


სადემონსტრაციო-საკონტროლო 
ექსპერიმენტი 

     ქიმიური რეაქციის გამოკვლევას დაეთმო  ორი 
საათი,პირველ გაკვეთილზე ჩატარდა საკონტროლო 
ექსპერიმენტი.მოსწავლეებმა განსაზღვრეს 
წარმოქმნილი წყალბადის მოცულობა გარკვეული 
დროის შუალედებში,მონაცემები შეიტანეს ცხრილში 
ააგეს გრაფიკი. 
 





კვლევითი სამუშაოს მიზანი: 

• წარმოდგენილი კვლევის პროცესში  მოსწავლეები: 
• ექსპერიმენტის საშუალებით   დაკვირდებიან ქიმიურ 

პროცესზე  სხვადასხვა ფაქტორების გავლენას. აღრიცხავენ  
მონაცემებს. 

•  შეადარებენ მიღებულ შედეგს საკონტროლო  ცდის 
შედეგს. 

• ერთმანეთისაგან განასხვავებენ   ფაქტორებს,რომლებიც 
იწვევენ  რეაქციის სიჩქარის ცვლილებას. 

• შეძლებენ  ტემპერატურის, შეხების 
ზედაპირის,ნივთიერების ბუნების ,კონცენტრაციის 
გავლენით  მიღებული შედეგების   გამომწვევი მიზეზების 
ახსნას. ქიმ X.11  კვლ.X.1  კვლ.X.2   კვლ. კვლ X.3  კვლ.X.4 

. 





სამუშაოს წინაპირობა. 

• რომელიმე რეაგენტის რაოდენობის ზრდა  
იწვევს მეტ ურთიერთქმედების 
შესაძლებლობას. 

• რაც მეტია შეხების ზედაპირი მით მეტია 
ნაწილაკთა  შეჯახების რიცხვი. 

• რაც მეტია ტემპერატურა ,მით მეტია 
მოლეკულების კინეტიკური ენერგია და 
შესაძლებლობა პროდუქტის წარმოქმნისა. 



სამუშაოს მსვლელობა 
აქტივობების თანმიმდევრობა 

      II გაკვეთილი  დაეთმო  ქიმიური რეაქციის სიჩქაქრის 
დამოკიდებულებას  ტემპერატურაზე,კონცენტრაციასა,შეხების 
ზედაპირსა და ნივთიერების გვარობაზე. 
 
 

      დაფაზე წინასწარ მომზადებულია საკონტროლო ცდის შედეგები: 
რეაქციის ტოლობა, კონცენტრაციის დროზე დამოკიდებულების 
ცხრილი და გრაფიკი. 

 

     მოსწავლეებს დაურიგდათ ინსტრუქცია: (ჯგუფებში) 

      ა) ლაბორატორიაში უსაფრთხოების წესები; 

ბ) ფორმატები (სადაც შეძლესდაკვირვების შედეგების ჩაწერა); 

      გ) ამოცანის პირობა.  
 



უსაფრთხოების წესები 

დაიცავით უსაფრთხოების ზოგადი წესები: 

• მარილმჟავა ძლიერი მჟავაა, თავი 
აარიდეთ მის კანზე მოხვედრას; 

• სინჯარა არ დაიჭიროთ უშუალოდ 
თქვენს წინ, ან ვინმე სხვა ადამიანის წინ; 

• აკონტროლეთ სინჯარაში წნევა 
წარმოქმნილი აირის რაოდენობის 
მიხედვით. 



ამოცანის პირობა და თანმიმდევრობა 
  

ქვემოთმოყვანილი ეტაპები წარმოდგენილი ლაბორატორიული სამუშაოს 
პროცედურის ნაწილია განსაზღვრეთ სწორი მიმდევრობა და თქვენი ვერსია 

ჩაწერეთ წრეებში. 

 

ჩააგდეთ 2-3 თუთიის 
გრანულა სინჯარაში, 
რომელშიც მარილმჟავაა. 

 

ჩაასხით 5 მლ მარილმჟავა 
სინჯარაში.  

 

დაელოდეთ 1 წუთი სანამ 
სინჯარიდან გამოიდევნება 
ჰაერი. 

 

გაანალიზეთ მონაცემები და 
შეადარეთ საკონტროლო 
ცდის შედეგებს. 

 
დაიწყეთ მონაცემების ჩაწერა 
და ჩაწერეთ ცხრილში. 

 

ააგეთ გრაფიკი და 
გამოთვალეთ მოცემულ 
შუალედში რეაქციის 
სიჩქარე. 

 

დაახურეთ სინჯარას საცობი 
20 მლ შპრიცით. 



• სინჯარა-2ც 
• მენზურა-1ც 
• პეტრის ჯამი-1ც 
• 20-მლ.-იანი შპრიცი საცობით 
• მობილური-ტაიმერი 
• კალამი,ფორმატის ქაღალდი 
• თუთის გრანულა-3ც 
• 10%-იანი მარილმჟავა-3მლ. 
• თასით ცხელი წყალი 
• 3გ რკინის ფხვნილი+3გ რკინის ლურსმანი. 
•  10%-იანი მარილმჟავა(5მლ) 
• ძმარმჟავას 10%-იანი ხსნარი. 

 
 
 
 
 
 

საჭირო მასალა და ხელსაწყოები 



 
 

       



 
 

I-ჯგუფი -კონცენტრაციის გავლენა 
 3გრანულა თუთია +5 მლ მარილმჟავა 



I I ჯგუფი-ტემპერატურის გავლენა 
3 გრანულა თუთია+3მლ მარილმჟავა+ცხელი 

წყლის აბაზანა 



III ჯგუფი-შეხების ზედაპირის გავლენა. 
(3გრამი რკინის  ფხვნილი+3მლ მარილმჟავა. 

(3გრამი რკინის  ლურსმანი+3მლ მარილმჟავა.) 
 



IV- ჯგუფი-ნივთიერებათა ბუნება 
3 გრანულა თუთია +3მლ ძმარმჟავა 

 



 



 



მოსწავლეებმა კვლევის შედეგად 
დაადგინეს, რომ... 

• ნივთიერებები სხვადასხვა თვისებებით  
ხასიათდებიან,აქედან გამომდინარე ქიმიურ 
პროცესებში სხვადასხვა კინეტიკურ ენერგიას 
იძენენ,რის გამოც პროცესები სხვადასხვა დროის 
ინტერვალში მიმდინარეობს. 

 ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორების 
გავლენის გამო, პროცესის მიმდინარეობის შესწავლა 
აუცილებელია.რისი განხორციელებაც მხოლოდ 
კვლევის საშუალებით არის შესაძლებელი. 

• რეაქციის სიჩქარე შეიძლება გაიზარდოს თუ 
გაიზრდება ნაწილაკთა შეჯახების რიცხვი,რაც 
შეიძლება ტემპერატურის,კონცენტრაციისა და 
შეხების ზედაპირის გაზრდით. 
 



 

გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

 

 

   დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია “შავნაბადა” 

    თემა :  “ რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები “ 

პრეზენტატორი:ქიმიის პედაგოგი თამარ შინჯიკაშვილი 


