скоч, хайч 

Туршилтын бэлтгэх 

 Цаасыг 2см × 2см хэмжээ зүсэх. 

Туршилтын явц 

1. Зүссэн цаасыг 3-аас 4 ш хүртэл авж цаасанд спиртыг 4-аас 5 хүртэл хийх. 

2. 1-р хийсэн цаасыг гард скочоор дараж 7 минут хүлээх. 

3. Дарсан цаасыг аваж гар ажиглах. 

4. Хэрвээ 3-р хийгээд гар нь улаан өнгөтэй болхгүй бол, өшөө 10 минут 

хүлээж гар ажиглах. 

Үр дүн Хүлээж гарын өнгө нь дараах өөрчлөгдөх. 

7 минут хүлээж гар нь улаан өнгөтэй Архийг огт ч ууж чадахгүй 

10 минут хүлээж гар нь улаан өнгөтэй Архийг  бага ууж чадна  

Гар өөрчлөгдөөгүй Архийг ууж чадах эсэх 

Дүгнэлт 

Архины тухай хүчтэй ба хүчгүй нь байна. Архины хүчтэй хүмүүс Альдегиддегидрогеназа гэж 

Фермент нь сайн ажилдаг/Улаан өнгөтэй болоогүй хүн/. Альдегиддегидрогеназаыг бага 

ажиллаж байвал архи бага ууж чадна/10 минут хүлээж гар нь улаан өнгөтэй/. Харин 

Альдегиддегидрогеназыг огт ч ажилагүй бол, архи ууч чадхгүй/7 минут хүлээж гар нь улаан 

өнгтэй/. Монгол төрхтөн нь архины тухай хүчтэй харыуаа бол 5% хүчгүйний тухай харыуаа 

бол 45 % байна. 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн эрүүл мэндийн багш 

Г.Даваадулам 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 
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Архины туршилт 

Зорилго Архи нь биений нөлөөний тухай ойлгох. 

 

Таамаглал Архи нь хүний биед ямар нөлөөтэй вэ? Чи архины хүний биед үзүүлэх нөлөөний 

талаар хүчтэй эсвэл хүчтэйгүй аль нь вэ? 
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Хэрэглэгдэхүүн Спирт, сарпитик, скоч, хайч 

 

Туршилтын явц 

1. Зүссэн цаас 3-аас 4 хүртэл аваж цаасанд спиртыг  4-аас 5 хүртэл хийх. 

2. 1-р хийсэн цаасыг гард скочоор дараж 7 минут хүлээх. 

3. Дарсан цаасыг аваж гар ажиглах. 

4. Хэрвээ 3-р хийгээд гар нь улаан өнгөтэй болхгүй бол, өшөө 10 минут хүлээж гар ажиглах. 

Үр дүн Туршилт хийгээд чиний гарын өнгө ямар өөрчлөлгдөх вэ? 
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Дүгнэлт 
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Гэрийн даалгавар 

Согтсон үедээ хүмүүст хандах хандлага ямар байдаг вэ? 
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Анги.................нэр................................................... 


