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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд мэргэжил олгох, хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжих зорилгоор МБС-
ын чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр (ЧССХ)-т нийцүүлэн багш суралцагчийн гарын 
авлагыг Европын Холбооны санхүүжилтээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан 
төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслийн хүрээнд 
боловсруулав.

                   МЭДЭГДЭЛ:

Энэхүү гарын авлага нь Европын Холбоо (ЕХ)-ны санхүүжилтээр хэвлэгдсэн болно. Гарын 
авлагын агуулга зөвхөн зохиогчдын үзэл бодлыг илэрхийлэх бөгөөд ЕХ болон НҮБХХ-ийн 
албан ёсны бодлого, байр суурийг илэрхийлээгүй болно. Гарын авлагыг чадамжид суурилсан 
сургалтын зарчимд үндэслэн анх удаа дохионы хэлний тайлбартайгаар боловсруулсан 
ба НҮБХХ-өөс зохих ёсны зөвшөөрөл авсан тохиолдолд тус гарын авлагыг хувийн болон 
арилжааны бус зорилгоор хэвлэх эсвэл хуулбарлахыг зөвшөөрнө. НҮБХХ-ийн бичгээр өгсөн 
зөвшөөрөлгүйгээр арилжааны зорилгоор худалдах, түгээх, дуурайлган хэвлэхийг хориглоно.

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ТУХАЙ 

Европын Холбоо бол Европ тивийн 27 тусгаар улсын эдийн засаг, улс төрийн нэгдэл юм. 
Тус Холбоо нь хүний эрхэм чанар, эрх чөлөө, ардчилал, эрх тэгш байдал, хууль дээдлэх ёс, 
хүний эрхийг түүний дотор цөөнхийн эрхийг дээдлэх үндсэн үнэт зүйлс дээр тулгуурлан 
байгуулагджээ. Өнөө цагт Европын Холбоо нь дэлхийн хүн бүрд хүртээмжтэй, нийгэм, 
эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН  ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

НҮБХХ нь ядуурал, тэгш бус байдал болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй шударга 
бус байдлыг эцэслэх зорилго бүхий НҮБ-ын тэргүүлэх байгууллага юм. Дэлхийн 170 
орны түншлэгчид болон мэргэжилтнүүдийн өргөн цар хүрээт хамтын ажиллагааны дүнд 
эх дэлхий, хүн бүрийн сайн сайхны төлөө хөгжлийн урт хугацааны, цогц шийдлийг бий 
болгоход улс үндэстнүүдийг дэмжин ажилладаг. 

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр НҮБ-ын байр,
Нэгдсэн Үндэстний Гудамж -14 Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201
Монгол Улс
Утас: + 976-11-327585 
www.undp.org/mongolia
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ЧАДАМЖИЙН
ГАРЫН АВЛАГА

(Суралцагчдад зориулав)

САЛБАР: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 

МЭРГЭЖИЛ: ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН 

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ: БИЧИЛТИЙН ТЕХНИК ЭЗЭМШИХ 
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ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН мэргэжлээр эзэмших шаардлагатай 
чадамжийн нэгжид хамаарах элемент бүрийн онолын мэдлэг, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа, гүйцэтгэх үүрэг, ажилбарын 
технологи дарааллыг зураг дүрслэлийн аргаар харуулсан ба энэхүү гарын 
авлагыг ашиглан суралцагч бие даан суралцахад зориулагдсан болно.
Суралцагчийн гарын авлагыг мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт, 
чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн мэргэжлийн 
боловсролын салбарт өргөн ашиглаж байгаа “PICTORIAL SYSTEM” 
аргачлалаар боловсрууллаа. Мэргэжлийн үүрэг, ажлын байран дээр 
зайлшгүй гүйцэтгэх ажилбаруудыг DACUM аргачлал, ажил мэргэжлийн дүн 
шинжилгээний арга зүй, чадамжид суурилсан сургалтын зарчимд үндэслэн 
тодорхойлсон.
Суралцагч дадлага ажлыг гүйцэтгэж бие даан суралцах явцдаа тэмдэглэл 
хөтлөн өөрийгөө болон хамтран суралцагчийн ахиц дэвшлийг үнэлэх 
“Өөрийн үнэлгээний хуудас”-ыг ашиглах байдлаар оруулсан.
Чадамжийн нэгжийн элемент бүрд хамаарах онолын мэдлэг болон 
шаардагдах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, холбогдох түүхий эд 
материалыг нарийвчлан тусгаж, дохионы хэлээр мэргэжлийн зарим үг 
хэллэгийг тайлбарлан оруулснаараа онцлог юм.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд сургалт явуулах Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллага нь хүртээмжтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн, 
суралцагчийн бэрхшээлийн хэлбэр, онцлог, суралцах чадварт тохируулан 
мэдлэг, ур чадварыг олгоно.
Тус гарын авлагыг боловсруулахад мэргэжлийн удирдлагаар ханган, дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлж, үнэтэй зөвлөгөө өгч ажилласан Сэргээн засалт, сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн Мэргэжлийн боловсрол ур чадвар олгох сургууль, 
мэргэжлийн болон тусгай хэрэгцээт боловсролын багш, суралцагчид, 
Сонсголгүйн боловсрол ТББ, Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын холбоо 
ТББ, Мэргэжлийн боловсрол, сургалт-Түншлэл ТББ, бусад мэргэжлийн 
холбоод, Европын холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан 
төсвийн төлөвлөлтөөр, хөдөлмөр эрхлэлтийг шинэчлэлийг дэмжих нь 
төсөл”-ийн хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт-Түншлэл

ӨМНӨХ ҮГ
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Аж ахуйн нэгж байгууллага

Баримт нягтлан шалгах комисс

Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт

Мэргэжлийн боловсрол ур чадвар олгох сургууль

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Мэдлэг, чадвар, хандлага

Нэгдсэн үндэстний байгууллага

Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Суралцах үйл ажиллагаа

Төрийн бус байгууллага

Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хязгаарлагдмал хувьцаат компани

Чадамжийн нэгж

Чадамжид суурилсан сургалт

Чадамжийн элемент

Эзэмшвэл зохих мэдлэг

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

ТОВЧИЛСОН ҮГ
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НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Мэргэжил:
тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадлын цогцыг

Мэргэшил:
тодорхой мэргэжлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэргэжлийн мэдлэг, 
чадвар, дадлын түвшинг

Мэргэжлийн боловсрол:
тодорхой мэргэжлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хэрэгцээнд нийцүүлж зохион
байгуулалттай сургалтаар эзэмшүүлсэн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар,
хөдөлмөрийн болон харилцааны соёлын төлөвшлийг;

Мэргэшлийн түвшин:
ажилтны эзэмших мэдлэг, чадвар, гүйцэтгэх ажил үүргийн төлөвшил, хариуцлага,
хандлагын хүрээг стандартаар тодорхойлсон мэргэшлийн шатлалыг;

Мэргэжлийн суурь чадвар:
нийгмийн харилцаанд оролцоход шаардагдах мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг;

Чадамж:
хөдөлмөрийн орчинд ажил олгогчийн зүгээс тавигдах мэргэжлийн шаардлагыг
биелүүлэх түвшинд суралцагчийн эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, чадвар, дадал,
хөдөлмөрийн соёлын төлөвшлийг;

Чадамжид суурилсан сургалт:
мэргэжлийн боловсрол сургалтаар ажлын байранд тухайн ажлыг ажил, мэргэжлийн
стандартын дагуу гүйцэтгэхийн тулд эзэмших шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар,
хандлагыг олгох, төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт;

Чадамжийн нэгж:
үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгддөг гүйцэтгэлийн үнэлэмжийн хамгийн бага
нэгж бөгөөд ихэвчлэн үр дүнгээр хэмжигддэг. Тодорхой ажил үүргийг гүйцэтгэхэд
шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг;

Чадамжид суурилсан үнэлгээ:
суралцагч ажил, үүргийг мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтод нийцүүлэн зөв,
нямбай хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхийг чадамжийн нэгжийн хүрээнд боловсруулсан
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу нотолгоонд суурилан үнэлгээ хийж,
баримтжуулах үйл явц;
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Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ:
тухайн хувь хүн чадамжийн стандартыг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд
нотлох материал, мэдээлэл цуглуулж холбогдох үнэлэлт, дүгнэлт гаргах үйл явц;

Чадамжийн элемент:
чадамжийн нэгжийн дагуу гүйцэтгэх ёстой ажлын гол хэсгүүд буюу ажилбарыг

Нэр томьёо, тодорхойлолт
хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай гол үе шатууд. Элементүүд нь тодорхой ажлыг
гүйцэтгэхэд хэрэгцээтэй үйлдлүүдийг буюу алхмуудыг тодорхойлдог;

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
чадамжийн нэгж болон элементүүдийг тавигдсан стандартын дагуу гүйцэтгэх
шалгуур;

Үнэлгээний төлөвлөгөө:
зорилтот бүлгийг ямар чадамжийн нэгжийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэзээ,
хаана, хэрхэн яаж үнэлэхийг төлөвлөсөн баримт бичиг;

НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Эх сурвалж: МБС-ын Стандарт. MNS 6541:2015,
Мэргэжлийн боловсрол, сургалт. Ерөнхий шаардлага
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КОМПЬЮТЕР АШИГЛАХ

БИЧИЛТИЙН ТЕХНИК ЭЗЭМШИХ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАМM АШИГЛАХ

БАРИМТ БИЧИГТЭЙ АЖИЛЛАХ

ӨГӨДЛИЙН САНТАЙ АЖИЛЛАХ

МУЛЬТМЕДИА ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ

ЦАХИМ ОРЧИНД АЖИЛЛАХ

ЧН-1

ЧН-2

ЧН-3

ЧН-4

ЧН-6

ЧН-5

ЧН-7

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

       БИЧИЛТИЙН ТЕХНИК ЭЗЭМШИХ

Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд компьютерын гар дээрх үсэг, тэмдэгтийн 
байрлал, параграфыг судалж, арван хуруугаар бичих техник ажиллагааны мэдлэг, 
чадвар, хандлагыг эзэмшинэ

ЧЭ 1. Компьютерын гар дээр ажиллах

ЧЭ 2. Компьютерын гарын байрлал эзэмших

ЧЭ 3. Хурдан шивэлтийн программ ашиглах
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ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

1. САНДЛЫН ТҮШЛЭГ 

2. НУРУУНЫ ДООД ХЭСЭГ

3. СУУДЛЫН ӨНДӨР

Гуя, ташаа хэвтээ байдалд байх ба Компьютерын эгц өөдөөс харж суухад бие чилэхгүй. 
Компьютерын гар дээр ажиллахад бугуй чөлөөтэй хөдөлж болохоор байх хэрэгтэй.

Биеийн дээд хэсэг налах учраас сандлын түшлэгийг анхаарахгүй байж болохгүй. 
Компьютер дээр ажиллахад бие их чилдэг учраас нуруугаараа бүхэлдээ налах 
хэрэгтэй. Янз бүрээр тохируулж болох сандал хамгийн тохиромжтой. Нуруу цэх биш, 
дэлгэц рүү бөхийх нь муу байдаг. 

Нурууны доод хэсэг мөн л сандлын түшлэгийг налж байх ёстой. Биеийн байдалдаа 
тохируулж сандлын түшлэгийн өнцгийг өөрчилж болно. Мөн нэмэлт дэр нуруундаа 
байрлуулсан ч болно. 
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4. ХӨЛИЙН ТАВИУР 

Хөлийн тавиур зөв суухад чухал үүрэгтэй. Хөлөө шалан дээр бус тавиур дээр тавимагц 
нурууны байрлал цэх болж, эвтэйхэн, тухтай болдог. Хөлийн тавиур хэрэглээгүй, 
сандал өндөр, бөгтийж сууснаас нуруу болон хүзүүнд ачаалал үүсэх аюултай. Жижиг 
биетэй хүмүүс хөлийн тавиур хэрэглээгүйгээс нурууны байрлал буруу болж, зовуурь 
үүсэх магадлалтай.

5. СУЛ ЗАЙ 

Ширээн доор таны хөл саадгүй хөдлөх хангалттай сул зайтай байх ёстой. 

6. ГАРЫН БАЙРЛАЛ 

Тохой мөрнөөс эгц доош унжиж, бугуй гар хоёр компьютерын гар дээр байрлана. 

7. БУГУЙ 

Бугуй тахийж хотойхгүй, цэх байрлах ёстой. Бугуйны тулгуур ашиглаж гарын үеэ 
амрааж байж болно. 

8. ХАРААНЫ ТҮВШИН 

Таны харааны түвшин дэлгэцийн дээд хэсэгтэй ижил түвшинд байрлах ёстойг анхаар. 
Энэ байрлал нь нүдэнд ачаалал өгөхгүйгээр, дэлгэц дээрх зүйлсийг шууд харахад 
тохиромжтой. 

9. КОМПЬЮТЕРЫН ГАРЫН БАЙРЛАЛ 

Ажлын талбайг тогтмол цэвэрлэж, зөв зохион байгуулах шаардлагатай. Компьютерын 
гар, хулгана хоёроо өөртөө ойр байлгах нь ашиглахад хялбар.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА
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КОМПЬЮТЕР ДЭЭР АЖИЛЛАХДАА БАГШИЙН ЗААВАРЧИЛГААГ 
МӨРДӨӨГҮЙГЭЭС ҮҮСЭЖ БОЛОХ ЭРСДЭЛҮҮД:

ЗҮРХНИЙ ӨВЧИН

Удаан хугацаагаар буруу суух нь цусны 
даралт, цусан дахь холестериныг 
нэмэгдүүлж улмаар зүрх судасны 
өвчнөөр 2 дахин илүү өвчлөмтгий 
болдог.

БУЛЧИН

Булчингийн үйл ажиллагаа зогсонги 
байснаар бие хөших улмаар ясыг 
гэмтээдэг ба доголох бөгтөр болох нь 
бий.

НУРУУ

Удаан хугацаагаар 
суухад нурууны 
дискүүд нь жигд бус 
болж хавчуулагдан 
хатуу болж явахад 
өвдөнө.

БҮДҮҮН ГЭДЭС

Хорт хавдар үүсэх 
эрсдлийг нэмэгдүүлнэ.

ХҮЗҮҮ

Хүзүүний шохойжилт үүнээс болж 
нуруу дагаж өвддөг.

МӨР

Мөр хөшиж өвддөг.

НОЙР БУЛЧИРХАЙ

Удаан хөдөлгөөнгүй суух нь нойр 
булчирхай, чихрийн шижин болон бусад 
өвчнөөр өвчлөх магадлал өндөр болдог.

ТАРХИ

Тархины үйл ажиллагаа 
удаашралд ордог.
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ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗААВАРЧИЛГАА

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ

1. Компьютерын тоног төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгслийг багшийн зөвшөөрөлгүйгээр 
ажиллуулахыг хориглоно. 

2. Ажил эхлэхийн өмнө компьютерын залгуурын суурь, бусад цахилгаан хэрэгсэл, эд 
ангийг заавал шалгана. 

3. Ажлын байраа цэгцэлж, багшийн удирдлага доор өгөгдсөн ажлыг гүйцэтгэнэ. 

4. Компьютер, электроникийн тоног төхөөрөмжийн дэргэд утсаар ярих болон 
харилцахыг хориглоно. 

5. Дадлагын явцад ажлын байрыг орхиж сэлгүүцэх, тоног төхөөрөмж хөдөлгөх, бусдын 
анхаарал сарниулахыг хориглоно. 

6. Цахилгааны утсыг зөвхөн залгуураас нь барьж салгана. 

7. Бүрээс муутай буюу шалбарсан цахилгааны кабельд гар хүрэхийг хориглоно. 

8. Цахилгааны гэмтлээс үүссэн галыг усаар унтраахыг хориглоно. 

9. Суралцагч өөрийн хариуцсан компьютерын бүрэн бүтэн байдалд эзний ёсоор 
хандаж, зөвхөн сургалтын зориулалтаар ашиглана. 

10. Суралцагч өөрийн хариуцсан компьютер, ширээ сандлаа тогтмол цэвэрлэж, эмх 
цэгцтэй цэвэр нямбай байдлыг эрхэмлэнэ.
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ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР 
1. F1-F12 товчлууртай ажиллах
2. ALT, CTRL, SHIFT, ESC, Capslock, Enter, Backspace, Space товчлуурыг ашиглах  
    чадвар эзэмшинэ.

МЭДЛЭГ: 
1. F1-F12 товчлуур
2. Удирдлагын товчлуур

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ: 
1. Гарын авлага

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ: 
1. Иж бүрэн компьютер 
2. Принтер 
3. Проектор 

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ: 
1. Нүдний шил 

КОМПЬЮТЕРЫН ГАР ДЭЭР АЖИЛЛАХ

Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 
авсан байна.

Суралцагч өөрийн бэрхшээлийн онцлогт тохирсон тохируулга бүхий 
тоног төхөөрөмж, сандал ширээтэй ажлын байранд дадлагын ажил 
гүйцэтгэнэ.

Суралцагч нь мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшлээ үнэлэхдээ суралцагчийн 
өөрийн үнэлгээний хуудсыг ашиглана.

1.

2.

3.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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ГШҮ1. F1-F12 ТОВЧЛУУРТАЙ АЖИЛЛАХ

Компьютерын гар дээр байрлах функцийн товчлуурууд нь F1- ээс F12 хүртэл байх ба 
тэдгээрийн тусламжтайгаар хялбархан аргаар үйлдлийг хийж гүйцэтгэхэд ашигладаг. 

Тухайн товчлуур нь ямар программ дээр 
ажиллаж байгаагаас хамаарч зарим нэг 
товчлуурын зориулалт нь өөрчлөгдөх, 
эсвэл ямар нэг үүрэг гүйцэтгэхгүй 
байх, түүнчлэн alt, ctrl, shift товчлууртай 
хамт дарснаар өөр командын үүргийг 
гүйцэтгэдэг байна. 

Жишээ нь: 

F5 - тухайн ашиглаж байгаа программын 
цонхыг сэргээх эсвэл дахин ачаалах 
боломжийг олгодог бол Indesign 
программ дээр swatches нэртэй цонхыг 
дэлгэц дээр харуулах, нуух үйлдлийг 
гүйцэтгэдэг байна. 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Тус товчлуурыг дарснаар танд 
help menu буюу туслах цэсийг 
гаргаж өгдөг.

Ямар нэг юмыг дахин нэрлэх 
6УЮУ нэр солих үедээ ашиглаж 
болно.

ALT+F4 гэж дарахад ажиллаж 
байсан цонх хаагдана.

Таны ашиглаж байгаа цонх, 
хуудсыг засах, шинэчлэх 
зориулалттай юм.

“Microsoft word” гэхчлэн хэрэглээний 
программыг ашиглаж байх үедээ 
үгээ зөв бичсэн эсэхээ шалгахдаа тус 
товчлуурыг дарна.

Та компьютер асаахдаа F8 дээр 
дарах юм бол таны компьютер  
“safe mode”- оор асах болно.

“Microsoft Word” программ 
дээрх зүйлсийг шинэчилнэ.

Программууд дээр menu bar 
буюу цэсний мөрийг гаргахад 
ашиглагддаг.

Интернэт хөтөч ашиглаж байгаа 
нөхцөлд товчлуурыг дарахад “full 
screen” буюу дэлгэц томорно.

“Microsoft word” программ 
ашиглаж байхдаа F12 
товчлуурыг дарж, хадгална.

Та интернэт хөтөч дээр ажиллаж 
байхдаа тус товчлуурыг дарж, 
ашиглаж байгаа холбоосыг 
идэвхжүүлнэ.

хайлт хийх хэрэгтэй 
болсон үед заавал “search” 
ашиглахгүйгээр F3 товчлуурыг 
дарахад л хангалттай.
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ТУХАЙН ФУНКЦ БҮХИЙ ТОВЧЛУУРЫГ АШИГЛАСАН ЖИШЭЭ. 

F1 - ТУСЛАМЖ

F2 - СОНГОСОН ФАЙЛ 
ЭСВЭЛ ХАВТАСНЫ 
НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ

F3 - ИДЭВХТЭЙ 
БАЙГАА 
ПРОГРАММЫН 
ХАЙЛТЫН ФУНКЦИЙГ 
НЭЭСЭН БАЙДАЛ

F6 - ИНТЕРНЭТ 
ХӨТЧИЙН ХАЯГИЙН 
МӨРӨНД КУРСОРЫГ 
ЗӨӨСӨН БАЙДАЛ.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

17

Тухайн функц бүхий товчлуурыг ашигласан жишээ:

F1 - ТУСЛАМЖ
 
 

F2 - Сонгосон файл 
эсвэл хавтасны 
нэрийг өөрчлөх  

F3 - Идэвхтэй 
байгаа программын 
хайлтын функцийг 
нээсэн байдал. 

F6 - Интернэт 
хөтчийн хаягийн 
мөрөнд курсорыг 
зөөсөн байдал. 

 
F7 – Microsoft Word 
дээр зөв бичгийн 
дүрмийн алдаа 
шалгасан байдал. 

Чадамжийн элемент 1 
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Чадамжийн элемент 1 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

F7 - MICROSOFT WORD ДЭЭР ЗӨВ БИЧГИЙН ДҮРМИЙН АЛДАА ШАЛГАСАН БАЙДАЛ.

F11 - ИНТЕРНЭТ ХӨТӨЧ БҮТЭН ДЭЛГЭЦИЙН ГОРИМД 
ОРЖ ХАРУУЛСАН БАЙДАЛ.

F12 - MICROSOFT WORD ДЭЭР
SAVE AS ХАРИЛЦАХ ЦОНХЫГ НЭЭСЭН БАЙДАЛ.

F10 - НЭЭЛТТЭЙ
ПРОГРАММЫН 
ЦЭСИЙН МӨРИЙГ              
ИДЭВХЖҮҮЛСЭН 
БАЙДАЛ

SHIFT + F10 - 
ХУЛГАНЫ БАРУУН 
ТОВШИЛТТОЙ АДИЛ 
ҮЙЛДЭЛ ХИЙСЭН 
БАЙДАЛ.

17
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Чадамжийн элемент 1 

18

үйлдэл хийсэн байдал.

F11 – Интернэт хөтөч бүтэн 
дэлгэцийн горимд орж 

харуулсан байдал. 
F12 - Microsoft Word дээр 
Save As харилцах цонхыг 
нээсэн байдал.

 
F10 – Нээлттэй 
программын цэсийн 
мөрийг идэвхжүүлсэн 

байдал.

Shift + F10 - хулганы 
баруун товшилттой адил 

Уншиж, судлах хэсэг 

18
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1. Дараах функциональ товчнуудын үүргийг тайлбарлаж бичнэ үү.

2. Хулганы баруун товчны үүргийг аль функциональ товчлуурыг ашиглан гүйцэтгэж 
болох вэ?

 a.F10     b.SHIFT+F10   c.F11 
 d.SHIFT+F11    e.F12     f.SHIFT+F12

3. Дараах товчлууруудын үйлдлийг зөв холбоно уу.

F2-                   -Идэвхтэй ажиллаж буй программын цонхыг хаах
F3-  -Интернэт хөтөч дээрх идэвхтэй хуудасны холбоосыг идэвхжүүлэх
Alt+F4-  -Нэр солих
F5-  -Хайлт хийх
F6-  -Хуудас дахин ачаалах 

F1 ...............................................................................................................................................................................................

F2 ...............................................................................................................................................................................................

F3 ...............................................................................................................................................................................................

F4 ...............................................................................................................................................................................................

F5 ...............................................................................................................................................................................................

F6 ...............................................................................................................................................................................................

F7 ...............................................................................................................................................................................................

F8 ...............................................................................................................................................................................................

F9 ...............................................................................................................................................................................................

F10 ...............................................................................................................................................................................................

F11 ...............................................................................................................................................................................................

F12 ...............................................................................................................................................................................................

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ



20

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

ГШҮ2. ALT, CTRL, SHIFT, ESC, CAPS LOCK, ENTER, BACKSPACE, SPACE ТОВЧЛУУРЫГ АШИГЛАХ

Командыг хүчингүй
болгох товчлуур
(ESC)

Функциональ
товчлуур(F1-F12)

CTRL товчлуур ALT товчлуур Чиглэлийн товчлуур Тоон товчлуур

Буцааж арилгах
товчлуур

Чиглүүлэх болон
засварлах
товчлуурууд

УДИРДЛАГЫН ТОВЧЛУУРУУДЫН ҮҮРЭГ, ЗОРИУЛАЛТ

ESC- Ямар нэгэн үйлдэл хийхийг болиулна.
Backspace- Буцааж арилгана. Өөрөөр хэлбэл текст курсор байрлаж буй байрлалаас 
зүүн тийш үсэг, тэмдэгт арилгана.

ЧИГЛҮҮЛЭХ БОЛОН ЗАСВАРЛАХ ТОВЧЛУУРУУД:

Insert- Үсэг, тэмдэгт, дүрс зураг оруулна.
Delete- Текст курсор байрлаж буй байрлалаас баруун тийш үсэг, тэмдэгт арилгана.
Home- Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас мөрийн эхэнд шилжүүлнэ.
End- Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас мөрийн төгсгөлд шилжүүлнэ.
PgUp- Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас хагас хуудас дээш шилжүүлнэ.
PgDn- Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас хагас хуудас доош шилжүүлнэ.

ЧИГЛЭЛИЙН ТОВЧЛУУР

Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас сумны чиглэлийн дагуу
шилжүүлнэ.

ЗАЛГАХ САЛГАХ ТОВЧЛУУРУУД

Доорх товчлуурыг нэг удаа дарснаар компьютерын гарын баруун дээд өнцөгт байрлах 
гэрлийг асаах ба дахин нэг удаа дарснаар гэрлийг унтрааж салгана. 

Numlock-Гэрэл асаалттай үед компьютерын гарын баруун талд байрлах тоог, гэрэл 
унтарсан үед тооны доор байрлах чиглүүлэх болон засварлах товчны үүргийг гүйцэтгэнэ. 
Capslock- Гэрэл асаалттай үед бүх үсгийг толгой үсгээр бичнэ, гэрэл унтарсан үед бүх 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Windows товчлуур + A Action center 
нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E  File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + 
H Дуу хоолойг бичих 
горимд шилжих

Windows товчлуур+ I windows-ийн 
Settings буюу тохиргоо руу шилжих

үсгийг жижиг үсгээр бичнэ.
Space- Зай авах товчлуур. Үг, үсэг, тэмдэгтийн хооронд зай авна.

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ТОВЧЛУУРУУД

ALT, Windows, CTRL- Эдгээр товчлуурууд нь бусад товчтой хамт хослон товшилт хийх 
замаар төрөл бүрийн командын үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ЖИШЭЭЛБЭЛ:

Ctrl + Shift + Esc Task Manager-ийн цонхыг нээнэ.
Windows товчлуур + таслал^ desktop дэлгэцийг түр харуулна.
Windows товчлуур + D Desktop дэлгэц харуулна, нууна.
Windows товчлуур Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + Esc Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + D Идэвхжүүлсэн файл, хавтсыг хогийн сав руу илгээнэ.

Windows товчлуур + A → Action center нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E → 
File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + H → Дуу хоолойг бичих горимд шилжих

Windows товчлуур+ I → 
windows-ийн Settings буюу 
тохиргоо руу шилжих
Windows товчлуур + L 
→ компьютерээ түгжих, 
хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур+ M → хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх
Windows товчлуур + Home → Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү 
шилжүүлнэ, сэргээнэ.

Windows товчлуур + R → Run харилцах цонх нээх

Жишээлбэл: 
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Чадамжийн элемент 1 

Windows товчлуур + A → Action center нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E → 
File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + H → Дуу хоолойг бичих горимд шилжих

Windows товчлуур+ I → 
windows-ийн Settings буюу 
тохиргоо руу шилжих
Windows товчлуур + L 
→ компьютерээ түгжих, 
хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур+ M → хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх
Windows товчлуур + Home → Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү 
шилжүүлнэ, сэргээнэ.

Windows товчлуур + R → Run харилцах цонх нээх

Жишээлбэл: 
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Чадамжийн элемент 1 

Windows товчлуур + A → Action center нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E → 
File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + H → Дуу хоолойг бичих горимд шилжих

Windows товчлуур+ I → 
windows-ийн Settings буюу 
тохиргоо руу шилжих
Windows товчлуур + L 
→ компьютерээ түгжих, 
хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур+ M → хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх
Windows товчлуур + Home → Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү 
шилжүүлнэ, сэргээнэ.

Windows товчлуур + R → Run харилцах цонх нээх

Жишээлбэл: 
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Чадамжийн элемент 1 

Windows товчлуур + A → Action center нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E → 
File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + H → Дуу хоолойг бичих горимд шилжих

Windows товчлуур+ I → 
windows-ийн Settings буюу 
тохиргоо руу шилжих
Windows товчлуур + L 
→ компьютерээ түгжих, 
хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур+ M → хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх
Windows товчлуур + Home → Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү 
шилжүүлнэ, сэргээнэ.

Windows товчлуур + R → Run харилцах цонх нээх

Жишээлбэл: 
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Чадамжийн элемент 1 

Windows товчлуур + S → Search буюу 
хайлтын цонх нээх
Windows товчлуур + Number → Нээлттэй 
байгаа программуудыг taskbar мөр дээр 
байгаа дарааллаар нь дуудна.
Жишээ нь: 
Win+1-Indesign, Win+2- file Explorer, 
Win+3-Word дуудна.
Windows товчлуур + Сум товчлуур → 
Нээлттэй байгаа программын цонхыг 
дэлгэцнийхээ баруун, зүүн, дээд, доод 
талд байрлуулна.

Windows товчлуур + Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Ctrl + Alt +Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Alt + Tab → Нээлттэй программуудын 
хооронд шилжинэ.

Ctrl + Shift + Esc → Task Manager-ийн цонхыг 
нээнэ.
Windows товчлуур + таслал→ desktop дэлгэцийг 
түр харуулна.
Windows товчлуур + D → Desktop  дэлгэц  
харуулна, нууна.

1   2   3   4

Windows товчлуур → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + Esc → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + D → Идэвхжүүлсэн файл, фолдерийг хогийн сав руу илгээнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 

22
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Windows товчлуур + L Компьютероо 
түгжих, хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур + M хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх Windows 
товчлуур + Home Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлнэ, сэргээнэ. 

Windows товчлуур + R Run 
харилцах цонх нээх

Windows товчлуур + Tab Нээлттэй байгаа
программуудыг зэрэг харна.
Ctrl + Alt +Tab Нээлттэй байгаа программуудыг 
зэрэг харна.
Alt + Tab Нээлттэй программуудын
хооронд шилжинэ.

Windows товчлуур + S Search буюу
хайлтын цонх нээх
Windows товчлуур + Number Нээлттэй
байгаа программуудыг taskbar мөр дээр 
байгаа дарааллаар нь дуудна.

Жишээ нь:

Win+1-Indesign, Win+2- file Explorer, Win+3-Word 
дуудна.
Windows товчлуур + Сум товчлуур
Нээлттэй байгаа программын цонхыг 
дэлгэцийнхээ баруун, зүүн, дээд, доод талд 
байрлуулна.

Windows товчлуур + A → Action center нэртэй цонх нээх, болиулах

Windows товчлуур + E → 
File Explorer хавтсыг нээх

Windows товчлуур + H → Дуу хоолойг бичих горимд шилжих

Windows товчлуур+ I → 
windows-ийн Settings буюу 
тохиргоо руу шилжих
Windows товчлуур + L 
→ компьютерээ түгжих, 
хэрэглэгчээ солих

Windows товчлуур+ M → хэрэглэж буй бүх цонхыг taskbar мөр рүү шилжүүлэх
Windows товчлуур + Home → Идэвхтэй цонхноос бусад цонхыг taskbar мөр рүү 
шилжүүлнэ, сэргээнэ.

Windows товчлуур + R → Run харилцах цонх нээх

Жишээлбэл: 
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Чадамжийн элемент 1 

Windows товчлуур + S → Search буюу 
хайлтын цонх нээх
Windows товчлуур + Number → Нээлттэй 
байгаа программуудыг taskbar мөр дээр 
байгаа дарааллаар нь дуудна.
Жишээ нь: 
Win+1-Indesign, Win+2- file Explorer, 
Win+3-Word дуудна.
Windows товчлуур + Сум товчлуур → 
Нээлттэй байгаа программын цонхыг 
дэлгэцнийхээ баруун, зүүн, дээд, доод 
талд байрлуулна.

Windows товчлуур + Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Ctrl + Alt +Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Alt + Tab → Нээлттэй программуудын 
хооронд шилжинэ.

Ctrl + Shift + Esc → Task Manager-ийн цонхыг 
нээнэ.
Windows товчлуур + таслал→ desktop дэлгэцийг 
түр харуулна.
Windows товчлуур + D → Desktop  дэлгэц  
харуулна, нууна.

1   2   3   4

Windows товчлуур → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + Esc → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + D → Идэвхжүүлсэн файл, фолдерийг хогийн сав руу илгээнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Windows товчлуур + S → Search буюу 
хайлтын цонх нээх
Windows товчлуур + Number → Нээлттэй 
байгаа программуудыг taskbar мөр дээр 
байгаа дарааллаар нь дуудна.
Жишээ нь: 
Win+1-Indesign, Win+2- file Explorer, 
Win+3-Word дуудна.
Windows товчлуур + Сум товчлуур → 
Нээлттэй байгаа программын цонхыг 
дэлгэцнийхээ баруун, зүүн, дээд, доод 
талд байрлуулна.

Windows товчлуур + Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Ctrl + Alt +Tab → Нээлттэй байгаа 
программуудыг зэрэг харна.
Alt + Tab → Нээлттэй программуудын 
хооронд шилжинэ.

Ctrl + Shift + Esc → Task Manager-ийн цонхыг 
нээнэ.
Windows товчлуур + таслал→ desktop дэлгэцийг 
түр харуулна.
Windows товчлуур + D → Desktop  дэлгэц  
харуулна, нууна.

1   2   3   4

Windows товчлуур → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + Esc → Start цэсийг нээнэ, хаана.
Ctrl + D → Идэвхжүүлсэн файл, фолдерийг хогийн сав руу илгээнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 
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ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ

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

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

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

1. Текст курсорыг тухайн байрлаж буй байрлалаас мөрийн эхэнд шилжүүлэх 
товчлуур аль нь вэ?
 

a) ESC   b) Backspace  c) Insert   
d) Home End  e) PgUp   f) PgDn

 
2. Текст курсор байрлаж буй байрлалаас баруун тийш үсэг, тэмдэгт арилгах 
товчлуур аль нь вэ?
 

a) Delete   b) Backspase
 
3. Залгах салгах товчлуур вэ?
 

a) Numlock   b) Capslock   c) ALT 
d) DELETE   e) CTRL   f) SHIFT

 
4. Windows товчлуурыг ямар товчлууртай хамтран ашиглаж болох вэ? 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Бичилтийн техник эзэмших

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Компьютерын гар Дээр
ажиллах

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачилгаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

1. F1-F12 товчлуурын үүрэг зориулалтыг тайлбарласан.

2. Alt, Ctrl, Shift товчлуурын үүрэг зориулалтыг тайлбарласан.

3. Esc, Capslock, Enter, Backspace, Space товчлуурын үүрэг
зориулалтыг тайлбарласан.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР 
1. Кирилл үсгийн байрлалаар бичих
2. Баруун гарын тоо болон нэмэлт товчлуур ашиглах
3. Монгол үсгийн байрлалаар бичих
4. Латин үсгийн байрлалаар бичих чадвар эзэмшинэ.
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1. Кирилл үсгийн байрлал
2. Баруун гарын тоо болон тэмдэгтүүдийн байрлал
3. Монгол үсгийн байрлал
4. Латин үсгийн байрлал 

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ: 
1. Гарын авлага
2. Номын тавиур
3. Цаг

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ: 
1. Иж бүрэн компьютер 
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КОМПЬЮТЕРЫН ГАР ДЭЭР АЖИЛЛАХ

Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 
авсан байна.

Суралцагч өөрийн бэрхшээлийн онцлогт тохирсон тохируулга бүхий 
тоног төхөөрөмж, сандал ширээтэй ажлын байранд дадлагын ажил 
гүйцэтгэнэ.

Суралцагч нь мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшлээ үнэлэхдээ суралцагчийн 
өөрийн үнэлгээний хуудсыг ашиглана.

1.

2.

3.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

ГШҮ1. КИРИЛЛ ҮСГИЙН БАЙРЛАЛААР БИЧИХ

Арван хуруугаар бичиж сурах хамгийн эхний алхам бол компьютерын гар дээрх F, J үсгүүд 
дээр баруун, зүүн гарын долоовор хуруунуудыг байрлуулж, улмаар тухайн эгнээн дээрх 
үсгүүдийг алгасахгүйгээр дараалуулан бусад хуруунуудыг байрлуулж сурах явдал юм. Гарын 
хуруунуудыг ажиглавал алим атгасан мэт харагдаж байх болно. F болон J үсгүүдийн байрлаж 
буй товчнуудыг сайн харваас бусдаас ялгагдах онцлог бүхий хэвтээ товгор зураас /тэмтрэхэд 
мэдрэгдэх болно/-тай байдаг.

Компьютерын гар дээр арван хуруугаар шивэх үйл явцыг хийхдээ энэхүү 2-р эгнээ буюу 
үндсэн эгнээ гэж нэрлэдэг байрлал дээр доор зурагт үзүүлсний дагуу тогтмол байрлуулна. 
Эндээс бусад товч руу шилжих хөдөлгөөн хийн үсэг, тэмдэгт, тоог товшоод энэхүү байрлалд 
хуруунуудыг буцаан байрлуулах замаар шивэлтийг гүйцэтгэдэг.

Компьютерын гар дээрх үсэг байрлаж буй эгнээ тус бүрийг доороос нь эхлэн дугаарладаг ба 
2-р эгнээ буюу үндсэн эгнээний үсгүүдийг эзэмшиж сурсныхаа дараа 3-р эгнээ, 1-р эгнээ, 4-р 
эгнээний үсгүүдээр шивж сурдаг.

2.1ГШҮ: Крилл үсгийн байрлалаар бичих

Чадамжийн элемент 2 
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бүхий хэвтээ товгор зураас /тэмтрэхэд мэдрэгдэх болно/-тай байдаг. 

Компьютерын  гар дээр арван хуруугаар шивэх үйл явцыг хийхдээ энэхүү 2-р эгнээ 

буюу үндсэн эгнээ гэж нэрлэдэг байрлал дээр доор зурагт үзүүлсний дагуу тогтмол 
байрлуулна. Эндээс бусад товч руу шилжих хөдөлгөөн хийн үсэг, тэмдэгт, тоог товшоод 
энэхүү байрлалд хуруунуудыг буцаан байрлуулах замаар шивэлтийг гүйцэтгэдэг.

Компьютерын  гар дээрх үсэг байрлаж буй эгнээ тус бүрийг доороос нь эхлэн  
дугаарладаг ба 2-р эгнээ буюу үндсэн эгнээний үсгүүдийг эзэмшиж сурсныхаа дараа 
3-р эгнээ, 1-р эгнээ, 4-р эгнээний үсгүүдээр шивж сурдаг.

Гуравдугаар эгнээний үсгүүдийг доор харуулав.

2.1ГШҮ: Крилл үсгийн байрлалаар бичих

Чадамжийн элемент 2 
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Арван хуруугаар бичиж сурах хамгийн эхний алхам бол компьютерын  гар дээрх 
F, J үсгүүд дээр баруун, зүүн гарын долоовор хуруунуудыг байрлуулж, улмаар тухайн 
эгнээн дээрх үсгүүдийг алгасахгүйгээр дарааллуулан бусад хуруунуудыг байрлуулж 
сурах явдал юм. Гарны хуруунуудыг ажиглавал алим атгасан мэт харагдаж байх болно. 
F болон J үсэгнүүдийн байрлаж буй товчнуудыг сайн харваас бусдаас ялгагдах онцлог 
бүхий хэвтээ товгор зураас /тэмтрэхэд мэдрэгдэх болно/-тай байдаг. 

Компьютерын  гар дээр арван хуруугаар шивэх үйл явцыг хийхдээ энэхүү 2-р эгнээ 

буюу үндсэн эгнээ гэж нэрлэдэг байрлал дээр доор зурагт үзүүлсний дагуу тогтмол 
байрлуулна. Эндээс бусад товч руу шилжих хөдөлгөөн хийн үсэг, тэмдэгт, тоог товшоод 
энэхүү байрлалд хуруунуудыг буцаан байрлуулах замаар шивэлтийг гүйцэтгэдэг.

Компьютерын  гар дээрх үсэг байрлаж буй эгнээ тус бүрийг доороос нь эхлэн  
дугаарладаг ба 2-р эгнээ буюу үндсэн эгнээний үсгүүдийг эзэмшиж сурсныхаа дараа 
3-р эгнээ, 1-р эгнээ, 4-р эгнээний үсгүүдээр шивж сурдаг.

Гуравдугаар эгнээний үсгүүдийг доор харуулав.
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Дөрөвдүгээр эгнээний үсэг, тэмдэгтүүдийг доор харуулав.

Бүх эгнээний үсэг, тоо, тэмдэгтүүдийг хоёр гарын хуруунуудад хуваарилах болон баруун 
гарын хуруунуудад оногдох тоо бүхий товчлууруудын байрлалыг өнгөөр ялгаж доор харуулав.

Үндсэн эгнээний үсгүүд буюу Й, Ы, Б, Ө /Англи A, S, D, F/ үсгүүд дээр зүүн гарын хуруунууд, Р, 
О, Л, Д /Англи J, K, L, :, “ / үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд, зай авах товчлуур буюу SPACE 
товчин дээр хоёр гарын эрхий хуруу байрлах ба А үсгийг шивэхдээ зүүн гарын долоовор 
хуруу баруун тийш ялимгүй хазайж товшино. 

Нэгдүгээр эгнээний үсгүүдийг доор харуулав.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Нэгдүгээр эгнээний үсгүүдийг доор харуулав.

Дөрөвдүгээр эгнээний үсэг, тэмдэгтүүдийг доор харуулав.

Бүх эгнээний үсэг, тоо, тэмдэгтүүдийг хоёр гарын хуруунуудад хуваарилах болон 

баруун гарын хуруунуудад оногдох тоо бүхий товчлууруудын байрлалыг өнгөөр ялгаж 

доор харуулав.

Үндсэн эгнээний үсгүүд буюу Й, Ы, Б, Ө /Англи  A, S, D, F/ үсгүүд дээр зүүн гарын 
хуруунууд, Р, О, Л, Д /Англи J, K, L, :, “ /  үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд, зай 
авах товчлуур буюу SPACE товчин дээр хоёр гарын эрхий хуруу байрлах ба А үсгийг 
шивэхдээ зүүн гарын долоовор хуруу баруун тийш ялимгүй хазайж товшино. Харин 

Уншиж, судлах хэсэг 
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Үндсэн эгнээний үсгүүд буюу Й, Ы, Б, Ө /Англи  A, S, D, F/ үсгүүд дээр зүүн гарын 
хуруунууд, Р, О, Л, Д /Англи J, K, L, :, “ /  үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд, зай 
авах товчлуур буюу SPACE товчин дээр хоёр гарын эрхий хуруу байрлах ба А үсгийг 
шивэхдээ зүүн гарын долоовор хуруу баруун тийш ялимгүй хазайж товшино. Харин 

Уншиж, судлах хэсэг 
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Нэгдүгээр эгнээний үсгүүдийг доор харуулав.

Дөрөвдүгээр эгнээний үсэг, тэмдэгтүүдийг доор харуулав.

Бүх эгнээний үсэг, тоо, тэмдэгтүүдийг хоёр гарын хуруунуудад хуваарилах болон 

баруун гарын хуруунуудад оногдох тоо бүхий товчлууруудын байрлалыг өнгөөр ялгаж 
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Үндсэн эгнээний үсгүүд буюу Й, Ы, Б, Ө /Англи  A, S, D, F/ үсгүүд дээр зүүн гарын 
хуруунууд, Р, О, Л, Д /Англи J, K, L, :, “ /  үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд, зай 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

1. ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Х үсгийг шивэхдээ баруун гарын долоовор хуруу зүүн тийш ялимгүй хазайж товших 
үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын эрхий 
хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна.
Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын чигчий 
хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг товчуудыг баруун 
гарын чигчий хуруугаар дарна.

ДАСГАЛ 1: ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Дараах үгсийг Word программ ашиглан параграф болгоныг гурав, гурван удаа 
алдаагүй зөв бичээрэй.

ХРОЛДП ӨБЫЙА

ой од ар по оп өөр өрх хөл ард алд бөх пар пал дор бах хор дөл ойр байх дор пор хар 
хал хад алд хай бай хөр хөх дөр бор бар пөх бод бол ойр бөө өөд олд орд пад пар пай 
пол поп пал пар под
одоо хоол орох олох өдөх өрөө хөөх өдөр даах байр болд далд хорд холд ахар арал 

BACKSPACE - текст курсорын өмнөх бичвэрийг арилгах
DELETE - текст курсорын арын бичвэрийг арилгах
ENTER - дараагийн шинэ мөрөнд текст курсорыг шилжүүлэх
Баруун, зүүн, дээш, доош заасан сум- текст курсорыг нэг тэмдэгтээр тухайн зүгт
шилжүүлнэ.

1. ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ
 

Чадамжийн элемент 2 
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Х үсгийг шивэхдээ баруун гарын долоовор хуруу зүүн тийш ялимгүй хазайж товших 
үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын 
эрхий хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна. 
 Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын 
чигчий хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг 
товчуудыг баруун гарын чигчий хуруугаар дарна.

BACKSPACE - текст курсорын өмнөх бичвэрийг арилгах 

DELETE - текст курсорын арын бичвэрийг арилгах

ENTER - дараагийн шинэ мөрөнд текст курсорыг шилжүүлэх

Баруун, зүүн, дээш, доош заасан сум- тектс курсорыг нэг тэмдэгтээр тухайн зүгт 

шилжүүлнэ.
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

бөөр боох доор араа халх байх дайх хайр айлд өөлд хаад боол палд проб полд байх 
дайх хайр орой айлд доор лорд полд доод дорд одоо
бороо өдөөх хороо дороо ахлах олдох алхах дөхөх хөрөө хараа хадах ойлох балар 
болох алдах харах оролд долоо ороо дорой порол далай
хөлдөх бордоо бахдал бахдах халаах дарлал хөдлөх алхах алхдал харлах халдах байдал 
бадрах даллах дарлах хөллөх дордох хорхой балбар бордох хоолой олдоход хайрлах 
далдлах дархлах байлдах ахарлах албархах бахархах болохоор дараалах дайралдах 
холбохоор долоохоор дайралдахаар халхлахаад далдлахаар

Дараах үгсийг мөрд шилжүүлэн бичээрэй.

аадар бороо орлоо
алдах алдахдаа алд
олох олохдоо болд
одоо хоолоо ол
ойр ойроор алдал
хөл дороо хай
бөх бөхөөрөө боллоо
бөөр бөөрөөрөө бөөрлө
пад пад пай холд
айл өрх болох
арай ахар ахраар
алхаа алхах
алдаа алдах
бараа харах
байр байдлаа хар
байр байраа ол

Үндсэн эгнээн дээр баруун гарын хуруудыг р, о, л, д болон зүүн гарын хуруудыг й, ы, 
б, ө үсгүүд дээр хуваарилан байрлуулж гурван минутын хугацаатайгаар шивэх үйл 
ажиллагааг гүйцэтгээрэй.

хол ойр айл халх өөлд ард хар бор бодол хөх арал далай байр байдал хар бахдал 
бахархах алдар байх өдөр олох өөр өөр өрх хөдөө өөд дөхөх хөл дороо алхах алд хар 
хад пар пар хоолой пад пад хар

Хэрэв гурван минутын хугацаанд бичиж дуусгаагүй бол дахин өөрийгөө сорьж 
шивэлтийг хийгээрэй.
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

2. ГУРАВДУГААР ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

ФЦУЖЭ НГШҮЗКЪ

Үндсэн эгнээний байрлалаас шилжүүлэлт хийх замаар гуравдугаар эгнээний үсгүүд 
буюу Ф, Ц, У, Ж, Э /Англи Q, W, E, R, T/ үсгүүд дээр зүүн гарын хуруунууд, Н, Г, Ш Ү, З, К, Ъ 
/Англи Y, U, I, O, P, [, ]/ үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд товших үйлдлийг гүйцэтгэн 
шивэлтийг хийгээд буцаж үндсэн байрлалд хуруудыг байрлуулна.

Ф үсэг товших- зүүн гарын чигчий хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи Q үсэг дээр/
товшино
Ц үсэг товших- зүүн гарын ядам хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи W үсэг дээр/ товшино
У үсэг товших- зүүн гарын дунд хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи E үсэг дээр/ товшино
Ж үсэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи R үсэг дээр/ 
товшино
Э үсэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг ялимгүй баруун дээш шилжүүлж /Англи T 
үсэг дээр/ товшино
Н үсэг товших- баруун гарын долоовор хурууг ялимгүй зүүн дээш шилжүүлж /Англи Y 
үсэг дээр/ товшино
Г үсэг товших- баруун гарын долоовор хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи U үсэг дээр/ 
товшино
Ш үсэг товших- баруун гарын дунд хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи I үсэг дээр/ 
товшино
Ү үсэг товших- баруун гарын ядам хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи O үсэг дээр/
товшино
З үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи P үсэг дээр/ 
товшино
К үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг ялимгүй баруун дээш шилжүүлж /Англи 
тэмдэгт дээр/ товшино
Ъ үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг баруун дээш шилжүүлж /Англи тэмдэгт 
дээр/ товшино

1. ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ
 

Чадамжийн элемент 2 

28

Х үсгийг шивэхдээ баруун гарын долоовор хуруу зүүн тийш ялимгүй хазайж товших 
үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын 
эрхий хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна. 
 Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын 
чигчий хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг 
товчуудыг баруун гарын чигчий хуруугаар дарна.

BACKSPACE - текст курсорын өмнөх бичвэрийг арилгах 

DELETE - текст курсорын арын бичвэрийг арилгах

ENTER - дараагийн шинэ мөрөнд текст курсорыг шилжүүлэх

Баруун, зүүн, дээш, доош заасан сум- тектс курсорыг нэг тэмдэгтээр тухайн зүгт 

шилжүүлнэ.
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1. Й болон Ф үсгүүдийг зүүн гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.
2. Ы болон Ц үсгүүдийг зүүн гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
3. Б болон У үсгүүдийг зүүн гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
4. Ө, А болон Ж, Э үсгүүдийг зүүн гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.
5. Х,Р болон Н, Г үсгүүдийг баруун гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.
6. О болон Ш үсгүүдийг баруун гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
7. Л болон Ү үсгүүдийг баруун гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
8. П, П болон З, К, Ъ үсгүүдийг баруун гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.
9. Бичиж буй үгийнхээ хамгийн сүүлчийн үсгийг хэрэв баруун гарын аль нэг хуруугаар 
бичсэн бол зүүн гарынхаа эрхий хуруугаар зай авах товчийг дарахаа мартуузай. 

Эсрэг тохиолдолд баруун гарын эрхий хуруугаар зай авах товчоо дараарай. 

САНАМЖ
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

ДАСГАЛ 2: ГУРАВДУГААР ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Дараах үгсийг Word программ ашиглан бич.

жөж хөж гол гуд цуу цээж ууж энэ нэн ан нар анд ээж эц цэц ууц жуу цэг зүг цуж шүү 
нэг нэн нууц луу хөгц зул шон дун дух цуг борц бууц хууз богц бүрээ зан шар бар ааш 
алх ард арц бай бал бар бор бул гал гоц гүц гэр дал дөш дөл дух дүн дүр дэд дэл жад 
жор зуд зул над үйл үнэ үүд хар хад хол хөл хөх хүж цаг цай цал цол цох шаг шал нар 
нүд нэр олз өрх өрц дан лай пад пал пул уул үүд ууц энх уур үнэ гэнэ нэн гал хүж ан 
нар анд шоо

гарз гүүр гүнж дагз далд данх дарш дийз доог доод доож доош дөнж дөнө дунд дүнз 
дэнж дээж дээш жонш жүнз жунз жүрж заан зарц зууш зүйл зүрх зээр лааз лонх 
лоож нойр хайр харц бааз аалз аарц агуй адаг адуу алаг алба бөгж алга арай өрөл 
өрөг өргө өрын ахуй ацаг бага богц багц багш банз одон орон өдөр өнгө өнөр пүнз 
ханд ханш хэрз харц хөгц хөрз хурц хуур хүнд хүрз хэнз цааз цонх цогц цана цүнх 
дээж шаар шонх шанз эгэл эзэн элэг фонд граф форд клуб куб

өнөр олно онол эцэг цэрэг цэнд өнөр харц хана оцон уруу дэнж дээж дээш жонш
жүнз жунз жүрж заан зарц зууш зүйл зүрх зээр лааз лонх лоож нойр хайр харц бааз 
аалз аарц агуй адаг адуу алаг алба бөгж алга арай өрөл өрөг өргө өрын ахуй ацаг 
бага богц багц багш банз одон орон өдөр өнгө пүнз ханд ханш харз харц хөгц хөрз 
хурц хуур хүнд хүрз хэнз цааз цонх цогц цана цүнх дээж шаар шонх шанз эгэл эзэн 
элэг фонд граф форд клуб куб ажээ дэнж гүнж жүнз дээж үүр үүл дүүд шүү бүгд дүнг 
шар ааш шон шог бууз багц бууц нууц ганц орон эгэл гэдэг дэнг олон хана шөл 
онош харш харна онон өнөө хана оцон уруу гөрөө хоног гадна гарах хаалга андыг 
даргыг цэцэн уурга хагархай гайхан харгаан хөөрөг хэлэх наадах жаран жаргал 
ээжээ байжээ болжээ үзжээ дажгүй орхон хандах ордон бөхөн наран өндөр энхээ 
шөнө анааш харна өндөр дорно хэлэх бөхөн наран зэрэг доорх баадан үзжээ орхон 
байна буурал хурга шадар шодох гарал бараан банана шүүгээ барааны гологдол 
дараалал дэлбэгэр дэлбэрэл жараахай зулбадаг зуншлага зэрэглээ иодорхог 
иодорхуу лаглагар найрлага нөгөөдөр уйланхай уралдаан хангинуур хандлага 
хараацай харанхуй хугархай хураангуй зулархай багалзуур бөхөлзүүл нөгөөдүүл 
зээллэг даалгавар байгуулал зүйрлэшгүй боролзгоно зургаадугаар байгууллага 
уруудах ундаалах уйланхай шүүдэр зарлал зэрлэг арзгар адууны азарга алгана 
алдуул паалан рашаан байдал барцад бахдал болзол боохой өглөө бөглүү бугуйл 
бузгай булхай бунхан бургуй будай буурал бүдүүн бүлүүр бүргэд бүрхэг гадагш 
галбын ганан гөлгөр дагуул далбаа данхар даргад дарлал дархад дархан дорнод 
дудрай дургүй дурдан дурлал дүгрэг дүйнгэ дэлгэр дэлгэц дэнхэр дэлдэн жаргал 
задгай залгаа зардал зарлал

зогдор зөрүүд зузаан зүдрэл зэрлэг лангуу ундрал лухгар үйлдэл хадлан хадуур 
хазаар халгай халзан ханцуй харуул хогшил ходоод хожгор хайрга холбоо хонгор 
хоолой хөдлөл хөлдүү хөнгөн хөөрөг хөхүүр хөшүүн хулгай хурдан хүргэн хүүхэд 
хэдүүл хэзээд хэлбэр хэлхээ хэрүүл цагаан цагдаа царцаа цахлай цоохор цооног 
цөллөг цулгуй цуурай цүзгэр цэнгэл шаазан шаахай цэнхэр шагнал шалбар шанага 
шахуур шадар шохой шодгор шонхор шүүдэр шуудай назгай найраг найрал нөхцөл 
зуршил нүцгэн онцгой өршөөл онцлог орлого өрнөл өршөөл ундрал эргүүл эрдэнэ 
хэзээд хэлбэр
өгүүлэл хайрцаг халбага халцгай хайгуул хойгуур хондлой хоншоор нударга хуушуур 
хуурай хүндлэл хүрхрээ цулбуур цэлхгэр шаазгай шалбааг шунахай шүршүүр 
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наадгай ноолуур ногдол хундага өдөрлөг өнөөдөр паадгар угаалга улбагар ухаалаг 
ганцхан гонзгой дадлага далжгар даллага данагар данхгар догшрох доогуур дөнгүүр 
дээгүүр заазуур зөөлхөн зулзага зүүнгүй уншлага барзгар барилга барууны бодлого 
болохуйц бондгор боорцог бөлцгөр шошго шонхор аашлах буржгар нуурын оддын 
найрлах нарлах уужээ уужуу буцлах бүдүүн шагай шанага цорго баадан нэгдэл 
энэрэл байжээ хандах ордон наадах анхаар даарна

анхаарал боролдой булархай булбарай бурангуй бухандай бэрхшээл газарзүй 
гологдол дараалал дэлбэгэр дэлбэрэл жараахай зулбадаг зуншлага зэрэглээ 
иодорхог иодорхуу лаглагар найрлага нөгөөдөр уйланхай уралдаан хангинуур 
хандлага хараацай харанхуй хугархай хураангуй зулархай багалзуур бөхөлзүүл 
нөгөөдүүл зээллэг даалгавар байгуулал зүйрлэшгүй боролзгоно зургаадугаар 
байгууллага уруудах ундаалах уйланхай шуудан хурандаа буурлуудыг буудлынхаа 
хураангуй хуушуур шандын шорлог даршлах шоглох цэцэглэх хүүхдүүд дүүгүүр 
бүрхүүл хүүхнүүд анхаар хооронд хээрээр эрхээрээ хооронд нэрэлхэх хэдүүлээ 
эрэлхэг жолоодох байнгын онгорхой даргалж эндүүрэх жорлон ундууцах цацаглах 
цүүцдэх холдохын дэргэдэх дэлгүүрээр хэрэглээ шүлэглэх хэнээрээ элдүүрээр 
дэргэдэх дэлгүүрээр хэрэглээ холдохын нойрондоо байлдаан найрлах өнөөдөр 
холбохын

Дараах бичвэрийг 3 минутад баруун гарын үндсэн эгнээний х, р, о, л, д, 3-р эгнээний н, г, 
ш, ү, з, к, ъ болон зүүн гарын үндсэн эгнээний й, ы, б, ө, а, 3-р эгнээний ф, ц, у, ж, э үсгүүдийг 
зөв байрлуулан бичнэ.

хангайн өндөр ууланд 
хандгай буга дуулаад 
хад хайрга эгц оройд 
харлаг ооно уралдаад зуны хөг орж
зулзаган хөхөө донгодоод 
айраг цагаа дэлгээд 
хөдөө хээр хөхрөөд харцага богширго хөөцөлдөөд 
наран өөд харахад хангай хээрээр дүүрэн хөх буурал адуу
галуу дэгдээхэй гацуур дундуур дуулаад байна буурал 
хангай ууланд булга буга наадна наран булгаар нар 
гаргаад хүлээнэ дээ хоног хоногоор газрыг хонолгүй гүйлгэнэ дээ 
хонгор жаахан алдрайгаа хуудуугүй гэж бодлоо доо 
өндөр өндөр ууланд өнөр цэцэг ургана 
царайлаг алдрайгаа цаашаа ч гэсэн уулзана хө
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3. НЭГДҮГЭЭР ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

ЯЧЁСМ ИТЬВЮ

Үндсэн эгнээний байрлалаас хуруунуудыг шилжүүлэх замаар нэгдүгээр эгнээний үсгүүд 
буюу Я, Ч, Ё, С, М /Англи Z, X, C, V, B/ үсгүүд дээр зүүн гарын хуруунууд, И, Т, Ь В, Ю /Англи N, M, 
<, >, ?/ үсгүүд дээр баруун гарын хуруунууд товших үйлдлийг гүйцэтгэн шивэлтийг хийгээд 
буцаж үндсэн байрлалд хуруудыг байрлуулна.

Я үсэг товших- зүүн гарын чигчий хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи Z үсэг дээр/ 
товшино
Ч үсэг товших- зүүн гарын ядам хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи X үсэг дээр/ 
товшино
Ё үсэг товших- зүүн гарын дунд хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи C үсэг дээр/ 
товшино
С үсэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи V үсэг дээр/ 
товшино
М үсэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг ялимгүй баруун доош шилжүүлж /Англи 
B үсэг дээр/ товшино
И үсэг товших- баруун гарын долоовор хурууг ялимгүй зүүн доош шилжүүлж /Англи 
N үсэг дээр/ товшино
Т үсэг товших- баруун гарын долоовор хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи M үсэг 
дээр/ товшино 
Ь үсэг товших- баруун гарын дунд хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи < тэмдэг
дээр/
В үсэг товших- баруун гарын ядам хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи > тэмдэг дээр/
товшино
Ю үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг эгц доош шилжүүлж /Англи ? тэмдэг 
дээр/ товшино

1. ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ
 

Чадамжийн элемент 2 

28

Х үсгийг шивэхдээ баруун гарын долоовор хуруу зүүн тийш ялимгүй хазайж товших 
үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын 
эрхий хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна. 
 Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын 
чигчий хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг 
товчуудыг баруун гарын чигчий хуруугаар дарна.

BACKSPACE - текст курсорын өмнөх бичвэрийг арилгах 

DELETE - текст курсорын арын бичвэрийг арилгах

ENTER - дараагийн шинэ мөрөнд текст курсорыг шилжүүлэх

Баруун, зүүн, дээш, доош заасан сум- тектс курсорыг нэг тэмдэгтээр тухайн зүгт 

шилжүүлнэ.
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1. Й,Ф болон Я үсгүүдийг зүүн гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.
2. Ы, Ц болон Ч үсгүүдийг зүүн гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
3. Б, У болон Ё үсгүүдийг зүүн гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
4. Ө, А, Ж, Э болон С, М үсгүүдийг зүүн гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.
5. Х,Р, Н, Г болон И, Т үсгүүдийг баруун гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.
6. О, Ш болон Ь үсэг, тэмдэгтийг баруун гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
7. Л, Ү болон В үсгүүдийг баруун гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
8. П, З, К, Ъ болон Ю үсэг, тэмдэгтийг баруун гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.
9. Зай авах товчийг үсэг дарсан гараар биш нөгөө гарынхаа эрхий хуруугаар дарахаа 
мартуузай. 

САНАМЖ
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ДАСГАЛ 3: НЭГДҮГЭЭР ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Дараах үгсийг Word программ ашиглан бич.

ЯЧЁСМ ИТЬВЮ

янз юуч туг тус сум цус жив суу мэт сэт түг чиг чим зүс жиг жуг жин тиг шиг сэм гэм 
зэм тэс жим цув зэв юмс тэвш тэгш минь чинь үзэм цээж үсэг үзэг нэмж ишиг тугч 
үнэн гэнэт сууж жүнз эцэг эзэн үгс тус таг тал илд мөс жил бяр сар өмч эмч мод бод 
туг тун сум бэр зар гар нэр гэр мэл гол сэл бор ярь сар чир зүг зам гар цэр гэр мэл 
гол сэл бор ярь сар чир зүг зам зас хад зан гүн айл хүн өмнө хурц алба дээл арга 
фонд нуур олон орон зуух олов идэв кноп гарч нойр дунд зээр улны үсэг дарж нэгт 
хоёр ямар цагт архи пиво куба мойл чана курс уярч

айл мал мод хот алд юмс яав хор сар бой тов бол бид мах том бэх хад төв хөх ойр хол 
хас алт өвс өмч хар ард аль сам бич бас яам бат хөл пар пир пас пис пад пид хая янз 
юуч туг тус сум цус жив суу мэт сэт түг түс чиг чим зүс ёст ёгт ёр морь харь соль боль 
бахь байр жиг жуг жин тиг шиг сэм гэм зэм тэс цув зэв юмс ваар хайч тоть ясны хайр 
сайр архи пиво хивс олны паар хорны хадны тойр бийр юмаа хойт ямар тавь саад 
болд товч орос ачит амьд аяар тоос тоть барс олов ямба өөлд өдөр бөөр өрөө иймд 
тийм яавч ёотон

чөдөр толбо ямарч ядрах явдал ялалт юмаар хялар дасах хавар болор чөлөө бодит 
төмөр домбо дамба төсөв тольд ёслол салны хялбар самбар баримт бариад баясал 
талбар саравч батлах бөмбөг халтар ташуу тэвш тэгш минь чинь үзэм цээж үсэг үзэг 
нэмж ишиг тугч жим үнэн гэнэт сууж жүнз эцэг эзэн уужим итгэн юм шиг ээмэг эгнээ 
сэжиг эмнэг зүсэм сэтэв гүзээ тэнүүн тэнги сэмжин нэгэнт шүүгээ гишгэн чимгээ 
сээтэн цэцгээ нүүжээ суужээ явжээ түүжээ зүүжээ нээжээ уужээ шүүжээ жингээ
нүүрс анхан дотор шатны бусад сурах аргал дарга чухал газар сэдэв оёдол групп 
өнцөг ургац шохой хөтөл залуу сүрэг чанар төрөл үргэх ахуйн эдлэл яамны зааг 
сулаг булан гутал хүлэг тавих дагуу эрдэс багаж ёсгүй үлэмж шатны спирт алдар 
мянга спорт явдал юүдэн франц аяных говьд оюутан ярьсны онцлон зохион мастер 
харьяа дотоод нямбай байдал зарчим нэгдэл шагнал тусгай эсгүүр тушаал засвар 
зохиол хичээл монгол аварга тоосго баатар малгай костьюм таваар тэмцэл нийгэм 
хяналт команд комисс контор пуужин мэдлэг дөрвөн оёдлын соёлын суурьд систем 
дархан биеийн тамирын дасгал хийх

сүлжмэл төрлийн ажилчин хүнсний шалгарч өргөжин барааны чанарыг ашигтай 
заазлах буурцаг мойлтын дарханы ургацын заводын үйлдвэр эрдэнэт уялдааг 
сахилга зөвлөмж фондтой аппарат барьдаг тракторч комбайнч нийгмийн өсөлтийг 
яригдсан эхлүүлэн бэхжүүлж асуудалд яралзтал анхаарал жишээгээр талархлыг 
социалист хөрөнгөнд автобусны үргэлжлэн эдэлгээнд хоршоолол хугацаанд 
түүнчлэн сургалтад амьдралын туршилтын шолоховын программын шаардлагыг 
мэргэжлийн

сайжруулан худалдааны шийдвэртэй барагдуулж философийн орчуулагдаж 
сургуульгүй цэцэрлэгээс баримжаагүй мэдээлэхийн өөрчлүүштэй хүмүүжүүлэх 
шүүмжлэлтэй тогтоолуудыг цогцолборыг психологийн гүйцэтгэлийн залуучуудтай 
боловсронгуй арвижуулахын сэтгэлийнхээ шамшигдуулах гимнастикийг 
сурвалжилгыг намтарчилсан тодорхойлсон депутатуудын холбоотнуудын 
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сөргөлдөөнийг алдагдуулахгүй хэрэгжүүлэхэд харгалзахгүйгээр нэмэгдүүлсэн 
үргэлжлүүлэхэд гүнзгийрүүлэх хорогдуулахын колоничлогчдын хариуцлагатай 
хүмүүжүүлэхэд байгууллагуудын толгойлуулсан түрэмгийллийн төлөөлөгчдийн
хөдөлмөрийнхөө улаанбаатарын тогтворжуулахад заналхийлсээр эзэмшүүлэхийн 
туслалцаатайгаар сайжруулаагүйтэй хөндийрүүлэлгүй хуримтлуулжээ 
төлөвшүүлэхэд хүмүүжүүлэгчид өндөржүүлэхийг туршилтын шаардлагыг 
мэргэжлийн сайжруулан худалдааны шийдвэртэй барагдуулж философийн 
орчуулагдаж сургуульгүй цэцэрлэгээс баримжаагүй мэдээлэхийн өөрчлүүштэй 
хүмүүжүүлэх шүүмжлэлтэй тогтоолуудыг цогцолборыг гүйцэтгэлийн залуучуудтай 
боловсронгуй арвижуулахын сэтгэлийнхээ шамшигдуулах гимнастикийг 
сурвалжилгыг намтарчилсан тодорхойлсон депутатуудын

Намрын уулнаа бугын урамдахыг сонсоорой
Намайг ухаажихыг үзэх гэж ижий минь та урт наслаарай
Манцуйндаа ирж таныг би ганцхан удаа жаргаасан
Магадгүй түүнээс хойш дандаа зовоосон
Элбэг их хайр ижий гэдэг нэр тань
Энэ орчлонгоос олдсон хамгийн том алдраа
Зүүний сүвэгчээр ч урсах он жилийн урсгалд
Зүгээр л дэргэд минь байж хайрла
Ижий гэж дуудах болгондоо баярладаг
Ижил хэдэн хүүхдэдээ урт насалж хайрла
Хаднаас халтирч унасан
Хаг шаазгайн мах олдохгүй
Модноос хальж унасан
Морин шоргоолжны мах олдохгүй
Уснаас цацаж үхсэн
Загасны мах олдохгүй
Нумгүй явбал ав дээр гэмшил
Номгүй лам хурал дээр гэмшил

Үйлгүй хүүхэн өгсөн газарт гэмшил Өвчин баг ч үхлийн шалтгаан Будаг бага ч 
өнгөлөхийн шалтгаан Буян бага ч туслахын шалтгаан Гал бага ч түлэхийн шалтгаан 
Хожгор толгойд үс хүслэн Хувхай модонд мөчир хүслэн Хуурай цайнд ус хүслэн

Өсөхийн цагт чихэр шиг үгийг
Өтлөхийн цагт таяг шиг үгийг
Өлсөхийн цагт хоол шиг үгийг
Өвдөхийн цагт эм шиг үгийг
Алс явахад унаа шиг үгийг
Айхын цагт зэвсэг шиг үгийг
Ядрахын цагт янчаан шиг үгийг
Энэхэн ганц насанд минь
Ээж аав хэлдэг юм байна

Эрхийг сурахаар бэрхийг сур Гадагш явах хүн амаа хичээгтүн Эрдмийн дээд эв 
эрхмийн дээд эх Уулын чимэг мод улсын чимэг эрдэмтэн Гэрт байх хүн галаа 
хичээгтүн Санаагүй бол хэргийн үзүүр үүсэхгүй Эрэхийн үед элээний сүүл мянган 
лан Чихэр ихэдвэл ой гутна Малд дөргүй хүн гарсаар хашхирна Галд дүйгүй хүн 
очсоор чичнэ Уйгагүй хүн уул нүхэлнэ Эдээр биеэ чимэхээр эрдмээр биеэ чим 
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Будаач будаач гэхээр сахлаа будав Сайн хүний санаа тариа адил Чимэг ихэдвэл дур 
гутна Айлаас эрэхээр авдраа уудал Алтыг нь аваад авдрыг нь хаях Ах нь хэлж дүү нь 
сонсдог Гохгүй бол загас бүү барь Мал гэхээр манас мах гэхээр өндөс Цээжний үг 
олон олддог Саалиа бэлдэхээр саваа бэлд Үг олдвол үхэр холдоно
Намрын уулнаа бугын урамдахыг сонсоорой
Намайг ухаажихыг үзэх гэж ижий минь та урт наслаарай
Манцуйндаа ирж таныг би ганцхан удаа жаргаасан
Магадгүй түүнээс хойш дандаа зовоосон
Элбэг их хайр ижий гэдэг нэр тань
Энэ орчлонгоос олдсон хамгийн том алдраа
Зүүний сүвэгчээр ч урсах он жилийн урсгалд
Зүгээр л дэргэд минь байж хайрла
Ижий гэж дуудах болгондоо баярладаг
Ижил хэдэн хүүхдэдээ урт насалж хайрла

Дараах бичвэрийг 3 минутад баруун гарын үндсэн эгнээний х, р, о, л, д, 3-р эгнээний н, г, 
ш, ү, з, к, ъ, 1-р эгнээний и, т, ь, в, ю үсгүүд болон зүүн гарын үндсэн эгнээний й, ы, б, ө, а, 3-р 
эгнээний ф, ц, у, ж, э, 1-р эгнээний я, ч, ё, с, м үсгүүдийг зөв байрлуулан бичнэ.

Жигдэрсэн оддын дунд сар сайхан
Жигүүртэн шувуудын дунд тогос сайхан
Жигдэлсэн моддын дунд галбарваасан сайхан
Бой нь арилсан хүүхэд нэг хөөрхөн
Борви нээсэн гөлөг нэг хөөрхөн
Босож тэнцэж байгаа ботго нэг хөөрхөн
Салхитай тэнгэрийн үүл хурдан
Саруул ухаантны санах хурдан
Сайн морины явдал хурдан
Барьж тавьж байвч зүүд нэг хоосон
Барайж торойж байвч зэрэглээ нэг хоосон
Бархирч цахирч байвч цуурай нэг хоосон
Хаврын хөг ороод ирэхэд
Халхын цасан хайлаад
Харз усан шуугиад
Хагзын унги сулдаад
Халтар галуу нь хангинаад
Хар хөх ногоо нь цухуйгаад
Унага даага нь уралдаад
Унадаг бүдүүн нь ялгараад
Тугал бяруу нь оодогноод
Тором ботго нь тоглоод
Ирэг сэрх нь бөөгнөрөөд
Ишиг хурга нь ялгараад
Ханхай цагаан гэрүүд нь хаалга үүдээ дэлгээд
Хөгшин залуу цөмөөрөө
Хөнгөн дээлээ өмсөөд
Өвөөлж шувуу донгодоод
Өтгөн цагаан айраг хөхүүр дүүрээд
Тийм эзэн баян
Дүүрэн дүнхийж цэнхэртээд
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Дүрхрэн манантаж униартаад
Настан залуу ялгалгүй
Найр наадамдаа ташуураад
Өнчин хүний өр өвтгөж
Өдөр шөнө өглөө орой
Дөрвөн цагийн цэнгэл болон шуугилдав.
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4. ДӨРӨВДҮГЭЭР ЭГНЭЭНИЙ ҮСЭГ, ТЭМДЭГТИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

№ - “ 7 : . _ , % ? Е Щ

Үндсэн эгнээний байрлалаас хуруунуудыг шилжүүлэх замаар дөрөвдүгээр эгнээний 
тэмдэгтүүд буюу №, -, “, 7, : /Англи 1, 2, 3, 4, 5/ тоонууд дээр зүүн гарын хуруунууд, . _ , % ? е 
щ /Англи 6, 7, 8, 9, 0, -, = / тоо, тэмдэгтүүд дээр баруун гарын хуруунууд товших үйлдлийг 
гүйцэтгэн шивэлтийг хийгээд буцаж үндсэн байрлалд хуруудыг байрлуулна.

№ тэмдэг товших- зүүн гарын чигчий хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 1 тоон дээр/ 
товшино
- тэмдэг товших- зүүн гарын ядам хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 2 тоон дээр/ 
товшино
“ тэмдэг товших- зүүн гарын дунд хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 3 тоон дээр/ 
товшино
7 тэмдэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 4 тоон дээр/ 
товшино
: тэмдэг товших- зүүн гарын долоовор хурууг ялимгүй баруун дээш шилжүүлж /Англи 5 
тоон дээр/ товшино
. тэмдэг товших- баруун гарын долоовор хурууг ялимгүй зүүн дээш шилжүүлж /Англи 6 
тоон дээр/ товшино
_ тэмдэг товших- баруун гарын долоовор хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 7 тоон 
дээр/ товшино
, тэмдэг товших- баруун гарын дунд хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 8 тоон дээр/
% тэмдэг товших- баруун гарын ядам хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 9 тоон
дээр/товшино
? тэмдэг товших- баруун гарын чигчий хурууг эгц дээш шилжүүлж /Англи 0 тоон дээр/ 
товшино

1. ҮНДСЭН ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ
 

Чадамжийн элемент 2 

28

Х үсгийг шивэхдээ баруун гарын долоовор хуруу зүүн тийш ялимгүй хазайж товших 
үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын 
эрхий хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна. 
 Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын 
чигчий хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг 
товчуудыг баруун гарын чигчий хуруугаар дарна.

BACKSPACE - текст курсорын өмнөх бичвэрийг арилгах 

DELETE - текст курсорын арын бичвэрийг арилгах

ENTER - дараагийн шинэ мөрөнд текст курсорыг шилжүүлэх

Баруун, зүүн, дээш, доош заасан сум- тектс курсорыг нэг тэмдэгтээр тухайн зүгт 

шилжүүлнэ.
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1. Й,Ф, Я болон № үсгүүдийг зүүн гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.
2. Ы, Ц, Ч болон - тэмдэгтийг зүүн гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
3. Б, У, Ё болон “ тэмдэгтийг зүүн гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
4. Ө, А, Ж, Э, С, М болон 7:тэмдэгтүүдийг зүүн гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.

5. Х,Р, Н, Г, И, Т болон ._ тэмдэгтүүдийг баруун гарын долоовор хуруугаар бичээрэй.
6. О, Ш, Ь болон , тэмдэгтийг баруун гарын дунд хуруугаар бичээрэй.
7. Л, Ү, В болон % тэмдэгтийг баруун гарын ядам хуруугаар бичээрэй.
8. П, З, К, Ъ, Ю болон ?, Е, Щ үсэг, тэмдэгтийг баруун гарын чигчий хуруугаар бичээрэй.

Е үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг ялимгүй баруун дээш шилжүүлж /Англи - 
тэмдэгт дээр/ товшино
Щ үсэг товших- баруун гарын чигчий хурууг баруун дээш шилжүүлж /Англи = тэмдэгт 
дээр/ товшино
№ /дугаар/, - /дундуур зураас/, 7 /мөнгөн тэмдэгт/, : /тодорхойлох цэг/, . /цэг/, , / таслал/, _ 
/доогуур зураас/, %/ хувь/, ? /асуултын тэмдэг/ хэрэглэхдээ ард нь заавал зай авах товч 
дарна.
“ /хашилт/- үүнийг хэрэглэхдээ хашилтад бичихийг хүссэн үгнийхээ хоёр талаас зай 
авахгүйгээр шахаж байрлуулна. Жишээлбэл: “эдээр биеэ чимснээс, эрдмээр биеэ чим“ 
гэх мэт.
- /дундуур зураас/- үүнийг хэд хэдэн үгнээс бүтсэн үгэнд хэрэглэнэ. Жишээлбэл: Баян-
Өндөр сум, Говь-Алтай аймаг гэх мэт.
Нэг үсэг толгой үсгээр бичихдээ нөгөө гарынхаа чигчий хуруугаар shift товч дарж 
байгаад үсгээ товшино.
Бүх үсгийг толгой үсгээр бичих бол CapsLock товчийг дарж компьютерын гар дээр 
байрлах гэрлийг асааж бичнэ. Дахин CapsLock товч дарснаар гэрэл унтарч жижиг 
үсгээр бичнэ.
_ /доогуур зураас/- үүнийг ялангуяа гараар нөхөж бичих зүйлсэд хэрэглэнэ. Жишээлбэл: 
Таны овог  , нэр , нас___, хүйс  гэх мэт.
. /цэг/- үүнийг хэрэглэхдээ үгийн ард шууд залгуулан бичих ба цэгийн ард заавал зай 
авна. Ингэснээр дараагийн үгийг бичихэд компьютер шинэ өгүүлбэр эхэлж байна гэж 
ойлгоод үгийн эхний үсгийг автоматаар томруулж өгдөг.

САНАМЖ
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

ДАСГАЛ 4: ДӨРӨВДҮГЭЭР ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮДИЙН БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Дараах үгсийг Word программ ашиглан бич.

Айзам, мөхөөлдөс, нухаш, сонирхол, нярав, буурцаг, дэвтэр, нөхөр, үсэг, тогло, ажиллах, 
ярьдагсан, чадвар, пулемёт, кофта, юмны, Өвөрхангай аймагт Баян-Өлзий, Гучин-Ус, 
Баруун-Баян-Улаан, Баян-Өндөр, Баян-Өлзий, Гучин-Ус,
нөхөд, сүрэг, тоглох, щорс, щётка, щека, щит, щука, европ, фермд, шефлэн, редакц, техник, 
офицер, цемент, секцийн, кабинет, процесс, объектод, километр, механикжуулагч, 
империализм

хэл ам: хэрүүл шуугиан: хичээл оролдлого: идэвх санаачилга: эрх чөлөө: энх тайван: 
“орон нутаг” “өвс ургамал” “хувь заяа” “зориг чадал” “эрдэм ном” соёл_ боловсрол. 
Аяга_шанага. Ор_дэр. Унаа_хөсөг. Эмээл_ хазаар. Хөг_дуу.
Урт-богино, өргөн-нарийн, их-бага, зузаан-нимгэн, хол-ойр, удаан-түргэн, ах-дүү, 
төрөл-садан, хүнд-хөнгөн, өндөр-нам, нарийн-бүдүүн, сайн-муу, жаргал-зовлон, аваа- 
өгөө, авлага-өглөг, өгсөх-уруудах, ар-өвөр, гал-ус, халуун-хүйтэн, газар-ус, тэнгэр- 
газар, орох-гарах, орлого-зарлага, ширээ сандал; багаж хэрэгсэл; аюул зовлон; ичгүүр 
сонжуур; сайшаал шагнал; гавьяа зүтгэл; ном дэвтэр; цаас харандаа; дээл хувцас; өмд 
цамц; төр ёс; ном судар; мөнгө цаас; цалин хөлс; тоо бодлого; улс төр; зэрэг тушаал.

Ганц цуцал гал болдоггүй.
Хүн ахтай, дээл захтай.
Ганц хүн айл болдоггүй.
Могойн эрээн гаднаа, хүний эрээн дотроо.
Ёстныг хүндэл, настныг баярлуул.
Гөлөмгүй бол морь бүү уна.
Чөтгөрийн бага адтай.
Муу нэрийг хусавч арилахгүй.
Сайн нэрийг хүсэвч олдохгүй.
Хэрээ хэрээнийхээ харыг гайхна.
Салхигүй бол өвсний толгой хөдлөхгүй.
Овоо босгоогүй бол шаазгай юунд суухав.
Дуулсныг хураавал эрдэм болно.
Ачтанаа өргө, бачтанаас зайл.
Эрийг бүү бас, далайг бүү янд.
Өсөх малын зүс нэг, өөдлөх айлын үг нэг.
Дассан газрын даавуу зөөлөн.
Сайныг дагавал сарны гэрэл.
Мууг дагавал могойн хор.
Муу хүний санаа могой адил.
Төрөөгүй хүүхдэд төмөр өлгий бэлдэх.
Цэлмэг ухаан ховор олддог.
Сэжгээс чөтгөр, сүжгээс бурхан.
Илжиг модон хударганадаа дуртай.
Ганц хүн айл болдоггүй, гац цуцал гал болдоггүй.
Өөрөө ойчсон хүүхэд уйлдаггүй.
ХҮНИЙ, ӨӨРИЙН ГЭХ СЭТГЭЛ
Хүний дураар тос уухаар, өөрийн дураар ус уу.
Хүний сайхан хүнд наалдахгүй.
Хүний муу хүнд халдахгүй, хүрлий зэв төмөрт халдахгүй.
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Хүний нохой гадагшаа хуцна, өөрийн нохой дотогшоо хуцна.
Хүний нохой хоточ ч гэсэн манай хотыг манахгүй.
Хүний хүү хүрэн бөөртэй, өөрийн хүү өндгөн бөөртэй.
Хүний сайн үнэндээ байдаг.
Хүлгийн сайн чадалдаа байдаг.
Хүн голбол хүнсгүй.
Хүнс голбол хоолгүй.
Өөрийн толгой дээрх эврийг үзээгүй байж хүний толгой дээрх өвсийг үзэх. Өөрийн 
хоол өлтэй, хүний хоол шөлтэй.
Өөрийн хүрзийг хайрлаад хүний шанагаар шавар хутгах.
Өөрийн юм өргүй.
Өөрийгөө хэлэхэд өндгөө дарсан шувуу.
Хүнийг хэлэхэд хүрэн эрээн бүргэд
Өөрийн мууг хүн дээр, өвлийн мууг хавар дээр.
Өөрийн үр дэлхий, хүний үр мэлхий.
Өөрийн хожгорыг мэдэхгүй байж хүний халзанг гайхаж элэглэх.

ГОВИЙН МАГТААЛ

Зуун түмэн үедээ
Зандан хүрэн тэмээгээ
Түм бумаар нь өсгөж
Ховоо ховоогоор усыг
Алд алдаар нь татаж
Хувин хувингаар сүүг
Амсар дүүрэн бялхуулж
Хөдөө хээрийн талд нь
Хонь ямаагаа хариулж
Хөрзөн их бууцаар нь
Хашаа хороогоо барьж
Хурдан морио унаж
Хусан уургыг суналзуулсаар
Ардаг тарган хангалуудыг
Ааглан барих үедээ
Эмнэг морины нуруунд
Эрэмгий зоригийг шалгасаар
Ээрэм тал нутагтаа
Эзэн нь болж өслөө би
Зузаан сайхан хөрсөндөө
Ариун баялгаа өвөртөлж
Зөөлөн сайхан элгэндээ
Мөнгөн хотоо өлгийдсөн
Таван зүйлийн рашаандаа
Энхийн чанарыг шингээсэн
Эрт цагийн гаралтай
Эрин үеийн малчин би Эмээлт морины эзэн Эрэлхэг Монголын иргэн би Унасан 
газрын алдрыг Магтан дуулах дуртай би Угаасан усны ариуныг Дурсан ярих хүсэлтэй 
би Өсөх насанд минь ээлтэй Өргөн олонд минь алдартай Төрсөн өлгий нутгаа Түрлэг 
өргөн магтахдаа Зүрх сэтгэлийг догдлуулж Зориг хүслийг бадраасан Сайн үгээ ярьж 
Сайхан ерөөлөө дэвшүүлье Түмэн овогтны домогт Түүх шастирын хуудсанд Үе улиран 
бичигдсэн Хүний ариун хөлсөөр Аагим тал нь дэвтэж 
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Дараах бичвэрийг 3 минутад баруун гарын үндсэн эгнээний х, р, о, л, д, 3-р эгнээний н, г, ш, 
ү, з, к, ъ, 1-р эгнээний и, т, ь, в, ю, үсгүүд 4-р эгнээний . _ , % ? е щ тэмдэгтүүдийг болон зүүн 
гарын үндсэн эгнээний й, ы, б, ө, а, 3-р эгнээний ф, ц, у, ж, э, 1-р эгнээний я, ч, ё, с, м үсгүүд 
4- р эгнээний № - “ f: тэмдэгтүүдийг зөв байрлуулан бичнэ.

Ёстныг хүндэл, настныг баярлуул.
Гөлөмгүй бол морь бүү уна.
Чөтгөрийн бага адтай.
Муу нэрийг хусавч арилахгүй.
Сайн нэрийг хүсэвч олдохгүй.
Хэрээ хэрээнийхээ харыг гайхна.
Салихгүй бол өвсний толгой хөдлөхгүй.
Овоо босоогүй бол шаазгай юунд суухав.
Эрийг бүү бас, далайг бүү янд.
Өсөх малын зүс нэг, өөдлөх айлын үг нэг.
Цэлмэг ухаан ховор олддог.
Сэжгээс чөтгөр, сүжгээс бурхан.
Дассан газрын даавуу зөөлөн.

пулемёт, Өвөрхангай аймагт Баян-Өлзий, Гучин-Ус, Баруун-Баян-Улаан, Баян-
Өндөр, Баян-Өлзий, Гучин-Ус, щорс, щётка, щека, щит, щука, европ, фермд, шефлэн, 
редакц, техник, офицер, цемент, секц, хэл ам: хэрүүл шуугиан: хичээл оролдлого:
идэвх санаачилга: “орон нутаг”, “өвс ургамал”, боловсрол , аваа-өгөө, авлага-
өглөг, гавьяа зүтгэл; ном дэвтэр; № , 100%, юу вэ?, хэд вэ? 15007, 86947, 18347,
239687, 663907, 
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ГШҮ2. БАРУУН ГАРЫН ТОО БОЛОН НЭМЭЛТ ТОВЧЛУУР АШИГЛАХ

Баруун гараар тоо товшихын өмнө 
компьютерын гарын баруун дээд талд орших 
NUM- LOCK товчийн гэрэл асаалттай эсэхийг 
шалгах хэрэгтэй. Хэрэв энэхүү товчийн гэрэл 
унтраастай байвал текст курсорыг удирдана.
Харин тоо бичих хэрэгтэй бол уг товч дээр 
дарж гэрлийг асаах хэрэгтэй. Ингэснээр тоо 
бичих боломж бүрдэнэ.
Баруун гарын хуруунуудыг компьютерын 
гарын баруун талд байрлах товчлуур дээр 
байрлуулахдаа 5-ийн тоон дээр байрлах 
тэмтрүүлийг дунд хуруугаараа мэдэрч 
байрлуулна.

4-ийн тоон дээр долоовор хуруу, 6-ийн тоон 
дээр ядам хуруу, + тэмдэг дээр чигчий хурууг 
тус тус байршуулна. Бусад тоонуудыг шивээд 
буцаад энэхүү байранд хуруудыг байршуулна.

1-ийн тоо товших- баруун гарын долоовор 
хурууг эгц доош шилжүүлж товшино
7-ийн тоо, тэмдэгт товших- баруун гарын 
долоовор хурууг эгц дээш шилжүүлж товшино
0-ийн тоо товших- баруун гарын долоовор 
хурууг эгц доош шилжүүлж товшино.
2-ийн тоо товших- баруун гарын дунд хурууг 
эгц доош шилжүүлж товшино.
8-ийн тоо болон = тэмдэгт товших- баруун 
гарын дунд хурууг эгц дээш шилжүүлж 
товшино.
3- ийн тоо болон цэг товших- баруун гарын 
ядам хурууг эгц доош шилжүүлж товшино.
9-ийн тоо болон / тэмдэгт товших- баруун 
гарын ядам хурууг эгц дээш шилжүүлж 
товшино.

* болон - тэмдэгт товших- баруун гарын чигчий 
хурууг эгц дээш шилжүүлж товшино.
enter товч товших- баруун гарын чигчий хурууг 
эгц доош шилжүүлж товшино.
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ДАСГАЛ 5: БАРУУН ГАРЫН ТООНЫ БАЙРЛАЛ ЭЗЭМШИХ

Дараах тоонуудыг Word программ ашиглан бич. Тоонуудын хооронд компьютерын 
гарын зүүн талд байрлах Tab товчийг дарж зай аван бичээрэй.

1234567890
147 258 369 123 456 789 159 357 1 4 6 7
13205 12348 45637 12348 7596 36548
1358 123447 98746 85246 70580 90462
60340 9506437 987068 736487 167078 64823
59367.6 68410.45 3596.824 1836.395 972883.1 9945.03
23+56=79 79-56=23 45*75=3375 3375/45=75 (56+83.61)*3 =
1477 2587 3697 1237 4567 7897 1597 3577 17 47 67 77
13205$ 12348$ 45637$ 12348$ 7596$ 36548$
1358% 123447% 98746% 85246% 70580% 90462%
603407 95064377 9870687 7364877 1670787 648237
59367.6$ 68410.45$ 3596.824$ 1836.395$ 972883.1$ 9945.03$
23+56=? 79-56=? 45*75=? 3375/45=? (56+83.61)*3 =?

МОНГОЛ ХҮНИЙ ЭРХЭМЛЭХ ЗУРГААН ЗҮЙЛ

1. Үнэн бат журмыг үргэлж хичээн явах;
2. Өвөг дээдсийн сургаалыг санаж сэрж явах;
3. Үйлийн дээд ачийг буцааж хариулж явах;
4. Өгөх гээхийн хорвоог учирлан таниулж явах;
5. Үргэлж мэргэн номыг тогтоон тунгааж явах;
6. Үгээгүй дорд ардыг өргөн тэнхрүүлж явах.

1969 онд Төв аймгийн орчим болсон дунд сунгааны үед азарга 13 км-д 17 минут давхиж 
12.7 м/сек, их нас 16 км 21 минут 40 секунд давхиж морьдын уралдаан Хэнтий аймгийн 
Галшар сумын Банзрагчийн саарал азарга 22 км-д 35 минут 6 секунд давхиж 10.4 м/
сек, Угтаалын сангийн аж ахуйн Сияанямбуугийн ухаа морь 27 км-д 40 минут 54 секунд 
давхиж 11.0 м/сек, Жаргалантын САА-н Чойжамцын хээр соёолон 22 км-д 33 сек давхиж 
10.8 м/сек, Хэнтий аймгийн Дархан сумын Дархан Оргил нэгдлийн Цэрэндоржийн 
хязаалан 20 км-д 28 мин 10 сек хурдалж 11.8 м/сек хурдны амжилтыг үзүүлжээ.
1984 онд Лос Анжелес хотоос холгүй орших Лейквүүд хотхоны нэгэн хашаан дотор 
дэлхийн II дайны их бууны сум унжжээ. Сум дэлбэрээгүй ч томоохон хэмжээний нүх 
гаргасан байна. Иймэрхүү үйл явдал 1958 онд Италийн Неаполь хотод болсон юм. Хас 
тэмдэг, бүргэдтэй 1942 оны их бууны сум л тэнгэрээс бууж ирсэн гэнэ.
1951 оны долоодугаар сарын 1-ний шөнө Флоридийн Мери Ризер гээгч шатжээ. Түүний 
цогцос сууж байсан сандалтайгаа хамт бүрмөсөн шатсан боловч хажууд нь байсан 
сонинууд шатаагүй аж. Ийнхүү хүний цогцос шатах ховор үзэгдэл байдаг ч
ямар учраас гэдгийг хэн ч тайлбарлаж чаддаггүй ажээ.
Бермуд дахь Гамильтон хот 1975 оны долоодугаар сард Эрсжий Лоуренс Эббин гэгч 
мотортой дугуйтай явж байгаад таксинд дайруулжээ. Яг нэг жилийн өмнө түүний ах 
энэ мотортой дугуйтай явж байхад яг такси мөн гудамжинд бас тэр цагт дайрчээ. Ах, 
дүү хоёр машинд дайруулж амь алдахад хоёулаа 17 хүрч байсан ажээ.
1974 оны наймдугаар сарын 28-нд Британийн экс Ерөнхий сайдын Эдуард Хит зохиогч 
Жон Дайсоны “Ерөнхий сайдын далбаат онгоц алдагдсан нь” номыг хэвлүүлэхэд 
тусалжээ. Тав хоногийн дараа экс Ерөнхий сайдын “Монинг Клауд III” нэртэй далбаат 
завь сураггүй болжээ.
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МАНАЙ ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ҮНЭТЭЙ ЗҮЙЛС

Одоогоос хэдэн сарын өмнө ээж болсон Холливудын нэрт жүжигчин Женнифер Лопес 
манай дэлхийн хамгийн үнэтэй эмэгтэй юм байна. Тэрбээр өөрийнхөө биеийг Нью-
Йоркийн нэгэн даатгалын компанид нэг тэрбум ам.доллароор даатгуулжээ. Үзэгчдийн 
сайн мэдэх «Титаник» киног бүтээхэд нийт 200 сая ам. доллар зарцуулсан бөгөөд 
хамгийн өндөр өртгөөр бүтсэн кинонд тооцогдсоор байна. Тэгвэл «Пепси» компани 
нь хамгийн үнэтэй сурталчилгаа хийлгэжээ. 2002 онд тус компани 92 секундийн 
телевизийн сурталчилгаа хийлгэсэн. Түүнд тоглосон нэрт дуучин Бритни Спирс 7.53 сая 
ам.долларын хөлс авсан байна. Харин сонгуулийн сурталчилгаанд хамгийн их мөнгө 
зарсан нь Майко Блумберг юм. Тэрбээр 2001 онд Нью-Йорк хотын даргад өрсөлдөхдөө 
744 757 ам.доллар зарцуулжээ. Манай дэлхийн хамгийн үнэтэй зочид буудал нь Арабын 
Нэгдсэн Эмиратын нийслэл Дубай хотод байдаг. «Бурж Аи Араб»- ын ердийн өрөөнд 
нэг хоноход 770 еврогийн үнэтэй. Дээдчүүдэд зориулсан апартмент нь хоногийн 7700 
еврогийн үнэтэй гэнэ. Одоогоос яг арван жилийн өмнө Францын хөл- бөмбөгийн 
шигшээ баг нь дэлхийн аварга болсон билээ. Уг тэмцээн нь Парис хотод болсон бөгөөд 
түүнд зориулан «Стэйд де Франц» цэнгэлдэх хүрээлэнг барьсан юм. 460 сая еврогоор 
боссон уг цогцолбор нь дэлхийд хамгийн үнэтэйд тооцогддог.
МЭӨ 69 онд Ромын эзэн хаан байсан Вителлус гэгч нэг өдөрт 1200 фунт стерлингийн 
хүнс хэрэглэдэг байжээ. Тэр өдөртөө 1000 ширхэг хясаа болон бусад амттаныг иддэг 
байсан гэнэ. Хэтэрхий их иддэг байсан түүнийг Ромын оршин суугчид хаанаас огцруулж 
амийг нь хороогоод цогцсыг нь Тибр голд хаясан байна. Харин 1199 онд Английн хаан 
ширээнд заларсан Жон зул сарын баярыг түүнээс дутахааргүй тансаг тэмдэглэсэн 
байна. Баярт уригд- сан зочдод зориулан 900 литр янз бүрийн нэр төрлийн дарс, 400 
үхрийн мах, 200 загас зэргийг хэрэглэсэн гэдэг. Харин өнөө үед хүнсний салбарт үйл 
ажиллагаа явуулдаг компаниуд нь хэдэн тэрбум ашиг олдог гэнэ. Зөвхөн АНУ-д гэхэд 
хүнсний бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд нэг жилд 33 тэрбум ам.доллар зарцуулдаг. 
Эдгээр хүнсний дийлэнх нь тос, давс, элсэн чихэр нэлээд хэмжээгээр агуулсан 
бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Тус улсын Үндэсний хорт хавдрын хүрээлэн нь ногоо, жимс 
хэрэглэж байхыг уриалсан сурталчилгаандаа жилд нэг сая ам.доллар зарцуулдаг 
аж. Гэтэл хүний эрүүл мэндэд хамгийн их сөргөөр нөлөөлдөг хийжүүлсэн ундаа 
үйлдвэрлэгчид олдог ашгаараа АНУ-д төдийгүй дэлхийд тэргүүлсээр байна. Зөвхөн 
1997 онд гэхэд америкчууд кока-кола зэрэг ундаанд 54 сая ам.доллар заржээ.

ДАРААХ БИЧВЭРИЙГ 3 МИНУТАД БҮХ ЭГНЭЭНИЙ ҮСГҮҮД БОЛОН ТОО ТЭМДЭГТҮҮДИЙГ 
АШИГЛАН ЗӨВ БАЙРЛУУЛАН БИЧНЭ ҮҮ.

Эйфелийн цамхгийн өндөр нь 326 метр 75 сантиметр юм. 700 гаруй төслөөс шалгарч 
түмэн олны сэтгэл зүрхэнд тольдсон энэ гайхамшигт цамхгийн 7175 тонн төмөр хийц нь 
өнөөдөр хөвөө болон үзэгдэж уран зураач, яруу найрагчдын сэтгэлийн чимэг болон 
алдаршиж байна. Гайхамшигт цамхаг 100 орчим жил наслахдаа 80 - аад сая хүмүүсийг 
нуруун дээрээ үүрсэн байх юм. Уул цамхгийг 200 орчим барилгачид 2 жил 3 сарын 
хугацаанд барьж дуусгасан байна.
Дэлхийн хамгийн том, хамгийн тунгалаг устай, хамгийн гүнзгий нуур бол Байгал 
юм. Байгал нуурын урт нь Москва хотоос Ленинград хот хүртэлх зайтай тэнцүү юм. 
Байгал нуурын зарим хэсэгт гүн нь 1700 метр хүрнэ. Байгал нуур өөрийн гадаргуугийн 
хэмжээгээр Каспийн тэнгисээс их юм. Байгал нуурын усанд ямар нэг тэмдэгтэй дусал 
хийлээ гэж санавал тэр нь 400 жилийн дараа Байгалаас урсан гарах жишээтэй. Хэрэв 
Байгал нуурын усыг дэлхий дээрх бүх гол мөрнүүдээр урсган татъя гэж санавал даруй 
230 өдрийн дараа дөнгөж ёроолыг нь харах билээ.
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ГШҮ3. МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮСГИЙН БАЙРЛАЛААР БИЧИХ

Монгол бичгийн үсгийн байрлалаар бичих

Монгол бичгээр бичихдээ дараах хэдэн тохиргоог хийнэ. Үүнд:
1. Монгол үндэсний бичгийн гарын драйвер суулгана.
2. Компьютерын гарын хэлийг Mongolian (Traditional Mongolian) болгоно.
3. Бичих текстийн чиглэлийг босоо болгоно.
4. Латин үсэг ашиглан монголын үндэсний бичгээр бичнэ.

1. Монгол үндэсний бичгийн гарын драйвер суулгах:

Монголын үндэсний бичгээр бичихдээ компьютерын гарын драйверыг Mongolian (Tra-
ditional Mongolian) болгоно.
Үүний тулд windows key-language settings- add a language- Mongolian (Traditional Mon-
golian) сонгоод next- INSTALL товч дарж суулгана.

2. Компьютерын гарын хэлийг Mongolian (Traditional Mongolian) болгох: Компьютерын 
гар дээрээс хэлээ солихдоо alt+shift эсвэл windows key+space товчлуурын хослолыг 
ашиглана.

3. Бичих текстийн чиглэлийг босоо болгох:

Layout цэсний Text direction команд дотроос vertical for Mongolian-ийг 
сонгоно
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4. Латин үсэг ашиглан монголын үндэсний бичгээр бичих:

Компьютерын гар дээр байрлах латин үсгийн байрлалын дагуу хуруудыг хуваарилан 
бичих зарчмыг баримтлан тухайн үсгүүдээр галиглан бичнэ.
Жишээ нь:
• ном гэж бичих бол nqm (Н=П, o=q, м=т) үсгүүдийг ашиглан  бичнэ.

• нум гэж бичих бол nqmq 

• мөс гэж бичих musu бол 

Жишээ нь:

аав+ын гэж бичих бол абу+ийн буюу abq+ +iin гэхэд                      гэж бичигдэнэ.   

аав+ыг гэж бичих бол абу+ийг буюу abq+  +ii                   гэхэд болно.

аав+д гэж бичих бол абу+ду буюу abq+ +du                   гэхэд болно.  

гэр+ийн гэж бичих бол гэр+ийн буюу ger+ +un гэхэд             гэж бичигдэнэ.

гэр+ээр гэж бичих бол гэр+ийн буюу ger+ +iier гэхэд                     гэж бичигдэнэ.

гэр+т гэж бичих бол гэр+ийн буюу ger+  +tu гэхэд              гэж бичигдэнэ.

2. Үгийн адагт орсон орхиц а, э, на, нэ, га, гэ бичих

Үгийн адагт ордог орхицыг бичихдээ үгээ бичээд зай авах товч буюу  энэ товчлуурыг 
дараад үсгээ шууд залгаж бичнэ.

Монгол бичгээр бичихдээ анхаарах зүйлс:
1. Нөхцөл залгах, зай авч бичих товч 
 
Тийн ялгалын нөхцөл залган бичихдээ эхлээд 
үгээ бичээд компьютерын гар дээр байрлах _
товчлуур дээр товшилт хийж зай авах ба ард нь 
нөхцөлөө залгаж бичнэ.
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Жишээ нь:

явна гэж бичих бол yabun+shift+ +a 
 
яваа гэж бичих бол yabug+shift+ +a буюу  

мэднэ гэж бичих бол meden+ shift+ +e буюу 
  
мэдлээ medel+  +e буюу  

хар /өнгө/ гэж бичих бол har+  +a буюу 
 
хөгжим гэж бичих бол hogjim+  +e буюу 
 

3. О, у, ө, ү үсэг орсон үг бичих

Үгийн эхэнд буюу нэгдүгээр үед орсон о болон у үсгийг q үсгээр, дунд орсон бол o ,u 
үсгийн аль нэгээр нь бичиж болно. Харин ө болон ү үсгийг u эсвэл o үсгийг ашиглан 
бичиж болно.
Жишээ нь:

орон гэж бичих бол qron буюу  

хот гэж бичих бол hqta буюу   

улс гэж бичих бол qlus буюу

хурал гэж бичих бол hqral буюу  

Улаанбаатар гэж бичих бол ulaganbagatur буюу  

үнэн гэж бичих бол unen буюу  

үзэл гэж бичих бол ujel буюу   

үлэмж гэж бичих бол ulemji буюу  

өгөөж гэж бичих бол ogugeji буюу  

4. г, х үсэг орсон үг бичих Г үсгийг G, Х үсгийг H ашиглан бичнэ. 

Жишээ нь:

хэл гэж бичих бол hele буюу

хөл гэж бичих бол hol буюу  

хавар гэж бичих бол habur буюу  
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гал гэж бичих бол gal буюу  

гурав гэж бичих бол gqrba буюу  

гүзээ гэж бичих бол gujege буюу 
  

5. Энхлэг үсэг бичих

Монгол бичигт энхлэг үсэг гэж нг үсгийн нийлэмжийг хэлдэг. Энхлэг үсгийг бичихдээ 
shift+n хослуулан хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

Номингийн дэлгүүр гэж бичих бол nqmi+ shift+n+ +un delgegur буюу

Мөнхзаяа гэж бичих бол mo+ shift+n+hejayag+ shift+  +a буюу  

Энхтайван гэж бичих бол e+ shift+n+hetaibu+ shift+n буюу 

6. Гадаад үгэнд орсон д, т үсэг бичих

Үгийн эхэнд орсон Д үсгийг d, Т үсгийг t ашиглан бичих ба үгийн дунд орсон Д, Т үсгийг 
бичихийн тулд enter товчлуурын урд байрлах    товчийг д, т үсэг бичихийн өмнө ба 
дараа нь нийт хоёр удаа товшино.

Жишээ нь:

фонд гэж бичих бол fqn+    +d+    буюу  

автомат гэж бичих бол au+       +t+       +oma+  +t+    буюу     

 доктор гэж бичих бол dok+        +t+       +or буюу   

7.-тай, -тэй, -д нөхцөл залгах

Монгол бичгийн дүрмийн дагуу эгшгээр төгссөн үгэнд -тай,- тэй залгахдаа үгээ бичээд 
d+   +ai болон d+        +ei залгаж бичнэ.

Жишээ нь:

инээдтэй гэж бичих бол
 
тэмээтэй гэж бичих бол 
 
аялахад гэж бичих бол ayalahq d+      +u Хос эгшиг    орсон жишээ:

Хуйлах, туйлах, буйлах гэх мэт о болон у үсгийн араас и эгшиг залгаж бичих үед монгол 
бичигт эм үгтэй адил бичигдэж харагддаг тул 2 дугаар үед орсон о, у үсгийг заавал q 
ашиглан бичнэ. 
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Бусад тохиолдолд ямар нэгэн асуудалгүй бичигдэнэ.

уйлах гэж бичих бол  

сэргийлэх гэж бичих бол sergeiilehu буюу үйл ажиллагаа гэж бичих бол 

uile ajillag+    +a буюу  

талбай гэж бичих бол talbai буюу  

нохой гэж бичих бол nohai буюу  

Тоо тоолол бичихдээ нэмэлт шрифт буюу CMs Urga, CMs Ulaanbaatar, CMs Huree гэх мэт 
шрифтийг татаж ашиглана.

1  2 3     4       5           6           7  8 9 1 0
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Windows-ийн лого+CTRL+O ашиглан дараах компьютерын гарын байрлалыг дэлгэц 
дээр харж болно. 

Гарын 
үсгийн 
байрлал

Кирилл 
галиг

a а

e э

i и, й, ы, ь

q о, у

u, o ө, ү

n н

Shift+n нг

b б

p п

h х

g г

m м

l л

s с

х ш

t, d т, д

c ч, ц

ҮСГИЙН ГАЛИГ БА БАЙРЛАЛ

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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j ж, з

ya, ye, yo, 
yu

я, е, ё, ю

r р

w в

Гадаад үгэнд ордог үсгүүд

Shift+ Shift+ Shift+ Shift+ Shift+ Shift+ Shift+ Shift+

q e r h n z с k k l f

ж х ц к к лх ф

Хүний овгийн нэрний эхний үсгийг бичихдээ:
Овгийн эхний 2 үсэг бичээд Shift товчийг 7 тоотой хамт дарж бичнэ. Харин цэгийг < товч 
ашиглан бичнэ.
Жишээ нь: Д.Булган гэхэд da+ shift+7+   bqlagan гэж бичнэ. 

У.Даваадорж гэхэд q+shift+7+   dawadorji гэж бичнэ. 

Дараах нэрний өмнө овгийн нэрний эхний үсгүүдийг залгаж бичнэ үү.

Лу.      Ши.        
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Жишээ дасгал ажлууд:

ДАДЛАГЫН АЖИЛ
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ



57

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

Дараах эх материалыг дуурайлган бичнэ үү.
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

ГШҮ 4. ЛАТИН ҮСГИЙН БАЙРЛАЛААР БИЧИХ

ГАРЫН ҮНДСЭН БАЙРЛАЛ

Компьютерын гар дээр арван хуруугаар шивэхдээ гарыг үндсэн эгнээн дээр  зурагт 
үзүүлсний дагуу тогтмол байрлуулна.

Үндсэн эгнээний үсгүүд буюу A, S, D, F үсгүүд дээр зүүн гарын хуруунууд,  J, K, L,  ;  үсгүүд 
дээр баруун гарын хуруунууд, зай авах товчлуур буюу SPACE товчин дээр хоёр гарын 
эрхий хуруу байрлана.
Бичвэрийг шивэхдээ тухайн үгийн сүүлийн үсгийг дарсан гарынхаа эсрэг гарын эрхий 
хуруугаар зай авах товч буюу SPACE дарж зай авна. 
Зүүн талын CAPS LOCK, TAB, SHIFT, CTRL, ALT зэрэг товчуудыг зүүн гарын чигчий 
хуруугаар, баруун талын ALT, SHIFT, ENTER, BACKSPACE, DELETE зэрэг товчуудыг баруун 
гарын чигчий хуруугаар дарна.
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

ДАСГАЛ 1

sad dad had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; ha; agh ‘jkl’ gad 
‘gsd’ jakd’ dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags lgfh lgh hds lghd 
hgjf als;f jghf;s jghs
dad jag had lad had sad dad had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; 
ha; agh ‘jkl’ gad ‘gsd’ jakd’ dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags 
lgfh lgh hds lghd hgjf als;f jghf;s jghs
sad dad had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; ha; agh ‘jkl’ gad 
‘gsd’ jakd’ dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags lgfh lgh hds lghd 
hgjf als;f jghf;s jghs
dad jag had lad had sad dad had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; 
ha; agh ‘jkl’ gad ‘gsd’ jakd’ dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags 
lgfh lgh hds lghd hgjf als;f jghf;s jghs
jag had lad had sad dad had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; ha; 
agh ‘jkl’ gad ‘gsd’ jakd’ dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags lgfh 
lgh hds lghd hgjf als;f jghf;s jghs
had daf gaf jak laf kad sjk kaln kas fad haf jds ‘ak ;lh gl; sd; as; ga; ha; agh ‘jkl’ gad ‘gsd’ jakd’ 
dkg hgj jfs kls ;askl gjdks sdfh jaks lads fahs hahds kds fads jags lgfh lgh hds 
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Дасгал 2:  Гуравдугаар эгнээний байршил эзэмших

Year okay past tree you her there white red lower where there we she lost ger daddy all 
group food area part An on and one bee but boy new power good loop joy joyful korea lady 
desire degree dodge dog hart hear tear hood horror joker jagger let set get got sew ge¬rard 
gear roar hope dope kodak saw see sold go really syrop top sugar sir right old daddy pilot 
pot dodge lover seeker put

World wear tear quite quarter sewer old how dauther girl peed seed it or pi to up opt ore 
our out owe per pet pew pie pit pot pro pry put rot row tie tip toe top tow toy try two wet 
wit wry yet you pity poet port pour pout prey pure pyre pyro quit repo riot ripe rite rope 
rout tier tire tore tour trio trip true type tyre weir wept wipe wire wore writ your equip erupt 
outer power query quiet quite quote route tower wiper write wrote equity poetry purity 
torque wipe¬out year okey past tree you her there white red lower where there we she lost 
ger daddy all group food area part An on and one bee but boy new power good loop joy 
joyful korea lady desire degree dodge dog hart hear tear hood horror joker jagger let set get 
got sew gerard gear roar hope dope kodak saw see sold go really drug syrop top sugar sir 
feather para¬graph drag footer header doll soul feet heels footstep used adopt far forehead 
poewerful that like weather today the title figh law skill look after happier forget writer fort 
road history ward russia states for part shop shorter refugees foul store plate fourth there 
white red low¬er where there we she lost ger daddy all group food area part An on and one 
bee but boy new power good loop joy joyful korea lady desire degree dodge dog hart hear 
god dust fore hug so work steals jewellery this player show has worry free trade selfie ship 
west garage friday fly potato add away first word put art spoke roop hire kid hopefull join low 
poor awful suddenly weard top goose 
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

Дасгал 3: Нэгдүгээр эгнээний байршил эзэмших

Too many best have ball disk very knee nose nice milk home went gone plan buss have 
only taxi baby made more most bulk make same knife break blast book bank about angry 
thanks monkey money board formal travel abroad secret zipper adverb butter wrong paint-
er fashion family course weekend teenage someone sometimes against nowadays accom-
panist description traditions everything

Further Australia went take something minimum enables you whithout better easy focus 
another day we can very zoo job monkey bold zero so quikly gabbyling people be¬tween gait 
gallivant unit’ Britan; miles hunted kept system college adjective Greek Stanley, writer me 
befero crime opinions English intenstine, full and brand general covernment gold set man-
tain communication another spelling library style align do impressive jazz origin temporary 
principle noun design pateern was actaor wrap paper uncountable radio who David believe 
council one parent girl quite willing glassed treasure amount when difficulty cannot partic-
ular; problem having gradition colour slope wood substance’ such father hill programme 
house televition out children grant grape small number nly taxi baby made more most bulk 
make same knife break blast book bankabout angry thanks mon¬key money board formal 
travel abroad secret zipper adverb butter wrong painter fashion family course grow seedless 
sour; cut against special, deep voice moving in wife posi¬tion vegetable, thin Peter sleeves 
country especially’ taxi black prepared society training groom unpleasant materials republic 
informal including process policemen head damaged especially impormation made build-
ing holy sending lovely handcrafted signal’ they; begin help computer restaurant you exam 
understand collection song tools equipment homeless field gathered grape.e small num-
ber nly taxi baby made more most bulk make same knife break blast bookkill look after 
happier forget writer fort road history ward russia states for part shop shorter bankabout 
angry thanks monkey money board formal travel abroad secret zipper adverb link swatches; 
stroke info booklet, sorry behave nudge power now live ordinary soldier statement however 
human; low man. 
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Дасгал 4: Дөрөвдүгээр эгнээний байршил эзэмших

1. I found a love for me

Darling just dive right in and follow my lead Well I found a girl beautiful and sweet Oh, I nev-
er knew you were The someone waiting for me Cause we are just kid when teel in love Not 
knowing what it was I will not give up this time But darling, just kiss me slow Your heart is 
all own And your eyes, you’re holding mine
* Baby I’m dancing in the dark with you between my arms Barefoot on the grass, listening 
to our favourite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath 
but you heard it Darling you look perfect tonight

2. Well found a woman

Stronger than anyone I know
She shares my dreams
I hope that someday I’ll shared her home
I found a love. To carry more
Than just my secret to carry love.
To carry children of our own
We are still kids but we are so in love
Fighting against all odds 
I know we’ll be alright this time darling
Just hold my hand be my girl I’ll be your man
I see my future in your eyes
* Baby I’m dancing in the dark with you between my arms Barefoot on the grass, listening to 
our favourite song I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person and she looks perfect I don’t deserve this you look 
perfect tonight
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

All number taxi baby made most bulk make same knife break blast boring An on and one 
bee but boy new
Many best have ball disk very knee nose nice milk home went gone plan buss have only taxi 
baby made more most bulk make same knife break blast book bank about angry thanks 
monkey money board formal travel abroad secret zipper adverb butter wrong painter fash-
ion family course weekend teenage someone sometimes against nowa¬days accompanist 
description traditions everything

1. BACKGROUND see money low between; (1976)
2. Going, clock, wheat, keyboard meetings congratulation. +A
3. Attention please! good to best, black & white
4. 100% natural. 10$
5. www.national-goegraphy@yahoo.com
6. Baby, concern, hypernate, room #3*
7. since (1893 - 2019) regular
8. 53+28-(11-2)+15=?

Question 1 : This country is world’s smallest island nation, the smallest independent repub-
lic, and the only republic in the world without an official capital. With 9,378 residents, it is the 
second least-populated country after Vatican City. Its nearest neighbor is Banaba Island in 
Kiribati, 300 kilometers (186 mi) to the east. What is this country?

Question 2: He is an American computer scientist, who is recognized as one of “the fathers 
of the Internet”, sharing this title with American computer scientist Bob Kahn. His contribu-
tions have been acknowledged and lauded, repeatedly, with honorary degrees and awards 
that include the National Medal of Technology, the Turing Award, the Presidential Medal of 
Freedom, and membership in the National Academy of Engineering. Who is he?

Question 3: Who did NOT participate in making Guinness World Records?

Question 4: Which of the followings is a grouping name that refers to four big countries 
including Brazil, Russia, India, China, which are all deemed to be at a similar stage of newly 
advanced economic development?

Question 6: He was sometimes called “the father of algebra”, and he was an Alex¬andrian 
Greek mathematician and the author of a series of books called Arithmetica. These texts 
deal with solving algebraic equations, many of which are now lost. Who is he?

Дараах бичвэрийг 3 минутад баруун гарын үндсэн эгнээний h, j, k, l, ; ‘ 3-р эгнээний y, u, 
i, o, p, 1-р эгнээний n, m,. үсгүүд, 4-р эгнээний! @ # $ °% л тэмДэгтүүД болон зүүн гарын 
үндсэн эгнээний a, s, d, f, g 3-р эгнээний q, w, e, r, t 1-р эгнээний z, x, c, v 4-р эгнээний 
үсгүүд & * ( ) _ + тэмдэгтүүдийг зөв байрлуулан бичнэ.

THE HISTORY OF MONGOLIA

Various nomadic empires, including the Xiongnu (3rd century BC-1st century AD), the Xian- 
bei state (c. AD 93-234), the Rouran Khaganate (330-555), the First (552-603) and Second 
Turkic Khaganates (682-744) and others, ruled the area of present-day Mongolia. The Kh- 
itan people, who used a para-Mongolic language,[1] founded an empire known as the Liao 
dynasty (916-1125), and ruled Mongolia, and portions of the present-day Russian Far East, 
northern Korea, and North China.
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In 1206, Genghis Khan was able to unite the Mongols, forging them into a fighting force 
which went on to establish the largest contiguous empire in world history, the Mongol Em-
pire (1206-1368). After the fragmentation of the Mongol Empire, Mongolia came to be ruled 
by the Yuan dynasty (1271-1368) based in Khanbaliq (modern Beijing). Buddhism in Mongo-
lia began with the Yuan emperors’ conversion to and dissemination of Tibetan Buddhism.
After the collapse of the Mongol-led China-based Yuan dynasty in 1368, the Yuan court re-
treat¬ed to the Mongolian Plateau, marking the start of the Northern Yuan dynasty (1368-
1635). The Mongols returned to their earlier patterns of internal strife and their old shamanist 
ways after the collapse of the Yuan dynasty. Buddhism reemerged in Mongolia in the 16th 
and 17th centuries.

At the end of the 17th century, present-day Mongolia became part of the area ruled by the 
Manchu-led Qing dynasty. During the Xinhai Revolution, Mongolia declared independence 
from China but had to struggle until 1921 to firmly establish de facto independence and until 
1945 to gain international recognition.[2] As a consequence, Mongolia came under strong 
Soviet influence. In 1924, the Mongolian People’s Republic was declared, and Mongolian pol-
itics began to follow the same patterns as Soviet politics of the time. Following the Revo¬lu-
tions of 1989, the Mongolian Revolution of 1990 led to a multi-party system, a new consti¬tu-
tion in 1992, and a transition to a market economy. 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

1. Кирилл үсгийн байрлалаар бичсэн.
2. Баруун гарын тоо болон нэмэлт товчлуур ашигласан.
3. Монгол бичгийн үсгийн байрлалаар бичсэн.
4. Латин үсгийн байрлалаар бичсэн.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч 
дадлага хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3

ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР 
1. Хурдан шивэлтийн программ дээр ажиллах /онлайн, нээх/
2. Кирилл үсгийг ашиглан минутаар шивэх
3. Латин үсгийг ашиглан минутаар шивэх чадвар эзэмшинэ.

МЭДЛЭГ: 
1. Хурдан шивэлтийн программ
2. Кирилл үсгийн байрлал
3. Монгол үсгийн байрлал
4. Латин үсгийг байрлал

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ: 
1. Гарын авлага
2. Номын тавиур
3. Цаг

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ: 
1. Иж бүрэн компьютер
2. Ширээ сандал
3. Шугам, харандаа

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ: 
1. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

ХУРДАН ШИВЭЛТИЙН ПРОГРАММ АШИГЛАХ

Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 
авсан байна.

Суралцагч өөрийн бэрхшээлийн онцлогт тохирсон тохируулга бүхий 
тоног төхөөрөмж, сандал ширээтэй ажлын байранд дадлагын ажил 
гүйцэтгэнэ.

Суралцагч нь мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшлээ үнэлэхдээ суралцагчийн 
өөрийн үнэлгээний хуудсыг ашиглана.

1.

2.

3.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

ГШҮ1. ХУРДАН ШИВЭЛТИЙН ПРОГРАММ ДЭЭР АЖИЛЛАХ
/ОНЛАЙН, НЭЭХ/

Онлайнаар хурдан шивэлтийг хийж шивэх хурдаа ахиулахын тулд дараах https://www. 
typingstudy.com/mn-mongolian-3/faq гэсэн хаягаар орж Англи болон Монгол хэл дээр 
бичилтийг хийхээс гадна тоглонгоо хурдаа ахиулаарай.

Нүүр хуудаснаас “Тоглоомууд” цэсийг ашиглан тоглох хэлбэрээр өөрийгөө 
хөгжүүлээрэй.

“Шивэх судалгаа хүр” нэртэй хуудаснаас хичээлүүдийг сонгон шивэлтийг гүйцэтгэнэ.

ТУГЭЭМЭЛ АСУУЛТ АСУУХ - ШИВЭХ ОНЛАЙН СУРГАМЖ ХУР

3.1ГШҮ: Хурдан шивэлтийн программ дээр 
ажиллах /онлайн, нээх/

Онлайнаар хурдан шивэлтийг хийж шивэх хурдаа ахиулахын тулд дараах https://www.
typingstudy.com/mn-mongolian-3/faq гэсэн хаягаар орж Англи болон Монгол хэл дээр 
бичилтийг хийхээс гадна тоглонгоо хурдаа ахиулаарай.

“Шивэх судалгаа хүр” нэртэй хуудаснаас хичээлүүдийг сонгон шивэлтийг гүйцэтгэнэ.

Нүүр хуудаснаас “Тоглоомууд” цэсийг ашиглан тоглох хэлбэрээр өөрийгөө 
хөгжүүлээрэй.

69

Уншиж, судлах хэсэг 

3.1ГШҮ: Хурдан шивэлтийн программ дээр 
ажиллах /онлайн, нээх/

Онлайнаар хурдан шивэлтийг хийж шивэх хурдаа ахиулахын тулд дараах https://www.
typingstudy.com/mn-mongolian-3/faq гэсэн хаягаар орж Англи болон Монгол хэл дээр 
бичилтийг хийхээс гадна тоглонгоо хурдаа ахиулаарай.

“Шивэх судалгаа хүр” нэртэй хуудаснаас хичээлүүдийг сонгон шивэлтийг гүйцэтгэнэ.

Нүүр хуудаснаас “Тоглоомууд” цэсийг ашиглан тоглох хэлбэрээр өөрийгөө 
хөгжүүлээрэй.

69

Уншиж, судлах хэсэг 
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Өөрийн компьютер дээр хурдан бичилтийн программыг татаж суулгах бол https://rapid-
typing.com/downloads.html холбоосоор орж үйлдлийн системдээ тохируулан татаж 
аваарай.

70

Чадамжийн элемент 3 

Өөрийн компьютер дээр хурдан бичилтийн программыг татаж суулгах бол https://rap-
id- typing.com/downloads.html холбоосоор орж үйлдлийн системдээ тохируулан татаж 
аваарай.

 Татагдсан байдал:

71

Уншиж, судлах хэсэг 
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ГАРЫН ХОСЛОЛ ДАРАХ

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

ГШҮ 2. КИРИЛЛ ҮСГИЙГ АШИГЛАН МИНУТААР ШИВЭХ

Зөвхөн бичих зориулалттай маш олон программууд байдаг. Хамгийн түгээмэл нь Word 
программ юм. Энэхүү программ дээр хурдан бичиж сурахын тулд юуны түрүүнд гарын 
хосолсон командуудыг хэрэглэж сурах нь чухал бөгөөд эдгээр нь цаг хугацааг хэмнэх 
давуу талтай. Түгээмэл хэрэглэгддэг командуудыг дор тайлбарлав.

- Параграфыг голлуулах

- Параграфын 2 талыг тэгшлэх

- Параграфыг зүүн тийш шахах

- Параграфыг баруун тийш шахах

- Нэг үсгийг толгой үсгээр бичих

- Параграфын урдаас зай авах

- Бүх үсгийг толгой үсгээр бичих

- Текст курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлж

- Текст курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг текстийн эхэнд шилжүүлэх

- Текст курсорыг текстийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар дээш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар доош шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр баруун тийш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр зүүн тийш шилжүүлэх

3.2ГШҮ: Крилл үсгийг ашиглан минутаар 
шивэх
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Гарны хослол дарах 

- Параграфыг голлуулах

- Параграфыг зүүн тийш шахах

- Параграфын урдаас зай авах

- Параграфын 2 талыг тэгшлэх

- Параграфыг баруун тийш шахах

- Нэг үсгийг толгой үсгээр бичих

- Бүх үсгийг толгой үсгээр бичих

Зөвхөн бичих зориулалттай маш олон программууд байдаг. Хамгийн түгээмэл нь 
Word программ юм. Энэхүү программ дээр хурдан бичиж сурахын тулд юуны түрүүнд 
гарны хосолсон командуудыг хэрэглэж сурах нь чухал бөгөөд эдгээр нь цаг хугацааг 
хэмнэх давуу талтай. Түгээмэл хэрэглэгддэг командуудыг дор тайлбарлав.

- Текст курсорыг текстийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг текстийн эхэнд шилжүүлэх

- Текст курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлж

- Текст курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар дээш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр зүүн тийш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр баруун тийш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар доош шилжүүлэх

Чадамжийн элемент 3 
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ХУРДАН БИЧИЖ СУРАХ АЛХАМ

1. Компьютерын гар дээрх үсгийн байрлалыг харалгүйгээр зөвхөн дэлгэцэн дээр 
бичигдэж байгаа тэмдэгтүүдийг зөв бичиж буй эсэхэд анхаарлаа хандуулан бичнэ. 
Хэрэв буруу бичигдэж байвал компьютерын гар дээр таны гар үндсэн байрлал дээр 
байрласан эсэхийг шалгана.
2. Хэрэв компьютерын гар дээр гараа зөв хуваарилан байрлуулаад дэлгэцэн дээр 
бичигдэж байгаа тэмдэгтүүд тань зөв байвал одоо зөвхөн бичихийг хүсэж байгаа 
текстээ харж уншингуутаа шууд шивэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
Хурдан бичиж сурахад уйгагүй хөдөлмөр шаардагдах тул өдөр бүр тогтмол хийвэл 
илүү үр дүнтэй сурах болно.

Дасгал 6: Бичих программ дээр ажиллах

Word программ ашиглан дараах текстүүдтэй адил параграфтай болгон бичээрэй. 

Хөдөлмөрийг тэмцлийн үрээр Хөдөө талыг хөгжөөсөн...
           
Аавын захиас
Маргаашийг мартваа хүүхдүүд минь
Өнөө маргаашийг байгаагаар нь
Өв хөрөнгийн хэмжээгээр нь
Өнгө царайны үзэмжээр нь
Өтөлсөн өвчтэй доройтлоор нь Хэзээг мэдэхгүй хугацаагаар Хэнийг мэдээгүй 
таамаглалаар Хэд хүрэхийг тооцоогүй насаар Хэн нэгнийг ялган харж
Чадаж байна гэдэг бардмаар
Чадал байна гэсэн омгоор
Чамгүй болно гэдэг хөөрлөөр
Цатгалан байна гэдэг маадгараар Алдаж эндсэн хэнийг ч Адлан хялалзаж харалгүй 
Албатай хөрөнгөтэй хэн нэгт Алгаа хавсран бөхөлзөлгүй
Өнөө маргаашийг өнгөрөөх
Өөрөөсөө цаашхыг харалгүй
Өчүүхэн бодлоор замнавал
Өнгөрүүлсэн түүх чинь ичээдэг юм Дээхнүүр харагдсанд долигонохоор Доройхон 
нэгэнд нь тус хүргэвэл Дэлхийд хүн болж төрсний чинь Дээдийн чанар тэр чинь мөн
Хэт нь ч хэлэх үгтэй ханалзаж явна
Хэнд ч мартагдахгүй дурсагдаж явна
Хэвийсэн цагт ч хариу нь ирдэг юм
Хэн бүхэнд ч хайрлагдаж явдаг юм.
Би л гэхийн өмнө бусдыг хүндэлж сур 
Бэлэн амлахын урьд бэнчнээ санаж бай 
Байгаа зүйлээ ариглаж гамнаж яв 
Байхгүй үе тохиолдвол тэвчээр хүлээцтэй бай
Хэн хүний хэлснийг тусган бодож яв 
Хэдийд ч хэлэх үгээ урьд нь цэгнэж бод 
Хээнцэр ганганыг яаран дуурайхаас өмнө 
Хэмжээ тэнхлээ тооцож бод
Урт богино түүх хэнд ч заавал байдаг юм 
Урьдах өнгөрүүлснээ үргэлж санаж яв 
Унадаггүй халтирдаггүй хэн ч байдаггүй юм 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

Ухас гээд дооглож шоолохгүй тус хүрэг
Бусдын хүчээр тэнхээ авчхаад
Бүгдэд гайхуулан донхолзвол 
Бүдэрч доголдсон үед чинь 
Бүлээн салхи ч сэвэлздэггүй юм
Тусын хариуг сэтгэлийн үнэнээр мартахгүй Туулсан замаа ухааны чадлаар цэгнэж
Тоотой насаа сайны төлөө зориулж
Тунгалаг толь шиг мөнх гялалзаж яваарай

Нар жаргах дөхлөө. Мориндоо ташуур өгч ергүүлэв. Хавь ойрд үзэгдэж харагдах юмгүй 
оройн жавар хацар хайрна. Очих айл одоо хагас өртөө хэртэй. Цаашлах тутам зам 
бүдгэрчээ. Нар жаргаж, удсангүй үдшийн шар гэгээ тасарчээ. Төмөр мориндоо
мордож газрын уруу товор товор алхуулав. Явах тусам цас нимгэрч байлаа. Бууцны
энгэрт мөнгөн аяга шиг гэр тодоос тод цомцойн харагдана.

Улаанбаатар хотод наадам үзлээ. Мөн гоё оо. Манайхан одоо юу хийж байгаа бол оо. 
Болд саалиа хийсээр л байгаа даа гэж бодон зогстол эгч маань “Пионерын үнэн” сонин 
аваад ирэв. Түүнд юу байсан гэж санана аа. Болдын тухай бичсэн байв. Түүнийг үзээд 
би маш их хөөрч харихын хүслэн болов. Ингээд маргааш явахаар шийдлээ. Би ирсэн 
өдрөө Болдтой уулзаж түүнд мал сааж чаддаггүйгээ хэлэхэд Болд “би чамд зааж өгнө” 
гэлээ. Маргаашаас нь эхлээд бид хоёр саалиар уралдах болов.

Эрт цагт үнэг, арслан хоёр хамтарч амьтан барьж иддэг байлаа. Барьсан юмаа ямагт 
арслан үүрдэг байжээ. Гэтэл нэг өдөр буга бариад үнэгийг “чи үүр” гэж арслан хэлэхэд 
“би үүрэхэд ч яах вэ. Харин янцаглах гэж нэг хэцүү ажил бий шүү. 
Түүнийг чи чадах уу?” гэж үнэг хэлэв. Тэгэхэд нь арслан “би араатны хаан байтлаа энэ муу 
үнэгний хойноос дагаад янцаглаж явах ичгэвтэр хэрэг” гэж бодоод “хүүе би янцаглаж 
чадахгүй, үүрэхийг нь би үүрье. Янцаглахыг нь чи янцагла” гээд бугаа зоон дээгүүрээ 
тавиад хөлөөс нь зуучхаад их зантай алхлаа. Үнэг хойноос нь янцаглаад дагав. Дагасаар 
уг газартаа хүрч нөгөө махнаас нь дажгүй хоролцож гэнэ.



72

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3

ДАСГАЛ 7: ГАРЫН КОМАНД АШИГЛАХ

ХИШИГ ӨДӨР

Хот айлууд хонио нэгэн сүрэг болгон ээлжлэн өдөр өдрөөр хариулдаг. Олон хоньтой 
айл нь хоёр өдөр дараалан, цөөн хоньтой нь нэг өдрөө ээлжлэн хариулах журмыг 
хоорондоо зохицон тогтоодог. Энэ бол угтаа аман тохиролцоо юм. Хонь хариулах 
ээлжийн өдрийг “Хишиг өдөр” гэдэг. Хонины хишигт явсан хүнд хонины хүний хувь гэж 
тусгай хоол унд өгдөг.

АРЬСАА ИЛЖ БАЙ

Биеийнхээ арьсыг хэсэгчлэн боломжоороо 10 орчим удаа зөөлөн илнэ. Ингэснээр 
арьсны нүх сүвнүүд тэлж, ядаргаа арилж, нойронд сайн болно. Давсаг, бөөрний үйл 
ажиллагаа сайжирдаг.

ЦЭЭЖЭЭ АРЧИЛЖ БАЙ

Цээжиндээ байнга иллэг хийж зөөлөн алгадах хөдөлгөөнийг өдөрт хэдэн ч удаа хийж 
болно. Ингэснээр зүрхний үйл ажиллагаа сайжран, цээж давчдах, зүрх дэлсэх, хатгуулах, 
зүрхний титэм судас өвчлөхөөс сэргийлнэ.

ӨГЛӨӨ БҮР ЭВШЭЭ

Өглөөгүүр дээрх дасгалуудыг хийсний дараа биеэ сулруулан анхаарлаа төвлөрүүлж 
хамраараа агаар татан хэвлийгээ дүүргээд толгойгоо өргөж амаа ангайлган эвшээж, 
амьсгалаа гаргана. Энэ дасгалыг 12 удаа хийвэл уушгины үйл ажиллагаа сайжирч, 
зүрх уушгины цусан хангамж нэмэгдэж, цээж давчдах, багтрах, бүгшүүлж ханиалгахаас 
сэргийлнэ.

НУРУУГАА ДУЛААН БАЙЛГА

Нуруугаа цаг агаарын байдалд тохируулан дулаан байлгах хэрэгтэй. Түүнчлэн алгаа 
бүлээцүүлээд (үрж) ууц бүсэлхийгээрээ олон дахин илж байвал нуруу хөшиж өвдөх, 
хэвлийн хөндий янз бүрийн өвчин тусах, үе мөчний архаг хууч хөдлөхөөс сэргийлнэ.

ХӨЛИЙН УЛАА ИЛЭХ

Хөлийн тавхайг өлмий талаас нь гурав хуваасны нэгтэй тэнцэх газарт эрүүл мэндийг 
хангах, амьдралыг тэтгэх маш чухал цэг байдаг гэнэ. Алгаа хооронд нь үрж бүлээцүүлээд 
тэр цэг дээр өдөрт 10 удаа илж дарвал хөл дулаацаж, сэтгэл санаа тайвшран элэг 
бөөрний үйл ажиллагаа сайжирч, толгой эргэх, чих шуугих, нойр алдах, зүрх дэлсэх, 
даралт ихсэх, хөл өвдөх зэргээс урьдчилан сэргийлнэ.

ӨВӨЛ

Нар жаргах дөхлөө. Мориндоо ташуур өгч эргүүлэв. Хавь ойрд үзэгдэж харагдах юмгүй 
оройд жавар хацар хайрна. Очих айл одоо хагас өртөө хиртэй. Цаашлах тутам зам 
бүдгэрчээ. Нар жаргаж удсангүй үдшийн шар гэгээ тасарчээ. Төмөр мориндоо мордож 
газрын уруу товор товор алхуулав. Явах тусам цас нимгэрч байлаа. Бууцны энгэрт 
мөнгөн аяга шиг гэр тодоос тод цомцойн харагдана.
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

ШҮДЭЭ ТОВШ

Уруулаа жимийж, анхаарлаа төвлөрүүлээд араагаа, дараа нь үүдэн шүд, соёогоо

ТЭМЭЭН ДАЛЛАГА

Малын төрлөөс оройхон төллөдөг нь ингэ юм. Иймээс ингэ ботголоход баярын ёслол 
үйлдэнэ. Тэгэхдээ ингэнийхээ уургийг сааж хөөрүүлээд, тэмээгээ цуглуулан гаднаа 
авчирч буураа барина. Мөн сан сун тавина. Ингээд тэмээний даллагын судар уншиж, 
дараа нь сан рашаанаар буур болон бүх тэмээгээ рашаалж ариулаад тэмээнийхээ сүүг 
ууж ёсоо ёсолно. Энэ заншил нь тэмээ их үржүүлдэг говь нутагт элбэг тархсан тэмээн 
сүргийн үржил шимийн баяр юм. Дашрамд дурдахад, зарим үед тэмээ түм хүрэхэд 
түүнийг бэлгэшээн бууриндаа мөнгөн буйл мяндсан ногт зүүж, мялааж найрлах ёс 
элбэг байсан.
Унага зэллэж байвал:

Зэллэсэн унага
Зэлээр дүүрэн болог.
Зэллэсэн унага
Зээр гөрөөснөөс олон болог.

СҮЙ ТАВИХ ЁС

Төв баруун нутгийн халхчуудын дунд гол төлөв сүйг бод малаар хүргэх ба сүйний 
хэмжээг хүүхэн тал тогтоож төдөн бодийн сүй авна гэж шийддэг байжээ. Сүй бэлэг бол 
гэрлэлтийн баталгаа боловч хүүхнийг авгай болгон засахад зориулан нэмэрлэх өртөг 
бөгөөд охины тал юу л авна гэнэ тэр ёсоор өгдөг байжээ. Сүй бэлгийн хэмжээ утга 
санаа нь тухайн айлаас шалтгаалах бөгөөд хориод хонь, хоёр адуу, таван тэмээ өгдөг. 
Ядуувтар нь хоёр хонь нэг тэмээ өгдөг байв.

ИНДҮҮНИЙ УЛ ШАРЛАВАЛ...

Индүүний ул шарлавал тэр дор нь цэвэрлэх хэрэгтэй. Харин хутга юм уу үзүүртэй 
зүйлээр хусаж болохгүй. Индүү халаагаад, орос цуугаар чийглэсэн даавуугаар бор 
давсанд дүрээд арчаарай. Эсвэл цуунд чийглэсэн даавуугаар бүлээн индүүгээ арчаад 
ноосон даавуун дээр нимгэн тараасан давсан дээгүүр зөөлөн үрнэ. Индүүнд үл мэдэг 
шарласан хувцасны толбо дээр сонины шүүс түрхээд хэдэн цаг болсны дараа угаахад 
толбо арилна.

ШАР БААТАР ХААН

Удсангүй Шар баатар хаан Булгийн гурван овоог тахих болов гэж сонирхон ярилцаж 
байв. Өвгөний хүүгээр овоо тахих гэж байгааг өвгөн эмгэн мэдэж хүүгийнхээ сэтгэлтэй 
бүсгүйг сонгожээ. Өвгөний хүү уул нь Аралдай баатрын хүү байжээ. Баатар хааныг 
олзлогдоход Аралдай тайжийн эхнэр зарцаараа үхрийн эвэрт өлгүүлжээ. Хэрэв Шар 
баатар хаан мэдвэл энэ хүүгийн ирээдүйд дайсагнан хөнөөж магадгүй, үхрийн эвэрт 
өлгөөтэй явбал хэн нэгэн хүн авч магадгүй гэжээ.

СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛ

Монгол орон эртний соёлын дурсгалт зүйлээр үлэмж арвин учир дэлхийн олон 
эрдэмтдийн анхаарлыг зүй ёсоор татаж, судалж сонирхох нь их болжээ. Түүх соёлын 
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дурсгалт зүйлд тус орны дэвсгэр нутагт орших түүх, эртний судлал угсаатны зүй, урлаг, 
ардын уран бүтээлийн зүйлс, улс олон нийт, хоршооллын байгууллага, музей үзмэрийн 
фонд буй соёлын үнэт зүйлс, номын сангийн хадгаламжид байгаа ховор зохиол багтана.

МАЛЫН ЦУС ЦУТГАХ

Малын цус цутгахад ээж нь охиноороо ходоод гэдэсний ам, түгшүүр, цоройны мах 
зүсэх төдийхнийг бариулж туслалцуулсаар байгаад малын гэдэс арилгадаг тэгш 
зуун товшино. Энэ дасгалыг хэдий чинээ олон хийх тусмаа сайн. Шүдний өвчнөөс 
сэргийлснээр шүд бөхөжнө. Хятадад “Шүдээ өглөө бүр 16 удаа товшвол үхтэл шүд 
унадаггүй” гэсэн хууч яриа байдаг.

ДАРХАН ЦААЗТАЙ АМЬТАД

Монгол улсад агнахыг хориглосон нэгэн зүйл загас гучин нэгэн зүйл шувуу арван 
долоон зүйл хөхтөн амьтан байна. Мөн буга, булга, суусар, хүдэр, ууль, тоншуул, шар 
шувуу, сар зэрэг ердийн аливаа амьтан ч энд бас орсон байна. Манай улсын Улаан 
ном 1986 онд хэвлэгджээ. Манай орны ан амьтнаас дэлхийн Улаан номд 17 зүйл амьтан 
орсон юм.
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ДАСГАЛ 8: ТЭМДЭГТ АШИГЛАХ

ДӨРВӨН УЛИРЛЫН МЭНД

Хавар бол: Тавтай сайхан хаваржиж байна уу? Өвөлдөө мал сүрэг тарган оров уу? Төл 
мэнд сүрэг өсөж байна уу.
Зун бол: Сайхан зус ч байна уу? Мал тарга тэвээрэг авч байна уу? Зуншлага сайхан 
болж байна уу.
Намар бол: Тарган сайхан намаржиж байна уу? Мал сүрэг тарга сайн авав уу?.
Өвөл бол: Тарган сайхан өвөлжиж байна уу? Өнтэй тарган өвөлжөөгөөр сайн байна 
уу? гэдэг.

АРСЛАНГИЙН АРЬС НӨМӨРСӨН ИЛЖИГ

Эрт урьд цаг нэгэн илжиг ойд явж байгаад арслангийн арьс олжээ. Түүнийг нөмрөөд, 
хүн амьтныг айлгадаг байж гэнэ. Нэгэн өдөр хаанаас ч юм бэ? Их салхи гарч нөмөрсөн 
арьсыг нь хийсгэжээ. Хүмүүс илжгийг шоолон, мод чулуугаар цохин хөөж явуулав. 
Түүнээс хойш илжиг, илжиг хэвээрээ л байх болсон юм гэнэ билээ.

НАР, САР ХИРТЭХ

Эртний монголчуудад нар, сар хиртэх үзэгдэл шүтлэгийн шинжтэй төсөөллийг 
төрүүлжээ. Рах гэдэг бөгсгүй амьтан ирж, нар сарыг залгиж байгаа юм. Рахын аманд 
нар, сар их зовж, тарчилж, аврал өршөөл хүмүүн төрөлхтнөөс гуйж байна. Нар, сарыг 
аймшигтай зовлонгоос нь гэтэлгэхийн тулд түмпэн саванд ус хийж сарны гэрэл тусах 
газар тавих, өөд өөдөөсөө эгц харахгүй байх, унтах идэхийг ихэд цээрлэх зэргээр Рахыг 
түргэн холдуулахыг эрмэлздэг.

ШУВУУ

Шувууны амьдрал сонин юм. Шувуу агаарт харилцан адилгүй өндөрт янз бүрийн 
хурдтай ниснэ. Энэ нь түүний биеийн бүтэц байгуулалтай холбоотой. Шувуу нисэхдээ 
агаарыг чөлөөтэй зүсэж чаддаг. Үүнд түүний толгой өвчүүний хэсэг онц зохилдсон 
байна. Бас эхэлж нисэх нь хүртэл өөр өөр байдаг шүү дээ. Та нар мэднэ. Хараацай 
болжмор мэт жижиг шувуу шууд дээш хөөрөн нисдэг. Гэтэл тас, бүргэд, элээ, тогоруу 
мэтийн шувууд хэсэг явгалан гүйж байгаад нисдэг.

САНСРЫН НИСГЭГЧ

Монгол хүн жигүүр ургаж мөн жигүүрт хүлгээ сансарт дүүлсэн адал явдалт үлгэр 
домгийг олон зууны турш өгүүлэгдэж ирсэн хүн зоны маань хүсэл мөрөөдөл зөвлөлт 
нөхдийн халуун ивээлээр ийнхүү биелжээ. Энэ бол манай шинжлэх ухааны том ололт 
байлаа.
Ж.Гүррагчаа 30 гаруй залуусын дотроос шалгарч сансарт ниссэн. Харин нэг гайхамшигт 
тохиол бол тэрээр нисэхээс 10 хоногийн өмнө бамбай булчирхайн хагалгаанд орж 
эмнэлгээс гараад хоёрхон хоносны дараа сансарт ниссэн гэдэг. Гайхалтай чийрэг бас 
зоригтой байгаа биз.
заншилтай болгодог байв. Бас охиноороо ходоодны амсрын мод зоруулж аман дээр нь 
тавих сэмж бэлтгүүлж ороох өлөнг хэр зэрэг авах тухай зааж өгнө. Зорсон модны хоёр
үзүүр шовх болсон эсэх, сэмж нь багадсан, өлөн нь богинодсон байвал өөрөө хийж 
үзүүлнэ. Энэ нь хүүхдийн зүрх сэтгэлд шингэж үлддэг байв.
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СОНИН ЦАГ

Үхэр буугаар цаг зарладаг байсан дэлхийн ганц орон бол Монгол байж болох юм. 
Нийслэл хотод албан ажил цуглах тарах цагийг нэг мөр болгож явуулахын тулд
1921 оны намраас эхлэн өдөр бүрийн үдийн 12 цагт их буу бууддаг байжээ. 1934 онд 
ажил цуглах, завсарлах тарах цагт цахилгаан комбинатын янданг чанга хашхируулан 
дохио өгөх болсон байна. Дараа нь Улаанбаатар хотод шугамын радио нэвтрүүлэгтэй 
болж, цаг ч элбэгшсэн юм.

ЧУЛУУ

Аяа би чамтай чулуугаар анх танилцаж дээ. Чулууны өнгө нь тоолж баршгүй олон. 
Улаан, ногоон, шар, бор, хөх, хүрэн, цагаан чулуунууд дангаар буюу холилдон оршино. 
Чулуу бас зөөлөн, хатуу, халуун, хүйтэн, иртэй, иргүй байдаг билээ. Голын усанд элэгдсэн 
бөөрөнхий чулуу бол мөлчгөр зөөлхөн бас бүлээхэн, эелдэг байна.
Өндөр уулсын орой дахь чулуу, мөн салхины урсгалд элэгдсэн зөөлөрсөн боловч 
хүйтэн байна. Харин асгын чулуу юунд ч элэгдээгүй учир шовх, хурц бас хүйтэн байдаг.

ХОЁР БҮЖИН

Туулайн хоёр бүжин манжин ухаж аваад түүнийгээ идэх болж тэг дундуур нь хуваажээ. 
Гэтэл нэг нь:
Чиний манжин минийхээс том байна гэж маргажээ. Үүнийг ээж нь сонсоод:
За тэгвэл хоёуланд чинь томыг өгье гээд манжинг нь хооронд нь солиод өгчихжээ. Гэтэл 
хоёр бүжин бие биесийнхээ манжин уруу хараад:
Дэмий ч юм болов уу даа, миний манжин том байсан юм болов уу гэж бодсон гэнэ.

ХАМГИЙН ӨНДӨР МОД

Манай орны ой хөвчийн моддын дотроос хамгийн өндөр нь жодоо юм. Энэ нь үнэхээр 
ойн чимэг, гоо үзэсгэлэн бүрдсэн мөнх ногоон шилмүүст мод. Жодооны мөчрөөс 
эфирийн тос ялгаруулж авна. Монгол оронд хоёр мянга орчим га талбайд жодоо мод 
ургадаг. Энэ мод нь гурван зуу орчим жилийн настай ажээ. Жодоо модот ойн агаар 
элдэв нянгүй болтол цэвэршсэн байдаг юм.

АРСЛАН ХУРГА ХОЁР

Нэг удаа арсланг торондоо байхад нь амьд хурга хаяж өгчээ. Бяцхан хурга даанч гэнэхэн 
агаад сайхан санаатай учир араатны хааныг хараад огтхон ч сандарч мэгдсэнгүй. 
Бодвол түүнийг эхийгээ гэж санасан бололтой, сүртэй сэгсгэр араатанд учир мэдэхгүй 
тэр хурга дөхөж очоод, энхрийхэн майлж, туйлын их хайрлаж, бахдан биширсэн урсгал 
зөөлөн нүдээрээ арсланг дүрлийтлээ ширтжээ. Арсланд ийнхүү итгэн найдаж байхад 
нь далан таваар бууж, хурганд хүрэх зүрхгүй болсон гэнэ. Ингээд ялимгүйхэн унтууцан 
үглэсхийж байгаад хов хоосон унтаад өгчээ.
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Дараах гарны хослолууд ямар үйлдлийг гүйцэтгэдэг вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.
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3.2ГШҮ: Крилл үсгийг ашиглан минутаар 
шивэх

72

Гарны хослол дарах 

- Параграфыг голлуулах

- Параграфыг зүүн тийш шахах

- Параграфын урдаас зай авах

- Параграфын 2 талыг тэгшлэх

- Параграфыг баруун тийш шахах

- Нэг үсгийг толгой үсгээр бичих

- Бүх үсгийг толгой үсгээр бичих

Зөвхөн бичих зориулалттай маш олон программууд байдаг. Хамгийн түгээмэл нь 
Word программ юм. Энэхүү программ дээр хурдан бичиж сурахын тулд юуны түрүүнд 
гарны хосолсон командуудыг хэрэглэж сурах нь чухал бөгөөд эдгээр нь цаг хугацааг 
хэмнэх давуу талтай. Түгээмэл хэрэглэгддэг командуудыг дор тайлбарлав.

- Текст курсорыг текстийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг текстийн эхэнд шилжүүлэх

- Текст курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлж

- Текст курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар дээш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр зүүн тийш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 үгээр баруун тийш шилжүүлэх

- Текст курсорыг 1 параграфаар доош шилжүүлэх

Чадамжийн элемент 3 

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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ГШҮ 3. ЛАТИН ҮСГИЙГ АШИГЛАН МИНУТААР ШИВЭХ

Англи үсгээр Microsoft Word программ дээр хурдан шивэхдээ санал болгосон үгсийг 
оруулах бол компьютерын гар дээр байрлах дээш заасан суман дээр дарж санал 
болгосон үгсийг идэвхжүүлээд баруун, зүүн тийш заасан суман дээр дарж үгийн 
сонголтын хийж enter товчлуурын тусламжтайгаар оруулж ирж болно. Жишээ нь доорх 
parents гэсэн үгийг оруулж ирэхийн тулд дээрх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Компьютер дээр энэхүү үг санал болгох үйлдлийг хийхийн тулд дараах тохиргоог
хийнэ. Үүнд:
1. Microsoft Word-Word options-Advanced тохиргооноос Show text predictions while 
typ¬ing сонгож ОК товч дарна.

Ингэснээр тухайн цонхны доод талд дараах мэдээлэл харагдаж санал болгосон үг 
харагдах боломжтой болно.

80

3.3ГШҮ: Латин үсгийг ашиглан минутаар 
шивэх

Англи үсгээр Microsoft Word программ дээр хурдан шивэхдээ санал болгосон үгсийг 
оруулах бол компьютерын  гар дээр байрлах дээш заасан суман дээр дарж санал 
болгосон үгсийг идэвхжүүлээд баруун, зүүн тийш заасан суман дээр дарж үгийн 
сонголтын хийж enter товчлуурын тусламжтайгаар оруулж ирж болно. Жишээ нь доорх 
parents гэсэн үгийг оруулж ирэхийн тулд дээрх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Компьютер дээр энэхүү үг санал болгох үйлдлийг хийхийн тулд дараах тохиргоог 
хийнэ. Үүнд:
1. Microsoft Word-Word options-Advanced тохиргооноос Show text predictiona while typ-
ing сонгож ОК товч дарна.

Ингэснээр тухайн цонхны доод талд дараах мэдээлэл харагдаж санал болгосон үг 
харагдах боломжтой болно.

Чадамжийн элемент 3 

80

3.3ГШҮ: Латин үсгийг ашиглан минутаар 
шивэх

Англи үсгээр Microsoft Word программ дээр хурдан шивэхдээ санал болгосон үгсийг 
оруулах бол компьютерын  гар дээр байрлах дээш заасан суман дээр дарж санал 
болгосон үгсийг идэвхжүүлээд баруун, зүүн тийш заасан суман дээр дарж үгийн 
сонголтын хийж enter товчлуурын тусламжтайгаар оруулж ирж болно. Жишээ нь доорх 
parents гэсэн үгийг оруулж ирэхийн тулд дээрх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Компьютер дээр энэхүү үг санал болгох үйлдлийг хийхийн тулд дараах тохиргоог 
хийнэ. Үүнд:
1. Microsoft Word-Word options-Advanced тохиргооноос Show text predictiona while typ-
ing сонгож ОК товч дарна.

Ингэснээр тухайн цонхны доод талд дараах мэдээлэл харагдаж санал болгосон үг 
харагдах боломжтой болно.

Чадамжийн элемент 3 

80

3.3ГШҮ: Латин үсгийг ашиглан минутаар 
шивэх

Англи үсгээр Microsoft Word программ дээр хурдан шивэхдээ санал болгосон үгсийг 
оруулах бол компьютерын  гар дээр байрлах дээш заасан суман дээр дарж санал 
болгосон үгсийг идэвхжүүлээд баруун, зүүн тийш заасан суман дээр дарж үгийн 
сонголтын хийж enter товчлуурын тусламжтайгаар оруулж ирж болно. Жишээ нь доорх 
parents гэсэн үгийг оруулж ирэхийн тулд дээрх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Компьютер дээр энэхүү үг санал болгох үйлдлийг хийхийн тулд дараах тохиргоог 
хийнэ. Үүнд:
1. Microsoft Word-Word options-Advanced тохиргооноос Show text predictiona while typ-
ing сонгож ОК товч дарна.

Ингэснээр тухайн цонхны доод талд дараах мэдээлэл харагдаж санал болгосон үг 
харагдах боломжтой болно.

Чадамжийн элемент 3 



79

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

The Ant and the Grasshopper

On one fine summer’s day in a field, a Grasshopper was hopping about
in a musical mood. An ant passed by bearing along with great toil an
ear of corn he was taking to the nest.
The grasshopper invited the ant to sit for a chat with him. But the ant
refused to say that “I’m storing up food for winter”. “ Why don’t you do
the same?” asked the ant to the grasshopper.
Ant” Pooh! Why to bother about winter?” said the Grasshopper; we have got 
enough food at
present.” But the Ant went on its way and continued its 

toil.
Finally, when winter came, the Grasshopper found itself dying of hun-
ger, while it saw the ants distributing corn and grain from their storage.
Then the Grasshopper understood that...
It is best to prepare for the days of necessity.

Ms. Pussy in Trouble

Ms. Pussy was a wicked old 
cat. She never meant well for
anybody. In an adjoining farm, 
Mrs. Rooster had laid eggs.
‘One day while Mrs. Rooster 
was out for a stroll, Ms. Pussy 
smashed all the eggs while 
chasing the small mouse. 
(When Mrs. Rooster returned, 
she cried her heart out and 
said, “My babies. What hap-
pened to my babies?” |Ms. 
Pussy and Mrs Rooster
Mr. Rooster felt Mrs. Rooster’s 
pain and advised her to travel 
to her friend Bruno, a Labra¬dor, for help.
When she visited the neighbour’s farm, Mrs. Rooster found all her three friends there— 
Brownie, little mouse, and Mr. Bee. Mrs. Rooster told her friends, “The wicked Ms. Pussy 
smashed all my eggs,” and she or he asked for his or her help.
Seeing Mrs. Rooster cry, the three friends decided to show Ms. Pussy a lesson.
Next morning when Ms. Pussy was twiddling with her, Mr. Bee buzzed and stung Mrs. Pussy 
in her buttock.
Mrs. Pussy cried in pain and got really angry. She ran call at the garden where the small mouse 
lured her into Bruno’s den. Bruno awaited Ms. Pussy to point out up. He then pounced on 
her and destroyed her soft fur. Ms. Pussy never looked so miserable before. And there¬after, 
was always careful of where she put her foot.
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PRINCES ROSE AND THE GOLDEN BIRD
by Sergey Nikolov

Many, many years ago, in a kingdom far, far away there lived a beautiful princess. She had 
long red hair and loved roses so much that everyone called her Princess Rose. Every evening 
after dusk, Princes Rose went out on the balcony and clapped her hands. A golden bird 
came flying out of nowhere and alighted on her shoulder. Instantly, the princess’s hair be-
gan to shine, ablaze with brilliant red light.
When the bird started to warble an enchanting tune, Princess Rose joined it in a song, and 
everyone in the kingdom fell asleep and had sweet dreams till the break of dawn.
Thus passed the years. Every evening Princess Rose, along with the little golden bird,
sang a loving lullaby, so that all people fell asleep and had sweet dreams till the break of 
dawn.
Until one day something terrible happened. A wicked witch learned about Princess Rose 
and decided to curse her. “Abracadabra, Sim-Sala-Bim, may the rose’s color dim!” the witch 
said, and Princess Rose’s hair instantly turned as black as tar.
That evening, too, Princess Rose went out on her balcony and clapped her hands. But when 
the golden bird appeared, her hair glowed black instead of red. The bird warbled its en-
chanting melody, and Princess Rose sang her lullaby.
Everyone in the kingdom fell asleep, but that night they only had bad dreams and night-
mares.
On the following day, the saddened princess asked the bird, “Tell me, golden bird, how can I 
make my people’s dreams so sweet again till the break of dawn?”
“Black hair in rose water,” the bird chirped in reply.
The princess wondered at this counsel, but abided by it, nevertheless.
She filled up a basin with water and sprinkled rose petals on its surface. Then, she dipped 
her hair into the rose water, and it instantly turned red again.
That evening, when the bird perched on her shoulder, the radiant red glow of her hair lit up 
the night sky once more. The Princess sang her lullaby, and everyone in the kingdom fell 
asleep and had sweet dreams till the break of dawn.
The wicked witch was so very angry that her curse had been broken that she decided to cast 
it again.
“Abracadabra, Sim-Sala-Bim, may the rose’s color dim!” And the princess’s hair turned as 
black as tar again.
Only this time the witch also picked up all of the rose blooms in the entire kingdom.
“Let’s see how you’ll break my curse now!” she sneered, filled with rage.
Once again, the saddened princess asked the bird, “Tell me, golden bird, how can I make my 
people’s dreams so sweet again till the break of dawn?”
“Black hair in rose water,” the bird chirped in reply.
“But where should I find a rose?”
“Black hair in rose water,” the bird chirped and flew away.
The princess didn’t know what to do. So great was her anguish that her eyes filled with tears, 
one of them falling to the ground below. At that very moment, a young and handsome 
prince, who had stopped under the balcony of the princess, took out a little box and a single 
red hair from within it.
He bent down and placed the hair atop the princess’s tear. And then, a miracle hap¬pened. 
Suddenly, the red hair turned into a red rose. 
The prince picked the rose and took it up to the princess. Upon seeing the rose, she immedi-
ately brushed off her tears and plucked its petals to add to the water in the basin. Then, she 
dipped in her hair, and the curse was broken. Everyone gasped in astonishment, and the 
King asked the prince, “Young man, where did you find that red hair?”
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“When the princess and I were both children, I picked a single strand of hair from her head 
as a sign of my loyalty to her. And she did the same to me, pulling out a strand of my own 
hair.”
“It’s true, father,” the princess confirmed and took out a little box. She opened it to reveal a 
single hair from the prince’s head inside.
Everyone was delighted with this news. The prince and Princess Rose got married on that 
very same day.
Upon learning that her curse had been broken again, the wicked witch’s evilness swelled so 
much that she exploded into a thousand tiny pieces. Eventually, rose blooms sprang up in 
every garden in the kingdom once again. And so it went: each evening Prin¬cess Rose sang 
her loving lullaby so that all people fell asleep and had sweet dreams till the break of dawn.

THE UGLY DUCKLING

Once upon a time down on an old farm, 
lived a duck family, and Mother Duck 
had been sitting on a clutch of new eggs. 
One nice morn¬ing, the eggs hatched 
and out popped six chirpy ducklings. But 
one egg was bigger than the rest, and it 
didn’t hatch. Mother Duck couldn’t recall 
laying that seventh egg. How did it get 
there? TOCK! TOCK! The little prisoner 
was pecking inside his shell.
The Ugly Duckling” Did I count the eggs 
wrongly?” Mother Duck
wondered. But before she had time to 
think about it, the last egg finally
hatched. A strange-looking duckling 
with gray feathers that should have been 
yellow gazed at a worried mother. The 
ducklings grew quickly, but Mother Duck had a secret worry.
“I can’t understand how this ugly duckling can be one of mine!” she said to herself, shaking 
her head as she looked at her lastborn. Well, the gray duckling certainly wasn’t pretty, and 
since he ate far more than his brothers, he was outgrowing them. As the days went by, the 
poor ugly duckling became more and more unhappy. His brothers didn’t want to play with 
him, he was so
clumsy, and all the farmyard folks simply laughed at him. He felt sad and lonely, while Moth-
er Duck did her best to console him.
“Poor little ugly duckling!” she would say. “Why are you so different from the others?” And 
the ugly duckling felt worse than ever. He secretly wept at night. He felt nobody wanted 
him.
“Nobody loves me, they all tease me! Why am I different from my brothers?”
Then one day, at sunrise, he ran away from the farmyard. He stopped at a pond and began 
to question all the other birds. “Do you know of any ducklings with gray feathers like mine?” 
But every¬one shook their heads in scorn.
“We don’t know anyone as ugly as you.” The ugly duckling did not lose heart, however, and 
kept on making inquiries. He went to another pond, where a pair of large geese gave him 
the same answer to his question. What’s more, they warned him: “Don’t stay here! Go away! 

ДАДЛАГЫН АЖИЛ
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It’s dangerous. There are men with guns around here!” The duckling was sorry he had ever 
left the farmyard.
Then one day, his travels took him near an old countrywoman’s cottage. Thinking he was a 
stray goose, she caught him.
“I’ll put this in a hutch. I hope it’s a female and lays plenty of eggs!” said the old woman, 
whose eyesight was poor. But the ugly duckling laid not a single egg. The hen kept fright-
ening him.
“Just wait! If you don’t lay eggs, the old woman will wring your neck and pop you into the 
pot!” And the cat chipped in: “Hee! Hee! I hope the woman cooks you, then I can gnaw at 
your bones!” The poor ugly duckling was so scared that he lost his appetite, though the old 
woman kept stuffing him with food and grumbling: “If you won’t lay eggs, at least hurry up 
and get plump!”
“Oh, dear me!” moaned the now terrified duckling. “I’ll die of fright first! And I did so hope 
someone would love me!”
Then one night, finding the hutch door ajar, he escaped. Once again he was all alone. He 
fled as far away as he could, and at dawn, he found himself in a thick bed of reeds. “If no-
body wants me, I’ll hid here forever.” There was plenty a food, and the duckling began to feel 
a little happier, though he was lonely. One day at sunrise, he saw a flight of beautiful birds 
wing overhead. White, with long slender necks, yellow beaks and large wings, they were 
migrating south.
“If only I could look like them, just for a day!” said the duckling, admiringly. Winter came 
and the water in the reed bed froze. The poor duckling left home to seek food in the snow. 
He dropped exhausted to the ground, but a farmer found him and put him in his big jacket 
pocket.
“I’ll take him home to my children. They’ll look after him. Poor thing, he’s frozen!” The duck-
ling was showered with kindly care at the farmer’s house. In this way, the ugly duckling was 
able to survive the bitterly cold winter.
However, by springtime, he had grown so big that the farmer decided: “I’ll set him free by 
the pond!” That was when the duckling saw himself mirrored in the water.
“Goodness! How I’ve changed! I hardly recognize myself!” The flight of swans winged north
again and glided onto the pond. When the duckling saw them, he realized he was one of 
their kind, and soon made friends.
“We’re swans like you!” they said, warmly. “Where have you been hiding?”
“It’s a long story,” replied the young swan, still astounded. Now, he swam majestically with 
his
fellow swans. One day, he heard children on the river bank exclaim: “Look at that young 
swan! He’s the finest of them all!”
And he almost burst with happiness.

ДАДЛАГЫН АЖИЛ



83

СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

1. Хурдан шивэлтийн программ дээр 60 тэмдэгтээс дээш 
шивсэн.

2. Кирилл үсгийг ашиглан Word программ дээр минутад 60 
тэмдэгтээс дээш шивсэн.

3. Латин үсгийг ашиглан Word программ дээр минутад 60 
тэмдэгтээс дээш шивсэн.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч 
дадлага хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ХУРДАН БИЧИХ ТЕХНИК ЭЗЭМШИХ ДАСГАЛ АЖЛУУД

ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 1
/70-аас дээш тэмдэгт бичих/

ХИЙЖ БҮТЭЭХИЙН АРГА УХААНААС

Эрдэмд шамдан суралцаж хэмээх үг хэн бүхэнд дотно. Учир нь эрдэмтэй хүн заавал 
танигддагаас тэр. Эрдэм ухаан гэдэг ном зохиолоос гадна гарын эрдэм, үг хэлний 
эрдэм, хоолойн авьяас гээд ер нь хүний хийж сурсан бүхнийг хэлдэг. Хүн алив юмыг 
хурдан шалмаг бас уг ёсоор нь хийж сурах сайхан. Нэг нь хийж бүтээх ухаан билээ. Сайн 
морины таслах, зажлах, залгих гуравт зэрэг байдаг гэдэг. Үүн лүгээ ухаант хүний сэтгэх, 
хэлэх, хийх гурав зэрэг байдаг. Хэрэвзээ нэг ажлаа дуусгаад дараагийн ажлаа хийнэ 
дээ хэмээвэл орчлонгийн ажил хэзээ ч дуусдаггүй бөгөөд тийн бодсон хүн юм сурах нь 
үгүй. Б.Санжид

ХОЁР ЦАГААН ЮМ

Наадам найр болоод залуучууд морьтой давхиж явахад Гомбо явган алхаж байдаг 
болов. Баахан хаширч гэмшсэн байдалтай явдаг болов. Хэдэн жил болсны хойно Гомбо 
гэнэтхэн нэг буурал морьтой боллоо. Тэр морийг хэнээс авсныг мэдэхгүй. Түүний 
өөрийн нь хэлэхээр бол хол замын аянчнаас авсан гэдэг байлаа. Тэр нь үнэн байж 
болох юм. Түүний буурал морь нүцгэн газраас ч өвс олж иддэг, хуурай сайраас ч ус олж 
уудаг, жигтэйхэн бөх номхон сайн морь байв.

ИНДҮҮНИЙ УЛ ШАРЛАВАЛ...

Индүүний ул шарлавал тэр дор нь цэвэрлэх хэрэгтэй. Харин хутга юм уу үзүүртэй 
зүйлээр хусаж болохгүй. Индүү халаагаад, орос цуугаар чийглэсэн даавуугаар бор 
давсанд дүрээд арчаарай. Эсвэл цуунд чийглэсэн даавуугаар бүлээн индүүгээ арчаад 
ноосон даавуун дээр нимгэн тараасан давсан дээгүүр зөөлөн үрнэ. Индүүнд үл мэдэг 
шарласан хувцасны толбо дээр сонгинын шүүс түрхээд хэдэн цаг болсны дараа угаахдаа 
толбо арилна.

НАР САР ХИРТЭХ

Эртний монголчуудад нар, сар хиртэх үзэгдэл шүтлэгийн шинжтэй төсөөллийг 
төрүүлжээ. Рах гэдэг бөгсгүй амьтан ирж нар, сарыг залгиж байгаа юм. Рахын аманд 
нар, сар их зовж, тарчилж, аврал өршөөл хүмүүн төрөлхтнөөс гуйж байна. Нар, сарыг 
аймшигтай зовлонгоос нь гэтэлгэхийн тулд түмпэн саванд ус хийж, сарны гэрэл тусах 
газар тавих, өөд өөдөөсөө эгц харахгүй байх, унтах идэхийг цээрлэх зэргээр Рахыг 
түргэн холдуулахыг эрхэмлэдэг.

ХЭВЛИЙГЭЭ АГШААЖ ТАТ

Биеэ суллан анхаарлаа төвлөрүүлээд хамраараа амьсгал аван бага хэвлий буюу давсгаа 
зугуухан агшааж татна. Энэ байдлаараа хэсэг барьсны дараа амьсгалаа гарган биеэ 
суллана. Энэ дасгалыг 10-аас доошгүй удаа хийж болно. Давсаг бөөрний үйл ажиллагаа 
сайжирдаг. Биеийнхээ арьсыг хэсэгчлэн боломжоороо 10 орчим удаа зөөлөн илнэ. 
Ингэснээр арьсны нүх сүвнүүд тэлж, ядаргаа арилж, нойронд сайн болно. 

ДАДЛАГЫН АЖИЛ
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

МИНИЙ ОР

Хөл, толгой үгүй өргөн вандан ор маань байшингийн дээврийн налуу доор тавиастай 
байлаа. Хар тодлын үүр, өшиглөнхөн унтдаг налуу тэр дээврийн минь гадна талд 
өлгөөстэй байдаг байв. Хар тодлуудыг өглөө бүр эртлэн сэрмэгц эмэгчин тодол нь 
ангаахайнууддаа элдвийг шулганан, яндан хөөлөгчийнх шиг чимээг далавчаараа 
гарган, хөлийн минь улыг доргион сэрээдэгсэн. Ажлын маань өдөр тэгээд л хар 
тодлынхныг нисэн одоход эхэлж, үгийн минь эрэл тэдний авгалдайн эрэлтэй давхацдаг 
байв.

МИЧИГАНЫ ИХ СУРГУУЛЬД

Үг ярианы арга дадал, харилцааны ур чадварт сургах ажлыг сургуулийн ширээний ард 
байхад нь хүн бүрд эзэмшүүлдэг.
Хичээлийн шинэ жилийн эхний өдрөөс л багш нар хүүхдийн хэл ярианы дуудлагыг 
шалгана. Өчүүхэн төдий гажиг илэрсэн тохиолдолд хамар хоолойн эмчид хандан 
эмчилгээ хийлгэхийг зөвлөдөг.
Их сургуулиудад үг ярианы хөгжилд улам ч их анхаарна. Энэ чиглэлээр манай сургуульд 
бие хүний харилцаа, нийтийн өмнө үг хэлэх урлаг, итгүүлж үнэмшүүлэх урлаг гэх зэрэг 
7-8 төрлийн хичээл ордог.

УУРГА

Адуучин хүн уургаа нандигнан шүтэж гэрээс баруун хойш мал гишгүүлэхгүй газар 
тавиад, хуйвыг нь авч унинд хавчуулдаг. Хэрэв бороо орвол гэрийн баруун хатавчинд 
шургуулж, үзүүрийг нь хоймрын хананд доогуур гаргаж тавина. Уурга дээгүүр алхахыг 
цээрлэнэ. Монголчууд голдуу арван алд уурга барьдаг заншилтай. Тэр ч атугай уургын 
цээжин дээгүүр явахыг цээрлэн бөгсөн талаар нь тойрч өнгөрдөг. Уургыг газар нутгийн 
байдлаас хамааран ямар ч модоор хийж болох боловч голдуу бургас, хусаар хийдэг.

ХУШ

Нэгэн цэцэрлэг хуш мод ургаж байжээ. Он жил улирах тусам улам томорч, өндөр гоолиг 
болсоор байж. Саглагар сайхан бие нь бусад модны дээгүүр ганхаж сүүдрээ тэдэн дээр 
тусгадаг болов. Гэвч хуш өөдөө тэмүүлэх тусмаа гайхуулж сайрхах нь улам ихсэв. Хуш 
бусад бүх модыг өөлөн шоолж ээлжлэн тайруулж дуусжээ. Хушийг цэцэрлэгийн бүрэн 
эрхт эзэн болоход цэцэрлэгийн оронд хувхайрсан хожуул үлджээ. Тэгтэл нэг өдөр ер 
бусын хүчит салхи шуурав. Сагсуу хуш байдгаараа салхи сөрөн, хүчирхэг үндсээрээ 
газраас зууран тогтож ядлаа. Салхины замд тээглэх өөр мод байхгүй болохоор салхи 
ум хумгүй уулгалан дайрчээ. Адаг сүүлдээ тэсэхээ болиод, булга үсэрч газарт тэрийн 
ойчжээ.

ЯЛАГЧ

1975 оны нэгэн өдөр зүүн Берлиний иргэд хогоо хилийн зааг дээр авчирч хаяжээ. 
Баруун Берлинийхэн ингэж ч бас чадах байсан боловч тэгсэнгүй. Харин ч хүнсний зүйл 
ачин авчирч хилийн зааг дээр тавьжээ. Тэгээд уул овоо шиг их хүнсний зүйл дээр “Бид 
байгаа зүйлсээ өгье” гэж бичсэн том зурагт хуудас өлгөсөн байв...
Түүнээс 15 жилийн дараа хоёр Герман нэгджээ. Элэгсэг найрсаг хандсаны эцэст Баруун 
Герман ялалтад хүрсэн юм. Өөдрөг сэтгэлтэн бол бусдын гэм бурууг сайнаар хардаг 
бөгөөд тэр нь өрөөл бусдад төдий л тодорхой биш санагдаж магадгүй ч гэсэн эцэстээ 
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тэр хүн амьдралд ялалт байгуулж, сайн сайхан бүхнийг бүтээх гол эзэн нь болж чаддаг.

АНЧНЫ ЁС

Аав маань анч хүн байсан юм. Аавын маань ангийн махнаас амсаагүй хүн нутагт үгүй. 
Манайд анчид цуглаж, анчны тухай, анчны цээрлэх ёсны тухай ярьдаг байв. Өвгөн 
буурал анчид маань залуу анчдыг зааж сургана. Ёс горимоо ч тэдэнд өвлүүлдэг байлаа. 
Ер нь анчдад албан ёсны ёс зүй, бичигдээгүй хууль олон байжээ. Тэд дараах зүйлийг 
цээрлэдэг байсан байна.

1. Сүрэг анг сүргээр нь агнахыг:
2. Хэрэгцээнээс илүү ан хийхийг:
3. Эх амьтныг хөнөөхийг:
4. Чоно болон махчин амьтанд хөөгдөж яваа амьтныг агнахыг:
5. Ангийн цусаар байгаль орчныг бохирдуулахыг цээрлэнэ.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 2
/80-аас дээш тэмдэгт бичих/

ГЭМЭЭ УХААРАХУЙ

Буруу үйлээс буруу хөдөлгөөн үүснэ. Буруу үйл, буруу хөдөлгөөн нь олон зүйлээр 
илэрнэ. Хэлний буруу хөдөлгөөн гэж буй. Энэ нь хараах, чалчих хов зөөх, худал хэлэхээр 
илэрнэ. Биеийн буруу үйл хөдөлгөөн нь дээрэмдэх, хулгайлах, гэмтээх, хохироох болой. 
Сэтгэлийн буруу үйл нь хар санах, атаархах, тачаах, шунах, мунхрах гээд олон үйл байх. 
Сэтгэл үл тогтох нь буруу үйл, буруу хөдөлгөөнд орох шалтаг болно. Сэтгэл үл тогтох 
гэдэг нь гэрт, гадаа сэтгэл үл тогтох, үр хүүхэд аав ээждээ сэтгэл үл тогтоно. Сэтгэл үл 
тогтох нь эрдэм ном үл ойлгох, хүсэл сонирхолгүй болох үндэс болно.

ХАДАГ БАРИХ

Монголчуудын эдийн манлай болсон алив ёс баяр элдэв, хүндэт бэлэгт хэрэглэж 
заншсан нэгэн их эд нь хадаг юм. Хадаг нь хээ угалз, үсэг чимгээрээ маш олон янз бөгөөд 
урт богиноороо харилцан адилгүй байдаг. Хээ чимгийн байдлаар хүний дүрстэй Аюуш 
хадгийг эцэг эх ахмад настан эрхэм хүнд голчлон барих бөгөөд нар сар үсэг бүхий 
Нанжвацан хадгийг ихэвчлэн оршуулгын ёслолд хэрэглэнэ. Хадгийг барихдаа өгөх хүн 
рүүгээ хадгийн амыг хандуулан хүндийн эрэмбээр мэхийх юм уу сөгдөж барина. Цаад 
хүн нь хариу мэхийн хадгийг хоёр гардан аваад аятай эвхэж хямгадах ёстой.

ҮНЭГ АРСЛАН ХОЁР

Эрт цагт үнэг, арслан хоёр хамтарч амьтан барьж иддэг байлаа. Барьсан юмаа ямагт 
арслан үүрдэг байжээ. Гэтэл нэг өдөр буга бариад үнэгийг “чи үүр” гэж арслан хэлэхэд 
“би үүрэхэд ч яах вэ. Харин янцаглах гэж нэг хэцүү ажил бий шүү. Түүнийг чи чадах уу?” 
гэж үнэг хэлэв. Тэгэхэд нь арслан “би араатны хаан байтлаа энэ муу үнэгний хойноос 
дагаад янцаглаж явах ичгэвтэрт хэрэг” гэж бодоод “хүүе би янцаглаж чадахгүй, үүрэхийг 
нь би үүрье. Янцаглахыг нь чи янцагла” гээд бугаа зоон дээгүүрээ тавиад хөлөөс нь 
зуучхаад их зантай алхлаа. Үнэг хойноос нь янцаглаад дагав. Дагасаар уг газартаа хүрч 
нөгөө махнаас нь дажгүй хороолцож гэнэ.

ГАЙ ГАЗАР ДООРООС

Жихүүн хүйтэн үдэш болжээ. Сэндэр хатан дотоодыг хамгаалах газраас гарч гэрийн зүг 
явав. Яарах юмгүй болохоор ийш тийш харж, алгуур алхана. Сэндэр хатан яван явсаар 
хашааныхаа дэргэд ирэв. Хаалга нь түгжээгүй. Гэрийн тооноор бүдэг гэрэл сүүмэлзэнэ. 
Юу болох нь энэ билээ. Өнөө өглөөхөн гэр хашааны үүдээ бэхэлж түгжээд явсан 
бус буюу. Гэтэл одоо хаалга үүд нээлттэй. Гэрт ирэв. Хэн ч алга. Шүтээн бурхны өмнө 
мөнгөн цөгцтэй зул бадамлан асаж байлаа. Хатавчны тус газар зогсож, эргэн тойрноо 
ажиглалаа. Хатан гайхсан харцаар хажуу тийшээ харснаа бурхан өөдөө дахин ширтлээ.
/Д.Сүхбаатар зохиолоос товчлон авав/

АРВАН ХАР НҮГЭЛ

Биеэр үйлдэж сэтгэлдээ муу муухай юм бодох н бас нүгэл болдог гэдэг.
Нэгд: аливаа амьтныг алах;
Хоёрт: хулгай дээрэм хийх;
Гуравт: хүнийг шулж мөлжих эдгээр нь биеэр үйлдэж байгаа гурван хар нүгэл юм.
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Нэгд: худал хэлэх ;
Хоёрт: хов зөөх, хутган үймүүлэх;
Гуравт: загнаж зандрах, гүжирдэн гүтгэх нь ам хэлээр үйлдэж байгаа гурван хар нүгэл         
юм.
Нэгд: бусдад атаархан жөтөөрхөж илүү үзэх санаа;
Хоёрт: эд хөрөнгө, эрх тушаал, алдар нэрд шунах сэтгэл;
Гуравт: хар амиа хичээх, үл итгэх зэрэг нь санаа сэтгэлээр үйлдэх гурван хар нүгэл 
болдог.

ТЭМЭЭНИЙ ДАЛЛАГА

Малын төрлөөс ойрхон төллөдөг нь ингэ юм. Иймээс ингэ ботголоход бас л баярын 
ёс үйлдэнэ. Тэгэхдээ ингэнийхээ уургийг сааж хөөрүүлээд, тэмээгээ цуглуулан гаднаа 
авчирч буураа барина. Мөн сан сун тавина. Ингээд тэмээний даллагын судар уншиж, 
дараа нь сан рашаанаар буур болон бүх тэмээгээ рашаанаар ариулаад тэмээнийхээ сүүг 
ууж ёсоо ёсолно. Энэ заншил нь тэмээ их үржүүлдэг говь нутагт элбэг тархсан тэмээн 
сүргийн үржил шимийн баяр юм. Дашрамд дурдахад зарим үед тэмээ түм хүрэхэд 
түүнийг бэлгэшээн бууриндаа мөнгөн буйл мяндсан ногт зүүж, мялааж найрлах ёс 
элбэг байсан.
Унага зэллэж байвал:
Зэллэсэн унага
Зэлээр дүүрэн болог.
Зэллэсэн унага
Зээр гөрөөснөөс олон болог.

ЭВТЭЙ ХОЁР

Гэрийн хоймор хот айлын зургаан эр даалуу тоглож байлаа. Долоон настай
Мөнхөө охин аавынхаа хажууд сууж тэдний гарааг сонирхоно. Өвгөн Дэрэмээ хоёр ёоз 
гарган ширээн дээр зөөлөн тавилаа. Хүмүүсийг хараад байвал шор долоо, дөнгө найм, 
сийлүү, үүлүү, даалууг хөмөрч өгсөөр адаг сүүл нь Дэрэмээ гуай хоёр ёозоороо гэр 
бариад их л маадгар сууж байна. Мөнхөө охин тэсэлгүй. Яагаад хоёр ёоз гэр болчхов
оо гэвэл, аав нь охиныхоо толгойг илж:
-Ёоз чинь эв байлаа шүү дээ. Шор долоо, дөнгө найм, сийлүү, үүлүү, даалуунууд цөм 
саланги байсан учир арга буюу эвтэй хоёрыг дийлсэнгүй дээ гэв.

СААХ ТАВИХ

Малчин ардууд хаврын адаг, зуны эхэн сард төл малаа зөрүүлэн хотолж, сааж тавьдаг. 
Саахалтад тавихдаа хургаа ялгаж зөрүүлэн хониндоо нийлүүлээд шөнөд нь сул хонуулан 
өдөрт нь хоньтойгоо хариулж ирээд хонио саахын өмнө айлын хотонд зөрүүлэн тууж 
очиж хургыг нь ялгуулдаг. Хонио сааж байхдаа юм уу, саасны дараа эх хургыг нийлүүлж 
хөхүүлэн хэсэг байлгаад дахин ялган урьдын адил хургаа хонин сүрэгтээ зөрүүлдэг. Саах, 
тавих санаа нийлсэн айлууд товлосон өдрөө нэгэн нутагт хоёр талаасаа бууцгааж, идээ 
ундаа болдог. Тэгэхэд хүүхэд багачууд, сэтгэлтэй залуус баяр хөөр болдог. Анх өдрийн 
саахалтын хонины хүнд хадаг барин сүү амсуулж, хүзүү мах идүүлдэг. Тэр айлууд хонь 
ширгэтэл саахалтаараа байцгаана.

БЭЛЭГ БАРИХ ЁС

Монголын уламжлалт заншилд хамгийн дээд бэлэг нь есөн цагааны бэлэг гэж байсан 
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бөгөөд үүнд найман цагаан морь, нэг цагаан тэмээ болон торго, алт мөнгөн эдлэл, ном 
бичгийн зүйл дагалдуулан барьдаг байжээ. Үүнээс өгсүүлэн бод бог мал, торго дурдан, 
хувцас хунар, алт мөнгө хийгээд хавтага, эрих, хутга аяга, алчуур, хадаг, цай болон цагаан 
идээ, чихэр боов, мөнгө төгрөг бэлэглэдэг заншилтай. Мөн хонилж, архилж ирэхийг их 
бэлэгт үздэг. Он удаан уулзаагүй улс золгох буюу их баяр ёслолын цагаар бие биедээ 
зочноор ирэхэд гарын бэлэгтэй ирнэ. Тэрхүү бэлэг дурсгал нь бэлэг барих хүн хийгээд 
тэмдэглэж байгаа ёслолын онцлогоос болж өөр өөр байна.

СЭХҮҮН ЗАН

Гадаадынхан гуанзанд хооллочхоод үлдвэл голдуу боолгож аваад явдаг. Гэтэл бид 
үнэтэй хоол захиалчхаад бүгдийг нь идэлгүй орхиод л явчихдаг. Нэрэлхээд ч юм уу, 
үлдсэнийг нь боогоод аль гэж хэлж чаддаггүй, нэрд нь муу юм шиг боддог. Бусад хүмүүс 
өөрийг нь ядуу, хорголоо тоолсон амьтан гэх вий хэмээн эмээдэг.
Тэгвэл үлдсэн хоолоо боож аваад явж байгаа гадаадынхан цөмөөрөө хорголоо тоолсон 
хүмүүс болж таарах уу? Тэд биднээс ядуу болоод хоолныхоо үлдэгдлийг боож аваад 
явдаг гэж үү? Бас тэгээд өөрийнхөө мөнгөөр авсан хоолноосоо үлдсэнийг нь аваад явах 
нь нэрд нь муу юм болох хэрэг үү? Гаднаа гяланцаг, дотроо паланцаг гэгч л манайханд 
байдаг бололтой.

МАША ОХИН БААВГАЙ ХОЁР

Эрт урьд цагт эмгэн өвгөн хоёр ач охин Машатайгаа аж төрөн амьдран суудаг байжээ. 
Нэгэн удаа Маша охин ой руу мөөг, жимс түүхээр явж л дээ. Яваад л байж, яваад л байж. 
Тэгсээр байгаад ойд төөрчхөж гэнэ. Тэгээд Маша охин цааш яван ойн гүнд нэгэн модон 
байшин байхыг олж харав. Байшинд ортол хэн ч байсангүй. Харин тэр байшинд нь 
нэгэн том баавгай амьдардаг байж л дээ. Баавгай орой нь ойгоос буцаж ирээд Машаг 
хараад ихэд баярлаж гэнэ. Тэгээд:
Би одоо чамайг хааш нь ч явуулахгүй дээ. Манайд надтай амьдарч түлээг минь хагалан, 
пийшинг минь галлан, хоолыг минь хийж өгөх болж дээ. Харин зугатаах гэвэл би бариад 
л авна шүү гэлээ. Маша охин яах ч аргагүй болж үлдэж гэнэ.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 3
/90-аас дээш тэмдэгт бичих/

ТООНО ХҮНДЭТГЭХ

Монгол хүн гэрийнхээ тооныг их хүндэтгэдэг. Нүүхдээ эхний ачаан дээр тавина. Эрт 
үед эмэгтэй хүн тоононд гар хүрдэггүй ёстой байв. Хүүхдийг тоононы дээр байдаг гэж 
үзэж, идээнийхээ дээжийг тооно руугаа цацдаг. Тоононы голын чагтагыг ихэд хүндлэн 
үздэг. Чагтагыг унинд хавчуулахдаа өлзий, уурга, ходоод, гүзээ хэлбэртэйгээр хавчуулж 
байжээ. Энэ нь айлд буян хишиг дуудаж гэрийн сүлд хийморийг сэргээх бэлгэдэлтэй 
билээ. Монголчууд нь гэрийнхээ тооныг ихэд хүндэтгэн үзэхийн дээр есөн эрдэнийн 
магтуунд оруулсан байдаг. Жишээ нь “Хорол улаан тооно нь шүрэн” гэж хэлсэн байдаг. 
Зарим айл тоонондоо хадаг уясан ч байдаг. Ийнхүү тооно нь айл гэрийг саруул сайхан, 
гэрэл гэгээтэй байлгахад маш их ач тустай зүйлийн нэг юм. Монгол гэрийг тооногүйгээр 
төсөөлөхийн аргагүй юм.

СҮНС

Сүнсний тухай сонирхолтой төсөөлөл хүний сүүдэр, үнс чандруутай холбоотой заншилд 
уламжлагдан байдаг. Монголчуудын дунд үнсэн дээр гишгэхийг хатуу цээрлэх бөгөөд 
зөвхөн хүний сүнсний мөр л үнсэн дээр гардаг, бас ганцхан амьд яваа хүнд сүүдэр нь 
харагддаг гэхчлэн өгүүлдэг. Мөн эмэгтэй хүний сүнсийг голдуу бүсэнд нь оршдог гэж 
үздэг. Иймээс ч сүнс сүлд нь түр зайлсан гэх тохиолдолд ээрүүл, бүсээр нь хурайлж 
дууддаг заншилтай ажээ. Хүүхэд гэнэт айж цочиход сүнс нь зайлчхаж болзошгүй хэмээн 
малгайг нь буруу харуулан өмсгөөд хурайлж шившдэг ёс нийтлэг ёс байв. Хүн үхэхээр 
огт ул мөргүй алга болдоггүй, сүнс нь ямар нэг зүйлд хувилж төрдөг.

ЗАХИДАЛ БИЧИХ ЁС

Орчин үеийн боловсон хүний нэгэн бүтээл нь захидал бичиг юм. Ахас, ихэс, аав, ээж, 
амраг садан, анд нөхдөдөө ингэж захидал бичгийг үйлдэхэд бас л их ёс байдаг ажээ. 
Учир нь алив захидал нь бүхэл хүн зоныг төлөөлж буй тул хүндэтгэлийн ёсны илэрхийлэл 
болсон захидал бичих журам гарчээ. Өөрөөс нь ахмад хүнд барих захидлыг өргөх захиа 
гэх, дүү хүнд явуулахыг илгээх захидал хэмээнэ. Өргөх захидал эхлэхдээ өчүүхэн тэр 
хичээнгүйлэн гэж бичээд, дараа нь хүндэт тэр танаа өргөв гэж тавиад хамгийн эцэст 
төдөн оны төдөн сарын төдний маш сайн өдөр гэж бичнэ. Илгээх захидлыг бичихэд 
албан захидал бол тийм албаны тэдний бичиг сүүлд нь үүний тул илгээв гэж тавиад он, 
сар, өдөр, баяртай учрах ерөөлийн үг бичин төгсгөнө.

ХУРИМЫН ЁС

Шинэ айл үүсгэж гэрлэх нь хүний амьдрал дахь хамгийн эрхэм үйл явдал юм. Гэрлэлтийн 
ёс нь эрх тэгш залуусын халуун хайр, нөхөрлөл, нэгэн үзүүрт сэтгэлээр барилцсан чөлөөт 
холбоо юм. Энэхүү эрхэм барилдлагын үндэс нь хүний сэтгэл хүндлэлийн учраар бүтдэг 
харилцан дурлах, хайрлан хүндлэх өндөр ёс суртахууны харилцаа болж, тэр нь гэрлэх 
зан үйлд тусгалаа олжээ. Хуримын ёс нь хуримлах орчин, хуримлагч олны онцлогоос 
болж бага сага ялгаа бүхий боловч нийтлэг нэгэн ёс горимд хамрагдаж байна. Хурим 
найр үүсгэж тусгай ёслолын хувцас өмсөх заншил дэлхийн бүх улс түмэнд бий. Гэрлэх 
ёс гүйцэтгэхээр ирсэн залуу хосыг ёслолын албаны хүн угтан, тусгай өрөөнд урин 
оруулна.
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ТАРИАЛАНГИЙН ЗАН ҮЙЛ

Малчин монголчууд ан агнуурын дараа орох чухал аж ахуй нь тариалан юм. Шинэ 
чулууны болон хүрэл зэвсгийн үеэс монгол нутагт тариалангийн үүсэл суурь тавигдаж 
дараах үеийн овог аймаг, улсууд залгамжлан авч мал аж ахуйн зэрэгцээ тариалангийн 
ажил эрхэлсээр ирсэн байна. Шинэ чулууны үеийн бууцнаас олдсон үр тариа 
цайруулагч, нүдүүр зэрэг нь газар тариалан үүсэж бий болон хүн амын тэжээлд маш их 
ач холбогдолтой байжээ.
Дундаж зууны үед цэргийн хүнс тэжээл бэлтгэх болон хаад ноёдын хэрэгцээнд зориулан 
тарианы газар байснаас гадна жирийн ардууд хувьдаа тариа тарьж
амьдралдаа сэлбэг болгож байсан аж. Тариа, арвай, будаа, гурил, анжис, талх, үр 
зэрэг нь монгол үг бөгөөд тариа гурилын зүйлээр хоол хүнс бэлтгэх монгол түмний 
тариалангийн эртний уламжлал юм. Монголчууд ихэвчлэн амуу, арвай, буудай, 
чангаамал, шар будаа тарьдаг бөгөөд чулуун тээрэмд оруулан гурил хийдэг байв.

АМАРГҮЙ АЖИЛ

Би чихнээсээ илүү нүдэндээ итгэдэг. Зохиолчийн орчин гэдэг нь түүний амьдарч ирсэн 
ба амьдарч байгаа үе нь гэж би боддог. Тэгэхдээ арга нь олдож өгвөл нүдээр үзсэн 
зүйлээ бичих нь илүү сайн болдог байх гэж би үздэг. Тэгэхдээ өнгөрсөн ба ирээдүйн 
зүйлийг бичиж болохгүй гэж хэлж байгаа хэрэг бишээ. Зохиол бүтээх гэсэн
хүн цөхрөлтгүй махран зүтгэх нь гол зүйл болохыг би нөхдийн туршлагаас мэдсэн. Ном, 
амьдрал, ажил гурав миний багш. Ер нь зохиолч нөхөдтэй хамт амьдарна гэдэг юугаар 
ч сольж болохгүй зүйл. Тэр бол миний дээд сургууль гэж би бахархан бодож байдаг. 
Зохиолч болно гэдэг тун ч амаргүй ажил юм. Тэр нь зөвхөн миний хувьд шүү.
Ясны найрагч хүн бол өөрийгөө тамлан жаргадаг гэж миний найз шүлэглэсэн байдаг.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 4
/100-аас дээш тэмдэгт бичих/

БӨХИЙН БАРИЛДААН

Бөхийн барилдаан нь Монголчуудын эрийн гурван наадмын нэг төрөл бөгөөд баяр 
наадмын том хэсэг болдог. Бөхийн барилдааныг жирийн нэг баяр төдийгүй бяр 
тэнхээгээ сорилцох бус авхаалж самбаа уран мэхийг эрхэмлэдэг урлагийн нэгэн төрөл 
ч гэж болно. Бөхийн барилдаан тусгай өмсгөлтэй. Үлгэр туульд дүрсэлснийг үзэхэд 
маш бөх бат, хүч чадалтай амьтны арьс ширээр зодог шуудгийг хийж байжээ.
Бөхийн барилдааныг анх адгуусан амьтныг барьж авч унаган номхруулах буюу уяж 
тогтоох үйлд үр хүүхдээ дасгал сургууль болгох үүднээс мөн ноцолддог наадам байснаа 
өргөн олны наадам болгон дэлгэрэхээр, түүнээ уран сайхантай болгох гэж харцага, 
шонхор, начин болон домгийн шувуу хангардийн гараа дэвэлт, шавалтыг загварчилсан 
хөдөлгөөнөөр орлуулжээ.

УНАГА ТАМГАЛАХ, ТОО ИРЭХ

Намрын дунд сард өвлийн бэлтгэлийг ханган мал тарга тэвээргээ авахад мал
тоолох ажил болно. Тооны албан түшмэл лам хар хийгээд тоочингуут ирэхэд тухайн 
айл тоолуулах сүргээ бэлтгэн идээ ундаагаа бэлтгэнэ. Энэ үеэр унага тамгална. Унага 
тамгалахад гүүн зэлний тус газар гал түлж тамгаа улайсгана. Унагануудаа толгой 
дараалан тамгалж дуусаад тамгаа айрагт дүрж, түүнийг гэртээ оруулж хоймроо залдаг. 
Ингээд адуу мал тоолсон эрхэм хүнд гэрийн эзэн хадаг айраг барьж ерөөл айлтгахыг 
эрэхэд мөнөөх хүн сайн сайхны ерөөл тавина. Тэгээд дуу хуураа үүсгэж найрлана.

ТАВЫН ТОО

Тавыг эртнээс дээдлэн эрхэмлэн байв. Таван хошуу мал, хүн таван од, таван мэдрэл, 
таван тансаг идээ гэх мэтээр тавтай холбоотой юмс Монголчуудын ахуй амьдралд 
ихээхэн дэлгэрч байжээ. Урьд цагт сүмбэр уулыг дов, сүн далайг шалбааг байхад 
хангайн нуруунд нэг өвгөн эрэлчин чөтгөртэй уулзжээ. Тэд бие биеийнхээ айдаг юмыг 
асуужээ. Чөтгөр таван өргөст шар модноос айдаг гэв. Эрэлчин түнтгэр түнтгэр хонины 
ууц, домбо домбо халуун цайнаас айдаг гэжээ. Эрэлчин айлгах гэж түнтгэр түнтгэр 
хонины ууц, домбо домбо халуун цай авч ирээд модон дотор хаяжээ. Үүнээс болж 
Монголчуудын эрхэмлэдэг зүйлийн нэг нь тавын тоо болжээ.

СОР ЗАЛАХ

Шарын шашны зан үйлийн нэгэн төрөл заслын ёс нь сор залах юм. Сор залах гэдэг нь 
орон хийд хошуу хотлоороо нэгэн онд тохиолдсон бэрхшээлийг арилган ирэх жилийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлж буй шашны тахилга юм. Монголын хүрээ хийдэд оны 
сүүлчээр сор тавьдаг байлаа.
Чойжоогийн сорыг өвлийн сүүл сарын хорин ёсонд залдаг. Сор нь дэрээ хохимой, 
гурвалжин галтай таваг дээр байрлуулсан дүрстэй байна. Сороо хийсний дараа их 
гал өрдөж түүндээ сороо хаяж буу буудан ёсолдог. Цугларагсад мөнөөх сорыг эвдэж 
сандаана. Энэ нь хамаг муу муухай болгоноо уул соронд шингээн тонилгож байгаа 
хэрэг билээ. сор залахад бас л өргөн олон дэлгэр оролцдог байв. Тэр чанараараа сор 
нь өвөл цагийн нэгэн томоохон үзүүлэлт болж байлаа.
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АЗАРГА ТАВИХ

“Адуунд азаргагүй бол сүрэг болохгүй” гэж Монголчууд ярьдаг. Азарга бол адуун 
сүргийн манлай юм. Азарга чоно, нохойноос сүргээ хамгаалдаг. Бие тэгш, бадруун 
магнай тэнэгэр, хамрын нүх том, чих урт, хүзүү бүдүүн, цээжин бие өргөн, шигүү хэвлий, 
тавиун хомсон тэгш, хар туурайтай, борви тэнэгэр, сагаг жишүү, босоовтор, гишгэлт 
тэгш, шилбэ бүдүүн шөрмөслөг, төмс адил байрлалтай, зүс бараан гэхчлэн 30 гаруй 
шинж бүрдсэн эх, эцгийн удам сайтай үрээгээр азарга тавьдаг байна.
Удам судрыг нь мэдэхгүй азарганд гүү, байдсаа нийлүүлэх, тийм үрээгээр азарга 
тавихаас ихэд болгоомжилдог.
“Азаргаараа олон оролдвол адуугүй болохын шинж” гэдэг үг ч үүнээс гарсан
болов уу.

АРДЫН МЭДЛЭГ

Манай ард түмэн голдуу шинийн нэгний өглөөний нар, тэнгэр, үүлний өнгө, салхины 
аясаар ирэх жилийн ерөнхий байдлыг таамагладаг байжээ. Өдөр бүр нар сарны 
жаргалтаар мөн солонгын өнгө байдлаар дараа өдөр, сарын байдлыг шинждэг. Малчин 
ард маань одон мичид наран сарны тохиолыг гярхай ажигладаг. Үүлний өнгө бараан 
саарал байвал хур ихтэй. Мод эрт навчилбал гандуу зун болох. Агь эрт нүдэлбэл тэр 
жил хур чийг ихтэй байх. Тэмээ өдөр хэвтээд байвал шуурга тавих, шөнөд мал хөлөө 
жийж хэвтвэл удахгүй дулаарна. Энэчлэн ард түмэн байгаль цаг уурыг өөрсдийн оюун 
ухаанаараа амьдрал ахуйн туршлага дээрээ түшиглэн таньж мэддэг байна.

ЭЛДЭВ МУУ ЯВДЛЫГ ЖИГШИХ

Худал хэлэх, хүн гүжирдэх, хулгай хийх, хүн шоолох, доромжлох, хүнд нэр хоч өгөх, цуу 
тараах, дэл сул хэрэггүй зүйл сонссон бүхнээ ярих, хүнтэй хэрэлдэх, хэв журам, хууль, 
дүрэм зөрчих, заль мэх гаргах зэрэг муу үйлийг хийх нь зохисгүй зүйл. Энэ талаар их 
эрт үеэс хориглож тухайн нийгмийн хуульд тусган байжээ. Эдгээр муу үйлийг хориглон 
“Тоть шувууны сургаал. Сайн эрийн шинж” гэсэн сургаал үгст “Төрийн зарлигийг ёсоор 
гүйцэтгэдэг, ахан дүүдээ ая тал сайтай, гэнэдэж буруу үл чалчигч, хэнд ч ялгалгүй эелдэг 
найртай, хэрсүү, даруу, хулгай худалд дургүй, уур унтуугүй, алс хойчоо бодогч, архи 
дарсанд шуналгүй, залхуу зальхай бус эр хүнийг сайн гэж үзнэ. Худал хэлж, заль мэх 
гаргавал, дамын худалдаа хийвэл цаазаар авна. Хулгайд алдсан морь хэнээс олдоно, 
тэр мориноос гадна 9 мориороо торгоно” гэх мэтээр сургаалын зохиолд болон хуульд 
бичсэн байдаг.

МАЛЧНЫ МЭРГЭЖИЛ

Мал маллах арга ухаан малчин хүнээс олон талын мэдлэг, нягт нямбай ажиллагаа, 
шургуу хөдөлмөр шаарддаг юм.
Малчдын ариун цагаан хөдөлмөрөөр арвижин өсөж байдаг мал сүрэг манай орны 
үндсэн баялгийн нэг юм. Нам, засаг мал сүргийг өсгөн үржүүлэх бололцоогоор 
хангахын тулд түүний материаллаг баазыг бэхжүүлэх, мал маллах арга технологийг 
шинжлэх ухааны үндэстэй, улам боловсронгуй болгох, малчдын аж амьдрал, соёлын 
хэмжээ, Үйлдвэрлэл-техникийн мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар дэс дараатай 
олон талын арга хэмжээ авч, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж байна. 
Малчин хүний зорилго нь мал сүргээ өсгөж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд оршино.
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ТУУЛАЙ БА МОЛТОГЧИН

Туулай молтогчноос ямар ялгаатай вэ? Гадаад байдлаараа бага ялгаатай. Молтогчны 
чих хөл нь туулайныхаас богино байдаг. Харин зан төрхийн хувьд их ялгаатай. Туулай 
газар доор үүр засдаггүй байхад молтогчин газар ухаж үүр засан амьдарна. Эх 
молтогчин бөжингөөс бараг холддоггүй. Харин туулай бөжингүүдээ орхиод маргааш 
нь ч ирж чадна. Бүжин нь амьдралынхаа туршид хэдхэн удаа сүүгээр хооллоно. Дараа 
нь янз бүрийн ногоо иддэг. Хэрэв өөр эм туулай өвсөнд нуугдсан бөжинг олбол заавал 
хөхүүлнэ. Харин эх молтогчин нь өөр бөжинг хөхүүлдэггүй.

АРВАН ЦАГААН БУЯН

Нэгд: хорхой шавжаас эхлээд аливаа амьтны амь хөнөөхийг хатуу цээрлэж, авран 
өршөөх арга замыг барин дагах;
Хоёрт: юм өгөөгүй харамласан хүнд гомдохгүй, авахыг ч бодохгүй харин өөрөө өгөх;
Гуравт: буруу харилцахыг тэвчин зүй зохисыг эрхэмлэх;
Дөрөвт: хов зөөх, хутган үймүүлэхийг жигшин хүлээцтэй тайван, амарлингуйг
хичээнгүйлэх;
Тавд: худлаа хэлэхийг цээрлэж, болсон явдлыг үнэн мөнөөр нь шударгаар өгүүлэх;
Зургаад: ширүүн үг, хэрцгий яриаг цээрлэж, нийлэмжтэй зөөлнөөр харилцах; Долоод: 
ашиг хонжоо хичээсэн далд зальхай үгийг тэвчээд чин сэтгэлийн үгийг
ил тод хэлэх;
Наймд: бусадтай арцалдах, элдэв хорт сэтгэл агуулахыг тэвчиж, чин сэтгэлийн үгийг ил 
тод хэлэх;
Ест: бусдыг хайрлах;
Аравт: аливаа хүний эсрэг элдэв буруу үзэл бүхнийг тэвчээд эвсэг зөөлөн сэтгэлийг 
баримтлах.
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

MS-Word программ дээр минутад 70 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 80 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 90 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 100 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр зөв бичих дүрмийн алдаагүй 
бичсэн.

1.

2.

3.

4.

5.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 5
/110-аас дээш тэмдэгт бичих/

АРВИЧ ХЯМГАЧ БАЙХ

Монгол хүн шөлний хонь гаргахдаа ч өвлийн идэш бэлтгэхдээ ч малын арьс ширийг 
эсгэхгүй, арьсанд халим, шар хальс үлдээхгүй өвчих, арьс ширэнд цусны дусалгүй, 
махыг цус, хялгас, шороо болгохгүйгээр цэвэрхэн төхөөрнө. Энэ нь малчин хүний ажил, 
амьдралын хэв шинж болсон үзэгдэл боловч энэ нь хүмүүжлийн томоохон асуудлын 
нэг мөн. Малчин ардууд маань нэг нэг хийхээ ахин дахин хийж хөдөлмөрөө гарздаж 
байсангүй. Хоёр идэхээ нэг идэж, өнөө хийхээ маргааш гэж хойш тавьж, хойргошиж 
суусан удаа нэг ч үгүй. Үүнээ хамгийн чухалд үздэг байв. Хүнсэндээ хэрэглэсэн малынхаа 
ясыг хавар өдөр уртсаж урь орсон үед ямаа хэсэг хэсгээр нь удтал буцалгаж тосын нь 
авдаг, яс тослох гэдэг нь сайхан уламжлал байдаг. Яснаас идшинд хэрэглэдэг чанар 
сайтай тос гаргаж авдаг.

СОР ЗАЛАХ ЁС

Шарын шашны зан үйлийн нэгэн төрөлд заслын ёс нь сор залах юм. Сор залах гэдэг нь 
орон хийд хошуу хотлоороо нэгэн онд тохиолдсон бэрхшээлийг арилган ирэх жилийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлж буй шашны тахилга юм. Монголын хүрээ хийдэд оны 
сүүлчээр сор тавьдаг байв. Чойжоогийн сорыг өвлийн сүүл сарын хорин ёсонд залдаг. 
Сор нь дээрээ хохимой, гурвалжин талтай гурвалжин таваг дээр байрлуулсан дүрстэй 
байна. Сороо хийсний дараа их гал өрдөж түүндээ сороо хаяж буу буудан ёсолдог. 
Цугларагсад мөнөөх сорыг эвдэж сандаана. Энэ нь хамаг муухай болгоноо уул соронд 
шингээн тонилгож байгаа хэрэг билээ. Сор залахад бас л өргөн олон дэлгэр оролцдог 
байв. Тэр чанараараа сор нь өвөл цагийн нэгэн томоохон үзүүлэлт юм.

ЭРТНИЙ МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ДЭГ ЖУРАМ

Чингисийн цэргийн зохион байгуулалт, сахилга, дэг журам нь монголчуудын дээд өвөг 
хүннүгийн үеийн иргэний зохион байгуулалт, сахилга журмаас ихтэй билээ. Чингис 
Өгөөдэй хаад түүнийг хэрэгжүүлж цэргийн сахилга дэг журам болгосон. Энэ нь хойшдоо 
нийт монголчуудын иргэний сахилга дэг журам болж уламжилжээ. Цэргийн зохион 
байгуулалт, хуваарилалтын дэг журмыг хатуу сахиж харьяат мянгат, зуут, аравтаасаа 
хаашаа ч явдаггүй, дур мэдэн сольдоггүй байв. Байрлалаа орхиж явдаггүй, цаг хугацааг 
хатуу барьдаг байв. Цэрэг, агтын тоо, байрлалыг хэн ч асуудаггүй, асуусан ч хэлдэггүй 
байжээ. Хэн нэгэн хүн асуувал тэр өдрийн унасан мориор нь торгодог байж. Цэргийн 
дарга хүн жирийн цэргийг зодохыг хатуу хориглоно.

АМАРСАНААГИЙН ХУЯГ

Амарсанаа ухарч яваад одоогийн Увс аймгийн Зүүнговь сумын Суурга хэмээх нутаг 
Гурмасны голын ойролцоох хот айлд шөнө ирж, нуугдан амь гарсандаа нутгийнханд 
талархан бэлгэшээж манлай, хөө хуяг, сэлмээ дурсгал болгон үлдээсэн гэдэг домог бий.
Тэдгээр нь үе дамжин хадгалагдсаар явсныг 1956 онд Зүүнговь сумын харьяат Минчээ 
гэгч аймгийн орон нутгийг судлах музейн сан хөмрөгт өгсөн нь эдүгээ аймгийн музейн 
ховор нандин үзмэр болсоор байна. Эдгээрээс зөвхөн хөө хуяг нь 18 кг хүнд байжээ. 
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ЯПОН АРАНШИН

Оросын сэтгүүлч В.Овчинников ийм нэгэн жишээ татжээ. Нэг өдөр гэртээ байж 
байтал ажлын хувцас, барилгачдын шар дуулга өмссөн хүн орж ирэн туузаар чимсэн 
хайрцаг, дугтуйтай бичиг хоёр өгөв. Хайрцагт гурван өнгийн тансаг саван байв. Дугтуйг 
задалбал доторх цаасан дээр “Гудамжинд дахь муу усны хоолойг солих гэж байгаа тул 
газар өрөмдөн чимээ гаргаж та нөхдийн тав тухыг алдуулах гэж байгаадаа уучлал гуйя” 
гэж бичсэн байв.
Япон хүний араншин бусад ард түмэнд ч бас байдаг аж.
Д.Батбаяр

ӨНДӨГНӨӨС ХОРДОХООС СЭРГИЙЛЖ БОЛНО

Өндөг худалдаанд элбэгших тусам түүнийг худалдан авах зоригтон ховорддог. Учир нь 
удаан хадгалагдсан “гадаад”, “дотоод” тахианы өндөг идэж сальмонелэзийн халдвар 
авч өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлж болохыг танд зөвлөе. Гэрийн нөхцөлд түүхий 
өндгөөр зуурч бэлтгэсэн майонез зэрэг бүтээгдэхүүнийг зөвхөн хэрэглэхийн
өмнө бэлтгэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна заавал шинэ өндгийг хүнсэнд хэрэглээрэй. 
Өндөгний шинэ эсэхийг танихдаа аягатай усанд хийж үз. Өндөг шинэ бол живж, хуучин 
бол хөвнө. Мөн гэрэлд харахад шинэ өндөг дотор толбо харагдана. Муудсан өндөг нэвт 
гэрэлтдэггүй.

ҮР ХҮҮХЭД ГУЙХ

Эмэгтэйчүүд хүүхэд гаргахгүй байхад хүн чулуунд хадаг барьж мөргөн үр хүүхэд заяахыг 
гуйдаг байв.
Түүнчлэн удган мод, уул овооноос үр хүүхэд гуйх, мөргөх заншил ч байжээ. Монголын 
бөөгийн онгодын тэргүүн гэгдэх Даян дээрхийн агуйнаас үр хүүхэд гуйж, өргөл барьц 
өгч мөргөдөг байлаа. Халхын голын нутгийнхан Вангийн цагаан уулын
“Хүүхдийн овоо” гэдэгт өргөл мөргөл, үйлдэж үр хүүхэд гуйдаг байжээ. Зарим нь үр 
хүүхэд заяахыг бэлгэдэж, тусгай овоо хүртэл босгодог байсан гэдэг.
Олон хүүхэдтэй айлаас хүүхэд үрчилж, хүүхэд дагуулж ирэхийг зөгнөдөг байв.
Айлын хүүхэд цуглуулж баясгалан, даалуу, хорол, шагай мэтээр тоглуулан будаалга- 
цайллага хийдэг байжээ.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 6
/120-аас дээш тэмдэгт бичих/

ХОНЬ ХЯРГАХ

Манай ард түмэн таван хошуу малынхаа ноос хөөврийг ногоонд цадаж үс,
ноос нь хөндийрсөн үед авдаг заншилтай. Энэ нь хаврын сүүл, зуны эхэн сард 
тохиолддог. Адуу дэллэх, ямаа самнах, үхэр хөөвөрлөх, тэмээ зогдорлохыг хавар эрт 
эхэлдэг. Хонины ноосыг хөөрч хөндийрсөн үед зуны эхэн луу сард хяргадаг байна. 
хонио хяргахад тусгай сайн өдөр товлож гүйцэтгэнэ. Тухайлбал, зуны эхэн сарын 15-
ны өдөр эхэлж гүйцэтгэдэг заншилтай юм. Энэ өдөр хот олноороо болон ах дүүсээрээ 
цугларан хонио хяргана. Эхлээд гэрийн эзэн эсвэл эрэгтэй хүүхэд хонинд хайч хүргэнэ. 
Ингэсний дараа бусад хүмүүс болон ирсэн гийчид хяргалцдаг юм.
Уртын ноосыг хавар, зун авна. Уртын ноосыг хурганаас бусад бүх насны хониноос авдаг 
бол ахрын ноосыг зөвхөн намар авдаг. 

ЗОЧНЫГ ҮДЭХ

Зочныг үдэх ёслол нь угтах ёстойгоо их авцалдаатай байдаг. Тухайлбал: зочныг гэрээс 
гарч үднэ. Явган ирсэн зочныг хамт явган явж гаргаж өгөх ба хот суурин газарт бол 
автобусны буудал хүртэл хамт явж настай хүндтэй буюу бага хүүхэдтэй, бие шалтагтай 
эмэгтэй зочныг автобус унаанд суулгаж өгдөг.
Энэ нь зочныг морь унаанд мордуулж, суулгаж байж гэртээ ордог хуучны ёстой дүйцэх 
юм. Онцгой хүндтэй зочныг бол унаа хөсгөөр хамт явж хамгийн наад захын даваа хүртэл 
гаргаж өгч үддэг билээ. Монголын нууц товчоонд Чингисийн хадам эх нь ийнхүү хол 
хамт явж үдсэн зэрэг сонин баримтууд бий. Монголчууд зочныг хамт явж үдэх үедээ 
түүнд улам сайхан ааль аягаар хандаж, сайхан үгсийг чин сэтгэлээсээ хэлдэг байх ёстой.

БАГШ ШАВИЙН БАРИЛДЛАГЫН ЁС

Эрдэмт багшаас номын увдисыг сурдаг, багш нь шавиа энэрэн хайрлаж, эцгийн оронд 
эцэг, эхийн оронд эх болдог гэдэг. Багш шавийн барилдлагын ёсыг өгүүлсэн төвд 
монгол хэлээр бичсэн олон бүтээл бий.
Лам багшид шавь орохдоо зул, хүж, хадаг барьдаг ажээ. Зул барьж очдогийн учир нь 
мунхаг харанхуйгүйнхээ туйлыг лам багшаар гэрэлтүүлж явах гэсний бэлгэдэл. Багш 
нь шавийгаа хайрлан хамгаалдаг юм. Багш лам шавийгаа санаандгүй нүгэл хийгээд 
тамын оронд орчихсон байхад өөрөө шатан байж гаргаж авдаг ёстой.
Ерөөс багш хүнийг хэн хэмээвээс нэгээхэн үсгийн ацаг заасан ч түүнээ номын буян 
хүртээсэн ачтан хэмээн дээдэлдэг авай.

МАТХААН УУЛ

Дорнод аймгийн хээр тал нутагт Матхаан гэж нэг уул байдаг. Тэнд би төрж өссөн юм. 
Тэр уулыг би өндөр уул гэж боддог байсан. Тэр хавьд тийм өндөр уул байхгүй. Их 
холоос сүндэрлэн харагддаг уул юм. Хаданд нь чоно гөлөглөдөг, хулгайч хоргоддог гэж 
хэлэлцдэг байлаа. Би залуу насандаа нутгаасаа гараад, Улаанбаатарт ирж олон жил 
суугаад хангайн уулархаг газарт нүд бие даслаа. Тэгээд нэг намар нутагтаа харив. Шөнө 
ирлээ.
... Тал нутгийн сайхан үзэсгэлэнг хангай нутгийн жолоочид ойлгуулах гэж оролдоод их 
ядаж билээ. Сүндэрлэсэн уул сайхан байдаг бол мэлийсэн тал бас сайхан шүү дээ гэж 
би дахин хэлж билээ.
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УС

Далайн ус дассан газраа дураараа тонгочиж байжээ. Харин тэгтэл нэг өдөр ус тэнгэрт 
гарах юм сан гэдэг тэнэг бодолд автжээ. Ингээд галыг тус болооч гэв. Гал түүнийг 
шатаам хурц дөлөөрөө нүдэнд өртмөөргүй уурын дусал болгосонд тэр нь агаараас 
хавьгүй хөнгөн байлаа. Халуун уур дорхноо дээшээ дэгдэж агаарын хамгийн өндөр, 
хамгийн хүйтэн давхраанд гарчээ.
Үүлний цаана дээшээ хөөрсөн дусал, дусал уур дагжин чичирч эрүү ам нь эвлэхгүй тэс 
хөлджээ. Дуслууд дулаацах гэхдээ бие биедээ наалдаж, агаараас арай жаал хүнд болж, 
дорхноо ердийн бороо болон газарт унажээ. Ус алдар нэг горилж тэнгэрт хөөрсөн авч, 
тэндээс ийнхүү хөөгдөн буужээ.
Ангасан газар тэрхүү бороог ганц дусал үлдээлгүй залгиж орхилоо. Ингээд ус гуай 
далайдаа буцаж очихоосоо урд газрын хөрснөө удтал ялаа эдэлж суусан гэдэг. 

ТӨРСНИЙ ДАРААХ ЁС

Эх хүн төрсний дараа гурван хоног “төрсний цээр гам” гэж хийдэг байжээ. Энэ нь хоол 
унд, нойр, хэвтрийн дэглэмийг сахих ёс байв. Төрөөд унтахыг хатуу цээрлэдэг. Хөлөө 
жийж болохгүй. Тэгвэл хөлд цус хурна, хууч тогтоно гэж хорьдог. Хагас суугаа байдлаар 
байх ёстой гэнэ. Идээг нь багахан хийсэн шингэн сүүтэй цай уулгаж, гурван удаа усанд 
угааж базсан шагайн чөмөг голдуу махаар хийсэн шөлтэй хоол идүүлдэг. Дархад юм 
уу, Дорнод нутгийн Халх гол хавиар загасны махаар шөл хийж уулгадаг заншил бас 
байдаг.

Жавартай тэнгэрийн хаяа улаан
Жаргалтай хатны хацар улаан
Жалганд ургасан сухай улаан
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 7
/130-аас дээш тэмдэгт бичих/

НООС САВАХ

Манай ард түмэн таван хошуу малынхаа ноос хөөврийг ногоонд цадаж үс ноос нь 
хөндийрсөн үед авдаг заншилтай. Энэ нь хаврын сүүл зуны эхэн сард тохиолддог. 
Адуу дэллэх, ямаа самнах, үхэр хөөвөрлөх, тэмээ зогдорлохыг хавар эрт эхэлдэг. Харин 
хонины ноосыг хөөрч хөндийрсөн үед зуны эхэн сард хяргадаг байна. Хонио хяргахад 
тусгай сайн өдөр товлож гүйцэтгэнэ. Тухайлбал: зуны эхэн сарын 15-ны өдөр эхэлж 
гүйцэтгэдэг заншилтай. Энэ өдөр хотол олноороо болон ах дүүсээрээ цугларан хонио 
хяргана. Эхлээд гэрийн эзэн эсвэл эрэгтэй хүүхэд хонинд хайч хүргэнэ.
Ингэсний дараа бусад хүмүүс болон ирсэн гийчид хяргалдаг юм. Хонио хяргаж байгаа 
айл хайч, хөлийн боолт зэргийг хүний тоогоор бэлтгэсэн байна. Хэрэв хүрэлцээгүй бол 
хот айлаасаа авч бэлтгэнэ. Хонины ноосыг уртын ноос, ахрын ноос гэж хоёр ангилдаг. 
Уртын ноосыг хавар, зун авна. Уртын ноосыг хурганаас бусад бүх насны хониноос авдаг 
бол ахрын ноосыг зөвхөн намар авдаг.

СУРЫН ХАРВАА

Эрийн гурван наадмын нэгэн төрлийн тэмцээн юм. Эрт дээр үед овгийн байгуулал 
үүсэж байхад анчны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх шинэ оньсон зэвсэг болох нум сумыг 
зохиожээ. Нум сумыг нь овгийн байгуулалтын үед ан агнуурын буюу хөдөлмөрийн 
багаж хэрэгсэл, дараа нь дайны зэр зэвсэг, сүүлийн үед спортын нэгэн төрлийн хэрэглэл 
болж ирсэн байна. Энэ наадам, тэмцээнд нум сумаа улам боловсронгуй болгон аль 
болох хол зайд мэргэн онох харваачийн чадварыг дээшлүүлэх зориулалтай явагдана. 
Мөн сур харвах дасгал хийхээс гадна зан үйлийн ёслол, бүжиг наадам, баяр цэнгэлтэй 
хослон явуулж байжээ. Тиймд нум сум харвах нь зөвхөн дасгал сургууль хийх төдий 
ойлголт биш эртний ойлголтоор эр хүний хийморь цогийг бадраах үйлийг бэлгэджээ.

АЛАГ МЭЛХИЙ

Алаг мэлхийг Монголчууд баяр ёслолын үеэр гэртээ тоглодог. Тухайлбал битүүний 
шөнө айл бүлийн хүүхэд багачууд алаг мэлхий тоглодог байв. Одоо ч тийм уламжлал 
байсаар байна.
Алаг мэлхийг хэдэн ч хүн тоглож болдог, голдуу цагаан сард тоглоно. 128 шагайны 92-
оор яст мэлхийн толгой, хүзүү, шилбэ, нуруу, сарвуу, нүд, чих, бөөр, зүрх, давсаг, хамар, 
хошууг орж, гурван хар шагайгаар түүний шээс буюу усыг, дөрвөн улаан шагайгаар 
түүний хэл буюу амьсгал /гал/-ыг, таван хөх буюу ногоон зүүн гар талаас нь цухуйж буй 
модыг тав тав, зургаан шар шагайгаар шороо, уул, огторгуй, салхи дөрвийг, хоёр цагаан 
шагайгаар баруун гар талаас цухуйж байгаа төмрийг орлуулан хэн нь эхлэхээ шодож 
тоглоомоо эхэлнэ.

БУГА АГНАХАД ХЭЛЭХ ҮГ

Манай ард түмэн ан амьтныг хайрлах нандин уламжлалтай. Ан сүргийг хамаагүй 
агнадаггүй. Тиймээс ан агнахдаа ардын уламжлалт ёсыг туйлаар эрхэмлэн, ан агнуурын 
хуулийг нарийн чанд баримталдаг юм. Баруун аймгийнхан дунд буга агнадаг цөөхөн 
хүн байсан гэлцдэг. Буга үхэхдээ эрүүгээ газар тавиад эврээ өргөж үхдэг байжээ. Буга 
агнахад эврээ газар хүргэж үхвэл анчид гай зэтгэр тарьдаг гэж үзэж, засал хийлгэдэг 
заншилтай. Агнасан бугын толгойг эхэлж салгаж, цагаан даавуун дээр тавьдаг. Эврийг 
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шороонд хүргэж болдоггүй учиртай. Хэдийгээр энэ амьтан дархан цаазтай боловч ихэд 
хөгширсөн цөөн тооны бугыг агнахыг зөвшөөрдөг.

ХАВРЫН ШИНЖ

Хаврыг сав шим ертөнцөд баяр баясгалан авчирдаг бэлэг дэмбэрэлтэй улирал гэж 
Монголчууд бахархдаг. Нялх ногоо соёолж, малчны хотонд төлийн дуу цангинаж, 
жимсний төгөлүүд цэцэглэн алаглаж, байгалийн өнгө аяс өөрчлөгдөхийн хамт хүүхэд, 
багачууд хөгжилдөн, өвгөд хөгшид баясаж, морь малын нуруу тэнийдэг цаг. Манай 
өвөг дээдэс мянга мянган хавар улиран өнгөрснийг гярхай ажиглан, түүний араншныг 
танин мэдэж хаврын уур хур ус, ичигсэд хөдлөх, хаврын хугас, ханш нээх, тариалангийн 
хур гэж зургаан улиралд хуваан үзэж, түүнд тохируулан нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж 
ирсэн сайхан уламжлалтай.
Хаврын зургаан улирал нь тухайн жилийн цаг тооны бичигт тодорхойлогдох тэр улирал 
эхлэх өдөр, нар мандах, шингэх, сар гарах, салхины чиглэл, тэнгэрийн өнгө, үүл манан, 
судлан зэрэг байгалийн үзэгдлийн шинж тэмдгийг ажиглан шинжилж тухайн улирал, 
дараагийн сар, улирал, жил ямар болохыг урьдчилан төсөөлж, түүнд зохицуулан 
ажиллаж амьдарч иржээ.

ТАМХИНЫ ХОР

Эрт үеэс эхлэн эцэг эхчүүд ахмад настнууд маань үр хүүхэд залуу үедээ тамхины хор 
уршгийг мэдүүлсээр иржээ. Тамхинд никотин, хүхэр, хар тугалга, ционид зэрэг гуч гаруй 
хорт бодис байдаг. Эдгээр хор цусанд орж эд эрхтнээр дамжин бүх биеийг хордуулдаг. 
НҮБ-ээс дэлхий нийтээр жил бүрийн тав дугаар сарын гучны өдрийг тамхи үл хэрэглэх 
өдөр болгон зарласан. Тамхины талаар Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ 
Монгол улсын засгийн газраас ард нийтээрээ мөрдөх тогтоол, шийдвэрүүд гарсан 
билээ. Үүнд: тамхийг хил гаалиар оруулахыг хориглох, мөн эмнэлэг үзвэр үйлчилгээний 
газар тамхи татахыг хориглох, тамхийг ширхэглэн автобусны зогсоолд худалдахыг 
хориглосон байдаг.

СҮЛЖМЭЛ НООСОН ОЙМС

2,5-3,0 номерын ноосон утас 150г-д арван номерын зүү дөрвөн ширхгийг хэрэглэнэ. 
54 ширхэг гогцоогоор ластик 2х2 эсвэл ластик 1х1 сүлжээгээр 6-7 см урт мөр нэхнэ. 
Оймсыг ихэвчлэн дөрвөн ширхэг зүүгээр дугуй нэхдэг. Ластик сүлжээний дараа 10см 
урт мөр өнгөн талын гогцоо нэхээд өсгийг гаргах ба оймсны өсгийг гаргаж ирэхдээ 
бүх гогцоог хоёр ширхэг зүүнд тэнцүү тоогоор хувааж байрлуулаад нэг ширхэг зүүгээ 
гогцоонуудтай нь орхин нөгөөг анх байсан бүх гогцооны % хүртэл хасаж нэхнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, бүх гогцоог хоёр ширхэг зүүнд шилжүүлэхдээ 54:2=27 ширхэг гогцоо буюу нэг 
зүүнд 27 ширхэг гогцоо байхаар байлгаж нэг зүүн дээрх 27 ширхэг гогцоог хасахдаа 
27:2=13,5 буюу ойролцоогоор 14 ширхэг гогцоо үлдтэл зөвхөн өнгөн талаас хоёр захад тус 
бүр хоёр ширхэг гогцоог нэг ширхэг гогцоо болгож хасна. Хасагдсаар байгаад үлдсэн 
14 ширхэг гогцоо зөвхөн өнгөн талд хоёр захад тус бүр нэг гогцоо нэмж нөгөө үлдсэн 
зүүн дээрх гогцооны тоотой тэнцүү болтол нэмээд, зүүн дээр орхисон гогцоонуудтай 
нийлүүлж дахин орхисон гогцоонуудтай нийлүүлнэ.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 8
/140-аас дээш тэмдэгт бичих/

МОРИЙГ ШҮТЭХ

Монгол хүнийг морьгүйгээр сэтгэшгүй юм. Хүлэг сайн морины тухай үлгэр, домог, 
туульс, ардын дуунд өгүүлсээр иржээ. Монголчууд морио харааж зүхэх, зодож жанчих, 
толгой цээж рүү цулбуур ташуураар ороолгохыг хатуу цээрлэдэг байжээ. Хүлэг сайн 
морио үхэхэд толгойг нь тахих заншил Монголд дээр үеэс уламжлал болсон юм. 
Морины толгойг цагаан чулуу, хомоолоор чимж, цовдог толгой, овоон дээр тавьдаг юм. 
Морин хуур бол морийг алдаршуулсан гайхамшигт урлаг юм. Морины тухай гар урлал, 
оёмол, хатгамал, модон сийлбэр, мөнгө, төмөр эдлэл нэн элбэг билээ. Алс юманд явах, 
ажил үйлс бүтэмжтэй болох эсэхийг шагай хаяж морь буусан, буугаагүйгээр нь зөгнөн 
тааварладаг.

ЭД БАЯЛАГ

Харин хөлөг онгоц гэнэтийн далайн шуурганд өртөж живжээ. Сууж явсан зорчигчид 
бүгд онгоцоо орхин далайд үсэрч, азаар нэгэн аралд хүрчээ. Арай хийн амьд гарсан 
тэдгээр хүмүүс бүгд гуйлгачин болж. Энд тэнд таран амьдарчээ. Цаг хугацаа нэлээн 
өгөрсний дараа тад нэг газар цугларав. Гэтэл баян гэж сайрхаж байсан хүмүүсийн нүүр 
нь үрчийж. Тун их туйлдан ядарсан байжээ. Зөвхөн нөгөө эрэгтэй л ядарч туйлдсан 
шинжгүй урьдын хэвээр байхыг хараад бүгд гайхжээ.
“Миний эд баялаг толгой дотор минь байсан учраас би энд багш болсон юм” гэхэд 
түүний эд баялаг хамгийн агуу нь юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Учир нь нүдэнд 
харагдах эд баялаг үгүй болж, оюуны баялаг болох мэдлэг хэвээр үлджээ.

ОВОГ

Монгол хүн овгоороо бахархаж, овгоо үлдээхийг эрхэмлэж иржээ. Монголын нууц 
товчоог уншихад Мэргэд, Тайчууд, Мангууд гэсэн гуч шахам овог мэдэгддэг. Овгийн 
уг удмын мэдлэг, зөвхөн нэрсийг тогтоох төдийд биш, тэдгээр овог, үрсүүдийн цусан 
төрөл авьяас билэг, зан төрх, бие бялдар, хүч чадлыг тодорхойлж байжээ. Их зохиолч 
Д.Нацагдорж өөрийгөө Боржигон овгийн гэхэд Ц.Дамдинсүрэн Хатгин овгийн, 
Б.Ринчен Еншебу овгийн гэдэг байв. Ажил үйлс, ааш зан муутай олхиогүй зарим 
залуусаа овгоороо цуглаж зэмлэдэг ч ёс бий. Цус ойртоно гэж овог дотроо гэрлэхийг 
цээрлэдэг байсан юм. Монголчууд овог тасрах, овог шингэрэх явдлыг их цээрлэдэг 
учир хүү гарвал овог хадгалах хүн нэмэгдлээ гэж баярладаг. Энэ нь нийт овгийн баяр 
болдог. 

НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЁС

Хүн төрөхдөө тухайн жил, сар, өдөр улирал, гариг, цагийн одны шинж чанарыг биедээ 
агуулсан төдийгүй нас, хийморь, буян хишиг, үйлс, амьдралын сайн сайхны бэлгэдэл 
болно. Иймээс нэр тохирох, нэр өөрчлөх ёс бий болжээ.
Нэр тохирсон хүн аз хийморь нь бадарч, буян хишиг нь арвижиж, амьдрал үйлс
нь өлзийтэй байдаг байв. Нэр өөрчлөх ёс нь нэр тохирохгүй, нэр хүнддэх зэргээс 
үүсжээ. Ийнхүү тохиолдолд өвчин эмгэг ороох явдал ужиг болдог байна. Гэхдээ эцэг 
эхээс хайрласан нэрээ хүн хайрлан дээдлэх учиртай. Нэгэнт хайрласан нэрийг хамаагүй 
өөчлөхийг буруу гэж үзнэ. Үүнтэй холбогдсон ардын зүйр цэцэн
үг ч байдаг. Жишээ нь: нэр хугарахаар яс хугар. Хүн нэрээ, тогос өдөө гэх мэтээр
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хэлсэн байдаг. Иймээс нэр бол зүгээр ч нэг учир утгагүй зүйл биш юм.

СҮҮГ ДЭЭДЛЭХ

Монголчууд малынхаа сүүг идээ идээнийхээ дээж гэж үзэж ихэд нандигнан хүндэлдэг. 
Аливаа эд юмс, ер нь хүний сэтгэл санааг сүү гэж билэгдэн ерөөдөг. Сүүн дээр ус 
хийдэггүй, харин усан дээр сүү хийхийг болно гэж үздэг. Хань нөхөр, үр хүүхдээ алс хол 
явахад журамт гэргий, халамжит эх нь дөрөөнд нь сүү дусаан, хойноос нь сүү өргөдөг. 
Сүүний өнгө цагаан өнгийг ариун шударга, хамаг сайн сайхны бэлэг тэмдэг гэж үзнэ. 
Сүү саалийнхаа дээжийг есөн нүхтэй цацлаар эх дэлхийдээ, байгаль уул усандаа 
өргөдөг нь баян хангай дэлхий минь бидэнд буян хишгээ хайрлаж, амьдралын маань 
ивээн тэтгээрэй гэсэн эрт балар цагаас өнөөг хүртэл уламжлагдан ирсэн сайн сайхны 
бэлгэдэл байжээ.

БӨӨ, УДГАН НАРЫН БӨӨЛӨХ ЁС ДЭГЛЭМ

Бөө удган нар бөөлөхдөө тусгай бэлтгэсэн бөө хувцсаа өмсөнө. Бөө удган
нар бөөлөхдөө янз бүрийн даавуугаар хайчлан хийсэн могой зэрэг элдэв амьтны 
дүрсийг хадна. Үүнийг “далавч” гэнэ. Бүргэдийн савар буюу бугын эврийг дүрсэлсэн 
отго болгон суулгасан төмөр буюу оргой гэдэг малгай өмсөнө. Зарим нь 9 үетэй төмөр 
гинж малгайныхаа араас зүүсэн байдаг. Урд талдаа 3-3-аар зэрэгцүүлсэн төмөр цагариг 
хадсан даавуун хаалт зүүх ба үүнийгээ элгэвч гэнэ. Бүсэндээ 9 ширхэг толь зүүнэ. Харин 
шавь бөө нь 8 ширхгийг зүүнэ. Хүрэл толь
дээр 12 жил, лууны дүрснүүд хийсэн байдаг. Энэ нь бөө удганы хамгийн эрхэмлэн олон 
үе дамжин ирсэн зүйл юм.

ЭР ХҮН БҮСЭЭ ЗАНГИДАЖ УНТДАГ

Хүмүүс дээл, хувцсаа цэвэр цэмцгэр өмсөж жавхайтал бүсэлнэ. Хүний бүсэн дээгүүр 
гишгэдэггүй, алхдаггүй заншилтай. Унтахдаа бүсээ энд тэнд хамаагүй хаядаггүй байв. 
Заавал дэрэн доогуураа тавина. Зарим нутагт хурган чих эсвэл туулайн чих зангиддаг 
юм. Ганцхан татаад бүрэн тайлагдахаар уран аргаар уясан
байдаг. Эр хүн ямар ч  аюул түгшүүрийн үед бүсэндээ ороолцолдож цаг алдахгүйн тулд 
түргэн хувцаслахтай холбоотой нэг ёсны шуурхай бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой. 
Эр хүн бүсэлсэн бүс олон дахин алдуурах, алдуурсан бүсээ чирч явахад эрчүүд тун ч 
сэтгэл дундуур байдаг. 



104

СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

MS-Word программ дээр минутад 110 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 120 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 130 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ 140 тэмдэгтээс дээш бичсэн.
Зөв бичих дүрмийн алдаагүй  бичсэн.

1.

2.

3.

4.
5.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 9
/150-аас дээш тэмдэгт бичих/

ЯПОН ОРОН

Япон орны нутаг дэвсгэр арлаас тогтдог бөгөөд ихэнх нь жижиг арлууд. Нийт нутгийн 
далан хувийг уул, нурууд эзэлнэ. Баруун талаараа Япон тэнгисээр, зүүн талаар 
Номхон далайгаараа хүрээлэгдсэн. Ихэнх нутаг нь жилийн дөрвөн улиралтай. Олон 
төрлийн шувуу шавж болон жижиг амьтадтай боловч томоохон хөхтөн, адгуусан 
амьтан бараг байхгүй. 123 сая гаруй хүн амтай бөгөөд хүн амын тоогоор долоодугаар 
орно. Япончуудын угсаа гарал нь эрт дээр үед Азийн эх газар болон Номхон далайн 
арлаас ирсэн хүмүүстэй Япон арлын уугуул иргэд холилдон амьдарсан аж. Ардчилсан 
засгийн газартай орон бөгөөд нийт 47 мужид засгийн газар сонгон ажилладаг. Газар 
орон нутгийн дөнгөж 14% нь хөдөө аж ахуйд тохиромжтой учраас газрыг аль болох үр 
ашигтай ашиглахыг боддог.

ХЭВЛИЙДЭЭ ИЛЛЭГ ХИЙХ

Орондоо байхдаа хүйсээ тойруулан зөөлөн иллэг хийнэ. Хоёр тийш нь ээлжлэн хийх 
ба зөөлөн дарж базална. Нийт арав, арван удаа давтана. Энэ дасгалаар гэдэс ходоодны 
цусан хангамж болон уг эрхтнүүдийн агших, суниах ажиллагааг нэмэгдүүлж хоолны 
шингэцийг сайжруулна. Ходоод гэдэсний өвчин тусах, өтгөн хатах, гүйлгэх, бүдүүн 
нарийн гэдэсний архаг үрэвсэл, шээс тасалдах өвчнүүдээс сэргийлнэ. Хятадад “Хоол 
идсэний дараа 10 алх, эсвэл хэвлийгээ илж байвал зуу насална” гэсэн хууч яриа бий 
ажээ.

НҮҮРЭЭ БАЙНГА ИЛЖ БАЙ

Гарын алгаа хооронд нь үрж халаагаад дух, хацар, самсаагаа бүхэлд нь дээш доош 
хэдэн удаа зугуухан илнэ. Өдөрт хоёр удаа хийхэд илүүдэхгүй. Үүгээр нүүрний эд 
эсийн цусны эргэлт сайжран арьс зөөлөрч өнгөлөг болсноор овор багатай харагдана. 
Үрчлээг багасган, нэмж үрчлээтэхээс сэргийлнэ. Энэ дасгалыг батгатай хүмүүс хийж 
болдоггүй ажээ.

ТА ГЭРТЭЭ ОРОГ ЗУСАГ ТЭЖЭЭХ ГЭЖ БАЙГАА БОЛ

Дугуй торон дотор байнга л дороо гүйгээд байдаг түүнийг хүмүүс андахгүй. Тиймдээ ч 
орог зусгийг тэжээх хүсэлтэй хүн олон. Тэр тусмаа ажил хэрэгч хүмүүс албан тасалгаандаа 
тэжээж, хүссэн үедээ өхөөрдөн ажлын стрессээ тайлдаг гэнэ. Тэгээд ч барагтай бол 
орилж чарлаад, дүрсгүйтээд байдаггүй болохоор нас тогтсон хүмүүс ч түүнд хайртай 
байдаг. Гүйлтийн мастер гэж ч болох орог зусгийн амьдрах орчинг нь тохь тухаар сайн 
хангаж өгөхгүй бол тавгүйтэж уурладаг. Өөрөөр хэлбэл танаас арчилгаа их шаардана 
даа. Харин хоолны тухайд жижиглэсэн хүнсний ногоо.

ХОЁР НАЙЗ

Энэ муу сохор номин юуг хийж чадах билээ дээ. Ядахдаа хараа муутай гэж дорго боддог 
байв. Тэглээ ч гэсэн нэгэнт хамт өвөлжихөөр ярилцсан учир ямар ч байсан дуугүйхэн 
байж урь үзэхээр шийджээ.
Хүүе найз минь хүйтэрч байна. Эртхэн газар ухаж дулаан байртай болж авъя гэж сохор 
номин хэлэхэд:- Тэгэхээс дээ, гэж дорго дурамжхан хэлснээ “Үүр засахад хамгийг нь 
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би л хийнэ. Энэ надад тус хүргэхээсээ дараа саад болно” гэж санаа алдав. Дулаан үүр 
засахаар газар ухахад сохор номин ид шидийг үзүүлэв. Дорго нөхрөө ийм
гайхалтай ажилладгийг нь үзээд бахдан баярлаж суужээ.

ОРХОН ХОНЬ

Энэ үүлдрийн хонийг БНМАУ-ын гавьяат зоотехникч төрийн шагналт Т.Аюурзана гуай 
хэсэг нөхдийн хамт 10 гаруй жилийн турш эрлийзжүүлэн шилж сонгосоор бий болгосон 
юм. Тэд бидний сайн мэддэг Монгол “Бинго сүүлт ширүүн ноост” хонийг эхлээд перс 
үүлдрийн нарийн ноост тохиромжтой хэвшлийн хонийг сонгон авч үржүүлсэн байна. 
Тэдгээр нь ноос ихтэй, мах өөх сайтай хонь байлаа. Гэтэл нэгэн удаа хурганы үс нь унаж, 
улаан халцгай болоод яагаад ч дийлсэнгүй хэсэг хурга үхчихжээ. Гэсэн ч тэд зорьсон 
хэргээсээ ухарсангүй, улам бүр махруун ажиллаж гаргасан алдаагаа олов.

ХИЧЭЭНГҮЙ САЙД

53 настайдаа ардын хувьсгалтай золгож, ерөнхий сайдын зэрэгт хүртэл ажиллаж 
явсан Балингийн Цэрэндорж (1817-1928) олон хэл нэвтэрхий мэддэг, өөртөө болон хамт 
ажилладаг нөхдөдөө өндөр шаардлагатай, улсын хэрэгт бие хайргүй зүтгэдэг, нягт 
нямбай, эх оронч хүн байжээ. Нэгэн удаа, та нар бичгийн цэвэр цаасаар гараа арчих, 
ширээ сандлынхаа тоосыг арчиж, хэдэн үг бичихдээ өдий төдий цаас сүйтгэж байна. 
Манай улс цаас хийдэггүй, малынхаа мах, арьс ноосоор худалдан авдаг гэж хэлжээ.
1926 онд Монголын бүх ард түмэнд зориулан гаргасан сэнхрүүлж ухуулах бичгийн эхийг 
цаасны өөдсүүд нааж бичээд “Та бүхний сүйтгэсэн цаасны өөдсөн дээр бичив” хэмээн 
нөхдөдөө үзүүлж байсан гэдэг.

ТАЯГ

Харандаагаар бичсэн энэ нэгэн захидлыг нутгийн өвөө таяг захин илгээжээ. Тэр үед 
нь би төдий л яараагүй бөгөөд хоёр жилийн дараа хүрэн модон таяг хаа газраас 
дамналдуулан хүрч ирвэл өвөө өөд болчихсон байж билээ. Эдүгээ гучин насандаа 
уул захидлыг дахин уншаад, тэр өвөө хөлөө янгинан өвдөж, өвдгөөр хатгуулан суун 
тусахдаа ганц намайг л дурсаж шүү дээ! Еэ илээ гэж! Нутгийн өвөө ганц хором ч бол 
босож ирээд тэр заяагүй таягийг шүүрэн авч тархин дундуур минь нэг сайн татаад 
өгдөг ч болоосой.

МӨӨГНИЙ ОРЧИЛ

Жил бүр адууны хөлд нарийн хиаг нь талхлагддаг манай эндхийн нэгэн буйд хөндийд 
зулзаган нарс их тайгаас хүрч ирсэн мэт ургах болов. Эхлээд ээрэм талд дэрсэн соог 
шиг бөртийн агсан тэдгээр зулзаган нарс харин жил бүр үржин олширсоор нэг мэдэхэд 
бидэнд дурсахын зав өгөлгүй шинэхэн ой болон шуугив.
Нарсан ойтой болохоос өмнө манай энэ нугын бор хэмээгч мөөг адууны хомоолтой 
газар их ургадаг байв. Гэтэл ой тайгатай болтол тэдгээрийн оронд нарсны үндэстэй 
харгалдан, эхлээд модны хорголжин бор, дараа нь тост шар, шунхан шүүст зэрэг янз 
янзын мөөг ургав. Энэ жил Маттес хүү маань адуунд явж байгаад анх удаагаа ойн 
цагаан мөөгтэй тааралджээ.

ЦАГААН ШҮХЭРТ ЗОРГОЛ ЦЭЦЭГ

Цагаан шүхэрт зоргол цэцэг зун болоход цэцэрлэгээр нэг ургана. Төдөлгүй буурцгийн 
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шанг бүчин сүүдэрлэхэд нь хэн хүнгүй л - энэ муу зорголыг ээ. Юун ч ургах дуртай золиг 
вэ? гэж дуу алдан зулгаана. Гэтэл өвөл газар дэлхий хөр цасанд дарагдан, гурван сарын 
турш цасны цайвалзах өнгөнд нүд чилсний дараа өвөр энгэрийн цас нарны туниа 
муутай илчинд долоогдон цоохортохуйд цагаан шүхэрт зоргол цэцгийн бяцхан нахиа 
үнэгчлэн цухуйж эхэлдэг билээ. Тэгэхэд мөн л хэн хүнгүй: - Хараач та минь, зорголыг! 
гэлцэн хөсөж хөөрцгөөн дуу алдацгаана.

АРХИЙГ ЦЭЭРЛЭХ ЁС

Архи бол идээний дээж юм. Монголчууд таван тансгийн идээ гэж ярьдаг. Бүх 
идээнүүдийг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хамгийн дээд идээ гэдэг. Мах, сүү, айраг, тараг, 
тос бүгдийг хамтатгасан учраас тэгж нэрлэдэг. Монголчуудын бүр эртнээс баримталж 
ирсэн заншлыг үзэхэд архи хамаагүй хэрэглэхийг хатуу цээрлэдэг байжээ. “Их засаг” 
хуульд ажил албандаа анхны удаа согтуу ирвэл тэр өдрийн барьсан зэвсгээр торго, 
хоёр дахь удаагаа согтуу ирвэл унасан мориор нь торго, гурав дахь удаагаа согтуу 
ирвэл мөчийг нь огтол, дөрөв дэх удаа болбол уул нутгаас зайлуул гэсэн байдаг.
XYIII зууны үед гэлэн хүн архи уувал 3 мориор, гэцэл хүн архи уувал 2 мориор, банди хүн 
архи уувал 1 мориор торгож, морьдыг илрүүлсэн буюу гэрчилсэн хүнд өгдөг байжээ.



108

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 10
/160-аас дээш тэмдэгт бичих/

НОМЫН ХИШИГ

Есдүгээр сарын нэгний орой айл бүр хөвгүүд, охиддоо зориулан баярын ширээ засан, 
ном эхэлсний баярыг гэр бүлээрээ тэмдэглэнэ. Эх эцэг, эгч нар нь хөвгүүд дүү нартаа 
сайн суралцахын ерөөн, сайн сайхан үгсээр хэлэлцэн багачуудад зориулсан зоог идээ 
барина. Сургуулийн наадам хөдөөгийн нөхцөлд бол наймдугаар сарын гучин нэгэнд 
сургуулийн бүх сурагчид цугларан сургуулийнхаа байрыг чимэглэж бэлтгээд, дээрх 
мэтээр сурах бичиг хичээлийн хэрэглэлийг худалдах зах гарган сурагчдад түгээх нь 
аятай. Энэ өдөр сургуулийн нээлтэд зориулан бяцхан наадам үүсэж болно. Ийм наадмыг 
манай улсын бүх аймаг сумд хийдэг. Үүнд: сурагчдын цуглаан хийн, захирлаас олонд 
талархал хүргэж наадмыг нээн, даага уралдуулан, хүүхэд барилдуулж байна. Уралдсан 
дааганаас түрүү наймыг барин зохих шагналыг хүртээн цоллоно. Мөн баян ходоодны 
цол шагналыг өгдөг, барилдаанд түрүүлсэн хүүхдэд бөхийн шагналын зүйлийг зохих 
ёсоор түгээнэ.

ЗОЧНЫГ УГТАХ

Зочноо угтахад эхлээд эмэгтэй нь дараа нь насны эрэмбээр мэндлэх бөгөөд ихэд хүндэт 
эрхэм хүнийг бол заавал эмэгтэй ахмад гэлгүй хамгийн түрүүнд амрыг нь эрэн хүлээж 
хүндлэх ёстой. Тэгэхэд доорх үгсийг хүүрнэнэ. Урьд нь уулзаагүй хүнийг
холоос урин ирүүлж байгаа бол угтагч хүн -Та сайн явж ирэв үү? гэж хэлнэ. За ийшээ
морилогтун! хэмээн зочныг өрөөнд буюу гэрийн баруун хойморт урина. Мөн түүнчлэн 
үе тэнгийн хүнд удаан уулзаагүй бол “Сайн явж ирэв үү?, Сайн ирэв үү?, Сайн байна 
уу?” гэх мэт.
Ирсэн зочныг ихэд хүндлэн эхлээд гэртээ урин оруулаад, идээ ундаа бэлтгээд дайлан, 
ирсэн зочин явахад үдэж явуулж байгаа хүмүүс нь “Сайн яваарай, Сайн хариарай, Та нар 
ирж бүр гялайлгалаа гэх” мэтээр үдэж гаргана. Ирсэн зочин хариуд нь -За баярлалаа, 
сайхан зочилсонд талархал илэрхийлж байна гэх зэргээр хариу талархал илэрхийлнэ.

ХЭЛ АЯЛГУУ

Төв Монгол хэл нь халхын аман аялгуу, ойрадын аман аялгуу, буриадын аман аялгуу, 
өвөрлөгчдийн аман аялгуу гэсэн аман аялгуугаар хүн амын дийлэнх нь болох 
халхчууд болон нийтээр хэлэлцдэг. Дээр дурдсанаар аман аялгууг дөрөв хуваадаг. 
Харин баруун халхын аман аялгуугаар халх, хотгойд, дархад, урианхай, халхажсан 
хойд өөлдүүд хэлэлцэнэ. Ойрдын аман аялгуугаар Ховд, Увс, Баян - Өлгий аймгийн 
баруун Монголчууд ярилцана. Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод, Хөвсгөл, Булганы зарим 
сумдаар суудаг буриад, барга, хамниган ястан буриадын аялгуугаар ярина. Сүхбаатар 
аймгийн Эрдэнэцагаан сумын баруун үзэмчин, Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Сэргэлэн, 
Булган суманд суух үзэмчин нар болох цөөн тооны хуучид, түмэд, баарин, хорчин нар 
өвөрлөгчдийн аялгуугаар ярина.

АГААР

Түүнчлэн нарны идэвхжилийн огцом хувьсал болж дэлхийн тэнхлэгээ тойрох эргэлтийн 
хурд огцом түргэн өөрчлөгддөг бөгөөд энэхүү тохиолдлоос хамаарч агаар бүрхүүлийн 
орчин урсгалын шинж чанарт өөрчлөлт орж улмаар цаг агаар хувьсахад хүргэдэг. Цаг 
агаарын нөхцөл бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг нуршин тайлбарлахын хэрэггүй 
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буй за. Агаарын орчил урсгалын өргөрөг, уртрагийн дагуух хувьслын эрчмийг дэлхийн 
хэмжээнд олон жилийн турш нарийвчлан судалсан дүнгээс үзэхэд салхины баруун 
зүүний чиглэлт урсгалын хүч нарны идэвхжилийн үр дагавар болж цэнэгтэй яг давхцан 
өсдөг нь батлагддаг. Нарны идэвхжилийн үр дагавар болж цэнэгтэй бөөмсийн урсгал 
дэлхийн агаар мандалд эрчимтэй орж ирэх, улмаар соронзон шуурга болохтой уялдан 
агаарын даралт өөрчлөгдөнө. Агаарын даралтын гэнэтийн хувьсал амьд байгальд 
айхтар хүчтэй нөлөөлөх жишээ захаас аван байдгийг дурдах юун.

ТАРИАЛАНГИЙН ЗАН ҮЙЛ

Малчин Монголчуудад ан агнуурын дараа орох чухал аж ахуй нь тариалан юм. Шинэ 
чулууны болон хүрэл зэвсгийн үеэс Монгол нутаг тариалангийн үүсэл суурь тавигдаж 
үеийн овог аймаг улсууд залгамжлан авч мал аж ахуйн зэрэгцээ тариалангийн ажил 
эрхэлсээр ирсэн байна. Шинэ чулууны үеийн бууцнаас олдсон үр тариа цайруулагч, 
нүдүүр зэрэг нь газар тариалан үүсэж бий болон хүн амын тэжээлд маш их ач 
холбогдолтой байжээ.
Дундад зууны үед цэргийн хүнс тэжээл бэлтгэх болон хаад ноёдын хэрэгцээнд зориулан 
тарианы газар байснаас гадна жирийн ардууд хувьдаа тариа тарьж амьдралдаа сэлбэг 
болгож байсан аж. Тариа, арвай, будаа, гурил, анжис, талх, үр зэрэг нь Монгол үг 
бөгөөд тариа гурилын зүйлээр хоол хүнс бэлтгэх Монгол түмний тариалангийн эртний 
уламжлал юм. Монголчууд ихэвчлэн амуу, буудай, чангаамал, шар будаа тарьдаг бөгөөд 
чулуун тээрэмд оруулан гурил хийдэг. 
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 11
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МОНГОЛ ЦАГ ТООЛОЛ

Монголчууд хүйлэн хөх огторгуй шүтэгч наран сарны явдлаар хэмжээлэн дэлхийн 
орчлонгийн хугацааг тооцоолон, цаг улирлын бичгийг зохион ажил төрөлдөө 
хэрэглэсээр иржээ. Үүний зэрэгцээгээр ан амьтны үржих, төлжих, үс зүс нь гүйцэж авлаж 
гөрөөлөх үеийг харгалзан мөчлөг болгодог өнө эртний заншил нь бас хадгалагдсаар 
явжээ. Түүний нэг жишээ нь эртний Монголын аж ахуйн хуанли болно. Монголчуудын 
өвөг дээдэс жилийн эхийг онгон шүтээнээ тахин ангийн олзоо хуваан хувь түгээдэг 
сарын нэрээр “хувь сар” гэж нэрлэн, дараа дараагийн сард өвөрмөц нэр өгч байжээ. 
Хэдий тийм боловч дорно дахинд өргөн дэлгэрсэн арван хоёр сарын нэрийг бас 
эртнээс хэрэглэж байсан байна. Монголчууд цаг тоолохдоо өвөл, намар, зуны зааг, 
хаврын эхэн сар зэрэг гурван янзын хуанлийг бий болгон хэрэглэж байв.

ОВОО ТАХИЛГА

Овоо тахилга бол Монгол туургатны хамгийн түгээмэл зан үйлийн нэг юм. Монгол 
нутгийн хаагуур ч явсан тахилгын овоо олон дайралдана. Уул хадтай газар чулуугаар, 
чулуу багатай газар элс шороогоор, модтой газар модоор овоо босгоод тахидаг. Сүрт 
өндөр уулын оргил, давааны орой, рашааны эх зэрэг гол газрыг олж овоо босгодог. 
Тахилгын овоог Монгол хүмүүс маш их шүтэж эрхэмлэдэг. Монгол хүн овооны дэргэдүүр 
шууд өнгөрөх ёсгүй, заавал мориноосоо бууж, мөнгө төгрөг тавих, архи, идээ цацах 
буюу нэмэх ёстой ажээ. Бүүр эрт дээр үеэс Монголчууд тахилгын овооны дэргэдүүр 
гарахдаа заавал мөргөдөг байжээ.

ҮЗГИЙН ААШ

Би зохиолынхоо эхний нооргийг хөх бэхээр бичиж, засварыг хар бэхээр хийгээд 
сурчихсан юм. Нэг өдөр зочид буудалд суугаад юм бичиж байтал хөх бэхтэй үзгийн 
минь бэх дуусчихлаа. Хар бэхтэй үзгээ гаргаад бичих гэсэн чинь болдог юм биш. Үзэг 
л өөрөө цагаан цааснаас ухарч халшраад байгаа юм шиг тавих үг хомстож, толгойд 
байсан бодол хулжаад, цөхөхдөө хөх бэх олохоор гадагш гарч билээ. Хар бэхтэй үзэг 
минь бэлэн хийчихсэн юман дээр орж: “Тэрийг нь тэг, үүнийг нь ингэ” гэж зааварчлахад, 
захирч тушаах ажилтай байсаар өөрөө гардан хийх чадваргүй болсон байв. Хүн өөртөө 
найр тавьж хүслийнхээ шувуухайг их эрхлүүлбэл ухаан бодлоо удирдах нь бүү хэл, 
барьдаг үзгийнхээ аашийг ч дийлэхээ больдог юм байна.

БАГШ ШАВИЙН БАРИЛДАЛГААНЫ ЁС

Эрдэмт багшаас номын увдисыг сурдаг, багш нь шавиа энэрэн хайрлаж, эцгийн оронд 
эцэг, эхийн оронд эх болдог гэдэг. Багш шавийн барилдлагааны ёсыг өгүүлсэн Төвд 
Монгол хэлээр бичсэн олон бүтээл бий. Лам багшид шавь орохдоо зул, хүж, хадаг 
барьдаг ажээ. Зул барьж очдогийн учир нь мунхаг харанхуйн  туйлыг лам багшаар 
гэрэлтүүлж явах гэсний бэлгэдэл. Багш нь шавийгаа хайрлан хамгаалдаг юм. Багш лам 
шавийгаа санаандгүй нүгэл хийгээд тамын оронд орчихсон байхад өөрөө шатан байж 
гаргаж авдаг ёстой. Ерөөсөө багш хүнийг хэн хэмээвээс үсгийн ацаг заасан ч түүнээ 
номын буян хүртээсэн ачтан хэмээн дээдэлдэг авай. 
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ТОС ХОЛИХ, ИДЭШ ХИЙХ

Өвөл цагийн хоол ундыг бэлтгэн нөөцлөх үйл нь бас л баяр хөгжөөний чанартай болно. 
Намар цагт зунд нь хураасан өрөм, зөөхийгөө холин тос бэлтгэхэд айл хунараараа идэж 
уун байж багахан цайллага хийнэ. Ялангуяа хүүхэд багачуудын хувьд нэгэн баясгалан 
бараг болдог. Үүний дараа өвлийн эхээр идэш хийхэд мөн идэш хийсэн айл бусад 
айлдаа хувь түгээн хүүхэд багачуудад тухайлсан хувь мах өгнө. Иймээс тос холих, идэш 
хийхэд тэр айл саахалтынхны хувьд мах өгнө. Иймээс тос холих, идэш хийхэд тэр айл 
саахалтынхны хувьд найр дайллагын байдалтай болдог. Ардын энэхүү хөдөлмөр аж 
байдлын баяр ёслол нь хэдийгээр эртний мөргөлийн зан үйл шингэсэн авч ихэнхдээ 
хөдөлмөр үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг билэгдсэн, үндсэн аж ахуйн ба малын ажлыг 
хүндэтгэсэн малчин ардын их баяр болдог.

МАЗААЛАЙ

Дэлхий дээр зөвхөн Монголын говьд тааралддаг ховор амьтны нэг нь говийн баавгай 
буюу мазаалай юм. Мазаалай нь говь цөлийн амьдралд зохицсон шалмаг түргэн 
хөдөлгөөнтэй, мохоо бахим хумстай, ойн хүрэн баавгайг бодвол биеэр жижиг, 
цайвардуу саарал үстэй, жижигхэн нүдтэй юм. Мазаалай өвлийн эхэн сараас хаврын 
дунд сар хүртэл гол төлөв хадна ангал, агуй буюу сухай зэгс бүхий шигүү шугуй ухсан 
нүдэнд ичдэг. Ичээндээ төдий бөх унтахгүй, тарга тэвээрэг аваагүй үедээ ичээнээсээ 
гарч хоол хайн тэнэж ч явдаг. Эмэгчин нь ичээнд байх үедээ 1-3 бамбарууш төрүүлнэ.

НОМ МЭДДЭГГҮЙ НОЁН

Хэзээний ном мэддэггүй нэгэн ноён байжээ. Ном мэдэхгүй ноён гэж хүмүүст хэлэгдэхээс 
ичиж зар бичиг, зарлиг, тушаал, зарга өргөдөл ирвэл хоёр гардан авдаг ажээ. Бичгээ 
дэлгэж ам уруулаа хөдөлгөн хоолой дотроо дүнгэнэж, дүнгэнэж эвхэн тавьдаг гэнэ. 
Тэгээд ихэмсэг зан гарган бичиг авчирсан хүнтэй ингэж тэгж ярилцан учрыг нь олдог 
байжээ.
Нэгэн өдөр хариас хоёр илч ирж гэнэ. Тэд ноёнд бараалхан өөрийн ноёны бичгийг 
өргөн барьжээ. Ноён ихэмсэг гэгч нь аваад унших янз гарган суужээ. Гэвч дэлгэн барсан 
бичгийн толгой нь уруугаа харсан байж гэнэ.

ЦАГААН ИДЭЭ

Монголчууд мал сүргийнхээ ашиг шимийг зүйл бүрээр ашигласаар ирлээ. Үүний нэг 
нь цагаан идээ юм. Малаа сааж, сүүгээр нь янз бүрийн цагаан идээ боловсруулдаг. 
Ааруул, өрөм, тараг, цагаан тос, ээдэм, ээзгий зэрэг цагаан идээ олныг дурдаж болно. 
Энэ бүдгийг хийж боловсруулах арга өөр өөр онцлогтой байдаг.
Цагаан идээ нь цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүний учир хүний биед шимтэй, эмчилгээний 
чанартай байдаг. Жишээлбэл цагаан гүүний сүү нь хүний элэг, цөсөнд сайн. Та нар 
тараг бүрэхээс эхлээд цагаан идээ боловсруулах ажилд сайн суралц!
Сурсан бүгд аж амьдралд чинь хэрэг болдог юм.
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ЭЛДЭВ МУУ ЯВДЛЫГ ЖИГШИХ

Худал хэлэх, хүн гүжирдэх, хулгай хийх, хүн шоолох, доромжлох, хүнд нэр хоч өгөх, цуу 
тараах, дэл сул хэрэггүй зүйл, сонссон бүхнээ ярих, хүнтэй хэрэлдэх, хэв журам, хууль, 
дүрэм зөрчих, заль мэх гаргах зэрэг муу үйлийг хийх нь зохисгүй зүйл. 
Энэ талаар их эрт үеэс хориглож тухайн нийгмийн хуульд тусган байжээ. Эдгээр муу 
үйлийг хориглон “Тоть шувууны сургаал. Сайн эрийн шинж” гэсэн сургаал үгст “Төрийн 
зарлигийг ёсоор гүйцэтгэдэг, ахан дүүдээ ая тал сайтай, гэнэдэж буруу үл чалчигч, хэнд 
ч ялгалгүй эелдэг найртай, хэрсүү, даруу, хулгай худалд дургүй, уур унтуугүй, алс хойчоо 
бодогч, архи дарсанд шуналгүй, залхуу, зальхай бус эр хүнийг сайн гэж үзнэ. Худал хэлж, 
заль мэх гаргавал, дамын худалдаа хийвэл цаазаар авна. Хулгайд алдсан морь хэнээс 
олдоно, тэр мориноос гадна 9 мориор торгоно” гэх мэтээр сургаалын зохиолд болон 
хуульд бичсэн байдаг.

ТАРХИГҮЙ ХЭР НЬ ОЮУН УХААНТАЙ АМЬТАН

Японы эрдэмтэд саяхан нэгэн өвөрмөц туршилт хийжээ. Тэд амёбыг төөрдөг бичил 
байшинд оруулсан байна. Төөрдөг байшингийн нэг буланд дуртай хоолыг нь тавихад 
амёб үүнд хүрэх дөрвөн замаас хамгийн дөтийг сонгож эрдэмтдийн хайр хүргэжээ. 
Хоолыг нь дөрвөн өөр газар тавихад тэрээр эхлээд өөртөө хамгийн ойр өгөөшийг 
нь хүртээд, төөрөхөөс болгоомжилсон уу, байсан газартаа эргэж ирээд дараагийн 
өгөөш рүү довтолсон байна. Сонирхолтой нь, амёб шийдвэр гаргах бүртээ хоёр минут 
зарцуулжээ. Ийм удаан бодох нь арга ч үгүй гэнэ. Юу гэвэл амёб тархигүй амьтан ажээ. 
Оюун ухаантай байхад тархи заавал шаардагдахгүй бололтой.

ЭРХИЙГ СУРАХААР БЭРХИЙГ СУР ГЭДГИЙН УЧИР

Монголчуудын гэрийн хүмүүжилд гол нь хөдөлмөр юм. Жилийн дөрвөн улиралд мал 
аж ахуйгаа маллах, аян жин тээх, ан гөрөө хийх зэрэг амьжиргааны арга ухаанд сургадаг 
байв. Хүүхдийг бага балчир гэж ялгалгүйгээр хэр чадалд нь тохирсон ажил хөдөлмөрт 
оролцуулдаг нарийн хуваарьтай байсан нь уламжлалт ёс заншил, ном зохиолоос 
тодорхой харагдана. Жишээ нь: гишгэж чадмагц аяга таваг авхуулах, хоёр наснаас нь 
аяга таваг угаалгах, хурга ишиг татуулах, тавтайгаас нь тугал хурга хариулах, аргал 
түүлгэж айраг бүлүүлэх, морь унуулах зэрэг малчин хүн зоны амьжиргааны хэрэгцээ, 
дадал чадварыг олж байжээ.

БӨХИЙН ДЭВЭЛТ

Бөхчүүлийн хамгийн гол эрхэм урлаг бол дэвэлт юм. Бөхийн дэвэлтийг хангардийн 
дэвэлт гэдэг. Барилдаанд давсан бөх нь дэвэн гурвантаа ёслоод унасан бөх дээр ирж 
золгон тахим авах буюу тоос буулгах ёс үйлддэг. Энэ үед унасан бөх элэг бүсээ тайлж 
баруун гараа өргөн хаясан бөхийн дээгүүр давуулж тахим өгнө.
Хэрэв унаагүй гэж үзвэл элэг бүсээ тайлахгүй засуулынхаа ард зогсон засуулаа хөлийн 
шүүгч рүү явуулж маргаан таслуулж шийдвэрлүүлнэ. Давсан бөх тахим авсны дараа 
засуулаасаа малгайгаа авч өмсөөд дэвэн дэвсээр наадмын талбайн гол туг сүлдийг 
тойрон ёсолно. Монгол бөхийн барилдаанд дэвэх, өрөх, барилдах нь хоорондоо бат 
бэх уялдаатай ямагт хүч тамирыг бүх талаараа илтгэн харуулдаг заншилтай.
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ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ

Их зохиолч Д.Нацагдоржийн 1906 одоогийн төв аймгийн Баяндэлгэр сумын нутагт 
ядуу тайж Дашдоржийн гэр бүлд төржээ. Түүнийг 7 настайд нь эх Пагма нас барсан 
тул эцгийн гар дээр өсөж хүмүүжсэн ажээ. Эцэг нь Нацагдоржийг бага наснаас нь 
ном эрдмийн мөр хөөлгөхийг хүсэж сайн бичээч Алтангэрэлд шавь оруулан бичиг 
үсэг сургажээ. Тэрээр Ленинград болон Герман улсад суралцаж байгаад 1929 онд эх 
орондоо эргэж иржээ.
Их зохиолч маань олон зохиолыг гадаад хэлнээс чадамгай сайн орчуулж бүх мэдлэг 
авьяасаа урлаг уран зохиолыг хөгжүүлэхэд зориулсан юм. 
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Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

MS-Word программ дээр минутад 150 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн
MS-Word программ дээр минутад 160 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн
MS-Word программ дээр минутад 170 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн

1.

2.

3.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО
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ИХСИЙГ ОРШООХ ЁС

“Хойдох нь цөглөж” ихэс унахад эх барьсан хүн ихэс оршоох ёсыг гүйцэтгэдэг. Эхэд нь 
хүүхэд төрөнгүүт “ихэс төрдөггүй” гэж Монгол үнээний түүхий бүлээн сүү юм уу,
хужиртай бүлээн ус балгуулдаг байжээ. Түүнчлэн “биеийн сойлт сайн болдог” гэж 
буцалсан ус уулгадаг байв. Төрөхийн өмнө “хий байвал алга болдог» гэж бүлээтгэсэн 
шар тос уулгадаг байжээ. Энэ бүхэн ихэс саадгүй унахад хэрэгтэй гэдэг.
Хүүхэд төрсөн газарт арц уугиулж тэнд ихсийг оршоож байв. Ихсийг хур үнсэнд юм уу 
эсвэл ихэс оршооно гэж гараад үнсэндээ булах, ихсийг тариа будаа “үрийн үйл” гэж 
цацаад жингэрт хаяж өгдөг заншил ч бий. Зарим нутагт хүүхэд төрснөөс хойш гурав 
хоноод ихсийг оршоодог байна. тэгэхдээ өдөр гариг, зүг чигийг заалгадаг ажээ.

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ХҮЛЭЭН АВАХ ЁСЛОЛ

Эрдэнэт хүний биеийг олон төрснөөс хойш үе гишүү бүрдэж насанд хүрэхийн
үед идэр залуу хүнд амьдралын үй түмэн хэргийн үүсвэр гарч ирнэ. Түүний нэг нь 
насанд хүрч иргэний үнэмлэх хүлээн авах юм. Улс эх орныхоо алдар сүрийг мандуулах,
өвөг дээдсийнхээ аугаа их үйл хэргийг залгамжлах бүрэн эрхт хүн болж байгаагийн эн 
тэргүүний ёсолгоог явуулахдаа иргэний үнэмлэх олгох газар буюу орон нутгийн засаг
захиргааны байгууллагын ёслолын танхимд алдар цуутай хүмүүсийг урин, ахмадын
алт мэт сургаалыг сонсгон уул үнэмлэхийг гардуулж ёслох нь зүйтэй. Энэ ёслолыг 
явуулахад төрийн байгууллагын төлөөлөгч иргэний үнэмлэхийн ач холбогдлыг 
таниулж товч үг хэлж нээгээд иргэний үнэмлэхийг ёс төртэй гардуулах нь хүмүүжлийн 
нэн ач холбогдолтой юм.

ХАЛААСНЫ АНХНЫ СОНИН

Хэвлэгдэн гардаг тоо хэмжээгээрээ Японд дээрээсээ гуравт ордог “Майнити
Симбүм” сонин “Шарф” фирмтэй хамтран цахилгаан сонины анхны дугаарыг гаргав.
Энэ пэйжерийн ирээдүйн хөгжлийн эхлэл, дүр зураг мөн. Пэйжерээр спортын мэдээ, 
цаг агаарын урьдчилсан мэдээг хэрэглэгчдэд тараах, хүргэх явдал нэгэнт эхэлсэн. 
Захиалагч нар маань долоо хоногт таван удаа хармаанд багтдаг тооны машины хэмжээ 
бүхий цахилгаан сонинг авна. Шингэн кристаллаас бүтсэн дэлгэц дээрээ нэг нь 150 
орчим үг бүхий 150-200 орчим материалыг тэд уншина. Цахилгаан сонин мэдээ нь 
өдөрт хоёр удаа шинэчлэгддэг. Редакцын гишүүдийг үзсэнээр жилийн дараа гэхэд уг 
сониныг захиалагчдын тоо 50000-д хүрнэ.

БӨӨ УДГАН НАРЫН БӨӨЛӨХ ЁС ДЭГЛЭМ

Бөө удган нар бөөлөхдөө тусгай бэлтгэсэн бөө хувцсаа өмсөнө. Бөө удган нар
бөөлөхдөө янз бүрийн даавуугаар хайчлан хийсэн могой зэрэг элдэв амьтны зүрсийг 
хадна. Үүнийг “далавч” гэнэ. Бүргэдийн савар буюу бугын эврийг дүрсэлсэн отго
болгон суулгасан төмөр буюу оргой гэдэг малгай өмсөнө. Зарим нь 9 үетэй төмөр гинж 
малгайныхаа араас зүүсэн байдаг. Урд талдаа 3-3-аар зэрэгцүүлсэн төмөр цагаригт 
хадсан даавуун хаалт зүүх ба үүнийгээ элгэвч гэнэ. Бүсэндээ 9 ширхэг толь зүүнэ. Харин 
шавь бөө нь 8 ширхгийг зүүнэ. Хүрэл толь дээр 12 жил, лууны дүрснүүд хийсэн байдаг. 
Энэ нь бөө удганы хамгийн эрхэмлэн олон үе дамжин ирсэн зүйл юм.
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МАЛГАЙТАЙ ЧОНО

Дамдин хүчиндээ цагт давхисан борлог морио тогтоож аваад, эргэж чонын дэргэд 
ирэхэд чоно бүр үхсэн байлаа. Дамдин буугаад чоноо үзэж байтал хүмүүс цувралдан 
ирлээ. Чонын толгой дээр малгай болон харагдаж байсан зүйлийг сонирхон үзвэл 
тарваганы арьс толгойтойгоо шанаанд нь үлдэж, дээш босож хатжээ. Ингээд л холоос 
харахад шовгор малгайтай юм шиг байсныг үзэцгээж элгээ хөштөл инээлдэв. Тэр 
чоно тарвагагүй газрын чоно байсан бололтой. Тэгээд тэр тарвага барьсанд өнөөх нь 
шанаанаас нь зуун толгойд хатан үлджээ. Дамдин хурдан борлог мориороо малгайтай, 
малгайгүй тавь гаруй чоныг хөөж алсан байна.

НЯРАЙД НЭХИЙ ТУСТАЙ

Австрали тивийн уугуул иргэд орчин үеийн цэмцгэр өлгийнөөс зайлсхийж, шинэ 
төрсөн үрсээ хонины нэхийд өлгийддөгийн учрыг эрдэмтэд, эмч нар сонирхон 
судалжээ. Ингэхэд хонины зөөлөн элдсэн нэхий нь нярайг манцуйлахад эвтэй 
төдийгүй тун ашигтай гэдэг нь нотлогджээ. Уйлж тавгүйрхэж буй нялх хүүхдийг даавуун 
өлгийнөөс нь салган нэхийд манцуйлах төдийд л аяндаа тайвширдаг байна. хонины 
арьсан үс ноосонд үүсдэг агаарын орон зай нь хүүхдийн булбарай арьсыг хөлрөх, 
хуурайшихаас найдвартай хамгаалдаг гэнэ. Бас хонины үс ноосонд элдэв нян, хортой 
биет наалддаггүй болох нь тогтоогджээ.

ХОЁР ЯМАА

Хавцлын давчуухан зам дээр хоёр ямаа дайралджээ. Нэг нь дээшээ авирах гэж нөгөө 
нь доошоо буух гэж явжээ.
Харин маш нарийхан зам учраас хоорондоо зай тавьж өгөх боломжгүй тул эврээрээ 
нэгнийгээ холдуулах гэж тэмцэлдэж эхэлжээ. Тэгтэл хоёр ямаа хоёулаа өндөр хавцлаас 
нисэн унажээ.
Хэсэг хугацааны дараа өөр хоёр ямаа тэр газар дайралдав харин энэ удаа гайхалтай 
зүйл болж нэг ямаа нь өөрийн байгаа газартаа доош сөхрөхөд нөгөө нь түүний дээгүүр 
гишгэн гарахад сөхөрсөн ямаа босоод уулсын орой руу өгсжээ.

ОЛЗ ГЭГЧ

Ажилдаа шамдсан ажилчин хогийн савнаас боодолтой хогийг авч ачиж эхлэв. Тэгтэл 
хогийн саван дотор бичиг баримт бүхий ууттай зүйл тааралдав. Амыг нээн гудамжны 
гэрэлд гаргаж харлаа. Энэ нь юу байсан гээч. 10000 долларын чек. Амьдралдаа анх 
удаа л ийм их мөнгийг харж буй тул зүрх нь хүчтэй цохилж байв. Эргэн тойронд хэн ч 
байсангүй. Тэр мөчид түүний толгойд элдэв янзын бодол эргэлдэж балмагдаж байлаа. 
Нэг л мэдэхэд өнөөх байшингийн хонхыг даран зогсож байв. Түүний машин хэдийгээр 
дүүрэн хог ачсан боловч тэр өглөө түүний сэтгэл нь өглөөний нарны туяа мэт гийж, 
цээж дүүрэн баяр баясгалангаар бялхаж бас духанд нь хөлс бурзайж байлаа.

СОЛИО

Охин нэг тахиатай юмжсан. Тахиа үүрээр Ку ке ры ку! Бяцхан эзэн минь сайн байна уу? 
гэж буй мэт дууддаг ажээ. Тэгснээ охины дэргэд очиж гараас нь будаа идэж зэрэгцэн 
зогсдог байв. Нэг өдөр охин айлынхаа эм тахиаг ихэд сонирхож тахиагаа түүгээр солив. 
Дараа өдөр найз охиных нь нугас гоё санагдаж тахиагаа нугасаар  солив. Гөлөг хөтөлсөн 
хүнтэй тааралдав. Нугасаа гөлгөөр солив. Гэртээ ирээд олон дахин солио хийснээ 
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ярихад гөлөг сонсоод сандал доогуур нуугдав. Тэр “Ийм эзэнтэй байх дургүй. Ийм хүн 
нөхрийг хүндэтгэж чадахгүй” гэж бодов. Гөлөг шөнө хаалгыг нь сэм түлхэн зугтаж одов. 
Ингээд охин өөрийгөө л солихгүй бол өөр аргагүй болжээ.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 14
/200-аас дээш тэмдэгт бичих/

ХАДАГТАЙ ЗОЛГОХ ЁС

Хадагтай золгох, хадаг барьж золгох нь золгогчоо асар их хүндэтгэж байгаагаа 
илэрхийлэх талаараа адил боловч ялгаатай тал бий. Хадаг барьж золгох ёсонд дүү 
хүн нь ах хүндээ хадгаа бүрмөсөн өгөөд золгодог бол, хадагтай золгох ёслолд хадгаа 
хүнд өгдөггүй. Ямагт өөртөө авч байдаг. Ямар ч насны хүнтэй хадагтай золгож болно. 
Хадагтай золгоно гэдэг нь хадгийнхаа нэг үзүүрээс баруун гарынхаа ядам хурууг дотор 
талаас нь нар зөв хоёр ороогоод чигчий хуртай тал руугаа доош унжуулна. Золгох 
үедээ унжиж буй хадгаа хүний гэр дээр тавихгүй унжуулсан чигээр нь золгоно. Мөн 
таныг золгох гээд дөхөж очиход цаад хүн тань өврөөсөө юм уу, хажуугаасаа хадаг аваад 
хуруугаа ороогоод эхэлбэл энэ хүн намайг ихэд хүндэлж байна гэж бодоорой.

БҮҮВЭЙ БААТАР

Эрт урьд цагт халхын Аралдай тайж гэж байжээ. Аралдай тайжийг алс газарт явж 
байхад нь өөлдийн шар баатар хаан ирж мал хөрөнгө, авгай хүүхдийг нь дээрэмдэн 
өөрийн нутагт өвч явжээ. Хааны зарц өвгөн эмгэн хоёр дээрэмдсэн үхэр сүргийг нь 
тууж явж гэнэ.
Нэг шөнө үхрээ хурааж хэвтүүлээд унтаж байтал үхэр дотор нь нялх хүүхэд уйлахад 
ихэд гайхан хоёулаа гарч харжээ. Нэг том шарын эвэрт өлгийтэй хүү өлгөсөн байж гэнэ. 
Өвгөн эмгэн хоёр үр хүүхэдгүй байсан учир их л олзуурхан авч, хүүг тэжээж өсгөхөөр 
шийджээ. Ингээд уул нутагтаа иртлээ өдөр нь үхрийн эвэрт өлгөж шөнө нь гэртээ 
оруулж, хуурайлж асарсаар гэртээ авчирчээ.

ТАЙЛАНГИЙН МАТЕРИАЛААС

Монгол улсын аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст тус улсын нутаг дэвсгэр дээр
геологийн судалгаа ашигт малтмалын эрлийн ажил явуулах, улмаар ашигт малтмал
олборлох зэргээр манай улсын олон зуун аж ахуйн нэгж ашигт малтмалын хайгуул, 
ашиглалтын ажил явуулж улс орныхоо эдийн засгийн өсөлтөд нэлээд жинтэй хувь 
нэмэр оруулж байна.
Ялангуяа төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед агуулга нөөц багатай уул техникийн 
нөхцөл таатай бус дэд бүтэц хөгжөөгүй зэрэг шалтгаанаар тойм судалгаа төдийгөөр 
хязгаарлан орхисон жижиг орд илрэлүүдийг хувийн хэвшлийнхэн ихээхэн сонирхох 
болж орчин үеийн дэвшилттэй техник, технологийг эрчимтэй ашиглаж ирснээр эдгээр 
жижиг орд илэрцийг богино хугацаанд бага зардлаар цомхон хүн хүч, хөрөнгөөр үр 
ашигтай олборлох боллоо.

БАГШИЙНХАА ТӨЛӨӨ

Ерөнхийлөгч Жонсон “Өмнөд номхон далай” гэдэг бүтээлээрээ нэрд гарсан зохиолч 
Жеймс Мичиног оройн зоогт урьжээ. Харин тэр зохиолч дараах эелдэг бөгөөд 
татгалзсан захиаг ерөнхийлөгчид явуулжээ.
Ахлах сургуульд байхад минь надад шүлэг, өгүүллэг бичих аргыг зааж өгсөн нэгэн сайн 
багш эмэгтэй байдаг юм. Тэр хүнд зориулан хийх гэж байгаа оройн зоогийн урилгад 
хариу өгөөд 3 хонож байтал цагаан ордонд очих таны урилгыг хүлээн авлаа. Хүндэт 
ерөнхийлөгч өө, “Би цагаан ордны тансаг зоогт оролцохгүй байлаа ч та гомдохгүй байх 
гэж итгэж байна. Харин багшийнхаа урилгад очихгүй бол багшийн маань урам зориг 
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хугарах байхаа” гэсэн байв.
Тансаг сайхан цагаан ордныхтой харьцуулбал, 65 настай, тэтгэвэрт гарсан хөгшин 
багшид зориулан хийж байгаа хөдөөгийн оройн зоог тарчигхан байсан боловч багш 
шавийн хоорондын халуун хайрыг хуваалцуулж чаджээ.

ХУУЧИН УСАН ХӨӨРӨГ

Нийтийн ус түгээгүүрийн хоолой тавигдмагц хуучин усан хөөргөний цохилох зүрх 
агч бүлүүр нь бариултайгаа алга болж яг л нэг хөндий хожуул гэлтэй хэвтэх болов. 
Хуучныгаа ингээд хаячихдаг хэрэг үү? гэж хүүхдүүд маань надаас асуугаад, нөгөө хуучин 
усан хөөргийг цэцэрлэгт аваачиж зоов.
Жимсний мод эргэн тойронд цэцэглэх үеэс өнөөх муу хуучин усан хөөргөний маань 
хөндийд эрэгчин эмэгчин хоёр хөх цөцгий ирж үүр засан таван өндөг гаргавал тэдгээр 
нь төдөлгүй ангаахай болж шулганалдан нисэх болов. Хойтон хавар нь тэнд хэдэн 
залуухан эрэгчин хөх цөцгий уянгалан дуулалдахуйд хэдэн эмэгчин цөцгий хариу 
шулганалдах болов.

МЭРГЭН УХААН

Канадын зүүн нутгийн нэгэн хотод далайн амьтдыг авчрах төлөвлөгөөг зохиожээ. 
Ингэхийн тулд хамгийн тохиромжтой усны сав, цэвэр далайн ус бэлтгэн, шинэ хийцийн 
чанартай аквариумыг галт тэргэнд ачиж далайн амьтдыг тээвэрлэжээ. Хачирхалтай нь 
аяллын эхэнд эрүүл, амьд байсан далайн амьтад бараг үхчихсэн байв. Нэгэн эрдэмтний 
саналаар аквариум дотор наймаалж хийж явуулахад нэг ч амьтад үхээгүй байна.
Далайн амьтадын үхсэн шалтгаан нь үргэлж аюул дунд байсан амьтад тайван тухтай 
орчин бий болмогц залхууран, амьдрах урмаа алдаж үхсэн байжээ. Харин наймалжтай 
хамт тээвэрлэхэд тэд амь насаа хамгаалж идэвхтэй болж ирсэн байна. Хүн ч гэсэн 
амьдралдаа ажил хийхгүй залхууралд автвал оюуны болон биеийн хувьд сул дорой 
болж ялгарахаас өөр аргагүйд хүрдэг.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 15
210-аас дээш тэмдэгт бичих/

ЗОВХИ САЙХАН БАЙХЫН НУУЦ...

30-аас дээш насанд арьс үрчийж эхэлдэг нь байгалийн хууль боловч зарим хүний 
нүүрний арьс 40-50 нас хүрсэн ч толигор сайхнаараа байхын нууц нь хоол, нойр, иллэг, 
нүүрний тос, чийрэгжүүлэх дасгал, ажил амралтын дэглэм гээд олон зүйлээс хамаардаг. 
Иймд та бүхэнд зовхи үрчийхээс сэргийлэх дараах санамжийг хүргэе.
• Витамин агуулсан хоол хүнсийг тогтмол хэрэглэх. Цангаж болохгүй.
• Орой эрт унтаж, өдөр 20 минутаас 1 цаг түр унтаж амрах.
 Унтах завгүй их ажилтай бол өдрийн хоолны дараа буйдан дээр сууж 15 орчим минут      
нүдээ анин зовхиныхоо чилээг гаргах.
• Өглөөд хүйтэн бүлээн усаар нүүрээ шавж дараа нь алчуураар зөөлөн дарж хатаана.
• Нүдний зовхи үрчийхээс сэргийлж нарны шил, бүрх малгай хэрэглэхэд зүгээр. 
• Нүүрний тэжээлийн маск зовхинд тавьж болохгүй. Зөвхөн зориулалтын тосыг түрхэнэ.
• Ууртай, уйтгартай хүний зовхи амархан үрчийдгийг санаж аль болох баяр баясгалантай 
байхыг хичээ.

ХАВРЫН ШИНЖ

Хаврын сав шим ертөнцөд баяр баясгалан авчирдаг бэлэг дэмбэрэлтэй улирал гэж 
Монголчууд бахархдаг. Нялх ногоо соёолж, малчны хотонд төлийн дуу цангинаж, 
жимсний төгөлүүд цэцэглэн алаглаж, байгалийн өнгө аяс, морь малын нуруу тэнийдэг 
цаг. Манай өвөг дээдэс мянга мянган хавар улиран өнгөрснийг гярхай ажиглан, түүний 
араншныг танин мэдэж хаврын уур, хур ус, ичигсэд хөдлөх, хаврын хугас, ханш нээх, 
тариалангийн хур гэж зургаан улиралд хуваан үзэж түүнд тохируулан нүүдлийн мал аж 
ахуй эрхэлж ирсэн уламжлалтай. Хаврын зургаан улирал нь тухайн жилийн цаг тооны 
бичигт тодорхойлогдож тэр улирал эхлэх өдөр, үүл манан, будан зэрэг байгалийн 
үзэгдлийн шинж тэмдгийг ажиглан шинжилж тухайн улирал, дараагийн сар, улирал, 
жил ямар болохыг урьдчилан төсөөлж, түүнд зохицуулан ажиллаж амьдарч иржээ.

ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААН

Монголчуудын эрийн гурван наадмын нэг төрөл нь морин уралдаан юм. Эрт үеэс сайн 
морь, хурдан хүлгийн шинжийг мэдэх, морь уяж сойх арга, мэдлэгийг бүрдүүлэн морь 
уралдуулах наадмын ёсыг бий болгожээ. Баяр наадамд хурдан морь уралдуулах ёс нь 
өвөрмөц онцлогтой. Морьдын дотроос аль хурдныг нь сонгож, олон хоногийн өмнө 
сойж, өдөр тутам давхиулан сорьж бэлтгээд, нас насаар нь ялган газрын хол ойрыг 
тохируулна. Морьдыг их нас соёолон болон азарга, хязаалан, шүдлэн, даага гэж насаар 
нь ялгана. Тэднийг 6-13 насны буюу 6-8 насны хүүхэд ихэнхдээ унадаг. Хүүхдүүдэд 
хөдөлгөөнд саад болохгүй, халууцуулахгүй биед нь тохирсон хувцас өмсгөдөг. Цамцны 
ар өвөр, эрвээхэйн дүрс урласан байдаг нь ялган таних тэмдэг буюу эрвээхэйн дүрс нь 
хүүхдийг хөнгөн байх, шувууны дүрс нь морьдыг шувуу шиг хурдан байхыг бэлгэдсэн 
тэмдэг юм.

ГАЛ ТОГООНЫ ТОЙРОНД

Бие тань ялимгүй чилээрхвэл элдэв эм хэрэглэхийн өмнө арга юусан билээ гэдгийг 
бодолцоорой. Тэгтэл гал тогоонд бүрэн эмийн сан байгааг тэр болгон анзаардаггүй 
тал байдаг. Толгой өвдөхөд л байцайны навчийг дух, хөмсгөндөө тавихад пирамидон 
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хэрэглэлтгүй болох жишээтэй. Шинэ навчийг нь бага зэргийн түлэнхий, шалбархай, 
баалж идээлсэнд тавьж боовол чамлалтгүй үр дүнтэй гэдгийг нь та анзаарна. Давсалсан 
байцааг тогтмол зажлаад байвал буйл бэхжүүлж цус гаралтыг намжаана. Төмсний чийг 
бамын үйлчилгээтэйг ч сайн мэдэх байх. Цардуул, салслаг болоод давслаг бодисууд нь 
ходоод хамгаалах үйлчилгээтэй. Мөн түүхий төмсний үрдсийг түлэнхий, халуун шингэнд 
шалзарсан зэрэгт тавьж анагаадаг. Шар лууван дээрх чанарыг орлож чадахаас гадна 
шүүсээрээ хүний биед маш олон аминдэмийг өгч чадах учраас зүрхний хүнд өвчин, 
ходоод гэдэсний өвчин, хоол сойлтын эмчилгээ зэрэгт эмч эн түрүүнд уулгадаг. Цагаан 
луувангийн шүүсийг хоолны халбагаар өдөрт 3 удаа уувал цээж, хоолойн хэржигнээ, 
бөгшүүлж ханиалгах нь бүрэн намддаг.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 16
/220-аас дээш тэмдэгт бичих/

ЧОЙ ЛУВСАНЖАВ БАГШ

Лу багш маань шавийнхаа эрдэм ном, ажил үйл, амьдрал ахуй бүхэнд нь чин халуун 
сэтгэлээр тусалдаг, өгөөмөр энэрэнгүй хүн байсан юм. 1979 оны хавар намайг 
Москвагаас Прагад очиход гэртээ хооллож ундлан, хэдэн өдөр Прага хотоор дагуулан 
юм үзүүлж, дэлгүүр хоршоогоор хүртэл хамт явалцаж, зөвлөж тусалж байсан билээ. Энэ 
хүн өөрийнхөө төлөө ингэхгүй атлаа шавийнхаа тулд хамаг бүхнийг хийдэг байсан
юм.
... Багш маань багш шавийн барилдлагаа хэрхэн сахиж, шавь нь багшийгаа яаж эрхэмлэн 
шүтэж, чин сэтгэлээсээ ханддагийг өөрийн биеэр эрдмийн олон шавьдаа үлгэрлэсэн 
хүн.
“Багшийн маань дээлийг хүүхдүүд нь надад өгснийг би номоо үзэхдээ өмссөөр сүүлдээ 
өмсөж боломгүй болохоор нь дэр хийгээд дэрлэж унтдаг болсон” гэж нэгэнтээ хуучилж 
билээ. Их номч, эрдэмтэн, бичгийн их хүн Бямбын Ринчин чин сэтгэл, үйлсийн нь 
үнэнчээр үргэлжлүүлж чадсан ганц шавь нь байсан. (Эрдмийн долоон бурхны нэг)

АВАХ ХҮНД ҮГ ГАНЦДАХГҮЙ

Амьдрал гэдэг бидний туулж өнгөрөөсөн өдрүүд биш, ой тойнд үлдэж хоцорсон
тэр л өдрүүд юм.

Петр Павлаенк

Хүний ёс суртахууныг хэсэг бусаг хичээл зүтгэлээр нь биш, өдөр тутмын амьдралаар нь 
цэгнэх хэрэгтэй.

Паскаль

Агуу хүмүүс сонсохыг гол болгодог бол өчүүхэн хүмүүс ярихыг гол болгодог. Хүний чин 
зорилго амьд байхдаа бус амьдрахдаа буй.

Жек Лондон

Авьяас чадвар бол хөгжлийн дэнчин юм.
Аливаад хамгийн гол зүйл нь зорилго ялалт хоёр байдаг бөгөөд түүнийхээ төлөө л хүн 
бүх амьдралаа зориулдаг.

Ван Гог

Хүмүүстэй зөвлөж бусдаас асуух нь шийдвэргүй байдал биш бөгөөд харин ч шийдвэрлэг 
байгаагийн илэрхийлэл юм. Ухаантай хүн боломжийг өөрөө олж харахаас илүү бусдад 
боломж олгодог.

Ф.Бекон

Уншсанаараа хүн юмыг мэдэж авдаг, ярилцсанаараа гүйлгээ ухаан суудаг, бичиж 
дадсанаараа алдаа гаргахаа больдог.

Ф.Бекон 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

MS-Word программ дээр минутад 190 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 200 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 210 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 220 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.

1.

2.

3.

4.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 17
/230-аас дээш тэмдэгт бичих/

ПАРИСЫН ДАРЬ ЭХИЙН СҮМ

Парис хот /Норт - Дам Де Пари/ Дарь эхийн цогчин дуганыг дундад зууны гайхамшигт 
сүмд оруулдаг билээ. Энэхүү үзэсгэлэн төгөлдөр гайхамшигт цогчин дуган бол 
Францын эртний уран барилгын Готичуудын дурсамж бөгөөд Франц болон Европын 
бусад орны олон зууны шашин мөргөлийн сүм хийдэд үлгэр дуурайл болохуйц сонин 
содон архитектурын цогц билээ. Дарь эхийн цогчин дуган нь Парисын Сите арал дээр 
уртаараа 130 метр, өргөнөөрөө 180 метр талбайг эзлэн, 35 метрийн өндөрт үзэсгэлэн 
төгөлдөр, үлэмж гоёмсгоор урлан бүтээгджээ. Түүний хоёр талын ижил цамхаг нь 69 
метр өндөр бөгөөд оройдоо аварга том хонхтой юм. Парисын Дарь эхийн цогчин 
дуганыг гоёж урласан нь хосгүй сайхан ба уран дархуудын дээд зэргийн ур ухаан, эрдэм 
авьяас, чадал тэнхээгээр бүтсэн, дэлхийд алдартай уран барилга хэмээн тооцогддог.

ХАТАН БҮҮВЭЙ БААТАР

Овоо тахих баяр наадам болох гэж байна сайн морь барьж уна. Тэгэхээр чи морь, хувцас 
аль нь ч намайг голохгүй гэж хэл. Эхний овоо тахихад морины цулбуурыг тахимдаа 
хавчуулж зүүн хойшоогоо хараад суучхаарай.
-Адуучин хүү овоо тахилц гэхээр шууд мориндоо мордож Аранзадын унага харайх 
боллоо. Аралдай тайжийн хүү харих цаг боллоо гээд овоог нь бугуйлдан унагаад зүүн 
хойшоо зугтаарай. Чамайг тал талаас чинь барих гэх байх. Чиний морь гүйцэгдэхгүй 
явна. Олон хоног хөөнө, чи ядарна. Нойр хүрэхээр нь энэ ташууруудыг хоёр гартаа 
барьж, дунд баримыг эмээлийн бүүргэн дээр тавьж унтаад яв. Бүүрэгнээс ташуур 
чинь мултарч чамайг сэрээнэ. Ам чинь цангаж гэдэс чинь өлсөнө. Энэ богцонд хийсэн 
жижиг хуруудыг хүлхээд яв. Унд ч болно, хоол ч болно.

МАЛАА ХАЙРЛАЖ ЭДЛЭХ

Монголчууд ямар ч унааг хэт цатгалан үед унаж давхидаггүй. Энэ нь малын эдэлгээг 
уртасгах, хайрлах, хамгаалахтай холбоотой. Морь унахдаа зөөлөн морддог. Морь 
ташуурдахдаа зузаан гуянд нь ташуурдана. Унасан мориноосоо буумагц олмоо 
султгадаг. Гүү, үнээ, ингийг зөв талаас нь очиж саадаг. Морийг хөлстэй үед нь эмээл 
тохмыг авдаггүй. Хатааж байж авна. Ан жинд явах тэмээг хүйтэн үнсэн дээр уяж хүчийг 
нь тогтоож цул тавгийг нь бэхжүүлдэг.
Унаж эдэлж явсан морь, тэмээгээ эцээж буюу гэмтэл согог тусгаад эзэнгүй хээр 
асрамжгүй орхихыг их цээрлэдэг. Гүү саах, унага барихад заавал нар буцахаас өмнө 
бар өдөр унага барьдаг. Энэ нь бар лугаа адил хүчтэй, сэргэлэн цовоо адуу болохыг 
бэлгэддэг юм.
Морийг унаад хамаагүй давхидаггүй. Газрын уруу, өөд давхих ёсгүй. Чингэвэл морь 
цээжээ авдаг. Морийг уралдаж ирээд эсвэл давхиулж яваад гэнэт зогсоодоггүй. Тэгвэл 
хөлд нь цус хурдаг, сул хөлтэй бүдрэмтгий болдог.

ИХЭМСЭГ ШУВУУД

Орой болж шингэж байгаа нарны халуун, өдөр халсан газрын халуун нийлэн халуу 
дүүгнэ. Нар, тал хоёр мөнхийн хэмжигдэхүүн билээ. Хээр талын арвиныг мөнхийн 
гэрэлт наран хэмжинэ. Тэрхүү нар жаргахын өмнөх цагаар хээр талын дээгүүр цагаан 
сүүлт сүрэг элээ эргэлдэн байлаа.
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Тэд дуниартсан, үүлгүй сэрүүхэн өндөрт хэрэг зориг байхгүй, нисэх л гэж нисэж,орчлон 
огоорсон мэт намуухан элэн халина. Нэг нэгнийхээ араас тойрон нисэх нь энэ газарт, 
энэ тэнгэрийн мөнх бөгөөд батыг бэлгэдэх ажээ. Энэхүү ихэмсэг шувууд хамгийг 
харж чаддагаараа, чухамхүү өлөн нүдтэйгээрээ хурмаст тэнгэрийг эзэгнэнхэн оршиж, 
хооллох, хоноглох гэж л нүгэлт газарт бууж ирдэг юм.

ТЭНГЭРИЙН МОНГОЛЧУУД

Дэлхий ээжийн ууган хүү нь болж мэндэлсэн аугаа их үндэстэн бол Монгол гэдэгт 
эргэлздэггүй. Энэ ч утгаар нь биднийг Тэнгэр язгуурт, Тэнгэрийн тамгат, Тэнгэр өнгөт, 
Тэнгэр тэтгэлэгт... Тэнгэр номлолт гэх зэргээр дээдлэн нэрлэж, хурайлан дууддаг билээ. 
Алдарт эрдэмтэн Лев Гумилев агсны:
“Монголчууд хэзээ ч эзлэн түрэмгийлэх дайн хийж байгаагүй бөгөөд гагцхүү эргэн 
тойрных нь улс орнууд л өдөөн хатгаж, газар нутгаас нь тастаж, хэсэгчлэн мэрсээр 
эцсийн эцэст байж суухын аргагүй тийм байдалд хүргэдэг юм. Энэ үед л Монголчууд 
босож ирдэг бөгөөд харин тэгэхдээ яс маханд нь ортол сануулж чамбайхан хариу 
барьдаг” гэсэн байдаг.
Үнэхээр ч Чингисийн Монгол нь зөвхөн тэнгэрийн ташуурын үүрэг л гүйцэтгэж байсан 
болохоос биш сэтэрхий тэвнэ ч бусдаас авдаггүй.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 18
/240-аас дээш тэмдэгт бичих/

БАЯН, ЯДУУ ХОЁР

Нэгэн тосгонд эрдэм номтой ядуу эрдэмтэн ба сурсан зүйлгүй ч баян чинээлэг 
худалдаачин хоёр амьдардаг байжээ. Худалдаачин үргэлж эрдэмтэнг “Хэчнээн сайн 
эрдэмтэн байлаа гээд яах юм бэ? Мөнгөгүй найздаа хоол ч аваад өгчхөж чадахгүй, 
бусдад тусалж чадахгүй шүү дээ.” гэж шоолдог байв. Харин ядуу эрдэмтэн доромжлохыг 
нь үл тоомсорлон юу ч хэлдэггүй байлаа.
Нэгэн өдөр тосгонд гал гарч, бүх байшин, эд зүйлс бүгд шатжээ. Баян худалдаачин 
эрдэмтэн хоёр өөрсдөө галаас арай гэж гарчээ. Сурч мэдсэнээр дулимаг худалдаачинд 
байшин, мөнгө гэхээр юм үлдсэнгүй тул тэрээр арга буюу энд тэнд тэнүүчилсэн 
гуйлгачин болжээ. Харин эрдэмтэн хаа ч явсан эрдэм номтой хүн гэж хүндлэгдэх болж 
гэнэ. Баян өөрт байгаа бүгдийгээ алдсан, харин эрдэмтэнд алдах зүйл байсангүй. Том 
байшин, их хэмжээний эд хөрөнгөнөөс илүү үнэтэй эд баялаг бол эрдэм ном сурах юм. 
Учир нь эрдэм мэдлэг галд шатахгүй, хэнд ч булаагдахгүй.

ЗҮРХ ЦАГААН

Жинчид хол нутагт ачаа бараагаа тушаагаад буцаж явлаа. Шөнө дөлөөр нэгэн хот 
айлын хажуугаар өнгөрч байв. Гэтэл угсраа тэрэгний цаанаас том халтар нохой босон 
ирж учир зүггүй хоргоов. Далхаа тэр нохойд яс хаяж өглөө. Нохойд олзоо хаяж өгөв. 
Нохой олзоо шүүрэн авч харанхуйн дунд уусан алга болов. Тэгтэл зүүн жалганы наанаас 
зүрх цагаан нохой дайраад ирж гэнэ. Далхаа тэр нохойд яс хаяж өгөв. Зүрх цагаан ч 
догширч, уул талыг доргиуланхан боргоож гарлаа.
Далхаа тэр нохойд дахин нэг яс чулуудан өгөв. Зүрх цагаан бүүр гаарч уул нуруу, 
хөндий талыг доргитол нь боргоож амар заяа үзүүлэхгүй байлаа. Далхаа: Энэ чинь 
ёстой Монгол нохойн үр сад байна. Удам чинь олшрог гэж баярлан хашхирав. Түүний 
хажууд хүрэн ат унаад зэрэгцэн яваа Цэрэн хүү: Бишээ биш олз олуут шүүрч аваад таг 
чиг болчихдог тийм өчүүхэн амьтныг би хэзээ ч хүндэлдэггүй юм даа гэв.

БЯСАЛГАЛ

Сэтгэл оюунаа хөгжүүлэх бясалгалын нэг хэлбэр бол өдөр тутмын ажил үйлсдээ биеэр 
буюу хэлээр гүйцэтгэж байгаа бүхнээ ажаарах, мэдрэхэд оршино. Хүмүүс үндсэндээ 
яг одоогийн агшин, яг одоо хийж буй үйл ажиллагаандаа сэтгэлээ төвлөрүүлдэггүй. 
Тэдний сэтгэл бодол өнгөрсөн болон ирээдүй өөд гүйж байдаг.
Хүмүүс тухайн мөчид ямар нэг юм хийж буй авч, сэтгэлд нь янз бүрийн юмс орж гарна. 
Өнгөрснийг дурсах, эсвэл ирээдүйн тухайн хүсэл мөрөөдөл байх жишээтэй. Ингэснээс 
тухайн хүсэл мөрөөдөл байх бус байна.
Уг хийж буй зүйлдээ анхаарал нь төвлөрөхгүй, дур сонирхолгүйгээс тухайн үйлдэл нь 
ямар үр дүнд хүрч, юу болох вэ гэдгийг бүрэн ухаардаггүй байх нь мэдээж. Бясалгалын 
энэ хэлбэр нь анхаарлыг хөгжүүлэх ямар нэг тусгай үйлдэл хийх шаардлагагүй.

ХАМГИЙН ҮНЭТЭЙ БЭЛЭГ

Олон жилийн өмнө дунд сургуулийн 6-р ангийн багш байсан үед юмсан. Хувцас 
тааруухан нэгэн сурагч байж билээ. Тэглээ гээд би түүнийг ялгаж харьцаж байсангүй. 
Тэр хүү хүн харсан ч хараагүй байсан ч шалны алчуурыг цэвэрхэн угаана, ширээгээ 
үргэлж арчдаг, бороотой өдөр найзуудыгаа шүхэртэй хүргэж өгч, хичээлээ маш 



127

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

анхааралтай сонсдог байлаа.
Үнэнч шударга байдлыг эрхэмлэдэг тэрээр анги хамт олныхоо итгэл найдварыг хүлээж 
ангийн дарга болсон бөгөөд цаашлаад сурагчдын зөвлөлийн дарга болсон юм.
10-р анги төгсөх үедээ тэрээр сургуулийн бүх шагналыг авлаа. Харин хонхны баярын 
үеэр түүний эцэг эх анх удаа надтай уулзахаар ирж билээ. Тэд надтай мэндлэн “Багшаа 
юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байна. Маш их баярлалаа. Энэ бидний өчүүхэн сэтгэл юм 
шүү” гээд гоёмсог цаасанд боосон бэлэг өглөө. Хонхны баярын дараа өнөөх бэлгийг 
нээж үзтэл 2 уут гоймон гарч ирэхэд өөрийн эрхгүй нулимс минь урслаа. Энэ миний 
амьдралдаа авсан ба ирээдүйд авах бэлгүүдийн хамгийн үнэтэй нь байсан юм.
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ХУРДАН БИЧИХ ДАСГАЛ АЖИЛ 19
/250-аас дээш тэмдэгт бичих/

ЕР БУСЫН ТОХИОЛДЛУУД

Аргетины Андын уулын 2000 орчим метрийн өндөрт Тупунгато уулын хяр дээрээс 
53 жилийн өмнө сураггүй болсон Британы зорчигч тээврийн хөлөг “Ланкастер”-ийн 
үлдэгдлийг олжээ.
Эвдрээгүй бүтэн үлдсэн нэг сэнс, цэвэр агаарын нөөцтэй канистр сав олджээ. Уулчин 
Алехандро, Хосе Мойсо хоёр сэтгүүлчдэд мэдэгдсэнээс үзвэл, хүйтэн нөхцөлд огт 
муудаж гэмтээгүй гурван хүний цогцос, тэр үед 26 настай байсан онгоцны үйлчлэгч 
эмэгтэй Ирис Эвинсын гарын зургийг аваад уулнаас хурдан бууж үзсэн зүйлээ 
Аргентиний Засгийн газарт мэдэгджээ.
Лондонтой холбоо барьсны дараа ууланд олдсон “Ланкастер” онгоц 1947 оны 
наймдугаар сарын 2-нд Мендоса-Сантьяго хотын хооронд нислэг хийж яваад сүйрсэн 
таван нисгэгч, зургаан зорчигч бүгд 11 хүн сууж явжээ.
Андад аврах багийг яаралтай явуулсан үед Аргентины дээд шүүх амь үрэгдэгсдийн 
цогцос болон нисэгчдийн үлдэгдэлд ДНК-ийн тестийн шинжилгээ хийж нөгчигсдийн 
хэн болохыг нарийн тогтоох шийдвэр гаргажээ. Онгоцны холбоочин хамгийн сүүлд 
холбоо барихдаа хэлсэн “Стендек” гэдэг үгийг одоо хүртэл мэргэжилтнүүд тайлж 
чадаагүй байна.
1984 онд Лос-Анжелесээс холгүй орших Лейквуд хотхоны нэгэн хашаан дотор дэлхийн 
II дайны их бууны сум унажээ. Сум дэлбэрээгүй ч томоохон хэмжээний нүх гаргасан 
байна. Иймэрхүү үйл явдал 1958 онд Италийн Неаполь хотод болсон юм. Хас тэмдэг, 
бүргэдтэй 1942 оны их бууны сум л тэнгэрээс бууж ирсэн гэнэ.
1951 оны долоодугаар сарын 1-ний шөнө Флоридийн Мери Ризер гээгч шатжээ. Түүний 
цогцос сууж байсан сандалтайгаа хамт бүрмөсөн шатсан боловч хажууд нь байсан 
сонинууд шатаагүй аж. Ийнхүү хүний цогцос шатах ховор үзэгдэл байдаг ч ямар учраас 
гэдгийг хэн ч тайлбарлаж чаддаггүй ажээ.
Бермуд дахь Гамильтон хот 1975 оны долоодугаар сард Эрсжий Лоуренс Эббин гэгч 
мотортой дугуйтай явж байгаад таксинд дайруулжээ. Яг нэг жилийн өмнө түүний ах 
энэ мотортой дугуйтай явж байхад яг такси мөн гудамжинд бас тэр цагт дайрчээ. Ах, 
дүү хоёр машинд дайруулж амь алдахад хоёулаа 17 хүрч байсан ажээ.
1974 лоны наймдугаар сарын 28-нд Британийн экс Ерөнхий сайдын Эдуард Хит зохиогч 
Жон Дайсоны “Ерөнхий сайдын далбаат онгоц алдагдсан нь” номыг хэвлүүлэхэд 
тусалжээ. Тав хоногийн дараа экс Ерөнхий сайдын “Монинг Клауд III” нэртэй далбаат 
завь сураггүй болжээ.
1935 онд АНУ-ын Пенсильвани мужийн Йорк хотын оршин суугч эмэгтэй Гертруд 
Смит өөрийн тахиаг бодож сэтгэснээрээ өндөглүүлэх авьяастай болохоо мэдэрчээ. 
Гурвалжин өндөг гаргахаар бодсоны дагуу тахиа нь яг тийм өндөг гаргасан гэнэ. Олон 
тооны гэрч нарын мэдүүлснээр өөрөө айснаасаа дахин ийм зүйл хийхгүй хэмээн ам 
тангараг өгчээ.
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БЭРХШЭЭЛ ТУЛГАРАХАД БҮҮ ЦӨХӨР

Хүн бүрд л бэрхшээл тулгардаг, заримд нь ихээхэн, заримд нь бага. Хэрэв ямар ч 
найдваргүй тохиолдол, учрал л биш бол та энэхүү замд тулгарсан бэрхшээл зовлонтой 
тэмцэх хэрэгтэй. Таны бэрхшээл янз бүрийн шалтгаантай байж болно. Мөнгөний 
гачигдал, өр, атаач жөтөөч, нөхөд, гэр бүлийн асуудал, мэргэжлийн дутагдаж байгаа 
мэдлэг, чадвар, ичих зовох буюу хувийн үлбэгэр сул байдал, өвчин зовлон гэх мэт.
Та “Бэрхшээлгүй амьдрал гэж байдаггүй, зөвхөн түүнтэй тэмцэх боломж л байдаг” 
гэдгийг бат санаж яваарай. Бэрхшээлийг анхаарахгүй байх, ямар нэг юмыг үл 
тоомсорлосон байдал нь ихэнхдээ тун азгүй явдалд хүргэж болно. Ийм хэнэггүй хүнийг 
хэн ч дэмжихгүй бөгөөд түүний тухайд хүмүүс найдвартай, ажил хэрэгч, итгэлтэй гэх 
мэт тодотгол хэрэглэхээ болих нь ойлгомжтой. Эрүүл саруул хүний ухаанаар та ямар 
ч бэрхшээлийг даван туулж чадна. Харин түүнд бууж өгснөөрөө өөрийн тавьсан 
зорилгоос буцах аюултайг бүү март.

БИТҮҮ ХАГАРАХ ЁС

Урьд эрт цагт Лхам бурхан шинийн нэгний өглөө эрт ирж хүн бүрд нэг нас өгдөг байж 
гэнэ. Нэг удаа бурхны орноос Лхам бурхныг гарахад замд нь шулам, мангасын элч нар 
явуулахгүй хоргоожээ. Тэгтэл Лхам бурхны хүлэг шулмын унасан хүлэгтэй тэмцэлдэж 
хөлийг нь гэмтээсэн аж. Тэр цагаас хойш энэ үйл явдлыг дүрсэлж хүмүүс гэр гэртээ 
чөмөг хагалах заншил үйлддэг болсон гэдэг. Битүүний орой нэг хот айлынхаа хамгийн 
өндөр настныдаа цуглан урьдаас бэлтгэж чанасан үхрийн дунд чөмгөний махнаас гэрт 
байгаа бүх хүнд хэрчиж амсуулдаг. Тэгээд үхрийн дунд чөмгийг шулмын хүлгийн хөлтэй 
зүйрлэн хугалж ташдаг заншилтай. Ийнхүү:
Зээ
Буур жил оровоо, ботгон жил гарваа
Цагаан идээнд цаднаа, цасан мөсөн хайлнаа
Хөхөө шувуу донгодноо, хөх ногоо дэлгэрнээ
Заараагүй юм /эрүү толгой/ заарнаа гэж хэлдэг ёстой.

ЯС БАРИГЧ ХҮМҮҮС

Урьд цагт шарилыг хөдөөлүүлдэг хүмүүсийг яс баригч гэдэг байв. Яс барих хүмүүс дээл 
хувцсаа урвуулах маягаар өмсөж, малгайгаа мухлайдах юм уу саравчийг нь дотогш 
чихэх эсвэл буруу харуулж өмсдөг. Дээлийнхээ нударга, захыг дотогш нь чихдэг. Мөн 
хормойг нь гадагш эргүүлэн шууж бүсэндээ хавчуулан шарил байгаа гэрт орж, түүнд 
хүрдэг заншилтай байв. Энэ нь яс баригч хүмүүс нөгөө ертөнцийн хүмүүстэй харилцаж 
байгааг дүрсэлсэн үйлдэл юм. Жирийн цагт яс барьдаг хүмүүс дээл хувцсаа ингэж 
өмсвөл нүгэл хилэнцэд тооцож, цээрлүүлдэг байжээ. Яс барьдаг хүмүүс шарилыг эхэлж 
судраар хөндөнө. Тэд гэрийн босгон дээр хэдрэг хөндлөн тавих юм уу, зомгол боогоод 
тавьж, хуга гишгэчин шарилыг гэрээс гарангуут авна.

СУРАЛЦАХЫН УТГА УЧИР

Хүн болж төрөх ховор завшаан хэдий ч хүн болж төлөвших нь түүнээсээ бүр чухал. 
“Хүн шиг хүн болох”, “Хүний дайтай амьдрах” гэх зэргээр хэлэлцэх нь тун учиртай. Энд 
хүнийг хүн болгох тухай л өгүүлж байгаа хэрэг. “Хүн болно” гэдэг нь амьд байх гэдгээсээ 
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илүү гүн санааг илэрхийлнэ. Тэгвэл хүнийг хүн болгох тэр үндэс нь нийгмийн орчинд 
суралцахад оршино. Суралцахаас таахалзана гэдэг бол хүн болохоос татгалзаж байгаа 
хэрэг.
Суралцах гэдэг нь өдөртөө хичээлдээ яваад бай гэсэн үг биш харин өөртөө тодорхой 
зорилго тавьж суралцах үйлэндээ чин сэтгэлээсээ хандахыг хэлнэ. Зорилгодоо 
хүрэхийн тулд яах вэ? Сайтар эргэцүүлье. Юуны өмнө хэн нэг нь чиний зорилгыг 
биелүүлээд өгчихгүйд л хамаг учир байгаа юм. Зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрийгөө 
дайчилж, дотоод сэтгэлээ удирдан ажиллаж сурвал ахих, хөгжих зам нээгдэнэ. Замаа 
олж мэдсэн хүн хүрэх газар уруугаа саадгүй шулуун явж очдог бол зөрөг замаар хаа 
хүрэх сэн билээ дээ.

ЗӨРҮҮД БАЯН

Нэгэн баян хүн сайн найзтай байжээ. Тэр найз нь баянд нэгэн алимын сайн (сорьц) бут 
бэлэглэжээ. Үүнийг гэрийнхээ ойр тарьж, сайн арчилж, их ургац аваарай гэж хэлсэн 
гэнэ. Баян ч ихэд баярласан боловч бутаа чухам хаана суулгахаа нэг л нухацтай бодож 
гарчээ. За байз замын ойр суулгачихвал хажуугаар нь өнгөрсөн хүмүүс алимыг маань 
түүчихнэ, гэрийнхээ ойр суулгачихвал хүүхдүүд хулгайлаад идчихнэ...
Ингээд бодож бодож хэн ч харахааргүй хол өтгөн ойн дунд аваачиж суулгажээ. Одоо 
л нэг ганц боллоо доо гэж баян баярлаж боджээ. Гэтэл мод нь ургах байтугай, удалгүй 
үхэж гэнэ. Найз нь үүнийг үзээд ихэд уурлаж. Яагаад чи бутаа хол ойд аваачаа вэ? Би 
чамд гэрийнхээ дэргэд тариарай гэж хэлсэн биш үү! гэж асуусанд баян: Хэрвээ би 
түүнийг замын ойр тарьчихвал хажуугаар нь өнгөрсөн хүмүүс алимыг маань түүчихнэ. 
Гэрийнхээ ойр таривал хүүхдүүд алимыг маань хулгайлаад идчихнэ. Тэгээд би хаанаа 
суулгах ёстой байсан юм бэ? Байшин дотроо тарих байсан юм уу? гэж хариу уурлаж 
гэнэ. 
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НАРНЫ ИДЭВХЖИЛИЙН НӨЛӨӨ

Нарны хийн мандалд байнга явагддаг янз бүрийн үзэгдлийн эрчимтэй үүслийг нарны 
идэвхжил гэдэг. Нарны идэвхжилийн төвшнийг Вольфын тоо буюу энэ үед үүсэн гарч 
ирдэг толбо тэдгээрийн бүлгийн тоогоор тодорхойлдог. Нарны идэвхжих үед түүний 
гүнээс гарсан улайдмал хийн гэрэл мандалд гарч ирээд хөрсөн хэсгүүд их температур 
бүхий орчноосоо ялгаран бараантаж харагддаг. Толбо гэж нэрлэдэг энэхүү хэсгийн 
тоо олон цөөн байх нь нарны идэвхжилтэй шууд холбоотой тул түүнийг үнэлэх үнэлгээ 
болгон ашигладаг.
Нарны идэвхжилийн нэлээд тод илрэх давтамжийн дундаж үе /дараалсан хоёр 
хамгийн их ихсэлт буюу бууралтын хоорондох хугацаа/ II жил орчим боловч нэг 
жилийн хугацаанд ч огцом түргэн өөрчлөгдөж хувирах нь олонтоо. 1970 оны нарны 
идэвхжилийг 1969 оныхтой харьцуулахад ердөө 0.8 волфын тоогоор багассан бол 1971 
онд 1970 оныхоос бараг 41-ээр багасаж эрс буурах жишээтэй. Нарны идэвхжил огцом 
ихэсгэхэд түүнээс цацагдах цэнэгт бөөмийн урсгалын нягт эрс өсөж улмаар гариг 
хоорондын орчны нягт ихэсдэг. Үүнтэй уялдан дэлхийн соронзон орны хэвийн байдал 
өөрчлөгдөж хувирна. Дэлхийн соронзон орон өөрчлөгдөж хувирахыг түүний ургамал, 
амьтны аймаг өөр өөрийн онцлогтойгоор мэдрэх бөгөөд тэдгээрийн хувьсал хөгжилд 
таатай, таагүй байдлаар үзүүлэх олон янзын нөлөө, дагалдах элдэв үр дагаврыг 
одоогоор хүрэлцээтэй сайн мэдэж чадаагүй байна.

ТАЛАРХСАН ТОТЬ

Хималайн уулын бэлд хулсны ширэнгэд гал гарчээ. Салхи хүчтэй үлээж, ширэнгэ тэр 
аяараа галд автаж, түймэр дүрэлзэв. Их галд шахагдаж түрэгдсэн ан амьтан, жигүүртэн 
шувууд чарлах нь чарлаж, хашхирах нь хашхирна. Тоть шувуу урт удаан хугацааны турш 
өөрийг нь багтаан амьдруулсан хулсан ширэнгэд баярлан талархсанаа илэрхийлж, 
шувууд амьтдыг аврахын тулд холгүй буй цөөрөмд умбаж, жигүүрээ норгон, буцаад 
агаарт хөөрч, түймэрт автсан ширэнгийн дээрээс далавчаа сэгсэрч ус цацав. Тоть ядарч 
цуцахыг үл мэдэн нуур, ширэнгэ хоёрын хооронд ниссээр байлаа.
Тоть шувууны бусдын тусын тулд өөрийгөө умартах сэтгэлийн тэнхээ, нигүүлсэнгүй 
сэтгэл нь тэнгэрт буй бурхны гайхал, бишрэлийг төрүүлжээ.Тэр бээр тэнгэрээс залран 
ирж, тоть шувуунаас асуусан нь: Би чиний халуун сэтгэлийн хүсэл тэмүүллийг ойлгож 
байна. гэхдээ чи яаж хэдхэн дусал усаар түймэр унтраана гэж бодно вэ? Тоть хариулсан 
нь:
Би баярлаж талархсан, нигүүлсэнгүй сэтгэлдээ хөтлөгдсөн юм. Тиймээс надад бүтэхгүй 
чадахгүй юм байхгүй. Би энэ түймрийг унтраах ёстой. Үхсэн ч хамаагүй энэ галыг л 
унтраана гэв. Ийм хариу сонссон бурхан уяран хайлж, тоть шувуунд туслан хамтын 
хүчээр түймрийг даржээ. 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -

MS-Word программ дээр минутад 230 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 240 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 250 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.
MS-Word программ дээр минутад 260 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн.

1.

2.

3.

4.
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МОНГОЛ МОРИНЫ ХУРД, ТЭСВЭР

Монголчууд эрт дээр үеэс адуун сүргийг уналга эдэлгээ, тэргэнд хөллөх, газар хагалах, 
өртөөний алба, сүү махны чиглэлээр ашиглаж иржээ. ЗХУ-ийн эрдэмтэн Ф.Г.Греховын 
тэмдэглэснээр монгол үүлдрийн хөтөлгөө морьтойгоор 1800 км-д 25 хоног явсан нь 
өдөрт 72 км явсан байна. Энэ олон хоногийн туршид өдөрт 72 км явсан баримт нь 
монгол морины асар их тэсвэр хатуужилтайг харуулж байна. Уралдааны талбарт ч 
монгол морьд их тэсвэртэй билээ. 1969 онд Төв аймгийн орчим болсон дунд сунгааны 
үед азарга 13 км-д 17 минут давхиж 12.7 м/сек, их нас 16 км 21 минут 40 секунд давхиж 
морьдын уралдаан Хэнтий аймгийн Галшир сумын Банзрагчийн саарал азарга 22 км-д 
35 минут 6 секунд давхиж 10.4 м/сек, Угтаалын сангийн аж ахуйн Сияанямбуугийн ухаа 
морь 27 км-д 40 минут 54 секунд давхиж 11.0 м/сек, Жаргалантын САА-н Чойжамцын 
хээр соёолон 22 км-д 33 сек давхиж 10.8 м/сек, Хэнтий аймгийн Дархан сумын Дархан 
Оргил нэгдлийн Цэрэндоржийн хязаалан 20 км-д 28 мин 10 сек хурдалж 11.8 м/сек 
хурдны амжилтыг үзүүлжээ. Эдгээр дүнг бусад үүлдрийн адууныхтай жишвэл монгол 
морь тэсвэр сайтай холч болох нь батлагдав. 140 хүртэлх км-ийн зайнд монгол морь 
гадаад үүлдрийн морьдоос хурдаар дутуу харин 10 км-ээс хол зайнд тэдгээр нь жигд 
хурдтай тэсвэр сайтай байдаг тул дундаж хурдаар илүү байдаг байна.

ЭЙФЕЛИЙН ЦАМХАГ

Парис хотод 1889 онд олон улсын аж үйлдвэрийн ээлжит үзэсгэлэнд Францын нэрт 
инженер Гютав Эйфель хол ойрын зочид гийчдэд гайхуулах зорилгоор 300 метр гаруй 
өндөр ган цамхаг байгуулжээ. Энэ цамхгийг барьж байхад нэрт зохиолч Виктор Гюго 
тэргүүтэй Францын урлаг соёлын дөчин зүтгэлтэн Дэлхийд гайхалтай хосгүй сайхан 
Парис хотын маань зүрхэнд саргар муухай төмөр багана босгож, өнгө үзэмжийг нь 
гутаах гэж байна. Энэ барилгыг даруй зогсоох хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьж байжээ. 
Гэтэл өнөөдөр энэ цамхаг Парис хотын сүр сүлд болон сүндэрлэжээ. Энэхүү од болон 
гайхагддаг Эйфелийн цамхгийн өндөр нь 326 метр 75 сантиметр юм. 700 гаруй төслөөс 
шалгарч түмэн олны сэтгэл зүрхэнд тольдсон энэ гайхамшигт цамхгийн 7175 тонн 
төмөр хийц нь өнөөдөр хөвөө болон үзэгдэж уран зураач, яруу найрагчдын сэтгэлийн 
чимэг болон алдаршиж байна. Гайхамшигт цамхаг 100 орчим жил наслахдаа 80 - аад 
сая хүмүүсийг нуруун дээрээ үүрсэн байх юм. Уул цамхгийг 200 орчим барилгачид 2 
жил 3 сарын хугацаанд барьж дуусгасан байна.
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БАЙГАЛЬ

Дэлхийн хамгийн том, хамгийн тунгалаг устай, хамгийн гүнзгий нуруу бол Байгаль юм. 
Байгаль нуурын урт нь Москва хотоос Ленинград хот хүртэлх зайтай тэнцүү юм. Байгаль 
нуурын зарим хэсэгт гүн нь 1700 метр хүрнэ. Байгаль нуур өөрийн гадаргуугийн 
хэмжээгээр Каспийн тэнгисээр их юм. Байгаль нуурын асар том болохыг дараах 
баримтаар нотолж болно. Байгаль нуурын усанд ямар нэг тэмдэгтэй дусал хийлээ гэж 
санавал тэр нь 400 жилийн дараа Байгалаас урсан гарах жишээтэй. Байгаль нуурт бүх 
дэлхий дээр байгаа цэнгэг уст нууруудын усны нийлбэрийн арваны нэг орчим хувь нь 
байдаг. Энэ бол асар их хэмжээ юм. Хэрэв Байгаль нуурын усыг дэлхий дээрх бүх гол 
мөрнүүдээр урсган татъя гэж санавал даруй 230 өдрийн дараа  
дөнгөж ёроолыг нь харах билээ. одоо байгаа усыг нь зөвхөн Ангар мөрнөөр шавхъя 
гэж санавал 399 жил хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл ганц Ангар мөрөн зогсоо зайгүй 
ажиллаа гэж бодоход /1971/ оноос /2370/ онд л сая шавхаж дуусах нь байна. Байгаль 
нуурт тун баялаг 1700 - гаад төрлийн амьтад оршин амьдардаг байна. Эдгээрийн тал 
хувь нь дэлхийн өөр аль ч нуурт байдаггүй зөвхөн Байгальд л байдаг юм байна.

АЗ ЖАРГАЛЫН ТҮЛХҮҮР

Нэгэн худалдаачин аз жаргалын нууцыг олж мэдүүлэхээр хамгийн мэргэн ухаантай 
хүн рүү хүүгээ явуулжээ. Хүү 40 хоногийн турш элсэн цөлийг гатлан туулж яваар 
толгодын дээр сайхан харш байхыг олж хараад тийшээ очжээ. Хайж явсан мэргэн нь 
энд амьдардаг байв. Мэргэнтэй уулзах гэсэн хүмүүс харшаар дүүрэн байлаа. Хүү бүтэн 
2 цаг хүлээж байж сая мэргэн ухаантантай уулзах завшаан олжээ.
Хүүгийн зорьж ирсэн хэргийг анхааралтай сонссон ухаантан асуултад чинь хариулах 
тийм их цаг алга гээд хүүг харшийг үзэж танилцаад 2 цагийн дараа ир гэжээ. Гэхдээ 
“Өөрөөс чинь нэг зүйл хүсье!” гээд хүүгийн гарт шингэн тостой халбага өгөөд “Ордноор 
зугаалж байхдаа халбагатай тосоо асгаж болохгүй” гэж анхааруулжээ. Хүү ч ордны 
шатаар өгсөж уруудан өнцөг булан бүрээр явжээ. Гэвч халбагатай тосноосоо нүд 
салгасангүй.
2 цагийн дараа мэргэн ухаантан дээр эргэж ирэв. Мэргэн ухаантан “За хүү чинь ордноор 
зугаалж байхдаа хоолны өрөөний хажуугийн уран гоё хийцтэй хивсийг, цэвэрлэгчийн 
маань 10 жилийн хүн хөдөлмөрөөрөө зарж босгосон цэцэрлэгийг, номын санд байгаа 
сайхан номуудыг маань харав уу? Гэж асуужээ.
Хүү санаа зовсон байдалтайгаар халбагатай тосоо асгачихгүйн төлөө өөр юу ч анзаарч 
чадсангүйгээ хүлээжээ. Мэргэн “Тэгвэл яваад ордны бүх сайхныг хараад ир” гэв.
Санаа нь амарсан хүү халбагатай тосоо аван ордонтой дахин танилцахаар гарчээ. Энэ 
удаа явахдаа хананд өлгөсөн урлагийн сайхан бүтээлүүдийг анхааралтай харж хэчнээн 
сайхан болохыг нь мэдэрч байлаа. Юм харж алмайрсан хүү гарт байгаа халбагатай 
тосоо мартсан байжээ. Үүнийг харсан мэргэн ухаантан хүүд хандан:
Чамд өгөх ганцхан зөвлөгөө байна. Аз жаргалын түлхүүр нь халбагатай тосоо 
асгалгүйгээр бүх юмны сайхныг олж харах юм гэжээ. Орчин үед аз жаргал нь итгэл 
үнэмшил, амжилт, албан тушаал, алдар нэр, гэр бүл, асуудалгүй жигд амьдрал гээд 
бодит болон хийсвэр олон ойлголтоор хэмжигддэг. Гэвч мартаж болохгүй хамгийн 
чухал зүйл бол халбагатай тос буюу хүний мөн чанар юм.
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ҮЛГЭР

Эрт урьд цагт нэгэн бяцхан хясаа амьдардаг байжээ. Шүрэн ойн доор суун хажуугаар нь 
өнгөрөх өнгө өнгийн загасыг харан өдөр хоногийг өнгөрөөдөг байв. Амгалан тайван 
амьдралтай энэ бяцхан хясааны амьдрал нэг л өдөр хар дарсан зүүд мэт аймшигтай 
болон хувирав.
Учир нь нэг өдөр гадуур нь бүрхсэн ясан биеэ бага зэрэг онгойлготол биен дотор нь 
нэг элсний ширхэг ороод хамаг биеийг нь холгож эхлэв. Эхлээд бяцхан хясаа нэг их 
тоосонгүй удахгүй гарчих байх гэж бодсон ч өдөр ирэх тусам элсэн ширхэг улам бүр 
гүн шигдэн биеийг нь яахын аргагүй ихээр зовоож байлаа. Өдөр ирэх тусам хөөрхий 
хясааг хатган зовоож байгаа элсний ширхэг үнэхээр их өвтгөж байсан учир бяцхан 
хясаа тэсэлгүй өвчиндөө шаналан үргэлж уйлдаг болов.
Өдөр өнгөрөх тусам хөөрхий хясааны нулимс нэмэгдсээр л байв. Юунд хэнд гомдохоо 
мэдэхүй байлаа. Өөрийг нь зовоож байгаа элсний ширхэгт үү? Аль эсвэл анхаарал 
болгоомжгүй байсан өөртөө юу? Өөрийг нь хамгаалж чадаагүй далай тэнгист үү?
Хөөрхий хясаа аль алинд ч гомдож чадахгүй байлаа. Өвчин нь бага зэрэг намжиж 
тайвширсан нэг өдөр ингэж боджээ... Нэгэнт би элсний ширхгийг гаргаж чадахгүйгээс 
хойш түүнтэй амьдарч дасах нь зүйтэй юм байна. Хэн нэгэнд гомдоод ч яах билээ дээ. 
Ингээд он жилүүд өнгөрсөөр хөөрхий хясаа асар их тэвчээр гарган элсэн ширхэгтэй 
амьдарчээ. Маш их өвдөж уйлдаг байсан ч гомдоллохоо больжээ. Гэтэл он удаан 
жил хөөрхий хясааг зовоосон элсний ширхэг асар их тэвчээрийн үр дүнд нэг л өдөр 
гайхамшигт тансаг сувд болон хувирчээ.
Зовсон хясааны нулимс элсэн ширхгийг бүрхсээр гайхамшигтай сайхан сувд болгосон 
юмсанжээ. Далайн амьтад хясааны дэргэдүүр өнгөрөхдөө гайхамшигт сайхан сувдыг 
нь гайхан шагширч түүний тэсвэр тэвчээрийг магтан сайшаадаг болжээ. Бяцхан 
хясааны амьдралыг үлгэр жишээ болгон хэцүү санагдаж байгаа бүхнийг даван туулж 
сувд болгох боломж хүмүүс бидэнд ч байгаа шүү дээ!

ШИЛДЭГ АРВАН НОМ

Баримтат зохиол
1. “Ерөнхийлөгч Кеннеди”. Ричард Ривес энэ хүү номондоо Ж.Кеннеди чухам гарамгай 
улс төрч үү, эсвэл авьяаслаг жүжигчин байв уу гэдэг талаар өөрийн бодлыг баримтад 
тулгуурлан бичжээ. Гучин жилийн өмнө амь үрэгдсэн Ж.Кеннедийн тухай сүүлийн үед 
гарсан хамгийн дорвитой зохиол ч байж магадгүй юм.
2. “Лениний бунхан, Зөвлөлт гүрний сүүлчийн өдрүүд”. Дэвид Ремник олон зуун хүнтэй 
уулзан ярилцаж Кремлийн түүхэнд хэн юу хийж, юуг бүтээв гэдгийг тодруулах гэж 
оролджээ.
3. “Үндэстэн ястны намтар”. Хар арьстан зохиолч Дэвид Леверинд Левис номондоо 
арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзлийн талаар өөрийн санал бодлыг бичижээ.
4. “Лени Рефинстал: Дурсамж”. Кино жүжигчин, кино зохиолч байсан 91 настай хатагтай 
Лени Рефинсталд санах дурсах юм үнэндээ их гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэрбээр 1934 оны 
нацист (Германы) намын их хурал, 1936 оны олимпын тухай кино зураг авч, түүний зарим 
бүтээлийг Гитлер ч магтдаг байжээ. Зарим хүн Лени Рефинсталыг муу хэлж магадгүй ч 
тэрбээр ямар ч байсан хүнд бэрх үеийн тухай өөрийн дурсамжаас л бичжээ.
5. “Дайн, дажингийн түүх”. Их Британий түүхч Жон Киган дэлхийд гарсан томоохон дайн 
байлдааны тухай дэлгэрэнгүй бичжээ.
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Уран зохиол
1. “Цас орох үеэр”. Зургаан настай хүүгийн амь насыг хэн бусниулав гэдгийг мөрдөн 
байцаагч эмэгтэй илрүүлж буй тухай Питер Хоегийн бичсэн адал явдалт зохиол.
2. “Шайлок ажиллагаа”. Еврейчүүд, тэдний соёл уламжлалын талаар Филип Ротын 
бичсэн шинэ шог зохиол.
3. “Бэбилоны дурсамж”. Авсралийн зохиолч Дэвид Малуф XIX зуунд Австрали тивд 
очиж суурьшсан анхны цагаан арьстнууд болон нутгийн уугуул оршин суугчдын тухай 
үзэл бодлоо бичжээ.
4. “Мэдээ”. Энни Проуклс хүн төрөлхтний хөгжлөөс хол хоцорсон нэгэн жижиг арал 
дээрх хүмүүсийн амьдралын тухай бичжээ.
5. “Том Жонсон”. Хүн төрөлхтний өмнө тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлуудын тухай Том 
Жонсоны бичсэн зохиол, өгүүллэгийн түүвэр юм 

ОЛИМП БА УЛС ТӨР

Олимпын тоглолтыг эрт цагаас байлдаан тулаан биш их спортын шударга сорил байсан 
гэж хүмүүс боддог байв. Гэвч олимп бүр улс төрийн агуулгыг ямагт хадгалж ирсэн байх 
юм. 1896 оны Афины олимпоос эхлэн бараг бүх тоглолт улс төрийн маргааныг шийдэх 
талбар болж “завхрах” замаа эхэлсэн гэж хэлж болно.
1936. Берлин. Гитлерийн Германы зэвсгийн сүр хүчийг дэлхий дахинд “гайхуулах” 
сайхан далим гэж эрх баригчид нь үзэж байв. АНУ-ын ойрын зайн гүйгч хар арьстан 
Жесс Оуэн дөрвөн алтан медаль авсан нь харь үндэстний “давуу талыг” номлодог 
нацист онолыг таниулах оролдлогыг талаар болгов.
1948. Лондон: Коммунист дэглэмтэй орнууд анх удаа оролцсон энэ олимпын тоглолтод 
Умард Ирландын усанд сэлэгч хоёр тамирчин өөрийн улсын багийн бүрэлдэхүүнд 
орохоос татгалзжээ.
1952. Хельсинк. ЗХУ анх оролцсон тоглолт байлаа. Хятад, Тайван хоёр олон улсын 
олимпын хороотой удаан зөвшилцсөний эцэст тоглолтод тамирчдаа оролцуулахаас 
татгалзав.
1960. Ром. Арьсны өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзлээс болж Өмнөд Африк 1992 оныг 
хүртэл олимпын тоглолтод оролцохгүй гэж мэдэгдлээ.
1964. Токио. 1962 оны Азийн тоглолтод Израль, Тайвань оролцсоноос үүдэн эхэлсэн 
маргаанаас болж Индонези, Өмнөд Солонгос улс энэ олимпод оролцсонгүй.
1972. Мюнхен Палестины наймаа алан хядагч олимпын тосгонд байрлаж байсан 
Изриалийн хүнд атлетикийн тамирчдыг олзлох гэсэн оролдлого хийсний улмаас 
Изриалийн 11 тамирчин, хоёр хэт даварч амь үрэгджээ.
1976. Монреал. Шинэ Зеландын баг тамирчид Өмнөд Африкт айлчлан тоглосны 
улмаас Африкийн зарим үндэстэн. Ирак, Гайна зэрэг улс Шинэ Зеландыг энэ олимпод 
оролцуулахыг эсэргүүцэгч улсуудын эгнээнд нэгдэхээс татгалзжээ.

БУДААНЫ ХҮҮХЭД

Гурав дугаар салбарын даргын утас дуугарав. Дотно зөөлөн дуу гарч:
- Рэгдэн дарга та 103 дугаар захиалгыг яагаад тасалсан юм бэ? Гэнэ. Салбарын дарга 
тийм захиалгыг анх удаа сонсож буй тул:
- Юун 103 дугаар захиалга вэ? Гэвэл дотно зөөлөн дуу улам боловсон болж:
- Будааны хүүхэд би яаж мэдэх вэ? Гэхдээ 103 дугаар захиалгын биелэлтийг хүлээж авах 
хугацаа болчихсон юм гэнэ ээ, цаана чинь гэж мэдэгдэв. Рэгдэн учрыг олох санаатай,
- Үгүй ээ, би... гэж ам нээх гэтэл боловсон дуутай будааны хүүхэд:
- Будааны хүүхэд би таны тайлбарыг сонсоод яах билээ! Танай гуравдугаар салбар 
социалист уралдаанд хоёрдугаар салбараас хоцорч дээ. Энэ чухал захиалгыг 
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тасалсныхаа жавтийг маргааш яамны коллегид ирж хүртэхийг танд намайг хэл гэсэн 
юм. Гэхдээ та надад муу юм бүү санаарай. Би бол будааны хүүхэд. Харин танд маргааш 
яаман дээр заавал ирэхийг яг цагт нь би хэллээ шүү! Гээд хариу дуу гарах чөлөө өгөлгүй 
утсаа тасалчихлаа. Энэ будааны хүүхэд боловсон ярихаас өөрөөр Рэгдэнд ямар ч тус 
болохгүй нь зөөлөн дуунаас нь илэрлээ.
Рэгдэн нүдээ анин хэсэг бодсоноо “Тийм захиалга манайд ирсэн юм байж дээ. Энэ олон 
захиалгын алийг ч би цээжээр мэдэж байх вэ дээ. Хийж гүйцэтгэх хугацаа нь дуусчхаад 
байхад манай энэ хэдэн мануухай надад сануулдаггүй муухай зэвүүнүүд ээ!? Хамаг 
хариуцлагыг нь би үүрдэг болохоор тэдэнд энэ байгууллагын ажил яана ийнэ падгүй. 
Улсын ажилд ийм санаа гаргачхаад яаж цалин авч болж байна даа! Пээ би л тийм хүн 
болоогүй нь яамай! 103 дугаар захиалга гэж юу байсан юм бол?
Намайг мартлаа гэхэд манай энэ хэдэн будааны хүүхэд сануулдаггүй хачин улс аа 
гэж тэр өөрийнхөө дор ажилладаг хүмүүстээ гомджээ. Тиймээ 103 дугаар захиалга 
тасрахад би шийтгүүлнэ, тэд бол яах ч үгүй. Үүнд л хамаг уяа байгаа юм. Тэгнээ бас 
нар!... Үгүй дээ хамт унана даа гээд Рэгдэн гаднаа гэмгүй царайлахыг хичээж, дотроо 
уур гомдол хоёрыг хослуулсаар өрөөнөөсөө гарч иртэл үүдэнд нь суудаг бичээч хүүхэн 
хонгилын чулуун шалыг гадсан өсгийгөөр тачигнуулан гүйх чимээ сонстов. Рэгдэн 
хойноос нь гарч харвал, цаадах нь гарах хаалган дээр эргэх нэг хяламхийснээ даргыгаа 
анзаараагүй хүний дүр үзүүлэн, гэзгээ хэд годгонуулаад нүднээс мултарлаа. Рэгдэн 
дарга салбарынхаа хэдэн өрөөний хаалгыг дараалан таталж хонгилоор гүйв. Салбарт 
нэг ч хүн байсангүй. Цагаа харвал ажил тарахад арван минут үлджээ. Рэгдэнгийн 
төрөлхийн уур бадрав. Гэвч төрөлхийн биш, гаднаас олж авсан боловсрол нь удирдах 
хүн уураа барих ёстой гэж сургана. Хөндий байшин эвгүй оргиж чимээ чагнавал хаа 
нэгэнтээ цоргоны ус шод шод дусалж Рэгдэнд эзгүй агуйд гав ганцаар үлдсэн мэт 
санагдав.
Энд хүн байна уу? Гэж сарампай хоолой паржигнуулав. Тэгтэл эрэгтэй хүний дүрс 
зурсан цав цагаан хаалганы цаанаас. Юу гээ вэ? Гэсэн жигтэй тайван дуу гарлаа. Энэ 
жигтэй тайван дуу бухимдсан даргыг улам бачууруулав. Дарга хүний зөнгөөр Рэгдэн 
тэр айхавтар тайван эрийг хорондоо дахин дуугаргах санаатай хэдэн мөч чимээгүй 
хүлээв. Гэвч хариу ер гарсангүй. Даргынхаа дууг таньсан хэр нь “Юу гээ вэ?” гэж ганц 
дуугарчхаад тоосонгүй гэсэндээ Рэгдэн:
Чи хэн бэ гэж ширүүлэв. Хар зүрстэй цагаан хаалганы цаанаас, би ня-бо Даржаа байнаа. 
Цаана чинь юу болоо вэ, дарга минь? Арай Баянмөнх аварга индонезийн бөхөд цэвэр 
ялагдчихаагүй биз дээ. Рэгдэн дуугарч чадсангүй. Даржааг “Бушуу гараад ир!” гэж дуудах 
гэснээ биеэ барив. Нэлээд удлаа. Даржаа бас л алга. Рэгдэн дарга ийм хүмүүстэй би ер 
нь яана аа. 103 дугаар захиалгыг дуусгах хугацаа өнгөрчхөөд уралдаанаа хоёрдугаар 
салбарт алчхаад байхад манайхны байгааг хар. Улсаас тэжээж байхад хариуд нь энэ! 
Мөн дөө! Ийм дүүрчихсэн ухамсаргүй хүмүүсийг би дэндүү эрхлүүлж байна. Гайгүй ээ, 
та нарт ганц үзүүлээд өгье. Эдний өмнөөс би маргааш ганцаараа хариуцлага хүлээх 
ёсгүй гэх зэрэг занасаар ня-бог гарч ирэхийг хүлээв. Нэлээд удсаны эцэст Даржаа гарч 
ирлээ. Тэр цамцаа тайлан нүцгэн цээжээ гаргаад цоргоны хүйтэн усаар халимаггүй 
мулзан толгойгоо угааж гарав. Тэгснээ: дарга та хүйтэн усаар толгойгоо угаадаг биз? 
Хэмээн нил савангийн хөөс болсон нүүрээ Рэгдэнд хандуулан асуугаад, хүйтэн усаар 
толгой угаах цус өөдөө хөөрөхгүй маш сайн шүү дээ гэж зөвлөв.
Рэгдэнгийн төрлөхийн уурыг, төрөлхийн биш боловсрол нь чүү чамай барилаа. Тэр, 
цаадуул чинь хаачсан юм бэ? Гэж уур хилэнгээ барьж ядан асуув. Даржаа нүцгэн цээжээ 
хүйтэн усаар шавшин тааламжтайгаар “Ах! Ух!” гэх зуураа, тарцгаагаа биз! Та олон улсын 
бөхийн барилдаан явж үзээч! Одоо ёстой ид үедээ яваа даа гэв.
Чи бөх үзэхгүй ганцаараа яагаад хоцроо вэ?
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ГУРИЛЫН ЗУУРМАГ БЭЛТГЭХ

Түүхий эдийг үйлдвэрлэлд бэлтгэх, зуурмаг зуурах, хэвлэх, чанах, хөргөх, савлах, 
хадгалах г.м технологи дараалалтай.
Зуурмагийг жорын дагуу зуурагч машин буюу гараар зуурч бэлтгэнэ. Зуурахдаа 
70-8О0 f-тай усан дээр элсэн чихрээ хийж хайлсны дараа тусгай саванд хайлуулсан 
цөцгийн тосыг нэмж 2-3’ сайтар хутгана. Дараагаар нь сода, түүний араас гурилаа 
хийж 18-20’ зуурна. Зааврын дагуу зуурмагийн t0 нь 24-260 чийглэг нь 23-28% байх 
ёстой боловч судалгаанаас үзэхэд зуурмагийн t0 нь 30-360; чийглэг нь 29-29.5% байвал 
хамгийн зохистой байна.
Хэвийн боовны зуурмагийг гараар зуурахад шаардлага хангадаггүй тул болж өгвөл 
зуурагчаар зуурах хэрэгтэй. Зуурмагийг вандан дээр 30-40’ брезентэн даавуугаар 
бүтээж амраана. 38-400 ^-тай 70-75%-ийн чийглэгтэй орчинд зуурмагийг амраах нь 
чухал. 30-45’ амраасан зуурмагийг таслан авч гурил зуурагч машинд 5-12’ хутгана. 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Компьютер ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
Техник хангамжийг ажилд 
бэлтгэх

Энэ ур чадварыг бусдын ямар нэг 
зааварчилгаагүйгээр, өөрийн идэвх санаачлагаар 
нөхцөл байдалд тохируулан бүрэн гүйцэтгэж чадаж 
байна.

Энэ ур чадварыг бусдын туслалцаа, 
зааварчилгаагүйгээр хангалттай сайн гүйцэтгэж 
байна.

1

2

3

4

Энэ ур чадварыг хангалттай гүйцэтгэж байгаа ч 
бусдаас зарим нэг туслалцаа болон зааварчилгаа 
шаардлагатай байна.

MS-Word программ дээр минутад 280 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн
MS-Word программ дээр минутад 290 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн
MS-Word программ дээр минутад 300 тэмдэгтээс дээш 
бичсэн

1.

2.

3.

Энэ ур чадварын зарим хэсгийг хангалттай түвшинд 
гүйцэтгэж чадаж байгаа ч бусдаас нилээд их 
туслалцаа болон зааварчилгаа шаардлагатай байна.

Хангалттай түвшинд хүрэхийн тулд шалгуур нэг бүрээр 
“Тийм”, “Үгүй” эсвэл “Хамаарахгүй” гэсэн үнэлгээ авах ёстой. Тийм Үгүй Хамаарахгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН
Хүрсэн түвшинг дугуйлна уу.

1. Чадамжийн элементийн 
гүйцэтгэлийг бүрэн хангах буюу 
гүйцэтгэлийн түвшинд 4 оноо 
авах хүртэл үнэлгээг хэдэн ч удаа 
хийж болно.

 2. Гүйцэтгэлийн нотолгоо хэсэгт 
ҮГҮЙ хариулт өгсөн бол тэрхүү 
сулхан байгаа хэсгийнхээ 
чадамжийг хөгжүүлэхийн тулд 
ямар дадлага хийх ёстойг 
багшаас зааварчилгаа авч, 
суралцана.

 1-р         2-р  3-р
оролдлого

Суралцагчийн нэр:

Үнэлгээний давтамж

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН НОТОЛГОО

-  *“Хамаарахгүй” гэсэн нь дадлага хийх орчноос шалтгаалан суралцагч дадлага 
хийх боломжгүй байсныг тодорхойлно.  -
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

АСААХ

ГАРГАХ
/PASTE/

79Европын холбооны санхүүжилттэй хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой 
уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь“ төсөл

ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

АСААХ

ГАРГАХ
/PASTE/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ДУГААРЛАХ

ГОЛЛУУЛАХ

ЗАЙ АВАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЗАСВАРЛАХ

ЗУРАХ

ЗӨӨХ /CUT/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

НЭЭХ

САЛГАХ

ОРУУЛАХ, НЭМЭХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

СОЛИХ

СОНГОХ

ТОВШИХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

УНТРААХ

УСТГАХ

ХАДГАЛАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХАЙХ

ХАРАХ

ХОЛБОХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХУВААЛЦАХ /SHARE/

ХУВААХ /SPLIT/

ХУУЛАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХЭВЛЭХ

БАГАНА

БАЛЛУУР
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

КУРСОР (ХУЛГАНЫ ЗААГЧ)

ӨНГӨ

ХАВТАС
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ИНТЕРНЭТ

ХҮСНЭГТИЙН НҮД

БАРУУН
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЗҮҮН

ГЭРЭЛ

ДООР
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ДЭЭР

ӨРГӨН

БОСОО
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ӨНДӨР

ТОД

НЭМЭЛТ

М М
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ГАРАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

СҮЛЖЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ

КОМПЬЮТЕРЫГ УНТРААЖ ДАХИН ЭХЛҮҮЛЭХ
/RESTART/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЭХ ХАВТАН

САНАХ ОЙ

ХАДГАЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ФАЙЛ, ХАВТАС ШАХАХ, АРХИВЛАХ

КОМПЬЮТЕРЫГ УНТРААХ /SHUTDOWN/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

МЭРГЭЖЛИЙН ПРОГРАММ

ГАРЫН ДРАЙВЕР /АНГЛИ, МОНГОЛ/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХЭВТЭЭ ГҮЙЛГЭХ

БОСОО ГҮЙЛГЭХ

БАРУУН ТОВЧ ДАРАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЗҮҮН ТОВЧИЙГ НЭГ ДАРАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

АЖЛЫН ХУВЦАС

АМНЫ ХААЛТ

АЖЛЫН ОРЧИН
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

АЖИЛ ЭХЛЭХ

БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ

АЖИЛ ДУУСАХ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ДАДЛАГА АЖИЛ

ЦАХИЛГААН САЛГАХ

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХУРДАН ШУУРХАЙ

НЯМБАЙ

ЦЭВЭРХЭН
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

МОНИТОР

ПРОЕКТОР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХЭВЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ПРОЕКТОР

БАР КОД УНШИГЧ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ХУВИЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ

СКАНЕР

ЧАНГА ЯРИГЧ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ГАР (KEYBOARD)

ХУЛГАНА (MOUSE)

ГАР УТАС

БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЦААС

КАМЕР

ЧИХЭВЧ
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

САНДАЛ

ШИРЭЭ
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АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Шивэх онлайн сургамж хүр.
  https://www.typingstudy.com/mn-mongolian-3/

2. Монгол бичгээр хэрэглээний программд бичих заавар
  https://www.youtube. com/watch?v=LQzb7lcsC1Q

3. TypingTest.com - Complete a Typing Test in 60 Seconds!
  https://www.livechat. com/typing-speed-test/#/
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР
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Гарын авлага боловсруулсан: 

 Л.Отгон   СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн багш
 Ш.Мөнхзаяа   СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн багш
 
   
Хянан зөвлөсөн:

 Ч.Тунгалаг   Мэргэжлийн боловсрол, сургалт түншлэл ТББ,   
     зөвлөх 
 Б.Алтмаа     СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн захирал
 Т.Амарзаяа        Майн Тех МСҮТ-ийн захирал 
 Б.Буянтогтох  БПК-ийн сургалтын менежер

Дохионы хэлмэрч орчуулагч: 

 Р.Оюунцэцэг  СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн дохионы хэлмэрч

Эмхэтгэсэн:

 Л.Отгон   СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн багш 

Хэвлэлийн эх бэлтгэсэн:

  Н.Тулга   Дизайнер

Эх бэлтгэлд оролцсон:

 Н.Халиунаа   СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн суралцагч
 Ж.Оюунцацрал          СЗСҮТөв, МБУЧОС-ийн суралцагч
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