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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



3

ЧАДАМЖИЙН
ГАРЫН АВЛАГА
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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 эрхлэлтийн шинэчлэ лийг дэмжих нь” 
төслийн хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт-Түншлэл

ӨМНӨХ ҮГ
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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

МУЛЬТИМЕДИА 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:

       КОМПЬЮТЕР АШИГЛАХ

Энэхүү чадамжийн нэгжээр компьютерийн тухай үндсэн ойлголт, үйлдлийн системийг 
суулгах, ашиглах, дагалдах төхөөрөмжүүдийг таниулах мэдлэг, дадал, ур чадварыг 
эзэмшүүлнэ.

ЧЭ 1. Word программ ашиглах

ЧЭ 2. Excel программ ашиглах

ЧЭ 3. PowerPoint программ ашиглах 

ЧЭ 4. Publisher 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. Программын цонхтой ажиллах
2. Цаас тохируулах, хадгалах
3. Хүснэгт, зураг, дүрстэй ажиллах
4. График, диаграмм байгуулах, засварлах чадвар эзэмшинэ.

МЭДЛЭГ: 
1. Программын цонх
2. Цаасны тохируулга
3. Хүснэгт, зураг, дүрс үүсгэх, засварлах ажиллагаа
4. График, диаграмм байгуулах, засварлах ажиллагаа

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ: 
1. А4 бичгийн цаас
2. Принтерийн хор
3. Программ хангамж
4. Флаш диск
5. CD, DVD

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

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ: 
1. Нүдний шил
2. Цэвэрлэгээний алчуур

WORD ПРОГРАММ АШИГЛАХ

1. Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан 
байна.

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

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

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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          ГШҮ 1. ЦААС ТОХИРУУЛАХ, ХЭВЛЭХ

Word программ нь Microsoft Office орчны программуудын нэг бөгөөд бичиг баримт 
боловсруулах үүрэгтэй. Программын 2016 хувилбар нь программ болон хэрэглэгч 
хоорондын харилцааг илүү хялбар болгосон, командуудыг эмх цэгцтэйгээр бүлэглэж, 
тодорхой зохион байгуулалттай болгон, хэрэглээг нь илүү хялбарчилж өгсөн байна. 

1.1 ЦОНХНЫ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Аливаа программыг ачааллахад тухайн программын үндсэн цонх гарч ирдэг. Тиймээс 
тухайн программын цонхтой танилцах, бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийн үүрэг 
зориулалтыг судална. Дээрх түүхий эд материал, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг 
суралцагчдын тоогоор бэлдэнэ.
Программыг ачаалахын тулд хамгийн хялбар арга нь:
1. Keyboard -аас цонх товчлуурыг даран Word гэж бичихэд Microsoft Word гэсэн нэр гарч 
ирэхэд хулганаар нэг товшино. /Зураг 1/

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Зураг 1.Word программ нээх

Программаа сонгож ажиллуулна.

Бичих талбарт WORD гэж бичнэ.
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ДЭЛГЭРҮҮЛБЭЛ:

TITLEBAR

Программын цонхны хамгийн дээд талын мөрийг гарчгийн мөр гэнэ. Энэ мөрөнд файлын 
нэр болон программын нэр байрлана. Жишээ нь зураг дээр DOCUMENT1 нэртэй файлыг 
боловсруулах гэж байна. 
/Зураг 3/

Нэг товших гэсэн ойлголт нь тухайн нэрлэсэн команд, 
эсвэл бүлэг, эсвэл объект дээр хулганы (mouse) заагуурыг 
байрлуулаад хулганы зүүн товчийг нэг удаа дарах үйлдлийг 
хэлнэ

Программын үндсэн цонхны бүтэц
 
• Titlebar /Гарчгийн мөр/
• Backstage View
• Ribbon /Командын зурвас/
• Menu bar
• Бүлэг хэрэгсэл
• Бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх
• Командын дүрс
• Хурдан хандалтын хэсэг
• Төлөвийн мөр

2. Программ ачаалагдаж программын үндсэн дэлгэц гарч ирнэ. /Зураг 2/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

BACKSTAGE VIEW

Цонхны баруун дээд буланд байрлах File цэсийг бүхэлд нь Backstage View гэж нэрлэнэ. /
Зураг 4/

MENUBAR БУЮУ ЦЭС 

Командууд нь командын зурваст байрлахдаа тодорхой төрөл зүйлд хуваагдан байрлах 
бөгөөд үүнийг цэс буюу Tab гэж нэрлэнэ. Дараах цэсүүд байдаг:

1. Home цэсэд үндсэн хэрэглээ бүхий командууд
2. Insert цэсэд баримт, хуудсанд гаднаас объект оруулахтай холбоотой командууд
3. Design цэсэд баримтын загвартай холбоотой командууд
4. Layout цэсэд баримтын хуудас ажиллах командууд
5. References цэсэд ном зүйтэй ажиллах командууд
6. Mailings цэсэд и-мэйлтэй холбоотой командууд
7. Review цэсэд баримтыг засварлах үйл ажиллагаатай холбоотой командууд 
8. View цэсэд баримтын харах тохиргоо хийх командууд байрлана.

КОМАНДЫН ЗУРВАС 

Программын цонхны гарчгийн мөрний доор байрлах командын дүрс бүхий хэсгийг бүхэлд 
нь командын зурвас буюу Ribbon гэж нэрлэнэ. /Зураг 5/

Зураг 4. Backstage View /арын хуудас/

Зураг 5. Ribbon буюу командын зурвас
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Командуудыг бүлэг хэрэгсэл болгон хувааж, зарим нэг командуудыг харилцах цонхонд 
байрлуулан, түүнийг хэрэглэгч өөрөө хүссэн үедээ дуудан ажиллах байдлаар тохируулсан 
байх ба үүнийг бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх буюу Dialog launcher box гэнэ.

БҮЛЭГ ХЭРЭГСЭЛ 

Командууд нь командын зурвас дээр тодорхой төрөл, зүйлд ангилагдан байрлахаас гадна, 
цэс дотроо дахин бүлэг үүсгэн байрлана. Энэ бүлгийг бүлэг хэрэгсэл буюу group гэнэ. Бүлэг 
хэрэгсэл нь хоорондоо зааг үүсгэн байрлах ба тодорхой нэртэй байдаг.

Жишээлбэл: Home цэсэд дараах нэр бүхий бүлэг хэрэгслүүд байрладаг. /зураг 6/
/Улаанаар зурсан зурвас бүлэг хэрэгслийг дүрсэлж байна./

1. Clipboard - завсрын санах ойтой холбоотой командууд байрлана
2. Font - үсгийн хэвжүүлэлттэй холбоотой командууд байрлана
3. Paragraph - параграфийн хэвжүүлэлттэй холбоотой командууд байрлана
4. Styles - бичвэрийн загваруудтай холбоотой командууд байрлана.
5. Editing - баримтыг засварлах үйлдэлтэй холбоотой командууд байрлана.

Нэмэлт цонхыг тухайн бүлэг хэрэгслийн баруун доод буланд байрлах 
сум бүхий дүрс дээр товшиж гаргаж ирнэ.

Зураг 6. Бүлэг хэрэгсэл

Бүлэг хэрэгслүүд нь хэрвээ баруун доод буландаа
энэхүү дүрс бүхий бол нэмэлт цонхтой гэдгийг илтгэнэ.
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  Бүлэг хэрэгсэл. Командууд нь командын зурвас дээр тодорхой төрөл, 
зүйлд ангилагдан байрлахаас гадна, цэс дотроо дахин бүлэг үүсгэн байрлана. 
Энэ бүлгийг бүлэг хэрэгсэл буюу group гэнэ. Бүлэг хэрэгсэл нь хоорондоо зааг 
үүсгэн байрлах ба тодорхой нэртэй байдаг. 

Жишээлбэл: Home цэсэд дараах нэр бүхий бүлэг хэрэгслүүд байрладаг. /зураг 6/
/Улаанаар зурсан зурвас бүлэг хэрэгслийг дүрсэлж байна./
 •  Clipboard – завсрын санах ойтой холбоотой командууд байрлана
 •  Font – үсгийн хэвжүүлэлтэй холбоотой командууд байрлана
 •  Paragraph – параграфийн хэвжүүлэлтэй холбоотой командууд байрлана
 •  Styles – бичвэрийн загваруудтай холбоотой командууд байрлана.
 •  Editing – баримтыг засварлах үйлдэлтэй холбоотой командууд байрлана.

 
Бүлэг хэрэгслүүд нь хэрвээ баруун доод буландаа   энэхүү дүрс бүхий бол нэмэлт 
цонхтой гэдгийг илтгэнэ. 

Командуудыг бүлэг хэрэгсэл болгон хувааж, зарим нэг командуудыг харилцах цонхонд 
байрлуулан, түүнийг хэрэглэгч өөрөө хүссэн үедээ дуудан ажиллах байдлаар тохируулсан 
байх ба үүнийг бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх буюу Dialog launcher box гэнэ.

Зураг 6. Бүлэг хэрэгсэл

Зураг 5. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх 

 • View цэсэд баримтын харах тохиргоо хийх  командууд байрлана.  

Уншиж, судлах хэсэг 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

КОМАНДЫН ДҮРС

Командын дүрс нь гүйцэтгэх үүргээ илэрхийлсэн дүрс бүхий байна. Командын дүрсний 
нэрийг мэдэхийн тулд хулганы заагуурыг дүрс дээр ойртуулан байрлуулахад (хулганы 
товчийг даралгүйгээр) тухайн командын дүрсний нэр болон гүйцэтгэх үйлдлийн тухай 
товч мэдээлэл гарч ирдэг. /Зураг 8/ Мөн тухайн команд гүйцэтгэх хэд хэдэн үүрэгтэй бол 
командын хажууд жижиг хар сум байрлана. Энэ сумыг дарснаар командын дүрсэнд байрлах 
сонголтууд гарч ирдэг.

QUICK ACCESS TOOLBAR /ХУРДАН ХАНДАЛТЫН МӨР/ 

Программын зүүн дээд буланд байрлах Save (хадгалах), Undo (буцаах), Redo (сэргээх) 
командын дүрсүүдийг агуулсан хэсгийг хурдан хандалтын хэсэг буюу Quick Access Tool-
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Зураг  8. Командын дүрс

Зураг  9. Хурдан хандалтын мөр

Зураг  10. Төлөвийн мөр

Чадамжийн элемент 1 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

1.2 БАРИМТЫГ ХАРАХ ГОРИМУУД

Баримттай ажиллах, засварлах, хэвлэхийн өмнө харах зэрэг хэрэглэгчийн хийж байгаа 
үйлдэл бүрд тохиромжтой байдлаар харах горимууд байдаг. Мөн хэрэглэгч өөртөө нийцүүлэн 
баримтыг харах хэмжээг тохируулж болно.

• Read mode /унших горим/
• Print Layout /хэвлэх загварын буюу засварлах горим/
• Web Layout /интернэт орчинд харагдах горим/
• Outline /тоймлож харах горим/
• Draft /ноорог байдлаар харах горим/
• Views /харах хэмжээг өөрчлөх/

ХУУДАСНЫ ХАРАХ ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨХ, ХЭМЖИХ ШУГАМ, ТОР АШИГЛАН ХАРАХ

Баримтыг боловсруулах үед Print Layout горимыг ашиглах ба хэрэглэгч хуудсыг харах хэмжээг 
ихэсгэж болон багасгаж болно. Хуудсыг харах хэмжээг доорх аргуудаар өөрчилж болно.

1. Цонхны баруун доод буланд байрлах Zoom гэсэн командын ихэсгэж багасгаж хэмжээг 
тохируулж болно. /Зураг 1.2-2/

2. Мөн харагдах хэмжээг Mouse scroll + CTRL дарж өөрчилж болно.

Зураг 1.2-1. Харах горим

Зураг 1.2-2. Харагдах хэмжээг өөрчлөх

Mouse scroll гэдэг нь хулганы 2 товчлуурын голд 

байрлах ба түүнийг гүйлгэн хөдөлгөж ашиглана.
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Баримтыг боловсруулах үед Print Layout горимыг ашиглах ба хэрэглэгч хуудсыг 
харах хэмжээг ихэсгэж болон багасгаж болно. Хуудсыг харах хэмжээг доорхи 
аргуудаар өөрчилж болно.  
 1. Цонхны баруун доод буланд байрлах Zoom гэсэн командын ихэсгэж багасгаж 
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Уншиж, судлах хэсэг 
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Уншиж, судлах хэсэг 
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Mouse scroll гэдэг нь хулганы 2 товчлуурын голд байрлах ба 
түүнийг гүйлгэн хөдөлгөж ашиглана. 

2. Мөн харагдах хэмжээг Mouse scroll  + CTRL дарж өөрчилж болно.

3. View цэсний Zoom бүлэг хэрэгслийг сонгон ашиглаж болно.

Хэмжих шугам, торны тусламжтайгаар хуудсанд оруулсан зураг, дүрс, текст 
зэргийн хэмжээ байршлыг хянан хэмжиж болно. 1. Хэмжих шугамнуудыг цонхонд 
гаргахын тулд View цэсний Show бүлэг хэрэгслийн Ruler сонгоно. Баримтын зүүн 
болон дээд талд хэмжих шугам гарч ирнэ. 

Зураг  1.2-3. View Цэс

Зураг  1.2-4. Хэмжих шугам

Чадамжийн элемент 1 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

3. View цэсийн Zoom бүлэг хэрэгслийг сонгон ашиглаж болно.

ХЭМЖИХ ШУГАМ

Tорны тусламжтайгаар хуудсанд оруулсан зураг, дүрс, текст зэргийн хэмжээ байршлыг хянан 
хэмжиж болно. 
1. Хэмжих шугамуудыг цонхонд гаргахын тулд View цэсний Show бүлэг хэрэгслийн Ruler 
сонгоно. Баримтын зүүн болон дээд талд хэмжих шугам гарч ирнэ. 

2. Хэрэв та тор (gridlines) ашиглах гэж байвал View цэсийн Show бүлэг хэрэгслийн Gridlines 
сонголтыг тэмдэглэнэ.

3. Хэрэв та тор (gridlines) ашиглах гэж байвал View цэсийн Show бүлэг хэрэгслийн Gridlines 
сонголтыг тэмдэглэнэ.
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Чадамжийн элемент 1 

Зураг 1.2-3. View Цэс

Зураг 1.2-4. Хэмжих шугам

Зураг 1.2-5. View цэсийн Ruler, Gridlines сонгох
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2. Хэрэв та тор (gridlines) ашиглах гэж байвал View цэсний Show бүлэг хэрэгслийн 
Gridlines сонголтыг тэмдэглэнэ. 

Зураг  14. View Цэсний Ruler, Gridlines сонгох

1.3 ШИНЭ БАРИМТ ҮҮСГЭХ, ХАДГАЛАХ

  WORD программыг ачаалж, шинэ баримт үүсгэхдээ File цэсний 
New командыг сонгоно. /Зураг 1.3-1/

Зураг 1.3-1. Шинэ баримт үүсгэх

Уншиж, судлах хэсэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

WORD программыг ачаалж, шинэ баримт үүсгэхдээ File цэсийн New командыг сонгоно.
/Зураг 1.3-1/

Баримтыг доорх аргуудаар шинээр үүсгэж болно.

1. Хоосон баримт үүсгэх. Word программыг ачааллаж, баримтыг боловсруулахдаа 
ихэвчлэн хоосон баримт үүсгэж, боловсруулалт хийдэг. Хоосон баримт гэдэг нь нэг 
хуудастай, ямар ч загвар ашиглаагүй, цагаан өнгийн хуудас байдаг. Энэ хуудаснаас 
эхлэн баримтын бүх хуудсыг өөрийн хүссэнээр нэмж, боловсруулалт хийнэ. Хоосон 
баримт үүсгэхийн тулд File цэсийн New командаар гарч ирэх цонхны Blank Document 
командыг сонгоно.

2. Бэлэн загвар бүхий баримт үүсгэх. File цэсийн New командаар гарч ирэх цонхны
Blank Document - хоосон баримтаас бусад баримтууд нь бэлэн загварууд юм.

3. Office.com сайтаас загвар татах. Office.com сайтад төрөл бүрийн, маш олон загварууд 
байдаг. Энэ загваруудаас татаж аван өөрийн хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой. Загвар 
татаж аван, шинэ баримт үүсгэхийн тулд /Зураг 1.3- 2/-т үзүүлсэн бичих талбарт өөрийн 
хүссэн загварын нэрийг бичиж хайн татан авч болно.

Зураг 1.3-1. Шинэ баримт үүсгэх 
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2. Хэрэв та тор (gridlines) ашиглах гэж байвал View цэсний Show бүлэг хэрэгслийн 
Gridlines сонголтыг тэмдэглэнэ. 

Зураг  14. View Цэсний Ruler, Gridlines сонгох

1.3 ШИНЭ БАРИМТ ҮҮСГЭХ, ХАДГАЛАХ

  WORD программыг ачаалж, шинэ баримт үүсгэхдээ File цэсний 
New командыг сонгоно. /Зураг 1.3-1/

Зураг 1.3-1. Шинэ баримт үүсгэх

Уншиж, судлах хэсэг 

1.3 ШИНЭ БАРИМТ ҮҮСГЭХ, ХАДГАЛАХ
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Баримтыг доорх аргуудаар шинээр үүсгэж болно.

1. Хоосон баримт үүсгэх. Word программыг ачаалж, баримтыг боловсруулахдаа 
ихэвчлэн хоосон баримт үүсгэж, боловсруулалт хийдэг. Хоосон баримт гэдэг 
нь нэг хуудастай, ямар ч загвар ашиглаагүй, цагаан өнгийн хуудас байдаг. Энэ 
хуудаснаас эхлэн баримтын бүх хуудсыг өөрийн хүссэнээр нэмж, боловсруулалт 
хийнэ. Хоосон баримт үүсгэхийн тулд File цэсний New командаар гарч ирэх цонхны 
Blank Document командыг сонгоно.  
2. Бэлэн загвар бүхий баримт үүсгэх. File цэсний New командаар гарч ирэх цонхны  
Blank Document – хоосон баримтаас бусад баримтууд нь бэлэн загварууд юм.
3. Office.com сайтаас загвар татах. Office.com вэб сайтад төрөл бүрийн, маш 
олон тооны загварууд байдаг. Энэ загваруудаас татаж аван өөрийн хүссэнээрээ 
өөрчлөх боломжтой. Загвар татаж аван, шинэ баримт үүсгэхийн тулд /Зураг 1.3-
2/-т үзүүлсэн бичих талбарт өөрийн хүссэн загварын нэрийг бичиж хайн татан авч 
болно.

Зураг 1.3-2. Онлайнаар хайлт хийж нээх

Зураг 1.3-3. Хадгалах

 Баримтыг боловсруулж байгаа бол та заавал хадгалах шаардлагатай. 
Хадгалахын тулд /зураг 1.3-3/:

Чадамжийн элемент 1 

Зураг 1.3-2. Онлайнаар хайлт хийж нээх
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хийнэ. Хоосон баримт үүсгэхийн тулд File цэсний New командаар гарч ирэх цонхны 
Blank Document командыг сонгоно.  
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Зураг 1.3-3. Хадгалах

 Баримтыг боловсруулж байгаа бол та заавал хадгалах шаардлагатай. 
Хадгалахын тулд /зураг 1.3-3/:

Чадамжийн элемент 1 

Баримтыг боловсруулж байгаа бол та заавал хадгалах шаардлагатай. Хадгалахын тулд 
/зураг 1.3-3/: 

ХАДГАЛАХ АРГУУД:

1. File цэсийн Save командыг дарж хадгалах замаа тодорхойлон нэрээ өгч хадгална.
2. CTRL+S гарын хослолыг дарж хадгалж болно.
3. Хурдан хандалтын хэсэг буюу Quick Access Toolbar хэсгээс энэ командыг дарж хадгалж 
болно.
4. Мөн нэр болон өргөтгөлийг өөрчилж хадгалахад SAVE AS буюу F12 товчлуур дарж 
хадгална.
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Баримт боловсруулахдаа зайлшгүй хуудасны тохиргоог хийх шаардлагатай. Дараах 
ойлголттой танилцъя:

Хуудсанд тохиргоо хийх
Хуудсанд суурь дэвсгэр оруулах, хүрээ оруулах, хөл толгой оруулах

Хуудсыг тохируулахдаа Word дээр Layout цэсийг ашиглан тохируулна. Мөн Ruler буюу шугам 
ашиглан тохируулж болно.

Page Setup
/хуудасны тохиргоо/

1. Margins. Цаасны захуудын зайг тохируулна.
2. Orientation. Цаасыг хөндлөн, босоо болгоно.
3. Size. Цаасны стандарт хэмжээснүүдийг тодорхойлно.
4. Columns. Баримтыг багана болгон хуваана.
5. Breaks. Баримтыг хуваана.
6. Line Numbers. Мөрийг дугаарлана.
7. Hyphenation. Үгийг бичихэд цаасны хэмжээ хүрэлцэхгүй 
үг тасрах тохиолдолд зураасаар тэмдэглэн дараагийн 
мөрөнд холбоно.

Жишээлбэл: Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг ший
-дэхээр тийм үйл явдал боллоо.

Page setup бүлэг хэрэгслийг гаргаж ирэхдээ:

1. Layout цэсийн Page Setup бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхийг нээнэ.
2. Ажлын талбарын Ruler буюу шугам дээр хулганы зөв товчлуурыг 2 дарж нээнэ.

Page Setup бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүргийг /Хүснэгт 1/ хүснэгтэд тайлбарлав.

1.4 ЦААСНЫ ТОХИРГОО
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Хадгалах аргууд:
1. File цэсний Save командыг дарж хадгалах замаа тодорхойлон нэрээ өгч 
хадгална.
2. CTRL+S гарын хослолыг дарж хадгалж болно.
3. Хурдан хандалтын хэсэг буюу Quick Access Toolbar  хэсгээс   энэ командыг 
дарж хадгалж болно.
4. Мөн нэр болон өргөтгөлийг өөрчилж хадгалахад SAVE AS буюу F12 товчлуур 
дарж хадгална.

1.4 ЦААСНЫ ТОХИРГОО

 Баримт боловсруулахдаа зайлшгүй хуудасны тохиргоог хийх шаардлагатай.
 Дараах ойлголттой танилцая:

 ֍    Хуудсанд тохиргоо хийх
 ֍   Хуудсанд суурь дэвсгэр оруулах, хүрээ оруулах, хөл толгой оруулах

 Хуудсыг тохируулахдаа Word дээр Layout цэсийг ашиглан 
тохируулна. Мөн Ruler буюу шугам ашиглан тохируулж болно.      

Зураг 1.4-1. Layout цэс

Хэвлэх төхөөрөмжийн хэмжээ болон баримтын цаасны 
хэмжээ 2 адилхан байх шаардлагатай. 

Page setup бүлэг хэрэгслийг гаргаж ирэхдээ: 
1. Layout цэсний Page Setup бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхийг нээнэ.
2. Ажлын талбарын Ruler буюу шугам дээр хулганы зөв товчлуурыг 2 дарж 
нээнэ. 
Page Setup бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүргийг  /Хүснэгт 1/ хүснэгтэд тайлбарлав.

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 1.4-1. Layout цэс

Хүснэгт 1.4-2. Layout цэс

Хэвлэх төхөөрөмжийн хэмжээ болон баримтын цаасны 

хэмжээ 2 адилхан байх шаардлагатай.

БҮЛЭГ ХЭРЭГСЭЛ КОМАНДЫН ҮҮРЭГ /ТАЙЛБАР/
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Page setup бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхыг гарган бүх тохиргоог хийж болно. Нэмэлт цонх 
нь Margins, Paper, Layout гэсэн 3 хавтастай.

Page setup бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхыг гарган бүх тохиргоог хийж болно. Нэмэлт цонх 
нь Margins, Paper, Layout гэсэн 3 хавтастай.
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Хүснэгт 1.4-2. Layout цэс

Зураг 1.4-2. Margins хавтас

Page setup бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхыг гарган бүх тохиргоог хийж болно.  
Нэмэлт цонх нь Margins, Paper, Layout гэсэн 3 хавтастай. 
Margins хавтас зураг (1.4-2)

БҮЛЭГ ХЭРЭГСЭЛ КОМАНДЫН ҮҮРЭГ /ТАЙЛБАР/

Page Setup
/хуудасны тохиргоо/

• Мargins. Цаасны захуудын зайг тохируулна.
• Orientation. Цаасыг хөндлөн, босоо болгоно.
• Size. Цаасны стандарт хэмжээсүүдийг тодорхойлно.
• Columns. Баримтыг багана болгон хуваана.
• Breaks. Баримтыг хуваана.
• Line Numbers. Мөрийг дугаарлана.
• Hyphenation. Үгийг бичихэд цаасны хэмжээ 
хүрэлцэхгүй үг тасрах тохиолдолд зураасаар 
тэмдэглэн дараагийн мөрөнд холбоно.
Жишээбэл: Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг ший-
дэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. /шийдэхээр гэсэн 
үгийг тасалсан байна/

Чадамжийн элемент 1 

Margins хавтас зураг (1.4-2)
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Зураг 1.4-3. Paper хавтас

Paper хавтас зураг (1.4-3)

Layout хавтас (зураг 1.4-4)

Зураг 1.4-4. Layout хавтас

1.5 ХУУДСАНД СУУРЬ ДЭВСГЭР ОРУУЛАХ, ХҮРЭЭ ОРУУЛАХ, ХӨЛ ТОЛГОЙ 
ОРУУЛАХ

 Хуудсанд дэвсгэр өнгө болон зураг оруулахдаа Design цэсний Page Back-
ground бүлэг хэрэгслийг ашиглана. 

Зураг 1.5-1. Page Background бүлэг хэрэгсэл

Уншиж, судлах хэсэг 

Paper хавтас зураг (1.4-3)
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Хуудсанд дэвсгэр өнгө болон зураг оруулахдаа Design цэсийн Page Background бүлэг 
хэрэгслийг ашиглана.

WATERMARK - ХУУДСАНД УСАН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ОРУУЛАХ

Дээрх хэрэглүүрийг нээж Custom Watermark гэсэн команд дээр дарж доорх цонхыг нээнэ. 
Энэ цонхны тусламжтайгаар хуудсыг зураг болон текстээр дүүргэнэ. /Зураг 1.5-2/

1.5 ХУУДСАНД СУУРЬ ДЭВСГЭР ОРУУЛАХ, ХҮРЭЭ ОРУУЛАХ, ХӨЛ ТОЛГОЙ ОРУУЛАХ
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Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 1.4-3. Paper хавтас
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Зураг 1.5-1. Page Background бүлэг хэрэгсэл

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 1.4-4. Layout хавтас

Зураг 1.5-2. Printed Watermark бүлэг хэрэгсэл

1.5-1. Page Background бүлэг хэрэгсэл

28

Page Color – Хуудсыг өнгөөр дүүргэх
Гарч ирэх өнгийн сонголттой цонхноос хуудас дүүргэх өнгөө сонгоно.

Watermark – Хуудсанд усан тэмдэглэгээ оруулах
Дээрх хэрэглүүрийг нээж Custom Watermark гэсэн команд дээр дарж доорх цонхыг 
нээнэ. Энэ цонхны тусламжтайгаар хуудсыг зураг болон текстээр дүүргэнэ. /Зураг 
1.5-2/

Зураг 1.5-2. Printed Watermark бүлэг хэрэгсэл

Зураг 1.5-3. Page Color бүлэг хэрэгсэл

Диагоналиар

Чадамжийн элемент 1 
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PAGE COLOR - ХУУДСЫГ ӨНГӨӨР ДҮҮРГЭХ

Гарч ирэх өнгийн сонголттой цонхноос хуудас дүүргэх өнгөө сонгоно.

PAGE BORDERS - ХУУДСАНД ХҮРЭЭ ХИЙНЭ.
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Page Color – Хуудсыг өнгөөр дүүргэх
Гарч ирэх өнгийн сонголттой цонхноос хуудас дүүргэх өнгөө сонгоно.

Watermark – Хуудсанд усан тэмдэглэгээ оруулах
Дээрх хэрэглүүрийг нээж Custom Watermark гэсэн команд дээр дарж доорх цонхыг 
нээнэ. Энэ цонхны тусламжтайгаар хуудсыг зураг болон текстээр дүүргэнэ. /Зураг 
1.5-2/

Зураг 1.5-2. Printed Watermark бүлэг хэрэгсэл

Зураг 1.5-3. Page Color бүлэг хэрэгсэл

Диагоналиар

Чадамжийн элемент 1 

Зураг 1.5-3. Page Color бүлэг хэрэгсэл 
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Page Borders – Хуудсанд хүрээ хийнэ.

Зураг 1.5-4. Page Border бүлэг хэрэгсэл

Зураг 1.5-5. Хуудсанд хөл ба толгой хийсэн байдал

Хуудсанд толгой, хөл оруулах:

Жишээлбэл: Толгой, хөлийн мөрт бичвэр оруулж хуудас болгон дээр дахин 
автоматаар давтагдаж гарна. Хуудасны дугаарлалтыг хөлийн мөрөнд хийсэн ба 
мөн хуудас болгонд автоматаар дугаарлана. /Зураг 1.5-5/

 Толгой, хөл оруулах гэдэг нь хуудас бүрт дахин давтагдах 
толгойн мөрний бичвэр болон хөлийн мөрний бичвэрүүдийг 
хэлнэ. Жишээлбэл: Хуудас болгонд дугаар оруулья гэвэл Insert 
цэсний Page Number хэрэглүүрийг дарж толгой эсвэл хөлийн 
хэсэгт бичиж болно.

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 1.5-4. Page Border бүлэг хэрэгсэл Хуудсанд 
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ТОЛГОЙ, ХӨЛ ОРУУЛАХ:

Зураг 1.5-5. Хуудсанд хөл ба толгой хийсэн байдал

Толгой, хөл оруулах гэдэг нь хуудас бүрд дахин давтагдах толгойн мөрний бичвэр 

болон хөлийн мөрний бичвэрүүдийг хэлнэ. Жишээлбэл: Хуудас болгонд дугаар 

оруулъя гэвэл Insert цэсийн Page Number хэрэглүүрийг дарж толгой эсвэл хөлийн 

хэсэгт бичиж болно.

Жишээлбэл: Толгой, хөлийн мөрт бичвэр оруулж хуудас болгон дээр дахин автоматаар 
давтагдаж гарна. Хуудасны дугаарлалтыг хөлийн мөрөнд хийсэн ба мөн хуудас болгонд 
автоматаар дугаарлана. /Зураг 1.5-5/ 
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ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ

Асуулт 1. Программыг ачааллуулахдаа алийг сонгон ажиллуулах вэ?

а. Start -Run -Word гэж бичээд Word гарч ирэхэд сонгох
б. Start-ALL Programs -Microsoft Office-Microsoft Office Word
в. Taskbar дээр байрлуулсан бол шууд татаж гаргах
г. Бүгд зөв

Асуулт 2. Хуудасны харах горим аль цэсэд байрлах вэ?

а. Home цэс.
б. Insert цэс
в. View цэс.
г. File цэс

Асуулт 3. Wоrd программ дээр Бүлэг хэрэгсэл гэж аль тодорхойлолтыг хэлэх вэ?

а. Команд
б. Нэг шинж чанар бүхий командууд
в. Командууд нь командын зурвас дээр тодорхой төрөл, зүйлд ангилагдан
байрлахаас гадна, цэс дотроо дахин бүлэг үүсгэн байрлана.  
г. Цэсүүд

Асуулт 4. Word программ нь ................................................ тохиромжтой.

а. Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулахад
б. Зураг засварлахад
в. Тоглоом зохиоход
г.  Баримт бичиг боловсруулахад

Асуулт 5. Scroll гэдэг нь гүйлгэн харахад зориулагдсан хэрэгсэл юм.

а. Үнэн
б. Худал

Асуулт 6. Баримтыг хадгалахдаа аль товчлуурын хослолыг дарах вэ?.

а. CTRL+C
б. CTRL+S
в. SHIFT+S
г. SHIFT+C

Асуулт 7. Хадгалсан файлын төрөл буюу өргөтгөлийг *.pdf болгон хадгалж болно.

а. Үнэн
б. Худал
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Асуулт 8. Баримтыг боловсруулж дуусжээ. Гэтэл “МБУЧОСургууль ” гэсэн үгийг баримтын 
бүх хуудсанд оруулах шаардлага гарав. Аль аргыг хэрэглэх вэ? Нэг хариултыг сонгоно уу.

а. Хуудас бүрд уг өгүүлбэрийг жижиг хэмжээгээр бичиж оруулна.
б. Хуудас дугаарлах хэлбэрээр оруулах
в. Өгүүлбэрийг хуулаад хуудас бүрд Paste командаар гаргаж тавина.
г. Хөл ба толгойн мэдээлэл хэлбэрээр бичиж оруулна.

Асуулт 9. Хуудасны хэмжээг өөрчлөхдөө Layout цэсийн Paragraph бүлэг хэрэгслийг ашиглана.

а. Үнэн
б. Худал

Асуулт 10. Хуудсанд дэвсгэр зураг оруулахдаа алийг ашиглах вэ?

а. Insert - Picture
б. Insert - Shapes
в. Design - Watermark
г. Design - Color

Асуулт 11. Цаасыг хөндлөн чиглэлтэй болгохдоо аль командыг ашиглах вэ?

а. Portrait
б. Landscape
в. Margins
г. Columns

Асуулт 12. Баримтын бичвэрийг 2 баганан хэлбэрт хуваан бичихэд аль командыг сонгох вэ?

а. Portrait
б. Landscape
в. Margins
г. Columns
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

ГШҮ 2. БИЧВЭРТЭЙ АЖИЛЛАХ

2.1. ТҮР САНАХ ОЙТОЙ АЖИЛЛАХ

Түр санах ой буюу завсрын санах ойд /clipboard/ хуулах, хайчлах, таслах зэрэг 

үйлдлийг түр санан түүнийг гаргаж ирэх үйлдэл багтана. Microsoft office-ийн багц 

программд түр санах ойд 24 үйлдлийг түр санадаг. /Зураг 3.1 /
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Энэхүү бүлэг хэрэгсэл нь Word программын Home үндсэн цэсэд байрладаг. 
Гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.1-1/ хүснэгтэнд тайлбарлав.

Түр санах ой буюу завсрын санах ойд /clipboard/ хуулах, хайчлах, 
таслах зэрэг үйлдлийг түр санан түүнийг гаргаж ирэх үйлдэл 
багтана. Microsoft office-ийн багц программд түр санах ойд 24 
үйлдлийг түр санадаг. /Зураг 3.1 /

 Энэ нэмэлт 
товчлуурыг дарснаар 
доорх цонх нээгдэх ба 
24 хүртлэх хуулсан 
болон тасалсан 
мэдээллийг санана.

ГШҮ 2. БИЧВЭРТЭЙ АЖИЛЛАХ 
 
 2.1. ТҮР САНАХ ОЙТОЙ АЖИЛЛАХ

Зураг 2.1-1. Clipboard бүлэг хэрэгсэл

Командын нэр Үүрэг Гарын хослол

Paste  гаргах Ctrl+V
Cut   таслан зөөх Ctrl+X
Copy хуулах Ctrl+C
Format Painter  баримтын сонгогдсон объект 

ба бичвэрээс хэвийг хуулах 
Ctrl+Shift+C

Хүснэгт 2.1-1. Clipboard бүлэг хэрэгсэл дэх командууд

Чадамжийн элемент 1 

Энэхүү бүлэг хэрэгсэл нь Word программын Home үндсэн цэсэд байрладаг. Гүйцэтгэх үүрэг 
болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.1-1/ хүснэгтэд тайлбарлав.

Зураг 2.1-1. Clipboard бүлэг хэрэгсэл

Хүснэгт 2.1-1. Clipboard бүлэг хэрэгсэл дэх командууд

Командын нэр   Үүрэг    Гарын хослол

Paste     гаргах     Ctrl+V

Cut     таслан зөөх    Ctrl+X

Copy     хуулах                 Ctrl+C

Format Painter       Ctrl+Shift+C

баримтын 
сонгогдсон объект 

ба бичвэрээс хэвийг 
хуулах
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Хүснэгт 2.1-2. Format Painter ашиглах  

Зураг 2.2-1. Font бүлэг хэрэгсэл

Командын нэр        Гүйцэтгэх үүрэг       Жишээ

Format Painter                                     Хэвийг хуулна

Font бүлэг хэрэгсэл

Текстийн хэвжүүлэлтийг хуулах. Хэрэв ямар нэгэн текст болон дүрс, хүснэгтийн зөвхөн 
хэвжүүлэлтийг нь хуулж хэрэглэх бол тухайн текстийн аль нэг хэсэгт курсорыг байрлуулаад 
Home цэсийн Clipboard бүлэг хэрэгслийн Format Painter командын дүрсийг дарна. Үүний 
дараа хэвжүүлэлтийг нь хуулж тавих текстийн дээгүүр хулганы заагуураар дарна.

2.2 ТЕКСТТЭЙ АЖИЛЛАХ

Home цэсийн Font бүлэг хэрэгсэлд байрлах дараах үүрэг бүхий командуудаар үсгийг 
форматлах буюу хэвжүүлж болно. /Зураг 2.2-1/
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 Текстийн хэвжүүлэлтийг хуулах. Хэрэв ямар нэгэн текст болон дүрс, 
хүснэгтийн зөвхөн хэвжүүлэлтийг нь хуулж хэрэглэх бол тухайн текстийн аль 
нэг хэсэгт курсорыг байрлуулаад Home цэсний Clipboard бүлэг хэрэгслийн For-
mat Painter командын дүрсийг дарна. Үүний дараа хэвжүүлэлтийг нь хуулж тавих 
текстийн дээгүүр хулганы заагуураар дарна. 

Командын нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ
Font бүлэг

Format Painter Хэвийг хуулна

Хүснэгт 2.1-2. Format Painter ашиглах

2.2 ТЕКСТТЭЙ АЖИЛЛАХ

 Home цэсний Font бүлэг хэрэгсэлд байрлах дараах үүрэг бүхий 
командуудаар үсгийг форматлах буюу хэвжүүлж болно. /Зураг 2.2-1/

Зураг 2.2-1. Font бүлэг хэрэгсэл

Уншиж, судлах хэсэг 
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 Текстийн хэвжүүлэлтийг хуулах. Хэрэв ямар нэгэн текст болон дүрс, 
хүснэгтийн зөвхөн хэвжүүлэлтийг нь хуулж хэрэглэх бол тухайн текстийн аль 
нэг хэсэгт курсорыг байрлуулаад Home цэсний Clipboard бүлэг хэрэгслийн For-
mat Painter командын дүрсийг дарна. Үүний дараа хэвжүүлэлтийг нь хуулж тавих 
текстийн дээгүүр хулганы заагуураар дарна. 

Командын нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ
Font бүлэг

Format Painter Хэвийг хуулна

Хүснэгт 2.1-2. Format Painter ашиглах

2.2 ТЕКСТТЭЙ АЖИЛЛАХ

 Home цэсний Font бүлэг хэрэгсэлд байрлах дараах үүрэг бүхий 
командуудаар үсгийг форматлах буюу хэвжүүлж болно. /Зураг 2.2-1/

Зураг 2.2-1. Font бүлэг хэрэгсэл

Уншиж, судлах хэсэг 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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 Font бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг Хүснэгт 2.1-3 
хүснэгтэд тайлбарлав.
        

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын хослол

Font Фонтын төрлүүдээс сонголт 
хийж бичвэрийн шрифтийг 
өөрчилнө.

МБУЧОС /Arial/
МБУЧОС /Minion 
Pro/

Ctrl+Shift+F

Font Size Үсгийн хэмжээг өөрчилнө. МБУЧОС
МБУЧОС

Ctrl+[ , Ctrl+]

Increase Font 
Size

Үсгийн хэмжээг ихэсгэнэ. МБУЧОС Ctrl+]

Decrease Font 
Size

Үсгийн хэмжээг багасгана. МБУЧОС Ctrl+[

Bold Текстийн хэлбэрийг тод, 
өргөн болгоно.

МБУЧОС Ctrl+B

Italic Текстийн хэлбэрийг бичмэл, 
налуу болгоно.

МБУЧОС Ctrl+I

Underline Текстийн доогуур зураас 
татна.

МБУЧОС Ctrl+U

Shadow Текстийг сүүдэртэй мэт 
болгоно.

Striketrought Текстийг дарж зураас татна. МБУЧОС

Subscript Текстийн үсгийг индексээр 
бичнэ.

МБУЧОС
H2O

Ctrl+Shift+=

Superscript Текстийн үсгийг зэргийн 
хэлбэрт шилжүүлэн бичнэ.

МБУЧОС

 12²⁵
Ctrl+Shift++

Хүснэгт 2.1-3.

Чадамжийн элемент 1 
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Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын 

хослол

Change Case

Sentence Case – Өгүүлбэрийн эхний үсэг бүрийг 
том үсгээр солино.
Lowercase – бүх үсгийг жижиг үсэг болгоно.
Uppercase – БҮХ ҮСГИЙГ ТОМ ҮСЭГ БОЛГОНО.
Capitalize Each Word – Үг Бүрийн Эхний Үсгийг 
Том Үсэг Болгоно.
Toggle Case – үГ бҮРИЙН эХНИЙ үСГИЙГ 
жИЖИГ эСВЭЛ тОМ үСГЭЭР бУСАД Үсгийг Том 
Эсвэл Жижиг Үсгээр Илэрхийлнэ.

Shift+F3

Text Effects 
and Typogra-
phy

Текстэнд төрөл бүрийн эффект 
оруулна. 

Text Highligth 
color Текстэнд тодруулагч ашиглана.

Font Color Текстийн өнгийг өөрчилнө. 
МБУЧОС
МБУЧОС
МБУЧОС

Clear All For-
matting Текстэнд оруулсан бүх хэвжүүлэлтийг устгана. 

Уншиж, судлах хэсэг 

Font бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг Хүснэгт 2.1-1 хүснэгтэд 
тайлбарлав.

 Хүснэгт 2.2-1
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

Мөн текстийг Home цэсийн Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонхонд байрлах дараах үүрэг 
бүхий командуудаар хэвжүүлнэ. /Зураг 2.2-2/

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн нэмэлт 
цонхонд байрлуулсан байдаг. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь Font, Advanced гэсэн 2 
талбартай.
Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх байрлах тус тусдаа үүрэг бүхий командуудыг Хүснэгт 2.2-
2 дээр тайлбарлав.
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Мөн текстийг Home цэсний Font бүлэг хэрэгсэлийн нэмэлт цонхонд байрлах 
дараах үүрэг бүхий командуудаар хэвжүүлнэ. /Зураг 3-3/ 

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн 
нэмэлт цонхонд байрлуулсан байдаг. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь Font, 
Advanced гэсэн 2 талбартай.  

Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх байрлах тус тусдаа үүрэг бүхий командуудыг  
Хүснэгт 2.1-4 дээр тайлбарлав.

Зураг 2.2-2.  Font бүлэг хэрэгсэл

           

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ

FONT
Double 
Striketrought

Текстийн дундуур давхар зураас 
татна. 

МБУЧОС
МБУЧОС

Small Caps Бүх жижиг үсэгнүүдийг том үсэг 
болгоно. Гэхдээ жижиг үсэгнийхээ 
өндөртэй ижил хэмжээтэй байна. 

Хүснэгт 2.1.-4

Чадамжийн элемент 1 

Зураг 2.2-2. Font бүлэг хэрэгсэл

 Хүснэгт 2.2-236

Мөн текстийг Home цэсний Font бүлэг хэрэгсэлийн нэмэлт цонхонд байрлах 
дараах үүрэг бүхий командуудаар хэвжүүлнэ. /Зураг 3-3/ 

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн 
нэмэлт цонхонд байрлуулсан байдаг. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь Font, 
Advanced гэсэн 2 талбартай.  

Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх байрлах тус тусдаа үүрэг бүхий командуудыг  
Хүснэгт 2.1-4 дээр тайлбарлав.

Зураг 2.2-2.  Font бүлэг хэрэгсэл

           

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ

FONT
Double 
Striketrought

Текстийн дундуур давхар зураас 
татна. 

МБУЧОС
МБУЧОС

Small Caps Бүх жижиг үсэгнүүдийг том үсэг 
болгоно. Гэхдээ жижиг үсэгнийхээ 
өндөртэй ижил хэмжээтэй байна. 

Хүснэгт 2.1.-4

Чадамжийн элемент 1 
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Хүснэгт 2.1-4. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт командуудын үүрэг

Командын нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ

All Caps Бүх жижиг үсэгнүүдийг том 
үсэг болгоно.

мбучос
МБУЧОС

Hidden Сонгосон текстийг нууна МБУЧОС

ADVANCED

Character Spacing Үсэг хоорондын зайны тохиргоог хийх

Scale Үсгийн хувь хэмжээг 
нэмэгдүүлж, багасгана.

МБУЧОС
МБУЧОС
/200%/
МБУЧОС /80%/

Spacing

Normal
Үсэг хоорондын зайн хэмжээ 
хэвийн

МБУЧОС
МБУЧОС

Expanded
Үсэг хоорондын зайн хэмжээ 
нэмэгдүүлэх

МБУЧОС
М Б У Ч О С

Condensed
Үсэг хоорондын зайн хэмжээ 
багасгах

МБУЧОС
МБУЧОС

Position

Normal
Хэвийн бичвэрийн мөр МБУЧОС

МБУЧОС

Raised
Хэвийн бичвэрийн мөрнөөс 
дээшлүүлэн бичих

МБУЧОС
МБУЧОС

Condensed
Хэвийн бичвэрийн мөрнөөс 
доошлуулан бичих

МБУЧОС
МБУЧОС

Уншиж, судлах хэсэг 

Хүснэгт 2.2-3. Font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт 
командуудын үүрэг
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Зураг 2.3-1 Paragraph бүлэг хэрэгсэл

Хүснэгт 2.3-1
38

2.2. ПАРАГРАФТАЙ АЖИЛЛАХ

 Paragraph бүлэг хэрэгсэлд параграф буюу догол мөр, цогц өгүүлбэртэй 
ажиллах үүрэг бүхий командууд байрлана.  /Зураг 3.4/

   Параграф гэдэг нь цогц өгүүлбэрийг хэлэх бөгөөд   / 
   enter/ товчлуур дарах хүртэлх зайг хэлнэ. 

Жишээлбэл: 2 параграфтай өгүүлбэр оруулав.
1. Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг шиидэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. 
Хичээлээ тараад өдөр бүр хажуугаар нь өнгөрдөг цэцэрлэгт анх удаа оръё гэж 
боджээ. 
2. Гунигтай сэтгэл нь тавгүй байлаа… сүүлийн үед хичээлдээ нэлээд 
муудсан байв. Үргэлж базахгүй дүн авч байлаа. Орчиндоо юу болж байгааг 
анзаарах ч сөхөөгүй бодлогшрон явсаар урт сандалын өнцөгт суув. 

Зураг 3.4. Paragraph бүлэг хэрэгсэл

Paragraph бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.2-
1/ хүснэгтэнд тайлбарлав.
          

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын 

хослол

Bullets Параграф болгоныг 
тэмдэгтээр тодотгон 
дугаарлана.

•  МБУЧОС
•  МБУЧОС
•  МБУЧОС

Alt+h+u

Numbering Параграф болгоныг тоогоор 
дугаарлана.

1.  МБУЧОС
2.  МБУЧОС
3.  МБУЧОС

Alt+h+n

Multilevel list Параграфыг дугаарлахдаа 
тоо болон тэмдэгтээр 
жагсаан дугаарлана.

1. МБУЧОС
   1.1. МБУЧОС
     1.1.1.МБУЧОС

Alt+h+m

Decrease In-
dent 

Параграфын догол мөрийг 
буюу урд зайг арилгана

         МБУЧОС
МБУЧОС
МБУЧОС

Хүснэгт 2.2-1

Чадамжийн элемент 1 
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2.2. ПАРАГРАФТАЙ АЖИЛЛАХ

 Paragraph бүлэг хэрэгсэлд параграф буюу догол мөр, цогц өгүүлбэртэй 
ажиллах үүрэг бүхий командууд байрлана.  /Зураг 3.4/

   Параграф гэдэг нь цогц өгүүлбэрийг хэлэх бөгөөд   / 
   enter/ товчлуур дарах хүртэлх зайг хэлнэ. 

Жишээлбэл: 2 параграфтай өгүүлбэр оруулав.
1. Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг шиидэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. 
Хичээлээ тараад өдөр бүр хажуугаар нь өнгөрдөг цэцэрлэгт анх удаа оръё гэж 
боджээ. 
2. Гунигтай сэтгэл нь тавгүй байлаа… сүүлийн үед хичээлдээ нэлээд 
муудсан байв. Үргэлж базахгүй дүн авч байлаа. Орчиндоо юу болж байгааг 
анзаарах ч сөхөөгүй бодлогшрон явсаар урт сандалын өнцөгт суув. 

Зураг 3.4. Paragraph бүлэг хэрэгсэл

Paragraph бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.2-
1/ хүснэгтэнд тайлбарлав.
          

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын 

хослол

Bullets Параграф болгоныг 
тэмдэгтээр тодотгон 
дугаарлана.

•  МБУЧОС
•  МБУЧОС
•  МБУЧОС

Alt+h+u

Numbering Параграф болгоныг тоогоор 
дугаарлана.

1.  МБУЧОС
2.  МБУЧОС
3.  МБУЧОС

Alt+h+n

Multilevel list Параграфыг дугаарлахдаа 
тоо болон тэмдэгтээр 
жагсаан дугаарлана.

1. МБУЧОС
   1.1. МБУЧОС
     1.1.1.МБУЧОС

Alt+h+m

Decrease In-
dent 

Параграфын догол мөрийг 
буюу урд зайг арилгана

         МБУЧОС
МБУЧОС
МБУЧОС

Хүснэгт 2.2-1

Чадамжийн элемент 1 
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2.2. ПАРАГРАФТАЙ АЖИЛЛАХ

 Paragraph бүлэг хэрэгсэлд параграф буюу догол мөр, цогц өгүүлбэртэй 
ажиллах үүрэг бүхий командууд байрлана.  /Зураг 3.4/

   Параграф гэдэг нь цогц өгүүлбэрийг хэлэх бөгөөд   / 
   enter/ товчлуур дарах хүртэлх зайг хэлнэ. 

Жишээлбэл: 2 параграфтай өгүүлбэр оруулав.
1. Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг шиидэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. 
Хичээлээ тараад өдөр бүр хажуугаар нь өнгөрдөг цэцэрлэгт анх удаа оръё гэж 
боджээ. 
2. Гунигтай сэтгэл нь тавгүй байлаа… сүүлийн үед хичээлдээ нэлээд 
муудсан байв. Үргэлж базахгүй дүн авч байлаа. Орчиндоо юу болж байгааг 
анзаарах ч сөхөөгүй бодлогшрон явсаар урт сандалын өнцөгт суув. 

Зураг 3.4. Paragraph бүлэг хэрэгсэл

Paragraph бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.2-
1/ хүснэгтэнд тайлбарлав.
          

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын 

хослол

Bullets Параграф болгоныг 
тэмдэгтээр тодотгон 
дугаарлана.

•  МБУЧОС
•  МБУЧОС
•  МБУЧОС

Alt+h+u

Numbering Параграф болгоныг тоогоор 
дугаарлана.

1.  МБУЧОС
2.  МБУЧОС
3.  МБУЧОС

Alt+h+n

Multilevel list Параграфыг дугаарлахдаа 
тоо болон тэмдэгтээр 
жагсаан дугаарлана.

1. МБУЧОС
   1.1. МБУЧОС
     1.1.1.МБУЧОС

Alt+h+m

Decrease In-
dent 

Параграфын догол мөрийг 
буюу урд зайг арилгана

         МБУЧОС
МБУЧОС
МБУЧОС

Хүснэгт 2.2-1

Чадамжийн элемент 1 
2.3 ПАРАГРАФТАЙ АЖИЛЛАХ

Paragraph бүлэг хэрэгсэлд параграф буюу догол мөр, цогц өгүүлбэртэй ажиллах үүрэг бүхий 
командууд байрлана. /Зураг 2.3-1/

Жишээлбэл: 2 параграфтай өгүүлбэр оруулав.

1. Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. Хичээлээ 
тараад өдөр бүр хажуугаар нь өнгөрдөг цэцэрлэгт анх удаа оръё гэж боджээ.

2. Гунигтай сэтгэл нь тавгүй байлаа... сүүлийн үед хичээлдээ нэлээд муудсан байв. 
Үргэлж базаахгүй дүн авч байлаа. Орчиндоо юу болж байгааг анзаарах ч сөхөөгүй 
бодлогошрон явсаар урт сандлын өнцөгт суув.

Paragraph бүлэг хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг болон гарын хослолыг /Хүснэгт 2.2- 1/ хүснэгтэнд 
тайлбарлав.

Параграф гэдэг нь цогц өгүүлбэрийг хэлэх бөгөөд enter/ товчлуур дарах 

хүртэлх зайг хэлнэ.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

39

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ Гарын 

хослол

Increase Indent Параграфыг догол мөртэй  
болгоно.

МБУЧОС
    МБУЧОС
          МБУЧОС

Sort Параграфыг эрэмбэлэх 
/үсгийн дарааллаар 
болон тооны дарааллаар 
эрэмбэлнэ./

Монгол 
Орос 
Хятад 
Герман

Герман
Монгол 
Орос 
Хятад 

Show/Hide Параграфыг илтгэх дүрсийг 
үзүүлнэ эсвэл нууна. 

Ctrl+8

Align Left Параграф ба объектыг 
хуудасны зүүн талд шахаж 
зэрэгцүүлнэ.

Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ

Ctrl+L

Center Параграфыг ба объектыг 
хуудасны гол байрлуулна.

Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 

нэгэн явдал 
болжээ

Ctrl+E

Align Right Параграфыг ба объектыг 
хуудасны баруун талд 
шахаж зэрэгцүүлнэ.

Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 

нэгэн явдал 
болжээ

Ctrl+R

Justify Параграфыг ба объектыг 
хуудасны баруун болон 
зүүн талаас аль аль талаас 
тэнцүү зэрэгцүүлнэ. /баримт 
боловсруулах явцдаа үүгээр 
зэрэгцүүлэлт хийвэл эмх 
цэгцтэй харагдана/

Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ.

Ctrl+J

Уншиж, судлах хэсэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1

40

Line and Para-
graph spacing

Мөр хоорондын зайг 
тохируулна.

Тэр өдөр Алиса 

охины хувь заяаг 

шийдэхээр тийм 

нэгэн явдал 

болжээ.

 /мөрийг 1,5 ээр 
нэмэгдүүлэв/

Shading Идэвхтэй байгаа  объектыг 
өнгөөр дүүргэнэ.

Тэр өдөр 
Алиса охины 
хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ.

Borders Идэвхтэй байгаа объектонд 
хүрээ хийнэ

Тэр өдөр 
Алиса охины 
хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ.

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн 
нэмэлт цонхонд байрлуулсан байдаг. Paragraph бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь 
Indents and Spacing, Line and Page Breaks гэсэн 2 цонхтой.

Чадамжийн элемент 1 

40

Line and Para-
graph spacing

Мөр хоорондын зайг 
тохируулна.

Тэр өдөр Алиса 

охины хувь заяаг 

шийдэхээр тийм 

нэгэн явдал 

болжээ.

 /мөрийг 1,5 ээр 
нэмэгдүүлэв/

Shading Идэвхтэй байгаа  объектыг 
өнгөөр дүүргэнэ.

Тэр өдөр 
Алиса охины 
хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ.

Borders Идэвхтэй байгаа объектонд 
хүрээ хийнэ

Тэр өдөр 
Алиса охины 
хувь заяаг 
шийдэхээр тийм 
нэгэн явдал 
болжээ.

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн 
нэмэлт цонхонд байрлуулсан байдаг. Paragraph бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь 
Indents and Spacing, Line and Page Breaks гэсэн 2 цонхтой.

Чадамжийн элемент 1 

Дээр дурдсан командуудаас гадна нэмэлт хэд хэдэн командуудыг бүлэг хэрэгслийн нэмэлт 
цонхонд байрлуулсан байдаг. Paragraph бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх нь Indents and Spac-
ing, Line and Page Breaks гэсэн 2 цонхтой.
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Нэмэлт командуудын гүйцэтгэх үүргийг Хүснэгт 2.3-2 -д тайлбарлав.

41

           

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ

INDENTS AND SPACING ЦОНХ

GENERAL 
Alingment Параграфыг зэрэгцүүлнэ. 

Outline level Параграфын агуулгыг илтгэнэ.

INDENTATION /ДОГОЛ МӨРТЭЙ АЖИЛЛАХ/

Left Догол мөрийн зүүнээс авах хэмжээг 
тодорхойлох

      Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн 
явдал болжээ. /1 см 
авсан байна/

Rigth Догол мөрийн баруунаас авах 
хэмжээг тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины       
    хувь заяаг шийдэхээр  
    тийм нэгэн явдал 
    болжээ. /1 см авсан 
    байна/

Special Догол мөрийг авах хэмжээг 
тодорхойлох

      Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн 
явдал болжээ. /1 см 
авсан байна/

SPACING /ЗАЙ/

Before Мөрийн дээрээс зай авах хэмжээг 
тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 

хувь заяаг шийдэхээр 
тийм нэгэн явдал 
болжээ. /идэвхтэй 
мөрний дээр 6 pt зай 
авсан байна/

After Мөрийн доороос зай авах хэмжээг 
тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 
хувь заяаг шийдэхээр 

тийм нэгэн явдал 
болжээ. /идэвхтэй 
мөрний доор 6 pt зай 
авсан байна/

Нэмэлт командуудын гүйцэтгэх үүргийг Хүснэгт 2.2-2 -д тайлбарлав. 

Хүснэгт 2.2-2

Уншиж, судлах хэсэг 

Right

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Хүснэгт 2.3-2

42

           

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Жишээ

Line spacing Мөр хоорондын зайг тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 
хувь заяаг шийдэхээр 
тийм нэгэн явдал 
болжээ. /мөр хоорондын 
зай нь 2/

Preview 
Харагдах байдал / параграфын 
команд бүрийн өөрчлөлтийг 
харуулна/

Special Догол мөрийг авах хэмжээг 
тодорхойлох

      Тэр өдөр Алиса 
охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн 
явдал болжээ. /1 см 
авсан байна/

SPACING /ЗАЙ/

Before Мөрийн дээрээс зай авах хэмжээг 
тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 

хувь заяаг шийдэхээр 
тийм нэгэн явдал 
болжээ. /идэвхтэй 
мөрний дээр 6 pt зай 
авсан байна/

After Мөрийн доороос зай авах хэмжээг 
тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 
хувь заяаг шийдэхээр 

тийм нэгэн явдал 
болжээ. /идэвхтэй 
мөрний доор 6 pt зай 
авсан байна/

Line spacing Мөр хоорондын зайг тодорхойлох

Тэр өдөр Алиса охины 
хувь заяаг шийдэхээр 
тийм нэгэн явдал 
болжээ. /мөр хоорондын 
зай нь 2/

Чадамжийн элемент 1 

Харагдах байдал /параграфын 
команд бүрийн өөрчлөлтийг 
харуулна./

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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LINE AND PAGE BREAKS ЦОНХ

PAGINATION

Хуудаснаас хуудсанд шилжихдээ текст, параграфыг таслахгүй шилжих, хүснэгтийн таслахгүй 
шилжих үргэлжлүүлэн нөгөө хуудас рүү шилжүүлэх гэх мэт үйлдлүүд энэ бүлэгт хамаарна. 

2.4 ТЕКСТИЙГ ХАЙХ

Home цэсийн Editing бүлэг хэрэгслийн Find командыг сонгож, гарч ирэх Navigation цонхны 
Search Document нүдэнд баримтаас хайх текстийг бичнэ. Ингэснээр баримтад байрлах 
үгийг хайн олж, шараар тэмдэглэгээ хийн /Зураг 2.3-1/ харуулна.

43

LINE AND PAGE BREAKS ЦОНХ

Pagination 
 Хуудаснаас хуудсанд шилжихдээ текст, параграфыг таслахгүй шилжих, 
хүснэгтийн таслахгүй шилжих үргэлжүүлэн нөгөө хуудас рүү шилжүүлэх гэх 
мэт үйлдлүүд энэ бүлэгт хамаарна.

Уншиж, судлах хэсэг 

44

Зураг 2.3-2 Replace буюу хайсан үгийг өөрчлөх

2.3 ТЕКСТИЙГ ХАЙХ, СОЛИХ, ИДЭВХЖҮҮЛЭХ 

Текстийг хайх. Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн Find командыг сонгож, гарч 
ирэх Navigation цонхны Search Document нүдэнд баримтаас хайх текстийг бичнэ. 
Ингэснээр баримтанд байрлах үгийг хайн олж, шараар тэмдэглэгээ хийн   /Зураг 
2.3-1/ харуулна. 

Текстийг солих. Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн Replace командыг сонгож, 
гарч ирэх Replace цонхны Fint What нүдэнд баримтээс солих текстийг, харин Re-
place With нүдэнд сольж оруулах шинэ текстийг бичнэ. Хэрэв эхний хайж олсон 
үгийг солих бол Replace товчийг дарна, харин баримтад байрлах тухайн бүх үгийг 
солих бол Replace All товчийг дарна. /орн гэж буруу бичигдсэн үгийг хайн олж 
орон гэж зөв болгон сольж бичсэн/

Текстийг идэвхжүүлэх, сонгох (Select). Идэвхжүүлэх сонгох гэдэг нь тухайн 
текстийг засварын горимд оруулахыг хэлнэ.  

Зураг 2.3-1.  Find буюу баримтаас үг хайх

Чадамжийн элемент 1 

Зураг 2.4-1. Find буюу баримтаас үг хайх

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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ТЕКСТИЙГ СОЛИХ
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баримтад байрлах тухайн бүх үгийг солих бол Replace All товчийг дарна. 
/орн гэж буруу бичигдсэн үгийг хайн олж орон гэж зөв болгон сольж бичсэн/

Текстийг идэвхжүүлэх, сонгох (Select). Идэвхжүүлэх сонгох гэдэг нь тухайн текстийг засварын 
горимд оруулахыг хэлнэ.
 
Идэвхжүүлэхдээ:

Home цэсийн Editing бүлэг хэрэгслийн Select командыг ашиглах:
1. Select All - баримтыг бүхлээр нь идэвхжүүлэх
2. Select Objects - тухайн объектыг идэвхжүүлэх
3. Select All Text With similar formatting (No Data) - ижил төстэй формат бүхий хэсгийг 
идэвхжүүлэх
4. Selection Pane - зураг болон дүрс, диаграмм, график зэрэг объектуудыг сонгон 
идэвхжүүлэх
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Зураг 2.4-2 Replace буюу хайсан үгийг өөрчлөх
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Идэвхжүүлэхдээ: 
1. Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн Select командыг ашиглах 
 • Select All – баримтыг бүхлээр нь идэвхжүүлэх
 • Select Objects- тухайн объектийг идэвхжүүлэх
 • Select All Text With similar formatting (No Data)- ижил төстэй формат бүхий 
хэсгийг идэвхжүүлэх
 • Selection Pane – зураг болон дүрс, диаграмм, график  зэрэг объектуудыг 
сонгон идэвхжүүлэх

2. Хулганаа гүйлгэн идэвхжүүлэх /Хулганаа дарсан чигээрээ нь чирж идэвхжүүлнэ./

Зураг 2.3-3. Select  цонх

3. Гарын хослолуудыг ашиглах
 • Ctrl+A - баримтын бүх бичвэрийг идэвхжүүлэх 

Уншиж, судлах хэсэг 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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5. Хулганаа гүйлгэн идэвхжүүлэх /Хулганаа дарсан чигээрээ нь чирч идэвхжүүлнэ./

6. Гарын хослолуудыг ашиглах
• Ctrl+A - баримтын бүх бичвэрийг идэвхжүүлэх

7. Shift+ идэвхжүүлэх
/гарын сумыг ашиглах/ Курсор байгаа текстээс баруун тийш

45

Идэвхжүүлэхдээ: 
1. Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн Select командыг ашиглах 
 • Select All – баримтыг бүхлээр нь идэвхжүүлэх
 • Select Objects- тухайн объектийг идэвхжүүлэх
 • Select All Text With similar formatting (No Data)- ижил төстэй формат бүхий 
хэсгийг идэвхжүүлэх
 • Selection Pane – зураг болон дүрс, диаграмм, график  зэрэг объектуудыг 
сонгон идэвхжүүлэх

2. Хулганаа гүйлгэн идэвхжүүлэх /Хулганаа дарсан чигээрээ нь чирж идэвхжүүлнэ./

Зураг 2.3-3. Select  цонх

3. Гарын хослолуудыг ашиглах
 • Ctrl+A - баримтын бүх бичвэрийг идэвхжүүлэх 

Уншиж, судлах хэсэг 

45

Идэвхжүүлэхдээ: 
1. Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн Select командыг ашиглах 
 • Select All – баримтыг бүхлээр нь идэвхжүүлэх
 • Select Objects- тухайн объектийг идэвхжүүлэх
 • Select All Text With similar formatting (No Data)- ижил төстэй формат бүхий 
хэсгийг идэвхжүүлэх
 • Selection Pane – зураг болон дүрс, диаграмм, график  зэрэг объектуудыг 
сонгон идэвхжүүлэх

2. Хулганаа гүйлгэн идэвхжүүлэх /Хулганаа дарсан чигээрээ нь чирж идэвхжүүлнэ./

Зураг 2.3-3. Select  цонх

3. Гарын хослолуудыг ашиглах
 • Ctrl+A - баримтын бүх бичвэрийг идэвхжүүлэх 

Уншиж, судлах хэсэг 

46

 • Shift+    /гарын сумыг ашиглах/ Крусор байгаа текстээс баруун тийш 
идэвхжүүлэх 

 • Shift+    Крусор байгаа текстээс зүүн тийш идэвхжүүлэх 

 • Shift+ (   )   Крусор байгаа текстээс дээш (доош) идэвхжүүлэх

Чадамжийн элемент 1 

46

 • Shift+    /гарын сумыг ашиглах/ Крусор байгаа текстээс баруун тийш 
идэвхжүүлэх 

 • Shift+    Крусор байгаа текстээс зүүн тийш идэвхжүүлэх 

 • Shift+ (   )   Крусор байгаа текстээс дээш (доош) идэвхжүүлэх

Чадамжийн элемент 1 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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• Shift+
Курсор байгаа текстээс зүүн тийш идэвхжүүлэх

• Shift+
Курсор байгаа текстээс дээш (доош) идэвхжүүлэх

Shift+End Курсор байгаа мөрийн төгсгөл хүртэл идэвхжүүлэх
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• Shift+   

 /гары
н сум

ы
г аш

иглах/ Крусор байгаа текстээс баруун тийш
 

идэвхжүүлэх 

 
• Shift+ 

   Крусор байгаа текстээс зүүн тийш
 идэвхжүүлэх 

 
• Shift+ 

(   )   Крусор байгаа текстээс дээш
 (доош

) идэвхжүүлэх

Чадамжийн элемент 1 
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 • Shift+End    Крусор байгаа  мөрийн төгсгөл хүртэл идэвхжүүлэх 

 • Shift+Home   Крусор байгаа мөрийн эхлэл хүртэл идэвхжүүлэх

 • Shift+Page Up  Крусор байгаа текстийн хуудасны эхлэл хүртэл идэвхжүүлэх

 • Shift+Page Down Крусор байгаа текстийн хуудасны төгсгөл хүртэл 
идэвхжүүлэх

Уншиж, судлах хэсэг 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Shift+Home Курсор байгаа мөрийн эхлэл хүртэл идэвхжүүлэх

Shift+Page Up Курсор байгаа текстийн хуудасны эхлэл хүртэл идэвхжүүлэх

Shift+Page Down Курсор байгаа текстийн хуудасны төгсгөл хүртэл идэвхжүүлэх
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Асуулт 1. Хуулах үйлдэл аль нь вэ?

а. Ctrl + S
б. Ctrl + C
в. Ctrl + V 
г. Ctrl + K

Асуулт 2. Текстийг тод үсгээр бичих гарын хослол аль нь вэ?

а. Ctrl + С
б. Ctrl + I
в. Ctrl + В
г. Ctrl + U

Асуулт 3. Текстийг налуулан бичихэд аль гарын хослолыг ашиглах вэ?

а. Ctrl + С
б. Ctrl + I
в. Ctrl + В
г. Ctrl + U

Асуулт 4. Параграфыг голлуулахдаа аль гарын хослолыг ашиглах вэ?

а. Ctrl + E
б. Ctrl + L
в. Ctrl + J
г. Ctrl + R

Асуулт 5. Текстийг ТОМ үсгээр бичихдээ аль гарын хослолыг ашиглах вэ?

а. Ctrl + E
б. Shift + F5
в. Shift + F3
г. Ctrl + Shift

Асуулт 6. Параграфын мөр хоорондын зайг авахад аль командыг ашиглах вэ?

а. Bullets
б. Sort
в. Line spacing
г. Character spacing

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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ГШҮ 3. ХҮСНЭГТ, ЗУРАГ, ДҮРС АШИГЛАХ

3.1 ХҮСНЭГТ БАЙГУУЛАХ

WORD программын Insert цэсийн Tables бүлэг хэрэгслийг ашиглан баримтад хүснэгт 
үүсгэнэ. Дараах аргуудаар байгуулж болно.
Хүснэгт байгуулах аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын хамт /Хүснэгт 3.1.1/ - т 
үзүүлэв.

49

ГШҮ 3. ХҮСНЭГТ, ЗУРАГ, ДҮРС АШИГЛАХ 
 
3.1 ХҮСНЭГТ БАЙГУУЛАХ

 WORD программын Insert цэсний Tables бүлэг хэрэгслийг ашиглан 
баримтанд хүснэгт үүсгэнэ. Дараах аргуудаар байгуулж болно. 
Хүснэгт байгуулах аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын хамт Хүснэгт 
3.1.1 - т үзүүлэв.
              

Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Ажиллах заавар

1. Insert Table Хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгож хулганаараа чирэн 
10 мөр 10 багана хүртэлх хүснэгтийг 
үүсгэж болно.

2. Insert Table Хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгоход нэмэлт цонх гарч 
ирэх ба өөрийн хүссэн багана, мөрийн 
тоог оруулж үүсгэнэ.

3. Draw Table Хүснэгт зурах

Хүснэгтийг зурж байгуулж болно.

Хүснэгт 3.1.-1

Чадамжийн элемент 1 
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1. Insert Table Хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгож хулганаараа чирэн 
10 мөр 10 багана хүртэлх хүснэгтийг 
үүсгэж болно.

2. Insert Table Хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгоход нэмэлт цонх гарч 
ирэх ба өөрийн хүссэн багана, мөрийн 
тоог оруулж үүсгэнэ.

3. Draw Table Хүснэгт зурах

Хүснэгтийг зурж байгуулж болно.

Хүснэгт 3.1.-1

Чадамжийн элемент 1 

Командын нэр                  Гүйцэтгэх үүрэг                 Ажиллах заавар

1. Insert Table Хүснэгт үүсгэх 

Хүснэгт үүсгэх 

Хүснэгт зурах 

Хүснэгтийг зурж байгуулж 
болно. 

Командыг сонгож хулганаараа 
чирэн 10 мөр 10 багана хүртэлх 
хүснэгтийг үүсгэж болно.

Командыг сонгоход нэмэлт цонх 
гарч ирэх ба өөрийн хүссэн 
багана, мөрийн тоог оруулж 
үүсгэнэ. 

2. Insert Table 

3. Draw Table 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Хүснэгт 3.1.-1

Командын нэр                  Гүйцэтгэх үүрэг                 Ажиллах заавар

4. Convert text to 
table 

5. Excel Spreadsheet 

Текстийг хүснэгт рүү 
хөрвүүлэх 

Excel программын 
ажлын хүснэгт үүсгэх 

Тэр өдөр Алиса охины хувь 
заяаг шийдэхээр тийм нэгэн 
явдал болжээ.

Командыг сонгоход нэмэлт цонх 
гарч ирэх ба өөрийн хүссэн 
багана, мөрийн тоог оруулж 
үүсгэнэ. 
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Командын 
нэр Гүйцэтгэх үүрэг Ажиллах заавар

4. Convert  text 
to table

Текстийг хүснэгт рүү 
хөрвүүлэх

Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ.

Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ.

5. Excel 
Spreadsheet

Excel программын 
ажлын хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгоход нэмэлт цонх гарч 
ирэх ба өөрийн хүссэн багана, мөрийн 
тоог оруулж үүсгэнэ.

Чадамжийн элемент 1 
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нэр Гүйцэтгэх үүрэг Ажиллах заавар

4. Convert  text 
to table

Текстийг хүснэгт рүү 
хөрвүүлэх

Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ.

Тэр өдөр Алиса охины хувь заяаг 
шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ.

5. Excel 
Spreadsheet

Excel программын 
ажлын хүснэгт үүсгэх

Командыг сонгоход нэмэлт цонх гарч 
ирэх ба өөрийн хүссэн багана, мөрийн 
тоог оруулж үүсгэнэ.

Чадамжийн элемент 1 
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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ХҮСНЭГТИЙГ ХЭВЖҮҮЛЭХ
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ХҮСНЭГТИЙГ ХЭВЖҮҮЛЭХ

Хэрвээ та хүснэгттэй ажиллаж байгаа бол Table Tools гэсэн хэрэглүүр 
нэмэгдэнэ. Энэ нь дотроо Design болон Layout гэсэн 2 цэстэй ба  
хүснэгтийн загварыг өөрчлөх, өнгөний тохиргоо, хүснэгтийн бүтэц 

өөрчлөх зэрэг хэвжүүлэлтийг хийхэд зориулагдсан  байна. 
       

Зураг 3.1.1 Хүснэгт үүсгэхэд гарах нэмэлт цэсүүд 

DESIGN ЦЭС
  Энэ цэс нь хүснэгтийн загвар, өнгө, хүрээ зэргийг өөрчлөхөд ашиглагдана.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table Style Op-tions

/Загварын хүснэгтэнд 
хөл, толгойн мөр,  
эхлэл, төгсгөл багана, 
эмжээртэй, хүрээтэй 
мөр, баганыг салган 
харуулдаг ба эдгээр 
командыг чагтална/

• Header Row /эхний мөр/. Энэ сонголтыг хийвэл 
эхний мөрийн загварыг бусад мөрнөөс ялгаатай 
харагдуулах 
• Тotal Row (хөлийн мөр буюу дүнгийн мөр). Энэ 
сонголтыг хийвэл хөлийн мөрийн загварыг бусад 
мөрнөөс ялгаатай харагдуулах 
• Banded Rows (мөрийг үечлэн будна).
• Header Column /эхний багана/. Энэ сонголтыг 
хийвэл эхний баганыг тодотгоно. 
• Last Column (сүүлийн багана). Энэ сонголтыг 
хийвэл сүүлийн баганыг тодотгоно 
• Banded Column (баганыг үечлэн будна).

Хүснэгт 3.1.-2

Уншиж, судлах хэсэг 
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ХҮСНЭГТИЙГ ХЭВЖҮҮЛЭХ

Хэрвээ та хүснэгттэй ажиллаж байгаа бол Table Tools гэсэн хэрэглүүр 
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өөрчлөх зэрэг хэвжүүлэлтийг хийхэд зориулагдсан  байна. 
       

Зураг 3.1.1 Хүснэгт үүсгэхэд гарах нэмэлт цэсүүд 
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  Энэ цэс нь хүснэгтийн загвар, өнгө, хүрээ зэргийг өөрчлөхөд ашиглагдана.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table Style Op-tions

/Загварын хүснэгтэнд 
хөл, толгойн мөр,  
эхлэл, төгсгөл багана, 
эмжээртэй, хүрээтэй 
мөр, баганыг салган 
харуулдаг ба эдгээр 
командыг чагтална/

• Header Row /эхний мөр/. Энэ сонголтыг хийвэл 
эхний мөрийн загварыг бусад мөрнөөс ялгаатай 
харагдуулах 
• Тotal Row (хөлийн мөр буюу дүнгийн мөр). Энэ 
сонголтыг хийвэл хөлийн мөрийн загварыг бусад 
мөрнөөс ялгаатай харагдуулах 
• Banded Rows (мөрийг үечлэн будна).
• Header Column /эхний багана/. Энэ сонголтыг 
хийвэл эхний баганыг тодотгоно. 
• Last Column (сүүлийн багана). Энэ сонголтыг 
хийвэл сүүлийн баганыг тодотгоно 
• Banded Column (баганыг үечлэн будна).

Хүснэгт 3.1.-2

Уншиж, судлах хэсэг 

Хэрвээ та хүснэгттэй ажиллаж байгаа бол Table Tools гэсэн хэрэглүүр нэмэгдэнэ. 
Энэ нь дотроо Design болон Layout гэсэн 2 цэстэй ба хүснэгтийн загварыг 
өөрчлөх, өнгөний тохиргоо, хүснэгтийн бүтэц өөрчлөх зэрэг хэвжүүлэлтийг хийхэд 
зориулагдсан байна.

Зураг 3.1.1 Хүснэгт үүсгэхэд гарах нэмэлт цэсүүд

DESIGN ЦЭС

Энэ цэс нь хүснэгтийн загвар, өнгө, хүрээ зэргийг өөрчлөхөд ашиглагдана.

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Table Style Options 

/Загварын хүснэгтэд 
хөл, толгойн мөр, 
эхлэл, төгсгөл 
багана, эмжээртэй, 
хүрээтэй мөр, 
баганыг салган 
харуулдаг ба эдгээр 
командыг чагтална/

1. Header Row /эхний мөр/ - Энэ сонголтыг хийвэл 
эхний мөрний загварыг бусад мөрнөөс ялгаатай 
харагдуулах
2. Total Row (хөлийн мөр буюу дүнгийн мөр) - Энэ
сонголтыг хийвэл хөлийн мөрний загварыг бусад 
мөрнөөс ялгаатай харагдуулах
3. Banded Rows (мөрийг үечлэх) - Энэ сонголт 
хийвэл мөрийг үечлэн будна.
4. Header Column /эхний багана/ - Энэ сонголтыг
хийвэл эхний баганыг тодотгоно.
5. Last Column (сүүлийн багана) - Энэ сонголтыг 
хийвэл сүүлийн баганыг тодотгоно
6. Banded Column (баганыг үечлэх) - Энэ сонголт 
хийвэл баганыг үечлэн будна.

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Table Styles 

/Хүснэгтэд бэлэн 
загвар ашиглах, 
эсвэл өөрөө 
хүссэн загвартаа 
тохируулах/ 

Borders 

/Хүснэгтийн хүрээг 
засварлах/ 

Modify Table Style - энэ нь хүснэгтийн загварыг 
өөрийн хүссэн загварт оруулж хэвжүүлэлтийг 
хийнэ. 
Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
устгаж хүрээг харагдахгүй болгох ба хүснэгт 
устгахгүй. 
New Table style - Хүснэгтийн шинэ загварыг үүсгэж 
хадгална. 
Shading - Энэ нь хүснэгтийн нүдийг сонгосон 
өнгөөр дүүргэнэ. 

Border styles - Хүснэгтийн хүрээний загварыг 
тодорхойлно. 

Line style - хүрээний загварууд байрлана. 
Line Weight - хүрээний өргөний хэмжээг 
тодорхойлно. 
Pen Color /хүрээний өнгө/ - хүрээний өнгийг 
тодорхойлно. 
Borders - хүснэгтийн хүрээг тодорхойлно. 
Border Painter - хүрээг зурна.
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table Styles
/Хүснэгтэнд бэлэн 
загвар ашиглах, эсвэл 
өөрөө хүссэн загвартаа 
тохируулах/

• Modify Table Style – энэ нь хүснэгтийн загварыг 
өөрийн хүссэн загварт оруулж хэвжүүлэлтийг хийнэ.  
• Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
устгаж хүрээг харагдахгүй болгох ба хүснэгт 
устгахгүй.
• New Table style -  Хүснэгтийн шинэ загварийг үүсгэж 
хадгална.
• Shading – энэ нь хүснэгтийн нүдийг сонгосон өнгөөр 
дүүргэнэ.

Borders /Хүснэгтийн 
хүрээг засварлах/

• Border styles: Хүснэгтийн хүрээний загварыг 
тодорхойлно. 
• Line style: хүрээний загварууд байрлана.
• Line Weight: хүрээний өргөний хэмжээг 
тодорхойлно.
• Pen Color /хүрээний өнгө/ -хүрээний өнгийг 
тодорхойлно.
• Borders –  хүснэгтийн хүрээг тодорхойлно.
• Border Painter – Хүрээг зурах

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table Styles
/Хүснэгтэнд бэлэн 
загвар ашиглах, эсвэл 
өөрөө хүссэн загвартаа 
тохируулах/

• Modify Table Style – энэ нь хүснэгтийн загварыг 
өөрийн хүссэн загварт оруулж хэвжүүлэлтийг хийнэ.  
• Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
устгаж хүрээг харагдахгүй болгох ба хүснэгт 
устгахгүй.
• New Table style -  Хүснэгтийн шинэ загварийг үүсгэж 
хадгална.
• Shading – энэ нь хүснэгтийн нүдийг сонгосон өнгөөр 
дүүргэнэ.

Borders /Хүснэгтийн 
хүрээг засварлах/

• Border styles: Хүснэгтийн хүрээний загварыг 
тодорхойлно. 
• Line style: хүрээний загварууд байрлана.
• Line Weight: хүрээний өргөний хэмжээг 
тодорхойлно.
• Pen Color /хүрээний өнгө/ -хүрээний өнгийг 
тодорхойлно.
• Borders –  хүснэгтийн хүрээг тодорхойлно.
• Border Painter – Хүрээг зурах

Чадамжийн элемент 1 
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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LAYOUT ЦЭС

Энэ цэс нь хүснэгтийн тохиргоог хийх, хүснэгтэн дэх текстийг байрлуулах, эрэмбэлэх, 
томьёо ашиглан бодох зэрэг үйлдлүүд багтана. 
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LAYOUT ЦЭС
  Энэ цэс нь хүснэгтийн тохиргоог хийх, хүснэгтэн дэх текстийг байрлуулах, 
эрэмбэлэх, томьёо ашиглан бодох зэрэг үйлдлүүд багтана.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table 

/Хүснэгтийг бичвэрт 
байрлуулах/

• Select /сонгох, идэвхжүүлэх/. Хүснэгтийн нүд, мөр, 
багана, хүснэгтээр нь идэвхжүүлэхэд ашиглана.

• View Gridlines (хүснэгтийн хүрээг харах). 
Хүснэгтийн хүрээг устгасан тохиолдол нүдэнд 
харагдахгүй болно. Устгасан ч гэсэн хүрээг 
харагдуулж байх бол View Gridlines командыг 
дарахад тасархай зураас болон харагдана. 
Хэвлэхэд тасархай зураасууд харагдахгүй ба хүрээ 
харагдахгүй.
• Properties (тохиргоо). Хүснэгтийн нүд, мөр, баганы 
тохиргоог хийнэ. 

Хүснэгт 3.1.-3

Уншиж, судлах хэсэг 
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  Энэ цэс нь хүснэгтийн тохиргоог хийх, хүснэгтэн дэх текстийг байрлуулах, 
эрэмбэлэх, томьёо ашиглан бодох зэрэг үйлдлүүд багтана.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Table 

/Хүснэгтийг бичвэрт 
байрлуулах/

• Select /сонгох, идэвхжүүлэх/. Хүснэгтийн нүд, мөр, 
багана, хүснэгтээр нь идэвхжүүлэхэд ашиглана.

• View Gridlines (хүснэгтийн хүрээг харах). 
Хүснэгтийн хүрээг устгасан тохиолдол нүдэнд 
харагдахгүй болно. Устгасан ч гэсэн хүрээг 
харагдуулж байх бол View Gridlines командыг 
дарахад тасархай зураас болон харагдана. 
Хэвлэхэд тасархай зураасууд харагдахгүй ба хүрээ 
харагдахгүй.
• Properties (тохиргоо). Хүснэгтийн нүд, мөр, баганы 
тохиргоог хийнэ. 

Хүснэгт 3.1.-3

Уншиж, судлах хэсэг 

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Table 

/Хүснэгтийг бичвэрт 
байрлуулах/ 

Select /сонгох, идэвхжүүлэх/ - Хүснэгтийн нүд, мөр, 
багана, хүснэгтээр нь идэвхжүүлэхэд ашиглана. 

View Gridlines (хүрээг харах) - Хүснэгтийн хүрээг 
устгасан тохиолдол нүдэнд харагдахгүй болно. 
Устгасан ч гэсэн хүрээг харагдуулж байх бол 
View Gridlines командыг дарахад тасархай зураас 
болон харагдана. Хэвлэхэд тасархай зурааснууд 
харагдахгүй ба хүрээ харагдахгүй. 
Properties (тохиргоо) - Хүснэгтийн нүд, мөр, баганын 
тохиргоог хийнэ. 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Draw 

/Зурах/ 

Rows & Columns 

/Мөр, багана/ 

Merge 

/нэгтгэх/ 

Draw Table - Хүснэгтийг зурж байгуулах 
Eraser - Хүснэгтийн хүрээг арилгах, баллуурдах 
Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
анхны хэлбэрт шилжүүлнэ. 

Delete - Хүснэгтийн нүд, мөр, багана, хүснэгтийг 
устгах 
Insert Above - Идэвхтэй байгаа мөрийн дээд талд 
мөр нэмж оруулна. 
Insert Below - Идэвхтэй байгаа мөрийн доод талд 
мөр нэмж оруулна. 
Insert Left - Идэвхтэй байгаа баганын зүүн талд 
багана нэмж оруулна. 
Insert Right - Идэвхтэй байгаа баганын баруун талд 
багана нэмж оруулна. 

Merge Cells - 2 болон түүнээс дээш нүдийг 
идэвхжүүлэн 1 нүд болгон нэгтгэнэ.
Split Cells - Хүснэгтийн нүдийг хуваана.
Split Table - Хүснэгтийг идэвхтэй байгаа мөрөөр 
таслан хувааж 2 хүснэгт болгоно.
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Draw
/Зурах/

• Draw Table. Хүснэгтийг зурж байгуулах
• Eraser – Хүснэгтийн хүрээг арилгах, баллуурдах  
• Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
анхны хэлбэрт шилжүүлнэ.

Rows &Columns 

/Мөр, багана/

• Delete -  Хүснэгтийн нүд, мөр, багана, хүснэгтийг 
устгах
• Insert Above. Идэвхтэй байгаа мөрийн дээд талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Below. Идэвхтэй байгаа мөрийн доод талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Left. Идэвхтэй байгаа баганы зүүн талд 
багана нэмж оруулна.
• Insert Right. Идэвхтэй байгаа баганы баруун талд 
багана нэмж оруулна.

Merge 
/нэгтгэх/ • Merge Cells. 2 болон түүнээс дээш нүдийг 

идэвхжүүлэн 1 нүд болгон нэгтгэнэ.
• Split Cells. Хүснэгтийн нүдийг хуваана.
• Split Table. Хүснэгтийг идэвхтэй байгаа мөрөөр 
таслан хувааж 2 хүснэгт болгоно.

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Draw
/Зурах/

• Draw Table. Хүснэгтийг зурж байгуулах
• Eraser – Хүснэгтийн хүрээг арилгах, баллуурдах  
• Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
анхны хэлбэрт шилжүүлнэ.

Rows &Columns 

/Мөр, багана/

• Delete -  Хүснэгтийн нүд, мөр, багана, хүснэгтийг 
устгах
• Insert Above. Идэвхтэй байгаа мөрийн дээд талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Below. Идэвхтэй байгаа мөрийн доод талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Left. Идэвхтэй байгаа баганы зүүн талд 
багана нэмж оруулна.
• Insert Right. Идэвхтэй байгаа баганы баруун талд 
багана нэмж оруулна.

Merge 
/нэгтгэх/ • Merge Cells. 2 болон түүнээс дээш нүдийг 

идэвхжүүлэн 1 нүд болгон нэгтгэнэ.
• Split Cells. Хүснэгтийн нүдийг хуваана.
• Split Table. Хүснэгтийг идэвхтэй байгаа мөрөөр 
таслан хувааж 2 хүснэгт болгоно.

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Draw
/Зурах/

• Draw Table. Хүснэгтийг зурж байгуулах
• Eraser – Хүснэгтийн хүрээг арилгах, баллуурдах  
• Clear - Энэ командаар хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг 
анхны хэлбэрт шилжүүлнэ.

Rows &Columns 

/Мөр, багана/

• Delete -  Хүснэгтийн нүд, мөр, багана, хүснэгтийг 
устгах
• Insert Above. Идэвхтэй байгаа мөрийн дээд талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Below. Идэвхтэй байгаа мөрийн доод талд 
мөр нэмж оруулна.
• Insert Left. Идэвхтэй байгаа баганы зүүн талд 
багана нэмж оруулна.
• Insert Right. Идэвхтэй байгаа баганы баруун талд 
багана нэмж оруулна.

Merge 
/нэгтгэх/ • Merge Cells. 2 болон түүнээс дээш нүдийг 

идэвхжүүлэн 1 нүд болгон нэгтгэнэ.
• Split Cells. Хүснэгтийн нүдийг хуваана.
• Split Table. Хүснэгтийг идэвхтэй байгаа мөрөөр 
таслан хувааж 2 хүснэгт болгоно.

Чадамжийн элемент 1 ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Cell Size
/нүдний хэмжээг 
тохируулах/ • AutoFit. Баримтанд тохируулсан мөр баганы 

автомат хэмжээ
• Height. Хүснэгтийн нүдийг өндрийг тодорхойлно.
• Width. Хүснэгтийн нүдийг өргөнийг тодорхойлно.
• Distribute Rows. Хүснэгтийн мөрнүүдийн хэмжээг 
тэнцүүлэх 
• Distribute Columns. Багануудын хэмжээг тэнцүүлэх

Alignment
/хүснэгтийн нүдэнд 
текстийг зэрэгцүүлэх/

• Align 
  - top left. Нүд дэх текстийг зүүн дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
  - top center. Нүд дэх текстийг дээд мөрийн голд 
зэрэгцүүлнэ.
  - top right. Нүд дэх текстийг баруун дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
  - center left. Нүд дэх текстийг зүүн тал руу шахаж 
голлуулна.
  - center. Нүд дэх текстийг аль аль талаас нь 
голлуулна.
  - center right. Нүд дэх текстийг баруун тал руу 
шахаж голлуулна.
  - bottom left. Нүд дэх текстийг зүүн доод булан руу 
шахаж зэрэгцүүлнэ.
  - bottom center. Нүд дэх текстийг доод мөрөнд 
шахаж голлуулна. 
  - bottom right. Нүд дэх текстийг баруун доод булан 
руу шахаж зэрэгцүүлнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Cell Size
/нүдний хэмжээг 
тохируулах/ • AutoFit. Баримтанд тохируулсан мөр баганы 

автомат хэмжээ
• Height. Хүснэгтийн нүдийг өндрийг тодорхойлно.
• Width. Хүснэгтийн нүдийг өргөнийг тодорхойлно.
• Distribute Rows. Хүснэгтийн мөрнүүдийн хэмжээг 
тэнцүүлэх 
• Distribute Columns. Багануудын хэмжээг тэнцүүлэх

Alignment
/хүснэгтийн нүдэнд 
текстийг зэрэгцүүлэх/

• Align 
  - top left. Нүд дэх текстийг зүүн дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
  - top center. Нүд дэх текстийг дээд мөрийн голд 
зэрэгцүүлнэ.
  - top right. Нүд дэх текстийг баруун дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
  - center left. Нүд дэх текстийг зүүн тал руу шахаж 
голлуулна.
  - center. Нүд дэх текстийг аль аль талаас нь 
голлуулна.
  - center right. Нүд дэх текстийг баруун тал руу 
шахаж голлуулна.
  - bottom left. Нүд дэх текстийг зүүн доод булан руу 
шахаж зэрэгцүүлнэ.
  - bottom center. Нүд дэх текстийг доод мөрөнд 
шахаж голлуулна. 
  - bottom right. Нүд дэх текстийг баруун доод булан 
руу шахаж зэрэгцүүлнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Cell Size 

/нүдний хэмжээг 
тохируулах/

Alignment 

/хүснэгтийн 
нүдэнд текстийг 
зэрэгцүүлэх/

AutoFit - Баримтад тохируулсан мөр баганын 
автомат хэмжээ
Height - Хүснэгтийн нүдний өндрийг тодорхойлно.
Width - Хүснэгтийн нүдний өргөнийг тодорхойлно.
Distribute Rows - Хүснэгтийн мөрнүүдийн хэмжээг 
тэнцүүлэх

Align
1. top left - Нүд дэх текстийг зүүн дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
2. top center - Нүд дэх текстийг дээд мөрийн голд 
зэрэгцүүлнэ.
3. top right - Нүд дэх текстийг баруун дээд мөр рүү 
зэрэгцүүлнэ.
4. center left - Нүд дэх текстийг зүүн тал руу шахаж 
голлуулна.
5. center - Нүд дэх текстийг аль аль талаас нь 
голлуулна.
6. center right - Нүд дэх текстийг баруун тал руу 
шахаж голлуулна.
7. bottom left - Нүд дэх текстийг зүүн доод булан руу 
шахаж зэрэгцүүлнэ.
8. bottom center - Нүд дэх текстийг доод мөрөнд 
шахаж голлуулна.
9. bottom right - Нүд дэх текстийг баруун доод булан 
руу шахаж зэрэгцүүлнэ.

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Alignment 

/хүснэгтийн 
нүдэнд текстийг 
зэрэгцүүлэх/

Data 

/тоон өгөгдөлтэй 
ажиллах/ 

Text direction. Хүснэгтийн нүдэн дэх текстийг 
хөндлөн босоо хэвтээ байрлалаар өөрчлөн бичнэ.

Cell Margins. Хүснэгтийн нүдний захуудын зайг 
тодорхойлно.

Sort - Хүснэгтийн тоон болон текстэн мэдээллийг 
эрэмбэлнэ.
Repeat Header Rows - Хүснэгтийн толгой мөрийг 
хүснэгт бүхий хуудас болгон дээр давтан гаргана.
Formula - Хүснэгтэд байгаа тоон мэдээллийг функц 
ашиглан тооцоолно.
Жишээлбэл: Sum- нийлбэрийн функц
SUM(above) - хүснэгтийн бодолт хийх нүдний дагуух 
дээд тал нүднүүдийн тооны нийлбэрийг бодно. 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Alignment
/хүснэгтийн нүдэнд 
текстийг зэрэгцүүлэх/ • Text direction. Хүснэгтийн нүдэн дэх текстийг 

хөндлөн босоо хэвтээ байрлалаар өөрчлөн бичнэ.
 • Cell Margins. Хүснэгтийн нүдний захуудын зайг 
тодорхойлно.

Data
/тоон өгөгдөлтэй 
ажиллах/

• Sort. Хүснэгтийн тоон болон текстэн мэдээллийг 
эрэмбэлэнэ.
• Repeat Header Rows. Хүснэгтийн толгой мөрийг 
хүснэгт бүхий хуудас болгон дээр давтан гаргана.
• Formula. Хүснэгтэнд байгаа тоон мэдээллийг функц 
ашиглан тооцоолно. 
Жишээлбэл: Sum- нийлбэрийн функц 

SUM(above) - хүснэгтийн бодолт хийх нүдний дагуух 
дээд тал нүднүүдийн тооны нийлбэрийг бодно. 

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Alignment
/хүснэгтийн нүдэнд 
текстийг зэрэгцүүлэх/ • Text direction. Хүснэгтийн нүдэн дэх текстийг 

хөндлөн босоо хэвтээ байрлалаар өөрчлөн бичнэ.
 • Cell Margins. Хүснэгтийн нүдний захуудын зайг 
тодорхойлно.

Data
/тоон өгөгдөлтэй 
ажиллах/

• Sort. Хүснэгтийн тоон болон текстэн мэдээллийг 
эрэмбэлэнэ.
• Repeat Header Rows. Хүснэгтийн толгой мөрийг 
хүснэгт бүхий хуудас болгон дээр давтан гаргана.
• Formula. Хүснэгтэнд байгаа тоон мэдээллийг функц 
ашиглан тооцоолно. 
Жишээлбэл: Sum- нийлбэрийн функц 

SUM(above) - хүснэгтийн бодолт хийх нүдний дагуух 
дээд тал нүднүүдийн тооны нийлбэрийг бодно. 

Чадамжийн элемент 1 

56

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Alignment
/хүснэгтийн нүдэнд 
текстийг зэрэгцүүлэх/ • Text direction. Хүснэгтийн нүдэн дэх текстийг 

хөндлөн босоо хэвтээ байрлалаар өөрчлөн бичнэ.
 • Cell Margins. Хүснэгтийн нүдний захуудын зайг 
тодорхойлно.

Data
/тоон өгөгдөлтэй 
ажиллах/

• Sort. Хүснэгтийн тоон болон текстэн мэдээллийг 
эрэмбэлэнэ.
• Repeat Header Rows. Хүснэгтийн толгой мөрийг 
хүснэгт бүхий хуудас болгон дээр давтан гаргана.
• Formula. Хүснэгтэнд байгаа тоон мэдээллийг функц 
ашиглан тооцоолно. 
Жишээлбэл: Sum- нийлбэрийн функц 

SUM(above) - хүснэгтийн бодолт хийх нүдний дагуух 
дээд тал нүднүүдийн тооны нийлбэрийг бодно. 

Чадамжийн элемент 1 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Асуулт 1. Хүснэгтэд мөр нэмэхэд аль үйлдлийг хийх вэ?

а. Insert Cells
б. Insert Rows
в. Insert Table
г. Insert Columns

Асуулт 2. Хүснэгтийн нүдэнд хуваалт хийхдээ аль командыг дарах вэ?

а. Split cells
б. Split table
в. Merge cells
г. Delete cells

Асуулт 3. Хүснэгтийн нүдэнд байрлах бичвэрийн унших чиглэлийг өөрчлөхдөө аль 
командыг дарах вэ?

а. Cell Margins
б. Insert cells
в. Draw table
г. Text Direction

Асуулт 4. Хүснэгтийн баганыг устгахдаа аль командыг дарах вэ?

а. Delete cells
б. Delete rows
в. Delete colums
г. Delete table

Асуулт 5. Хүснэгтийн нүднүүдийг нэгтгэх команд аль нь вэ?

а. Split cells
б. Split table
в. Merge cells
г. Delete cells

Асуулт 6. Хүснэгтийн хүрээг аль командаар өөрчлөх вэ?

а. Border
б. Sort
в. Shading
г. Color 

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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3.2 ЗУРАГ, БЭЛЭН ДҮРСТЭЙ АЖИЛЛАХ

Word программын Insert цэсийн Illustrations бүлэг хэрэгслийн Pictures, Online Pictures 
командуудыг ашиглан баримтад зураг оруулна. /Зураг 3.2-1/
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3.2 ЗУРАГ, БЭЛЭН ДҮРСТЭЙ АЖИЛЛАХ

 Word программын Insert цэсний Illustrations бүлэг хэрэгслийн Pictures, On-
line Pictures командуудыг ашиглан баримтанд зураг оруулна. 
/Зураг 3.2-1/

Picture: Оруулах гэж буй зураг болон файл нь хатуу дискний хаана 
байрлаж байгааг мэдсэн байх шаардлагатай. Жишээлбэл: Доорх 
зурагт Файлын зам нь С дискний Picture дотор файл байрлаж байна.  

/Зураг 3.2-2/

Зураг 3.2-1 Зураг оруулах

Зураг 3.2-2 Зураг оруулах алхам

Чадамжийн элемент 1 
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3.2 ЗУРАГ, БЭЛЭН ДҮРСТЭЙ АЖИЛЛАХ

 Word программын Insert цэсний Illustrations бүлэг хэрэгслийн Pictures, On-
line Pictures командуудыг ашиглан баримтанд зураг оруулна. 
/Зураг 3.2-1/

Picture: Оруулах гэж буй зураг болон файл нь хатуу дискний хаана 
байрлаж байгааг мэдсэн байх шаардлагатай. Жишээлбэл: Доорх 
зурагт Файлын зам нь С дискний Picture дотор файл байрлаж байна.  

/Зураг 3.2-2/

Зураг 3.2-1 Зураг оруулах

Зураг 3.2-2 Зураг оруулах алхам

Чадамжийн элемент 1 

Зураг 3.2-1 Зураг оруулах

Зураг 3.2-2 Зураг оруулах алхам 

Picture: Оруулах гэж буй зураг болон файл нь хатуу дискийн хаана байрлаж байгааг 
мэдсэн байх шаардлагатай. Жишээлбэл: Доорх зурагт Файлын зам нь С дискийн 
Picture дотор, байрлаж байна.

Online Pictures: Интернэт сүлжээнд холбогдсон үед энэ командыг ашиглаж болох ба 
зургийг тодорхой нэрээр хайж олж оруулна.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Online Pictures: Интернэт сүлжээнд холбогдсон үед энэ командыг 
ашиглаж болох ба зургийг тодорхой нэрээр хайж олж оруулна.

Зураг 3.2-3 Интернэт орчноос зураг хайх

Зураг 3.2-4 Монгол гэсэн нэртэй зургийг хайх

Жишээлбэл:  Insert цэсний Online Picture командыг дарна.
Алхам1. Монгол гэсэн нэрээр хайлт хийв. /Зураг 3.2-4/

Уншиж, судлах хэсэг 

59

Online Pictures: Интернэт сүлжээнд холбогдсон үед энэ командыг 
ашиглаж болох ба зургийг тодорхой нэрээр хайж олж оруулна.

Зураг 3.2-3 Интернэт орчноос зураг хайх

Зураг 3.2-4 Монгол гэсэн нэртэй зургийг хайх

Жишээлбэл:  Insert цэсний Online Picture командыг дарна.
Алхам1. Монгол гэсэн нэрээр хайлт хийв. /Зураг 3.2-4/

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 3.2-3 Интернэт орчноос зураг хайх

Зураг 3.2-4 Монгол гэсэн нэртэй зургийг хайх

Зураг 3.2-5 Монгол гэсэн зураг хайж гарч ирсэн үр дүн

Жишээлбэл: Insert цэсийн Online Picture командыг дарна. 
Алхам 1. Монгол гэсэн нэрээр хайлт хийв. /Зураг 3.2-4/

60

Зураг 3.2-5 Монгол гэсэн зураг хайж гарч ирсэн үр дүн

Зураг 3.2-6 Зургийн хэвжүүлэлт

Хайлтын үр дүнд олдсон зургаа сонгоод Insert командыг дарснаар зураг баримтанд 
гарч ирнэ.

Зурагтай ажиллахад Picture Tools –ийн Format  цэс нэмэгдэх ба энэ цэсийг ашиглаж 
хэвжүүлэлт хийнэ. /Зураг 3.2-6/ 

Мөн Screenshot командыг ашиглан дэлгэцэнд дээрх зургийг дарж зураг оруулж 
болно.
Жишээлбэл: Insert- Screenshot бүлгийг сонгоод  Screen Clipping командыг дарна. 
Дэлгэцэн дээр нээсэн эхний цонхыг харуулах ба авах  зургаа хүрээлэн татна. 

Чадамжийн элемент 1 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Зураг 3.2-6 Зургийн хэвжүүлэлт

Хайлтын үр дүнд олдсон зургаа сонгоод Insert командыг дарснаар зураг баримтад гарч ирнэ.

Зурагтай ажиллахад Picture Tools -ийн Format цэс нэмэгдэх ба энэ цэсийг ашиглаж хэвжүүлэлт 
хийнэ. /Зураг 3.2-6/

Мөн Screenshot командыг ашиглан дэлгэцэд дээрх зургийг дарж зураг оруулж болно.
Жишээлбэл: Insert- Screenshot бүлгийг сонгоод Screen Clipping командыг дарна. Дэлгэцэн 
дээр нээсэн эхний цонхыг харуулах ба авах зургаа хүрээлэн татна.
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Зураг 3.2-5 Монгол гэсэн зураг хайж гарч ирсэн үр дүн

Зураг 3.2-6 Зургийн хэвжүүлэлт

Хайлтын үр дүнд олдсон зургаа сонгоод Insert командыг дарснаар зураг баримтанд 
гарч ирнэ.

Зурагтай ажиллахад Picture Tools –ийн Format  цэс нэмэгдэх ба энэ цэсийг ашиглаж 
хэвжүүлэлт хийнэ. /Зураг 3.2-6/ 

Мөн Screenshot командыг ашиглан дэлгэцэнд дээрх зургийг дарж зураг оруулж 
болно.
Жишээлбэл: Insert- Screenshot бүлгийг сонгоод  Screen Clipping командыг дарна. 
Дэлгэцэн дээр нээсэн эхний цонхыг харуулах ба авах  зургаа хүрээлэн татна. 

Чадамжийн элемент 1 
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Зураг 3.2-5 Монгол гэсэн зураг хайж гарч ирсэн үр дүн

Зураг 3.2-6 Зургийн хэвжүүлэлт

Хайлтын үр дүнд олдсон зургаа сонгоод Insert командыг дарснаар зураг баримтанд 
гарч ирнэ.

Зурагтай ажиллахад Picture Tools –ийн Format  цэс нэмэгдэх ба энэ цэсийг ашиглаж 
хэвжүүлэлт хийнэ. /Зураг 3.2-6/ 

Мөн Screenshot командыг ашиглан дэлгэцэнд дээрх зургийг дарж зураг оруулж 
болно.
Жишээлбэл: Insert- Screenshot бүлгийг сонгоод  Screen Clipping командыг дарна. 
Дэлгэцэн дээр нээсэн эхний цонхыг харуулах ба авах  зургаа хүрээлэн татна. 

Чадамжийн элемент 1 

Format цэсэд байгаа ихэнх командууд нь нэмэлт тохиргоотой болно

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Хүснэгтэд зургийн хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын 
хамт үзүүлэв.

 
 Format цэсэд байгаа ихэнх командууд нь нэмэлт тохиргоотой болно 
.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн тохиргоо/

• Remove Background. Зургийн арын фоныг устгана. 
 

• Corrections. Зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулна.

• Color. Зургийн өнгөний тохиргоог хийнэ. 

Ягааруулсан хэсэг 
нь устгах талбар                      

Арын фоныг устгавал

Хүснэгт 3.2.-1

Уншиж, судлах хэсэг 

61

Хүснэгтэд зургийн хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын 
хамт үзүүлэв.

 
 Format цэсэд байгаа ихэнх командууд нь нэмэлт тохиргоотой болно 
.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн тохиргоо/

• Remove Background. Зургийн арын фоныг устгана. 
 

• Corrections. Зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулна.

• Color. Зургийн өнгөний тохиргоог хийнэ. 

Ягааруулсан хэсэг 
нь устгах талбар                      

Арын фоныг устгавал

Хүснэгт 3.2.-1

Уншиж, судлах хэсэг 
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Хүснэгтэд зургийн хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын 
хамт үзүүлэв.

 
 Format цэсэд байгаа ихэнх командууд нь нэмэлт тохиргоотой болно 
.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн тохиргоо/

• Remove Background. Зургийн арын фоныг устгана. 
 

• Corrections. Зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулна.

• Color. Зургийн өнгөний тохиргоог хийнэ. 

Ягааруулсан хэсэг 
нь устгах талбар                      

Арын фоныг устгавал

Хүснэгт 3.2.-1

Уншиж, судлах хэсэг 

Хүснэгтэд зургийн хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын хамт үзүүлэв.

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн 
тохиргоо/ 

Remove Background - Зургийн арын фоныг устгана. 

Corrections - Зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулна. 

Color - Зургийн өнгөний тохиргоог хийнэ. 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн 
тохиргоо/ 

Picture Styles 

/Зургийн төрөл 
бүрийн загвар/ 

Artistic effects - Зурагт янз бүрийн эффектүүд 
оруулна. 

Compress picture - Зургийг шахна. /Эзлэх хэмжээг 
багасгана/ 
Change picture - Зургийг сольж өөр зураг оруулна. 
Reset Picture - Оруулсан зурагтаа өөрчлөлт 
оруулсан ба буцааж анхны хэлбэрт шилжүүлэх 
тохиолдолд энэ командыг ашиглана. 

 
Бэлэн загварууд байрладаг. 
Picture Border - Зурагт хүрээ оруулна. /Хүрээний 
өргөн, өнгийг тодорхойлно/ 
Picture Effects -Зурагт төрөл бүрийн эффект 
оруулна. 

62

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн тохиргоо/

• Artistic effects. Зурагт янз бүрийн эффектүүд 
оруулна. 
 

• Compress picture. Зургийг шахна. /Эзлэх хэмжээг 
багасгана/
• Change picture. Зургийг сольж өөр зураг оруулна.
• Reset Picture. Оруулсан зургандаа өөрчлөлт 
оруулсан ба буцааж анхны хэлбэрт шилжүүлэх 
тохиолдолд энэ командыг ашиглана.

Picture Styles

/Зургийн төрөл бүрийн 
загвар/

• Бэлэн загварууд байрлана. 
• Picture Border. Зурганд хүрээ оруулна. /Хүрээний 
өргөн, өнгийг тодорхойлно/
• Picture Effects. Зурганд төрөл бүрийн эффект 
оруулна.

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Adjust 

/Зургийн өнгө, 
гэрэлтүүлгийн тохиргоо/

• Artistic effects. Зурагт янз бүрийн эффектүүд 
оруулна. 
 

• Compress picture. Зургийг шахна. /Эзлэх хэмжээг 
багасгана/
• Change picture. Зургийг сольж өөр зураг оруулна.
• Reset Picture. Оруулсан зургандаа өөрчлөлт 
оруулсан ба буцааж анхны хэлбэрт шилжүүлэх 
тохиолдолд энэ командыг ашиглана.

Picture Styles

/Зургийн төрөл бүрийн 
загвар/

• Бэлэн загварууд байрлана. 
• Picture Border. Зурганд хүрээ оруулна. /Хүрээний 
өргөн, өнгийг тодорхойлно/
• Picture Effects. Зурганд төрөл бүрийн эффект 
оруулна.

Чадамжийн элемент 1 ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1



62

Picture Styles 

/Зургийн төрөл 
бүрийн загвар/ 

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/ 

Picture Layout - Зургийг диаграмм, схемийн загварт 
оруулна. 

Position - Зургийг текстэн дунд байрлуулна. 

63

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Picture Styles

/Зургийн төрөл бүрийн 
эффектүүд/

• Picture Effects. Зурганд төрөл бүрийн эффект 
оруулна.
 

• Picture Layout. Зургийг диаграмм, схемийн загварт 
оруулна.

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/

• Position. Зургийг текстэн дунд байрлуулна.

Бэлэн төрөл бүрийн эффектийн 
загварууд байрлана.

Сүүдэр өгнө.

Тусгал оруулна.

Гэрэлтүүлэг өгнө.

Захыг сарниулна.

Зургийг налуулах, төвийлгөх

3D харуулах ба эргүүлнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Picture Styles

/Зургийн төрөл бүрийн 
эффектүүд/

• Picture Effects. Зурганд төрөл бүрийн эффект 
оруулна.
 

• Picture Layout. Зургийг диаграмм, схемийн загварт 
оруулна.

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/

• Position. Зургийг текстэн дунд байрлуулна.

Бэлэн төрөл бүрийн эффектийн 
загварууд байрлана.

Сүүдэр өгнө.

Тусгал оруулна.

Гэрэлтүүлэг өгнө.

Захыг сарниулна.

Зургийг налуулах, төвийлгөх

3D харуулах ба эргүүлнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Picture Styles

/Зургийн төрөл бүрийн 
эффектүүд/

• Picture Effects. Зурганд төрөл бүрийн эффект 
оруулна.
 

• Picture Layout. Зургийг диаграмм, схемийн загварт 
оруулна.

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/

• Position. Зургийг текстэн дунд байрлуулна.

Бэлэн төрөл бүрийн эффектийн 
загварууд байрлана.

Сүүдэр өгнө.

Тусгал оруулна.

Гэрэлтүүлэг өгнө.

Захыг сарниулна.

Зургийг налуулах, төвийлгөх

3D харуулах ба эргүүлнэ.

Уншиж, судлах хэсэг 

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/ 

Size 

/объектын хэмжээ/ 

Wrap Test - Зурагт текст оруулах 

Bring Forward - Зургийг объектын урд байрлуулах 
Sent Backward - Зургийг объектын ард байрлуулах 
Selection Pane - Объектыг сонгоно.  

Crop - Зургийг тасална.
Shape Height - Зураг болон дүрсний өндрийн 
хэмжээг тодорхойлно.
Shape Width - Зураг болон дүрсний өргөний 
хэмжээг тодорхойлно.
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/

• Wrap Test. Зурганд текст оруулах 
 

• Bring Forward. Зургийг объектийн урд байрлуулах
• Sent Backward. Зургийг объектийн ард байрлуулах
• Selection Pane. Объектыг сонгоно.

Size

/объектийн хэмжээ/ • Grop. Зургийг тасална.
• Shape Height. Зураг болон дүрсний өндрийн 
хэмжээг тодорхойлно.
• Shape Width. Зураг болон дүрсний өргөний хэмжээг 
тодорхойлно.

Мөрийн дагуу зургийг тексттэй хамт 
байрлуулна.

Квадрат дүрсээр хүрээлэн бичнэ.

Зургийг хүрээлэн бичнэ.

Зурганд текст шахаж бичнэ.

Зургийн дээр доор текст бичнэ.

Зурган дээр текст бичнэ.

Зургийн ард текст бичнэ.

Бичих хүрээг засварлана.

Текстэй хамт зөөнө.

Хуудсанд байрлуулна.

Бусад тохиргоог хийнэ.

Тохируулсан загвараар тогтмол байх

Align objects. Объектуудийг зэрэгцүүлнэ.

Group objects. Объектуудийг нэгтгэнэ.

Rotate objects. Объектуудийг эргүүлнэ.

Чадамжийн элемент 1 
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Arrange 

/Зохион байгуулах, 
эмхлэх/
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тодорхойлно.

Мөрийн дагуу зургийг тексттэй хамт 
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ДҮРС ОРУУЛЖ ХЭВЖҮҮЛЭХ

WORD программын Insert цэсийн Illustrations бүлэг хэрэгслийн Shapes командыг ашиглан 
баримтад дүрсүүдийг оруулна. /Зураг 3.2-7/

Дүрс оруулахад мөн Format цэс нэмэгдэх ба энэ цэсийн тусламжтайгаар хэвжүүлэлт хийнэ.

SHAPE STYLES.

Дүрсэнд төрөл бүрийн бэлэн загваруудыг оруулна.

Хүснэгт 3.2-2 Дүрсийг хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах зааврын хамт үзүүлэв.
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Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Insert Shapes
 /Дүрс нэмж оруулах/

• Insert Shapes. Дүрсүүдийг нэмж оруулна. 
• Edit Shapes. Дүрсийг засварлана.
• Draw Text Box. Бичвэрт хайрцаг гаргана. 

Дүрс оруулж хэвжүүлэх

WORD программын Insert цэсний Illustrations бүлэг хэрэгслийн Shapes командыг 
ашиглан баримтанд дүрсүүдийг оруулна. /Зураг 3.2-7/ 

Дүрс оруулахад мөн Format цэс нэмэгдэх ба энэ цэсний тусламжтайгаар 
хэвжүүлэлт хийнэ.

Зураг 3.2-7 Shape буюу дүрс оруулах

Зураг 3.2-8. Нэмэлт цэс Shape Format

Хүснэгт 3.2-2 Дүрсийг хэвжүүлэх аргууд болон гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах 
зааврын хамт үзүүлэв.

Хүснэгт 3.2.-2

Оруулсан дүрсийг өөр дүрсээр солино.

Дүрсийг цэгийнх нь тусламжтайгаар 
өөрчилнө.

Тасарсан дүрсний цэгээр холбоно.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 3.2-7 Shape буюу дүрс оруулах

Зураг 3.2-8. Нэмэлт цэс Shape Format

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Insert Shapes

/Дүрс нэмж оруулах/

Insert Shapes - Дүрсйиг нэмж оруулна. 
Edit Shapes - Дүрсийг засварлана.
Draw Text Box - Бичвэрт хайрцаг гаргана.

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Arrange болон Size бүлэг хэрэгслийг Хүснэгт 3.2-1-т дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. 
Хүснэгт 3.2-1-ыг харна уу

Жишээлбэл: Insert-Shapes-Sun дүрсийг сонгоё.

Энэ дүрсийн хэв загварыг өөрчлөхийн тулд дээр тайлбарласан Format- Insert Shapes -Edit 
Point -ийг сонгоно. 

Point буюу 
өөрчлөх цэг

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

WordArt Styles
 
/Гоёмсог үсэг/ 

Text 

/тексттэй ажиллах/ 
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Төрөл бүрийн  бэлэн дүрсүүд байх ба тэдгээрийг баримтанд 
оруулсны дараагаар цэгүүдийнх нь тусламжтайгаар хэв загварыг нь 
өөрчилж болдог. 

Жишээлбэл: Insert-Shapes-Sun дүрсийг сонгоё.
Энэ дүрсийн хэв загварыг өөрчлөхийн тулд дээр тайлбарласан Format- Insert 
Shapes -Edit Point  -ийг сонгоно.

 Point буюу өөрчлөх цэг
 хар цэгээр тэмдэглэгдсэн байна            

       Өөрчилсөн байдал

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

WordArt Styles

/Гоёмсог үсэг/ Shape Styles. Дүрсэнд төрөл бүрийн бэлэн 
загваруудыг оруулна.
Shape Fill. Дүрсэнд дүүргэлтийн өнгө өгнө.
Shape Outline. Дүрсний хүрээний загвар, өнгийг 
тодорхойлно.
Shape Effects. Дүрсэнд төрөл бүрийн эффект өгнө.

Text

/тексттэй ажиллах/

Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 2.1-4 –с харна уу.

Text Direction. Дүрсүүдэд текст бичсэн бол бичвэрийг 
хөндлөн, босоо бичвэр рүү шилжүүлнэ.
Align Text. Дүрсэнд Бичвэрийг зэрэгцүүлнэ.
Create Link. Бичвэрт хайрцгийг хоосон хайрцагтай 
холбоно.

Arrange болон Size бүлэг хэрэгслийг Хүснэгт 3.2-1-т дэлгэрэнгүй тайлбарласан 
болно.  Хүснэгт 3.2-1-ыг харна уу.

Чадамжийн элемент 1 
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Чадамжийн элемент 1 

Shape Styles - Дүрсэнд төрөл бүрийн бэлэн 
загваруудыг оруулна. 
Shape Fill - Дүрсэнд дүүргэлтийн өнгө өгнө.
Shape Outline - Дүрсний хүрээний загвар, өнгийг 
тодорхойлно.
Shape Effects - Дүрсэнд төрөл бүрийн эффект өгнө.

Text Direction - Дүрсүүдэд текст бичсэн бол 
бичвэрийг хөндлөн, босоо бичвэр рүү шилжүүлнэ.
Align Text - Дүрсэнд Бичвэрийг зэрэгцүүлнэ.
Create Link - Бичвэрт хайрцгийг хоосон хайрцагтай 
холбоно.

Төрөл бүрийн бэлэн дүрсүүд байх ба тэдгээрийг баримтад оруулсны дараа 
цэгүүдийнх нь тусламжтайгаар хэв загварыг нь өөрчилж болдог.

Өөрчилсөн 
байдал

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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ГШҮ 4. ГРАФИК, ДИАГРАММ БАЙГУУЛАХ ЗАСВАРЛАХ

4.1 ДИАГРАММ БАЙГУУЛАХ

Ямар нэгэн схем, диаграммыг дараах алхмуудаар байгуулна.
1. Insert цэсийн Illustrations бүлэг хэрэгслийн SmartArt командыг сонгоно

2. Choose a SmartArt Graphic харилцах цонх гарч ирэх ба цонхны зүүн талын талбарт 
All (бүх төрлийн схемийн жагсаалт), List (жагсаалт төрлийн схемүүд), Process (процесс 
төрлийн схемүүд), Cycle (мөчлөг, орчил төрлийн схемүүд), Hierarchy (шаталсан төрлийн 
схемүүд), Relationship (хамаарал, харилцан холбоо төрлийн схемүүд), Matrix (матриц 
төрлийн схемүүд), Pyramid (пирамид төрлийн схемүүд), Picture (зураг төрлийн схемүүд) 
гэсэн схемийн төрлүүд байрлах ба түүнээс үүсгэх схемийн төрлийг сонгоно.

3. Схемийн төрлийг сонгосноор цонхны голын талбарт тухайн төрөлд хамаарах схемийн 
загварууд гарч ирнэ. Эндээс тохирох загвар бүхий схемийн дүрсийг сонгоно. Жишээ 
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(байгууллагын бүтэц, нэр, хаяг бүхий загвар), Half Circle Organization Chart (хагас тойрог 
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tal Labeled Hierarchy (тэмдэглэгээтэй хэвтээ шаталсан загвар), Hierarchy List (шаталсан 
жагсаалт загвар), Lined List (шугам бүхий жагсаалт загвар) загварууд байрлана. 
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2. Choose a SmartArt Graphic харилцах цонх гарч ирэх ба цонхны зүүн талын 
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Circle Organization Chart (хагас тойрог загвар), Cirсle Picture Hierarchy (зураг бүхий 
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жагсаалт загвар), Lined List (шугам бүхий жагсаалт загвар) загварууд байрлана. 

ГШҮ 4. ГРАФИК, ДИАГРАММ БАЙГУУЛАХ ЗАСВАРЛАХ

4.1 ДИАГРАММ БАЙГУУЛАХ 

Ямар нэгэн схем, диаграммыг дараах алхамуудаар байгуулна. 
1. Insert цэсний Illustrations бүлэг хэрэгслийн SmartArt командыг сонгоно. 

Зураг 4.1-1 Insert-Smart Art

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 4.1-1 Insert-Smart Art

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Зураг 4.1-2. Нэмэлт цэс Format
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DESIGN ЦЭС
 Энэ цэс нь схем, диаграммын загвар, өнгө, хүрээ зэргийг өөрчлөхөд 
ашиглагдана. Хүснэгт 4.1-1 -т харуулав.

Зураг 4.1-2. Нэмэлт цэс Format

4. Цонхны баруун талын талбарт сонгосон загвар бүхий схем жишээгээр харагдана. 
Хэрэв сонголтыг баталгаажуулах бол OK товчийг дарна.

5. Гарч ирсэн схемийг хэвжүүлэхэд дагалдаж гарч ирсэн Design, Format цэсний 
тусламжтайгаар өөрчилнө.

Хүснэгт 4.1.-1

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Create Graph-ic

/График үүсгэх/

• Add Shape. Схемд дүрсийг баруун, зүүн, дээд, доод 
талд нь нэмж оруулна.
• Add Bullet. Тэмдэгтэн дугаарлалт оруулна.
• Text Pane.  Текстийн жагсаалтыг нээнэ.
• Promote. Диаграммын сонгосон дүрсийг 
дээшлүүлэн байрлуулна.
• Demote. Диаграммын сонгосон дүрсийг ухраан 
байрлуулна.
• Right to Left. Диаграммыг бүтцийг баруун, зүүн тал 
руу шилжүүлнэ.
• Move up.  Диаграммын сонгосон дүрсийг урд талд 
нь байрлуулна.
• Move down. Диаграммын сонгосон дүрсийг урд талд 
нь байрлуулна.

Чадамжийн элемент 1 
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Чадамжийн элемент 1 
4. Цонхны баруун талын талбарт сонгосон загвар бүхий схем жишээгээр харагдана. 
Хэрэв сонголтыг баталгаажуулах бол OK товчийг дарна

5. Гарч ирсэн схемийг хэвжүүлэхэд дагалдаж гарч ирсэн Design, Format цэсний 
тусламжтайгаар өөрчилнө.

DESIGN ЦЭС

Энэ цэс нь схем, диаграммын загвар, өнгө, хүрээ зэргийг өөрчлөхөд ашиглагдана.

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Create Graph- 

/График үүсгэх/ 

Add Shape - Схемд дүрсийг баруун, зүүн, дээд, доод 
талд нь нэмж оруулна.
Add Bullet - Тэмдэгт дугаарлалт оруулна.
Text Pane - Текстийн жагсаалтыг нээнэ.
Promote - Диаграммын сонгосон дүрсийг 
дээшлүүлэн байрлуулна.
Demote - Диаграммын сонгосон дүрсийг ухраан 
байрлуулна.
Right to Left - Диаграммыг бүтцийг баруун, зүүн тал 
руу шилжүүлнэ.
Move up - Диаграммын сонгосон дүрсийг дээд талд 
нь байрлуулна.
Move down - Диаграммын сонгосон дүрсийг доод 
талд нь байрлуулна.

Хүснэгт 4.1-1 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Схемийн бэлэн 
бүтэц /Reset/

SmartArt Styles

/Схемийн загвар, 
шинж чанар/

Reset 

/Reset Graphic/ 

Layouts - Гаргасан схемийг өгөгдсөн бусад төрлийн 
загваруудаар сольж өөрчилж болно

Change Colors - Схемийн өнгийг тодорхойлно.
SmartArt Styles - Схемийн загварыг тодорхойлно.

Reset Graphic - Схемийг анхны загвар руу буцаана.

69

FORMAT ЦЭС
Энэ цэс нь графикийг хэвжүүлэх ба энэ нь дээр дурдсан  Хичээл  3.2-
ийн дүрс хэвжүүлэхтэй адилхан бөгөөд Хүснэгт 3.2-2-т дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан болно. Хүснэгт 3.2-2-ийг харна уу.

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Layouts

/Схемийн бэлэн бүтэц/

• Layouts. Гаргасан схемийг өгөгдсөн бусад төрлийн 
загваруудаар сольж өөрчилж болно.

SmartArt Styles 

/Схемийн загвар, шинж 
чанар/ • Change Colors. Схемийн өнгийг тодорхойлно.

• SmartArt Styles. Схемийн загварыг тодорхойлно.

Reset 

/Reset Graphic/

Reset Graphic. Схемийг анхны загвар руу буцаана.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Уншиж, судлах хэсэг 

Энэ цэс нь графикийг хэвжүүлэх ба энэ нь дээр дурдсан /Хичээл 3.2-/ ийн дүрс 
хэвжүүлэхтэй адилхан бөгөөд /Хүснэгт 3.2-2-т/ дэлгэрэнгүй тайлбарласан ба 
/Хүснэгт 3.2-2-г/ харна уу.

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ



69

70

4.2 ГРАФИК БАЙГУУЛАХ

 Баримтыг боловсруулах явцад мэдээлэлд шинжилгээ хийх, мэдээллийг 
хэрэглэгчид  ойлгомжтой  байдлаар  дүрслэх  зорилгоор  график  байгуулах 
шаардлага гардаг.
Аливаа үзүүлэлтийн тоон утга хэрхэн өөрчлөгдсөнийг координатын мужид график  
байгуулж  харах  нь  хамгийн  тохиромжтой.  Нэг  координатын  мужид хэд хэдэн  
үзүүлэлтээр  графикуудыг  нь  байгуулж,  харьцуулан  харж  болно. Координатын  
муж  нь  координатын  тэнхлэг,  талбарын,  нэрийн,  тэнхлэгийн өгөгдлүүд, 
графикийн утгууд, тор гэсэн объектуудтай ба тэдгээрийн координатын мужид 
харуулах эсэхийг сонголтоор хийнэ. Мөн тухайн өгөгдөлд тохирсон графикийг 
байгуулах шаардлагатай.
 Графикийг дараах алхамуудаар байгуулна.

1. Insert цэсний Illustration бүлэг хэрэгслийн Chart командыг дарж графикийн төрөл 
бүрийн хувилбар бүхий цонхыг нээнэ. /Зураг 5-11/
2. Insert Chart харилцах цонх гарч ирэх ба цонхны зүүн талын талбарт All (бүх 
төрлийн графикийн жагсаалт), Column (баганан графикууд), Line (шугаман 
төрлийн графикууд), Pie (дугуй хэлбэрийн ба 1 багц өгөгдлийн бүтцийг үзүүлэхэд 
тохиромтой графикууд), Bar (хөндлөн тэнхлэгийн дагуух дүрслэх графикууд), 
Area (хавтгайн графикууд), X Y (Scatter) (x,y тэнхлэгийн дагуух цэгэн графикууд), 
Stock (эхний утга болон төгсгөлийн утгийг авсан  графикууд ба халуун хүйтний 
өөрчлөлт гэх мэт шинжлэх ухааны өгөгдлүүд болон хувьцаа, үнийн өсөлт 
бууралт зэрэгт ашиглагдана), Surface (3 хэмжээст мужид гадаргуу дээр дүрслэх 
графикууд), Radar (радаран буюу 1 цэгээс цацарсан туяаны цацралын график), 

Зураг 4.2-1. Insert - Chart

Чадамжийн элемент 1 

4.2 ГРАФИК БАЙГУУЛАХ
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график байгуулж харах нь хамгийн тохиромжтой. Нэг координатын мужид хэд хэдэн 
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ГРАФИКИЙГ ДАРААХ АЛХМУУДААР БАЙГУУЛНА.

1. Insert цэсийн Illustration бүлэг хэрэгслийн Chart командыг дарж графикийн төрөл бүрийн 
хувилбар бүхий цонхыг нээнэ. /Зураг 5-11/
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графикийн жагсаалт), Column (баганан графикууд), Line (шугаман төрлийн графикууд), 
Pie (дугуй хэлбэрийн ба 1 багц өгөгдлийн бүтцийг үзүүлэхэд тохиромжтой графикууд), Bar 
(хөндлөн тэнхлэгийн дагуух дүрслэх графикууд), Area (хавтгайн графикууд), X Y (Scatter) 
(x,y тэнхлэгийн дагуух цэгэн графикууд), Stock (эхний утга болон төгсгөлийн утгыг авсан 
графикууд ба халуун хүйтний өөрчлөлт гэх мэт шинжлэх ухааны өгөгдлүүд болон хувьцаа, 
үнийн өсөлт бууралт зэрэгт ашиглагдана), Surface (3 хэмжээст мужид гадаргуу дээр дүрслэх 
графикууд), Radar (радаран буюу 1 цэгээс цацарсан туяаны цацралын график),
Combo (графикуудыг хослуулан ашиглах) гэсэн графикийн төрлүүд байрлах ба тэдгээрээс 
графикийн төрлийг сонгоно.
3. Эдгээр төрлөөс сонгоход загварууд гарч ирнэ. Тохирох загвар бүхий графикийг сонгоно.
4. Цонхны баруун талын талбарт сонгосон загвар бүхий график жишээгээр харагдана. Хэрэв 
сонголтыг баталгаажуулах бол OK товчийг дарна.
5. График байгуулахад Design, Format цэс мөн нэмэгдэн гарч ирэх ба эдгээрийн 
тусламжтайгаар хэвжүүлэлтийг хийнэ. /Зураг 4.2-2/

Зураг 4.2-1. Insert - Chart

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Combo (графикуудыг хослуулан ашиглах) гэсэн графикийн төрлүүд байрлах ба 
тэдгээрээс графикийн төрлийг сонгоно. 
3. Эдгээр төрлөөс сонгоход загварууд гарч ирнэ. Тохирох загвар бүхий графикийг 
сонгоно. 
4. Цонхны баруун талын талбарт сонгосон загвар бүхий график жишээгээр 
харагдана. Хэрэв сонголтыг баталгаажуулах бол OK товчийг дарна.
5. График байгуулахад Design, Format цэс мөн нэмэгдэн гарч ирэх ба эдгээрийн 
тусламжтайгаар хэвжүүлэлтийг хийнэ. /Зураг 5-11/

6. Мөн график оруулж ирэхэд дагалдан Excel программ гарч ирэх ба Excel 
программ дээр өгөгдлийг оруулснаар таны хийх гэж буй график гарч ирнэ. /Зураг 
4.2-2/ 

Зураг 4.2-2. Нэмэлт Design цэс

Зураг 4.2-2. Баганан хэлбэрийн график байгуулах

Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 4.2-2. Баганан хэлбэрийн график байгуулах

Уншиж, судлах хэсэг 
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Combo (графикуудыг хослуулан ашиглах) гэсэн графикийн төрлүүд байрлах ба 
тэдгээрээс графикийн төрлийг сонгоно. 
3. Эдгээр төрлөөс сонгоход загварууд гарч ирнэ. Тохирох загвар бүхий графикийг 
сонгоно. 
4. Цонхны баруун талын талбарт сонгосон загвар бүхий график жишээгээр 
харагдана. Хэрэв сонголтыг баталгаажуулах бол OK товчийг дарна.
5. График байгуулахад Design, Format цэс мөн нэмэгдэн гарч ирэх ба эдгээрийн 
тусламжтайгаар хэвжүүлэлтийг хийнэ. /Зураг 5-11/

6. Мөн график оруулж ирэхэд дагалдан Excel программ гарч ирэх ба Excel 
программ дээр өгөгдлийг оруулснаар таны хийх гэж буй график гарч ирнэ. /Зураг 
4.2-2/ 

Зураг 4.2-2. Нэмэлт Design цэс

Зураг 4.2-2. Баганан хэлбэрийн график байгуулах

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 4.2-2. Нэмэлт Design цэс

Зураг 4.2-3. Баганан хэлбэрийн график байгуулах

6. Мөн график оруулж ирэхэд дагалдан Excel программ гарч ирэх ба Excel программ дээр 
өгөгдлийг оруулснаар таны хийх гэж буй график гарч ирнэ. /Зураг 4.2-3/

DESIGN ЦЭС

Энэ цэс нь графикийн бүтэц, элемент, өгөгдөл, төрөл зэргийг өөрчлөхөд
ашиглагдана. Хүснэгтэд харуулав.

Бүлэг хэрэгсэл     Командын үүрэг /тайлбар/ 

Chart Layout 

/График элемент, 
бүтэц өөрчлөх, 
тохируулах/ 

Add Chart Element - График нь хэд хэдэн 
элементээс бүрдэх ба тэдгээрийн тохиргоог хийнэ

72

DESIGN ЦЭС
 Энэ цэс нь графикийн бүтэц, элемент, өгөгдөл, төрөл зэргийг өөрчлөхөд 
ашиглагдана. Хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 4.2-1

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Chart Lay-out

/График элемент, бүтэц 
өөрчлөх, тохируулах/

• Add Chart Element. График нь хэд хэдэн элементээс 
бүрдэх ба тэдгээрийн тохиргоог хийнэ. 

• Quick Layout. Бэлэн дээрхи тохиргоог хийсэн 
загваруудыг ашиглана.

Chart Styles

/графикын бэлэн загвар/

 

• Change Colors. Графикийн өнгөний тохиргоог хийнэ.
• Layouts. Графикийг өгөгдсөн бусад загваруудаар 
сольж өөрчилж болно.

гарчгийг

Чадамжийн элемент 1 
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DESIGN ЦЭС
 Энэ цэс нь графикийн бүтэц, элемент, өгөгдөл, төрөл зэргийг өөрчлөхөд 
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• Quick Layout. Бэлэн дээрхи тохиргоог хийсэн 
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Chart Styles

/графикын бэлэн загвар/

 

• Change Colors. Графикийн өнгөний тохиргоог хийнэ.
• Layouts. Графикийг өгөгдсөн бусад загваруудаар 
сольж өөрчилж болно.

гарчгийг

Чадамжийн элемент 1 

Хүснэгт 4.2-1

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Chart Styles 

/графикийн бэлэн 
загвар/ 

Data

/өгөгдөлтэй 
ажиллах/

Type

/графикийн төрөл

Change Colors - Графикийн өнгөний тохиргоог 
хийнэ. 
Layouts - Графикийг өгөгдсөн бусад загваруудаар 
сольж өөрчилж болно. 

Switch Row/ Column - Өгөгдлийн байрыг солино. 
Select Data - Графикийг өгөгдлийг сонгоно.
Edit Data - Графикийн өгөгдлийг засварлана. 
Refresh Data - Өгөгдлийг сэргээнэ.

Change Chart Type - Графикийг төрлийг өөрчилж 
өөр загварт оруулна. Жишээлбэл. Баганан 
графикийг Шугаман графикаар сольж болно.
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DESIGN ЦЭС
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бүрдэх ба тэдгээрийн тохиргоог хийнэ. 
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FORMAT ЦЭС

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Data

/өгөгдөлтэй ажиллах/
• Switch Row/ Column. Өгөгдлийн байрыг солино. 
• Select Data. Графикийг өгөгдлийг сонгоно.
• Edit Data. Графикийн өгөгдлийг засварлана.
• Refresh Data. Өгөгдлийг сэргээнэ.

Type

/графикийн төрөл/

 

• Change Chart Type. Графикийг төрлийг өөрчилж өөр 
загварт оруулна. Жишээлбэл. Баганан графикийг 
Шугаман графикаар сольж болно. 

Энэ цэс нь графикийг хэвжүүлэх ба энэ нь дээр дурдсан  Хичээл  3.2-
ийн дүрс хэвжүүлэхтэй адилхан бөгөөд Хүснэгт 3.2-2-т дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан болно. Хүснэгт 3.2-2-ийг харна уу.

Уншиж, судлах хэсэг 
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FORMAT ЦЭС

Бүлэг хэрэгсэл Командын үүрэг /тайлбар/

Data

/өгөгдөлтэй ажиллах/
• Switch Row/ Column. Өгөгдлийн байрыг солино. 
• Select Data. Графикийг өгөгдлийг сонгоно.
• Edit Data. Графикийн өгөгдлийг засварлана.
• Refresh Data. Өгөгдлийг сэргээнэ.

Type

/графикийн төрөл/

 

• Change Chart Type. Графикийг төрлийг өөрчилж өөр 
загварт оруулна. Жишээлбэл. Баганан графикийг 
Шугаман графикаар сольж болно. 

Энэ цэс нь графикийг хэвжүүлэх ба энэ нь дээр дурдсан  Хичээл  3.2-
ийн дүрс хэвжүүлэхтэй адилхан бөгөөд Хүснэгт 3.2-2-т дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан болно. Хүснэгт 3.2-2-ийг харна уу.

Уншиж, судлах хэсэг 

FORMAT ЦЭС
Энэ цэс нь графикийг хэвжүүлэх ба энэ нь дээр дурдсан /Хичээл 3.2/-ийн дүрс 
хэвжүүлэхтэй адилхан бөгөөд /Хүснэгт 3.2-2/-т дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. 
/Хүснэгт 3.2-2/-ийг харна уу.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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Асуулт 1. Insert цэс ямар үүрэгтэй вэ?

а. Баримтыг харах
б. Баримтад төрөл бүрийг объектуудыг оруулах
в. Тексттэй ажиллах
г.  Номтой ажиллах

Асуулт 2. Дүрс оруулахад аль командыг ашиглах вэ?

а. Insert-Shapes
б. Insert-Pictures
в. Insert-Chart
г. Insert-Footer

Асуулт 3. Графикийг оруулахдаа Insert-Chart командыг дарна.

а. Үнэн
б. Худал

Асуулт 4. Дүрсийн хэлбэрийг өөрчлөхөд аль командыг ашиглах вэ?

а. Change Shapes
б. Insert Shapes
в. Edit Point
г. Shapes color

Асуулт 5. Схем диаграмм байгуулахад аль командыг ашиглах вэ?

а. Insert-Shapes
б. Insert-Pictures
в. Insert-Chart
г. Insert-Footer

Асуулт 6. Үүсгэсэн дүрсийн хэлбэрийг цэг ашиглан өөрчлөхөд аль командыг 
ашиглах вэ?

а. Edit Point
б. Fill color
в. Change shape
г. Outline 

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хэрэглээний программ 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.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлаар суралцагч 
дараах зүйлсийг хийж чаддаг болсон байна.

1. Программыг нээсэн.
2. Үсгийн шрифтийг Arial, 12 болгосон.
3. Цаасны хэмжээ А4 босоо хэлбэрийн цаас сонгосон.
4. Захын зайг баруун 1.5 см, зүүн 3 см, дээд болон доод захын 
зай 2 см тус тус болгосон.
5. Монгол орны тухай материал бэлтгэсэн.
6. Гарчиг голлуулан Bold болгосон.
7. Хүснэгт хийсэн.

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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KEYBOARD АШИГЛАЦГААЯ

Компьютер дээр ажиллахдаа заавал хулгана ашиглах биш keyboard буюу гар ашиглаж 
болно. Хүмүүс ихэвчлэн гар ашиглахаас илүүтэйгээр хулганыг ашигладаг. Та доорх өгөгдсөн 
товчлууруудыг ашиглаад хурдан хугацаанд баримт бичгийг цэгцлэн бичиж болно. Тиймээс 
туршаад үзээрэй.

Компьютерын keyboard-ийн дээд хэсэгт байрлах F1-F12 гэсэн товчлууруудыг функциональ 
товчлуур (Function key) хэмээн нэрлэдэг ба эдгээр үйлдлийн түлхүүрүүд нь таны 
Компьютерын хэрэглээнд өдөр бүр хэрэглэгддэг гэж болно. Эдгээр түлхүүрүүд нь ихэнхдээ 
бусад товчлууруудтай хамт хэрэглэгддэг. Жишээ нь CTRL , ALT , Shift товчлуурууд.

F1 - F12 гэсэн товчлууруудын хэрэглээ хийгээд онцлог талыг нь мэдсэнээр 
Компьютерынхоо хэрэглээнд өргөнөөр ашиглаж болох ба таны ажлыг хөнгөвчлөх 
болно. Гэхдээ энэ тэмдэглэгээнүүд Windows үйлдлийн систем дээр ажиллана.
F1 - Help menu буюу туслах цэсийг гаргаж өгдөг. Жишээ нь та Microsoft Word дээр 
ажиллаж байлаа гэхэд F1 товчлуурыг дарах үед Microsoft Word-ийн туслах цэс 
автоматаар гарч ирэх болно.
F2 - нэрлэх, нэр солих үедээ ашиглаж болно. Үүнийг Windows дээр Rename гэж 
нэрлэдэг.
F3 - хайлт хийх, хайх (search)
F4 - хаягийн жагсаалтууд. MS WORD дээр хамгийн сүүлд хийгдсэн үйлдлийг 
давтана.
F5 - refresh түлхүүр буюу засах, шинэчлэх зориулалттай юм. Бид интернэтэд байх 
үедээ тухайн нүүртээ update хийх эсвэл дахин эхнээс нь эхлэх үедээ refresh хийдэг 
шүү дээ.
F6 - курсорын байрлал. Жишээ нь та энэ товчлуураар нэг нүүрээс нөгөө нүүр рүү 
шилжиж болдог. ALT товчлууртай ижил үүрэгтэй
F8 - Та компьютер асааж байх үедээ F8 дээр дарах юм бол таны компьютер Safe 
Mode-оор асах болно. Энэ нь компьютерыг асуудалтай буюу алдаатай байгаа
үед асаах нөхцөл юм.
F10 - menu bar буюу цэсийг гаргаж ирэхэд ашиглагддаг. Та F10-ийг цэсийг 
идэвхжүүлэхдээ ашигладаг ба харин бусад товчлууруудаар цэс дотор үйлдэл 
хийдэг.
F11 - дэлгэц дүүрэн байдлаар гарч ирнэ. (Full screen mode).
Windows Logo+BREAK - Системийн төлөв байдлыг харуулах System Properties 
цонхыг нээнэ.
Windows Logo+D - Ямар нэгэн программ нээгээд ажиллуулж байх үед шууд дэлгэц 
рүү хандах.
Windows Logo+M - Windows-ийн орчинд нээлттэй байгаа бүх программыг Taskbar
руу хураана (Minimize).
Windows Logo+E - My Computer-ийг нээнэ.
CTRL+A - Бүгдийг сонгох, идэвхжүүлэх
CTRL+C (Copy) - түр санах ой руу мэдээллийг хуулах.
CTRL+X (Cut) - түр санах ой руу мэдээллийг таслан санах.
CTRL+V (Paste) - түр санах ой руу хуулсан болон тасалж авсан мэдээллийг гаргаж 
ирэх.
CTRL+Z (Undo) - Үйлдлийг буцаах.
CTRL+Y - Буцаасан үйлдлээ буцаана.

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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ALT+F4 - Идэвхтэй байгаа программыг хаах, компьютер унтраах ALT+SPACEBAR - 
Нээлттэй байгаа цонхны хураангуй цэсийг нээх
ALT+TAB - Нээлттэй байгаа программуудын хооронд шилжих CTRL+[ - үсгийн 
хэмжээг багасгах
CTRL+] - үсгийн хэмжээг ихэсгэх
ALT + ENTER- хамгийн сүүлд хийгдсэн үйлдлийг давтана
CTRL+N - шинэ файл нээнэ
CTRL+O - файл нээнэ
CTRL+S - хадгална
F12 - нэрийг болон өргөтгөлийг нь өөрчилж хадгалах
CTRL+B - тод үсгээр бичих
CTRL+I - налуу үсгээр бичих
CTRL+U - доогуураа зураастай бичих
CTRL+D - font бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх руу орох
CTRL+R - бичвэрийг баруун тал руу зэрэгцүүлэх
CTRL+L - бичвэрийг зүүн тал руу зэрэгцүүлэх
CTRL+E - бичвэрийг голлуулах
CTRL+J - бичвэрийг аль аль талаас тэнцүүлэн зэрэгцүүлэх
SHIFT+F3- том, жижиг үсэг болгох
CTRL+F - Find буюу хайх
CTRL+H - Replace буюу солих
CTRL+ALT+F - ишлэл, зүүлт тайлбар бичих
CTRL+ K - файл болон веб хуудаст холбоос хийх 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 1
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

78

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан.

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил
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Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан.

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг бэлдсэн байна.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

1. Ажилд бэлтгэх.

(а) Компьютерын дэлгэц болон процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг ачааллуулах.

(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул. 

1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.

2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.

3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.

4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.

5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ЗААВАРЧИЛГАА
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

3. Баримтын үсгийн фонтын тохиргоог хийх.

(а) Arial, үсгийн өндөр 12 болго.
(б) Гарчиг бич.
(в) Гарчиг голлуулан, BOLD хэлбэрт оруул.
(г) Гарчгийн бүх үсгийг томоор бич.

4. Доторх текстийн Paragraph -ийг тохируулах.

(а) Текстийг бич.
(б) Үсгийн хэлбэржүүлэлтийг дуурайлган бич.
(в) Мөр хоорондын зайг 1,5 pt болго.
(г) Paragraph болгоныг догол мөрнөөс эхлүүл.
/Догол мөрний хэмжээ 1 см байна/ 

5. Зураг оруулах.

(а) Монгол гэсэн зургийг хайж ол.
(б) Баримтад оруул.
(в) Хүрээ оруул.
(г) Зургийн өнгийг соль. 
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Дадлагын ажил

3. Баримтын үсгийн фонтны тохиргоог 
хийх.
(а) Arial, үсгийн өндөр 12 болго.
(б) Гарчиг бич. 
(в) Гарчиг голлуулсан, BOLD хэлбэрийн 
болго. 
(г) Гарчигийн бүх үсгийг томоор бич.

4. Доторхи текстийн Paragraph -ийг 
тохируулах.  
(а) Текстийг бич.
(б) Үсгийн хэлбэржүүлэлтийг дуурайлган 
бич.
(в) Мөр хоорондын зайг 1,5 pt болго.
(г) Paragraph болгоныг догол мөрнөөс 
эхлүүл. 
     /Догол мөрний хэмжээ 1 cм байна/
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5. Зураг оруулах.
(а) Монгол гэсэн зургийг хайж ол.
(б) Баримтанд оруул.
(в) Хүрээ оруул. 
(г) Зургийн өнгийг соль. 

6. Хүснэгт байгуулах.
(а) 3 багана, 8  мөр хүснэгт үүсгэ.
(б) Доорхи мэдээллийг яг адилхан оруулж 
хий.
(в) Толгой мөрийг тодотго.
(г) Эхний баганыг эрэмбэл. /Эхний мөр 
орохгүй/

Дадлагын ажил
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5. Зураг оруулах.
(а) Монгол гэсэн зургийг хайж ол.
(б) Баримтанд оруул.
(в) Хүрээ оруул. 
(г) Зургийн өнгийг соль. 

6. Хүснэгт байгуулах.
(а) 3 багана, 8  мөр хүснэгт үүсгэ.
(б) Доорхи мэдээллийг яг адилхан оруулж 
хий.
(в) Толгой мөрийг тодотго.
(г) Эхний баганыг эрэмбэл. /Эхний мөр 
орохгүй/

Дадлагын ажил

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

6. Хүснэгт байгуулах.

(а) 3 багана, 8 мөр хүснэгт үүсгэ.
(б) Доорх мэдээллийг яг адилхан оруулж хий.
(в) Толгой мөрийг тодотго.
(г) Эхний баганыг эрэмбэл. /Эхний мөр орохгүй/

7. Диаграмм үүсгэх.

(а) Доорх диаграммыг үүсгэ.
(б) Өнгөөр буд.
(в) Хүрээний өнгийг соль.

8. График байгуулна.

(а) Өгөгдлийн дагуу график үүсгэ.
(б) График нь шугаман график байна.
(в) Legent, chart title, data label -ийг харуул. 
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7. Диаграмм үүсгэх.
(а) Доорхи диаграммыг үүсгэ.
(б) Өнгөөр буд.
(в) Хүрээний өнгийг соль.

8. График байгуулна.
(а) Өгөгдлийн дагуу график үүсгэ.
(б) График нь шугаман график байна.
(в) Legent, chart title, data label -ийг харуул.

Дадлагын ажил
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР

1. Программын цонхтой ажиллах
2. Мэдээлэл оруулах, засварлах
3. Хүснэгттэй ажиллах
4. Тоон өгөгдөл ба томьёо оруулах, ашиглах
5. График байгуулах, засварлах
6. Хуудсанд тохиргоо хийх чадвар эзэмшинэ. 

МЭДЛЭГ:

1. Программын цонхны бүтэц
2. Үсэг, тоо, зурган мэдээлэл
3. Хүснэгт
4. Тоон өгөгдөл ба томьёо
5. График, диаграмм
6. Хуудасны тохиргоо

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ:

1. А4 бичгийн цаас
2. Принтерийн хор
3. Программ хангамж

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:

1. Иж бүрэн компьютер
2. Принтер
3. Проектор

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ:

1. Нүдний шил
2. Цэвэрлэгээний алчуур

EXCEL ПРОГРАММ АШИГЛАХ

1. Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан
байна.

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

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

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

          ГШҮ 1. ХҮСНЭГТЭН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ АЖИЛЛАХ

MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, хүснэгтэд тооцоо хийх, 
эдийн засаг, статистикийн болон инженерийн тооцоонд хэрэглэгдэх төрөл бүрийн 
функцүүдийг ашиглан боловсруулалт хийх, хүснэгтийн өгөгдлүүдээр график, диаграмм 
байгуулах гэх мэт үйлдлийг гүйцэтгэх боломжоор хангагдсан асар том электрон 
хүснэгтүүд бүхий хэрэглээний программ юм.

Excel-ийн файлуудыг нь ном (Book) гэж нэрлэх ба XLS гэсэн өргөтгөлтэй байдаг. Мөн 
файлын нэрийн өмнөх дүрсээр нь Excel программаар үүсгэсэн файл болохыг таньж 
болно.

MS Excel программ нь хэд хэдэн ажлын хуудастай байж болох ба хүснэгтийн мөр багана 
нь хязгааргүй байна. Эдгээр хуудас нь хоорондоо хамааралтай болон хамааралгүй 
хүснэгтүүд үүсгэж нэг файл байдлаар хадгалах боломжтой

MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажилладаг тул хүснэгт нь мөр баганаас 
бүрдэх ба мөрийг 1, 2, 3, ... буюу тоогоор тэмдэглэх ба баганыг A, B, C,... гэж үсгээр 
тэмдэглэж тухайн нүдэн дэх мэдээлэл болгон нь өөрийн хаягтай байна. Үүнийг нүдний 
хаяг гэнэ. Тухайн нүдний хаягт агуулга болон томьёоны мөр гэж байдаг.
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Уншиж, судлах хэсэг 

ГШҮ 1. ХҮСНЭГТЭН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ АЖИЛЛАХ 
 
 MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, хүснэгтэд тооцоо 
хийх, эдийн засаг, статистикийн болон инженерийн тооцоонд хэрэглэгдэх төрөл 
бүрийн функцүүдийг ашиглан боловсруулалт хийх, хүснэгтийн өгөгдлүүдээр 
график, диаграмм байгуулах гэх мэт үйлдлийг гүйцэтгэх боломжоор хангагдсан 
асар том электрон хүснэгтүүд бүхий хэрэглээний программ юм. 
 Excel-ийн файлуудыг нь ном (Book) гэж нэрлэх ба XLS гэсэн өргөтгөлтэй 
байдаг. Мөн файлын нэрний өмнөх дүрсээр нь Excel программаар үүсгэсэн файл 
болохыг таньж болно.
 MS Excel программ нь хэд хэдэн ажлын хуудастай байж болох ба хүснэгтийн 
мөр багана нь хязгааргүй байна. Эдгээр хуудсуудад хоорондоо хамааралтай 
болон хамааралгүй хүснэгтүүд үүсгэж нэг файл байдлаар хадгалах боломжтой 
байдаг. 

Зураг 2. MS Excel программын баримтын цонхны бүтэц

Зураг 1. а. Хурдан хандалтын хэсэг б. Цэсний мөр в. 
Баримтын нэрийн мөр г. Цонхны хэмжээ өөрчлөх, хаах 

хэрэглүүр д. Командын зурвас

а

д

б в г

 MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажилладаг тул хүснэгт нь мөр 
баганаас бүрдэх ба мөрийг 1, 2, 3, ... буюу тоогоор тэмдэглэх ба баганыг A, B, C,... 
гэж үсгээр тэмдэглэж тухайн нүдэн дэх мэдээлэл болгон нь өөрийн хаягтай байна. 
Үүнийг нүдний хаяг гэнэ. Тухайн нүдний хаягт агуулга болон томьёоны мөр гэж 
байдаг.  

Мөрийн хаяг (1, 2, 3,....)

Ажлын хуудас 1 Ажлын хуудас нэмэх

Идэвхитэй 
нүдний агуулга буюу 

томьёоны мөр

Баганы хаяг (A, B, C,....)

Идэвхитэй 
нүдний хаяг

Идэвхитэй 
нүд
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Уншиж, судлах хэсэг 

ГШҮ 1. ХҮСНЭГТЭН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ АЖИЛЛАХ 
 
 MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, хүснэгтэд тооцоо 
хийх, эдийн засаг, статистикийн болон инженерийн тооцоонд хэрэглэгдэх төрөл 
бүрийн функцүүдийг ашиглан боловсруулалт хийх, хүснэгтийн өгөгдлүүдээр 
график, диаграмм байгуулах гэх мэт үйлдлийг гүйцэтгэх боломжоор хангагдсан 
асар том электрон хүснэгтүүд бүхий хэрэглээний программ юм. 
 Excel-ийн файлуудыг нь ном (Book) гэж нэрлэх ба XLS гэсэн өргөтгөлтэй 
байдаг. Мөн файлын нэрний өмнөх дүрсээр нь Excel программаар үүсгэсэн файл 
болохыг таньж болно.
 MS Excel программ нь хэд хэдэн ажлын хуудастай байж болох ба хүснэгтийн 
мөр багана нь хязгааргүй байна. Эдгээр хуудсуудад хоорондоо хамааралтай 
болон хамааралгүй хүснэгтүүд үүсгэж нэг файл байдлаар хадгалах боломжтой 
байдаг. 

Зураг 2. MS Excel программын баримтын цонхны бүтэц

Зураг 1. а. Хурдан хандалтын хэсэг б. Цэсний мөр в. 
Баримтын нэрийн мөр г. Цонхны хэмжээ өөрчлөх, хаах 

хэрэглүүр д. Командын зурвас

а

д

б в г

 MS Excel программ нь хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажилладаг тул хүснэгт нь мөр 
баганаас бүрдэх ба мөрийг 1, 2, 3, ... буюу тоогоор тэмдэглэх ба баганыг A, B, C,... 
гэж үсгээр тэмдэглэж тухайн нүдэн дэх мэдээлэл болгон нь өөрийн хаягтай байна. 
Үүнийг нүдний хаяг гэнэ. Тухайн нүдний хаягт агуулга болон томьёоны мөр гэж 
байдаг.  

Мөрийн хаяг (1, 2, 3,....)

Ажлын хуудас 1 Ажлын хуудас нэмэх

Идэвхитэй 
нүдний агуулга буюу 

томьёоны мөр

Баганы хаяг (A, B, C,....)

Идэвхитэй 
нүдний хаяг

Идэвхитэй 
нүд

Зураг 1. а. Хурдан хандалтын хэсэг б. Цэсийн мөр в.
Баримтын нэрийн мөр г. Цонхны хэмжээ өөрчлөх, хаах

хэрэглүүр д. Командын зурвас

Зураг 2. MS Excel программын баримтын цонхны бүтэц
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 Хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд тухайн мэдээлэлд 
тохируулан хүснэгтийг хэвжүүлэх шаардлагатай байдаг. 

1. Хүснэгтийн үсгийг хэвжүүлэх
 Home Цэсний Font бүлэг хэрэгслээр үсгийг шрифт, хэмжээ, өнгө, хүснэгтийн 
хүрээ, үсгийн хэвжүүлэлтийг өөрчилнө. (Зураг 3)

 

2. Бичвэрийг хэвжүүлэх
 Home цэсний Alignment бүлэг хэрэгсэлд хүснэгтэд бичигдсэн бичвэрийг 
зэрэгцүүлэх, хөндлөн болон босоо, налуу хэлбэрээр бичих, догол мөр авах, нэг 
нүдэнд хэд хэдэн мөр бичвэр болгох, 2 буюу түүнийг дээш нүдийг нэгтгэх зэрэг 
үйлдлүүдийг хийнэ. (Зураг 4)

Зураг 3. Хүснэгтийн загвар

Зураг 3. Font бүлэг хэрэгсэл

Жижиг 
сум дээр дарах 

буюу  CTRL+SHIFT+F 
товчлуур дарж нээнэ.

идэвхжүүлсэн 
байдал

Үсгийн 
хэвжүүлэлт

Үсгийн 
шрифт

Үсгийн 
хэвжүүлэлт

Үсгийн 
хэмжээ

Харагдах 
байдал

Үсгийн 
өнгө

Чадамжийн элемент 2 
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Зураг 5. Number бүлэг хэрэгсэл

3. Нүдэн дэх мэдээллийн төрлийг заах
 Number бүлэг хэрэгсэлд нүдэн дэх мэдээллийн шинж чанарыг өөрчлөх 
(текстэн мэдээлэл, тоон мэдээлэл, мөнгөн тэмдэгтийн мэдээлэл гэх мэт), 

Зураг 4. Alignment бүлэг хэрэгсэл

Бичвэрийг 
зэрэгцүүлэх

Бичвэрийг 
нүдэнд хэд, хэдэн 

мөр болгох

Бичвэрийг 
нүдэнд налуу, 

босоо, хөндлөн 
байрлалтай бичих

Бичвэрийг 
нүдэнд багтаах

Идэвхжүүлсэн 
нүднүүдийг нэгтгэх

Бичвэрийн 
төрөл

Мөнгөн 
тэмтэгтээр 
илэрхийлнэ.

Тоог 
мянгатын орноор 

тасална.

Хувиар 
илэрхийлнэ.

Таслалаас 
хойшхи оронг нэмнэ.

Таслалаас 
хойшхи оронг хасна.

Бичвэрийн 
төрлийг тодорхойлно.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 5. Number бүлэг хэрэгсэл

3. Нүдэн дэх мэдээллийн төрлийг заах
 Number бүлэг хэрэгсэлд нүдэн дэх мэдээллийн шинж чанарыг өөрчлөх 
(текстэн мэдээлэл, тоон мэдээлэл, мөнгөн тэмдэгтийн мэдээлэл гэх мэт), 

Зураг 4. Alignment бүлэг хэрэгсэл

Бичвэрийг 
зэрэгцүүлэх

Бичвэрийг 
нүдэнд хэд, хэдэн 

мөр болгох

Бичвэрийг 
нүдэнд налуу, 

босоо, хөндлөн 
байрлалтай бичих

Бичвэрийг 
нүдэнд багтаах

Идэвхжүүлсэн 
нүднүүдийг нэгтгэх

Бичвэрийн 
төрөл

Мөнгөн 
тэмтэгтээр 
илэрхийлнэ.

Тоог 
мянгатын орноор 

тасална.

Хувиар 
илэрхийлнэ.

Таслалаас 
хойшхи оронг нэмнэ.

Таслалаас 
хойшхи оронг хасна.

Бичвэрийн 
төрлийг тодорхойлно.

Уншиж, судлах хэсэг 

1. Нүдэн дэх мэдээллийн төрлийг заах

Number бүлэг хэрэгсэлд нүдэн дэх мэдээллийн шинж чанарыг өөрчлөх (текстэн 
мэдээлэл, тоон мэдээлэл, мөнгөн тэмдэгтийн мэдээлэл гэх мэт),  

Тоон мэдээлэл нь сар, өдөр, хувь, мөнгөн тэмдэгт болгох, оронгийн таслалыг тодорхойлох 
зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ. (Зураг 5.)
Excel Программын үндсэн үйл ажиллагаа нь хүснэгтэн мэдээллийг цэгцтэй хийх, 
хялбаршуулах юм.

2. Хүснэгтэд хүрээ хийх

Home Цэсийн Font бүлэг хэрэгслийн Border буюу хүрээ үүсгэх, хэвжүүлэх хэрэглүүрийг 
сонгоно. (Зураг 3)

Зураг 5. Number бүлэг хэрэгсэл

Зураг 6. Хүснэгтэд хүрээ оруулах
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Тоон мэдээлэл нь сар, өдөр, хувь, мөнгөн тэмдэгт болгох, оронгийн таслалыг 
тодорхойлох зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ. (Зураг 5.)

 Excel Программын үндсэн үйл ажиллагаа нь хүснэгтэн мэдээллийг цэгцтэй 
хийх,  хялбаршуулах юм.

4. Хүснэгтэнд хүрээ хийх
 Home Цэсний Font бүлэг хэрэгсэлийн Border буюу хүрээ үүсгэх, хэвжүүлэх 
хэрэглүүрийг сонгоно. (Зураг 3)

5. Хүснэгтийг хэвжүүлэх
 Cells бүлэг хэрэгсэлд хүснэгтэд мөр, багана, ажлын хуудас нэмэх, устгах, 
хэмжээг өөрчлөх, түгжих, нуух зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг командууд байдаг. (Зураг 
7, 8)

Дээрх командуудыг өөр аргаар ашиглахыг хүсвэл ажлын талбарын мөр 1, 2, 
3, ..., эсвэл багана A, B, C, ... гэх мэт хаягийн саарал хэсэг дээр очиж хулганы 
баруун товчийг товшин мөр, баганыг нэмж хасч болно. 

Зураг 7. Хүснэгтэд нүд, мөр, багана устгах, нэмэх

Зураг 6. Хүснэгтэд хүрээ оруулах

Идэвхтэй байгаа нүдний 
дээр болон доор нүд нэмэх Идэвхтэй байгаа нүд 

устгах
Идэвхтэй байгаа нүдний 

дээр мөр нэмэх Идэвхтэй байгаа мөр 
устгах

Идэвхтэй байгаа нүдний 
урд багана нэмэх Идэвхтэй байгаа багана 

устгах
Ажлын хуудас нэмэх Ажлын хуудас устгах

Чадамжийн элемент 2 
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3. Хүснэгтийг хэвжүүлэх

Cells бүлэг хэрэгсэлд хүснэгтэд мөр, багана, ажлын хуудас нэмэх, устгах, хэмжээг 
өөрчлөх, түгжих, нуух зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг командууд байдаг. ( Зураг 7 )

Дээрх командуудыг өөр аргаар ашиглахыг хүсвэл ажлын талбарын мөр 1, 2, 3, ..., эсвэл 
багана A, B, C, ... гэх мэт хаягийн саарал хэсэг дээр очиж хулганы баруун товчийг товшин 
мөр, баганыг нэмж хасаж болно.

Мөр 1, 2, 3, ..., эсвэл багана A, B, C, ... гэх мэт хаягийн хүрээний саарал хэсэг
дээр mouse ашиглан дарж            ийм дүрстэй болоход татна. (Зураг 9)

Зураг 7. Хүснэгтэд нүд, мөр, багана устгах, нэмэх

Зураг 8. Хүснэгтийн мөр, баганатай ажиллах
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Тоон мэдээлэл нь сар, өдөр, хувь, мөнгөн тэмдэгт болгох, оронгийн таслалыг 
тодорхойлох зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ. (Зураг 5.)

 Excel Программын үндсэн үйл ажиллагаа нь хүснэгтэн мэдээллийг цэгцтэй 
хийх,  хялбаршуулах юм.

4. Хүснэгтэнд хүрээ хийх
 Home Цэсний Font бүлэг хэрэгсэлийн Border буюу хүрээ үүсгэх, хэвжүүлэх 
хэрэглүүрийг сонгоно. (Зураг 3)

5. Хүснэгтийг хэвжүүлэх
 Cells бүлэг хэрэгсэлд хүснэгтэд мөр, багана, ажлын хуудас нэмэх, устгах, 
хэмжээг өөрчлөх, түгжих, нуух зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг командууд байдаг. (Зураг 
7, 8)

Дээрх командуудыг өөр аргаар ашиглахыг хүсвэл ажлын талбарын мөр 1, 2, 
3, ..., эсвэл багана A, B, C, ... гэх мэт хаягийн саарал хэсэг дээр очиж хулганы 
баруун товчийг товшин мөр, баганыг нэмж хасч болно. 

Зураг 7. Хүснэгтэд нүд, мөр, багана устгах, нэмэх

Зураг 6. Хүснэгтэд хүрээ оруулах

Идэвхтэй байгаа нүдний 
дээр болон доор нүд нэмэх Идэвхтэй байгаа нүд 

устгах
Идэвхтэй байгаа нүдний 

дээр мөр нэмэх Идэвхтэй байгаа мөр 
устгах

Идэвхтэй байгаа нүдний 
урд багана нэмэх Идэвхтэй байгаа багана 

устгах
Ажлын хуудас нэмэх Ажлын хуудас устгах

Чадамжийн элемент 2 
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Зураг 8. Хүснэгтийн мөр, баганатай ажиллах

Зураг 9. Хүснэгтийн баганы өргөнийг татаж сунгах

Мөр 1, 2, 3, ..., эсвэл багана A, B, C, ... гэх мэт  хаягийн хүрээний саарал хэсэг 
дээр mouse ашиглан дарж                ийм дүрстэй болоход татна. (Зураг 9) 

Мөрний өндрийг тодорхойлох

Мөрний өндрийг автоматаар өгөх

Баганы өргөнийг тодорхойлох
Баганы өргөнийг автоматаар өгөх

Нуух ба нуусан үйлдлийг буцаах

Ажлын хуудасны нэрийг солих
Ажлын хуудсыг зөөх ба хуулах

Ажлын хуудсыг тэмдэглэх өнгийг солих

Ажлын хуудсыг түгжих
Ажлын хуудсыг түгжих

Үсгийн фонттой ажиллах

Баганы өргөнийг өөрийн хүссэн хэмжээгээр өгч 
байнга тэр хэмжээгэээр гаргах

Мөр нуух
Багана нуух

Ажлын хуудас нуух
Мөр, баганы 

нууцлалыг гаргах

7. Эрэмбэлэх, шүүлтүүр ашиглах
Editing бүлэг хэрэгсэлд байрлах Sort & Filter хэрэгслийг ашиглан эрэмбэлэх ба 
шүүлтүүр ашиглана. 

Өсөхөөр эрэмбэлэх

Буурахаар эрэмбэлэх

Дурын сонголтоор 
эрэмбэлэх

Хүснэгтэнд шүүлтүүр 
ашиглах

Шүүлтүүрийг устгах

Дахин сэргээх

Эрэмбэлэх, шүүх

Хайх, сонгох

Уншиж, судлах хэсэг 

87

Зураг 8. Хүснэгтийн мөр, баганатай ажиллах

Зураг 9. Хүснэгтийн баганы өргөнийг татаж сунгах

Мөр 1, 2, 3, ..., эсвэл багана A, B, C, ... гэх мэт  хаягийн хүрээний саарал хэсэг 
дээр mouse ашиглан дарж                ийм дүрстэй болоход татна. (Зураг 9) 

Мөрний өндрийг тодорхойлох

Мөрний өндрийг автоматаар өгөх

Баганы өргөнийг тодорхойлох
Баганы өргөнийг автоматаар өгөх

Нуух ба нуусан үйлдлийг буцаах

Ажлын хуудасны нэрийг солих
Ажлын хуудсыг зөөх ба хуулах

Ажлын хуудсыг тэмдэглэх өнгийг солих

Ажлын хуудсыг түгжих
Ажлын хуудсыг түгжих

Үсгийн фонттой ажиллах

Баганы өргөнийг өөрийн хүссэн хэмжээгээр өгч 
байнга тэр хэмжээгэээр гаргах

Мөр нуух
Багана нуух

Ажлын хуудас нуух
Мөр, баганы 

нууцлалыг гаргах

7. Эрэмбэлэх, шүүлтүүр ашиглах
Editing бүлэг хэрэгсэлд байрлах Sort & Filter хэрэгслийг ашиглан эрэмбэлэх ба 
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Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 8. Хүснэгтийн мөр, баганатай ажиллах

Зураг 9. Хүснэгтийн баганы өргөнийг татаж сунгах
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

Зураг 9. Хүснэгтийн баганын өргөнийг татаж сунгах

4. Эрэмбэлэх, шүүлтүүр ашиглах

Editing бүлэг хэрэгсэлд байрлах Sort & Filter хэрэгслийг ашиглан эрэмбэлэх ба шүүлтүүр 
ашиглана. 

Жишээгээр тайлбарлавал: Доорх хүснэгтийн нэр гэсэн баганын нэрсийг үсгийн 
дараалалд байрлуулъя.
Нэр гэсэн баганыг идэвхжүүлнэ. Sort & Filter команд руу орж A-Z гэсэн дүрс бүхий 
хэрэглүүр дээр дарна.
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Жишээгээр тайлбарлавал: Доорх хүснэгтийн нэр гэсэн баганы нэрсийг үсгийн 
дараалалд байрлуулья. 
Алхам 1. Нэр гэсэн баганыг идэвхжүүлнэ. Sort & Filter команд руу орж A-Z гэсэн 
дүрс бүхий хэрэглүүр дээр дарна. 

Filter буюу шүүлтүүр нь аливаа бичвэрүүдээс шүүж хэсэгчлэн харахад ашиглагдана.

Сонгогдсон бичвэрийг харьяалдаг бусад 
бичвэртэй нь хамт эрэмбэлэх

Expanf the selection командыг 
сонгон хэрэглэсэн байдал. 
Урд болон арын харьяалагдах 
багануудын хамт өөрчлөгдөн 
эрэмбэлсэн байна.

Шүүлтүүр ашиглахад тоо болон тэмдэгтээр шүүж 
болно.

Зөвхөн Сонгогдсон бичвэрийг эрэмбэлэх

Filter ашиглахад гарах тэмдэглэгээ

Шүүлтүүр ашигласан байдал. Энэ жишээ дээр эрэгтэй 
хүүхдүүдийг шүүж гаргасан байна.

Чадамжийн элемент 2 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Алхам 1. MS Excel программыг нээж шинэ баримт үүсгэнэ.

Алхам 2. Эхний A1 нүдэнд № , дараагийн B1 нүдэнд Овог нэр, C1 нүдэнд нас, D1 нүдэнд 
хүйс гэж оруулна.

Алхам 3. Дугаарын доорх мөр буюу А2 нүдэнд 1, А3 нүдэнд 2 гэж бичнэ.

Алхам 4. Тоо бичсэн А2, А3 гэсэн нүдийг идэвхжүүлээд баруун доод буланд гарсан цэг 
дээр курсороо байрлуулахад ÷ дүрс гарах ба 10 хүртэл байхаар тохируулан татна.
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Алхам 1. MS Excel программыг нээж шинэ баримт үүсгэнэ. 
Алхам 2.   Эхний A1 нүдэнд № , дараагийн B1 нүдэнд Овог нэр, C1 нүдэнд нас, D1 
нүдэнд хүйс гэж оруулна.

Алхам 3. Дугаарын доорх мөр буюу А2 нүдэнд 1, А3 нүдэнд 2 гэж бичнэ.
Алхам 4. Тоо бичсэн А2, А3 гэсэн нүдийг идэвхжүүлээд баруун доод буланд 
гарсан цэг дээр крусороо байрлуулахад     дүрс гарах ба 10 хүртэл байхаар 
тохируулан татна. 

Крусорыг 
байрлуулан татахад 

автоматаар дугаарлагдана.

Дадлагын ажил
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2
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Алхам 5. А баганы зайг багасгая. 

Алхам 6. Овог нэр гэсэн баганад нэрс бичигдэх тул В баганы зайг сунгаарай. Мөн 
В баганы баруун талын шугам дээр курсорыг байрлуулан татна.

А багана дээрх баруун шугам дээр 
крусорыг байрлуулж дараад өөрт тохирсон 

хэмжээгээр нь багасгах ба сунгана.

Дадлагын ажил
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Дадлагын ажилАлхам 5. А баганын зайг багасгая.

Алхам 6. Овог нэр гэсэн баганад нэрс бичигдэх тул В баганын зайг сунгаарай. Мөн В 
баганын баруун талын шугам дээр курсорыг байрлуулан татна.
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Алхам 7. Ашиглагдах хүснэгтдээ хүрээ хийгээрэй. Үүний тулд хийж буй хүснэгтээ 
идэвхжүүлэн өмнө үзсэн Home цэсийн Font бүлэг хэрэгсэлд байрлах Border 
хэрэглүүрийг ашиглах ба All borders командыг дарна.

Алхам 8. Хүснэгтэд Овог нэр гэсэн баганыг бөглөөрэй. Бөглөхдөө нэг нүдэнд овог нэрээ 
үргэлжлүүлэн бичнэ. Зургийн дагуу бичээрэй.

91

 Дээрх зураг дээр нүднээс хэтэрсэн харагдах боловч зөвхөн нэг нүдэнд л 
бичсэн байгаа ба түүнийг дараагийн алхамаар 1 нүдэнд хэд хэдэн мөр бичих 
жишээг оруулахыг анхаарна уу.

Алхам 7. Ашиглагдах хүснэгтэндээ хүрээ хийгээрэй. Үүний тулд хийж буй хүснэгтээ   
идэвхжүүлэн өмнө үзсэн Home цэсний Font бүлэг хэрэгсэлд байрлах         
Border хэрэглүүрийг ашиглах ба All  borders  командыг дарна.   

Алхам 8. Хүснэгтэд Овог нэр гэсэн баганыг бөглөөрэй. Бөглөхдөө нэг нүдэнд овог 
нэрээ үргэлжүүлэн бичнэ. Зургийн дагуу бичээрэй. 

Дадлагын ажил
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нэрээ үргэлжүүлэн бичнэ. Зургийн дагуу бичээрэй. 

Дадлагын ажил

Дээрх зураг дээр нүднээс хэтэрсэн харагдах боловч зөвхөн нэг нүдэнд л бичсэн 
байгаа ба түүнийг дараагийн алхмаар 1 нүдэнд хэд хэдэн мөр бичих жишээг 

оруулахыг анхаарна уу. 
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Алхам 9. Одоо нүднээс хэтэрсэн байгаа талбарыг засварлая. Үүний тулд нүднүүдийг 
идэвхжүүлж Home цэсийн Alignment бүлэг хэрэгслийн Wrap text буюу нэг нүдэнд хэд 
хэдэн мөр текст оруулах командыг дарна.

Алхам 10. Доорх зургийн дагуу нас, хүйс гэсэн баганыг бөглөөрэй

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2
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Алхам 9. Одоо нүднээс хэтэрсэн байгаа талбарыг засварлая. Үүний тулд 
нүднүүдийг идэвхжүүлж Home цэсний Alignment бүлэг хэрэгслийн    
Wrap text буюу нэг нүдэнд хэд хэдэн мөр текст оруулах командыг дарна. 

Алхам 10. Доорх зургийн дагуу нас, хүйс гэсэн баганыг бөглөөрэй

Дадлагын ажил
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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ГШҮ 2. ГРАФИК, ДИАГРАММ БАЙГУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ 
 
 Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах явцад мэдээлэлд шинжилгээ хийх, 
мэдээллийг хэрэглэгчид  ойлгомжтой  байдлаар  дүрслэх  зорилгоор  график  
байгуулах шаардлага гардаг.
Аливаа үзүүлэлтийн тоон утга хэрхэн өөрчлөгдсөнийг координатын мужид график  
байгуулж  харах  нь  хамгийн  тохиромжтой.  Нэг  координатын  мужид хэд хэдэн  
үзүүлэлтээр  графикуудыг  нь  байгуулж,  харьцуулан  харж  болно. Координатын  
муж  нь  координатын  тэнхлэг,  талбарын,  нэрийн,  тэнхлэгийн өгөгдлүүд, 
графикийн утгууд, тор гэсэн объектуудтай ба тэдгээрийн координатын мужид 
харуулах эсэхийг сонголтоор хийнэ. Мөн тухайн өгөгдөлд тохирсон графикийг 
байгуулах шаардлагатай.
 Графикийг дараах аргуудаар байгуулж болно.
1. Insert цэсний Chart бүлэг хэрэгслээс өөрийн сонгох графикийг сонгоно. (Зураг 
14)

2. График болгох хүснэгтээ идэвхжүүлэн баруун доод буланд гарах жижиг цонхон 
дээр даран Charts хэсгээс тухайн хүснэгтэнд тохирох графикаа сонгоно. (Зураг 
15)

Зураг 14. Insert цэсний Chart бүлэг хэрэгсэл

Зураг 15. Идэвхтэй хүснэгтийн баруун доод буланд байрлах жижиг цонх ашиглах

Чадамжийн элемент 2 
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мэдээллийг хэрэглэгчид  ойлгомжтой  байдлаар  дүрслэх  зорилгоор  график  
байгуулах шаардлага гардаг.
Аливаа үзүүлэлтийн тоон утга хэрхэн өөрчлөгдсөнийг координатын мужид график  
байгуулж  харах  нь  хамгийн  тохиромжтой.  Нэг  координатын  мужид хэд хэдэн  
үзүүлэлтээр  графикуудыг  нь  байгуулж,  харьцуулан  харж  болно. Координатын  
муж  нь  координатын  тэнхлэг,  талбарын,  нэрийн,  тэнхлэгийн өгөгдлүүд, 
графикийн утгууд, тор гэсэн объектуудтай ба тэдгээрийн координатын мужид 
харуулах эсэхийг сонголтоор хийнэ. Мөн тухайн өгөгдөлд тохирсон графикийг 
байгуулах шаардлагатай.
 Графикийг дараах аргуудаар байгуулж болно.
1. Insert цэсний Chart бүлэг хэрэгслээс өөрийн сонгох графикийг сонгоно. (Зураг 
14)

2. График болгох хүснэгтээ идэвхжүүлэн баруун доод буланд гарах жижиг цонхон 
дээр даран Charts хэсгээс тухайн хүснэгтэнд тохирох графикаа сонгоно. (Зураг 
15)

Зураг 14. Insert цэсний Chart бүлэг хэрэгсэл

Зураг 15. Идэвхтэй хүснэгтийн баруун доод буланд байрлах жижиг цонх ашиглах

Чадамжийн элемент 2 
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хийнэ. Мөн тухайн өгөгдөлд тохирсон графикийг байгуулах шаардлагатай.

Графикийг дараах аргуудаар байгуулж болно.
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Жишээ хийе. 
 
 Дээр дурдсан онолын дагуу хүснэгтэн мэдээлэл (Хүснэгт 1) боловсруулъя.
                
               Хүснэгт 
1

Алхам 1. Гарчиг бичнэ. 
 Гарчгийг бичээд хэдэн багана хамрагдах вэ гэдгийг тоолон эхний 
мөрийн дагуу хамрах нүднийг нэгтгэн голлуулна. (Merge & Center командыг 
ашиглана.) 

Алхам 2. Хүснэгтийг хүрээ татна.  (Borders - All Borders) Ашиглах хүснэгтэнд 
хамрах нүднүүдийг идэвхжүүлэн хүрээлнэ.

Чадамжийн элемент 2 
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Чадамжийн элемент 2 

ЖИШЭЭ ХИЙЕ.

Дээр дурдсан онолын дагуу хүснэгтэн мэдээлэл (Хүснэгт 1) боловсруулъя.

Алхам 1. Гарчиг бичнэ.

Гарчгийг бичээд хэдэн багана хамрагдах вэ гэдгийг тоолон эхний мөрийн дагуу хамрах 
нүдийг нэгтгэн голлуулна. (Merge & Center командыг ашиглана.)

Алхам 2. 

Хүснэгтийн хүрээ татна. (Borders - All Borders) Ашиглах хүснэгтэд хамрах нүднүүдийг 
идэвхжүүлэн хүрээлнэ.

Алхам 3. 

Хүснэгтэн доторх мэдээллийг бичнэ.
Дугаарыг бичихдээ 1, 2 -ийн тоог бичээд 1, 2 бичсэн нүднүүдийг идэвхжүүлэн 2 гэсэн тооны 
баруун доор байрлах цэгээс доош татах ба автоматаар дугаарлана.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2
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Бусад текстүүдийг нүд болгон дээр бичиж баганын зайг тохируулна.

Хүснэгтийн толгойн текстүүдийг нэг нүдэнд хэд хэдэн мөр бичвэр болгон тааруулна. Үүний 
тулд толгой мөрийг идэвхжүүлэн Wrap Text командыг ашиглана.

Алхам 4. 

Тоон мэдээллүүдийг оруулах

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ
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Алхам 3. Хүснэгтэн доторх мэдээллийг бичнэ.
Дугаарыг бичихдээ 1, 2 -ийн тоог бичээд 1, 2 бичсэн нүднүүдийг идэвхжүүлэн 2 
гэсэн тооны баруун доор байрлах цэгээс доош татах ба автоматаар дугаарлана.

Бусад текстүүдийг нүд болгон дээр бичиж баганы зайг тохируулна. 
Хүснэгтийн толгойн текстүүдийг нэг нүдэнд хэд хэдэн мөр бичвэр болгон 
тааруулна. Үүний тулд толгой мөрийг идэвхжүүлэн Wrap Text командыг ашиглана.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Алхам 4. Тоон мэдээллүүдийг оруулах

Алхам 5. Функц, томьёо ашиглан тоо мэдээллийг бодох

Хүснэгтийн тайлбар. а. Тооцсон цалин гэсэн баганы тоо мэдээллийг оруулахдаа 
Үндсэн цалин*Ажилласан цаг/Ажиллавал зохих цагт хувааж олов. 

б. НДШ даатгуулагчаас 11,5% гэсэн баганыг бодохдоо 
Тооцсон цалин*11,5% гэж үржүүлж олов.

в. НДШ хассан дүнг олохдоо Тооцсон цалин-НДШ даатгуулагчаас 11,5% гэсэн баганы 
мэдээллийг хасаж олов.

г. ХХОАТ 10% гэсэн баганы мэдээллийг олохдоо Тооцсон цалин*10% гэж үржүүлж олов.
д. Хөнгөлөлт багана дахь мэдээллийг IF гэсэн нөхцөл шалгах функц ашиглан бодов.

(=IF(H6<500000,20000,IF(AND(H6>=500000,H6<1000000),11666.67,IF(AND(H6>=
1000000,H6<1500000),10000,IF(AND(H6>=1500000,H6<2000000),8333.33,IF(AND
(H6>=2000000,H6<2500000),6666.67,IF(AND(H6>=2500000,H6<3000000),5000,IF(AND

(H6>=2500000),0))))))), 
е. ХХОАТ төлөх дүн баганы мэдээллийг ХХОАТ 10%- Хөнгөлөлт хасаж олов.

ё. Гарт олгох гэсэн баганы мэдээллийг олохдоо
НДШ хассан дүн - ХХОАТ төлөх дүн гэсэн багануудын мэдээллийг хасаж олов.

ж. хамгийн доод мөр болох нийлбэрийн мөрийг SUM функц ашиглан  тооцов. 
(=SUM(F6:F9))

Чадамжийн элемент 2 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

Алхам 5. 

Функц, томьёо ашиглан тоо мэдээллийг бодох 

Алхам 5. График оруулах

Өмнөх жишээг ашиглая.
Үндсэн цалин гэсэн багана болон Тооцсон цалин гэсэн баганын мэдээллийг харьцуулан 
графикаар үзүүлье.
1. Үндсэн цалин, Тооцсон цалин гэсэн багануудыг CTRL гэсэн товчлуур ашиглан тусад нь 
идэвхжүүлнэ.

Хүснэгтийн тайлбар. а. Тооцсон цалин гэсэн баганын тоо мэдээллийг оруулахдаа

Үндсэн цалин*Ажилласан цаг/Ажиллавал зохих цагт хувааж олов.
б. НДШ даатгуулагчаас 11,5% гэсэн баганыг бодохдоо
Тооцсон цалин*11,5% гэж үржүүлж олов.
в. НДШ хассан дүнг олохдоо Тооцсон цалин-НДШ даатгуулагчаас 11,5% гэсэн баганын мэдээллийг 
хасаж олов.
г. ХХОАТ 10% гэсэн баганын мэдээллийг олохдоо Тооцсон цалин*10% гэж үржүүлж олов.
д. Хөнгөлөлт багана дахь мэдээллийг IF гэсэн нөхцөл шалгах функц ашиглан бодов.
(=IF(H6<500000,20000,IF(AND(H6>=500000,H6<1000000),11666.67,IF(AND(H6>=
1000000,H6<1500000),10000,IF(AND(H6>=1500000,H6<2000000),8333.33,IF(AND
(H6>=2000000,H6<2500000),6666.67,IF(AND(H6>=2500000,H6<3000000),5000,IF(AND 
(H6>=2500000),0))))))),
е. ХХОАТ төлөх дүн баганын мэдээллийг ХХОАТ 10%- Хөнгөлөлт хасаж олов. ё. Гарт олгох гэсэн 
баганын мэдээллийг олохдоо
НДШ хассан дүн - ХХОАТ төлөх дүн гэсэн багануудын мэдээллийг хасаж олов.
ж. Хамгийн доод мөр болох нийлбэрийн мөрийг SUM функц ашиглан тооцов.
(=SUM(F6:F9))
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Алхам 5. График оруулах
 Өмнөх жишээг ашиглая. 
 Үндсэн цалин гэсэн багана болон Тооцсон цалин гэсэн баганы мэдээллийг 
харьцуулан графикаар үзүүлье. 
1. Үндсэн цалин, Тооцсон цалин гэсэн багануудыг CTRL гэсэн товчлуур ашиглан 
тусад нь идэвхжүүлнэ. 

2. Багануудыг идэвхжүүлээд Insert-Chart хэрэгсэлээс өөрийн ашиглах графикийг 
сонгоно. Энд би шугаман график ашиглав. Графикаас харахад 3-р сард хангалтгүй 
ажилласан нь харагдаж байна.

Үсгийн хэлбэр хэмжээг өөрсдөө тохируулан өөрчилж хүснэгтийг боловсруулаарай. 
Баримт бичгийн үсгийн хэмжээ 10-12 байх ба үсгийн шрифт Arial, Times new roman 
гэсэн шрифтүүдийг ашигладаг.  Цалин тооцсон хүснэгтийг боловсруулж дууслаа.

Уншиж, судлах хэсэг 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

2. Багануудыг идэвхжүүлээд Insert-Chart хэрэгслээс өөрийн ашиглах графикийг сонгоно. Энд 
би шугаман график ашиглав. Графикаас харахад 3-р сард хангалтгүй ажилласан нь харагдаж 
байна.

Үсгийн хэлбэр хэмжээг өөрсдөө тохируулан өөрчилж хүснэгтийг боловсруулаарай. Баримт 
бичгийн үсгийн хэмжээ 10-12 байх ба үсгийн шрифт Arial, Times new roman гэсэн шрифтүүдийг 
ашигладаг. Цалин тооцсон хүснэгтийг боловсруулж дууслаа. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2

98

ГШҮ 3. ФУНКЦ АШИГЛАХ
 Excel программ нь хүснэгтэй мэдээллийг боловсруулахдаа томъёо, функц 
ашигладагаараа давуу талтай ба ажлыг хөнгөвчилдөг. 10 бүлэгт хуваагдах 325 
функцтэй. 
 Функц (Function) нь урьдаас бэлтгэгдсэн автомат үр дүн бүхий томъёо юм. 
Функц нэр болон дугуй хаалтанд бичигдэх хувьсагчаас бүрдэнэ. Хувьсагч гэдэг 
нь тоон утга нь хэд ч байж болох үл мэдэгдэх тоо юм. 
Жишээлбэл: 
Функцийг оруулахдаа Formulas цэсний Function… командаар (Зураг 13) эсвэл 
Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн бэлэн загваруудыг (Зураг 12) ашиглана. 
2. Өргөн хэрэглэгдэх функцууд

 Төрөл бүрийн мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан Excel программын 
функцүүд нь дараах төрлүүдэд хуваагдана.

Функцийн нэр (нийлбэрийн 
функц)

Хувьсагч

Ямар нэгэн бодолтыг Excel программ дээр хийхдээ тухайн бодолт 
хийх нүдэнд буюу томьёоны мөр (Formula bar)-ний талбарт эхлээд 
(=) эсвэл (+) тэмдэг бичиж функцээ оруулан бодно. (Зураг 11.)

Зураг 12. Home цэсний 
бэлэн функцууд

Зураг 11. Томьёо оруулах

Зураг 10. Нийлбэрийн функц ашиглан бодолт хийх

Хувьсагчууд (А1 нүднээс D1 
хүртэлх тоон утга)

Зураг 13. Formulas 
цэсний функцууд

Томьёоны мөрТомьёо оруулах

Чадамжийн элемент 2 
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ГШҮ 3. ФУНКЦ АШИГЛАХ
 Excel программ нь хүснэгтэй мэдээллийг боловсруулахдаа томъёо, функц 
ашигладагаараа давуу талтай ба ажлыг хөнгөвчилдөг. 10 бүлэгт хуваагдах 325 
функцтэй. 
 Функц (Function) нь урьдаас бэлтгэгдсэн автомат үр дүн бүхий томъёо юм. 
Функц нэр болон дугуй хаалтанд бичигдэх хувьсагчаас бүрдэнэ. Хувьсагч гэдэг 
нь тоон утга нь хэд ч байж болох үл мэдэгдэх тоо юм. 
Жишээлбэл: 
Функцийг оруулахдаа Formulas цэсний Function… командаар (Зураг 13) эсвэл 
Home цэсний Editing бүлэг хэрэгслийн бэлэн загваруудыг (Зураг 12) ашиглана. 
2. Өргөн хэрэглэгдэх функцууд

 Төрөл бүрийн мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан Excel программын 
функцүүд нь дараах төрлүүдэд хуваагдана.

Функцийн нэр (нийлбэрийн 
функц)

Хувьсагч

Ямар нэгэн бодолтыг Excel программ дээр хийхдээ тухайн бодолт 
хийх нүдэнд буюу томьёоны мөр (Formula bar)-ний талбарт эхлээд 
(=) эсвэл (+) тэмдэг бичиж функцээ оруулан бодно. (Зураг 11.)

Зураг 12. Home цэсний 
бэлэн функцууд

Зураг 11. Томьёо оруулах

Зураг 10. Нийлбэрийн функц ашиглан бодолт хийх

Хувьсагчууд (А1 нүднээс D1 
хүртэлх тоон утга)

Зураг 13. Formulas 
цэсний функцууд

Томьёоны мөрТомьёо оруулах

Чадамжийн элемент 2     ГШҮ 3. ФУНКЦ АШИГЛАХ

Excel программ нь хүснэгтэн мэдээллийг боловсруулахдаа томьёо, функц ашигладгаараа 
давуу талтай ба ажлыг хөнгөвчилдөг. 10 бүлэгт хуваагдах 325 функцтэй.
Функц (Function) нь урьдаас бэлтгэгдсэн автомат үр дүн бүхий томьёо юм. Функц нэр 
болон дугуй хаалтад бичигдэх хувьсагчаас бүрдэнэ. Хувьсагч гэдэг нь тоон утга нь хэд ч 
байж болох үл мэдэгдэх тоо юм.

Жишээлбэл:
Функцийг оруулахдаа Formulas цэсийн Function... командаар (Зураг 12) эсвэл Home 
цэсийн Editing бүлэг хэрэгслийн бэлэн загваруудыг (Зураг 13) ашиглана.

2. Өргөн хэрэглэгдэх функцүүд

Зураг 12. Нийлбэрийн функц ашиглан бодолт хийх

Зураг 13. Томьёо оруулах цэсийн функцүүд

Ямар нэгэн бодолтыг Excel программ дээр хийхдээ тухайн бодолт эхлээд хийх нүдэнд 
буюу томьёоны мөр (Formula Bаг)-ний талбарт (=) эсвэл (+) тэмдэг бичиж функцээ 
оруулан бодно. 

Төрөл бүрийн мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан Excel программын функцүүд нь 
дараах төрлүүдэд хуваагдана.
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Зураг 14. Home цэсийн 
бэлэн функцүүд

Зураг 15. Formulas

САНХҮҮГИЙН ФУНКЦҮҮД

Санхүүгийн тооцооллын маш олон функц байдаг ба тэдгээрийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
функцийг авч үзье. (Хүснэгт 1)

ЦАГ ХУГАЦААНЫ ФУНКЦҮҮД: 

Энэ функцүүд нь өгөгдлийг он, сар, өдөр эсвэл цаг хугацаа болгон боловсруулахад 
ашиглагддаг.

99

Санхүүгийн функцүүд 

 Санхүүгийн тооцооллын маш олон функц байдаг ба тэдгээрийн хамгийн 
өргөн хэрэглэгддэг функцийг авч үзье. (Хүснэгт 1)

Функц Гаргах утга, хэрэглээ

=PMT(B2/B4,B3,-B1) 
(сар бүрийн төлбөрийг 
тооцоолох =PMT функц)

=PV(B14,B17,-B16,B15,1)
(Хуримтлал буюу 
ирээдүйн үнэ цэнийг 
тооцоолох PV функц)

 Цаг хугацааны функцүүд: Энэ функцүүд нь өгөгдлийг  он, сар, өдөр эсвэл 
цаг хугацаа болгон боловсруулахад ашиглагддаг. 

Функц Гаргах утга, хэрэглээ

=DATE(2020,06,01)

Он сар өдрийг тодорхойлох функц (2020 оны 06-р 
сарын 01 ны өдөр)

Уншиж, судлах хэсэг 
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99

Санхүүгийн функцүүд 

 Санхүүгийн тооцооллын маш олон функц байдаг ба тэдгээрийн хамгийн 
өргөн хэрэглэгддэг функцийг авч үзье. (Хүснэгт 1)

Функц Гаргах утга, хэрэглээ

=PMT(B2/B4,B3,-B1) 
(сар бүрийн төлбөрийг 
тооцоолох =PMT функц)

=PV(B14,B17,-B16,B15,1)
(Хуримтлал буюу 
ирээдүйн үнэ цэнийг 
тооцоолох PV функц)

 Цаг хугацааны функцүүд: Энэ функцүүд нь өгөгдлийг  он, сар, өдөр эсвэл 
цаг хугацаа болгон боловсруулахад ашиглагддаг. 

Функц Гаргах утга, хэрэглээ

=DATE(2020,06,01)

Он сар өдрийг тодорхойлох функц (2020 оны 06-р 
сарын 01 ны өдөр)

Уншиж, судлах хэсэг 

100

=TIME(15,12,30)

Цаг, минут, секундыг тодорхойлох функц (15 цаг 
12 минут 30 секунд (секунд нь 0.476342593 гэсэн 
тоон утгатай тэнцүү гэж гаргана.) )

= NOW()

Тухайн өдрийн он, сар, өдөр, цаг, минутыг 
харуулна.

Математикийн функцүүд

 Энэ функцүүд нь арифметик, логарифм, тригонометрийн тооцоонуудыг 
хийхэд хэрэглэнэ.

Функц Үүрэг

=ABS(-3)

Өгөгдсөн тооны абсолют утгыг олно.

=SUM(A1,B1)

Тоонуудын нийлбэрийг олно.

=SUMSQ(A2,B2)

Тус бүрийн квадратуудын нийлбэрийг олно.

Чадамжийн элемент 2 

100

=TIME(15,12,30)

Цаг, минут, секундыг тодорхойлох функц (15 цаг 
12 минут 30 секунд (секунд нь 0.476342593 гэсэн 
тоон утгатай тэнцүү гэж гаргана.) )

= NOW()

Тухайн өдрийн он, сар, өдөр, цаг, минутыг 
харуулна.

Математикийн функцүүд

 Энэ функцүүд нь арифметик, логарифм, тригонометрийн тооцоонуудыг 
хийхэд хэрэглэнэ.

Функц Үүрэг

=ABS(-3)

Өгөгдсөн тооны абсолют утгыг олно.

=SUM(A1,B1)

Тоонуудын нийлбэрийг олно.

=SUMSQ(A2,B2)

Тус бүрийн квадратуудын нийлбэрийг олно.

Чадамжийн элемент 2 

Математикийн функцүүд 

Энэ функцүүд нь арифметик, логарифм, тригонометрийн тооцоонуудыг хийхэд хэрэглэнэ.

101

=SUMIF(A2:E2,”<10”)

A1-E1 гэсэн мужуудын тоон утган дахь 10 -с бага 
тооны нийлбэрийг олох

=POWER(A2,B2)

Зэрэгт дэвшүүлэх функц (А2 мужийг В2 мужийн 
зэрэгт дэвшүүлэв)

=PRODUCT(A2,B2)

Үржвэрийн функц (А2 муж В2 мужийг үржүүлэв)

=ROMAN(A1)

Тоо Ром тоогоор илэрхийлнэ.

Статистикийн функцүүд

 Өгөгдлийн статистик боловсруулалтыг гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ. Энэ функцүүд 
нь мэдээллийн сантай ажиллахад зориулагдсан юм. 

Функц Үүрэг

=AVERAGE(A1:D1)

Тоонуудын дундажийг олох функц (А1 - D1 
хүртэлх мужийн тоонуудын дундажийг үзүүлэв)

Уншиж, судлах хэсэг 
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Статистикийн функцүүд 

 
Өгөгдлийн статистик боловсруулалтыг гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ. Энэ функцүүд нь мэдээллийн 
сантай ажиллахад зориулагдсан юм.

101

=SUMIF(A2:E2,”<10”)

A1-E1 гэсэн мужуудын тоон утган дахь 10 -с бага 
тооны нийлбэрийг олох

=POWER(A2,B2)

Зэрэгт дэвшүүлэх функц (А2 мужийг В2 мужийн 
зэрэгт дэвшүүлэв)

=PRODUCT(A2,B2)

Үржвэрийн функц (А2 муж В2 мужийг үржүүлэв)

=ROMAN(A1)

Тоо Ром тоогоор илэрхийлнэ.

Статистикийн функцүүд

 Өгөгдлийн статистик боловсруулалтыг гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ. Энэ функцүүд 
нь мэдээллийн сантай ажиллахад зориулагдсан юм. 

Функц Үүрэг

=AVERAGE(A1:D1)

Тоонуудын дундажийг олох функц (А1 - D1 
хүртэлх мужийн тоонуудын дундажийг үзүүлэв)

Уншиж, судлах хэсэг 

101

=SUMIF(A2:E2,”<10”)

A1-E1 гэсэн мужуудын тоон утган дахь 10 -с бага 
тооны нийлбэрийг олох

=POWER(A2,B2)

Зэрэгт дэвшүүлэх функц (А2 мужийг В2 мужийн 
зэрэгт дэвшүүлэв)

=PRODUCT(A2,B2)

Үржвэрийн функц (А2 муж В2 мужийг үржүүлэв)

=ROMAN(A1)

Тоо Ром тоогоор илэрхийлнэ.

Статистикийн функцүүд

 Өгөгдлийн статистик боловсруулалтыг гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ. Энэ функцүүд 
нь мэдээллийн сантай ажиллахад зориулагдсан юм. 

Функц Үүрэг

=AVERAGE(A1:D1)

Тоонуудын дундажийг олох функц (А1 - D1 
хүртэлх мужийн тоонуудын дундажийг үзүүлэв)

Уншиж, судлах хэсэг 

102

=COUNT(A1:D1)

Хэд ширхэг тоон утга байгааг тоолно.

=COUNTA(A1:E1)

Хэд ширхэг тоон утга байгааг тоолно.

=COUNTIF(A1:E1,”<5”)

Утга зааж тоолно. (А1-E1 мужийн утгуудаас 5-аас 
бага утга хэд байгааг тоолrж буйг харуулав)

=MAX(A1:E1)

Өгөгдлүүдийн хамгийн их утгыг гаргана. (А1-E1 
мужийн утгуудаас хамгийн их утгыг олов)

Чадамжийн элемент 2 
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103

Функц Үүрэг

=MIN(A1:E1)

Өгөгдлүүдийн хамгийн бага утгыг гаргана. (А1-E1 
мужийн утгуудаас хамгийн бага утгыг олов)

=RANK(A1, B1:E1,1)

Байр эзлүүлэх буюу өсөх болон буурахаар 
жагсаана. (А1 нүдэнд байгаа 15 гэсэн утга B1-E1 
мужийн утгуудыг  хамааруулан жагсаахад хэдэд 
бна вэ гэдгийг харуулав. 1 гэсэн нь өсөх эрэмбээр 
байр эзлүүлнэ гэсэн утга харуулав. Хэрэв 0 байвал 
буурах эрэмбээр жагсаана гэсэн утгатай)

=IF(A1>B1,”ТИЙМ”,”ҮГҮЙ”)

Нөхцөл шалгах функц. (А1 нүдэнд байгаа утга нь 
В1 нүднээс их нь үнэн бол ТИЙМ гэсэн утгыг авна 
их биш бол ҮГҮЙ гэсэн утгыг харуулав)

Тексттэй ажиллах функцүүд

 Энэ нь текстийг боловсруулахад хэрэглэх ба параметрүүд нь текст агуулсан 
нүдний хаяг, хашилтанд бичигдсэн текстийн урт байж болно. 

Функц Үүрэг

=CONCATENATE(B6,C6)

Өгөгдсөн текстүүдийг хооронд нь залгана.  (В6 - 
С6 муж дахь текстийг холбов)

=EXACT(B6,C6)

Текстэн мэдээллүүдийг харьцуулна. Хэрэв 
адил текстүүд бол TRUE, өөр бол FALSE утгыг 
буцаана.

Уншиж, судлах хэсэг 

103

Функц Үүрэг

=MIN(A1:E1)

Өгөгдлүүдийн хамгийн бага утгыг гаргана. (А1-E1 
мужийн утгуудаас хамгийн бага утгыг олов)

=RANK(A1, B1:E1,1)

Байр эзлүүлэх буюу өсөх болон буурахаар 
жагсаана. (А1 нүдэнд байгаа 15 гэсэн утга B1-E1 
мужийн утгуудыг  хамааруулан жагсаахад хэдэд 
бна вэ гэдгийг харуулав. 1 гэсэн нь өсөх эрэмбээр 
байр эзлүүлнэ гэсэн утга харуулав. Хэрэв 0 байвал 
буурах эрэмбээр жагсаана гэсэн утгатай)

=IF(A1>B1,”ТИЙМ”,”ҮГҮЙ”)

Нөхцөл шалгах функц. (А1 нүдэнд байгаа утга нь 
В1 нүднээс их нь үнэн бол ТИЙМ гэсэн утгыг авна 
их биш бол ҮГҮЙ гэсэн утгыг харуулав)

Тексттэй ажиллах функцүүд

 Энэ нь текстийг боловсруулахад хэрэглэх ба параметрүүд нь текст агуулсан 
нүдний хаяг, хашилтанд бичигдсэн текстийн урт байж болно. 

Функц Үүрэг

=CONCATENATE(B6,C6)

Өгөгдсөн текстүүдийг хооронд нь залгана.  (В6 - 
С6 муж дахь текстийг холбов)

=EXACT(B6,C6)

Текстэн мэдээллүүдийг харьцуулна. Хэрэв 
адил текстүүд бол TRUE, өөр бол FALSE утгыг 
буцаана.

Уншиж, судлах хэсэг 

Тексттэй ажиллах функцүүд 

Энэ нь текстийг боловсруулахад хэрэглэх ба параметрүүд нь текст агуулсан нүдний хаяг, 
хашилтад бичигдсэн текстийн урт байж болно.

104

Функц Үүрэг

=LEFT(B6,1)

Текстэн мэдээллийн зүүн талаас өгөгдсөн тоон 
утгатай хэсгийг тасална.(В6 нүдний Зүүн талаас 1 
дэх үсгийг сонгов)

=RIGHT(B6,1)

Текстэн мэдээллийн баруун талаас өгөгдсөн тоон 
утгатай хэсгийг таслана.(В6 нүдний Баруун
 талаас 1 дэх үсгийг сонгов)

=LEN(B6)

Текстэн мэдээллийн тэмдэгтийн уртыг олно. (B6 
нүдний текстийн уртыг олов)

=LOWER(B6)

Текстэн мэдээллийн тэмдэгтийн бүх үсгүүдийг 
жижиг үсгээр солино. (B6 нүдний текстийн 
үсгүүдийг жижиг үсгээр солив)

=UPPER(B6)

Текстэн мэдээллийн тэмдэгтийн бүх үсгүүдийг 
ТОМ үсгээр солино. (B6 нүдний текстийн үсгүүд 
ТОМ үсгээр солив)

=REPT(B6,3)

Текстэн мэдээллийн өгөгдсөн тоогоор хувилна. 
(B6 нүдэнд дэх Бат гэсэн текстийг 3 хувилав)

Чадамжийн элемент 2 
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Функц Үүрэг
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Текстэн мэдээллийн зүүн талаас өгөгдсөн тоон 
утгатай хэсгийг тасална.(В6 нүдний Зүүн талаас 1 
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    ГШҮ 4. ЦААС ТОХИРУУЛАХ, ХЭВЛЭХ

Хэвлэх төхөөрөмжид тохируулан хуудсанд тохиргоо заавал хийх шаардлагатай.
MS-Excel программ дээр хуудасны тохиргоог хийхийн өмнө эхлээд өөрсдийн мэддэг 
хэмжих нэгжээр тохируулж өгнө. Үүний тулд File - Options гэсэн команд руу орж гарч 
ирсэн цонхны Advanced - Display - Ruler units гэсэн хэсгээс өөрийн ашигладаг хэмжих 
нэгжийг сонгоод OK товчлуурыг дарна. (Зураг 16)

1. Margins - Хуудасны захуудын зайг тохируулна.
2. Orientation- Хуудсыг хөндлөн босоо хэлбэрийн цаас болгох
3. Size - Хуудасны хэмжээг тохируулна.
4. Print Area - Хэвлэх мужийг тодорхойлно.
5. Breaks - Курсор байгаа хэсгээс эхлэн хуудсыг хуваана.
6. Background - Хуудсанд арын дэвсгэр оруулна.
7.  Print Titles - Хуудасны гарчгийг хэвлэх тохиргоог хийнэ.
8. Scale to Fit - Мэдээллийг хэвлэхэд тохирох хэмжээнд тааруулах 

Page Layout цэс ашиглан хуудасны тохиргоог хийнэ.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 2
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Зураг 24. Хэмжих нэгжийг өөрчлөх

Зураг 25. Page Layout цэс
1. Margins - Хуудасны захуудын зайг  тохируулна.
2. Orientation- Хуудсыг хөндлөн босоо хэлбэрийн цаас болгох
3. Size - Хуудасны хэмжээг тохируулна.
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8. Scale to Fit -  Мэдээллийг хэвлэхэд тохирох хэмжээнд тааруулах

1 2 3 4 5 6 7 8

Уншиж, судлах хэсэг 
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Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 16. Хэмжих нэгжийг өөрчлөх

Зураг 17. Page Layout цэс
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MS Excel программ дээр хуудсыг хэвлэхдээ File цэсийн Print команд эсвэл Ctrl+P товчлуурын 
хослолыг дарна. (Зураг 18)

Хэвлэхийн өмнө өөрийн баримтыг харахад баримт нь хуудсандаа багтахгүй бол баруун доод 
буланд байгаа 2 жижиг дүрсийг ашиглана. (Зураг 27)

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Зураг 18. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах цонх

Зураг 19. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах цонхны булангийн дүрсийг ашиглах
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 MS Excel программ дээр хуудсыг хэвлэхдээ File цэсний Print команд эсвэл 
Ctrl+P товчлуурын хослолыг дарна. (Зураг 26)

 Хэвлэхийн өмнө өөрийн баримтыг харахад баримт нь хуудсандаа багтахгүй 
бол баруун доод буланд байгаа 2 жижиг дүрсийг ашиглана. (Зураг 27)
 

Зураг 26. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах цонх

Зураг 27. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах цонхны булангийн дүрсийг ашиглах

Show Margins буюу захын зайны 
хүрээг харуулах 

Энэ дүрс дээр дарахад цаасан дээр 
харагдаж буй хар цэгээр захын 

зайг өөрчилж болно.

Zoom to page буюу 
хуудсыг томруулах

Чадамжийн элемент 2 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хэрэглээний программ ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: MS 
OFFICE EXCEL
программ ашиглах

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.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлаар суралцагч 
дараах зүйлсийг хийж чаддаг болсон байна.

1. Программыг нээсэн.
2. Хүснэгтийн шрифтийг Arial, 12 болгосон
3. Үзүүлэн тараах материалын дагуу цалингийн хүснэгт 
    боловсруулсан.
4. Хүснэгтийг хэлбэржүүлэн wrap text, merge ашигласан.
5. Sum, Average функц ашигласан.
6. Суутгал, шимтгэлийг хувийг гаргасан.
7. Нэрсийг үсгийн дарааллаар байрлуулсан.

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



103

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

78

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан.

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг бэлдсэн байна.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

1. Ажилд бэлтгэх.

(а) Компьютерын дэлгэц болон процессорыг асаасан байх
(б) Гар, хулганы ажиллагаа бүрэн байх

2. Дэлгэцэн дээр Excel программыг ачааллуулах.

(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.

2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.

3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.

4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.

5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ЗААВАРЧИЛГАА
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3. Баримтын үсгийн фонтын тохиргоог хийх.

(а) Arial, үсгийн өндөр 12 болго.
(б) Гарчиг бич.
(в) Гарчгийг 7 багана нэгтгэн голлуулсан, BOLD 
      хэлбэрийн болго.
(г) Бичвэр үгийн алдаагүй том үсгээр бич.

4. Хүснэгтийг хийх

(а) Текстийг бич.
(б) Хүснэгтийн эхний мөрөөс бусад мөрүүдийн 
      зайг 20 болго.
(в) Хичээлүүдийн нэрсийг хөндлөн болго.
(г) Сурагч 1 бичвэрийг доош татан бусад нэрсийг гарга.
(д) Нэгтгэсэн нүдийг дуурайлган нэгтгэ.
(е) Хүрээ оруул. 

5. Доторх мэдээллийг өөрсдөө тоо зохион оруулах.

(а) Хичээлүүдийг 0-100 хоорондох тоогоор бөглө.
(б) Оруулсан хичээлүүдийн дүнгийн
       дунджийг томьёо ашиглан гарга.
(в) Оруулсан хичээлүүдийн дүнгүүдийн
      нийлбэрийг томьёо ашиглан гарга.
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6. Хүснэгтээ ашиглан график байгуулах

(а) Зөвхөн сурагч болон хичээлүүдийн хэсгийн сонго.
(б) Сонгосон хүснэгтээрээ шугаман хэлбэрийн 
      график гарга.
(в) Legend буюу графикийн түүхийг
      баруун талд байрлуул.
(г) Графикт гарчиг өг.
(д) Тоон өгөгдлүүдийг харуул.

110

5. Доторх мэдээллийг өөрсдөө тоо 
зохион  оруулах.
(а) Хичээлүүдийг 0-100 хоорондох 
тоогоор бөглө.
(б) Оруулсан хичээлүүдийн дүнгийн 
дундажийг томъёо ашиглан гарга.
(в) Оруулсан хичээлүүдийн дүнгүүдийн 
нийлбэрийг томъёо ашиглан гарга.

6. Хүснэгтээ ашиглан график байгуулах
(а) Зөвхөн сурагч болон хичээлүүдийн 
хэсгийн сонго. 
(б) Сонгосон хүснэгтээрээ шугаман 
хэлбэрийн график гарга.
(в)  Legend буюу графикийн түүхийг 
баруун талд байрлуул.
(г) Графикт гарчиг өг.
(д) Тоон өгөгдлүүдийг харуул.

.

Дадлагын ажил

1. Функц ашиглан дунджийг ол.

2. 15-аас дээш мөнгөн медаль авсан орныг шүүн гаргана уу.

111

1. Функц ашиглан дундажийг ол.

2. 15-аас дээш мөнгөн медаль авсан орныг шүүн гаргана уу.

3. Price баганад байгаа тоонуудаас Countif функц ашиглан 600-аас бага байгаа 
тоог тоолно уу . 

Дадлагын ажил

111

1. Функц ашиглан дундажийг ол.

2. 15-аас дээш мөнгөн медаль авсан орныг шүүн гаргана уу.

3. Price баганад байгаа тоонуудаас Countif функц ашиглан 600-аас бага байгаа 
тоог тоолно уу . 

Дадлагын ажил
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

111

1. Функц ашиглан дундажийг ол.

2. 15-аас дээш мөнгөн медаль авсан орныг шүүн гаргана уу.

3. Price баганад байгаа тоонуудаас Countif функц ашиглан 600-аас бага байгаа 
тоог тоолно уу . 

Дадлагын ажил

3. Price баганад байгаа тоонуудаас Countif функц ашиглан 600-аас бага байгаа 
тоог тоолно уу .

3. 2-Dimensional Clustered Bar Chart оруул.

3. 3-Dimensional Clustered Bar Chart оруул.
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Дадлагын ажил
4. 2-Dimensional Clustured Bar Chart  оруул.

4. 2-Dimensional Clustured Bar Chart  оруул.
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Дадлагын ажил
4. 2-Dimensional Clustured Bar Chart  оруул.

4. 2-Dimensional Clustured Bar Chart  оруул.
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1. Excel программын шинээр нээгдэх баримтын нэрийг сонгоно уу?

a) Document 1 c) Databasel
b) Bookl  d) Presentation

2. Excel программ дээр боловсруулагдсан файл ямар өргөтгөлтэй хадгалагдах вэ?

a) *.txt   c) *.bmp
b) *.docx  d) *.xlsx

3. Томьёоны мөрний эхний хэсэгт ямар мэдээлэл гардаг вэ?

1. Баримтын нэр
2. Идэвхтэй баганын хаяг
3. Идэвхтэй нүдний хаяг ба идэвхтэй мужийн нэр
4. Идэвхтэй нүдний өгөгдөл ба томьёо

4. Томьёоны мөрөн дэх Cancel товч ямар үүрэгтэй вэ?

1. Нүдний өгөгдөлд хийсэн өөрчлөлт ба өгөгдөл оруулалтыг бататгах
2. Нүдний өгөгдөлд хийсэн өөрчлөлтийг хүчингүй болгох ба буцаах
3. Томьёоны мөр идэвхжиж функц оруулах харилцах цонхыг харах

5. Томьёоны мөрөн дэх Insert Function товч ямар үүрэгтэй вэ?

1. Нүдний өгөгдөлд хийсэн өөрчлөлт ба өгөгдөл оруулалтыг бататгах
2. Нүдний өгөгдөлд хийсэн өөрчлөлтийг хүчингүй болгох ба буцаах
3. Томьёоны мөр идэвхжиж функц оруулах харилцах цонхыг харах

6. Book /Workbook/ буюу ажлын дэвтэр нь Sheet /Worksheet/ буюу ажлын 
хуудаснуудаас бүрдэнэ.

1. Үнэн
2. Худал

7. Аль нь мөрийн хаяг вэ?

1. A,B,C   1. A1,B1,C1
2. 1,2,3  1. A1:A5

8. Аль нь баганын хаяг вэ? 

a) A,B,C c) A1:A5
b) 1,2,3  d) A1,B1,C1

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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9. Аль нь нүдний хаяг вэ? 

a) A,B,C  c) A1:A5
b) 1,2,3  d) A1,B1,C1

10. Аль нь мужийн хаяг вэ? 

a) A,B,C  c) A1:A5
b) 1,2,3  d) A1,B1,C1

11. Өгөгдлийг засварлах горимд шилжихдээ гараас ямар товчийг дарах вэ?

a) Enter  c) F2
b) Delete d) Insert

12. Өгөгдлийг хэвжүүлэх харилцах цонхыг нээх товчны хослолыг сонго.

a) Ctrl+F4 c) Ctrl+F3 
b) Ctrl+F d) Ctrl+1

13. Format Cells харилцах цонхны Alignment хуудасны Text Control бүлгийн Wrap Text 
хяналтын товч ямар үүрэгтэй вэ?

a) Өгөгдлийг нэгтгэх
b) Нүднүүдийг нэгтгэх
c) Нүдэнд хэд хэд мөр бичвэр бичих
d) Өгөгдлийг бүгдийн дэлгэцэд гаргах

14. Home хавтасны Cells бүлгийн Insert командуудын үүргийг бич.

a) Insert Cells -  
b) Insert Sheet Rows -  
c) Insert Sheet Columns -  
d) Insert Sheet - 
 

15. IF() функц нь ямар үүрэгтэй вэ?

a) Insert Formula - гэсэн үгний товчлол буюу томьёо оруулах функц
b) Ийм функц excel-д байхгүй
c) Нөхцөл шалгах функц
d) Мэдээлэл оруулах функц

16. Доорх алдаатай бичигдсэн томьёог олно уу.

a) =B1+A1   c) =AVERAGE(A1:A16)
b) SUM=SUM(A1:A8)  d) =(A1*(B5-B6))
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17. Today() функц ямар үүрэгтэй вэ?

a) Он сар өдөр цаг минут секунд хэвлэнэ
b) Он сар өдөр хэвлэнэ
c) Цаг минут секунд хэвлэнэ
d) Жил сараар хэвлэнэ

18. Logical функцүүд аль нь вэ?

a) AVERAGE, SUM
b) TIME, DATE, NOW
c) IF, AND, OR, XOR
d) NOMINAL, RATE, PRICE

19. AVERAGE функцийн үүрэг аль нь вэ?

a) Нийлбэрийн функц
b) Дундаж олох функц
c) Үржвэрийн функц
d) Квадрат олох функц

20. Product функцийн үүрэг аль нь вэ?

a) Нийлбэрийн функц
b) Дундаж олох функц
c) Үржвэрийн функц
d) Квадрат олох функц
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ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР

1. Слайд бэлтгэх
2. Слайдыг хөдөлгөөнд оруулах
3. Слайдад дуу, видео оруулах
4. Слайдыг тоглуулах хэвлэх чадвар эзэмшинэ.

МЭДЛЭГ:

1. Слайдын бүтэц
2. Слайдын хөдөлгөөн
3. Слайдын дуу, видео
4. Слайдын хэвлэл

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ:

1. А4 бичгийн цаас
2. Принтерийн хор
3. Программ хангамж

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:

1. Иж бүрэн компьютер
2. Принтер
3. Проектор

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ:

1. Нүдний шил

PowerPoint ПРОГРАММ АШИГЛАХ

1. Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан
байна.

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

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

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

          ГШҮ 1. СЛАЙД БЭЛТГЭХ 

PowerPoint программ нь Microsoft Office орчны программуудын нэг бөгөөд илтгэл, 
танилцуулга хийх, боловсруулах, засварлах үндсэн үүрэгтэй. 
PowerPoint программын файлуудыг нь (Presentation) гэж нэрлэх ба ppt, pptx гэсэн 
өргөтгөлтэй байдаг. 
Энэхүү программаар илтгэл, танилцуулгыг текст, зураг, график, хүснэгт зэргийг 
хослуулан зөв, үзэмжтэй, тохирох хэвжүүлэлт хийж, илүү үр дүнтэй үзүүлэн бэлтгэнэ. 
Мөн илтгэлийг улам илүү үзэмжтэй, ойлгомжтой, үр дүнтэй болгон сайжруулахын тулд 
animation effect-ийг оруулж өгч болно. Үүнээс гадна бүх мэдээллийг илтгэлд тодорхой 
зохион байгуулахын тулд слайдуудыг бүлэг (sections) болгон хувааж болно. 
Программыг ачаалахад дараах цонх гарна. (Зураг 1) 

Программын үндсэн цонх нь дараах хэсгүүдээс бүтнэ. 

Гарчгийн мөр –  Программын цонхны хамгийн дээд талын мөрийг гарчгийн мөр гэнэ. 
Энэ мөрөнд файлын нэр болон программын нэр байрлана. 

Backstage View -  File цэсийг бүхэлд нь Backstage View гэж нэрлэнэ. File цэсийг нээснээр 
файлтай ажиллах командуудын жагсаалт болон өмнө ажиллаж байсан файлын нэрс 
зэрэг сонголтуудтай цонх гарч ирдэг. 

Командын зурвас - Программын цонхны гарчгийн мөрний доор байрлах 
командын дүрс бүхий хэсгийг бүхэлд нь командын зурвас буюу Ribbon гэж нэрлэнэ.

Цэс - Командууд нь тодорхой төрөл зүйлд хуваагдан
байрлах бөгөөд үүнийг цэс буюу Tab гэж нэрлэнэ. Дараах цэсүүд байдаг:

o Home цэсэд үндсэн хэрэглээ бүхий командууд
o Insert цэсэд илтгэл, слайдад гаднаас объект оруулахтай холбоотой командууд
o Design цэсэд илтгэл, слайдын загвартай холбоотой командууд
o Transitions цэсэд слайд шилжих үеийн хөдөлгөөн, эффекттэй холбоотой 
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ГШҮ 1. СЛАЙД БЭЛТГЭХ
 
 Power Point программ нь Microsoft Office орчны программуудын нэг бөгөөд 
илтгэл, танилцуулга хийх, боловсруулах, засварлах үндсэн үүрэгтэй.  
 PowerPoint  программын файлуудыг нь  (Presentation) гэж нэрлэх ба ppt, 
pptx гэсэн өргөтгөлтэй байдаг. 
 Энэхүү программаар  илтгэл, танилцуулгыг текст, зураг, график, хүснэгт 
зэргийг хослуулан зөв, үзэмжтэй, тохирох хэвжүүлэлт хийж, илүү үр дүнтэй 
үзүүлэн бэлтгэнэ. 
Мөн илтгэлийг улам илүү үзэмжтэй, ойлгомжтой, үр дүнтэй болгон сайжруулахын 
тулд animation effect-ийг оруулж өгч болно. Үүнээс гадна бүх мэдээллийг илтгэлд 
тодорхой зохион байгуулахын тулд слайдуудыг бүлэг (sections) болгон хувааж 
болно.
 Программыг ачаалахад дараах цонх гарна. (Зураг 1) 

Программын үндсэн цонх нь дараах хэсгүүдээс бүтнэ.
 Гарчгийн мөр -
 

 
 Backstage View -
 

 
 Командын зурвас -

Программын цонхны хамгийн дээд талын мөрийг 
гарчгийн мөр гэнэ. Энэ мөрөнд файлын нэр болон 
программын нэр байрлана. 

File цэсийг бүхэлд нь Backstage View гэж нэрлэнэ. 
File цэсийг нээснээр файлтай ажиллах командуудын 
жагсаалт болон өмнө ажиллаж байсан файлын нэрс 
зэрэг сонголтуудтай цонх гарч ирдэг.

Программын цонхны гарчгийн мөрний доор байрлах 
командын дүрс бүхий хэсгийг бүхэлд нь командын 
зурвас буюу Ribbon гэж нэрлэнэ.

Зураг 1. PowerPoint программыг ажиллуулах

Чадамжийн элемент 3

Зураг 1. PowerPoint программыг ажиллуулах
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3

командууд
o Animations цэсэд илтгэлийг тоглолтод оруулах хөдөлгөөн, эффекттэй холбоотой 
командууд
o Slide Show цэсэд илтгэлийг тоглолтод оруулах, слайд үзүүлбэртэй холбоотой 
командууд
o Review цэсэд илтгэлийг засварлах үйл ажиллагаатай холбоотой командууд
o View цэсэд илтгэл, слайдыг харахтай холбоотой командууд байрлана.

Бүлэг хэрэгсэл

Командуудыг бүлэглэн зааглагдсан байдаг ба тэдгээр нь тус бүр өөрийн гэсэн үүрэг 
бүхий байдаг.

Бүлэг хэрэгслийн нэмэлт цонх 

Тухайн бүлэг хэрэгслийн баруун доод буланд байрлах сум бүхий дүрс дээр товшиж 
нэмэлт цонхыг гаргана.

Хурдан хандалтын хэсэг 

Программын зүүн дээд буланд байрлах Save (хадгалах), Undo (буцаах), Redo (сэргээх) 
командын дүрсүүдийг агуулсан хэсгийг хурдан хандалтын хэсэг буюу Quick Access 
Toolbar гэнэ. Энэ хэсэгт хэрэглэгч өөрийн байнга хэрэглэдэг командын дүрсүүдийг 
байрлуулж болно.

Төлөвийн мөр 

Программын цонхны хамгийн доод талын мөрийг төлөвийн мөр буюу Status bar гэнэ. 
Энэ мөрөнд илтгэл дэх нийт слайдын тоо болон идэвхтэй слайдын дугаар, хэрэглэсэн 
загварын нэр, гарын хөтлөгч, харах горимын дүрсүүд зэрэг мэдээлэл байрлана.
Үндсэн ажлын талбарыг слайд гэнэ. Слайдад өөрийн үзүүлэнгээ бэлтгэнэ. Слайдыг 
бэлтгэхдээ дараах зүйлсийг анхааран ажиллана.

1. Харагдах байдлыг тухайн илтгэл үзүүлэнд тохируулан объектыг сонгоно.
2. Үсэг нь хүнд уншигдахуйц байх том, тод оновчтой фонд сонгосон байх
3. Бичвэр, хүснэгт, график зэрэг объектууд ууссан өнгөтэй байх
4. Хэт хурц өнгөтэй байж болохгүй.
5. Илэрхийлсэн объектууд гол төлөв зураг, видео, дуу, хүснэгт, график, диаграммаар 
дүрслэгдсэн байна. Хэт их бичвэр орохгүй байвал тохиромжтой. Мөн слайдыг 
бэлтгэхдээ:

1. Ажлыг төлөвлөгөө гаргах
2. Тухайн үзүүлэн, илтгэлд зориулан мэдээллийг цуглуулах
3. Мэдээллийг цэгцтэй байршуулах
4. Мэдээллийг оновчтой байдлаар харуулах хэрэгтэй.
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

1. Слайдад гарчиг оруулах - PowerPoint программыг нээхэд доорх цонх гарч ирэх ба эхний 
хуудас гарчиг оруулах хуудас байна.

2. Загварт оруулах - Design цэсийг ашиглан төрөл бүрийн загварт оруулж болно. Өөрийн 
хүссэн загварыг сонгоно.

118

 
 Үндсэн ажлын талбарыг слайд гэнэ. Слайдад өөрийн үзүүлэнгээ бэлтгэнэ.
Слайдыг бэлтгэхдээ дараах зүйлсийг анхааран ажиллана.
 1. Харагдах байдлыг тухайн илтгэл үзүүлэнд тохируулан объектийг  
сонгоно. 
 2. Үсэг нь хүнд уншигдахуйц байх том, тод оновчой фонд сонгосон байх
 3. Бичвэр, хүснэгт, график зэрэг обьетууд ууссан өнгөтэй байх
 4. Хэт хурц өнгөтэй байж болохгүй.
 5. Илэрхийлсэн объектууд гол төлөв зураг, видео, дуу, хүснэгт, график, 
диаграммаар дүрслэгдсэн байна. Хэт их бичвэр орохгүй байвал тохиромжтой. 
Мөн слайдыг бэлтгэхдээ: 
 - Ажлыг төлөвлөгөө гаргах
 - Тухайн үзүүлэн, илтгэлт зориулан мэдээллийг цуглуулах
 - Мэдээллийг цэгцтэй байршуулах
 - Мэдээллийг оновчтой байдлаар харуулах хэрэгтэй.

1. Слайдад гарчиг оруулах - Power Point программыг нээхэд доорх цонх гарч ирэх 
ба эхний хуудас гарчиг оруулах хуудас байна.

Click to add title гэсэн хэсэгт  
үзүүлэнгийн гарчигийг бичнэ.

Click to sub title -энэ нь дэд гарчиг 
бичих боломтой.

Зураг 2. Шинэ слайд үүсгэх

Чадамжийн элемент 3

Зураг 2. Шинэ слайд үүсгэх

Зураг 3. Design цэс ашиглах
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2. Загварт оруулах - Design цэсийг ашиглан төрөл бүрийн загварт оруулж 
болно. Өөрийн хүссэн загварыг сонгоно.

3. Хуудас нэмэх - Хуудас нэмэхдээ Home цэсний Slides бүлэг хэрэгслийн New 
Slide гэсэн команд дээр дарна. Эсвэл 1 гэсэн хуудас дээрээ дарж байгаад Enter 
товчлуур дарна.  

Зураг 3. Design цэс ашиглах

Зураг 4. Хуудас нэмэх

Уншиж, судлах хэсэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3
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Уншиж, судлах хэсэг 
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Click to add title гэсэн хэсэгт  
үзүүлэнгийн агуулагын дагуу 

гарчигийг бичнэ.

Зураг 5. Агуулгын дагуу гарчиглах

Зураг 6. Insert цэс ашиглах

Чадамжийн элемент 3
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Зураг 6. Insert цэс ашиглах 
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Хуудсанд хөдөлгөөн хийхэд оруулж буй хөдөлгөөнд тохиргоо хийх, хугацаатай байлгаж 
болох ба мөн mouse ашиглан дараагийн хуудсанд шилжих, дуу оруулах гэх мэт 
ажиллагааг тохируулж болно.

Зураг 7. Transition цэс ашиглах

Зураг 8. Хуудасны хөдөлгөөнд тохируулга хийх

121

Зураг 8. Хуудасны хөдөлгөөнд тохируулга хийх

Зураг 7. Transition цэс ашиглах

ГШҮ 2. ДУУ, ДҮРС БИЧЛЭГ, ХӨДӨЛГӨӨН ОРУУЛАХ 
 
 Power Point программ дээр хуудсыг хөдөлгөөнд оруулахаас гадна объект 
бүрийг хөдөлгөөнд оруулж болдог. 

1. Слайданд хөдөлгөөн оруулах
 Хуудсанд хөдөлгөөнд оруулахдаа Transitions цэсийг ашиглана. Энэ цэсэд 
хуудасны оролт гаралтын төрөл бүрийн эффекттэй хөдөлгөөнүүд байдаг.

 Хуудсанд хөдөлгөөн хийхэд оруулж буй хөдөлгөөнд тохиргоо хийх, 
хугацаатай байлгаж болох ба мөн mouse ашиглан дараагийн хуудсанд шилжих, 
дуу оруулах гэх мэт ажиллагааг тохируулж болно. 

Сонгогдсон 
хөдөлгөөний 

эффектийг өөрчилнө.

Хуудсанд дуу оруулна. Хулгана ашиглан хуудас 
шилжих

Үргэлжлэх хугацаа

Бүх хуудсанд ашиглах

Уншиж, судлах хэсэг 
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          ГШҮ 2. ДУУ, ДҮРС БИЧЛЭГ, ХӨДӨЛГӨӨН ОРУУЛАХ

PowerPoint программ дээр хуудсыг хөдөлгөөнд оруулахаас гадна объект бүрийг 
хөдөлгөөнд оруулж болдог.

1. Слайдад хөдөлгөөн оруулах

Хуудсанд хөдөлгөөнд оруулахдаа Transitions цэсийг ашиглана. Энэ цэсэд хуудасны 
оролт гаралтын төрөл бүрийн эффекттэй хөдөлгөөнүүд байдаг.
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2. Объектуудад хөдөлгөөн оруулах

Объект буюу текст, зураг, диаграмм, дүрс, график зэрэгт хөдөлгөөнд оруулахдаа An-
imations цэсийг ашиглана. Мөн энэ цэсэд оролт, гаралтын төрөл бүрийн эффекттэй 
хөдөлгөөнүүд байдаг. Хэд хэдэн ангилал бүхий хөдөлгөөнүүд
байдаг.

Объектод оруулсан хөдөлгөөнд дараах зургийн дагуу нэмэлт тохиргоо хийнэ. (Зураг 10)

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3
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2. Объектуудад хөдөлгөөн оруулах

 Объект буюу текст, зураг, диаграмм, дүрс, график зэрэгт хөдөлгөөнд 
оруулахдаа Animations цэсийг ашиглана. Мөн энэ цэсэд оролт, гаралтын төрөл 
бүрийн эффекттэй хөдөлгөөнүүд байдаг. Хэд хэдэн ангилал бүхий хөдөлгөөнүүд 
байдаг. 

 Объектод оруулсан хөдөлгөөнд дараах зургийн дагуу нэмэлт тохиргоо 
хийнэ. (Зураг 10)

1. Оруулсан хөдөлгөөний шинж 
чанараас хамааран объектийн 
тохиргоо өөр өөр байна.  
Зураг дээрх хөдөлгөөн нь Fly 
in  хөдөлгөөний эффектийн 
тохиргоо юм.
2. Нэмэлт хөдөлгөөн оруулах
3. Хөдөлгөөн байрлах цонх, 
триггер
4. Start - эхлүүлэх тохиргоо
    Duration - үргэлжлэх хугацаа
    Delay - түр зогсоох
5. Хөдөлгөөнийг бичих

Зураг 9. Animations цэс ашиглах 
Entrance- бүлэгт оролтийн хөдөлгөөнүүд орно.

Emphasis - бүлэгт онцгой, тодотгосон хөдөлгөөнүүд орно.
Exit - бүлэгт гаралтын хөдөлгөөнүүд орно.

Motion Path - бүлэгт зам зурж зурсан замын дагуу хөдөлгөөн хийгдэнэ.
More гэсэн бүлгүүдэд нэмэлт хөдөлгөөнүүд багтдаг.

Зураг 10. Объектод оруулан хөдөлгөөнд тохиргоо хийх 

1 2 3
4 5

Чадамжийн элемент 3
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Чадамжийн элемент 3

Зураг 9. Animations цэс ашиглах Entrance- бүлэгт оролтын хөдөлгөөнүүд орно.
Emphasis - бүлэгт онцгой, тодотгосон хөдөлгөөнүүд орно.

Exit - бүлэгт гаралтын хөдөлгөөнүүд орно.
Motion Path - бүлэгт зам зурж зурсан замын дагуу хөдөлгөөн хийгдэнэ.

More - гэсэн бүлгүүдэд нэмэлт хөдөлгөөнүүд багтдаг.

1. Оруулсан хөдөлгөөний шинж чанараас хамааран объектын тохиргоо өөр өөр    
    байна. Зураг дээрх хөдөлгөөн нь Fly in хөдөлгөөний эффектийн тохиргоо юм.
2. Нэмэлт хөдөлгөөн оруулах
3. Хөдөлгөөн байрлах цонх, триггер
4. Start - эхлүүлэх тохиргоо, Duration - үргэлжлэх хугацаа, Delay - түр зогсоох
5. Recorder Animation - Хөдөлгөөнт бичлэг
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1. Видео оруулах

Слайдад видео оруулахдаа интернэтээс болон өөрийн компьютерт бэлэн байгаа 
бичлэгийг оруулж болно.

2. Дуу оруулах

Слайдад дуу оруулахдаа компьютерт бэлэн байгаа аудио болон дуугаа бичиж оруулж 
болно.

3. Дэлгэцийн бичлэг хийх

Слайдад дэлгэцийн бичлэгийг хийж оруулахдаа Screen Recording хэрэгслийг ашиглана. 

Үзүүлэн таниулах материал бэлтгэхэд видео болон дуу оруулах мөн бичлэг хийж болдог. 
Үүнийг Insert цэсийн Media бүлэг хэрэгсэл ашиглан хийнэ. (Зураг 11)

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Зураг 11. Media бүлэг хэрэгсэл
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 Үзүүлэн таниулах материал бэлтгэхэд видео болон дуу оруулах мөн бичлэг 
хийж болдог. Үүнийг Insert цэсний Media бүлэг хэрэгсэл ашиглан хийнэ. (Зураг 11)
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 Слайданд дэлгэцний бичлэгийг хийж оруулахдаа Screen Recording 
хэрэгслийг ашиглана.

Зураг 11. Media бүлэг хэрэгсэл

Интернэтээс

Өөрийн дотоод төхөөрөмжөөс

Хоолойгоо бичнэ.

Компьютерээс дуу оруулна.

Уншиж, судлах хэсэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 3

124

ГШҮ 3. СЛАЙДЫГ ХЭВЛЭХ 
 
1. Слайдыг тоглуулахдаа Slide Show цэсийг ашиглана.

Slide Show цэсний задаргаа тайлбар.
1. From Beginning - Слайдыг эхнээс нь тоглуулах /F5/
2. From Current Slide - Идэвхтэй байгаа слайдыг тоглуулах /Shift +F5/
3. Present Online - Интернэтэд байрлуулах
4. Custom Slide Show - Слайд буюу хуудсуудыг сонгон тоглуулах 

5. Setup Slide Show - Тоглуулахдаа тохиргоог хийж болно.

6. Hide Slide - Идэвхтэй байгаа слайдыг нуух
7. Rehearse Timings - Слайд явуулах цагийг тооцоолох
8. Record Slide Show - Илтгэлийн дүрсийг бичих, өөрийн дүрсийг оруулан бичлэгийг 
хийж болно. Бичлэгийг хийхдээ эхнээс нь болон зөвхөн сонгосон хуудаснаас 
явуулах сонголттой. 
9.Play Narrations - өгүүллийг тоглуулах
10. Use Timing - Цаг ашиглах

Зураг 11. Slide Show цэс

Чадамжийн элемент 3
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Хэвлэхдээ 1 хуудсанд хэд, хэдэн слайдыг багтаан хэвлэж болно. (Зураг 13)

Зураг 12. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах

Зураг 13. Хэвлэх хуудас дахь слайдны тоо
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Зураг 12. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах

11. Show Media Controls - Хэрвээ видео бичлэг болон аудио оруулсан бол 
тоглуулагчийг харуулах
12. Monitor - Дэлгэцийг сонгох
13. Use Presenter View - Хөтлөгч үзүүлэнг харах

2. Слайдыг хэвлэх
 Слайдыг хэвлэхдээ File-Print /Ctrl+P/ командыг ашиглана.

 Хэвлэхдээ 1 хуудсанд хэд, хэдэн слайдыг багтаан хэвлэж болно. (Зураг 13)

Зураг 11. Slide Show цэс

Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 12. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах

11. Show Media Controls - Хэрвээ видео бичлэг болон аудио оруулсан бол 
тоглуулагчийг харуулах
12. Monitor - Дэлгэцийг сонгох
13. Use Presenter View - Хөтлөгч үзүүлэнг харах

2. Слайдыг хэвлэх
 Слайдыг хэвлэхдээ File-Print /Ctrl+P/ командыг ашиглана.

 Хэвлэхдээ 1 хуудсанд хэд, хэдэн слайдыг багтаан хэвлэж болно. (Зураг 13)

Зураг 11. Slide Show цэс

Уншиж, судлах хэсэг хийж болно. Бичлэгийг хийхдээ эхнээс нь болон зөвхөн сонгосон хуудаснаас явуулах 
сонголттой.
9. Play Narrations - өгүүллийг тоглуулах
10. Use Timing - Цаг ашиглах 
11. Show Media Controls - Хэрвээ видео бичлэг болон аудио оруулсан бол тоглуулагчийг 
харуулах
12. Monitor - Дэлгэцийг сонгох
13. Use Presenter View - Хөтлөгч үзүүлэнг харах
14. Слайдыг хэвлэх

Слайдыг хэвлэхдээ File-Print /Ctrl+P/ командыг ашиглана.
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1. PowerPoint программын ажлын хуудсыг юу гэж нэрлэх вэ?

а. Sheet б. Document
в. Slide  г. Untitled

2. Слайдыг тоглуулахдаа ямар товчлуур ашиглах вэ?

а. F2  б. ctrl
в. Alt  г. F5

3. Слайдад объектын хөдөлгөөн оруулахдаа Insert ашиглана.

а. Үнэн
б. Худал

4. Слайдад хуудасны хөдөлгөөн оруулахдаа аль цэсийг ашиглах вэ?

а. Insert
б. Transitions
в. Design
г.  Animations

5. Схем диаграмм байгуулахад аль командыг ашиглах вэ?

а. Insert-Shapes
б. Insert-Pictures
в. Insert-Chart
г. Insert-Footer

6. Үүсгэсэн дүрсийн хэлбэрийг цэг ашиглан өөрчлөхөд аль командыг ашиглах вэ?

а. Edit Point
б. Fill color
в. Change shape
г.  Outline

7. Дүрсүүдийг идэвхжүүлээд нэгтгэх, таслах, хуваах зэрэг үйлдлүүдийг PowerPoint 
программ дээр хийж болно.

а. Үнэн
б. Худал

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хэрэглээний программ ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: MS 
OFFICE PowerPoint
программ ашиглах

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.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлаар суралцагч 
дараах зүйлсийг хийж чаддаг болсон байна.

1. Программыг нээсэн.
2. Өөрийн танилцуулга хийх зургуудыг бэлтгэж Зураг гэсэн 
хавтас нээн байрлуулсан.
3. Усны нөөц гэсэн сэдвээр материал бэлтгэж нүүрний 
загварыг гаргасан.
4. Материалын агуулга гаргасан.
5. Агуулгын дагуу хуудас нээсэн.
6. Слайдад хүснэгт оруулсан.
7. Слайдад зураг оруулсан.

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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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

78

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан.

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг бэлдсэн байна.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

1. Ажилд бэлтгэх.

(а) Компьютерын дэлгэц болон процессорыг асаасан байх
(б) Гар, хулганы ажиллагаа бүрэн байх

2. Дэлгэцэн дээр PowerPoint 
    программыг ачааллуулах.

(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.
(в) Танилцуулга болон үзүүлэн бэлтгэх 
      мэдээлэл цуглуул.  

1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.

2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.

3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.

4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.

5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ЗААВАРЧИЛГАА
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(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан байх
(б) Гар, хулганы ажиллагаа бүрэн байх

2. Дэлгэцэн дээр Power Point  
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(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.
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мэдээлэл цуглуул.
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Дадлагын ажил
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

3. Слайдын нүүр хуудсыг зөв зохистой хийх.

(а) Дүрс ашигла.
(б) Гарчиг бич.
(в) Гарчгийг зөв байрлуул.
(г) Бичвэр үгийг алдаагүй том үсгээр бич.

5. Доторх мэдээлэлд агуулгад 
    тохируулан зураг оруулах

(а) Зургууд ижил хэмжээтэй хий.
(б) Эмх цэгцтэй байрлуул. 

4. Танилцуулгын агуулгыг цуглуулсан 
    мэдээллийн дагуу гаргах

(а) Сэдвийн агуулгыг хий.
(б) Үсгийн фонт 38-44 pt өндөртэй бич.
(в) Сэдвийн дагуу дүрс хий.
(г) Өнгө нь ууссан 2-4 өнгө ашигла. 

129

3. Слайдны нүүр хуудсыг зөв зохистой 
хийх.
(а) Дүрс ашигла.
(б) Гарчиг бич. 
(в) Гарчигийг зөв байрлуул.
(г) Бичвэр үгийн алдаагүй том үсгээр 
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4. Танилцуулгын агуулгыг цуглуулсан 
мэдээллийн дагуу гаргах
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Дадлагын ажил

129

3. Слайдны нүүр хуудсыг зөв зохистой 
хийх.
(а) Дүрс ашигла.
(б) Гарчиг бич. 
(в) Гарчигийг зөв байрлуул.
(г) Бичвэр үгийн алдаагүй том үсгээр 
бич.

4. Танилцуулгын агуулгыг цуглуулсан 
мэдээллийн дагуу гаргах
(а) Сэдвийн агуулгыг хий.
(б) Үсгийн фонт 38-44 pt өндөртөй бич.
(в) Сэдвийн дагуу дүрс хий.
(г) Өнгө нь ууссан 2-4 өнгө ашигла.

Дадлагын ажил
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5. Доторх мэдээлэлд агуулгад 
тохируулан зураг оруулах
(а) Зургууд ижил хэмжээтэй хий.
(б) Эмх цэгцтэй байрлуул.

6. Мэдээллээ ашиглан дүрс, график, 
диаграмм хийх
(а) Тохирсон диаграмм хий.
(б) График гарга.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Хүснэгтээр мэдээллээ илэрхийл.
(д) Яриа эсвэл видео бичлэг оруул.

.

Дадлагын ажил
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5. Доторх мэдээлэлд агуулгад 
тохируулан зураг оруулах
(а) Зургууд ижил хэмжээтэй хий.
(б) Эмх цэгцтэй байрлуул.

6. Мэдээллээ ашиглан дүрс, график, 
диаграмм хийх
(а) Тохирсон диаграмм хий.
(б) График гарга.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Хүснэгтээр мэдээллээ илэрхийл.
(д) Яриа эсвэл видео бичлэг оруул.

.

Дадлагын ажил

6. Мэдээллээ ашиглан дүрс, график, 
     диаграмм хийх

(а) Тохирсон диаграмм хий.
(б) График гарга.
(в) Дүрс ашигла.
(г) Хүснэгтээр мэдээллээ илэрхийл.
(д) Яриа эсвэл видео бичлэг оруул.
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ДАДЛАГЫН АЖИЛ

PowerPoint - ТЕКСТЭН CYLINDER ДҮРСИЙГ БАЙГУУЛЪЯ.

Эхлээд дүрсээ байгуулъя.

1. Shapes- Oval SHIFT товчлуур дарж байгаад зөв дугуй дүрсээ бүтээнэ.

2. Хэмжээ:
- Height box- 3.21”.
- Width box-3.21”.

3. Format Shape - Shape Fill -More Fill Colors - Custom tab-Red: 170, Green: 180, 
Blue: 194.
4. Shape Outline - No outline.
5. Shape Effects:
  - 3D Format - Top Bevel - Slope
  - 3D Rotation - Presets - Parallel - Off Axis 1 Top
6. Format Shape- 3-D Format:
  - Bottom Bevel Slope
  - Depth - 250 pt.
  - Material- Special -Dark Edge
7. Shape Effects - Shadow- Perspective -Perspective Diagonal Upper Right
8. Shadow:
  - Transparency - 51%.
  - Size - 121%.
  - Blur box-28 pt.

Бүтээсэн Цилиндр дүрсэн дотроо Text бичих:

1. Text Box
2. Хайрцаг гэж бичээд үсгийг шрифт, хэмжээг тохируулна.
3. Format - WordArt Styles -Text Effects-Transform - Warp - Can Down
4. Text Effects - Text Fill -Gradient Fill:
  - Type - Linear
  - Direction-Linear Right
  - Angle box, enter 0°.
  - Gradient stops-3
   1. Stop 1:
   - Position - 0%.
   - Color- Theme Colors - White, Background 1, Darker 25%
   2. Stop 2:
   - Position-50%.
   - Color-Theme Colors-White, Background 1
   3. Stop 3:
   -  Position -100%.
   - Color - Theme Colors - White, Background 1, Darker 35% 
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ЗОРИЛГО

ЭНЭХҮҮ ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТЭЭР

1. Нэрийн хуудас хийх
2. Календарь хийх
3. Брошюр хийх чадвар эзэмшинэ.

МЭДЛЭГ:

1. Нэрийн хуудасны загвар
2. Хуанли загвар
3. Брошюрын загвар

ДАДЛАГЫН МАТЕРИАЛ:

1. А4 бичгийн цаас
2. Принтерийн хор
3. Программ хангамж

БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:

1. Иж бүрэн компьютер
2. Принтер
3. Проектор

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ:

1. Нүдний шил
2. Цэвэрлэгээний алчуур

PUBLISHER ПРОГРАММ АШИГЛАХ

1. Дадлага ажлын өмнө багшаас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан
байна.

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

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

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 4
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

          ГШҮ 1. НЭРИЙН ХУУДАС БЭЛТГЭХ 

НЭРИЙН ХУУДАСНЫ ТУХАЙ

Нэрийн хуудасны стандарт хэмжээ 9х5 см байдаг ба зарим улс оронд нэрийн хуудас 
(8.5 x 5.5 см) байдаг.
Францын математикч, онолч Жан Серре “Ажил хэргийн харилцаа нэрийн хуудас 
солилцохоос эхэлдэг” гэсэн байдаг. Өнөөдөр хүн бүр өөрийн нэрийн хуудастай болж, 
нийгмийн харилцааны салшгүй нэг хэсэг болсон. Хамгийн гол анхаарах зүйл бол 
нэрийн хуудсан дээрх бичлэг уншихад хялбар шрифтээр бичигдсэн байх ёстой. Хэт тод 
биш, чамин, гоёмсог үсэг ашиглахгүй байвал зүгээр байдаг. Нэрийн хуудсан дээрээ хэт 
их юм бичих нь зохистой зүйл биш. Нэрийн хуудас нь ажил хэргийн, хувийн болон гэр 
бүлийн гэсэн хэлбэртэй.

Хувийн нэрийн хуудас

Энд овог нэр, ургийн овог байна. Ихэвчлэн хувийн харилцаа тогтооход өгдөг учраас 
утас, шуудангийн хаяг, E-mail хаяг байна. Шаардлагатай гэвэл зүүн буланд өөрийн 
хамаардаг клуб, нийгэмлэгийг бичдэг бол баруун доод буланд гэрийн хаяг байж болно.

Гэр бүлийн нэрийн хуудас

Гэр бүлийн нэрийн хуудсыг бол гэр бүлээрээ найз нөхөд болох, баяр хүргэх, баяр 
ёслолоор бэлэг сэлт хүргүүлэхдээ хамт илгээх зорилгоор хийдэг.

Ажил хэргийн нэрийн хуудас

Энэ нэрийн хуудсан дээр байгууллагын лого, таны овог нэр, байгууллага, компанийн 
нэр, албан тушаал, шуудангийн хаяг, утасны дугаар, E-mail хаяг зэрэг байна. Төрийн 
албан хаагчид бол төрийн далбаа, сүлд, соёмбо байрлуулдаг. Нэрийн хамт цол, зэрэг 
дэвээ бичнэ.

MS Publisher программ ашиглан нэрийн хуудас хийхдээ бэлэн загвар ашиглан хийж 
болно. Үүний тулд программыг ачаалуулж BUILT-IN талбарыг нээж Business Cards 
ангиллыг ачаалуулна. (Зураг 1)

Зураг 1. MS Publisher программын BUILT-IN талбар 
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ГШҮ 1. НЭРИЙН ХУУДАС БЭЛТГЭХ
 
Нэрийн хуудасны тухай
 Нэрийн хуудасны стандарт хэмжээ 9х5 см байдаг ба зарим улс оронд 
нэрийн хуудас (8.5 x 5.5 см) байдаг. 
 Францын математикч, онолч Жан Серре “Ажил хэргийн харилцаа нэрийн 
хуудас солилцохоос эхэлдэг” гэсэн байдаг. Өнөөдөр хүн бүр өөрийн нэрийн 
хуудастай болж, нийгмийн харилцааны салшгүй нэг хэсэг болсон. Хамгийн гол 
анхаарах зүйл бол нэрийн хуудсан дээрх бичлэг уншихад хялбар шрифтээр 
бичигдсэн байх ёстой. Хэт тод биш, чамин, гоёмсог үсэг ашиглахгүй байвал зүгээр 
байдаг. Нэрийн хуудсан дээрээ хэт их юм бичих нь зохистой зүйл биш. Нэрийн 
хуудас нь ажил хэргийн, хувийн болон гэр бүлийн гэсэн хэлбэртэй.
Хувийн нэрийн хуудас
 Энд овог нэр, ургийн овог байна. Ихэвчлэн хувийн харилцаа тогтооход өгдөг 
учраас утас, шуудангийн хаяг, E-mail хаяг байна. Шаардлагатай гэвэл зүүн буланд 
өөрийн хамаардаг клуб, нийгэмлэгийг бичдэг бол баруун доод буланд гэрийн хаяг 
байж болно.
Гэр бүлийн нэрийн хуудас
 Гэр бүлийн нэрийн хуудсыг бол гэр бүлээрээ найз нөхөд болох, баяр хүргэх, 
баяр ёслолоор бэлэг сэлт хүргүүлэхдээ хамт илгээх зорилгоор хийдэг. 
Ажил хэргийн нэрийн хуудас
 Энэ нэрийн хуудсан дээр байгууллагын лого, таны овог нэр, байгууллага, 
компанийн нэр, албан тушаал, шуудангийн хаяг, утасны дугаар, E-mail хаяг зэрэг 
байна. Төрийн албан хаагчид бол төрийн далбаа, сүлд, соёмбо байрлуулдаг. 
Нэрийн хамт цол, зэрэг дэвээ бичнэ. 
 MS Publisher программ ашиглан нэрийн хуудас хийхдээ бэлэн загвар 
ашиглан хийж болно. Үүний тулд программыг ачаалуулж BUILT-IN талбарыг нээж 
Business Cards ангиллыг ачаалуулна. (Зураг 1)

Зураг 1. MS Publisher программын BUILT-IN талбар

Уншиж, судлах хэсэг 
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 Business Cards ангиллыг ачаалуулахад дараах цонх гарна. (Зураг 2)

Эдгээр сонголтуудаас өөрийн хүссэн загварыг сонгоод харагдаж байгаа цонхны 
баруун тал хэсэгт тохиргоог хийнэ.

Зураг 2. MS Publisher программын BUILT-IN талбар

Зураг 3. Сонгогдсон загварын тохиргоо хийх 

Өнгөний сонголтыг хийнэ.

Үсгийн шрифтийн тохиргоо

Мэдээллийг оруулна.

Хуудсыг тохируулна.

Лого оруулах эсэхийг заана.

Загварыг бэлтгэсэн бол үүсгэнэ.

Чадамжийн элемент 4 
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 Business Cards ангиллыг ачаалуулахад дараах цонх гарна. (Зураг 2)

Эдгээр сонголтуудаас өөрийн хүссэн загварыг сонгоод харагдаж байгаа цонхны 
баруун тал хэсэгт тохиргоог хийнэ.

Зураг 2. MS Publisher программын BUILT-IN талбар

Зураг 3. Сонгогдсон загварын тохиргоо хийх 

Өнгөний сонголтыг хийнэ.

Үсгийн шрифтийн тохиргоо

Мэдээллийг оруулна.

Хуудсыг тохируулна.

Лого оруулах эсэхийг заана.

Загварыг бэлтгэсэн бол үүсгэнэ.

Чадамжийн элемент 4 
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 4

Business Cards ангиллыг ачааллуулахад дараах цонх гарна. (Зураг 2)

Эдгээр сонголтуудаас өөрийн хүссэн загварыг сонгоод харагдаж байгаа цонхны баруун тал 
хэсэгт тохиргоог хийнэ.

Зураг 2. MS Publisher программын BUILT-IN талбар

Зураг 3. Сонгогдсон загварын тохиргоо хийх
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Тохиргоог хийгээд Create буюу үүсгэхэд дараах байдалтай шинэ файл үүснэ. (Зураг 3)

Нэрийн хуудсыг үүсгэсэн бол та доторх мэдээллийг өөрчлөн өөрийн загварын нэрийн 
хуудсыг гаргаж болно. Text box -ийг ашиглан нэрийн хуудасны бичвэрийг өөрчлөн Insert цэс 
ашиглан лого болон бусад дүрсийг өөрчлөөрэй. Энэ нь өмнө үзсэн Word программтай адил 
тул хялбар байх болно.
Нэрийн хуудас нь ар өвөргүй байдаг тул ар талыг нь хийх хэрэгтэй. Тиймээс ар талыг хийхэд 
шинэ хуудас нэмнэ. (Зураг 5) Эхний хуудас дээр очиж хулганы баруун товчийг даран ар 
өвөргүй яг адилхан загвартай байна гэвэл Duplicate Page -буюу хуулбарлах гэдэг командыг 
дарна. Жишээлбэл: урд тал нь монголоор, ар тал нь англиар гэвэл Duplicate Page гээд 
хуулбарлан монгол үгийг англи болгоно.

Зураг 4. Нэрийн хуудасны загварыг сонгон үүсгэсэн байдал

Зураг 5. Өмнөх хуудсаа хуулбарлан гаргах 
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Тохиргоог хийгээд Create буюу үүсгэхэд дараах байдалтай шинэ файл үүснэ. 
(Зураг 3)

  Нэрийн хуудсыг үүсгэсэн бол та доторх мэдээллийг өөрчлөн өөрийн 
загварын нэрийн хуудсыг гаргаж болно. Text box -ийг ашиглан нэрийн хуудасны 
бичвэрийг өөрчлөн Insert цэс ашиглан лого болон бусад дүрсийг өөрчлөөрэй. Энэ 
нь өмнө үзсэн Word программтай адил тул хялбар байх болно.
 Нэрийн хуудас нь ар өвөргүй байдаг тул ар талыг нь хийх хэрэгтэй. Тиймээс 
ар талыг хийхэд шинэ хуудас нэмнэ. (Зураг 5) Эхний хуудас дээр очин хулганы 
баруун товчыг даран ар өвөргүй яг адилхан загвартай байна гэвэл Duplicate Page 
-буюу хуулбарлах гэдэг командыг дарна. Жишээлбэл: урд тал нь монголоор, ар 
тал нь англиар гэвэл Duplicate Page гээд хуулбарлан монгол үгийг англи болгоно.

Зураг 4. Нэрийн хуудасны загварыг сонгон үүсгэсэн байдал

Зураг 5. Өмнөх хуудсаа хуулбарлан гаргах

Уншиж, судлах хэсэг 
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Тохиргоог хийгээд Create буюу үүсгэхэд дараах байдалтай шинэ файл үүснэ. 
(Зураг 3)

  Нэрийн хуудсыг үүсгэсэн бол та доторх мэдээллийг өөрчлөн өөрийн 
загварын нэрийн хуудсыг гаргаж болно. Text box -ийг ашиглан нэрийн хуудасны 
бичвэрийг өөрчлөн Insert цэс ашиглан лого болон бусад дүрсийг өөрчлөөрэй. Энэ 
нь өмнө үзсэн Word программтай адил тул хялбар байх болно.
 Нэрийн хуудас нь ар өвөргүй байдаг тул ар талыг нь хийх хэрэгтэй. Тиймээс 
ар талыг хийхэд шинэ хуудас нэмнэ. (Зураг 5) Эхний хуудас дээр очин хулганы 
баруун товчыг даран ар өвөргүй яг адилхан загвартай байна гэвэл Duplicate Page 
-буюу хуулбарлах гэдэг командыг дарна. Жишээлбэл: урд тал нь монголоор, ар 
тал нь англиар гэвэл Duplicate Page гээд хуулбарлан монгол үгийг англи болгоно.

Зураг 4. Нэрийн хуудасны загварыг сонгон үүсгэсэн байдал

Зураг 5. Өмнөх хуудсаа хуулбарлан гаргах

Уншиж, судлах хэсэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 4

136

 Үүсгэсэн нэрийн хуудсыг А4 цаасан дээр хэвлэхэд 10 ширхэгийг гаргах 
хэрэгтэй. 
Үүний тулд цаасны хэмжээг А4 болгосон байх ёстой. Хэвлэх команд буюу Ctrl+P 
товчлуурын хослолыг дарж хэвлэхийн өмнөх байдлыг харна. (Зураг 6)

Зураг 6. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг хянах, тохируулах

Хэвлэх хуудасны 
дугаар бичнэ.

Нэг хуудсанд хэдэн хувь 
гарахыг тодорхойлно.
Цаасны хэмжээг 
тодорхойлно.
Цаасны хэвтээ, босоог заана.
Ар, өвөргүй хэвлэх эсэхийг заана.
Өнгөтэй хэвлэх, хар цагаанаар хэвлэхийг тохируулна.

Чадамжийн элемент 4 

Үүсгэсэн нэрийн хуудсыг А4 цаасан дээр хэвлэхэд 10 ширхгийг гаргах хэрэгтэй.
Үүний тулд цаасны хэмжээг А4 болгосон байх ёстой. Хэвлэх команд буюу Ctrl+P товчлуурын 
хослолыг дарж хэвлэхийн өмнөх байдлыг харна. (Зураг 6)

Зураг 6. Хэвлэхийн өмнөх байдлыг хянах, тохируулах
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УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Тухайн загвараа сонгоход цонхны баруун талд тохиргооны хэсэг гарна. (Зураг 8)

137

Зураг 7.  MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Calendars сонголт

Зураг 8. Calendars сонголтийн тохируулга

ГШҮ 2. ХУАНЛИ БЭЛТГЭХ 
 
 Хуанли хийхдээ дээрх зааврын адил хийх ба мөн  бэлэн загвар ашиглан 
хийж болно. Энэ нь та өөрөө тооцоолон бичилт хийх шаардлагагүй ба компьютер 
өөрөө тооцоолон таны хийсэн он, сараар өдөр, гарагийг гаргана гэсэн үг. Бэлэн 
загвар ашиглаж байгаа учраас та өөрийн доторх дүрс, зураг, өнгө, үсгийн фонт 
зэргийг өөрчилж болно. Үүний тулд программыг ачаалуулж BUILT-IN талбарыг 
нээж Calendars ангиллыг ачаалуулна. (Зураг 7)

Тухайн загвараа сонгоход цонхны баруун талд тохиргооны хэсэг гарна. (Зураг 8)

Өнгөний сонголт хийх

Үсгийн фонтны тохиргоо

Мэдээлэл оруулах

Хуудсыг тохируулна.

Хуанлийг  сараар болон
Жилээр нь тохируулна. 
Хугацааг оруулж өгнө.

Уншиж, судлах хэсэг 
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Зураг 7.  MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Calendars сонголт

Зураг 8. Calendars сонголтийн тохируулга

ГШҮ 2. ХУАНЛИ БЭЛТГЭХ 
 
 Хуанли хийхдээ дээрх зааврын адил хийх ба мөн  бэлэн загвар ашиглан 
хийж болно. Энэ нь та өөрөө тооцоолон бичилт хийх шаардлагагүй ба компьютер 
өөрөө тооцоолон таны хийсэн он, сараар өдөр, гарагийг гаргана гэсэн үг. Бэлэн 
загвар ашиглаж байгаа учраас та өөрийн доторх дүрс, зураг, өнгө, үсгийн фонт 
зэргийг өөрчилж болно. Үүний тулд программыг ачаалуулж BUILT-IN талбарыг 
нээж Calendars ангиллыг ачаалуулна. (Зураг 7)

Тухайн загвараа сонгоход цонхны баруун талд тохиргооны хэсэг гарна. (Зураг 8)

Өнгөний сонголт хийх

Үсгийн фонтны тохиргоо

Мэдээлэл оруулах

Хуудсыг тохируулна.

Хуанлийг  сараар болон
Жилээр нь тохируулна. 
Хугацааг оруулж өгнө.

Уншиж, судлах хэсэг 

Зураг 7. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Calendars сонголт

Зураг 8. Calendars сонголтын тохируулга

          ГШҮ 2. ХУАНЛИ БЭЛТГЭХ

Хуанли хийхдээ дээрх зааврын адил хийх ба мөн бэлэн загвар ашиглан хийж болно. 
Энэ нь та өөрөө тооцоолон бичилт хийх шаардлагагүй ба компьютер өөрөө тооцоолон 
таны хийсэн он, сараар өдөр, гарагийг гаргана гэсэн үг. Бэлэн загвар ашиглаж байгаа 
учраас та өөрийн доторх дүрс, зураг, өнгө, үсгийн фонт зэргийг өөрчилж болно. Үүний 
тулд программыг ачаалуулж BUILT-IN талбарыг нээж Calendars ангиллыг ачаалуулна. 
(Зураг 7)
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Жилээр нь хуанли хийе. (Зураг 9)

Тохиргоо хийсний дараа хуанли үүсгэхэд доорх байдалтай харагдах ба та өөрийн хэрэгцээт 
байдлаар үсэг, өнгө дүрс зэргийг сольж болно. (Зураг 10)

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 4

138

 Жилээр нь хуанли хийе. (Зураг 9)

 Тохиргоо хийсний дараа хуанли үүсгэхэд доорх байдалтай харагдах ба та 
өөрийн хэрэгцээт байдлаар үсэг, өнгө дүрс зэргийг сольж болно. (Зураг 10)

1. One year per page буюу 1 
хуудсанд 1 жилийн сонголтыг 
хийнэ.
2. Set Calendar Dates -гэсэн 
команд дээр дарна.
3. Нэмэлт цонх нээгдэх ба жилээ 
сонгоод эхлэх сар болон дуусах 
сараа сонгон тохиргоог хийнэ.

Зураг 9. Жилийн хуанли гаргах тохиргоо

Зураг 10. Хуанлийн харагдах байдал

Чадамжийн элемент 4 

138

 Жилээр нь хуанли хийе. (Зураг 9)

 Тохиргоо хийсний дараа хуанли үүсгэхэд доорх байдалтай харагдах ба та 
өөрийн хэрэгцээт байдлаар үсэг, өнгө дүрс зэргийг сольж болно. (Зураг 10)

1. One year per page буюу 1 
хуудсанд 1 жилийн сонголтыг 
хийнэ.
2. Set Calendar Dates -гэсэн 
команд дээр дарна.
3. Нэмэлт цонх нээгдэх ба жилээ 
сонгоод эхлэх сар болон дуусах 
сараа сонгон тохиргоог хийнэ.

Зураг 9. Жилийн хуанли гаргах тохиргоо

Зураг 10. Хуанлийн харагдах байдал

Чадамжийн элемент 4 

Зураг 9. Жилийн хуанли гаргах тохиргоо

Зураг 10. Хуанлийн харагдах байдал
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Brochers сонголтыг хийхэд дараах цонх гарна. (Зураг 12)

УНШИЖ СУДЛАХ ХЭСЭГ

Зураг 11. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт

Зураг 12. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт 

          ГШҮ 3. БРОШЮР БЭЛТГЭХ

Та танилцуулгыг хурдан шуурхай, хялбар гүйцэтгэмээр байвал энэхүү программын 
Brochures загварыг ашиглаж болно. (Зураг 11)

139

Brochers сонголтыг хийхэд дараах цонх гарна. (Зураг 12)

ГШҮ 3. БРОШУР БЭЛТГЭХ 
 
 Та танилцуулгыг хурдан шуурхай, хялбар гүйцэтгэмээр байвал энэхүү 
программын   Brochures загварыг ашиглаж болно. (Зураг 11) 

Зураг 11. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт

Зураг 12. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт

Уншиж, судлах хэсэг 

139

Brochers сонголтыг хийхэд дараах цонх гарна. (Зураг 12)

ГШҮ 3. БРОШУР БЭЛТГЭХ 
 
 Та танилцуулгыг хурдан шуурхай, хялбар гүйцэтгэмээр байвал энэхүү 
программын   Brochures загварыг ашиглаж болно. (Зураг 11) 

Зураг 11. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт

Зураг 12. MS Publisher программын BUILT-IN талбар, Brochures сонголт

Уншиж, судлах хэсэг 
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140

Нэрийн хуудас, хуанли хийхэд тохиргооны талбар дээр нэмэгдсэн зүйл нь брошур 
хуудсанд ямар загвараар хэд хуваагдах тохиргооны хэсэг юм. (Зураг 13)

Сонгосон загвараа өөрсдийн мэдээлэлд тулгуурлан зураг, дүрс, бичвэр оруулан 
солино. Брошур нь ар өвөргүй байна.(Зураг 14)

Зураг 13. Брошур гаргах тохиргоо

Зураг 13. Гаргасан брошурын загвар

1 цаасанд хэд нугалсан брошур 
хийхийг заана.

Чадамжийн элемент 4 

140

Нэрийн хуудас, хуанли хийхэд тохиргооны талбар дээр нэмэгдсэн зүйл нь брошур 
хуудсанд ямар загвараар хэд хуваагдах тохиргооны хэсэг юм. (Зураг 13)

Сонгосон загвараа өөрсдийн мэдээлэлд тулгуурлан зураг, дүрс, бичвэр оруулан 
солино. Брошур нь ар өвөргүй байна.(Зураг 14)

Зураг 13. Брошур гаргах тохиргоо

Зураг 13. Гаргасан брошурын загвар

1 цаасанд хэд нугалсан брошур 
хийхийг заана.

Чадамжийн элемент 4 
Нэрийн хуудас, хуанли хийхэд тохиргооны талбар дээр нэмэгдсэн зүйл нь брошюр хуудсанд 
ямар загвараар хэд хуваагдах тохиргооны хэсэг юм. (Зураг 13)

Сонгосон загвараа өөрсдийн мэдээлэлд тулгуурлан зураг, дүрс, бичвэр оруулан солино. 
Брошюр нь ар өвөргүй байна.(Зураг 14)

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТ 4

Зураг 13. Брошюр гаргах тохиргоо

Зураг 13. Гаргасан брошрын загвар
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1. Publisher программ ашиглан зураг зурж болно.

а. Үнэн
б. Худал

2. Хуудас нэмэхдээ аль цэсийг ашиглах вэ?

а. Insert
б. Page Design
в. View
г.  File

3. Хуанли хийхдээ нэмэлтээр он, сар, өдөр бүхий хуанли нэмэхдээ

а. Insert-Shape
б. Insert-Date
в. Insert-Calendars
г.  Insert-Business Informarion

4. Дүрсүүд ашиглан нэрийн хуудас бүтээхэд дүрсний шинж чанарыг өөрчилж болно.

а. Тийм
б. Үгүй

5. Схем, диаграмм байгуулж болно.

а. Үнэн
б. Худал 

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ХАМТРАН СУРАЛЦАГЧАА 
СОРИОРОЙ
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СУРАЛЦАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Огноо:

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хэрэглээний программ ашиглах

Суралцагчид өгөх удирдамж:

Суралцагчийн гарын үсэг:

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Чадамжийн элемент: 
MS OFFICE PUBLISHER 
Программ ашиглах

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.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлаар суралцагч 
дараах зүйлсийг хийж чаддаг болсон байна.

1. Нэрийн хуудсанд дүрс оруулан зохиомжилсон.
2. 3-дээшгүй өнгө оруулсан.
3. Лого оруулсан. /Эсвэл зураг/
4. Нэрийн хуудасны хэмжээг 5х9 см-ээр тохируулсан.
5. А4 цаасан дээр байрлуулсан.
6. Ар, өвөргүй байрлуулсан.
7. Алдаагүй зөв 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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Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Дадлагын үеэр идэх, уух юм хэрэглэж болохгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байна.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан байх
(б) Гар, хулганы ажиллагаа бүрэн байх

2. Дэлгэцэн дээр Publisher Программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил

78

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байна. 

 Аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
 1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.
 2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.
 3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.
 4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.
 5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

1. Ажилд бэлтгэх.
(а) Компьютерын дэлгэц болон 
процессорыг асаасан.
(б) Гар, хулганы ажиллагааг шалгасан.

2. Дэлгэцэн дээр Word программыг 
ачааллуулах.
(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Дадлагын ажил

Дадлага ажлыг хийхээс өмнө дараах заавартай танилцаж, холбогдох багаж хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг бэлдсэн байна.

Энэхүү чадамжийн элементийн дадлага ажлыг дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

1. Ажилд бэлтгэх.

(а) Компьютерын дэлгэц болон процессорыг асаасан байх
(б) Гар, хулганы ажиллагаа бүрэн байх

2. Дэлгэцэн дээр Publisher 
    Программыг ачааллуулах.

(а) Шинэ баримт үүсгэ.
(б) Харагдах байдлыг тохируул.

1. Хэрэглэх дэлгэц болон процессорыг аюулгүй байрлуулсан байна.

2. Компьютерын хажууд идэх, уух зүйлс хэрэглэхгүй.

3. Цахилгааны шалбархай утас байлгаж болохгүй.

4. Компьютерын лабораторийг бүрэн цэвэрлэсэн байна.

5. Гар болон хулганыг цэвэрлэсэн байх ёстой.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ЗААВАРЧИЛГАА

ДАДЛАГЫН АЖИЛ
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3. Нэрийн хуудас хийх.

(а) Нэрийн хуудасны загвар гарга.
(б) Дүрс ашигла. Шинэлэг зохиомж гарга.
(в) Нэр болон хаягийг оруул.
(г) Бичвэрийг үгийн алдаагүй бич.

4. Хуанли хийх

(а) Хэмжээ нь Wallet size буюу нэрийн 
      хуудасны хэмжээтэй хий.
(б) Үсгийн фонтыг тохируулан байрлуул.
(в) Жилийн хуанли хий. 

5. А5 хэмжээтэй 12 хуудас бүхий 
    календарь хийх

(а) Хуанлийн загвар гарга.
(б) Сар болгонд илэрхийлсэн зураг оруул.
(в) Дүрс ашигла.
(г) Тэмдэглэл хийх зай гарга.

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

144

3. Нэрийн хуудас хийх.
(а) Нэрийн хуудасны загвар гарга.
(б) Дүрс ашигла. Шинэлэг зохиомж 
гарга.
(в) Нэр болон хаягийг оруул.
(г) Бичвэрийг үгийн алдаагүй бич.

4. Хуанли хийх
(а) Хэмжээ нь Wallet size буюу нэрийн 
хуудасны хэмжээтэй хий.
(б) Үсгийн фонтыг тохируулан 
байрлуул.
(в) Жилийн хуанли хий.

.

Дадлагын ажил

144

3. Нэрийн хуудас хийх.
(а) Нэрийн хуудасны загвар гарга.
(б) Дүрс ашигла. Шинэлэг зохиомж 
гарга.
(в) Нэр болон хаягийг оруул.
(г) Бичвэрийг үгийн алдаагүй бич.

4. Хуанли хийх
(а) Хэмжээ нь Wallet size буюу нэрийн 
хуудасны хэмжээтэй хий.
(б) Үсгийн фонтыг тохируулан 
байрлуул.
(в) Жилийн хуанли хий.

.

Дадлагын ажил

145

5. А5 хэмжээтэй 12 хуудас бүхий 
календарь хийх
(а) Хуанлины загвар гарга.
(б) Сар болгонд илэрхийлсэн зураг 
оруул.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Тэмдэглэл хийх зай гарга.

6. Мэдээллээ ашиглан брошур гаргах
(а) А4 цаасыг 3 хуваасан брошурны 
загвар гарга.
(б) Мэдээллийг зөв байрлуул.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Зургуудыг ижил хэмжээтэй 
байрлуул.
(д) Хаяг, байршлыг зөв оруул. 
Дүрсжүүл.

.

Дадлагын ажил
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6. Мэдээллээ ашиглан брошюр гаргах

(а) А4 цаасыг 3 хуваасан брошюрын загвар гарга.
(б) Мэдээллийг зөв байрлуул.
(в) Дүрс ашигла.
(г) Зургуудыг ижил хэмжээтэй байрлуул.
(д) Хаяг, байршлыг зөв оруул. Дүрсжүүл. 

ДАДЛАГЫН АЖИЛ

145

5. А5 хэмжээтэй 12 хуудас бүхий 
календарь хийх
(а) Хуанлины загвар гарга.
(б) Сар болгонд илэрхийлсэн зураг 
оруул.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Тэмдэглэл хийх зай гарга.

6. Мэдээллээ ашиглан брошур гаргах
(а) А4 цаасыг 3 хуваасан брошурны 
загвар гарга.
(б) Мэдээллийг зөв байрлуул.
(в) Дүрс ашигла.  
(г) Зургуудыг ижил хэмжээтэй 
байрлуул.
(д) Хаяг, байршлыг зөв оруул. 
Дүрсжүүл.

.

Дадлагын ажил
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КОМПЬЮТЕРЫН ПРОГРАММЫН ХЭРЭГСЛИЙН ТАЙЛБАР

New Шинэ баримт үүсгэх

Open Баримтыг нээх

Info Баримтын мэдээлэл

Save Хадгалах

Save as Нэр, өргөтгөлийг өөрчилж хадгалах 
хуваалцах

Share Бусад төрлийн файл хэлбэрээр гаргах

Close Хаах

Account Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Recent Хамгийн сүүлд ашигласан файлуудын 
жагсаалт

Paste Түр санах ойд хадгалагдсан мэдээллийг 
гаргах команд

Cut Түр санах ойд таслан байрлуулах команд

Copy Түр санах ойд хуулах команд

Format painter Бичвэр болон объектоос хэвийг хуулбарлан 
гаргах

Font size Үсгийн хэмжээ

Increase font size Үсгийн хэмжээг ихэсгэх

Decrease font size Үсгийн хэмжээг багасгах

Clear all formatting Бүх хэвжүүлэлтийг анхны хэлбэрт 
шилжүүлэх

Border Хүрээ

Bold Тод үсэг

Italic Налуу үсэг

Underline Доогуураа зураастай бичих Дундуур 
зураастай бичих

Strikethrough Бичвэрийг суурь шугамаас доошлуулан 
бичих /индекс хэлбэрээр/

Subscript Бичвэрийг зэргийн хэлбэрээр бичих

Lowercase Сонгосон бичвэрийн бүх үсгийг жижиг 
үсгээр бичих

UPPERCASE Сонгосон бичвэрийн бүх үсгийг том үсгээр 
бичих

Paragraph Зүйл, догол мөр 
/бичвэрийн төгсгөлд Enter товчлуур 
дарагдсан тэмдэгтүүдийн дараалал/

Bullets Numbering Center Бичвэрийг тэмдэгжүүлэх

Indent Бичвэрийг дугаарлах

Multilevel list Олон түвшинд жагсаах

Align left Зүүн тал руу зэрэгцүүлэх

Center Голлуулах
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КОМПЬЮТЕРЫН ПРОГРАММЫН ХЭРЭГСЛИЙН ТАЙЛБАР

Align right Баруун тал руу зэрэгцүүлэх

Justify Баруун, зүүн аль ч талаас нь зэрэгцүүлэх, 
мөрийг тэгшлэх

Indent Догол мөр

Line and paragraph spacing Мөр болон параграф хоорондын зай

Shading Будах, сүүдэрлэх

Sort Эрэмбэлэх

Show / hide Үзүүлэх / нуух

Styles Хэв загвар

Edit Засварлах

Find Хайх

Replace Орлуулах, солих

Select Сонгох

Insert Оруулах

Page Хуудас

Page break Хуудас хуваах

Table Хүснэгт

Insert table Хүснэгт оруулах

Draw table Хүснэгт зурах

Illustration Зураг чимэглэл

Picture Зураг

Online picture Онлайн зураг

Shape Дүрс

Smart art Диаграмм, бүдүүвч

Chart График

Screenshot Дэлгэцийн зураг авах

Hyperlink Холбоос үүсгэх

Comments Сэтгэгдэл тэмдэглэл оруулах

Header Хуудсанд толгой оруулах

Footer Хуудсанд хөл оруулах

Page number Хуудасны дугаар

Text box Бичвэрт хайрцаг

Word art Чимэг үсэг

Drop cap Малгай үсэг

Signature line Гарын үсгийн шугам

Date and time Он,сар, цаг өдөр

Themes Бэлэн загвар

Set as default Өгөгдмөл болгон тохируулах

Watermark Усан тэмдэглэгээ
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Page color Хуудасны өнгө

Page borders Хуудасны хүрээ

Page Layout Хуудасны формат, бүтэц

Text direction Бичвэрийн байрлал

Margins /page/ Цаасны захын зай

Orientation Чиглэл заах

Portrait Босоо чиглэлийн

Landscape Хэвтээ чиглэлийн

Column Багана

Breaks Хуваах

Line numbers Мөрний дугаар

Hyphenation Үеэр таслах

Indent left Зүүн догол

Indent right Баруун тийш догол мөр гаргах

Spacing before Бичвэрийн мөр хоорондын дээд мөрөөс 
авах зай

Spacing after Бичвэрийн мөр хоорондын доод мөрөөс 
авах зай

Arrange Дэс дарааллаар байрлуулах

Position Байрлал

Wrap text Бичвэр дунд объектыг байрлуулах

Bring forward Объектыг урд байрлуулах

Send backward Объектыг ард байрлуулах

Selection pane Объектуудыг сонгох цонх

Group Нэгтгэх

Rotate Эргүүлэх

References Лавлагаа

Table of contents Агуулга, гарчиг

Add text Текст нэмэх

Update table Хүснэгтийг шинэчлэх

Insert footnote Зүүлт, тайлбар оруулах

Insert endnote Зүүлт, тайлбарыг дуусгах

Next footnote Дараагийн зүүлт, тайлбар оруулах

Show notes Тэмдэглэлийг харуулах

Insert citation Ишлэл оруулах

Insert caption Объектод дугаарлалт оруулах

Insert table of figures Зураг болон хүснэгтэд дугаарлалт оруулах

Delete Устгах

Previous Өмнөх

КОМПЬЮТЕРЫН ПРОГРАММЫН ХЭРЭГСЛИЙН ТАЙЛБАР
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Next Дараагийнх

Accept Зөвшөөрөх

View Харах

Read mode Унших байдал

Print Preview Хэвлэхийн өмнөх байдлыг харах

Ruler Шугам

Gridlines Торон зураас

Zoom Томруулах

Split Хуваах

merge Нүднүүдийг нэгтгэх

row Хүснэгтийн мөр

cell Хүснэгтийн нүд

crop Тайрах

rotate Зүүлт, тайлбарыг дуусгах

filter Дараагийн зүүлт, тайлбар оруулах

background Арын суурь дэвсгэр

foreground Урд тал

data Өгөгдөл

legend Өгөгдлийн түүх

change Солих

repair Засварлах

title Гарчиг

axes х, у тэнхлэгүүд

error Алдаа

move Зөөх

publish Нийтлэх, хөрвүүлэх

animation Хөдөлгөөнт дүрс

transition Шилжих хөдөлгөөн /хуудаснаас хуудасны 
хооронд/

slide show Үзүүлэнг харуулах

record Бичлэг хийх

help Тусламж

КОМПЬЮТЕРЫН ПРОГРАММЫН ХЭРЭГСЛИЙН ТАЙЛБАР
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ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮГСИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН



145

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



156

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



174

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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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



180



181



182


