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Хураангуй: 8-р ангийн сурагчдын “халах урвал” сэдвийн хүрээнд гүйцэтгэсэн даалгаврын үр дүнд макро, 

тэмдгийн, субмикро түвшин хоорондын хамаарлыг холбон илэрхийлэх, макро түвшний цаад мөн чанарыг 

төсөөлөх чадвар думтаг байсан. Тиймээс “химийн урвал” сэдвийн хүрээнд сурагчдын мэдлэг ойлголтыг 6 

асуулт бүхий 2-түвшинт даалгавар боловсруулан судалсан болно. Судалгаанд “Глобал” болон 9-р 

сургуулийн 7-р ангийн 44, 8-р ангийн 66, 9-р ангийн 66, нийт 176 сурагч хамрагдсан. Хими, физик үзэгдлийн 

макро түвшний ойлголтын талаар нийт сурагчдын 11.4% нь химийн урвалын дүнд тунадас хэрхэн үүсэж 

бий болдог, түүний шалтгааныг ШУ-ы үүднээс зөв сонгосон. 20.4% нь тунадас үүсэж буй эсвэл түүний 

шалтгааны аль нэгийг зөв сонгосон. Үүнээс харахад ахуйн болон химийн тунадас үүсэх үзэгдлийг ялган 

таньж, учир шалтгааныг харгалзуулан харж чадахгүй байна. Нийт сурагчдын 29% нь химийн үзэгдлийг 

физикийн үзэгдлээс ялган таньж түүний шалтгааныг тодорхойлж чадсан бол бусад сурагчдын хувьд 

амьдрал дээрх хими, физик үзэгдлийн ялгааг таньж, шалтгааныг тайлбарлаж чадахгүй байна. Нийт 

сурагчдын 42% төмөр зэврэх үзэгдлийг химийн үзэгдэл гэж үзсэн, шалтгаан болон зэврэлд нөлөөлөх хүчин 

зүйлийг зөв тодорхойлж чадсан байна. Макро түвшинд ахуйд өргөн тохиолддог физик, химийн үзэгдлийг 

ялган таних, яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн шалтгаанаа харгалзуулан тайлбарлах чадвар сул байгаа нь 

харагдаж байна. Химийн субмикро түвшний ойлголтыг судлахад нийт сурагчдын 25% нь төмрөөс хэрхэн 

зэв үүсэж буй зураг, түүний шалтгааныг зөв хийж гүйцэтгэсэн байна. 8% нь урвал явагдаж буй үеийг 

жижиг хэсгийн түвшинд илэрхийлсэн зураг, хариултын шалтгааныг зөв сонгосон байна. Үүнээс харахад 

макро түвшний ажиглалт, мэдлэгээ субмикро түвшинд төсөөлөхөд бэрхшээл учирч байгаа нь химийн 

урвал ойлголтын мэдлэг, чадвар дутмаг байх шалтгаан болж байна. 

Түлхүүр үг: оношлох даалгавар, 2-түвшинт даалгавар, химийн урвал, алтернатив ойлголт 

1. УДИРТГАЛ 

Дийлэнх оюутан, сурагчдын сэтгэлийг макро түвшний үйл явдлууд татдаг, мөн тэдний 

сонирхлыг энэ түвшинд татахад илүү хялбар байдаг боловч энэхүү сонирхлыг тэмдгийн болон 

субмикро түвшинд тогтвортой байлгах нь сурган хүмүүжүүлэх ухааны бодит бэрхшээл болсоор 

л явна. Энэ нь хими, физик болон биологийн олон тооны үзэгдлүүдийг зөвхөн атом, молекулын 

хөдөлгөөн болон зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд үндэслэн ойлгох замаар тайлбарлаж 

болдогоороо онцлог юм [9]. Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд 7-12-р анги хүртэл тасралтгүй давтагдан 

гүнзгийрдэг чухал ойлголтын нэг нь “химийн урвал”-ын тухай ойлголт юм. Химийн урвалын 

тухай ойлголтыг макро (нүдэнд үзэгдэх гадаад илрэлээр нь илэрхийлэх), тэмдгийн (илрэлийг ..., 

тэмдэг томьёо ашиглан илэрхийлэх), субмикро (жижиг хэсгээр загварчлах) түвшинд, мөн 

түвшин хоорондын холбоо хамаарлыг эдгээр 3 түвшинд тодорхойлдог. 8-р ангийн “халах урвал” 

сэдвийн хүрээнд сурагчдаас макро, тэмдгийн, субмикро түвшний алтернатив ойлголтууд илэрч 

байсан тул сурагчдад “химийн урвал”-ын тухай ойлголтын мэдлэгийг тодорхойлох шаардлага 

үүссэн бөгөөд 6 асуулт бүхий 2-түвшинт даалгаврыг боловсруулан суралцагчдаас сорилыг 

авсан. 
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2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1. Оношлох даалгавар буюу 2-түвшинт даалгавар 

Уламжлалт олон сонголтот даалгавраар (асуулт, гүйцээх, хамгийн зөв хариу, хоосон зайнууд 

нөхөх, хариулт хязгаарлалтгүй, хоёулаа/аль нь ч биш) суралцагчдын сонгосон сонголтын цаад 

шалтгааныг баталж, нотолж чаддаггүй учраас алдаатай ойлголтыг ил болгоход нь хүндрэлтэй 

байдал үүсдэг. Тиймээс энэхүү уламжлалт олон сонголтот даалгаврын хязгаарлалтыг 2, 3, 4-

түвшинт даалгаврууд нь нөхдөг болохыг эрдэмтэд тогтоосон байна. Олон-түвшинт даалгавар тус 

бүрийн онцлогийг доорх хүснэгтэд үзүүллээ. Үүнээс энэхүү судалгааны ажилд 2-түвшинт 

даалгаврыг ашиглах бөгөөд 1-р түвшинд олон сонголтот агуулгын асуултууд, 2-р түвшинд 1-р 

түвшинд хариулт өгөх шалтгаануудын (үндэслэлүүдийн) бүрдлүүдийг багтаасан байдаг. [1] 

Хүснэгт 1. Олон-түвшинт тестийн төрөл, тэдгээрийн онцлог 

Олон-түвшинт 

тест (multiple-

tier tests) 

1-р түвшин 2-р түвшин 3-р түвшин 4-р түвшин 

2-түвшинт тест 

Агуулгын 

хариултыг 

шаарддаг. 

Хариултын учир 

шалтгааныг 
шаарддаг. 

- - 

3-түвшинт тест 
Хариултдаа хэр зэрэг 

итгэлтэй 
байгааг асуудаг. 

 

- 

4-түвшинт тест 

1-р түвшинд 

өгсөн хариултдаа 

хэр итгэлтэй 

байгааг асуудаг. 

1-р түвшинд өгөгдсөн 

хариултынхаа учир 

шалтгааныг асуудаг. 

3-р түвшинд сонго-

сон учир шалтгаан-

даа хэр итгэлтэй 

байгааг асуудаг. 
Эх сурвалж: [1]-ийг үндэслэн судлаачийн боловсруулсан хүснэгт 

2.2. Алтернатив ойлголт, алдаатай ойлголт 

МУИС-ийн бакалаврын түвшний оюутнууд “химийн урвал” сэдвийн хүрээнд дараах судалгааг 

хийсэн байна. Б.Пүрэвсүрэн нь 2014 онд Химийн урвал сэдвээр 8-р ангийн сурагчдын өмнөх 

төсөөллийг химийн хичээлээр судалсан дүн сэдэвт бүтээлээрээ сэдвийн хүрээнд илрэх 

боломжтой 41 өмнөх төсөөллийг ялган тодорхойлсон. Харин хичээлийн ажиглалт судалгааны 

дүнд 17 өмнөх төсөөлөл сурагчдаас илэрсэн бөгөөд тухайн хичээлийн агуулга, багшийн арга зүй, 

сурагчдаас асууж буй асуулт зэргээс хамаарч байгааг тогтоосон байна. 

Г.Пүрэвмаа нь 2015 онд Химийн урвал сэдвээр сурагчдын гаргадаг алдааг судалсан дүн (9-р 

анги) сэдэвт бакалаврын дипломын ажлаараа өмнөх мэдлэгийн бүтэц эзэмшилтийн алдааг 

илрүүлж, хичээл төлөвлөлтдөө тусгах хэрэгцээтэй байгааг тогтоосон байна. Мөн “химийн 

урвал”-ын тухай ойлголтыг судлахад илүү үр дүнтэй байх 8-алхамт аргачлалыг боловсруулан 

санал болгосон. 

Д.Гантөмөр нь 2016 онд Химийн урвал сэдвээр сурагчдын өмнөх төсөөлөл, алдаатай ойлголтыг 

судалсан (9- р анги) бөгөөд сурагчдад 27 өмнөх төсөөлөл, 43 алдаатай ойлголт, 70 зөв төсөөлөл 

илэрч байгааг тогтоосон байна. Хичээлийн явцад өмнөх төсөөлөл нь алдаатай ойлголтоор 

солигдох боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийн арга зүйгээс хамаарч алдаатай ойлголтыг засах 

боломжтой гэж дүгнэсэн байна. 

Б.Батчимэг нь 2017 онд бакалаврын дипломын ажлаараа “Химийн кинетик сэдвийн хүрээнд 

ЕБС-ийн багш болон сурагчдын алтернатив ойлголт, бэрхшээлийг судалж илрүүлэх зорилгын 

хүрээнд олон улсын хөтөлбөртэй сургуулийн ахлах ангийн 20 сурагчдын хувьд 11 алтернатив 

ойлголт, 9 бэрхшээл, ЕБС-ийн 10-р ангийн 29 сурагчдад 33 алтернатив ойлголт байгааг 

илрүүлсэн бөгөөд хичээлийн явцад нэг алтернатив ойлголт өөр нэг алтернатив ойлголтоор 

өөрчлөгдөж байгааг тогтоосон байна. Энэ нь химийн урвалыг илэрхийлж буй макро, тэмдгийн, 

субмикро түвшин, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг холбон илэрхийлж ойлгохгүй байна. Мөн 

“химийн урвал”-ыг илэрхийлэх системтэй онол арга зүйн шийдэл хэрэгтэй гэдгийг онцлон 

тогтоосон байна. 
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3. АРГА ЗҮЙ 

“Химийн урвал” сэдвийн хүрээнд сурагчдын мэдлэг чадварыг судлахын тулд 6 асуулт бүхий 2-

түвшинт даалгаврыг боловсруулан 2019-2020 оны хичээлийн жилд Глобал болон 9-р сургуулийн 

7, 8, 9-р ангийн нийт 176 сурагчдаас сорилыг авсан. Сорилын үр дүнг Microsoft Excel программ 

ашиглан боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хими, физик үзэгдлийн макро түвшний ойлголтын талаар 

1. Нийт сурагчдын 11.4% (20) эхний түвшинд 1.b. химийн урвалын дүнд тунадас үүсэж 

байгааг, 2 дахь түвшинд 2.b. хэрхэн яаж үүссэн байвал тунадас гэж үзэх шалтгааныг 2-

түвшинд хоёуланд нь зөв сонгосон байна. 

Нийт сурагчдын 10.2% (18) нь 1-р түвшинд химийн урвалын дүнд тунадас үүсэж буй зураг 

(b)-ийг зөв сонгоод 2 дахь түвшинд тунадас хэрхэн, ямар байдалтайгаар үүсэж байгаа 

шалтгааныг сонгохдоо a- шингэн дотор байгаа уусаагүй хатуу төлөвтэй бодис, c-бие биедээ 

уусч холилдоогүй доороо тунаж буй шингэн, d-шингэн дотор хатуу бодис хийнгүүт ялгарч 

харагдаж байгаа хатуу бодис гэсэн буруу тайлбарыг сонгосон байна. Энэ нь урвалын дүнд 

тунадас үүсэж буй зургийг зөв сонгож байгаа хэдий ч 2 дахь түвшний тайлбар, шалтгаантай 

зөв харьцуулан харгалзуулж харж чадахгүй байгааг илэрхийлж байна. 

Мөн адил нийт сурагчдын 10.2% (18) нь эхний түвшинд a-төмрийн үртэс усанд уусахгүй 

живэх, c-давсны ханасан уусмал үүсэх, d-шүүсэнд жүржийн талст тунах гэсэн 

буруу хариултуудыг сонгон, 2 дахь түвшинд тунадас хэрхэн үүсэж байгаа 

шалтгааныг b гэж зөв сонгосон байна. Энэ нь 2 дахь түвшний тайлбарт буй 

химийн үзэгдлийн дүнд гэдгийг эхний түвшний асуултдаа тусган буулгаж 

харахгүй ахуйн үзэгдлийн талаас буюу химийн үзэгдлийг физикийн 

үзэгдлээс ялган харж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

Үүнээс харахад химийн ШУ-ы үүднээс “урвалын дүнд тунадас үүсэж байгаа, 

мөн түүний шалтгааныг тайлбарлах химийн урвалын тухай ойлголт” бүрэн 

төлөвшөөгүй байна. 
2. Нийт сурагчдын 29.0% (51) нь 1-р түвшний асуулт болон 2-р түвшний шалтгааныг хоёуланг 

нь зөв буюу химийн үзэгдлийг физикийн үзэгдлээс ялган таньж, түүний шалтгааныг 

тайлбарлаж чадаж байна. Харин нийт сурагчдын тус бүр 6.8% (12) нь cc, cd хариултуудыг 

сонгосон байна. Эхний түвшинд химийн үзэгдлийг с-нүүрс шатах, зэс аяга ногоорох, 

аспирин с-г усанд уусгах гэж зөв сонгосон хэдий ч 2-р түвшинд c-төлөвийн шилжилт, d-

“бодисын хэлбэр дүрс, хэмжээ, өнгө, эзлэхүүн, нягт өөрчлөгдөх”- ийг химийн үзэгдэл гэж 

үзсэн байна. Энэ нь эдгээр сонгосон үзэгдлээ яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн болох учир 

шалтгааныг тайлбарлаж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

3. Нийт сурагчдын 42% (74) нь эхний түвшинд b-төмөр зэврэх үзэгдлийг химийн үзэгдэл 

болох, 2-р түвшинд a-яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн шалтгаан, 3 дахь асуултад a-төмөр 

зэврэх үзэгдэл явагдахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг гурван түвшинд гурвууланд нь зөв 

сонгосон байна. 

4. Нийт сурагчдын 8.5% (15) нь aca-төмөр ямар нэгэн хувиралд орж өөрчлөгдөөгүй зөвхөн 

физик шинж чанар нь өөрчлөгдсөн тул физикийн үзэгдэл гэж илэрхийлсэн нь физикийн 

үзэгдэл, химийн үзэгдлийн ялгааг таньж тогтоож чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

15% (27) нь cba буюу хими, физик үзэгдэл хоёулаа мөн гэж үзсэн нь мөн л адил хими, физик 

үзэгдлээ ялган таньж чадахгүй байгааг баталж байна. 

6.3% (11) нь b-төмөр зэврэх нь химийн үзэгдэл, a-яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн 

шалтгааныг зөв сонгосон хэдий ч зэврэх үзэгдэл явагдах зайлшгүй нөхцөлд зөвхөн c-ус 

(чийг) л нөлөөлнө гэж үзсэн байна. 
4.5% (8) нь acc буюу зөвхөн физикийн үзэгдэл, 4% (7) нь cbc буюу хими, физик үзэгдэл 
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хоёулаа мөн гэж буруу хариулсан бөгөөд зэврэл явагдах зайлшгүй нөхцөл нь зөвхөн ус 

(чийг) гэж үзэж байна. Энэ нь хичээлээр үзсэн төмөр зэврэх үзэгдэлд агаар зайлшгүй байх 

хэрэгтэй гэдгийг байдаг л зүйл гэж үзэн тооцохгүй байж болох юм. 

Химийн үзэгдлийн субмикро түвшний ойлголтын талаар 

1. 25% нь эхний түвшний зэв үүсэж буй үзэгдлийг илэрхийлсэн зураг, 2 дахь түвшний төмөр 

хэрхэн зэвэрч буй шалтгааныг тус тус зөв сонгосон байна. 9.1% (16) нь 2-түвшинд хоёуланд 

нь bc-төмрийн гадаргуу дээр зэв наалддаг гэж сонгосон байна. 23% (40) нь 1-р түвшинд b-

төмөрт (төмрийн жижиг хэсэгт) ямар нэгэн өөрчлөлт оролгүйгээр зөвхөн төмрийн гадаргуу 

дээр зэв наалдсан зургийг сонгосон, 2-р түвшинд энэхүү зургийг сонгосон шалтгаанаа d-

төмөр урвалд орж зэв үүсгэдэг гэж үзсэн байна. Хэрэв төмөр урвалд орж зэв үүсгэдэг бол 

урвалын дүнд төмөрт өөрчлөлт орсон зургийг сонгоогүй байна. Үүнээс харахад химийн 

урвалын дүнд төмөр хэрхэн зэвэрч зэвийг үүсгэдэг, түүний шалтгааныг амьдрал ахуй дахь 

жишээндээ холбон төсөөлж ойлгодоггүй, ахуйгаас олж авсан ойлголт нь химийн ШУ-ы мөн 

чанарыг илэрхийлсэн мэдлэгээр бүрэн өөрчлөгдөөгүй болох нь харагдаж байна. 

2. 17.7% (31) нь 1 болон 2-р түвшинд хий үүсч буй үзэгдлийг зөв сонгосон хэрнээ хийг нүдэнд 

харагддаггүй тул жингүй, тодорхой массгүй гэсэн алдаатай ойлголттой байна. 

21.6% (38) нь 1 болон 2-р түвшинд хий болохыг зөв сонгосон хэрнээ хий нь агаарт дэгдэж 

алга болдог (устдаг) гэсэн алдаатай ойлголттой байгаа нь тус тус харагдаж байна. 

3. Нийт сурагчдын 8.0% (14) нь эхний түвшинд e-урвал явагдаж байгаа үеийг субмикро 

түвшний хувьд зөв дүрсэлсэн зургийг сонгох, 2 дахь түвшинд d-сонгосон зураг нь урвалд 

орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна гэж хоёр түвшинд 

хоёуланд нь зөв хариулсан байна. 

18.8% (33) нь d-урвалд орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байх ёстой 

гэдэг мөн чанарыг мэддэг хэдий ч эхний d-субмикро түвшинд дүрслэсэн зургийг сонгохдоо 

бодис 1 жижиг хэсгээс тогтдог гэж төсөөлж байна. 

6.8% (12) нь gd буюу эхний түвшинд урвал явагдаж байгаа үеийг сонгох байсан бөгөөд 

устөрөгчийн хийн жижиг хэсгүүд агаарт тархаж буйг сонгоогүй харин урвал явагдаж эхэлж 

буй үеийг илэрхийлсэн буруу хариултыг сонгосон байна. Ингэхдээ 2 дахь түвшний урвалд 

орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна гэдэг тайлбарыг зөв 

сонгосон. Үүнээс харахад сурагчид харж буй макро түвшний зураглалыг субмикро түвшинд 

урвалын эхэнд, явцад, төгсгөлд гэх мэтчилэн давталттай, ялгаатайгаар дүрслэн зурснаар 

түвшин хоорондын холбоо хамаарал, шалтгааныг учирлан тайлбарлахад маш чухал болох 

нь харагдаж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад сурагчид хичээлийн явцад мөн амьдрал дээрх макро түвшний 

ажиглалтын үр дүн болох нүдэнд ил харагдаж буй зүйлийн цаад мөн чанар, учир шалтгааныг 

яагаад гэдгийг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй байна. 

Макро түвшнээс субмикро түвшинд буулган төсөөлөн харах чадвар сул байгаа бөгөөд энэ нь 

ахуйн ойлголт хичээлийн явцад болон дараа химийн ШУ-ы ойлголтоор бүрэн солигдоогүй 

байна. Үүний шалтгаан нь макро, тэмдгийн, субмикро түвшинд мөн түвшин хоорондын холбоо 

хамаарлыг гаргахуйцаар системчилж ойлгохгүй байгаа нь химийн урвалын талаарх мэдлэг 

ойлголт дутмаг байгааг харуулж байна. Тиймээс “химийн урвал”-ын тухай ойлголтыг 

эзэмшүүлэхдээ дасгал даалгавар мөн хичээлийн үйл явцаар дамжуулан түвшин хоорондын 

холбоо хамаарал, учир шалтгааныг үйл ажиллагаа бүрт сайтар төлөвлөх нь мэдлэг эзэмшилтэд 

чухал нөлөө үзүүлэх юм. 
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ХАВСРАЛТ 

...-р ангийн “Химийн урвал” сэдвийн мэдлэгийг шалгах сорилго 

Анги: … Нэр: .................................. Огноо: ................ Оноо: .... 

1. Алинд нь тунадас үүсэж байна вэ? (1 оноо) 

a. 

Үзэгдэл 1: Усан дээр төмрийн үртэс нэмээд сайтар хутгах 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

 

 

              Нунтаг төмөр 

                                               Ус 

 

Ус 
                                   Нунтаг төмөр 

 

b. 

Үзэгдэл 2: Зэсийн хлорид болон натрийн гидроксидыг нэмээд сэгсрэх 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

                        Зэсийн 

                       Хлорид 

 

                     Натрийн  

                  гидроксид 

Натрийн  

хлорид 
 

Зэсийн  

гидроксид 

 

c. 

Үзэгдэл 3: Усан дээр давс нэмээд сайтар хутгах 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

 

 

 

Давс                                  Ус 

Давсны  

ханасан уусмал 
 

Давс 

 

d. 

Үзэгдэл 4: Жүржийн өтгөн шүүсийг усаар шингэлэх 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 
 

 

 

 

Жүржийн                            Ус 

              өтгөн шүүс 

Жүржийн 

шүүс 
 

Жүржийн  

талст 
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Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Шингэн дотор байгаа уусаагүй хатуу төлөвтэй бодисыг тунадас гэнэ. 

b. Зөвхөн химийн үзэгдлийн дүнд үүсэх ба хатуу байдлаар нүдэнд ялгарч харагдаж байгаа 

бодисыг тунадас гэнэ. 

c. Бие биедээ уусч холилдоогүй доороо тунаж буй шингэнийг тунадас гэж хэлнэ. 

d. Шингэн дотор хатуу бодис хийнгүүт ялгарч харагдаж байгаа хатуу бодисыг тунадас гэнэ. 

e. .......................................................................................................... 

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

2. Өгсөн үзэгдлүүдээс аль нь химийн үзэгдэлд хамаарах вэ? (1 оноо) 
№ Үзэгдэл 

1 Чацарганы өтгөн шүүсийг ус нэмэн шингэлэх 

2 Coca cola ундааны тагийг онгойлгоход “пис” гэж дуу гарах 
3 Нүүрс шатах 

4 Зэс аяга ногоорох 

5 Голын ус зайрмагтах 

6 Аспирин С-г усанд хийх 

a) 1, 4, 5     b) 1, 3, 6  c) 3, 4, 6  d) 2, 4, 5  e) 2, 3, 6 

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Химийн үзэгдэл болох шалтгаан нь: 

a. Өнгө, үнэр өөрчлөгдөх, гэрэл дулаан ялгарах, тунадас, хий үүсэх шинж ажиглагдаж 

урвалд орсон бодис нь өөрчлөгдөж өөр шинэ бодис үүсэхийг хэлнэ. 

b. Өнгө, үнэр өөрчлөгдөх, гэрэл дулаан ялгарах, тунадас, хий үүсэх буюу урвалд орсон 

бодис урвалын дүнд өөрчлөгдөхгүй хадгалагдахыг хэлнэ. 

c. Нэг төлөвөөс өөр төлөвт шилжих төлөвийн шилжилтүүдийг хэлнэ. 

d. Бодисын хэлбэр дүрс, хэмжээ, өнгө, эзлэхүүн, нягт өөрчлөгдөхийг хэлнэ. 

e. .......................................................................................................... 

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

3. Газрын гүний эрдсийг шингээсэн, өвчин эмгэгийг эдгээхэд тустай байгалийн усыг рашаан 

гэнэ. Рашааныг бохирдуулахаас сэргийлж 2011 онд хашаа барьжээ. Гэтэл бороо их орсон 

энэ онд рашааныг хүрээлэн барьсан хашаа зэвэрсэн байна. 

Зэврэхээс өмнөх төмөр хашаа Зэвэрсний дараах төмөр хашаа 

  

Энэ нь ямар үзэгдэл болохыг тодорхойлно уу. 

a. Физик      b. Хими  c. Хими, физик  d. Аль нь ч биш  

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Анх байсан төмрөөс гадна өөр шинэ бодис урвалын дүнд үүссэн учраас химийн үзэгдэл 

юм. 

b. Өнгө өөрчлөгдсөн шинэ бодис үүссэн тул хими, физик үзэгдэл хоёулаа мөн. 

c. Төмөр нь өөрчлөгдөөгүй зөвхөн түүний гадаргуугийн өнгө өөрчлөгдсөн тул физик үзэгдэл 

юм. 

d. ...................................................................................................  

..................................................................................................... 
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Энэхүү үзэгдэл явагдахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг сонгоно уу. 

a. агаар + ус (чийг)        b. агаар c. ус (чийг) 

4. Төмрөөс зэв үүсэж байгааг зөв илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу. (1 оноо) 

Төмрийн жижиг хэсэг - ○ Зэвийн жижиг хэсэг - ∆ 

 Зэврэхийн өмнөх Зэвэрсний дараа 

a. 

  

b. 

  

c. 

  

d. 

  

Төмрийн зэв үүсдэг шалтгаан нь: 

a. Зэв нь төмөр дотроосоо гарч ирдэг. 
b. Зэв хадаасыг иддэг. 
c. Төмрийн гадаргуу дээр зэв наалддаг. 
d. Төмөр урвалд орж зэвийг үүсгэдэг. 
e. ……………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………. 

5. Сурагч Анар магни болон давсны хүчлийн харилцан үйлчлэх урвалын явцын харагдах 

(ажиглагдах) байдлыг зургаар илэрхийлсэн байна. Гүйцэтгэсэн туршилтаа урвалын 

тэгшитгэлээр дараах урвал явагджээ. 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

 

Z нь ямар илрэлийг илэрхийлж байна вэ? 
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a. Хий   b. Тунадас  c. Уусмал  d. .................... 

Зөв тайлбарыг сонгоно уу. 

a. Хий бол нүдэнд харагддаггүй тул жингүй, тодорхой массгүй юм. 
b. Хий нь агаарт дэгдэж алга болдог (устдаг). 
c. Устөрөгч хий нь өнгөгүй тул нүдэнд харагдахгүй. 

6. Анар урвал явагдаж байгаа үеийг жижиг хэсгээр дүрслэн зурсан байна. Зөв дүрсэлсэн 

хариултыг сонгоно уу. 

 

a. b. c. 

   
 

d. e. f. 

   
 

g.   

 

  

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Урвалд орсон бодис урвалын дүнд хэвээр хадгалагддаг. 

b. Химийн нэгдлийн элементүүд тус тусдаа байрладаг. 

c. Бодисын жижиг хэсгүүд үелэж байрладаг. 

d. Урвалд орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна. 

e. Бодис нь 1 жижиг хэсгээс тогтдог.


