
СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ. МАТЕМАТИК 
ЗУРГААДУГААР АНГИ 

Суралцахуйн удидамж нь суурь боловсролын математикийн цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш нарт удирдамж болох 
бөгөөд цөм хөтөлбөрийн агуулгыг суралцахуйн зорилтууд буюу сурагчдын эзэмших мэдлэг,чадвараар тодорхойлж өгсөн 
онцлогтой.  Өөрөөр хэлбэл цөм хөтөлбөрийн агуулга нь анги дээшлэх тутам өргөсөн гүнзгийрч байгаа ялгааг суралцахуйн 
зорилтуудаар тодорхойлж, сурагчдын чадварын ахицыг илрүүлэх, үнэлэх боломжийг олгож байна. 
Суралцахуйн зорилтууд нь явцын үнэлгээний шалгуур болох бөгөөд багш тухайн нэгж хичээлийн хүрээнд ямар суралцахуйн 
зорилтыг хэрэгжүүлж байгаагаа сайтар ойлгож, мэдсэн байх шаардлагатай.  
Математикийн хичээлээр эзэмшсэн байх мэдлэг, чадвар буюу суралцахуйн зорилтуудыг анги тус бүрд Тоо тоолол ба Алгебр, 
Геометр ба Хэмжигдэхүүн, Магадлал, статистик агуулгын хүрээнд: 

 Тоон олонлог, зэрэг, язгуур 
 Тоог жиших, тоймлох 
 Аравтын ба энгийн бутархай, процент 
 Харьцаа, пропорц 
 Илэрхийлэл, тэгшитгэл, томьёо 
 Дараалал, функц 
 Дүрс ба Биет, чанар 
 Байршил, хөдөлгөөн 
 Хэмжигдэхүүн  
 Өгөгдөлтэй ажиллах 
 Магадлал гэсэн бүлэг сэдвээр ангилж, залгамж холбоог гаргасан. Мөн суралцахуйн зорилт бүрийг анги тус бүрд 

дэлгэрэнгүй тайлбарлаж орууллаа. Багшид өгөх зөвлөмж хэсэгт арга зүй, анхаарах шаардлагатай зүйлүүдийг тусгаж 
орууллаа.  

Анги тус бүрийн агуулгыг 4 улиралд баримжаалан хуваасныг хүснэгтээр үзүүллээ.           

 

 

 

 

 

 

 



Суралцахуйн зорилтууд (Эзэмших мэдлэг, чадвар) 

VI анги VII анги VIII анги IX анги 
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Тоон олонлог, зэрэг, язгуур 

• Эерэг, сөрөг тоог ахуй 
амьдралд хэрэглэх, тоон 
шулуун хэрэглэн бүхэл 
тоонуудыг жиших, нэмэх, 
хасах, хялбар бүхэл 
тоонуудыг үржүүлэх, хуваах 

• Тооны квадрат зэргийг олох, 
түүний урвуу үйлдлийг ойлгох, 
квадрат язгуур нь -20-оос +20 
хүртэлх бүхэл тоо байх тоог 
таних, чээжээр олох, 
тэмдэглэгээ хэрэглэх 

• 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100-д 
хуваагдах тооны шинжийг 
хэрэглэн чээжээр тооцоолох,, 
ерөнхий хуваагч, ерөнхий 
хуваагдагч, анхны тоог таних, 
нэг ба хоёр оронтой 
тоонуудын ХИЕХ болон 
ХБЕХ-ийг чээжээр болон 
хялбар аргаар олох, хэрэглэх 

• Модулийн талаар 
ойлголттой болох, бүхэл 
тооны 4 үйлдэл гүйцэтгэх 

• Бүхэл тооны натурал 
илтгэгчтэй зэргийн утгыг 
олох, квадрат язгуур, куб 
язгуурыг таних, олох, 
тэмдэглэх, бүхэл тооны 4 
үйлдэл, зэрэг, хаалт 
оролцсон илэрхийллийн 
утгыг олох, тооцоололд 
хэрэглэх 

• Тооны хуваагдах шинжийг 
хэрэглэх, анхны ба 
зохиомол тоог таних, тоог 
анхны тоон үржигдэхүүнд 
задлах замаар ХИЕХ, 
ХБЕХ-ийг олох, асуудал 
шийдвэрлэх 

• Рационал тоог тоон шулуун 
дээр тэмдэглэх, жиших, 
төгсгөлгүй, үет аравтын 
бутархайг энгийн бутархайд 
шилжүүлэх  

• Рационал тооны нэмэх, хасах, 
үржүүлэх, хуваах үйлдэл 
гүйцэтгэх 

• Тооны квадрат болон куб 
язгуурыг  тооцоолж олох 
(язгуур нь рационал тоо 
байх), тооны машин ашиглах 

• Натурал тооны зэргүүдийг 
үржүүлэх, хуваахад натурал 
илтгэгчтэй зэргийн чанар 
хэрэглэх 

• Хаалт, зэрэг, арифметикийн 
үйлдлүүд оролцсон рационал 
тоон илэрхийлэлд үйлдлийн 
дараалал тогтоох, 
илэрхийллийн утгыг олох, 
үйлдлийн чанар ашиглах 

• Олонлог  ба түүний 
үйлдлүүдийг (олонлогийн 
нэгдэл, огтлолцол, гүйцээлт) 
тэмдэглэх, Эйлер- Веннийн 
диаграммаар загварчлах 

• Иррационал тоог таних, 
тоон шулуун дээр 
тэмдэглэх, иррационал 
тооны ойролцоо  утгыг 
өгсөн нарийвчлалтай 
олох,  

• Үржвэр, ногдвороос 
язгуур гаргах дүрмийг 
хэрэглэх, язгуураас 
гаргах, язгуурын дор 
оруулах аргаар квадрат 
язгуур агуулсан 
илэрхийллийг 
хялбарчлах, утгыг олох;  

• Тоон олонлогуудын 
хамаарлыг дүрслэх, 
загварчлах; 

Тооны орны утга, тоог жиших, тоймлох 

• Тооны бичлэг дэх цифрийн 
байршлын утгыг тайлбарлах, 
бүхэл тоо ба аравтын 
бутархайг  0.1, 0.01, 0.001-ээр 
үржүүлэх, хуваах 

• Хэмжээнүүдийг ижил нэгжид 
шилжүүлэх замаар аравтын 
бутархайг жиших, тоон 
шулуун дээр дүрслэх,  

• Олон оронтой тоог 10, 100, 
1000, 10000-таар тоймлох, 

• 10-ын натурал илтгэгчтэй 
зэргийг унших, бичих, 
тэмдэглэх 

• Хэмжигдэхүүний аравтын 
бутархайгаар 
илэрхийлсэн хэмжээг 
жиших, асуудал 
шийдвэрлэх     

• Олон оронтой тоог 10-ын 
натурал илтгэгчтэй 
зэргээр тоймлох, аравтын 

• 11
0.1, ,10

10

  нь тэнцүү болохыг 

мэдэх, бүхэл тоо болон 
аравтын бутархайг 10-ын 
бүхэл илтгэгчтэй зэргээр 
үржүүлэх, хуваах 

• Тоо, хэмжээг  орны нэгжээр 
тоймлох болон тэмдэгтийн 
тоогоор тоймлох, асуудал 
шийдвэрлэх 

• Тоо, хэмжээ болон бодлогын 

• Тоог стандарт дүрсэд 
шилжүүлэх        (энд 
n нь бүхэл тоо, 1 ≤ A < 
10) 

• Тоог тохиромжтой 
аргаар тоймлох, 
тооцооллыг үнэлэх, 
багцаалах, асуудал 
шийдвэрлэхэд хэрэглэх 

• Өгөгдлийн илүүдэлтэй 



аравтын  бутархайг бүхлээр 
болон аравны, зууны, 
мянганы хэсгээр тоймлох, 
хэрэглэх 

бутархайг  тоймлох, 
асуудал шийдвэрлэх 

агуулгад тохирсон 
нарийвчлалыг сонгох, 
тооцооллын үр дүнг шалгах, 
тооны машин хэрэглэх 

ба дутагдалтай 
ойролцоо утгыг өгсөн 
нарийвчлалтайгаар олох 

Энгийн ба аравтын бутархай, процент 

• Энгийн бутархайн үндсэн 
чанарыг хэрэглэн бутархайг 
хураах, тэнцүү 
бутархайнуудыг таних, 
засагдах бутархайг холимог 
бутархай,  холимог бутархайг 
засагдах бутархай болгох, 
төгсгөлөг аравтын бутархайг 
энгийн бутархайгаар 
илэрхийлэх 

• Хуваах үйлдэл ашиглан 
энгийн бутархайг аравтын 
бутархайгаар илэрхийлэх, 
энгийн бутархайнуудыг ижил 
хуваарьтай болгох эсвэл 
аравтын бутархайгаар 
илэрхийлэх замаар жиших, 
тоон шулуун дээр тэмдэглэх 

• Энгийн бутархайнуудыг 
нэмэх, хасах, үржүүлэх, 
энгийн бутархайг бүхэл 
тоонд хуваах, өгсөн тооны 
тодорхой хэсэгт ногдох тоог 
олох,  тооны тодорхой хэсэгт 
ногдох тоогоор нь өгсөн тоог 
олох 

• Бүхэл ба бутархай хэсгийн 
орны тоо нь ялгаатай 
аравтын бутархайнуудыг 
нэмэх, хасах, аравтын 
бутархайг нэг ба хоёр 
оронтой бүхэл тоогоор болон 
аравтын бутархайгаар  
үржүүлэх, хуваах  

• Аравтын бутархай оролцсон 
тооцоололд үйлдлийн 

• Энгийн бутархайг хураах, 
тэнцүү бутархайнуудыг 
таних, ерөнхий 
үржигдэхүүнийг хураах 
аргаар бутархайг үл 
хураагдах бутархай 
болгох 

• Энгийн бутархайнуудыг 
ерөнхий хуваарьтай 
болгох эсвэл аравтын 
бутархайгаар илэрхийлэх 
замаар жиших 

• Энгийн бутархайн 4 
үйлдэл гүйцэтгэх 

• Энгийн ба аравтын 
бутархай, процентийг 
харилцан шилжүүлэх 

• Энгийн ба аравтын 
бутархай оролцсон, 
хаалт,  олон үйлдэлтэй 
тооцоололд үйлдлийн 
дарааллын дүрмийг 
хэрэглэх, тооцооллын 
хялбар арга, үйлдлийн 
чанарыг хэрэглэн  өгсөн  
нарийвчлалтай тооцоолол 
хийх 

• Тоо, хэмжээний өгсөн 
процентод ногдох тоог 
олох, нэг тоог нөгөө тооны 
хэсэг, процентоор 
илэрхийлэх, процентийн 
өсөлт, бууралт бүхий 
асуудлыг шийдвэрлэх 

• Өгүүлбэртэй бодлого 

• Хүү, хямдрал, ашиг, 
алдагдал, татвар зэрэг хувь 
хүн, өрхийн санхүүгийн 
тооцоолол, процентийн 
өөрчлөлт  оролцсон 
агуулгатай амьдрал, ахуйн 
асуудал шийдвэрлэх  

• Хольц, хайлш, уусмалын 
бодлогууд бодох 

• Аравтын ба энгийн 
бутархай, процентийн 
харилцан  хамаарлыг 
хэрэглэх, өсөлт ба 
бууралтыг процентоор 
илэрхийлэх, ашиг ба 
алдагдал, татвар, энгийн 
ба нийлмэл хүү тооцох, 
асуудал шийдвэрлэх 

• Хольц, хайлш, 
уусмалын бодлогууд 
бодох 



дараалал, үйлдлийн чанарыг 
хэрэглэх, үйлдлийн дүнг 
урвуу үйлдлээр шалгах 

• Тоо, хэмжээний зууны нэг 
хэсэг нь процент гэдгийг 
хэрэглэх, дүрс, тоо, 
хэмжээний хэсгийг энгийн 
бутархай, процент, аравтын 
бутархайгаар илэрхийлэх 

• Тоо, хэмжээний  өгсөн 
процентод ногдох тоог олох,  
бага тоог их тооны хэсэг,  
процентоор илэрхийлэх, 
асуудал шийдвэрлэх 

бодох (зөрүү, бүтэн ба 
бүхлийн хэсэг, 
процентоор тооцоолох гэх 
мэт) 
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Харьцаа, пропорц 

• Харьцааг ойлгох, тэмдэглэх, 
тоо, хэмжээг өгсөн 
харьцаагаар хоёр ба гурван 
хэсэгт хуваах, асуудал 
шийдвэрлэх, тоо, хэмжээг  
харьцуулах, жишихэд 
процентийг хэрэглэх 

• Пропорцын чанар, түүнийг 
асуудал шийдвэрлэхэд 
хэрэглэх 

• Шууд пропорционал 
хамаарлыг олох, таних, 
хялбар асуудал шийдвэрлэх 

• Ялгаатай нэгжээр 
илэрхийлэгдсэн харьцааг 
хялбарчлах, тоо,  хэмжээг 
өгсөн харьцаагаар хуваах, 
тоо, хэмжээг харьцуулах, 
жишихэд энгийн, аравтын 
бутархай, процентийн 
харилцан хамаарлыг 
хэрэглэх 

• Харьцаа, шууд 
пропорционал хамаарал 
оролцсон асуудал 
шийдвэрлэх 
 

• Тоо, хэмжээнүүдийг  
харьцуулах, жишихэд энгийн 
бутархай, процентийн 
харилцан хамаарлыг хэрэглэх 

• Масштабаар зураг зурах, 
газрын зураг тайлбарлах, зай 
олох, асуудал шийдвэрлэх  

• Урвуу пропорционал 
хамаарлыг олох, таних, зам, 
хурд, хугацааны хамаарлыг 
ойлгох зэрэг  асуудал 
шийдвэрлэхэд хэрэглэх 

• Шууд ба урвуу пропорционал 
хамаарлын ялгааг ойлгох, 
хэрэглэх, асуудал 
шийдвэрлэх; 

• Харьцаа, пропорц, шууд 
ба урвуу пропорционал 
хамаарал оролцсон  
төрөл бүрийн  асуудал 
шийдвэрлэх; 

Илэрхийлэл, тэгшитгэл, томьёо 

• Хувьсагч эсвэл тодорхойгүй  
тоог үсэг хэрэглэн бичих,  
үсэгт илэрхийлэл гэсэн үгийн 
утгыг ойлгох, алгебрийн 
шугаман илэрхийлэл зохиох, 
алгебрийн болон тоон 
илэрхийллийг хялбарчлахад  

• Нэг гишүүнт ба олон 
гмшүүнт гэсэн үгийн утгыг 
ойлгох, натурал 
илтгэгчтэй зэргийн бичлэг 
хэрэглэх, зэрэг оролцсон 
алгебрийн илэрхийлэл 
зохиох, хялбарчлах, 

• Нэг гишүүнтийг үржүүлэх, 
хуваахад зэргийн чанар 
хэрэглэх 

• Нэг гишүүнтээр олон 
гишүүнтийг үржүүлэх, ерөнхий 
үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах 

• x ± n хэлбэрийн хоёр шугаман 

• Алгебрийн илэрхийлэл 
зохиох, хялбарчлах, 
алгебрийн илэрхийлэл 
болон хялбар олон 
гишүүнтийг  үржигдэхүүн 
болгон задлах   

• Хялбар алгебрийн 



үйлдлийн дараалал нь ижил 
болохыг  ойлгох 

• Төсөөтэй гишүүдийг 
эмхэтгэх, хаалт дотор байгаа 
илэрхийллийг тогтмол 
тоогоор үржүүлэх, ерөнхий 
үржигдэхүүнийг хаалтнаас 
гаргах замаар бүхэл 
коэффициенттэй алгебрийн 
шугаман илэрхийллийг 
хувиргах, хялбарчлах, 
хувьсагчийн оронд тоон утга 
орлуулан илэрхийллийн 
утгыг олох 

• Хялбар шугаман тэгшитгэл 
зохиох, бодох 

алгебрийн илэрхийллийн 
тоон утгыг  олох 

• Төсөөтэй гишүүдийг 
эмхэтгэх, нэг гишүүнтээр  
хаалтад байгаа 
илэрхийллийг  үржүүлэх, 
ерөнхий үржигдэхүүн 
буюу нэг гишүүнтийг 
хаалтны гадна гаргах 
замаар алгебрийн  
илэрхийллийг хувиргах, 
хялбарчлах, натурал 
илтгэгчтэй зэргийн чанар 
хэрэглэх 

• Хялбар томьёо зохиох, 
хэрэглэх 

• Шугаман тэгшитгэл 
зохиох, бодох 

илэрхийллийг үржүүлэх, 
хялбарчлах, нийлбэр, 
ялгаврын квадрат, 
квадратуудын ялгаврын 
томьёог мэдэх, хэрэглэх, 
шугаман илэрхийлэл болон 
квадрат гурван гишүүнтийг 
үржигдэхүүн болгон задлах  

• Томьёог хувиргаж, томьёоны 
аль нэг хувьсагчийг бусдаар 
нь илэрхийлэх  

• Алгебрийн хялбар бутархайг 
нэмэх, хасах 

• Шугаман тэгшитгэл рүү 
шилжих хялбар рационал 
тэгшитгэл зохиох, бодох, 
өгүүлбэртэй бодлогыг 
тэгшитгэл зохиох аргаар 
бодох, шийдийг олох,  

• Модультай хялбар шугаман 
тэгшитгэл бодох 

• Шугаман тэгшитгэлийн систем 
зохиох, бодох (нэмэх арга) 

• Тэмдгүүдийг (<,  >,         
 ) ойлгох, хэрэглэх, нэг 
хувьсагчтай шугаман 
тэнцэтгэлбиш зохиох, бодох, 
тоон шулуун дээр шийдийн 
олонлогийг дүрслэх  

бутархайнуудыг 
(хүртвэр, хуваарь нь нэг 
гишүүнт байх) үржүүлэх, 
хуваах  

•  Нэг хувьсагчтай 
шугаман тэгшитгэл, 
хялбар иррационал, 
илтгэгч тэгшитгэл бодох 

• Квадрат гурван 
гишүүнтийг үржигдэхүүн 
болгон задлах, бүтэн 
квадрат ялгах аргаар 
квадрат тэгшитгэл 
бодох,  квадрат 
тэгшитгэл бодох томьёо 
мэдэх, хэрэглэх 

• Шугаман болон квадрат 
тэгшитгэл рүү шилжих 
хялбар рационал 
тэгшитгэл бодох, 
асуудал шийдвэрлэх 

• Хоёр хувьсагчтай 
шугаман тэгшитгэлийн 
системийг орлуулах ба 
графикийн аргаар бодох   

• Шугаман тэнцэтгэлбиш 
бодох, модультай 
хялбар шугаман 
тэнцэтгэлбиш бодох   

 
Дараалал, функц, график 

• Дарааллын гишүүдийн зүй 
тогтлыг олох,  үргэлжлүүлэх, 
бутархай болон бүхэл тоон 
дараалал байгуулах  

• Дүрсүүдийн дараалал 
зохиох, дүрсүүдийн хялбар  
дарааллын зүй тоглыг олох, 
үргэлжлүүлэх 

• Хялбар функцийг 
харгалзаагаар дүрслэх, 

• Тоон болон дүрсэн 

дарааллын гишүүдийн зүй 
тогтол, ерөнхий гишүүний 
дүрмийг олох, арифметик 
прогрессийн n дүгээр 
гишүүний томьёог олох  

• Шугаман функцийг 
алгебрийн аргаар болон 
харгалзаагаар дүрслэх 

• Шууд пропорционал 
хамаарлын график 

• Арифметик прогрессийн  n 
дүгээр гишүүнийг олох, 
томьёо хэрэглэх, геометр 
прогрессийг таних, 
үргэлжлүүлэх 

• Шугаман функцийн урвуу 
функцийг олох 

• Ax + By = C хэлбэрийн 
шугаман тэгшитгэлээр өгсөн 
функцийн утгын хүснэгтийг 
зохиох, графикийг байгуулах, 

• Тоон дараалал зохиох, 
ялгаатай дарааллын 
харилцан хамаарал ба 
зүй тогтлыг илрүүлэх, 
ерөнхий  гишүүнийг 
томьёолох  

• Функцийн тэмдэглэгээг 
ойлгох, хэрэглэх 
(шугаман функц, түүний 
урвуу функц)       

• Шугаман функцийн 



харгалзуулах дүрмийг үгээр 
эсвэл үсэг, тэмдэгт, схем  
хэрэглэн тодорхойлох   

• y нь х –ээр илэрхийлэгдсэн 
шугаман тэгшитгэлийг үнэн 
байлгах (x, y) хосуудыг олох, 
координатын тэнхлэгүүдтэй 
параллель шулууны 
тэгшитгэл бичих, шулууныг 
байгуулах, координатын 
эхийг дайрсан шулуун 
өгөгдсөн үед тэгшитгэлийг 
олох  

байгуулах, хэрэглэх, 
шугаман функцийн (y = 
mx + c)  утгын хүснэгт 
зохиох, шулууныг 
координатын хавтгайд 
байгуулах, график нь 
өгөгдсөн үед  шулууны 
тэгшитгэлийг олох, зохиох 

y = kx + b хэлбэрт шилжүүлэх; 
шулууны налалт (өнцгийн 
коэффициент) -ыг олох  

• Урвуу пропорционал 
хамаарлын графикийг таних, 
байгуулах, хэрэглэх 

• Шууд болон урвуу 
пропорционал хамаарал, 
хэмжигдэхүүн оролцсон 
асуудал шийдвэрлэхэд 
алгебрийн арга хэрэглэх 
(тэгшитгэлийг графикийн 
аргаар бодох) 

•         функц, түүний 
графикийг байгуулах, 
хэрэглэх 

график байгуулах, 
тайлбарлах, шулууны  
налалт (өнцгийн 
коэффициент) -ыг олох, 
хэрэглэх,   

• Өгсөн шулуунууд 
параллель эсэхийг 
тогтоох, шугаман 
тэгшитгэлийн системийн  
шийдийг график 
хэрэглэн олох 

• Квадрат функцийг 
хүснэгтийн аргаар 
байгуулах, тайлбарлах,  
максимум, минимум 
утгыг олох, тэгшитгэлийн 

язгуурыг (жишээлбэл    
+ 2x = 20) график 
хэрэглэн ойролцоогоор  
олох  

• Квадрат тэгшитгэлийн 
язгуурыг  (хоёр бодит 
язгууртай , нэг бодит 
язгууртай , бодит  
язгуургүй)  шинжлэх,  
график хэрэглэн олох 

•        функц, түүний 
графикийг байгуулах, 
хэрэглэх 
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• Цэг, шулуун, хэрчим, цацраг, өнцөг, 
дүрсийн тэмдэглэгээг мэдэх, 
хэрэглэх, дүрсүүдийг таних, нэрлэх, 
тодорхойлон хэлэх, зурах 

• Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, 5, 6, 8 
талтай зөв олон өнцөгтүүдийн тал, 
өнцгийн чанаруудыг тогтоох, хялбар 
асуудал шийдвэрлэх 

• Перпендикуляр, параллель, 
огтлолцсон шулуунуудын хоорондох 
өнцгийн чанарыг мэдэх, хэрэглэх 

• Хамар өнцгүүдийн нийлбэр (180 ), 
гүйцэд өнцгийг (360 ) хэрэглэн 
тооцоолох,  гурвалжны дотоод 

өнцгүүдийн нийлбэр 180 байдгийг 
хэрэглэн гүдгэр 4, 5, 6 өнцөгтийн 
дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг олох 

• Призм, пирамидын орой, ирмэг, 
талсын тоог олох, цилиндр, конус, 
бөмбөрцгийг таних, нэрлэх, эдгээр 
биетүүдийн шинж чанарыг нь мэдэх  

• Гортиг ашиглан тойрог, дугуй 
байгуулах, элементүүдийг нэрлэх, 
тойрог ашиглан хээ зурах, будах 

• Гортиг, гурвалжин шугам, 
транспортир хэрэглэн хэмжих, зурах: 
– Хэрчмийг миллиметрийн 

нарийвчлалтай хэмжих, зурах 
– Хурц, мохоо, тэгш өнцөг болон 

180
0
 –аас их хэмжээтэй 

өнцгүүдийг градусаар хэмжих, 
зурах 

– Параллель, перпендикуляр 
шулуунууд зурах 

– Квадрат, тэгш өнцөгт, зөв 
гурвалжин зурах 

– Зөв олон өнцөгтийг тал ба 
өнцгөөр нь зурах 

• Параллель шулуунуудыг 
гурав дахь шулуунаар 
огтлоход үүсэх өнцгүүдийн 
чанарыг мэдэх, хэрэглэх 

• Баталгааг ойлгох, хэрэглэх:  
– Гурвалжны дотоод 

өнцгийн нийлбэр  180°,  
дөрвөн өнцөгтийн 
дотоод өнцгийн нийлбэр 
360° байдгийг үндэслэх 

– Гурвалжны гадаад өнцөг 
нь өөртэйгөө хамар биш 
дотоод хоёр өнцгийн 
нийлбэртэй тэнцүү 
байдгийг үндэслэх  

• Дөрвөн өнцөгтүүдийн шинж 
чанарыг хэрэглэх 

• Гортиг, гурвалжин шугам 
ашиглан байгуулах:  

– Хэрчмийг таллан хуваах 
– Хэрчмийн дундаж цэгийг 

дайруулан перпендикуляр 
шулуун байгуулах, өгсөн 
цэгээс шулуунд 
перпендикуляр татах 

– Өнцгийн биссектрисс 
байгуулах 

• Гортиг, шугам, транспортир 
ашиглан байгуулах: 

– Тойрог, тойргийн нум 
байгуулах 

– Гурвалжныг  түүний хоёр 
тал, хоорондох өнцөг 
(ТӨТ), нэг тал түүнд 
налсан хоёр өнцөг (ӨТӨ), 
гурван талаар нь 
байгуулах  

– Тэгш өнцөгт гурвалжныг 
нэг катет, гипетонузаар нь 
байгуулах 

• Гурвалжин, дөрвөн 
өнцөгт, тойрог, зөв олон 
өнцөгтүүдийн тал, 
өнцгийн чанарууд, тэгш 
хэмт чанарыг хэрэглэн 
асуудал шийдвэрлэх 

• Гүдгэр олон өнцөгтийн 
дотоод  өнцгийн 
нийлбэрийг олох томьёо 
гаргах,  гадаад өнцгийн 
нийлбэрийг олох, 
хэрэглэх 

• Тойргийг тэнцүү хуваах 

аргаар зөв олон өнцөгт 

зурах, байгуулах 
• Пифагорын теоремыг 

мэдэх, тэгш өнцөгт 
гурвалжны бодлого 
бодоход хэрэглэх 

• Төсөөтэй 
гурвалжнуудын чанарыг 
хэрэглэн медиан, 
биссектрис, өндрүүдийн 
харьцааг олох 

• Тойрог ба шулууны 
харилцан байршлыг 
тодорхойлох, зурах, 
тайлбарлах, хэрэглэх   

• Тойрог ба өнцгийн 
харилцан байршлыг 
тодорхойлох, зурах, 
тайлбарлах, хэрэглэх 

• Параллель,  огтлолцсон 
шулуунуудаар үүсэх 
өнцгийн  чанар, 
гурвалжин, олон өнцөгт, 
тойргийн чанарыг  
хэрэглэн асуудал 
шийдвэрлэх 
 

• Параллель шулуунуудыг гурав 
дахь шулуунаар огтлоход үүсэх 
өнцгийн чанарыг хэрэглэх,  
Фалесийн теоремыг ойлгох, 
хэрэглэх 

• Тойргийн  тэгш хэмт чанаруудыг 
тогтоох, хэрэглэх, асуудал 
шийдвэрлэх 
- Тэнцүү урттай хөвчүүд 
тойргийн төвөөс ижил зайд 
байдаг 
- Хөвчийн дунджид татсан 
перпендикуляр нь тойргийн 
төвийг дайрдаг 
- Тойргийн гаднах цэгээс 
тойрогт татсан шүргэгчүүд 
тэнцүү байдаг 

• Хоёр тойргийн харилцан 
байрших боломжуудыг 
тодорхойлох, зурах, 
тайлбарлах, хэрэглэх 

• Тэгш өнцөгт гурвалжны өнцөг 
болон талыг олоход Пифагорын 
теорем, хурц өнцгийн 
тригонометр харьцааг хэрэглэх, 
асуудал шийдвэрлэх 

• Гурвалжны өндөр, медиан, 
биссектрисс байгуулах, 
эдгээрийн хялбар чанаруудыг 
ойлгох, хэрэглэх 

• Призм, цилиндр, пирамид, 
конусын хавтгай огтлол 
байгуулах (диагональ болон 
тэгш хэмийн тэнхлэгийг 
дайрсан, суурьтай параллель 
гэх мэт)  

 



Байршил ба хөдөлгөөн 
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• Тэгш өнцөгт координатын 
хавтгай дахь  цэгийн 
координатыг унших, бичих, 
өгсөн координаттай цэгийг 
тэмдэглэх, хялбар дүрс 
байгуулах 

• Дүрсийн  тэгш хэмийн 
тэнхлэг (төв)-ийг таних, 
зурах, эргэлтийн тэгш 
хэмийн эрэмбэтэй дүрсийг 
таних 

• Хавтгайн цэг ба дүрсийг 
хувиргах: 

– Өгсөн шулууны хувьд 
тэгш хэмтэй 
байгуулах 
Өгсөн цэгийн хувьд 
тэгш хэмтэй 
байгуулах 

– Өгсөн цэг дээр төвтэй 
цагийн зүүний дагуу 
болон эсрэг чиглэлд  
   ,      ,     -аар  
эргүүлэх  

– Параллель зөөлтөөр 
шилжүүлэх 

• Тэгш хэм, эргүүлэлт, 
параллель зөөлт 
хувиргалтуудаар дүрсүүд 
тэнцүү дүрсэд шилждэг 
болохыг   ойлгох 

• Гурвалжны тэнцүүгийн 
шинжийг таних, ангилах, 
хэрэглэх,  тэгш өнцөгт 
гурвалжны талуудыг нэрлэх 

 

• Хэрчмийн дундаж цэгийн 
координатыг олох, 
координатын хавтгайд дүрс 
байгуулах 

• Дүрсүүдийн тэгш хэмт 
чанарыг (төвийн болон 
тэнхлэгийн тэгш хэмтэй 
дүрс) тогтоох  

• Эргүүлэлт, тэгш хэм, 
параллель зөөлт 
хувиргалтыг таних,  
эдгээрийн нэг төрлийн  
хувиргалтуудаар дүрсийг 
дараалуулан хувиргах 

• Гомотеттэй холбоотой 
хэллэг, тэмдэглэгээг 
ойлгох, хэрэглэх, дүрсийг 
өгсөн цэгт төвтэй натурал 
тоон коэффициенттэй 
(өгсөн цэгт төвтэй натурал 
тоон коэффициенттэй 
томруулах) гомотетээр 
хувиргах, хувиргалтыг 
таних 

• Гомотетоор үүссэн дүр нь 
анхны дүрстэй төсөөтэй 
байдгийг мэдэх, төсөөтэй 
дүрсүүдийн харгалзах 
өнцгүүд тэнцүү, талууд нь 
пропорционал байдгийг 
мэдэх, хэрэглэх 

• Төсөөтэй гурвалжныг 
таних, гурвалжны 
төсөөгийн шинжийг 
тодорхойлох, нэрлэх, 
хэрэглэх 

• Гурвалжин,  дөрвөн өнцөгтүүдээр хээ, 
дүрс үүсгэх, түүнийгээ өнцгийн нийлбэр, 
эргүүлэлттэй холбож тайлбарлах, 
хэрэглэх   

• Тэгш хэм, эргүүлэлт, параллель зөөлт, 
гомотет оролцсон асуудал 
шийдвэрлэхэд  координатын систем 
ашиглах, хэрчмийн уртыг олох  

• Параллель зөөлт, тэнхлэгийн тэгш хэм, 
эргүүлэлтийг таних, эдгээрийн хоёр өөр 
төрлийн хувиргалтаар  дүрсийг 
дараалуулан  хувиргах, хувиргалтыг  
таних 

• Дүрсийг гомотетээр хувиргах  
(дүрсийг өгсөн цэгт төвтэй гомотетоор 
томсгох, багасгах),  гомотетийн 
коэффициент нь дүрсийн харгалзах 
талуудын уртуудын харьцаа болохыг 
мэдэх, хэрэглэх 

• Параллель зөөлт, эргүүлэлт, тэгш 
хэмийн хувиргалтаар дүрс тэнцүү дүрсэд 
буудаг бөгөөд өнцөг ба хэрчмийн урт 
хадгалагддаг, харин гомотетоор өнцөг 
хадгалагддаг, урт хадгалагддаггүй 
гэдгийг ойлгох, хэрэглэх 

• Тэгш хэм, эргүүлэлт, параллель зөөлт, 
гомотетийг бүрэн тодорхойлоход юу 
шаардлагатайг ойлгох, хэрэглэх 

• Хойд зүгтэй үүсгэх өнцгийн талаар 
ойлголттой болох, зай, чиглэлийг ойлгох, 
тодорхойлоход хэрэглэх  

• Биетийг проекцоор нь таних, проекцийг 
зурах  

• Призм, цилиндр, пирамид, конусын тэгш 
хэмт чанарыг тогтоох, тэгш хэмийн 
хавтгайг зурах, таних 

• Хялбар дүрсийг : 
– Координатын эх 

болон тэнхлэгүүдийн  
хувьд тэгш хэмтэй 
хувиргах 

– Параллель зөөлтөөр 
хувиргах 

– Дүрсийн аль нэг 
оройн цэг, талын 
дундаж цэгийг 
тойруулан эргүүлэх 

– Гомотетоор хувиргах 
– Координатын 

тэнхлэгт 
перпендикуляраар 
сунгах 

– Координатын 
тэнхлэгийн дагуу 

налуулах (трансвекц) 
• Хойд зүгийн өнцөг 

түүнийг асуудал 
шийдвэрлэхэд хэрэглэх 
(зовхис тодорхойлох) 

• Тэнцүү ба төсөөтэй 
дүрсүүд, гурвалжны 
тэнцүүгийн шинж, 
гурвалжны төсөөгийн 
шинжийг хэрэглэн 
асуудал шийдвэрлэх 

• Векторуудыг нэмэх, 
хасах, тоогоор үржүүлэх 

• Векторын уртыг 
томьёогоор олох 

  



 
6.2.3  Хэмжигдэхүүн 

VI VII VIII IX 

 
• Хэмжих нэгжүүдийн 

хоорондын холбоо 
хамаарлыг мэдэх, нэгж  
шилжүүлэх, хэмжих нэгжийг 
оновчтой сонгох 

• Хугацааг хэмжих, 
хугацааны нэгжүүдийн 
хамаарлыг мэдэх, 12 ба 24 
цагийн систем, цагийн 
хуваарийг ойлгох, 
тайлбарлах, хэрэглэх, үйл 
явдлын үргэлжлэх болон 
завсарлах хугацааг 
тооцоолох, дэлхийн цагийн 
бүсийг хэрэглэх  

• Аналог ба  дижитал хэмжих 
багажийн хуваарийг ойлгох, 
унших, хэрэглэхТ 

• Талбайг хэмжих  нэгжүүд, 
тэдгээрийг харилцан 
шилжүүлэх 

• Тэгш өнцөгтийн периметр, 
талбайг олох томьёог 
хэрэглэх, тэгш өнцөгтүүдээс 
бүрдсэн нийлмэл дүрсийн 
талбай, периметрийг 
тооцоолох 

• Куб, тэгш өнцөгт 
параллелепипедийн 
дэлгээсийг таних, зурах, 
гадаргуун талбайг олох   

• Тэгш өнцөгт 
параллелепипедийн 
эзлэхүүн олох томьёог 
гаргах, хэрэглэх 

• Нэг,  хоёр  хэмжээст 
хэмжигдэхүүнүүдийн 
хоорондын хамаарлыг 
мэдэх, асуудал шийдвэрлэх 

• Талбай хэмжих нэгжүүдийг  
шилжүүлэх, асуудал шийдвэрлэх 

• Хүндийн хэмжээ, урт, талбай, 
эзлэхүүн оролцсон төрөл бүрийн 
агуулгатай асуудал шийдвэрлэх, 
тохиромжтой нэгжийг сонгох 

• Эзлэхүүнийг хэмжих нэгжүүдийг  
шилжүүлэх, 1дм

3  
= 1л байдгийг 

ойлгох, асуудал шийдвэрлэх 
• Монголын уламжлалт хэмжилтийн 

нэгжүүдийг мэдэх, хэрэглэх 
• Гурвалжин, 

параллелограмм,трапецийн талбайн 
томьёог гаргах, хэрэглэх, эдгээр 
дүрсийн периметрийг олох 

• Тойргийн урт, дугуйн талбайн томьёог 
гаргах, хэрэглэх, π тооны ойролцоо 
утгыг олох, хэрэглэх 

• Тэгш өнцөгт параллелепипедийн 
дэлгээсийг зурах, гадаргуун талбайг 
олох, ирмэгийн уртыг тооцоолох,  
нийлмэл биетийн (тэгш өнцөгт 
параллелепипедээс тогтох) эзлэхүүн, 
гадаргуун талбайг олох  

• Призм, зөв 4 өнцөгт 
пирамид,тетраэдрын дэлгээсийг 
таних, зурах, дэлгээсээр нь эдгээр 
биетийг бүтээх, призмийн  гадаргуун 
талбайг олох 

• Нэг,  хоёр,  гурван хэмжээст 
хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын 
хамаарлыг мэдэх, асуудал 
шийдвэрлэх 
 

• Хэмжигдэхүүн 
оролцсон төрөл бүрийн 
агуулгатай асуудал 
шийдвэрлэх 

• Тогтмол хурд, дундаж 
хурд, тэдгээрийн 
ялгааг мэдэх,  хурдны 
нэгж шилжүүлэх, зам-
хугацааны  графикийг 
унших,  тайлбарлах, 
асуудал шийдвэрлэх, 
нийлмэл нэгжийг 
хэрэглэх 

• Дугуйн талбай, 
тойргийн урт оролцсон 
агуулгатай асуудал 
шийдвэрлэх, тооны 
машин хэрэглэх 

• Призмийн ирмэг, 
цилиндрийн өндөр, 
гадаргуун талбай, 
эзлэхүүний хэмжээг 
тооцоолох 

• Зөв 4 өнцөгт пирамид, 
тетраэдрын гадаргуун 
талбайг дэлгээсээр нь 
олох 

• Төсөөтэй дүрсүүдийн 
талбайн  харьцааг 
олох, асуудал 
шийдвэрлэх 

• Хэмжигдэхүүн оролцсон төрөл 
бүрийн агуулгатай асуудал 
шийдвэрлэх, хэмжээг их, бага 
нэгжээр илэрхийлэх  

• Дэлхийн цагийн бүсийг хэрэглэн 
асуудал шийдвэрлэх, 12 ба 24 
цагийн системийг хэрэглэх, 
монгол цаг, тооллыг мэдэх, 
хэрэглэх  

• Зам-хугацаа, хурд-хугацааны  
графикийг унших, 
тайлбарлах,асуудал 
шийдвэрлэх, дүгнэлт гаргах  

• Мөнгө, санхүүгийн тооцоолол 
хийх, нэг валютын нөгөө 
валюттай харьцах харьцааг 
олох, хэрэглэх   

• Тэгш өнцөгт, гурвалжин, 
параллелограмм, трапец, зөв 6, 
8 өнцөгт, нийлмэл дүрсийн 
периметр,  талбайг олох 

• Тойргийн урт, дугуйн талбайг 
олох, асуудал шийдвэрлэх 

• Дугуйн секторын талбай, нумын 
уртыг тооцоолох, хэрэглэх 

• Цилиндр,  призмийн эзлэхүүн, 
гадаргуун талбайг  олох, 
асуудал шийдвэрлэх  

• Призм, цилиндр, пирамид, 
конусын хялбар огтлолын 
талбайг олох (диагональ болон 
тэгш хэмийн тэнхлэгийг 
дайрсан, суурьтай параллель)  

• Төсөөтэй гурвалжны талбайн 
хамаарлыг хэрэглэх, төсөөтэй 
биетүүдийн (куб, тэгш өнцөгт  
параллелепипед) гадаргуун 
талбай, эзлэхүүний хувьд 
өргөтгөн судлах 
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6.3.1 Өгөгдөлтэй ажиллах 

VI VII VIII IX 

• Өгөгдөл цуглуулах, 
бүртгэх  

• Тэнцүү завсраар 
бүлэглэсэн дискрет 
өгөгдлийн давтамжийн 
хүснэгт зохиох, хэрэглэх  

• Моод (бүлэглэсэн 
өгөгдлүүдийн моод 
бүлгийг олох), медиан 
далайцыг олох  

• Давтамжийн хүснэгт 
ашиглан  арифметик 
дунджийг олох  

• Өгөгдлийг диаграммаар 
(баганан диаграмм, дугуй 
диаграмм, пиктограмм, 
шугаман график) дүрслэх   

• Хялбар статистик 
мэдээлэл, диаграмм, 
графикт тулгуурлан 
дүгнэлт гаргах 

• Хоёр түүврийг далайц, 
моод, медиан, арифметик 
дунджаар нь  харьцуулах 

 
 
 
 
 
 

• Дискрет ба тасралтгүй 
өгөгдлүүдийг таних, ялгааг 
мэдэх 

• Асуудал шийдвэрлэхийн тулд 
өгөгдөл цуглуулах арга,  
хэмжигдэхүүний утгын 
нарийвчлалыг сонгох, түүврийн 
хэмжээг тогтоох 

• Давтамжийн хүснэгт зохиох, 
хэрэглэх 

• Дискрет ба тасралтгүй өгөгдлийн 
моод, медиан, далайц, дунджийг 
тооцоолох, эдгээрийг хэзээ 
хэрэглэхээ мэдэх, бүлэглэсэн 
өгөгдлийн хувьд моод бүлгийг 
олох 

• Өгөгдлийг диаграммаар дүрслэх 
– Баганан диаграмм, пиктограмм 

байгуулах  
– Дугуй диаграмм байгуулах 
– Хугацаанаас хамаарсан 

шугаман графикийг унших, 
байгуулах  

• Дискрет ба тасралтгүй өгөгдлийн 
диаграмм, график, хүснэгтийг 
тайлбарлах, дүгнэлт гаргах  

• Далайц, моод, медиан, 
арифметик дунджаар 
түүвоүүдийг  харьцуулах  

• Дугуй диаграммуудыг 
харьцуулах 

 

• Статистик арга хэрэглэн судалгаа 
хийхийн тулд  ярилцлага хийх буюу 
санал асуулгын хуудас 
боловсруулах, түүврийн хэмжээг 
тогтоох, хэмжигдэхүүний 
нарийвчлал, өгөгдөл цуглуулах аргаа 
сонгох  

• Өгөгдлийн анхдагч болон хоёрдогч 
эх үүсвэрийг тодорхойлох 

• Өгөгдөл цуглуулах хүснэгтийг 
зохиомжлох, хэрэглэх 

• Тохиромжтой тэнцүү завсруудыг 
сонгох замаар дискрет болон 
тасралтгүй өгөгдлийг цуглуулах, 
бүртгэх 

• Тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
шаардлагатай статистик 
характеристикуудыг тооцоолох, 
тэднээс хамгийн оновчтойг нь сонгох 

• Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик 
дунджийг олох 

• Өгөгдлийг график, диаграмм сонгон 
дүрслэх, үр дүнг тайлбарлах: 

– Баганан диаграмм, дугуй диаграмм   
– Гистограмм 
– Хугацаанаас хамаарсан шугаман 

график  
– Цэгэн диаграмм  

• Түүврүүдийг харьцуулах, тохирох 
статистик характеристик  хэрэглэн 
дүгнэлт гаргах 

• Статистик өгөгдөл 
цуглуулах, бүртгэх 

• Статистик диаграмм 
байгуулах (баганан 
диаграмм, дугуй 
диаграмм, гистограмм 
шугаман график)  

• Цэгэн диаграмм, 
түүний хандлагын 
шулуун байгуулах, 
эерэг, сөрөг, тэг 
корреляцийг ойлгох 

• Хуримтлагдсан 
давтамжийн график 
байгуулах, хэрэглэх  

• Статистик диаграмм, 
график, хүснэгтэн 
мэдээлэлд тулгуурлан 
дүгнэлт гаргах 

• Өгөгдлийн далайц, 
дундаж, медиан, 
моодыг олох, 
тэдгээрийг хэрэглэгдэж 
байгаа зорилгоос 
хамааруулж ялгаж 
тооцоолох 

 

 

 

 

 



 

 
 

Магадлал 

VI VII VIII IX 

• Хэллэг, олонлогийн талаар 
анхны ойлголттой болох 

• Боломжийг тоолох, нэмэх, 
үржүүлэхийн зарчим 
хэрэглэх, туршилтын үр 
дүнг дүрслэх, тайлбарлахад 
магадлалын хэл ашиглах  

• Магадлалын хэмжээ  0-ээс 
1-ийн хооронд байдгийг  
ойлгох, тайлбарлах 

• Ижил боломжтой үр дүн 
бүхий ажиглалт, 
туршилтаар илрэх 
үзэгдлийн магадлалыг олох  

• Тухайн нэг үзэгдлийн хувьд 
бүх нийцгүй  үр дүнг  олох , 
тоочин бичих  

• Үзэгдлийн илрэх магадлал нь р 
бол эсрэг үзэгдлийн магадлал нь  
(1–р)  байдгийг ойлгох, хэрэглэх 

• Ижил боломжтой үр дүнд 
суурилсан магадлалыг олох  

• Нийлмэл үзэгдлийн бүх нийцгүй 
үр дүнг олох, тоочин бичих 

• Туршилтын үр дүнгээр 
магадлалыг үнэлэх, харьцуулах: 

– Туршилтыг давтаж хийхэд өөр 
өөр үр дүнгүүд гардаг 

– Туршилтын тоог ихэсгэхэд 
магадлалын үнэлгээ 
сайжирдаг гэдгийг ойлгох, 
хэрэглэх  

 

• Нийцтэй ба нийцгүй 
үзэгдлүүдийг таних 

• Эгэл үзэгдлийн магадлалыг 
тооцоолох, магадлалыг нэмэх 
(“Бүх нийцгүй үзэгдлүүдийн  
магадлалын нийлбэр 1” 
байдгийг мэдэх), асуудал 
шийдвэрлэх 

• Түүврийн огторгуйд  дараалсан 
хоёр үзэгдлийн  бүх үр дүнг 
бичих,  олох, хэрэглэх 

• Харьцангуй давтамж нь 
магадлалын үнэлгээ болохыг 
ойлгох, түүнийг туршилтын үр 
дүнгүүдийг харьцуулахад 
хэрэглэх 
 

• Үзэгдлийн магадлал, 
эсрэг үзэгдлийн 
магадлал, нийлмэл 
үзэгдлийн магадлалыг 
олох, асуудал 
шийдвэрлэх   

• Харьцангуй давтамж, 
түүнийг хэрэглэн 
асуудал шийдвэрлэх 

• Хүснэгт, боломж, модны 
диаграмм ашиглан 
нйилмэл үзэгдлийн 
магадлалыг олох 

• Нэмэх, үржүүлэхийн 
зарчим хэрэглэн 
комбинаторикийн хялбар 
асуудал шийдвэрлэх 

 

Зургаадугаар анги. Агуулгын хуваарилалт 

I улирал II улирал III улирал IV улирал 

I БҮЛЭГ.  
ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 

1.1 Бүхэл тоо, зэрэг, язгуур 
1.2 Алгебрийн илэрхийлэл. 

 

IV БҮЛЭГ.  
ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 
4.1. Тоог жиших, тоймлох 
4.2. Тэгшитгэл   
 

VII БҮЛЭГ.  
ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 
7.1. Энгийн ба, аравтын 
бутархай, процент 
7.2. Функц 

X БҮЛЭГ.  
ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 
10.1. Харьцаа, пропорц 
10.2. Дараалал 

II БҮЛЭГ.   
ГЕОМЕТР  

Дүрс, өнцөг 

 

V БҮЛЭГ.  
ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН 
5.1. Дүрс, биет 
5.2. Цаг, хугацаа 
 

VIII БҮЛЭГ.   
ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН 
8.1. Хэмжих, зурах 
8.2. Тэгш өнцөгтийн талбай 

XI БҮЛЭГ.  
ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН 
11.1. Байршил, хөдөлгөөн. 
11.2. ТӨП-ийн гадаргуун талбай 
эзлэхүүн 

III БҮЛЭГ.  
МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 
Өгөгдөл цуглуулах, дүрслэх 

VI БҮЛЭГ.  
МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 
Дунджууд ба далайц 
 

IX БҮЛЭГ.  
МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 
Магадлал 

 



I БҮЛЭГ. ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 

1.1. Бүхэл тоо, зэрэг, язгуур. Хүрэх үр дүн:  Эерэг, сөрөг тооны ахуй амьдрал дахь хэрэгцээг ойлгох,  бүхэл тооны үйлдлийг тоон 
шулуун, бусад загвар ашиглан гүйцэтгэх;  бүхэл тооны квадрат зэргийг олох, түүний урвуу үйлдлийг ойлгох, квадрат язгуурыг олох;  тооны 
хуваагдлын шинж хэрэглэн нэг ба хоёр оронтой тоонуудын ХИЕХ, ХБЕХ-ийг  хялбар аргаар олох, хэрэглэх чадвартай болно. 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Эерэг, сөрөг тоог ахуй 
амьдралд хэрэглэх, 
тоон шулуун хэрэглэн 
бүхэл тоонуудыг 
жиших, нэмэх, хасах, 
хялбар бүхэл 
тоонуудыг үржүүлэх, 
хуваах 
 

 Эерэг, сөрөг тоог амьдрал ахуйд хэрэглэх жишээ гаргах: 
- Далайн түвшин (0), далайн түвшнээс дээш (эерэг), далайн түвшнээс доош (сөрөг) 
- Агаарын хэм, халуун хүйтэн,    (мөс хөлдөх) 

 Тоон шулуун дээр бүхэл тоог тэмдэглэх, жиших, Жишээ нь: 
а. -5,   3,   -3,  0,  2,  -1,  4,  -8,  7 
б. -5 ба 4,  -3 ба -5,  0 ба -1,  Тоонуудыг жиших  

 Тоон шулуун дээр бүхэл тоог нэмэх, хасах 
а. Эерэг бүхэл тоонуудыг нэмэх, 2+5, 0+3 үйлдлийг тоон шулуун дээр зурж үзүүлэх 
б. Сөрөг бүхэл тоон дээр эерэг бүхэл тоог нэмэх,  -2+7 үйлдлийг тоон шулуун дээр зурж үзүүлэх 
в. Эерэг бүхэл тоон дээр сөрөг бүхэл тоог нэмэх, 7+(-10) үйлдлийг тоон шулуун дээр зурж үзүүлэх 
г.  Сөрөг бүхэл тоонуудыг нэмэх, -3 + (-4), үйлдлийг тоон шулуун дээр зурж үзүүлэх 

д. Эерэг, сөрөг тоонуудыг хасах, ( )a b a b     байдгийг ойлгох, хэрэглэх, Жишээ нь, 3 8 3 ( 8)    , 

6 2 6 ( 2)       үйлдлийг тоон шулуун дээр зурж үзүүлэх 

 Бүхэл тооны нэмэх, хасахыг асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэх 
Бодлого: Агаарын хэм өглөө 9.00 цагт      байснаа өдөр    -аар дулаараад, орой үүнээс    -аар 
хүйтэрсэн бол орой агаарын хэм ямар болсон бэ? 
• Хялбар бүхэл тоонуудыг үржүүлэх, хуваах 

Үржүүлэх үйлдлийн чанараар:  
(-3)  4 = (-3) +(-3)+ (-3)+ (-3)= -12  болохыг гаргаж болно. 

Харин (-3)  (-4) үржвэрийг зүй тогтол олох аргаар олж болно. 
(-3)  3 = -9 ,  (-3)  2 = -6,  (-3)  1 = -3, гэх мэт үргэлжлүүлж, гарсан үржвэр нь ямар зүй тогтолтой байгааг 
ажиглуулан 
(-3)  0 = 0,  (-3)  (-1) = 3 …. (-3)  (-4) = 12 болохыг олно. Эдгээрээс эерэг ба сөрөг тооны үржвэр сөрөг,  
хоёр сөрөг тооны үржвэр сөрөг тоо гарна гэсэн дүгнэлтэд хүрнэ.  
Бүхэл тооны хуваах үйлдэл нь үржүүлэх үйлдлийн урвуу үйлдэл гэдгээс эерэг, сөрөг тоонуудын ногдворын 
тэмдгийг тогтоож болно. 

Багшид өгөх санамж: Бага ангид эерэг, сөрөг бүхэл тооны ойлголттой болсон бөгөөд эерэг, сөрөг бүхэл тоог тоон шулуун дээр 
тэмдэглэн 0-тэй жишиж чаддаг болсон. VI ангид ямар ч бүхэл тоонуудыг жишиж чаддаг болох нь чухал. Тоон шулуун дээр 
тэмдэглэгдсэн тоонуудын аль нь их вэ? гэдгийг термометр ашиглан сурагчдаар гаргуулж болно. 
Мөн эерэг, сөрөг хялбар бүхэл   тоонуудыг тоон шулуун ашиглан нэмэх, хасах чадвартай болгоход анхаарна. Нэмэх, хасах үйлдлийг  
мөн термометр, тоон шулууны загвар ашиглан гүйцэтгүүлж болно. Дараагийн ангид дурын бүхэл тоонуудыг нэмэх, хасах жишээн дээр 
ажиллана. Хасах үйлдлийг нэмэх үйлдэл рүү шилжүүлж бодоход анхаарна. VI ангид хялбар бүхэл тоонуудыг тоон шулуун бусад загвар  
ашиглан нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах үйлдэл хийж сурах, үүнтэй холбоотой асуудал шийдвэрлэх нь чухал.  
Хэрэглэгдэхүүн: Бүхэл тоон хуваарьтай тоон шулууны загвар, термометр 

 



Суралцахуйн зорилт Үйл ажиллагаа 

• 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
100-д хуваагдах 
тооны шинжийг 
хэрэглэн чээжээр 
тооцоолох, ерөнхий 
хуваагч, ерөнхий 
хуваагдагч, анхны 
тоог таних, нэг ба 
хоёр оронтой 
тоонуудын ХИЕХ 
болон ХБЕХ-ийг 
чээжээр болон 
хялбар аргаар олох, 
хэрэглэх 

• 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100-д хуваагдах тооны шинжийг мэдэх, хэрэглэх, анхны тоог таних, Жишээ нь: 
а.1-100 хүртэлх  тооны хүснэгтийг ашиглан дээрх тоонуудад хуваагддаг тоонуудыг чээжээр олох 
б. Дээрх тоонуудад хуваагдах тооны шинжийг бичих, харьцуулах замаар харилцан ярилцаж, дүгнэлт 
гаргах, 4, 6, 8-д хуваагдах тооны шинжийг томьёолох 
в. 100 хүртэлх анхны тоонуудыг Эратосфены тор ашиглан олох 

• ХИЕХ болон ХБЕХ-ийг хялбар аргаар олох 
а. 24 ба 36 тоонуудын хуваагчдыг ольё. 
24-ийн хуваагч 1,  2,  3,  4,  6,  8,  12,  24 
36-ийн хуваагч 1,  2,  3,  4,  6,  9,  12,  18,  36 
Эдгээрээс ерөнхий хуваагч нь: 

1,  2,  3,  4,  6,  12 болно. Ерөнхий хуваагчдын хамгийн их нь 12 буюу (24;36) 12ХИЕХ   гэж бичнэ. 

б. 6 ба 9-ийн хуваагдагчдыг олох 
6-ийн хуваагдагч: 6, 12, 18,  24, 30,  36, 42, 48, 54 . . . 
9-ийн хуваагдагч: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 . . .  
Эдгээрээс ерөнхий хуваагдагч нь 18, 36, 54 . . .гэх мэт үргэлжилнэ. Ерөнхий хуваагчдын хамгийн бага 

нь 18 буюу (6;9) 18ХБЕХ   гэж бичнэ.  

в. 9×12 хэмжээтэй тэгш өнцөгтийг хамгийн ихдээ ямар талтай квадратад тэнцүү хувааж болох  вэ? 
• Тооны хуваагдах шинж, анхны тоо, ХИЕХ, ХБЕХ-ийг хэрэглэн асуудал шийдвэрлэх  

Бодлого: Сүлд модны чимэглэл хоёр төрлийн гэрэлтэй бөгөөд нэг гэрэл нь 8 секунд болоод асдаг, 
нөгөө нь 12 секунд болоод асдаг бөгөөд яг одоо зэрэг ассан бол ахиад хэдэн секундын дараа хоёулаа 
зэрэг асах вэ? Одоогоос эхлэн 30 минутын дотор хэдэн удаа зэрэг асах вэ? 

Багшид өгөх санамж: Тооны хуваагдах  шинж, ерөнхий хуваагч, ерөнхий хуваагдагч, анхны тооны талаар өмнөх ангид судалсныг 
сэргээн бататгахаас гадна асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэнэ. VI ангид 4, 6, 8-д хуваагдах тооны шинжийг шинээр томьёолох, нэг ба 
хоёр оронтой тоонуудын ХИЕХ, ХБЕХ-ийг хялбар аргаар олох нь чухал. Үүнд чээжээр олох,  тоочин бичиж олох, нэгж квадратуудаас 
тогтох тэгш өнцөгтийг тэнцүү хэсгүүдэд хуваах аргаар ХИЕХ-ийг  олох гэх мэт. Энэ сэдвийг VII ангид үргэлжлүүлэн судлаж,  олон 
оронтой тоонуудын ХИЕХ, ХБЕХ-ийг анхны тоон үржигдэхүүнд задлах замаар олно.  
Хэрэглэгдэхүүн: 1-100 хүртэлх тооны хүснэгт 
Явцын үнэлгээ: 1. Өгсөн нэг болон хоёр оронтой тоонуудын ХИЕХ, ХБЕХ-ийг тоочин бичих замаар олох 
2. 4, 6, 8-д хуваагдах тооны шинж, анхны тоо, ХИЕХ, ХБЕХ-ийг хэрэглэн ахуй, амьдралын асуудал шийдвэрлэх даалгавар өгч болно.  

 

 

 

 

 

 

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Тооны квадрат зэргийг 
олох, түүний урвуу 
үйлдлийг ойлгох, 
квадрат язгуур нь -20-
оос +20 хүртэлх бүхэл 
тоо байх тоог таних, 
чээжээр олох, 
тэмдэглэгээ хэрэглэх 

 

• Квадрат зэрэг, квадрат язгуурын талаар ойлголтой болох,  Жишээ нь,  
а. -20-оос +20 хүртэлх тооны квадрат зэргийг олох, урвуу үйлдлийг ойлгох 
Тооны квадрат зэрэг гэдэг нь өөрийг нь өөрөөр үржүүлсэн үржвэр юм гэсэн ойлголтыг өгсний дараа 
хүснэгтийг сурагчдаар нөхүүлж болно: 
 

a -20 -19   19 20 

   400 361     

Эдгээр тоонуудын квадрат зэргийг чээжээр мэддэг, хэрэглэж чаддаг байх нь чухал. 
Квадрат зэрэг дэвшүүлэхийн урвуу үйлдэл нь квадрат язгуур гаргах үйлдэл юм гэдгийг ойлгуулах 
б. Квадрат язгуурыг олох, тэмдэглэх, Жишээ нь: 

64-ийн квадрат язгуурыг олъё, 
28 64 ,        = 64 тул 64 8 ,         гэсэн хоёр язгууртай. 

в. Хялбар тоонуудын язгуур, квадрат зэрэг агуулсан илэрхийллийн утгыг олох. Үйлдлийн дарааллын 
дүрмийг хэрэглэх, Жишээ нь: 
-6-аас +6 хүртэлх бүхэл тоонуудын квадрат зэргүүдийн нийлбэр олоход эхлээд эдгээр тоонуудын 
квадрат зэргийг олоод  дараа нь нэмэх үйлдлийг гүйцэтгэх 

• Асуудал шийдвэрлэх, Жишээ нь,  
а. 1-20 хүртэлх бүхэл  тоонууд дотроос хоёр натурал тооны квадратуудын ялгавар хэлбэрт 
бичигддэг тоонуудыг олох, 
Бодолт: 3 =      ,  5 =      , 9 =      , 16 =      , 7 =      ,  3 =       гэх мэт. 
б. 5 см, 6 дм, 25 мм талтай квадратын талбайг олох 
в. 49     , 1 га талбайтай квадрат хэлбэртэй дүрсийн талын уртыг олох 
 

Багшид өгөх санамж Энэ сэдэв нь VI ангид шинээр орж байгаа, гэхдээ хүндрүүлэлгүйгээр суралцахуйн зорилтын хүрээнд сурагчдад 
мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх нь чухал. 
Тооны квадрат зэрэг гэдэг нь өөрийг нь өөрөөр үржүүлсэн үржвэр юм гэсэн ойлголтыг өгч, сурагчдаар -20-оос +20 хүртэлх бүхэл 
тоонуудын квадрат зэргийг олуулах, үүнийгээ цаашид хэрэглэх чадвартай болгох, мөн квадрат зэрэг дэвшүүлэхийн урвуу үйлдэл буюу 
квадрат язгуур гаргах /язгуур нь зөвхөн бүхэл тоо байх/, тэмдэглэгээг ойлгох, хэрэглэж чаддаг байхад анхаарна.  
Бага ангид тэгш өнцөгтийн талбайг олж, хариуг см.кв, дм.кв гэж  

бичдэг байсан бол 6 дугаар ангиас    ,     гэсэн бичлэг ашигладаг болно. Мөн мэдлэг, чадвараа хэрэглэн асуудал шийдвэрлэх арга 
барилд суралцана.  
Хэрэглэгдэхүүн: 1-10 хүртэлх натурал тооны үржвэрийн хүснэгт 
 

 

 

  



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Хэллэг, олонлогийн 
талаар анхны 
ойлголттой болох 

 

• Хэллэг, талаар анхны ойлголттой болох 
Математик хэллэг үүсгэхэд байнга хэрэглэгддэг “ядаж хоёр”, “дурын хоёр”, “аль ч хоёр”, “яг хоёр”, 
“хамгийн цөөндөө хоёр”, “хамгийн багадаа хоёр” гэсэн үгс ямар утгыг илэрхийлж байгаа тухай 
тодорхой жишээн дээр сурагчидтай  хамтран ярилцана. 

• Олонлогийн талаар ойлголттой болох,  зарим тэмдэг, тэмдэглэгээтэй танилцах, хэрэглэх 
Олонлог, олонлогуудыг огтлолцол, нэгдлийн талаар ойлголттой болж, тэмдэглэгээг хэрэглэх, 
Эйлер-Веннийн диаграмммаар дүрслэх чадвар эзэмшүүлнэ. 
Бодлого: А- нь 3-т хуваагддаг хоёр оронтой тоонуудын олонлог, В нь 30-хүртэлх тэгш тоонуудын 
олонлог бол а. Олонлог тус бүр хэдэн элементтэй вэ? 
б. Олонлогуудын нэгдэл ба огтлолцлыг Эйлер-Веннийн диаграммаар дүрслээрэй.  

 

Багшид өгөх зөвлөмж: VI ангийн сурагчид бага ангид  Эйлер-Веннийн диаграммын тухай тодорхой ойлголттой болсон тул олонлог 
сэдвийн ээлжит хичээл бүр дээр уг мэдлэгийг сэргээн сануулж, бататгахад анхаарах хэрэгтэй.  

Мөн олонлогийн элементүүдийг нь тоочин бичих, шинж чанарыг нь өгөх гэсэн ялгаатай хоёр өөр аргаар тодорхойлж байгаад 
анхаарлаа хандуулаарай. Математикийн аливаа өгүүлбэрт хувьсагчийн хэрэглээний мужийг тодорхойлох зорилго бүхий оршин байхын 

квантор ∃ , дурын квантор ∀ гэсэн хоёр чухал тэмдэгт хэрэглэгддэг. Оршин байхын квантор нь монгол хэлний “олдоно”, “оршин байна”, 
“дор хаяж”, “хамгийн цөөндөө”, “хамгийн олондоо” гэсэн утгыг, дурын квантор нь “аливаа”, “дурын”, “аль ч” гэсэн утгыг илэрхийлэхэд 
хэрэглэгддэг. 

 

Хэрэглэгдэхүүн: Эйлер-Веннийн диаграммын загвар, зарим математик хэллэг бүхий карт 

 

  



1.2.  Алгебрийн илэрхийлэл 
Хүрэх үр дүн. Алгебрийн илэрхийлэл зохиох, бүхэл коэффициенттэй алгебрийн шугаман илэрхийллийг хувиргах, хялбарчлах, тоон утгыг 

олох чадвартай болно. 

Суралцахуйн зорилт Үйл ажиллагаа 

Хувьсагч эсвэл тодорхойгүй  тоог үсэг 
хэрэглэн бичих,  үсэгт илэрхийлэл гэсэн 
үгийн утгыг ойлгох, алгебрийн шугаман 
илэрхийлэл зохиох, алгебрийн болон 
тоон илэрхийллийг хялбарчлахад  
үйлдлийн дараалал нь ижил болохыг  
ойлгох 
 

  
Үл мэдэгдэх тоог үсгээр тэмдэглэн илэрхийлэл зохиох, санасан тоон дээр үйлдэл хийж буйг 
багшийн үгээр хэлсэн өгүүлбэрүүдийг үсэг хэрэглэн алгебрийн илэрхийлэл болгож бичих 

 Төрөл бүрийн жишээнээс математик үг хэллэг хэрэглэн илэрхийлэл, гишүүд, хувьсагчдыг 
ялгах дасгал хийх анги нийтийн үйл ажиллагаа. 
Нэг гишүүнт, хоёр гишүүнт, гурван гишүүнт г.м гишүүдийн тоог хэлж сурах 

 Дүрсийн периметр талбайг олох илэрхийл зохиох  

 Танил нөхцөлд тоог үсгээр солих. Алгебрийн илэрхийллийг хялбарчлах үед хувьсагчийн 
оронд эхлээд үг хэрэглэх. Жишээ нь, сагсанд 6 алим, 2 гадил ба 2 алим байв. Үүнийг 
         гэж бичиж болно.  

 Алгебрийн илэрхийллийн тоон утга олох, илэрхийлэл хялбарчлахдаа үйлдлийн дарааллыг 
зөв тогтоож  

Багшид өгөх зөвлөмж. Үсэг нь тоог төлөөлж болно. Дараах өгүүлбэрүүдийг математик бичиглэлээр бичүүлж болно. 
          Үгэн илэрхийлэл:                             Үсэгт илэрхийлэл: 

Тоог 13-оор нэмэгдүүлэв                      x + 13 
Тоог долоогоор үржүүлж зургааг нэмэв       7x + 6 
Тооноос 60-аар бага                                      x – 60  
Тоог найм дахин ихэсгэх                         7x  
Тоог аравт хуваах                                   x ÷ 10  
Тоог гурваар үржүүлснээс таваар бага        3x - 5  
Тоог найман тэнцүү хуваах                            x ÷ 8  
Тоон дээр есийг нэмж таваар үржүүлэх       5(x + 9) 

 Үсэг нь юмны тоон хэмжээг төлөөлж болно. Жишээ нь алимны үнэ   төг, тэгш өнцөгтийн өргөний хэмжээ    см гэх мэт. 

 Гишүүд нь 
2 3 2 2, ,a a a a a a a a a a a a b ab            гэх мэтээр, зэрэгтэй, олон үсэгтэй байж болно. Гэхдээ алгебрийн 

шугаман биш илэрхийлэл, зэргийн чанаруудыг 7-р ангид үзэх болно. 

 Зарим алгебрийн илэрхийллийн нэр:  ху – нэг гишүүнт , х+у -  хоёр гишүүнт, ху-х+6 – гурван гишүүнт  
Ижил нэмэгдэхүүнүүдийн нийлбэрийг үржвэр хэлбэртэй, ижил үржигдэхүүнүүдийн үржвэрийг зэрэг дүрсээр бичих, буцаагаад нийлбэр, 
үржвэр хэлбэрт оруулж бичдэг байх 

 2   a + b = 2a +b,   2a
2
 = 2   a   a  гэх мэт товч бичиглэлүүдийг хэрэглэж сурах. 

 Алгебрийн үйлдлийн дараалал тоон илэрхийллийнхтэй ижил гэдгийг тоон илэрхийллийн  утга олох үед харуулж болно. 

Анхаарах зүйл:   3 25 18 4x x x  хэлбэрийн илэрхийлэлд үйлдлийн дараалал нь арифметик илэрхийллийнхтэй яг ижил болохыг 

гаргасны дараа 3( 8) 3x x    хэлбэрийн илэрхийлэлд x  ба 8 ыг эхлээд эмхэтгэх гэхээр болохгүй. Өөр бид ямар үйлдэл хийж болох вэ? 

гэсэн асуудал дэвшүүлээд, гишүүнчлэн үржүүлэх үйлдлийг энэ үед үзэж болох юм.. Дээрх тохиолдолд эхлээд 3-аар гишүүнчлэн 
үржүүлнэ. VI дугаар ангид алгебрийн шугаман илэрхийллийг хялбарчлах, хувьсагчийн оронд бүхэл тоон утгуудыг орлуулан алгебрийн 
илэрхийллийн утгыг олох чадвар эзэмшүүлэхэд анхаарна. Алгебрийн агуулгыг VI ангиас эхлэн судалж байгаа гэдгийг анхаарна. 

2х 3 

Гишүүд 

коэффициент Хувьсагч 

Сул гишүүн 



Суралцахуйн 
зорилт 

Үйл ажиллагаа Багшид өгөх зөвлөмж 

Төсөөтэй 
гишүүдийг 
эмхэтгэх, хаалт 
дотор байгаа 
илэрхийллийг 
тогтмол тоогоор 
үржүүлэх, 
ерөнхий 
үржигдэхүүнийг 
хаалтнаас гаргах 
замаар 
алгебрийн 
шугаман 
илэрхийллийг 
хувиргах, 
хялбарчлах, 
хувьсагчийн 
оронд тоон утга 
орлуулан 
илэрхийллийн 
утгыг олох 

 

 Илэрхийлэл хялбарчлах, 
гишүүнчлэн үржүүлж хаалт 
задлах, төсөөтэй гишүүдийг 
эмхэтгэх  
 

 Ерөнхий үржигдэхүүн 
хаалтнаас гаргах 
 

 Хосоор ажиллаж бие 
биенийхээ хийсэн ажлын 
зөв бурууг шалгах нотлох.  

 Илэрхийллийн тоон утга 
олох  

 Санасан тоог олох 
Сурагчдаар тоо сануулж хэд 
хэдэн үйлдэл хийлгээд 
гарсан хариуг нь шууд хэлэх 
“илбийн” үзүүлбэр үзүүлж, 
учрыг нь алгебрийн арга 
хэрэглэн олох 

 

 Илэрхийллийн төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгэх, хялбарчлах 

 Хаалтнаас зөвхөн бүхэл тоон ерөнхий үржигдэхүүн гаргах хэмжээнд судлах юм.  
Хаалтнаас ерөнхий үржигдэхүүн гаргах дүрмийг тэгш өнцөгтийн талбай ашиглан 
зааж болно. Дараах хоёр тэгш өнцөгтөөс бүтсэн дүрсийн талбайг яаж олж болох 
вэ? 

Тэгш өнцөгтийн нийт урт  х+у,   

өргөн нь  3  тул талбай нь  3  x y байна.  

Нөгөө талаас тэгш өнцөгтийн талбай хоёр жижиг тэгш 
өнцөгтийн талбайн нийлбэртэй тэнцүү.  Иймд талбай 
нь         байна. Нэг дүрсийн талбай тул энэ 

илэрхийллүүд тэнцэх ёстой.  

    Эндээс   3 3 3x y x y    гэж гарна. Энэ нь гишүүнчлэн үржүүлэх дүрэм юм. 

Үүнийг урвуугаар нь  3 3 3x y x y    гэж бичвэл ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас 

гаргах дүрэм болно. 

 Алгебрийн илэрхийллийн тоон утга олох дасгалууд болон хариугаа урьдчилан 
бэлтгэж ирээд сурагчдаар хурдан бодох уралдаан, буухиа тэмцээн явуулж 
болно. 

 Зарим илэрхийллийг эхлэж хялбарчлаад, дараа нь тоон утгыг олох нь хялбар 
байдгийг ойлгуулах. Ялангуяа хувьсагчийн өгсөн утга нь энгийн бутархай, эсвэл 
олон оронтой тоо байх үед. 

 Илбийн ажиллагаа сурагчдын сонирхлыг их татдаг. 
Жишээ нь, нэг сурагчид хандан “нэг тоо сана, түүнийгээ 3-аар үржүүлээд 
санасан тоогоо нэм, хариуг санасан тоондоо хуваа,1-ийг хас” гээд гарсан хариуг 
нь багш шууд тааж байгаа мэт хэлэхэд сурагчид их гайхдаг. Хэрвээ сурагчийн 
хариу зөрвөл алдаатай бодсоныг нь шууд би мэдлээ гэж хэлнэ. Сурагч чээжээр 
бодож чадахгүй бол бичүүлж бодуулсан ч болно. 
Хариунуудыг өөр, өөр гарахаар хамгийн сүүлд хасах тоо, үйлдлүүдээ өөрчилж 
болно шүү. Хэд хэд үзүүлсний дараа илэрхийлэл зохиолгож учрыг олуулаарай.  
Арай илүү нууцлаг үйлдлүүд хийсэн илэрхийлэл ашиглаж ийм “илбүүд” өөрөө 
зохиосон ч болно. 
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II БҮЛЭГ. ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН 
2.1. Дүрс, өнцөг 
Хүрэх үр дүн. Параллель, перпендикуляр шулуун, огтлолцсон хоёр шулууны хоорондох өнцгийн чанарыг мэдэх, хэрэглэх, хамар ба 
босоо өнцгийн чанар, гүйцэд өнцгийг хэрэглэн тооцоолох; гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийн чанарыг  хэрэглэн дөрвөн өнцөгт, 
олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг олох  чадвартай болно. 

 

  

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Параллель, 
перпендикуляр 
шулуун, 
огтлолцсон хоёр 
шулууны 
хоорондох өнцгийн 
чанарыг мэдэх, 
хэрэглэх 

Амьдрал дээр параллель болон перпендикуляр шулуунууд элбэг тохиолддогын  нэг 
жишээ бол төмөр зам юм. Төмөр зам нь өөр хоорондоо параллель харин дэр модтойгоо 
перпендикуляр байгааг сурагчидтайгаа ярилцаж ойлгуулна.  

Перпендикуляр шулуунуудын хооронд үүсэх өнцөг 90
0
 байдаг гэдгийг хүүхдүүд өмнө нь 

мэддэг болсон байгаа.  
Зургаас перпендикуляр, параллель, огтлолцсон шулуунуудыг ялгуулж ярилцаад  дараах 

дасгалыг ажиллуулах санал дэвшүүлнэ.  
Дараах зураг дээр тэнцүү өнцгүүдийг ижил өнгөөр будуулъя.  
Бодлого1: Зурагт дээрх  өнцгүүдээс хэмжээг нь олж болох өнцгүүдийг   олоорой . Бодолт: 

Энд босоо өнцөг байгаа учир 29
0
, тэгш өнцөгт гурвалжин учир 90

0 
г.м олж 

чадах өнцгүүдийг олуулна.  
Бодлого2:  Хамар өнцгүүд (x+16)

0 
, (4x-5)

0 
  -тай тэнцүү бол х-ийн утгыг 

олоорой. 

Багшид өгөх зөвлөмж:    Сурагчид бага  ангиасаа параллель, перпендикуляр шулуунтай холбогдох тодорхой ойлголтууд авч байсан 
бөгөөд энэ ангид гүнзгийрүүлэн судалж байгааг анхаараарай. 
Өнцгүүд тэнцүү гэдгийг эргүүлэлтээр эсвэл хайчлаад давхцуулж үзүүлэх байдлаар бэлтгэх эсвэл компьютер ашиглан харуулж болно. 
Харандаануудыг  перпендикуляр, параллель байрлуулаад хүүхдүүдээр байрлалыг нь тодорхойлуулж болно. GeoGebra-программаар 
үзүүлж болно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Хамар ба босоо 
өнцгийн чанар, 
гүйцэд өнцгийг 
хэрэглэн тооцоолох 

Нэг цэгээс эхлэлтэй хоёр цацраг зурах. Уг дүрслэлээр хоёр өнцөг үүсэж байгааг 
таниулах. Энэ хоёр өнцгийн хоорондох хамаарлыг тогтоох.  
Гүйцэд өнцгийн хэмжээ нь 360

0
 гэдгийг таниулах.  

Өнцгийн аль нэг талын оройг дайран үргэлжлүүлэн зурах. Үүссэн хоёр өнцгийн 
хооронд ямар хамаарал байгааг тогтоох. Ингэхдээ дэлгэмэл өнцгийн хэмжээ 180

0
 

гэдгийг ашиглан тооцоолол хийх.  

Огтлогдсон  2 шулуун зурах, үүсэх өнцгүүдийг хэмжих, хэмжилтийн үр дүнд  дүгнэлт 
хийх замаар хамар өнцөг болон босоо өнцгийн шинж чанарыг гаргах.  

Босоо өнцгийн шинж чанарыг таниулахдаа  дугуй транспортир ашиглан төв цэг дээр 
хоёр шулуун огтлолцуулан байрлуулж, уг хоёр шулууныг хөдөлгөх замаар хоорондох 
өнцгийн хэмжээг өөрчлөх үйлдэл хийх бүрт босоо өнцгүүд тэнцүү байгааг ажиглуулах.   

  

Багшид өгөх зөвлөмж:  VI ангид эдгээр өнцгийн чанарыг ойлгох,  хамар өнцгүүдийн нэг нь өгөгдсөн үед нөгөөг нь олох, огтлолцсон 
шулуунуудын хоорондох нэг өнцөг өгөгдсөн үед  бусад гурван өнцгийг олох, гүйцэд өнцгийн талаарх ойлголтоо хэрэглэн нэг цэг дээр 
оройтой өнцгүүдийн хэмжээг олох чадваруудыг эзэмшүүлнэ. 



 
  

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

• Гурвалжны 
дотоод 
өнцгүүдийн 

нийлбэр 180 
байдгийг 
хэрэглэн гүдгэр 
4, 5, 6 өнцөгтийн 
дотоод 
өнцгүүдийн 
нийлбэрийг олох 
 

• Дөрвөн өнцөгтүүдийг диагоналиар хоёр гурвалжинд хуваах, хуваасан  
гурвалжин тус бүрийн дотоод өнцгүүдийг нийлбэрийг тооцоолох,  дүгнэх,  
үр дүнд нь дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгийн нийлбэрийг хэрхэн олохыг 
ярилцах. Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 360

0 
гэдгийг өгсөн 

зургаас харж болно. 
• Олон өнцөгтийн дотоод өнцгийн нийлбэрийг олохдоо гурвалжинд хуваах 

замаар уг гурвалжнуудын дотоод өнцгийг тооцоолон нийлбэрийг олж 
болохыг харуулах. 
Олон өнцөгтийн оройн тоог дэс дараалан нэмэх туршилт  сурагчдаар хийлгэж  орой тоо 
нэмэгдэхэд дотоод өнцгийн нийлбэр хэрхэн нэмэгдэж байгаа зүй тогтлыг 
ажиглуулан ярилцаж ерөнхий тохилдолд ямар үр дүн гарахыг хэлэлцэх, дүгнэлт 

гаргах 
 

 
 
 
 
 

Багшид өгөх зөвлөмж:   V ангид гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр      гэдгийг цаасан гурвалжны өнцгүүдийг хайчилж, эвлүүлэн практик 
аргаар нотолж байсан, үүнийгээ ашиглан  энэ ангид даалгавар ажиллах явцад    сурагчдын ойлголтыг гүнзгийрүүлэх нь чухал юм.  Гүдгэр 4, 5 
өнцөгтүүдийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг олоход гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг ашиглан олж болно. Мөн хоёр шулууны 
огтлолцолд үүссэн босоо өнцгүүд тэнцүү гэдгийг сурагчид сайн мэддэг, хэрэглэдэг байх нь чухал.  
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III БҮЛЭГ. МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 
3.1 Өгөгдөл цуглуулах, бүртгэх. Хүрэх үр дүн: Өгөгдөл цуглуулах, бүртгэх, ахуй амьдралын жишээн дээр тулгуурлан давтамжийн 
хүснэгт зохиох; пиктограмм, баганан диаграмм, шугаман график унших, байгуулах, өгсөн загвар дээр дугуй диаграмм байгуулах, асуудал 
шийдвэрлэх чадвартай болно. 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

• Өгөгдөл 
цуглуулах, 
бүртгэх аргаа 
сонгох 
 

 Өгөгдлийг цуглуулах ярилцлагын, санал асуулгын хоёр аргын талаар мэдлэгтэй болж, ажиглалтын(шууд 
тоолох, хэмжих)  аргаар хялбар өгөгдлүүдийг цуглуулна. Ж нь: ангийн сурагчдын өндрийг хэмжих, эвдрэлтэй ширээ 
сандлын тоог гаргах гэх мэт. 

 Цуглуулсан өгөгдлийг зураасны арга( | ба ||||  тавдахь зураасаар чагталж багцална.) –аар бүртгэж сурна, 
бүртгэлийн хүснэгт үйлдэж сурна. 

Үзэгдэл Бүртгэл 

Улаан ||| 

Ногоон || 

...  

 

Үзэгдэл Давтамж 

Улаан 3 

Ногоон 2 

...  
 

Багшид өгөх зөвлөмж: 
 VI ангид өөрийн амьдарч байгаа орчин, анги, сургууль, гэр бүл, найз нөхдийн хүрээний өгөгдлийг сонирхох, танин мэдэх зорилгоор 
цуглуулна. Ихэвчлэн цөөн оронтой бүхэл тоон, бутархай хэсэг нь 1-ээс хэтрэхгүй оронтой аравтын бутархайгаар илэрхийлэгдэх  
өгөгдлүүдийг сонгоно. Өгөгдлийн эх үүсвэр, өгөгдөл цуглуулахыг тусгай хичээл болгохгүйгээр асуудал шийдвэрлэх явцад таниулбал үр 
дүнтэй.  Харин бүртгэлийг давтамжтай нийлүүлж нэгж хичээл болгон тусгавал зохино. 
  

Явцын үнэлгээ: Өгөгдөл цуглуулж, бүртгэж байгаа явцыг нь ажиглан, хүснэгт зурж ашиглаж байгаа чадвар, зураасуудаар тэмдэглэж, 
зураасуудаа багцалж, зөв тоолж, давтамжийн хүснэгтэд бичиж байгаа байдлаар нь үнэлж болно.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Тэнцүү завсраар 
бүлэглэсэн 
дискрет өгөгдлийн 
давтамжийн 
хүснэгт зохиох, 
хэрэглэх  

 

 Өгөгдлийг тэнцүү завсарт бүлэглэн бүртгэх, Жишээ нь: 
Сурагчдын өглөө босдог цагийг бүлэглэн хүснэгтэд тэмдэглэх гэх мэт. Цуглуулсан өгөгдлийг бүлэглэж, давтамжийг 
тоолох, хүснэгтээр харуулах чадвартай болно. Тохиромжтой, тэнцүү завсрыг өөрөө сонгох чадвартай болно. Ж нь: 
хүмүүсийг насаар нь 0-20 нас, 20-40 нас, 40-60 нас ... гэж бүлэглэх үү, өөрөөр бүлэглэх үү гэдгийг өгөгдлийг 
хэрэглэх зорилгоос хамаарч сонгоно. 

Багшид өгөх зөвлөмж: Өгөгдлийг хэдэн ч зорилгоор ашиглаж болохоор, түүнээсээ шалтгаалаад хэдэн ч хувилбараар бүлэглэж болохоор 
урьдчилан бэлтгэнэ. 
 

Явцын үнэлгээ: Ямар нэг хичээлийн шалгалтын дүнг 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-100 завсруудад бүлэглэж, 
хүснэгтээр харуул гэх мэт бодлого, дасгалаар үнэлж болно.  

 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Өгөгдлийг 
диаграммаар 
дүрслэх,  
тайлбарлах 
(баганан диаграмм, 
дугуй диаграмм, 
пиктограмм, 
шугаман график)  

 

Диаграммаар үзүүлэх нь өгөгдлийг уншихад ойлгомжтой, өгөгдлийн хэмжээг жиших, харьцуулах, баримжаалахад 
хялбар болгоно.  

 Давтамжийг (тоо ширхэг, хэмжээ) баганан диаграм,  пиктограмаар 

 (энд нэг дугуй нь 4)  

 Харьцааг дугуй диаграмаар үзүүлбэл ихэнхдээ тохиромжтой байдаг. 

 Баганан, дугуй диаграм, пиктограмм, шугаман графикийг уншиж, зурж чаддаг болно. 

Багшид өгөх зөвлөмж: Дугуй диаграмын секторын өнцгийг 10-ын давталт гардаг байхаар өгөх, эсвэл цэгүүдээр 18, 24, 36 тэнцүү хуваасан 
тойрог бүхий загвар тараан өгч ажиллуулбал цаг хожих сайн талтай. VI ангид дугуй диаграммыг хялбар тохиолдолд, тоо, хэмжээ нь 360-ийн 
хуваагч, хуваагдагч байх, эсвэл хялбар процентоор илэрхийлэгддэг тохиолдолд  байгуулж чаддаг байхад хангалттай. 



IV БҮЛЭГ. ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 

4.1 Тооны орны утга, тоог жиших, тоймлох 
Хүрэх үр дүн.  Аравтын бутархайн бичлэг, орон ангийг ойлгох, хэмжээнүүдийг жиших, эрэмбэлэх, бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 

тоймлох чадвартай болно. 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

Тооны стандарт 
бичлэг дэх 
цифрийн 
байршлын утгыг 
тайлбарлах, бүхэл 
тоо ба аравтын 
бутархайг  0.1, 
0.01, 0.001-ээр 
үржүүлэх, хуваах 

 

• Аравтын бутархайн бичлэг, орон ангийг ойлгох 
Жишээ нь, а. 3.4567, 12.029 бутархайн орон ангийг нэрлэх, 
ярилцах 

Бүхэл хэсэг Бутархай хэсэг 
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 3 4 5 6 7 

1 2 0 2 9 0 

б. Тоон шулуун дээр бутархай хэсэг нь нэг ба хоёр оронтой 
аравтын бутархайг тэмдэглэх 
4.1,   4.4,   4.7,  4.9 
0.25,   0.3,   0.56,   0.75,   0.8,   
• Бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 10, 100, 1000-аар 

үржүүлэх 
а. 4518   Бодолт: 45180,  451800,  4518000 
б. 34.52  Бодолт: 345.2,   3452   34520  бодолтыг тайлбарлах 
• Бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 10, 100, 1000-д хуваах 
а. 4518,   Бодолт: 451.8,   45.18,   4.518 
б. 34.52   Бодолт: 3.452,   0.3452,   0.03452  тайлбарлах 
• Бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 0.1, 0.01, 0.001-ээр 

үржүүлэх 
а. 4518   Бодолт: 451.8,   45.18,   4.518 
б. 34.52  Бодолт: 3.452,   0.3452,   0.03452 тайлбарлах 
• Бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 0.1, 0.01, 0.001-д 

хуваах,        а. 4518   Бодолт: 45180,  451800,  4518000 
б. 34.52  Бодолт: 345.2,   3452   34520  тайлбарлах 

Орон ангийн 
хүснэгт 
Тоон картууд 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 0 . > 

= <   

 Дээрх цифр 
болон 
тэмдэгтүүдээр  
аравтын 
бутархай үүсгэх 
Тоон шулууны 
загвар 

Өмнөх ангиудад аравтын 
бутархайн бичлэгийг 
ойлгодог, орон ангийг нэрлэж 
чаддаг болсон учир сэргээн 
бататгана. Аравтын бутархайг 
тоон шулуун дээр зөв 
тэмдэглэж сурах нь чухал.  
Бүхэл тоо болон аравтын 
бутархайг 10, 100, 1000-аар 
үржүүлэх, хуваах аргыг VI 
ангид үзсэнийг давтаж, 
жишээн дээр ярилцана. Тоог 
10, 100, 1000-аар үржүүлэх, 
хуваахад аравтын бутархайн 
орон  хэрхэн шилжиж байна 
вэ? сурагчдаар тайлбарлуулж 
дүгнэлт гаргуулна.  
Бүхэл тоо болон аравтын 
бутархайг 0.1, 0.01, 0.001-ээр 
үржүүлэх, хуваахыг энэ ангид 
шинээр үзэж байгаа бөгөөд 
энэ нь тоог 10, 100, 1000-аар 
үржүүлж, хуваахтай ямар 
хамааралтай болохыг 
сурагчдаар гаргуулахад 
анхаарна. Жишээ нь, 

21.39 100 21.39 0.01    

Бутархайг 100-аар үржүүлэх 
болон 0.01-д хуваах нь тэнцүү 
бөгөөд өгсөн тоо 100 дахин 
ихэснэ. 

Явцын үнэлгээ: 1. Тоон картууд өгч аравтын бутархай үүсгэх, Жишээ нь,   тоон картуудыг ашиглан хичнээн янзын аравтын бутархай 
үүсгэж болох вэ?    
2. Бүхэл тоо болон аравтын бутархайг 0.1, 0.01, 0.001 –ээр үржүүлж, хуваах даалгавар өгч болно.  1 2 3 4 . 

 



Суралцахуйн зорилт Үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

• Хэмжээнүүдийг 
ижил нэгжид 
шилжүүлэх замаар 
аравтын бутархайг 
жиших, тоон 
шулуун дээр 
тэмдэглэх 

 

• Аравтын бутархайнуудыг жиших, эрэмбэлэх, Жишээ нь: 
а. 0.329 ба 0.32 жиших   б. 1.026,   1.03,   1.022,   1.019 
бутархайнуудыг буурах эрэмбээр байрлуулах 
в. Тоон шулуун дээр тэмдэглэгдсэн бутархайнуудыг жиших 
даалгавар өгч болно. 
• Хэмжигдэхүүний нэгжүүдийг ижил нэгжид шилжүүлэх 

замаар аравтын бутархайг жиших, эрэмбэлэх,  
Жишээ нь: а. Уртын хэмжээнүүдийг эрэмбэлэх 
75 см, 8000 мм, 0.7 м, 1 м, 7200 мм 
б. Хүндийн хэмжээнүүдийг эрэмбэлэх 
2600 г, 2.5 кг,  3000 г,   2.46 кг,   2850 г 
в.. Багтаамжийн хэмжээнүүдийг эрэмбэлэх 
2 л, 2500 мл, 1500 мл, 2.05 л  гэх мэт.  
• Амьдрал, ахуйн асуудал шийдвэрлэх, Жишээ нь: 
Бодлого : Нэг сурагч гэрийн ойролцоо орших цэцэрлэгт 
хүрээлэнг тойрч өдөр бүр гүйдэг байв. 10 өдөр гүйсэн гүйлтийн 
хэмжээг хүснэгтээр өгсөн бол: 
 

1.75 
км 

1800  
м 

1.85 
км 

1.7 
км 

1730 
м 

1980 
м 

1.72 
км 

1700 
м 

2.1 
км 

2000 
м 

 
а. Хэмжээнүүдийг өсөх дарааллаар бич. 
б. 10 өдөрт нийт хэдэн километр гүйсэн бэ? 
в. Өдөрт дунджаар хэдэн километр гүйсэн бэ? 
 

 
Тоон картууд 
Аравтын 
бутархайг 
тэмдэглэх тоон 
шулууны загвар 

Аравтын бутархайг 
жиших дүрмийг өмнөх 
ангид үзсэнийг сэргээн 
бататгана. Жиших 
дүрмийг сурагчдаар 
гаргуулж, ярилцана. Мөн 
тоон шулуун дээр 
тэмдэглэгдсэн 
бутархайнуудыг жиших 
дүрмийг сурагчдаар 
гаргуулж, ярилцана. 
Хэмжигдэхүүний 
нэгжүүдийг ижил нэгжид 
шилжүүлэх замаар 
аравтын бутархайг 
жиших, эрэмбэлэхэд 
анхаарна. Амьдрал, 
ахуйд өргөн хэрэглэгддэг 
нэгжүүдийг сонгон авна. 
Ахуй амьдралтай 
холбогдсон асуудал 
шийдвэрлэхэд анхаарна, 
сурагчдаар бодлого 
зохиолгож болно. 

Явцын үнэлгээ: 1. Урт, хүнд, багтаамжийн хэмжээг ижил нэгжид шилжүүлэх замаар аравтын бутархайнуудыг өсөх болон буурах 
эрэмбээр байрлуулах даалгавар өгч болно.  
2. Сурагчдаар бодлого зохиолгох, Жишээ нь, Ангийн 10 эмэгтэй сурагчийн өндрийн хэмжээг хүснэгтээр өгөв. Өгөгдлөөр бодлого 
зохиогоорой. 
 

135 см 1.41 м 132 см 143 см 1.33 м 

1.38 м 1.35 м 1.4 м 134 см 131 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

• Олон оронтой 
тоог 10, 100, 
1000, 10000-
таар тоймлох, 
аравтын  
бутархайг 
бүхлээр болон 
аравны, зууны, 
мянганы хэсгээр 
тоймлох, 
хэрэглэх  

• Олон оронтой тоог тоймлох, Жишээ нь: 
4526,   27349, 128456,   234573829 тоонуудыг аравт, зуут, мянгатаар 
тоймлох 
Бодолт: 4526   4530  4500   5000  

128456   128460   128500   129000  бодолтыг тайлбарлах 
• Аравтын бутархайг бүхлээр болон аравны, зууны, мянганы хэсгээр 

тоймлох, Жишээ нь, хүснэгт нөхөх: 

Тоймлох Бүхлээр  Аравны 
хэсгээр 

Зууны 
хэсгээр 

Мянганы 
хэсгээр 

0.058 0    

23.451   23.45  

3.5049    3.505 

 
• Ахуй, амьдралтай холбоотой асуудал шийдвэрлэх 
Бодлого 1. 2012 онд Дэлхийн хамгийн их хүн амтай улс болох Хятад 
улсын хүн ам 1 343 239 923 болжээ. Энэ тоог 10, 100, 1000, 10000 гэх 
мэт тоймлож олоорой. Саяар тоймловол ямар болох вэ? Тайлбарлах,  
Бодолт: Саяар тоймловол 1343 сая буюу 1 тэрбум 343 сая болно. 
Бодолт 2. Ууттай хүнсний ногоог электрон жин дээр тавиад гарсан 
тоог килограммын аравны хэсгээр тоймлоход 5 кг болжээ. Хүнсний 
ногооны жин ямар байж болох вэ? Боломжит утгуудыг олж, 
тайлбарлаарай.  
Бодолт: Энэ бодлого маш олон хариутай, эдгээрээс зөвхөн бутархай 
хэсэг нь гурав хүртэлх оронтой бутархайнуудыг олъё. Учир нь 1 кг = 
1000 г буюу киллограммыг аравны хэсгээр тоймлох нь граммаар 
илэрхийлэгдэнэ. Хүнсний ногооны жин 4.9-5.049 кг хүртэлх бүх утгыг 
авч болно. Өөрөөр хэлбэл 4.9 кг < жин < 5.049 кг болно.   

 
Жишээ, нэмэлт 
даалгаврууд 
Статистик тоо, 
мэдээлэл 

 Өмнөх ангиудад олон 
оронтой тоо болон 
аравтын бутархайг 
тоймлох аргыг эзэмшсэн 
тул сэргээн бататгана, 
харин аравтын бутархайг 
мянганы хэсгээр тоймлох 
нь өргөсөж орж байгаа. 
Ихэвчлэн бутархай хэсэг 
нь гурваас хэтрэхгүй 
оронтой бутархайнуудыг 
авч үзнэ. Бүхэл ба 
бутархай тоонуудыг 
тоймлох дүрэм нь 
үндсэндээ ижил, тоймлох 
орны нэгжийн арын цифр 
5-аас их буюу тэнцүү бол 
тоймлох орны нэгжийг 1-
ээр ихэсгэн түүнээс 
хойшхи орны 
цифрүүдийг 0-ээр солино 
5-аас бага бол тоймлох 
орны цифрийг хэвээр 
үлдээж, түүнээс хойшхи 
орны цифрүүдийг 0-ээр 
солино гэсэн дүрмийг  
ярилцаж, тоймлох аргаа 
хэрэглэж чаддаг болох, 
хялбар асуудал 
шийдвэрлэхэд анхаарна. 

Явцын үнэлгээ:  1. Бутархайнуудыг бүхлээр болон аравны, зууны, 
мянганы хэсгээр тус тус тоймло. 
 
 
 
 
2. Ахуй амьдралын холбогдолтой асуудал шийдвэрлэх даалгавар өгнө. Жишээ нь, гэр бүлийн гишүүдийн биеийн жинг хэмжиж килограммаар 
илэрхийлээд өгөгдлөөр бодлого зохиож ирэх (Багш дараагийн хичээлийн өмнө шалгаж, ойлголтыг дүгнэж болно) 
 

Тоймлох Бүхлээр  Аравны 
хэсгээр 

Зууны 
хэсгээр 

Мянганы 
хэсгээр 

0.6284     

36.265     

8.5072     

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Хэмжих 
нэгжүүдийн 
хоорондын холбоо 
хамаарлыг мэдэх, 
нэгж  шилжүүлэх 

 

-Багтаамжийн нэгжийн хувьд: Саванд байгаа 4.5 л сүүнээс  2500 мл – г авахад ямар хэмжээний сүү үлдэх вэ?  
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Саванд ямар хэмжээний сүү үлдэхийг тооцоолох 
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах  
- Нэгжийг ижил нэгжид шилжүүлэх 
- Саванд байгаа сүүнээс авах сүүгээ хасах 
- Үлдсэн сүүг олох  
III алхам. Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  

• 1л = 1000мл               2500мл : 1000 = 2.5л           
• 4.5л – 2.5л = 2л 
• 2 л сүү үлдэнэ 

IV алхам.Өөр нэгжээр илэрхийлэгдсэн нэгжүүдийг ижил нэгжид шилжүүлж байж асуудлаа шийдвэрлэнэ. Уртын 
нэгжийн хувьд: Эрмүүн 270 км зайтай хот руу аялахаар төлөвлөсөн .Тэр 187000м зам явсан. Тэр аяллаа 
дуусгасан уу? үгүй юү?  
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Эрмүүн аяллаа дуусгасан эсэхийг тодруулах 
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах  
- Ижил нэгжид шилжүүлэх 
- Явсан зам нь төлөвлөсөн замаас илүү дутуу эсэхийг тодруулах 
- Аяллаа дуусгасан, үгүйг мэдэх 
- Аяллаа дуусгаагүй бол хэдэн  км дутуу байгаа, илүү аялсан бол хэдэн км илүү аялсан болохыг тооцоолох 
III алхам. Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  

• 1км = 1000м                    187000м : 1000 = 187км 
• Явсан зам нь төлөвлөсөн замаас дутуу байна 
• Эрмүүн аяллаа дуусгаагүй 
• 270км – 180км = 90км дутуу аялсан 

IV алхам. Эрмүүн аяллаа дуусгаагүй байна. 

Багшид өгөх санамж: - Урт, масс, багтаамжийн  нэгжүүдийн хоорондын хамаарлыг баг бүрд нэг нэгээр нь өгч гаргуулж болох юм. 
- Асуудал шийдвэрлэх 4 алхмыг эзэмшүүлэх, урт, хүнд, багтаамжийн нэгжүүд оролцсон асуудал шийдвэрлэх хялбар бодлогуудыг  бодож 
сургах нь чухал. 
- Өөрсдөөр нь асуудал шийдвэрлэх бодлогууд зохиолгох 
- Их нэгжийг бага нэгжид шилжүүлэхдээ 10, 100, 1000-аар үржүүлж, бага нэгжийг их нэгжид шилжүүлэхдээ 10, 100,1000-д хуваах замаар 
шилжүүлдэг гэдгийг эзэмшүүлэхэд анхаарах. Хичээл эхлэхээс өмнө сурагч бүрт нэг төвтэй гурван дугуй  зурсан хуудас цаас өгч хамгийн  
жижиг дугуйд нэгжүүдийн хоорондын хамаарал гэж бичүүлнэ.Дараагийн дугуйд уг сэдэвтэй холбон санаж байгаа зүйлээ бич гэсэн 
даалгавар өгнө. Хэсэг хугацааны дараа сурагчдыг бүлэг дотроо хэлэлцэж, хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр дугуй дүрсэнд өөр өнгийн балаар 
мартсан байсан болон одоо ойлгосон зүйлээ бичих даалгавар өгнө. Хуудсуудыг хурааж авна. Хичээлийн төгсгөлд хурааж авсан 
хуудсуудыг буцаан тараан өгч, сурагчдыг хамгийн том дугуй дүрс дотор шинээр сурсан зүйлийг нь бичүүлнэ. 

  

  



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Амьдрал, ахуйн 
асуудлыг 
шийдвэрлэхэд  хэмжих 
нэгжийг оновчтой 
сонгох 

-Суралцагчдад өөрсдийн гэр,байшин, хашаа, сургуулийн орчин тойрон, ангид байгаа эд хогшил, өөрт байгаа 
хэмжиж болох бүхий л зүйлийг  хэмжиж ирэх даалгавар өгөх. Дийлэнх нь овор хэмжээ бага зүйлийг л хэмжинэ. 
Яагаад зарим зүйлийг хэмжээгүй вэ? тэдгээрийг хэмжихэд та нарт юу шаардлагатай байна гэсэн асуудал 
дэвшүүлэх 
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Аливаа зүйлийг хэмжихдээ  хэмжих нэгжийг оновчтой сонгох   
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах  
-  Хэмжилт хийх 
-  Хэмжилтээ оновчтой нэгжээр илэрхийлэх  
III алхам: Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  
IV алхам: Надад байгаа хэмжих хэрэгсэлүүдээр зарим зүйлийг хэмжиж болохгүй байна.  Тухайлбал: Би аавын 
машины жин,өөрийн амьдардаг байрны өндөр гэх мэт.  Аливаа зүйлийг тохиромжтой багажаар, оновчтой нэгж 
сонгож хэмжих нь чухал байна. 
- Хүний үсний урт, хурууны урт,гарын урт, биеийн жин, хөлийн урт,хумсний өргөн, хоёр хөмсөгний хоорондох 
зай, автобусны буудлын хоорондох зай, хоёр хотын хоорондох зай, гэрээс дэлгүүр хүрэх зай, нотебүүкний жин, 
тэмээний жин, аалзны жин, гөлөгний жин, нохойны жин, сандлын урт, ширээний өндөр, контейнерийн жин, 
вагоны урт, онгоцны жин, замын урт,засмал замын зузаан, засмал замын өргөн,машины даац, ачааны хэмжээг 
ямар нэгжээр илэрхийлвэл тохиромжтой болох.Түхайлбал:  Багш дараах 
а)  Таны жинг ... илэрхийлнэ.                                            б) Таны алхмын уртыг ... илэрхийлнэ 
в)  Таны өндрийг ....  илэрхийлнэ.                                     г)  Аяган дах усны хэмжээг ... илэрхийлнэ.                     
д)  Усан онгоцны жинг ... илэрхийлнэ.                              е)  Автобусны өндрийг ... илэрхийлнэ. 
ё)  Хиймэл нуурын багтаамжийг ... илэрхийлнэ.             ж)  Гудамжны уртыг ... илэрхийлнэ 
з) Машины шатахуун хийдэг савыг ... илэрхийлнэ          л)  ×иний бэлхүүсний хэмжээг ... илэрхийлнэ.      
м)  ×иний хөлний өргөнийг ... илэрхийлнэ                       н) Лонхтой усны хэмжээг ... илэрхийлнэ 
өгүүлбэрүүдийг хэлж, сурагчид цагаан самбар дээр хариултаа бичих бөгөөд  хэн нь тохиромжтой нэгж бичиж 
байна, хэн буруу бичиж байгааг ажиглана. Эсвэл хос хосоороо шалгаж, хариулт зөрсөн тохиолдолд багшаас 
болон бусдаас дэмжлэг авна. 
 

Багшид өгөх санамж: Бидний өдөр тутмын ахуй амьдралд тохиолддог аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд хэмжигдэхүүний нэгжийг 
тохиромжтойгоор сонгож чаддаг байх ёстой.Иймээс тухайн чадварыг эзэмшүүлэхэд голлон анхаарна. Зөвхөн нэг л нэгжээр биш хэд хэдэн 
нэгжээр илэрхийлж болдог гэдгийг ойлгуулах. Гэхдээ тэдгээрээс тохиромжтой нэгжийг сонгож сургах. 

  



4.2 Тэгшитгэл. Хүрэх үр дүн.  Бүхэл коэффициенттой хялбар шугаман тэгшитгэл зохиох, бодох алхмаа төлөвлөх, тэнцэтгэлийн үндсэн 

чанарыг ойлгох, хэрэглэх, үр дүнг шалгах чадвартай болно. 

Суралцахуйн зорилт Үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн 

• Хялбар шугаман 
тэгшитгэл зохиох, 
бодох   

• “Санасан тоог олоорой” тоглоомыг чээжээр болон бичүүлж хялбар 
тэгшитгэл зохиож тоглох. Тэгшитгэлийн гишүүдийг ялгах. 

 
• Төрөл бүрийн жишээнээс математик үг хэллэг хэрэглэн илэрхийлэл, 

гишүүд, хувьсагчид, тэгшитгэлийг ялгах дасгал хийх анги нийтийн үйл 
ажиллагаа. 

 
• Илэрхийллийг зөвхөн хялбарчилж  (эсвэл хувиргаж) болно, харин нэг 

үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэлийг бодож болно гэдгийг харуулах. 
 

• Хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэлийн талаар ярилцах. 
    Гишүүд хаалт агуулж болохыг      
    харуулах. 
 
• Тэгшитгэл зохиож өгүүлбэртэй бодлого бодох  

Тэгшитгэлийг бод      
А.   3x=39     Б.   x-45=23      
В.    2x-3=69     
Г.   3(y+6)=75        
Д.    4(5m-7)=20 
Тэгшитгэл зохиож бодоорой.    
a)   Санасан тоо хоёроор үржүүлж 
12-ыг хасвал 70 гарна. Санасан тоог 
олоорой. 
б)   Би санасан тоон дээрээ 18-ыг 
нэмээд хариуг 3-д хуваавал 5 гарав. 
Миний санасан тоог олоорой.  
Тэгшитгэлийг бод.      

А.  4 5 70x x         

Б.   6 2 8 80x x x     

Багшид өгөх санамж. 

 VI  ангид үл мэдэгдэгч нь зөвхөн нэг талдаа байх, ax=b,   ax+b=c,  a(x+b)=c  хэлбэрийн тэгшитгэлүүдийг л бодно. 
Тэгшитгэл бодох аргыг жинлүүр ашиглан тайлбарлах нь сурагчдад ойлгомжтой байдаг. 
 

 Тэгшитгэлийг тэнцэтгэлийн чанарууд ашиглан бодохоос гадна  бага ангид үзсэн арифметикийн аргуудаар бодох тухай давтана.  

Жишээ нь 6 2x   тэгшитгэлийг 

 
6 2

3

x

x

 


  гэж боддогийг сэргээн сануулах 

 Тэгшитгэл, илэрхийлэл хоёрын ялгааг ойлгуулах 
Заримдаа сурагчид илэрхийллийг хялбарчлаад зогсолгүй тэгтэй тэнцүүлэн тэгшитгэл бодох гээд байдаг. 

 Тэгшитгэл олон үсэгтэй, ө.х олон үл мэдэгдэгчтэй байж болох тухай үзүүлж болно. 

Жишээ нь:  “Хуралд эрэгтэй эмэгтэй нийт 100 хүн оролцжээ. Хэдэн эрэгтэй хэдэн эмэгтэй орлцсон бэ?.” гэсэн бодлого 100x y 

тэгшитгэлийн бүх натурал тоон шийдүүдийг олох бодлогод шилждэг ба бүх шийдийг нь яаж олох тухай тайлбарлаад, ийм 
тэгшитгэлүүдийн тухай дээших ангиудад үзнэ гэдгийг дурдаж болох юм. 

• Дараах байдлаар тэгшитгэлийг үгээр болон үсэг тэмдэгт ашиглан бичүүлэх нь тэгшитгэл зохиож сурахад тустай. 
Үгээр                                                        Үсэг ба тэмдэгтээр 
Тоо хасах аравтай тэнцүү.                       x = -10  
Тоон дээр хоёрыг нэмбэл найм гарна.          x + 2 = 8 
  
Тоо ба долоогийн ялгавар хасах гуравтай тэнцүү                                                     x – 7 = -3 
Тоог хоёроор үржүүлж нэгийг хасвал  арван долоо гарна.                                      2x – 1 = 17 



 
  

Арван хоёр нь тоо ба гурвын үржвэртэй тэнцүү.                                            12 = 3x 

Тооны хагас нь хорьтой тэнцүү.                                                                       x  
 

 
 = 20 эсвэл  

 

 
 x = 20 

Тоог хоёр дахин авч хасах гурвыг  
нэмбэл тоо өөрөө гарна.                                                                                   x = 2x + -3 

 

 Тэгшитгэл зохиож өгүүлбэртэй бодлого бодохдоо асуудал шийдвэрлэх үе шатын дагуу ажиллаж болно. Тухайлбал: 
1. Асуудлыг ойлгох.  Мэдэгдэж байгаа болоод мэдэгдэхгүй байгаа зүйлсийг ялгах 
2. Төлөвлөх. Математик хэлээр илэрхийлэх. Шийдэх аргаа төлөвлөх. Ө.х. тэгшитгэл зохиох, түүнийгээ яаж бодохоо төлөвлөнө. 
3. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. Тэгшитгэлээ бодох. 
4. Дүгнэх, шалгах, сайжруулах. Хариуг шалгах. 

Явцын үнэлгээ: 

1. Аль нь тэгшитгэл, аль нь илэрхийлэл вэ?      А.  3 6 0x       Б.   8x y           В.   5 4 6x x         Г.    3 8x       

2. Тэгшитгэлийг бод.        А.   9 45x         Б.   9 45x       В.   8 29 61x      Г.    7 12 63x     Д.   4.5
3

x
      

3. Зураг дээрх гурвалжны x  өнцгийг олоорой.   

4. Тэгшитгэлийг бодоорой.    15 2 3 8x      

5. Баатар ижил үнэтэй 5 ширхэг үзгэн бал 3000 төгрөгөөр авсан бол нэг бүрийн үнийг олоорой. 
6. Тэгшитгэлийг бод     А.   3x=39     Б.   x-45=23      В.    2x-3=69     Г.   3(y+6)=75       Д.    4(5m-7)=20 
7. Тэгшитгэл зохиож бодоорой.    

a)   Санасан тоо хоёроор үржүүлж 12-ыг хасвал 70 гарна. Санасан тоог олоорой. 
б)   Би санасан тоон дээрээ 18-ыг нэмээд хариуг 3-д хуваавал 5 гарав. Миний санасан тоог 
олоорой.  

8. Тэгшитгэлийг бод.     А.  4 5 70x x        Б.   6 2 8 80x x x     
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V БҮЛЭГ. Геометр ба хэмжигдэхүүн 
5.1 Дүрс, биет 
Хүрэх үр дүн. Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгтийн тал, өнцгийн чанаруудыг тогтоох, асуудал шийдвэрлэх; тойрог ба дугуйг таних, 
зурах, дүрсүүдийг  ялгаатай болон ижил төстэй шинж чанаруудаар нь ангилах; биетүүдийг (призм, пирамид, цилиндр, конус, бөмбөрцөг) 
таних, зурах, ижил төстэй болон ялгаатай шинжээр нь ангилах, талс, ирмэг, оройн тоог нь олж харьцуулах, дүгнэлт хийх чадвартай болно.  

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

• Гурвалжин, 
дөрвөн өнцөгт, 
5, 6, 8 талтай 
зөв олон 
өнцөгтүүдийн 
тал, өнцгийн 
чанаруудыг 
тогтоох, хялбар 
асуудал 
шийдвэрлэх 

 

• Гурвалжны тэнцэтгэл бишийг ойлгох, хэрэглэх 
Дурын гурван тоо гурвалжны талууд болж чадах уу? Гэсэн асуултаар сэдэлжүүлж, жишээ авч болно: 
Бодлого 1. Дараах хэмжээгээр гурвалжин байгуулж болох уу? 
а. 5 см,  6 см, 4 см       б. 4 см, 5 см, 9 см     в. 3 см, 4 см, 10 см 
Дадлага ажил: Сурагч бүр дэвтэртээ дурын гурвалжин зурж, талуудын уртыг хэмжиж, хоёр талын уртын 
нийлбэрийг гурав дахь талтай жишүүлнэ. 
Эдгээрээс сурагчдаар гурвалжны аль нэг хоёр талын уртын нийлбэр нь гурав дахь талын уртаас ямагт их 
байна гэсэн дүгнэлт гаргуулах 

• Олон өнцөгтийг ангилах, Жишээ нь, төрөл бүрийн олон өнцөгтүүд өгч, эдгээрийг ямар нэгэн шинж чанараар нь 
2-3 хэсэгт хуваах 
Сурагчид дүрсүүдийг яаж ч ангилж болно. Үүнд: 
- Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт 
- Гүдгэр ба гүдгэр биш 
- Зөв ба зөв биш гэх мэт. 

• Дөрвөн өнцөгтүүдийн чанарыг хэлэлцэж, гаргах дадлага ажил: 
- Квадрат 
- Тэгш өнцөгт 
- Параллелограмм 
- Ромбо 

• Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудыг нэрлэх, Дараах үйл ажиллагааг хийлгээрэй. 
Тэгш өнцөгт гурвалжин бэлдээрэй. 
Нугалах замаар талуудын уртын хэмжээг хооронд нь харьцуул. 
Хамгийн урт тал нь аль нь вэ? хэлэлцээрэй. Урт талыг нь гипотенуз гэж нэрлэдэг. 
Харилцан тэгш өнцөг үүсгэж байгаа хоёр талыг катетууд гэж нэрлэдэг. 

• Тойрог ба дугуйг таних, зурах, хэрэглэх 
Дадлага ажил: Өгсөн цэгээс ижил зайд орших цэгүүд тэмдэглэх, ийм бүх цэгүүд нь ямар дүрс үүсгэх талаар 
ярилцах, тойргийн төв, радиус, диаметр, хөвчийг  зурах, нэрлэх 

Багшид өгөх зөвлөмж:   Бага ангид үзсэн дөрвөн өнцөгт, зөв ба зөв биш олон өнцөгт, тойрог ба дугуйн талаарх анхны ойлголт, мэдлэг, 
чадварыг бататган, гүнзгийрүүлэх, сурах арга барил эзэмшүүлэхэд анхаарна. Зурах, хэмжих, дадлага ажил хийх явцад дүрсийн чанарыг 
ойлгон, өмнөх мэдлэгээ бататгаж байгаагаараа бага ангиас ялгаатай. VI ангид гурвалжны тэнцэтгэл биш, тэгш өнцөгт гурвалжны 
талуудыг шинээр үзэж байгаа.  



 

 

 

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Биетүүдийг 
(призм, пирамид, 
цилиндр, конус, 
бөмбөрцөг) 
таних, зурах, 
ижил төстэй 
болон ялгаатай 
шинжээр нь 
ангилах, талс, 
ирмэг, оройн 
тоог нь олж 
харьцуулах, 
дүгнэлт хийх 

Биетүүдийг анги дотроос олуулж нэрлүүлээд, зургийг үзүүлж ярилцана.  
Дэлгээс нь өгөгдсөн үед уг дэлгээсийг ашиглан биетийг олох. Биетийг дэлгээстэй нь харгалзуулах.  
Ирмэг, тал, оройг ялган таних. 
Биетүүдийг  төсөөтэй шинж чанараар ангилах.  

Бодлого1: Дараах призм, түүний дэлгээсийн талаар ярилцаад өгсөн хэмжээтэй призмийг сурагчдаар бүтээлгэвэл илүү 
ойлгомжтой болох юм.  
Бодлого 2:  Сурагчдаар бэлэн байгаа кубын дэлгээсийг хийлгээд   түүний талс, ирмэг, оройн тоог олуулах бодлого 
бодуулна.  
Дараах зурагт конусын дэлгээсийг үзүүлж түүний талс , ирмэг , оройг таниулахыг зорилоо.   
 

 

Хэрэглэгдэхүүн: Цаасан хайрцагууд, ундааны лааз, 
теннисний бөмбөг,  биетүүдийн загварууд 

Багшид өгөх зөвлөмж:   V ангид куб, тэгш өнцөгт, параллелепипед, призм, цилиндр, тетраэдр, дөрвөлжин пирамидын талаар анхны 
ойлголттой болж, эдгээрийн ирмлэг, орой, талсын тоог олох, зарим дэлгээсийг нь таньж чаддаг болсон. VI ангид өмнөх мэдлэг,чадварыг 
бататгахаас гадна шинээр конус, бөмбөрцгийн талаар анхны ойлголттой болно. Үзсэн биетүүдээ харьцуулан ижил болон ялгаатай шинж 
чанарыг нь олох, ангилахад анхаарна. Мөн үзсэн биетүүдийн дэлгээсийг таних, дэлгээсээр нь биетийг бүтээх, сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх нь чухал. 



5.2. Цаг хугацаа.  
Хүрэх үр дүн. Хугацааг хэмжих, хугацааны нэгжүүдийн хамаарлыг мэдэх, 12 ба 24 цагийн систем, цагийн хуваарийг ойлгох, тайлбарлах, 
хэрэглэх, үйл явдлын үргэлжлэх болон завсарлах хугацааг тооцоолох, дэлхийн цагийн бүсийг хэрэглэх, аналог ба  дижитал хэмжих 
багажийн хуваарийг ойлгох, унших, хэрэглэх чадвартай болно.  

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Хугацааг хэмжих, 
хугацааны нэгжүүдийн 
хамаарлыг мэдэх, 12 
ба 24 цагийн систем, 
цагийн хуваарийг 
ойлгох, тайлбарлах, 
хэрэглэх, үйл явдлын 
үргэлжлэх болон 
завсарлах хугацааг 
тооцоолох, хэрэглэх 
 

 Хос хосоороо хоёр төрлийн цаг авчрах.  
 Эдгээр цагуудад ямар ялгаа байна вэ? гэсэн 
 асуудал дэвшүүлэх 
 
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам:Эдгээр цагуудад ялгаа байгаа үгүйг тодруулах 
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах 

- Авчирсан цагаа нэг нэгээрээ авч, нэг цагаас хорин дөрвөн цаг хүртэл зөвхөн цагаар зэрэг тааруулах 
- Дараагаар нь цаг минуттай тааруулах 
- Үдээс өмнөх цагийн хувьд ажиглалт хийх 
- Үдээс хойших цагийн хувьд ажиглалт хийх 
- Дүгнэлт гаргах 

III алхам: Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  
IV алхам: Үдээс өмнөх цагийн хувьд ямар нэг ялгаатай зүйл ажиглагдахгүй байна. Харин үдээс хойших цагийн 
хувьд эхний цаг 13:00 гэж гарахад хоёр дах цаг үдээс өмнөх нэг цагтай адилхан байна. Иймд эхний цагийг 24:00 
хүртэл тааруулж болж байхад харин хоёр дах цагийг 12.00 хүртэл тааруулаад буцаад нэг цагтай адил гарах нь 
гэсэн дүгнэлт гаргуулах замаар арван хоёр болон хорин дөрвөн цагийн системийн талаар ойлгуулж болох юм. 12 
цагийн системд өгөгдсөн цагийг 24 цагийн системд, 24 цагийн системд өгөгдсөн цагийг 12 цагийн системд хэрхэн 
яаж шилжүүлэх вэ? гэсэн асуудал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх. 
1. Галт тэрэг Улаанбаатараас Баянбуурал хүртэл 
гурван цаг арван минут зарцуулдаг бол дараах 
хүснэгтийг нөхөөрэй. 
 
 
 
2. Галт тэрэг А өртөөнөөс В өртөө хүртэл өдөр бүр өдөрт 

хоёр удаа явдаг байв. Аялал 
гурван цаг хоёр минут 
үргэлжилдэг бол аяллын 
хуваарийг бичээрэй. Дутуу 
орхисон цагийг гүйцээж бичээд 
хамтрагчтайгаа 
солилцоно.Хамтрагч зөв бурууг 
шалгаж, хоёул ярилцаад, хойд 
ширээнийхээ хостой солилцож 
шалгана. 
 

Улаанбаатар Багахангай 

09.00  

14.30  

 20.00 

17.05  

 14.12 

 А хот В хот   А хот В хот 

Даваа 07.05  16.40  

Мягмар  12.21  08.10 

Лхагва 09.30  14.25  

Пүрэв  19.03  09.18 

Баасан  10.45  15.35  

Бямба  05.20  15.56 

Ням 14.25  18.55  



Багшид өгөх санамж:  Өдрийн цагийг дүрслэхдээ ерөнхий хоёр чиглэлийг барьдаг. 12 болон 24 цаг. Арван хоёр цагийн системд өглөөний 
цаг болон үдээс хойшийн ялгааг гаргахдаа үдээс өмнөх 9 цаг, үдээс хойших 3 цаг гэх мэт ярилцдаг.Хорин дөрвөн цагийн системд 11 цаг, 
10 цаг 30 минут, 15 цаг, 23 цаг 37 минут гэдэг болохыг тодруулж ярилцах. Мөн янз бүрийн асуултууд асууж болно. 
-Одоо гэр лүүгээ явахад хэдэн цаг дутуу байна вэ? 
- Дараагийн өдрийн хичээл ороход хэдэн цаг дутуу байна. 
- Та нар сургууль дээр ирчихээд хэдэн цаг болж байна. Гэх  мэт.  
Цагийн бүсийн талаарх сонирхолтой мэдээлэл өгч болно. Тухайлбал:  

• Дэлхийн газар нутгийг 24 цагаар өргөргөөр хувааж улс бүрийн цагийг өөр улстай харьцуулах аргыг цагийн бүс гэнэ. Өргөргийн 
дагууд улс орнууд нэг цагт оршино, уртрагийн дагууд ихэнхдээ өөр цагт оршдог. Цагийн бүсийг Английн Гринвичээс эхлэн зүүн 
зүгт тоолдог. Монгол улс Гринвичийн цагаас 8 цагаар түрүүлж цагаа тоолдог.   

• Огноо солигддог шугам буюу 180 дах меридиан. Номхон далайд байрлах энэхүү шугамыг баруунаас зүүн тийш гатлавал 
өчигдрийн өдөрт очих бөгөөд буцаад зүүнээс баруун тийш гатлахад маргаашдаа очно. 

• Хятад нь хамгийн урт улсуудын нэг бөгөөд баруунаас зүүн тийш 5700 км сунасан газар нутагтай. Хувьсгалаас өмнө 1949 он хүртэл 
цагийн таван бүстэй байсан боловч, Мао гуай бээжингийн гэх нэг цагтай болгосон. Үүний үр дүнд Түвдэд нар шөнө жаргадаг. 
Хятадаас Афганистан руу орохдоо цагийн зүүг шууд 3 цагаар урагшлуулах шаардлага гардаг. Өөр хаана ч нэг алхам хийхэд ийм 
хэмжээний хугацаа орохгүй.  

• Гималайн уулс нь хэд хэдэн улсын нутаг дэвсгэр дээр байрладаг. Гималайн уулсын нийт 1000 гаруй км замыг туулахаар шийдсэн 
бол цагийн зүүгээ 6 удаа хөдөлгөх шаардлага гарна.  

- Энэтхэг Непалын хил дээр 15 минут урагшаа  
- Непал Энэтхэгийн хил дээр 15 минут хойшоо 
- Энэтхэг Хятадын хил дээр 2.5 цаг урагшаа 
- Хятад Бутаны хил дээр 2 цаг хойшоо  
- Бутан Энэтхэгийн хил дээр 30 минут хойш  
- Энэтхэг Мьянмарын хил дээр 1 цаг урагш   
• Дэлхий дээр шинэ өдрийн нарыг япончууд хамгийн түрүүлж үздэг гэдэг. Тиймдээ ч наран мандах улс гэдэг. Тэгсэн хирнээ 

Владивостокд Токиогоос Гринвичээр нэг цагийн өмнө өглөө болдог байна.  
• ОХУ-ийн Ратванов, АНУ-ын Крузенштерний арлууд нь далайд бие биенээсээ 4 км - ын зайд оршино. Моторт завиар 15 – 20 минут 

яваад очно.  Тэгсэн хэдий ч Гринвичээр эдгээр арлуудыг 21 цаг тусгаарладаг.  Ратванов дээр дөрөв дэх өдрийн үд дунд болж 
байхад Крузенштерн дээр гурав дах өдрийн 3 цаг болж байдаг.  

• Энэтхэг Гринвичээс таван цаг гучин минутын зөрөөтэй. Англичууд  "Хэрэв чи Англид байгаа бол цагаа буруу тийш харуулахад 
Энэтхэгт хэд болж буйг мэднэ " гэдэг. 

• Финлянд, Норвеги, ОХУ-ын хил дээр 3 цагийн бүс огтлолцдог . Тухайлбал: ОХУ-д өдрийн 12 цаг болж байхад Финляндад 11цаг, 
Норвегид 10 цаг болж байдаг. 

• Непал улс Энэтхэг улстай 3 талаараа хиллэдэг бөгөөд Энэтхэгээс бүхий л зүйлээрээ салан тусгаарлах гэж хичээдэг. Тиймдээ ч 
Непал Энэтхэгээс цагаа 10 минут урагшлуулсан бөгөөд 1986 онд дахиад 5 минут нэмж, одоо 15 минутын зөрөөтэй болсон.  

 

 

 

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Аналог ба  дижитал 
хэмжих багажийн 
хуваарийг ойлгох, 
унших, хэрэглэх 
 

- Доорх хэмжээсүүдийн хуваарийг хэрхэн яаж унших вэ? Эдгээр хэмжээсүүдийн хуваарь тэнцүү юу?  гэсэн 
асуудал дэвшүүлэх   
 

0 50 100 150 200 0 5 10  
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Хэмжээсийн хуваарийг уншиж сурах  
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах  
- Хуваарийг уншихаас өмнө үе шатын хуваагдсан хэсэг бүрийн хуваарийг сайтар анхаарах 
- Эхний хэмжигдэхүүний үе шат дээрх хуваагдсан жижиг хэсгүүдийн хэмжээг тоолох 
- Хоёр дах хэмжигдэхүүний үе шат дээрх хуваагдсан жижиг хэсгүүдийн хэмжээг тоолох 
- Дараалсан хоёр тооны ихээс нь багыг нь хасаад, уг хоёр тооны хооронд байгаа нийт зураасын тоонд хуваах 
- Хуваарь нь тэнцүү эсэхийг тогтоох 
III алхам. Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  
• Хуваарь тус бүрийг ажиглана 
• Эхний хэмжигдэхүүний үе шат дээрх хуваагдсан жижиг хэсгүүдийн хэмжээ нь 5 байна 
• Хоёр дах хэмжигдэхүүний үе шат дээрх хуваагдсан жижиг хэсгүүдийн хэмжээ нь 10 байна 

• 
       

 
                                     

     

  
                        

• Хэмжээсүүдийн хуваарь өөр байна 
IV алхам. Хэмжээсийн хуваарь уншиж сурлаа. 
Дараах шугам нэг бүрийн сумаар заасан хэсэг хүртэлх хэмжээг олоорой. Хариултыг цагаан самбарт бичнэ.
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Багшид өгөх санамж:  
зөв буруу

а) б)

  
 

 

 

Саван дах шингэний хэмжээг тодорхойлоорой. 

Багажны хуваарийг уншихдаа а)-д дүрслэгдснээр харуулж сургах.  Харин б) – 

д дүрслэгдснээр өнцгөөр харах нь буруу байдаг гэдгийг мэдүүлэх. 



VI БҮЛЭГ. МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 

Хүрэх үр дүн: График, диаграммаа математик нэр, томьёо, ойлголтоо  ашиглан тайлбарлах; моод, медиан, далайц, арифметик дундаж 
хэрэглэн хоёр хялбар түүврийг харьцуулах, дүгнэлт гаргах, асуудал шийдвэрлэх чадвар эзэмшинэ. 

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Моод (бүлэглэсэн 
өгөгдлийн моод 
бүлгийг олох), 
медиан, далайцыг 
олох 

 

Төвийн хандалтат хэмжигдэхүүн арифметик дундаж, моод, медиан нь өгөгдлийн нийтлэг шинжийг харуулсан 
тоонууд байдаг. Тэдгээрийг дунджууд гэж нэрлэлээ. 

 Моод – хамгийн олон давтагдсан тоо. Ж нь: 4, 5, 3, 5, 2, 7, 3, 5, 2 өгөгдлийн моод нь 5 болно. Хэдэн ч 
моодтой байж болно. 

 Медиан – утгын дарааллаараа дунд нь орших тоо. Дунд нь хоёр тоо байвал тэдгээрийн арифметик 
дундаж. Ж нь: дээрх өгөгдлийг эрэмбэлсний дараа 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7 яг дунд нь орших тоо 4 нь медиан 
болно.  
– Үүнийг олохын тулд гишүүдийн тоо 9-ийг 2-т хуваагаад 4, 9 нь сондгой тоо учир нэгийг нэмээд 5. Тэгвэл 5-р 

гишүүн хэд байна гэдгийг харна.  
– Хамгийн их тоог хамгийн бага тоотой нь дарна. Энэ үйлдлийг нэг буюу хоёр тоо үлдтэл үргэлжлүүлнэ. 

Үлдсэн тоо нь нэг байвал медиан болно. Харин 2 тоо үлдвэл арифметик дундаж нь медиан болно. Энэ 
аргаар медианыг олоход заавал эрэмбэлсэн байх шаардлагагүй.  

Эрэмбэлэгдсэн буюу бүлэглэгдсэн өгөгдлийн моод, медианыг олоход хялбар байдаг. Өгөгдлийг бүлэглэсний 
дараа харахад хамгийн олон давтамж бүхий завсрыг моод бүлэг гэнэ.   

Багшид өгөх зөвлөмж: Цөөн гишүүнтэй эрэмбэлээгүй өгөгдлийн моод, медианыг ажиглуулж олох дасгалыг олноор ажиллуулах 
хэрэгтэй.  
Мөн хамгийн бага хамгийн их хоёрыг хосоор нь дарсаар байтал медиан үлддэг. 
Дараа нь хялбар аргаар (эрэмбэлж) олуулна. 
Моод олох арга: 
Өгөгдөл эрэмбэлэгдсэн үед моод, медиан тодорхой харагдана.  
Медианыг олох арга: Өгөгдөл эрэмбэлэгдсэн үед яг дунд нь байрласан тоо учир өгөгдлийн тоог хагаслан хувааж дугаарыг нь олж 
болох юм гэсэн санааг дэвшүүлээд тэгш, сондгой байх тохиолдлуудад аль нь болохыг сурагчдаар гаргуулна.  
 

Явцын үнэлгээ:  
1. 7, 13, 26, 102, 8, 13, 30, 13 өгөгдлийн  

а) дунджийг яаж олохыг яриарай. 
б) медианыг олохын өмнө заавал ямар үйлдэл хийх вэ? 
в) Ямар үед моодыг олоход амархан байдаг вэ? 
г) далайцыг олоход ямар гишүүд нь огт оролцдоггүй вэ? 

2. Миний зуны амралтын хөдөө байсан хугацаан дахь өдрийн агаарын дундаж температур дараах хүснэгтэд бүлэглэсэн хэлбэрээр 
өгчээ. 

Температур градусаар Давтамж 



0-7 1 

8-15 6 

16-23 16 

24-31 18 

32-39 5 

40 буюу түүнээс дээш 0 

а) Өгөгдлийн моод бүлгийг ол. Моодыг бас олно. 
б) Өгөгдлийн медианыг олоорой. 
в) Далайц нь хэд вэ? 

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Давтамжийн хүснэгт 
ашиглан  
арифметик 
дунджийг олох   

 Давтамжийн хүснэгтээс арифметик дунджийг олох. Ж нь:  

Утга 
Давтамж 

6 4 

7 8 

8 6 

9 2 

гэж өгөгдсөн бол арифметик дунджийг 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9
20

                     

  
гэж сэтгээд 




20

29688746 24 56 48 18
20

    
20

143
 

 
=7.6 гэж олно. 

Багшид өгөх зөвлөмж: Тэнцүү завсарт бүлэглэгдсэн өгөгдлийн хувьд арифметик дундаж олох асуудлыг дараагийн ангид үзэх учир 
орхино. 

Явцын үнэлгээ: Нэгэн цэцэрлэгийн хүүхдийн тоог насаар нь ангилж бичсэнийг харуулав.  

Утга Давтамж 

2 18 

3 17 

4 19 

5 16 

гэж өгөгдсөн бол  
а) Өгөгдлийн моодыг ол. Энэ ямар утгатай вэ? (4 настай хүүхэд хамгийн олон) 

24 8 6

6 ... 6 7 ... 7 8 ... 8 9 9

20

         





б) Өгөгдлийн медианыг олоорой. Яавал хялбар бодох вэ? хариу (3+4)2=3.5 

в) арифметик дунджийг олно уу. Хариу: 2 18 3 17 4 19 5 16
18 17 19 16

       
  

247 3.47
70

   

г) далайц хэд вэ? Далайцыг 19-16=2 гэж бодох уу эсвэл 5-2=3 гэж бодох нь зөв үү? 
 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Хялбар статистик  
мэдээлэл, 
диаграмм,  
графикт 
тулгуурлан 
дүгнэлт хийх 

Багшийн санал болгосон нэг сэдвээр, ажиглалтын аргаар өгөгдөл цуглуулж 

 Моод 

 Медиан 

 Дундаж 

 Далайцыг олж 

 Баганан 

 Дугуй диаграм 

 Пиктограм байгуулна 

 Дүгнэлт гаргана. 

Багшид өгөх зөвлөмж: Орон нутаг, сургууль, гэр орон орчны жишээ авч, боловсруулалт хийнэ. Өгөгдлийг анхдагч эх үүсвэрээс авна.  

Явцын үнэлгээ: Хичээлийн явц дахь оролцоог харж үнэлж болно.  

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Хоёр түүврийг 
далайц, моод, 
медиан, арифметик 
дунджаар нь 
харьцуулах 

Дасгалжуулагч хоёр тамирчныг өдөр бүр оноогоор дүгнэдэг байв. 10 өдрийн сорилын оноог үзүүлэв.  
А тамирчин 8, 8.4, 8.2, 7.9, 8.1, 7.8, 9, 7, 8.9, 7 
Б тамирчин 8, 8.4, 8.6, 7, 8.3, 7.9, 9, 8, 7, 8.1 
Тамирчин тус бүрийн авсан онооны арифметик дундаж, медиан, моод болон далайцыг олж, дүгнэлт хийгээрэй.  
Тэмцээнд зөвхөн ганц тамирчин авч явах ёстой бол хэнийг сонгох вэ? 
Үүнтэй төсөөтэй өгөгдлүүдийг харьцуулж дүгнэлт хийж сурна. 

Багшид өгөх зөвлөмж: Орон нутаг, сургууль, гэр орон зэрэг амьдарч байгаа орчны жишээ авч, харьцуулалт хийнэ. Өгөгдлийг 
хоёрдогч эх үүсвэрээс авна. Энд ашиглах жишээг эртнээс сайтар бэлтгэх хэрэгтэй. Жишээ нь: хөдөө орон нутгийн сургуулийн хичээлд 
хоёр багийн малын тоо, төв суурин газрын сургуулийн хичээлд зэрэгцээ хоёр сургууль(цэцэрлэг) –ийн хүүхдийн тоо, эсвэл барааны 
үнэ гм өгөгдлүүдийг бэлтгэн ашиглаж болно. 
Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ арифметик дунджаас бусад үзүүлэлтүүд нь тэнцүү эсвэл медианаас бусад үзүүлэлтүүд тэнцүү, эсвэл 
далайцаас бусад үзүүлэлтүүд тэнцүү жишээ олныг урьдчилан бэлдэх хэрэгтэй. 

Явцын үнэлгээ:  
Хоёр үйлдвэрийн 1000грамаар савласан тус бүр 20 савтай сүүнд хяналтын хэмжилт хийж үзэхэд  
A үйлдвэрийн сүү: 1000, 1002, 1008, 1020, 985, 1001, 950, 990, 1010, 1005 
B үйлдвэрийн сүү: 1012, 1006, 1011, 985, 995, 1002, 940, 1008, 1050, 970 
а) Тус бүрийн медиан, моод, дундаж, далайцыг олох 
б) Аль үйлдвэрийн сүүг худалдан авбал дээр гэж бодож байна вэ? Яагаад? гэх мэт бодлого, дасгалаар явцыг үнэлж болно. 
 



VII БҮЛЭГ. ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 

7.1  Энгийн ба аравтын бутархай, процент 

Хүрэх үр дүн. Аравтын бутархайн үйлдэл гүйцэтгэх; энгийн бутархайг хураах, жиших, нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах;  нэг тоог нөгөө 
тооны хэсэг, процентоор илэрхийлэх,  ахуй амьдралын жишээн дээр тайлбарлах; энгийн, аравтын бутархай, процент оролцсон чээж 
тооцоолол хийх, тэдгээрийг харилцан шилжүүлэх;  үйлдлийн гишүүд  болон үр дүнгийн хамаарлыг хэрэглэх, хялбар аргаар тооцоолох, үр 
дүнгээ шалгах чадвартай болно. 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа Багшид өгөх санамж 

• Энгийн бутархайн 
үндсэн чанарыг 
хэрэглэн бутархайг 
хураах, тэнцүү 
бутархайнуудыг таних, 
засагдах бутархайг 
холимог бутархай,  
холимог бутархайг 
засагдах бутархай 
болгох, төгсгөлөг 
аравтын бутархайг 
энгийн бутархайгаар 
илэрхийлэх 

 

 Бутархайн хуваарь нь бүхлийг хэдэн тэнцүү хэсэгт хувааж буйг 
илэрхийлдэг , хүртвэр нь энэ хэсгийн хэдийг ашиглаж байгааг 
заадаг гэдгийг сурагчид мэдэж байгаа эсэхийг нягтлах, Жишээ нь, 
 

 
 -бутархайн 7 нь 7 тэнцүү хэсэгт хуваах, 4 нь үүнийхээ 4-ийг нь 

авах гэсэн үг. 

 Дугуй болон тэгш өнцөгт дүрсийг тэнцүү хэсгүүдэд хуваах замаар 
тэнцүү бутархайнууд үүсгэх, Жишээ нь, дугуйг 2, 4, 8 тэнцүү хэсэгт 

хуваах замаар 
 

 
 , 

 

 
 , 

 

 
 бутархайнууд тэнцүү гэдгийг мэдэх 

 Бутархайг хураах, Жишээ нь, 
 

  
 , 

 

  
 , 

  

  
, 
  

  
  бутархайнуудыг хураая,  

 

  
 = 

    

    
 = 

 

 
 гэх мэт эдгээр бутархайн хүртвэр, хуваарийг харгалзан 

3, 2, 5, 10-т хуваахад 
 

 
 гарч байна. Иймд эдгээр нь тэнцүү 

бутархайнууд болно. 

 Засагдах бутархай болон холимог бутархайг харилцан шилжүүлэх, 
Жишээ нь, холимог бутархайг засагдах бутархайд шилжүүлэхэд   

 
 

 
 = 

     

 
 = 

 

 
 , буцаагаад засагдах бутархайг холимог бутархайд 

шилжүүлэхэд 7-г 3-т хуваахад 2 ногдоод 1 үлдэх буюу үүнийг  
 

 
  = 

 
 

 
 гэж бичнэ.  

 Аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх, Жишээ нь, 2.4 = 

 
 

  
 =  

   

    
   

 

 
 , 0.36 = 

  

   
 = 

    

     
 = 

 

  
 болно. 

 

V ангид сурагчид зарим тэнцүү 
бутархайнуудыг таних, хялбар 
бутархайнуудыг хураах 
чадвартай болсон байна. Иймд  
бутархайг хурааж үл хураагдах 
бутархайд шилжүүлэхийн 
зэрэгцээ холимог 
бутархайнуудыг зураг дүрс, 
засагдах бутархайгаар 
илэрхийлэх, засагдах бутархайг 
холимог бутархайгаар 
илэрхийлэх,  төгсгөлөг аравтын 
бутархайг энгийн бутархайд 
шилжүүлэхэд анхаарна. Мөн 
энгийн бутархайн хүртвэрийг 
хуваарьт чээжээр үлдэгдэлтэй 
хуваах, үлдэгдлийг холимог 
бутархайгаар илэрхийлж сурах 
нь чухал.  
Хэрэглэгдэхүүн.  
Энгийн бутархайн картууд 
Дугуй ба тэгш өнцөгт дүрсүүд 
Тэнцүү, Холимог ба засагдах 
бутархайнууд 

Явцын үнэлгээ: Тэнцүү бутархайг олох, бутархайг хураах  “Бинго” тоглоом тоглуулж болно. Өгсөн бутархайнуудтай тэнцүү нэг, нэг 

бутархайнуудыг багш хэлэхэд, сурагчид түүнтэй тэнцүү бутархайг хариултын хуудаснаас олж дарна. Жишээ нь, 
  

   
-тай тэнцүү бутархайг 

олоорой гэхэд хариу нь  
 

 
- болно. Мөн холимог бутархай болон түүнтэй тэнцүү засагдах бутархайнуудыг сонгон авч, сумаар 

харгалзуулах, өгсөн аравтын бутархайнуудыг энгийн бутархайд шилжүүлэх даалгавар өгч болно. 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн 
Багшид өгөх 
санамж 

• Хуваах үйлдэл ашиглан 
энгийн бутархайг 
аравтын бутархайгаар 
илэрхийлэх, энгийн 
бутархайнуудыг ижил 
хуваарьтай болгох эсвэл 
аравтын бутархайгаар 
илэрхийлэх замаар 
жиших, тоон шулуун 
дээр тэмдэглэх 

 
 
 

 Тоон шулуун дээр энгийн бутархайнуудыг  

тэмдэглэн жиших, Жишээ нь, 
 

 
 , 

 

  
 , 

 

 
 , 

 

  
   

бутархайнуудыг тоон шулуун дээр тэмдэглэн 
жишнэ. 

 Зураг, дүрс ашиглан ижил биш хуваарьтай  
энгийн бутархайнуудыг жиших, Жишээ нь, 
хоёр тэнцүү тэгш өнцөгтийн нэгийг нь 8 тэнцүү, 

нөгөөг нь 10 тэнцүү хэсэгт хувааж, 
 

 
 , 

 

  
  

хэсгүүдийг будаж, талбайгаар нь жишиж 
болно.  

 Ижил бус хуваарьтай бутархайнуудыг ижил 
хуваарьтай бутархай болгох замаар жиших, 

Жишээ нь, 
 

 
 , 

 

 
  бутархайнуудын хуваарь 

болох 6 ба 9-ийн ХБЕХ-ийг ольё. Энэ нь 18 

болно, иймд  
 

 
 

   

   
 = 

  

  
, 
 

 
 = 

   

   
 = 

  

  
 буюу 

  

  
 

  

  
 болно. 

Хэд хэдэн бутархайнуудын хувьд мөн адил, 

Жишээ нь, 
 

 
 , 

  

  
  , 

 

 
 , 

 

 
   бутархайнуудыг ижил 

хуваарьтай болгон  өсөх, буурах эрэмбээр 
байрлуулж болно. 

• Тооны машин хэрэглэн энгийн бутархайг 
аравтын бутархайгаар илэрхийлэх, Жишээ нь,   
 

 
 ,   

  

  
  ,  

 

 
 ,  , 

  

  
 гэх мэт төгсгөлөг аравтын 

бутархайгаар илэрхийлэгдэх бутархайнуудыг 
сонгож авна.  
 

 
 = 0.375,   

  

  
 = 0.325 ,  

 

 
    ,  , 

  

  
      

аравтын бутархайнуудыг буурах эрэмбээр 
байрлуулбал:                    0.325 
болно. 

• Зарим энгийн бутархайг 10, 100, 1000 гэх мэт 
хуваарьтай энгийн бутархайд шилжүүлсний 
дараа аравтын бутархайгаар илэрхийлэхэд 
хялбар байдаг, Жишээ нь: 
 

 
 = 

     

     
  

   

    
 = 0.125, 

 

 
  

    

    
  

  

   
 = 0.60 = 

0.6  

Хуваарьтай, хуваарьгүй тоон 
шулуунууд 
Ижил хуваарьтай болон 
ижил бус хуваарьтай энгийн 
бутархайн картууд 
Тооны машин 
 
 
 
Явцын үнэлгээ:  Ижил бус 
хуваарьтай энгийн 
бутархайнуудыг өсөх  эсвэл 
буурах эрэмбээр 
байрлуулах даалгавар өгч 
болно 

Тоон шулуун дээр 
энгийн бутархайг зөв 
тэмдэглэж сурах нь 
чухал, үүний тулд 
тоон шулууны нэгж 
хэрчмийг 
тохиромжтой 
байдлаар сонгон 
авч, хэрчмийн хоёр 
үзүүрт харгалзах 
тоог тэмдэглэхэд 
анхаарна. Тоон 
шулуун дээр 
байрлаж байгаа 
хоёр тооны баруун 
талд орших тоо нь 
их байдгийг 
сурагчдаар 
гаргуулна,  
Ижил хуваарьтай 
болон нэг нь 
нөгөөгийнхөө 
хуваагч нь болдог 
хуваарьтай хялбар 
энгийн 
бутархайнуудыг V 
ангид жишиж 
сурсан. Иймд VI 
ангид 
бутархайнуудыг 
жишихдээ ХБЕХ-ийг 
чээжээр болон 
хялбар аргаар олох 
замаар ижил 
хуваарьт оруулахад 
анхаарна. Ихэвчлэн 
бутархайн хуваарь 
нь нэг ба хоёр 
оронтой байх 
тохиолдолд авч 
үзнэ. 



 
Суралцахуйн зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа  
Багшид өгөх санамж 

• Энгийн 
бутархайнуудыг 
нэмэх, хасах, 
үржүүлэх, энгийн 
бутархайг бүхэл 
тоонд хуваах, 
өгсөн тооны 
тодорхой хэсэгт 
ногдох тоог олох,  
тооны тодорхой 
хэсэгт ногдох 
тоогоор нь өгсөн 
тоог олох 

 
 
 
 

 Ижил бус хуваарьтай энгийн бутархайнуудыг нэмэх, хасах,  Жишээ нь: 

а. 
 

 
 + 

 

  
 =  

   

   
  +  

 

  
 

   

  
 = 

  

  
  

 

  
 ,б. 

 

 
 + 

 

 
 = 

   

   
  

   

   
 = 

 

  
  

 

  
 = 

  

  
  , 

в. 
 

  
 -  

 

  
 = 

   

    
  

   

    
 = 

  

  
  

 

  
 = 

  

  
   

 Холимог бутархайнуудыг нэмэх, хасах, Жишээ нь: 
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 Энгийн бутархайнуудыг натурал тоогоор үржүүлэх, Жишээ нь: 

а. 
 

 
   4  Яаж үржүүлэх вэ? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Зургаар үзүүлж болно.  
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• Өгсөн тооны тодорхой хэсэгт ногдох тоог олох 

Бодлого. Автобусанд нийт 45 зорчигч байсны 
 

 
 нь хүүхэд байв. Хэдэн 

хүүхэд байсан бэ? 
Бодолт: 3 хүн тутмын 1 нь хүүхэд гэсэн үг учраас 45 3 = 15 , 15 1 = 15 

хүүхэд байсан. Өөрөөр хэлбэл 45 
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• Энгийн бутархайг натурал тоонд хуваах, Жишээ нь: 

 
 

 
      Үйлдлийг зургаар дүрслэх 

Зураг ашиглан  
 

 
     

 

 
  гэдгийг харуулж болно. 

 Мөн 
 

 
     

 

 
   

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
   болно. 

• Өгсөн тооны тодорхой хэсэгт ногдох тоогоор нь өгсөн тоог олох Бодлого: 

Ангийн сурагчдын 
 

 
  нь буюу 24 нь эмэгтэй сурагч байсан бол анги нийт 

хэдэн сурагчтай вэ? 

Бодолт: 
 

 
  нь 24 гэдгээс 

 

 
  нь 12 болно. Нийт сурагчдыг олохдоо 3-аар 

үржүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл 24 
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 =36 болно. 

 

Ижил хуваарьтай болон нэг нь 
нөгөөгийнхөө хуваагч нь 
болдог хуваарьтай хялбар 
энгийн бутархайнуудыг  өмнөх 
ангиудад нэмж, хасаж чаддаг 
болсон. Иймд  бутархайн 
хуваариудын ХБЕХ-ийг 
чээжээр болон хялбар аргаар 
олох замаар ижил хуваарьт 
оруулан нэмж, хасахад 
анхаарна. Бутархайн хуваарь 
нь нэг ба хоёр оронтой байх 
тохиолдолд авч үзнэ. Холимог 
бутархайнуудыг  хасахад 
хасагч бутархайн бутархай 
хэсэг нь хасагдагч бутархайн 
бутархай хэсгээс их байхад 
бутархайнуудыг засагдах 
бутархай руу шилжүүлж,  
үйлдлийг гүйцэтгэнэ гэдгийг 
анхаарна.  
Энгийн бутархайг энгийн 
бутархайгаар үржүүлэх, 
холимог бутархайг үржүүлэх 
чадвар эзэмшүүлнэ. Үржүүлэх 
үйлдэл нь нэгэн ижил тоог 
олон удаа нэмэхтэй адил 
гэдгийг анхаарна. Зураг, 
дүрсээр илэрхийлэх нь илүү 
ойлгомжтой. Энгийн бутархайг 
натурал тоонд хуваах 
үйлдлийг тэгш өнцөгт дүрс 
болон хэрчмийн аргаар 
үзүүлэх нь чухал. Энгийн 
бутархайг энгийн бутархайд 
хуваах болон холимог 
бутархайн хуваах үйлдлийг 
дараагийн ангид үзнэ.  



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Бүхэл ба бутархай 
хэсгийн орны тоо нь 
ялгаатай аравтын 
бутархайнуудыг 
нэмэх, хасах, аравтын 
бутархайг нэг ба хоёр 
оронтой бүхэл тоогоор 
болон аравтын 
бутархайгаар  
үржүүлэх, хуваах  

 
 

• Бутархай хэсгийн орон нь ижил болон ялгаатай аравтын бутархайнуудыг нэмэх, хасах, Жишээ 
нь,  а. 0.6+2.5, 3.1-1.8, 1.24+5.45, 6.72-4.18 
б. 1.5+3.75, 2.4-1.81, 3.25-2.8, 3-0.432, 1+0.789 

• Аравтын бутархайг нэг ба хоёр оронтой бүхэл тоогоор үржүүлэх, хуваах 
Бодлого: а. 1.5 м урттай олсыг  3 , 5, 10, 25  дахин авбал хэдэн метр болох вэ? 1.5 ×3 = 4.5 м, 
1.5 5 = 7.5 м, 1.5  10 = 15 м, 1.5  25= 37.5 м,  
б. 1.5 м урт олсыг 3, 5, 10 тэнцүү хэсэгт хуваавал нэг хэсэгт хэдэн метр ногдох вэ? 
1.5 3 = 0.5 м, 1.5  5 = 0.3 м, 1.5 10 = 0.15 м ногдоно. 
в. Аравтын бутархайг 2 оронтой тоонд хуваах нь олон оронтой тооны хуваах үйлдэлтэй ижил 
гэдгийг ойлгох, Жишээ нь, 90  36 = 2.5,   9  36 = 0.25,  0.9 36 = 0.025, 278.8  82,  27.88  82.  

2.788 82  үйлдлүүдийг гүйцэтгэн аравтын бутархайн бүхлийн цэг хэрхэн шилжиж байгааг 
ажиглана. 

• Аравтын бутархайг аравтын бутархайгаар үржүүлэх, Жишээ нь, 6.8  15,  6.8  1.5,  6.8  0.15 
үйлдлүүдийг гүйцэтгэн аравтын бутархайн бүхлийн цэг хэрхэн шилжиж байгааг ажиглана.  

• Аравтын бутархайг аравтын бутархайд хуваах, Жишээ нь,  182.7  58, 182.7  5.8, 182.7  0.58 
үйлдлүүдийг гүйцэтгэн ногдворын бүхлийн цэг хэрхэн шилжиж байгааг ажиглана.  

Багшид өгөх санамж.  
Аравтын бутархайг нэмэх, хасах үйлдлийг 4-5 дугаар ангид үзсэн тул сэргээн давтахад хангалттай. Харин аравтын бутархайн 
үржүүлэх, хуваах үйлдлийг 5 дугаар ангид товч судалсан тул үүнийг бататгахад анхаарна. Аравтын бутархайг бүхэл тоогоор 
үржүүлэхэд бутархай хэсгийн орны тоо өөрчлөгдөхгүй гэдгийг бататгана. Хуваах үйлдлийг үржүүлэх үйлдлээр шалгаж, эдгээр нь 
урвуу үйлдлүүд гэдгийг  гаргах хэрэгтэй.  Зураг, хэрчмээр дүрслэх нь тохиромжтой. Аравтын бутархайг бүхэл тоонд хуваахдаа 
эхлээд хуваагдагчийн бүхэл хэсгийг хувааж дуусаад, дараа нь бутархай хэсгийг нь хуваана.  Аравтын бутархайг аравтын 
бутархайгаар үржүүлэхэд үржвэрийн бутархай хэсэг нь үржигдэхүүн тус бүрийн бутархай хэсгийн орны тоонуудын нийлбэртэй 
тэнцүү байна гэдгийг сурагчдаар дүгнүүлнэ.  
Мөн аравтын бутархайг аравтын бутархайд хуваахдаа эхлээд хуваагчийг бүхэл тоо руу шилжүүлнэ, үүнтэй адилаар 
хуваагдагчийн орон шилжинэ гэдгийг анхаарах нь чухал,  дараа нь аравтын бутархайг бүхэл тоонд хуваах дүрмээр үйлдлийг 
гүйцэтгэнэ. 
 

 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа Багшид өгөх санамж 

• Тоо, хэмжээний зууны нэг 
хэсэг нь процент гэдгийг 
хэрэглэх, дүрс, тоо, 
хэмжээний хэсгийг энгийн 
бутархай, процент, аравтын 
бутархайгаар илэрхийлэх 
 

 Хэмжигдэхүүний  зууны нэг хэсэг буюу 1%-ийг  олох 
чээж бодлого бодох, Жишээ нь, 30000 төгрөг, 1 цаг, 
5 км, 6 тонн гэх мэт. Эдгээрийн 1%, 8%, 10%-ийг  
яаж олох вэ? 

 Зураг, дүрсээр процентийг илэрхийлэх, Жишээ нь: 

Дугуй дүрсийн 
 

 
 ,   

 

 
 ,   

 

 
  хэсгүүдийг  процентоор яаж 

илэрхийлэх вэ?  
 

 
         , 

 

 
         , 

 

 
            байдгийг гаргана. Эдгээрийг 

V ангид процентийн талаар анхны 
мэдэгдэхүүнтэй болсон. Тоо, 
хэмжээний зууны нэг хэсгийг 1 процент 
байдгийг ашиглан ямар ч процентийг 
олж болно гэдгийг сурагчдаар 
гаргуулна. Мөн өргөн хэрэглэгддэг 
хялбар процентүүдийг энгийн ба 
аравтын бутархайгаар илэрхийлэх 
даалгаврыг сурагчдаар хийлгэж, 
дүгнэлт гаргуулах нь чухал. Зарим 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа Багшид өгөх санамж 

ашиглан 
 

 
 ,  

 

 
   хэсгийг процентоор яаж илэрхийлэх 

вэ?  

 Зарим хялбар  процентүүдийг энгийн ба аравтын 
бутархайгаар илэрхийлэх,  
Тухайлбал, 5%,  10%, 25%, 50%, 60%, 75% гэх мэт. 

Жишээ нь, 60%= 
  

   
 = 0.06 буюу аравтын 

бутархайгаар илэрхийлэхдээ 100 хуваарьтай энгийн 

бутархай рүү шилжүүлнэ, мөн 60% = 
  

   
 = 

 

 
  гэж 

энгийн бутархайгаар илэрхийлж болно. 
 

хялбар процентүүдийг чээжээр олох, 
өгсөн процентуудыг ашиглан өөр ямар 
процентийг олж болох вэ? Гэдэг дээр 
анхаарна. Мөн 6 дугаар ангид 100-аас 
их процентийг ойлгох, хэрэглэх, энгийн 
ба аравтын бутархайд шилжүүлэх 
чадвартай болно. 
 

Хэрэглэгдэхүүн. Хэмжигдэхүүн бичсэн картууд 
Дугуй болон тэгш өнцөгт дүрсүүд 
Хялбар процент, энгийн ба аравтын бутархайн хамаарлыг илэрхийлэх хүснэгт 

Явцын үнэлгээ: Процент болон энгийн,  аравтын бутархайн  хоорондын хамаарлыг  хүснэгтийг нөхүүлэн  сурагчдын ойлголтыг 
шалгаж  болно. 

 

 
Процент 50%    10%   4% 100% 125% 

Энгийн бутархай   

 
 

  

 
 

   

  
 

   

Аравтын бутархай   0.05   0.8    1.25 
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• Тоо, хэмжээний  өгсөн 
процентод ногдох тоог олох,  
бага тоог их тооны хэсэг, 
процентоор илэрхийлэх, 
асуудал шийдвэрлэх  

 

 Хялбар процентүүдийг чээжээр олох, Жишээ нь, 
250 000 төгрөгийн 1%, 5%, 10%, 25%, 50%- нь 
хэдэн төгрөг болох вэ? Эдгээр процентуудаар 
өөр ямар процентийг олж болох вэ?  

 Тоо, хэмжээний өгсөн процентуудыг олох 
Жишээ нь, 3 км, 1500 см, 60 м, 2.5 ц, 10800 сек, 
150 мин, 75 кг, 3 тонн, 900 гр-ын  50%, 20%, 6%-
ийг олуулж болно. 

 Бага тоог их тооны хэсэг процентоор 
илэрхийлэх, Жишээ нь, анги 45 сурагчтай, хэрэв 
охидын тоо нь 27 бол, охид нийт сурагчдын 
ямар хэсэг, хэдэн процентийг эзлэх вэ? 

Бодолт. 27 нь 45-ын 
 

 
  буюу  

 

 
  = 

  

   
  , 

  

   
   100 = 

60% болно, эсвэл охидын тоог ангийн нийт 

сурагчдын тоонд харьцуулж  
  

  
  = 

 

 
  буюу            

 

 
  100 = 60% болно. 

Хялбар процентүүдийг ашиглан бусад 
процентүүдийг олж болно. Жишээ нь, 
5%+10%= 15%, 25%+5% = 30%,  50%- 10% = 
40%,  5%- 1% = 4% гэх мэт. 
Бага тоог их тооны процентоор 
илэрхийлэхдээ дараах аргуудыг хэрэглэж 
болно. Үүнд: 
а. Эхлээд бага тоог их тооны хэсэг буюу 
энгийн бутархайгаар илэрхийлж, үүнийгээ 
процентоор илэрхийлэх 
б. Эсвэл бага тоог их тоонд харьцуулсан 
харьцаа зохиож, үүнийгээ процентоор 
илэрхийлж болно. 
 

Явцын үнэлгээ: Тоо, хэмжээнүүдийн өгсөн процентод ногдох тоог диаграмм ашиглан олуулж болно. Хүүхэд бүрт ялгаатай тоо, хэмжээ 
өгч ажиллуулна. Мөн ямар нэг тооны өгсөн процентоор нь уг тоонуудыг  хүснэгт нөхүүлэн олуулж болно. 
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7.2. Функц ба график. 

Хүрэх үр дүн. Функцийг харгалзаагаар дүрслэх, харгалзуулах дүрмийг үгээр эсвэл үсэг, тэмдэгт  хэрэглэн тодорхойлох; координатын 
тэнхлэгүүдтэй параллель шулууны тэгшитгэл бичих, шулууныг байгуулах, координатын эхийг дайрсан шулуун өгөгдсөн үед тэгшитгэлийг 
олох чадвартай болно. 

Суралцахуйн 
зорилт 

Үйл ажиллагаа Багшид өгөх зөвлөмж 

Хялбар функцийг 
харгалзаагаар 
дүрслэх, 
харгалзуулах 
дүрмийг үгээр эсвэл 
үсэг, тэмдэгт  
хэрэглэн 
тодорхойлох   

 

 Ангийг бүлгээр зохион 
байгуулж,  бүлэг бүр нэг 
гишүүнийхээ толгойн 
тойргийн хэмжээ ба 
биеийн өндрийг хэмжиж 
тэмдэглэж авна. хоёрыг 
холбосон функц байж 
болох уу?   
Энэ талаар хэлэлцүүлэг 
явуулж болно. 
Өндөр нь ижил ч толгойн 
хэмжээ нь өөр, эсвэл 
толгойн хнмжээ нь ижил 
ч өндөр нь өөр хүмүүс 
байж болох тул ийм 
функц байж болохгүй. 
 

 Биеийн өндөр ба гарын 
алдны хэмжээний 
хоорондын хамаарлын 
талаар судлах. Энэ нь 
функц мөн үү? 

  y f x  функц бол түүхий эдийг (x-ийн утгууд) боловсруулж  f , 

бүтээгдэхүүн  y гаргадаг машин мэтээр төсөөлөл өгөхөөс гадна, хоёр 

олонлогийг харгалзуулах дүрэм буюу хоёр олонлогийн, хоёр үйл явцын 
хамаарлын дүрэм гэдэг утгаар нь тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ 
дүрмээр нэг олонлогийн элемент бүрд нөгөө олонлогийн яг нэг 
элемент харгалзуулах ёстой гэдгийг онцгой анхаарах. 
 Энэ бол цоо шинэ ойлголт бөгөөд алсдаа математикийн гол 
хэрэглэгдэхүүн болдог тул суурь ойлголтыг зөв өгвөл сайн. 
 

 Машины хийж буй үйлдэл буюу дүрмийг үгээр, тэмдэгтээр, хүснэгтээр 
илэрхийлж, олонлогийн харгалзааны зургаар дүрсэлж болдгийг харуулах. 

 Хэрэглэгдэхүүн.   

 
 Функцэн машины ба харгалзааны үзүүлэн. 

Тухайлбал зураг дээрх харгалзаа у нь х-ээс хамаарах функц болох боловч х нь 
у-ээс хамаарах функц болж чадахгүй. 

 Туузан метрүүд  
 

Явцын үнэлгээний даалгавар: 
1.    Гаралтыг олоорой. 

А.  8                ?             Б.   5                 ?  
 
В.  90             ?             Г.  86              ?  
 
 

        Д.                                                                              Е. 

               

                

   +10       



 

Суралцахуйн зорилт Үйл ажиллагаа Багшид өгөх зөвлөмж 

y нь х –ээр 
илэрхийлэгдсэн шугаман 
тэгшитгэлийг үнэн байлгах 
(x, y) хосуудыг олох, 
координатын 
тэнхлэгүүдтэй параллель 
шулууны тэгшитгэл бичих, 
шулууныг байгуулах, 
координатын эхийг 
дайрсан шулуун өгөгдсөн 
үед тэгшитгэлийг олох  

 Функцийн утгын хүснэгт зурж хүснэгт дэх тоонуудын зүй 
тогтлыг тодорхойлох. 

 Өгөгдсөн y kx хэлбэрийн тэгшитгэлийн  ,x y  хос тоон 

шийдүүдийг координатын хавтгайд тэмдэглэж, холбон 
шулуун байгуулах. 

 Координатын тэнхлэгүүдтэй параллель шулуун өгсөн үед 
тэгшитгэлийг бичих 

 Координатын эхийг дайрсан шулуун өгөгдсөн үед түүн дээр 
орших цэгүүдийн координатуудын зүй тогтлыг ажиглаж 
шулууны тэгшитгэлийг тодорхойлох. 

Дарааллын зүй тогтлыг олж, ерөнхий 
гишүүний томьёог тодорхойлох чадварыг 
өмнө нь эзэмшсэн бол шугаман 
тэгшитгэлийн утгын хүснэгтээс зүй тогтлыг 
хялбархан олж чадна.  

 
Хэрэглэгдэхүүн. Координатын 
тэнхлэгүүдтэй параллель ба координатын 
эхийг дайрсан шулууны графикууд ба 
томьёонууд бүхий хуудсууд 

Явцын үнэлгээ: 

1. 5y x  тэгшитгэлийн шийд болох 

хос  тоонуудыг  хүснэгтэд нөхөж 
бичээрэй 
Эдгээр шийдүүдийг координатын хавтгайд тэмдэглэж холбон шулуун байгуул. 

2. Дараах графикуудад тохирох шулууны тэгшитгэлүүдийг бичээрэй.  

3. 
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2.  Оролтыг олоорой       А.    ?                      15       Б.   ?           12      

 
В. 5                                                       ? 
 

3. Дараах харгалзаа функц мөн үү? 
 
 
 
 
 

4. “  тоо нь   тоог 2-оор үржүүлж 9-ийг хассантай тэнцүү.” гэсэн дүрэм өгөгдөв. Дараах хүснэгтийг гүйцээж 
нөхөөрэй. 
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VIII БҮЛЭГ. ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН 

8.1. Хэмжих, зурах 
Хүрэх үр дүн. Шугам, гортиг, транспортир ашиглан хэрчим, өнцөг, дүрсийг  хэмжих, зурах арга барил эзэмшинэ.  
 

8.2. ТАЛБАЙ, ПЕРИМЕТР 
Хүрэх үр дүн. Тэгш өнцөгтүүдээс тогтох нийлмэл дүрсийн талбай, периметрийг олох, асуудал шийдвэрлэх; нэг ба хоёр хэмжээст 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Гортиг, гурвалжин шугам, 
транспортир хэрэглэн 
хэмжих, зурах: 

– Хэрчмийг 
миллиметрийн 
нарийвчлалтай 
хэмжих, зурах 

– Хурц, мохоо, тэгш 
өнцөг болон 180

0
 –

аас их хэмжээтэй 
өнцгүүдийг градусаар 
хэмжих, зурах 

– Параллель, 
перпендикуляр 
шулуунууд зурах 

– Квадрат, тэгш өнцөгт, 
зөв гурвалжин зурах 

– Зөв олон өнцөгтийг 
тал ба өнцгөөр нь 
зурах 

Хуваартай шугам, гортиг, транспортир ашиглан  хэрчим, өнцөг, гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, зөв олон 
өнцөгт дүрсүүдийг байгуулах үйл ажиллагааг хийлгэнэ.  
 
Сурагчдаар өнцөг, параллель, перпендикуляр шулуун, гурвалжин, дөрвөн өнцөгт болон олон 
өнцөгтийг зурж сургах үйл ажиллагааг хийлгэхдээ сонирхолтой зүйлсийг бүтээлгэх. Жишээлбэл: 
Гацуур, машин, байшин гэх мэтээр сурагчдад сонирхолтой байх зүйлсийг зуруулах ба эдгээрийн тал 
болон өнцгийн хэмжээг өгсөн байх. Уг зүйлийг дэвтэртээ өгсөн хэмжээгээр алдаагүй хэрхэн зурах 
вэ? гэсэн асуудал дэвшүүлээрэй. Уг асуудлыг шийдвэрлэхэд тулгарч байгаа үйл ажиллагаа нь энэ 
нэгж хичээлийг судласнаар шийдвэрлэх болохыг ухааруулах.  
  
Багажтай ажиллах арга барил эзэмших.   
Энэ агуулгыг үзсэнээр трансфортир, хуваарьтай шугам, гортигийн тусламжтайгаар тал ба өнцөг нь 
мэдэгдэж байгаа янз бүрийн дүрс, дүрсээс бүтсэн нийлмэл дүрсийг зурах чадвартай болно.  

Багшид өгөх зөвлөмж:  Хэрчим, өнцөг, гурвалжныг өгсөн хэмжээсээр нь байгуулах үйл ажиллагааг зөв хийлгэж сургах нь чухал. Энэ нь 
эдгээр дүрсээс бүтсэн нийлмэл дүрс байгуулахад хялбар суурь нь болохыг анхаараарай.  
Сурагчид таны төлөвлөснөөс өөр аргаар зурж, байгуулж болох юм. Тэр үед нь өөрийнхөө байгуулсан аргаар заавал хий гэхээс 
илүүтэйгээр уг үйлдлийг дэмжиж ажиллахыг хичээгээрэй. 

Байгуулалт хийхэд транспортир, хуваарьтай шугам, гортиг, харандаа зэрэг багаж ашиглагдах тул эдгээр багаж хэрэглэгдэхүүнийг ямагт 
авч явах хэрэгтэй гэдгийг сануулах хийгээд аюулгүй хэрэглэх тал дээр нь багш та туслаарай . 

Сурагчдад байгуулалтуудыг дадлага ажлаар өгсөн бөгөөд үүнийг сайтар анхаарч хийлгээрэй. Учир нь дадлага ажил хийх явцдаа 
сурагчид идэвхтэйгээр мэдлэг, чадвар эзэмших нэг хэлбэр гэдгийг анхаараарай. 



хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын хамаарлыг ойлгох (тухайлбал, тэгш өнцөгтийн талуудыг 2 дахин ихэсгэхэд талбай нь хэрхэн өөрчлөгдөх), 
асуудал шийдвэрлэх чадвартай болно. 
 

 
 
 
 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Талбайг хэмжих  нэгж 
хоорондын хамаарлыг 
мэдэх, нэгжийг 
шилжүүлэх 

1км=1000м;            1м=100см;            1см=10мм  бол  
1км

2 
нь хэчнээн м

2 
;  1м

2  
нь хэчнээн см

2
 ;  1 см

2 
 нь хэчнээн мм

2 
 болох вэ? гэсэн асуудал дэвшүүлэх.  

Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Талбай хэмжих нэгжүүдийн хоорондын хамаарлыг гаргах 
II алхам: Юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах  

- 1м,1см талтай квадрат квадрат хийх 
-  Талбайг нь олох 
- Талбай нь тэнцүү эсэхийг давхарлан тавьж шалгах 

III алхам: Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх  
 

            1 см
2                                          

100мм
2                                                                                     

1м
2
 

 

                                                                                                                                   10000 см
2
 

 

IV алхам: 1 см
2 
= 100мм

2
;    1м

2
 = 10000см

2
 байна. 

- Их нэгжийг бага нэгжид хэрхэн шилжүүлэх асуудлыг шийдлээ.Одоо бага нэгжийг их нэгжид хэрхэн 
шилжүүлэх вэ? гэсэн асуудал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх 

Багшид өгөх санамж:  Өмнөх ангид уртын нэгжүүд тэдгээрийн хоорондын холбоо  хамаарлыг үзсэн.  Талбайн нэгжүүдээ мэдэх боловч 
нэгжүүдийн хоорондын холбоо хамаарал нь шинээр орж ирж байгаа. 
Сурагчдад  метр квадрат, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат гэдгийг юу гэж ойлгож болох тэдгээрийг яаж тэмдэглэдэг ямар 
төсөөлөлтэй байгааг нь  илрүүлэх зорилгоор үгийн сүлжээ таалгах ч юмуу асуулт асуух  эсвэл тоглоом тоглуулж болох юм Хичээл 
эхлэхээс өмнө сурагч бүрт нэг төвтэй гурван дугуй  зурсан хуудас цаас өгч хамгийн  жижиг дугуйд талбайн нэгжүүд гэж 
бичүүлнэ.Дараагийн дугуй дүрсэд уг сэдэвтэй холбон санаж байгаа зүйлийг бичүүлнэ. Хэсэг хугацааны дараа сурагчдыг бүлэг дотроо 
хэлэлцэж, хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр дугуй дүрсэнд өөр өнгийн балаар мартсан байсан болон одоо ойлгосон зүйлээ бичих даалгавар  
өгнө. Хуудсуудыг хурааж авна. Хичээлийн төгсгөлд хурааж авсан хуудсуудыг буцаан тараан өгч, сурагчдыг хамгийн том дугуй дүрс 
дотор шинээр сурсан зүйлийг нь бичүүлнэ.          

10м

мм 

10мм 

= 

1cм 

1cм 

100cм 

100см 

= 

1м 

1м 



 

 

  

Одны дагуу хайчилж дараах картуудыг харгалзуулаарай. 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Тэгш өнцөгтийн 
периметр, талбайн 
хэмжээг олох томьёо 
гаргах, хэрэглэх, тэгш 
өнцөгтүүдээс бүрдсэн 
нийлмэл дүрсийн 
талбайн хэмжээ, 
периметрийг тооцоолох 
 

-Нэг см талтай квадратын талбай  нь 1 см
2
 болно.Хоёр  сантиметр талтай квадратын талбайг олуулах. Үүний 

тулд нэг сантиметр талтай квадрат хоёр сантиметр талтай квадратад хэдэн удаа багтаж байгааг нь 
тооцоолж, талбайг нь олуулах. Дараагаар нь талууд нь хоёр сантиметр, таван сантиметр байх тэгш 
өнцөгтийн талбайг олохын тулд тал нь нэг байх квадрат хэдэн удаа багтахыг нь тооцоолж,талбайн томьёог 
гаргуулах. 

 

 14 см

9 см

3 см

7 см

         А

14 см

9 см

3 см

7 см

7 см

6см

         А

14 см

9 см

3 см

7 см

B

 

Ангийн сурагчдыг хоёр хэсэгт хувааж 9 см талтай квадратын периметр,  өргөн нь 8 см тэнцүү тэгш өнцөгтийн 
периметртэй тэнцүү бол түүний уртыг олоорой  дараах даалгаврыг өгнө.Өөрсдийн хийсэн даалгавраа нөгөө 
хэсэгтээ өгч шалгуулна. Хамтарч ярилцаад сүүлийн хувилбараа багшид тайлбарлаж өгнө. 
- Дараах дүрсийн талбайг олоорой. 
A дүрсийн талбай =  
 B дүрсийн талбай =   
 
 A + B ба дүрсийн талбайн нийлбэр 
                    =  
 
 

Багшид өгөх санамж:  Өмнөх ангиудад дүрсээ таньдаг, тэдгээрийн ялгааг мэддэг болсон.6-р ангид талбай олох томьёог нь гаргуулах.  
Тэгш өнцөгт хэлбэртэй нүх шахах тоглоомнууд тоглуулах замаар талбайн томьёог гаргуулж болох юм. 
Сурагчдад “тэгш өнцөгт болон тэгш өнцөгтүүдээс бүрдсэн нийлмэл дүрсийн тухай төсөөлөл” үүсгэх зорилгоор тоглоом тоглуулж болно. 
WWW. isometricpaper.co.uk хаягаар орж  ямар ч дүрс зурж болох цаас татан авч ашиглаарай.  

 

Хүүхдийн 

өрөө 

Гал тогооны 

өрөө 

Зочны 

өрөө 

6 м 

4 м 

6 м 

3

м 

5 

м 

5 м 

10   

2   

5   

3   

A 

B 

-Эгшиглэн гэрийнхээ план зургийг зуржээ. Гэхдээ хэмжилт зөв 
боловч план зургаа зурахдаа алдсан. Тэр гэртээ шинээр хулдаас 
болон түүниийгээ даруулж наах хүрээ мод худалдан авах болжээ.  
Та нар түүнд хулдаас,хүрээ мод  авахад нь тусалж чадах уу?  гэсэн 
асуудал дэвшүүлж болох юм. 

 

 

Нийлмэл дүрсийн талбайг хэрхэн олох вэ? гэсэн 

асуудал дэвшүүлэх. Хэд хэдэн энгийн дүрсэд 

хувааж, тэдгээрийн талбайг нь олоод хооронд 

нь нэмэх юмуу эсвэл тухайн дүрсээ тэгш өнцөгт 

болгон гүйцээж хасах замаар олж болно гэсэн 

дүгнэлт гаргуулах. 

1. 2.

3. 4.

2 см 2 см

7 см

3 см

8 см

2 см

2 см2 см

2 см

2 см

12 см

     16 см

5 см

8 см

5 см

15 см

5 см

4 см

10 см

янз бүрийн 

нийлмэл дүрс зурагдсан картууд өгөх 



 
Талбай 144 см² 

 * * * * * * * *  
Тэгш өнцөгтийн 

урт нь 23 cм өргөн 
нь 10 cм 

 

 
Талбай 230 cм² 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
нь 30 см өндөр нь 

10 cm 

 
Талбай 150 cм² 

* * * * * * * * 
15 cм талтай 

квадрат 

 
Талбай  31.5 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн нь 5.5cм урт 
нь 13cм 

 

 
Периметр  37cм 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 

нь 10cм өндөр 
нь3.2cм 

 
Талбай  16 cм² 

* * * * * * * * 
7cм талтай 

квадрат 
 

 
Периметр 60 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн нь 24 cм урт 
нь 40 cм 

 

 
Периметр  128 cм 

* * * * * * * * 
13 cм талтай зөв 

гурвалжин 

 
Периметр  39 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн нь 12 cм урт 
нь 7 cм 

 
Талбай 49 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн нь 10cм урт 
нь 6cм 

 

 
Периметр 32 cм 

* * * * * * * * 
12cм талтай зөв 

гурвалжин  

 
Периметр 36 cм 

 * * * * * * * *  
5cм талтай 

квадрат 

 
Талбай  84 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн  7 cм урт нь 
8 cм 

 

 
Талбай  56 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 
өргөн 2 cм урт 3 

cм 

 
Талбай  6 cм² 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
нь 21 cм, өндөр 

нь 3 cм 

 
Талбай 25 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

урт 3cм өргөн 1.5 
cм 

 
Талбай 4.5 cм² 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
нь 6cм өндөр  9 

см 
 

 
Талбай 27cм² 

* * * * * * * * 
11 cм талтай 

квадрат 
 

 
Периметр 44 cм 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
20 cм, өндөр нь 30 

cм 
 

 
Талбай 300 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн  7 cм урт нь 
6 cм 

 
Периметр 26 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 13 cм урт нь 
21 cм 

 
Периметр 52 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 14 cм урт нь 
15 cм 

 

 
Периметр 58 cм 

* * * * * * * * 
11 cм талтай зөв 

гурвалжин  

 
Периметр 33 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 7 cм урт нь 
10 cм 

 

 
Периметр 68 cм 

  * * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 10 cм урт нь 
11 cм 

 

 
Талбай 110 cм² 

* * * * * * * * 
25 cм талтай зөв 

гурвалжин  

 
Периметр нь 75 

cм 
* * * * * * * * 

Гурвалжны суурь 
нь 10 cм өндөр нь 

10 см 
 

 
Талбай 70 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 8 cм урт нь 
15 cм 

 

 
Периметр 46 cм 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 12 cм урт нь 
13 cм 

 

 
Талбай 156 cм² 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
3 cм, өндөр нь 9 

cм 
 

 
Талбай 50 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 10 cм урт нь 
22 cм 

 

  
Талбай 220 cм² 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
15 cм, өндөр нь 5 

cм 
 

 
Талбай 37.5 cм² 

* * * * * * * * 
13 cм талтай 

квадрат 
 

 
Талбай 13.5 cм² 

* * * * * * * * 
Тэгш өнцөгтийн 

өргөн 11 cм урт нь 
29 cм 

 

 
Периметр 80cм 

* * * * * * * * 
Гурвалжны суурь 
13 cм, өндөр нь 10 

cм 
 

 
Талбай 65 cм² 

* * * * * * * * 
12 cм талтай 

квадрат 
 



 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Нэг ба хоёр хэмжээст 
хэмжигдэхүүнүүдийн 
хоорондын хамаарлыг 
(тухайлбал, тэгш 
өнцөгтийн талуудыг 2 
дахин ихэсгэхэд талбай 
нь хэрхэн өөрчлөгдөх) 
ойлгох, асуудал 
шийдвэрлэх 

Тал нь нэгтэй тэнцүү  квадратын талыг  
• Хоёр дахин ихэсгэхэд  
• Гурав дахин ихэсгэхэд  
• Дөрөв дахин ихэсгэхэд периметр, талбай хэрхэн өөрчлөгдөх 
• Хоёр дахин багасгахад  
• Гурав дахин багасгахад  
• Дөрөв дахин багасгахад периметр,  талбай нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? гэдгийг тооцоолж гаргах. 

Дээрх асуудлыг дүрс нь тэгш өнцөгт  байх тохиолдолд ямар болохыг нь гаргуулах. 
Мөн квадратын талбайг  

• Хоёр дахин багасгахад 
• Гуравны нэг дахин багасгахад 
• Хоёрны нэг дахин багасгахад тал нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг гаргах. 

Дээрх асуудлыг дүрс нь тэгш өнцөгт  байх тохиолдолд ямар болохыг нь гаргуулах. Аль нэг хэмжигдэхүүн 
ихсэж байхад, нөгөө нь багасаж талбай хэвээр байх тохиолдол. Тухайлбал: 48 м

2
 бүжгийн талбай хийх 

болжээ. Тухайн талбайг хэчнээн янзаар хийж болох вэ? Бүх боломжит урт, өргөн, периметрийг тооцоолоорой 
гэсэн асуудал дэвшүүлэх. 

урт өргөн периметр талбай 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

   48 м
2
 

 

 - Шууд тооцоолж чадахгүй сурагчдын хувьд изометрик цаасан дээр тал нь нэг сантиметр, хоёр сантиметр гэх 
мэтээр анхныхаасаа хоёр дахин нэмэгдсэн байх квадрат, тэгш өнцөгт зуруулж талбай периметр хэрхэн 
өөрчлөгдөж байгаагаар нь дүгнэлт гаргуулж болох юм. 

Багшид өгөх санамж. Квадрат болон тэгш өнцөгт дээр талбай хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг шийдвэрлэсэн тохиолдолд  зарим сайн 
сурагчдын хувьд квадрат болон тэгш өнцөгтөөс бүрдсэн нийлмэл дүрс өгч тухайн асуудлыг шийдвэрлүүлж болох юм. 
- Улаанбаатар хотын тохижилт үйлчилгээний компанийн ажилчид 600 м

2 
талбайд цэвэрлэгээ хийсэн. Сайн дурын ажилчид тэднээс 

гурав дахин их талбайн, харин оюутан сурагчид гурав дахин бага талбайн  хогийг цэвэрлэсэн бол тэд нийлээд ямар хэмжээний талбайг 
цэвэрлэсэн болохыг тооцоолоорой.  
- Бат урт нь 7 м, өргөн нь 6м  ногоо тариалах газартай. Тэр газраа дөрөв дахин ихэсгэж, газрынхаа 50%-ийг хүнд түрээсэлжээ. Хэдэн 
метр квадрат газар түрээсэлсэн,  өөрийн мэдлийн ямар хэмжээний газартай болсон бэ? гэх мэтийн асуудал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх  

Тэгш өнцөгтийн хувьд хүснэгтийг 
гүйцээгээрэй. 

урт өргөн периметр талбай 

2м 5м  10м
2 

4м 10м 28м  
6м 15м   

 20м 56м  
10м   250м

2 

12м  84м  
  98м 490м

2 

 



IX БҮЛЭГ. МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 

Хүрэх үр дүн: Боломж тоолох, нийлбэр, үржвэрийн зарчмыг ахуй амьдралын  жишээн дээр хэрэглэх, үр дүнг шалгах, тайлбарлах; магадлалын 
талаар ойлголттой болох, ахуй амьдралтай холбох; магадлалын хэмжээс нь 0 ба 1-ийн хооронд байж болохыг ойлгох, тайлбарлах; ижил 
боломжтой үр дүнд суурилсан үзэгдлийн магадлалыг олох; тухайн нэг үзэгдлийн хувьд гарч болох бүх үр дүнг олох, тоочин бичих чадвар 
эзэмшинэ. 

 
Суралцахуйн зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн  
Багшид өгөх 

санамж 

• Боломжийг тоолох, нэмэх, үржүүлэхийн 
зарчим хэрэглэх, амьдрал ахуйн 
холбогдолтой туршилтын үр дүнг 
дүрслэх, тайлбарлахад магадлалын хэл 
ашиглах  

 

Зоос орхиход тоо(Т), сүлд(С), 
шоо орхиход 1,2,3,4,5,6 гэсэн 
тоотой талаараа, ээрүүл 
эргүүлэхэд талын 
тоогоороо(жишээ нь: 3 талтай 
ээрүүл эргүүлэхэд 1,2, 3 тоотой 
талаараа), шагай орхиход хонь, 
ямаа, морь, тэмээгээр, ховор 
тохиолдолд онх буух 
боломжууд байна. Энд 
магадлал нь 1 –тэй тэнцүү байх 
үзэгдлийг гарцаагүй үзэгдэл, 
магадлал нь 0 –тэй тэнцүү байх 
үзэгдлийг боломжгүй үзэгдэл 
гэнэ. Тус бүрийн жишээ 
шаргуулна. 

Зоос, шоо, ээрүүл, 
шагай 
Талсууд дээрээ тоотой 
шоог дэлгүүрээс авна. 
Ээрүүлийг хийх 
боломжийг хангаж өгөөд 
суралцагсдаар 
өөрсдөөр нь хийлгэнэ. 
Шагай бол хүүхэд бүрт 
байх боломжтой, харин 
хичээлд хэрэглэх үед нь 
заавал авчруулсан байх 
ажлыг цаг алдалгүй 
зохион байгуулах 
хэрэгтэй. 

Амьдрал дээр байдаг 
аливаа санамсаргүй 
үзэгдлүүдийг 
судлахад зоос, шоо, 
ээрүүл, шагайгаар 
төлөөлүүлэх нь 
тохиромжтой байдаг 
ба энэ нь тухайн 
үзэгдлүүдийг 
загварчилж байгаа 
сонгодог хэлбэр нь 
юм.  

Явцын үнэлгээ:  
1. Дараах үзэгдлүүдээс тэнцүү боломжтой байж болох үзэгдлүүдийг нэрлээрэй: шоо орхиход 2 ба 6 оноотой талсуудаараа буух 
үзэгдлүүд, шагай орхиход тэмээ, ямаа буух үзэгдлүүд, өдөр баруун зүүн талын цонхоор нар тусах үзэгдлүүд,  
2. Цаг агаартай холбоотой гарцаагүй, боломжгүй үзэгдлүүдийн жишээ гаргаарай. 
 

 

 
Суралцахуйн зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн  
Багшид өгөх санамж 

Магадлалын хэмжээ  
0-ээс 1-ийн хооронд 
байдгийг  ойлгох, 
хэрэглэх 

Бидний сонирхож байгаа (ивээх) үзэгдлийн тоо нь 
нийт үзэгдлийн ямар(хэдний хэдэн) хэсгийг эзэлж 
байгааг харуулдаг учир магадлалын хэмжээ  1-ээс 
хэтрэхгүй тоо байна. Харин хамгийн багадаа 0 
байна. Эндээс дүгнэвэл магадлалын хэмжээ  0-
ээс 1-ийн хооронд байдаг. Жишээ нь зоос орхиход 

Зоос, ээрүүл, 
шоо, шагай 

Зоос орхиход тоогоор эсвэл сүлдээр 
буух үзэгдлийн магадлал, шоо 
орхиход аль нэг тоогоороо  буух 
үзэгдлийн магадлал, таван талтай 
ээрүүл эргүүлэхэд аль нэг  ирмэгээр 
буух магадлалыг олуулна. 
Туршилт хийх шагайг сонгон авах: 



тоогоор буух үзэгдлийн магадлал 
2

1
-тэй, шоо 

орхиход 1-ээр буух үзэгдлийн магадлал 
6

1
-тэй тус 

тус тэнцүү байх ба нэг шагай орхиход морь буух 
үзэгдлийн магадлал хэд болох нь тодорхойгүй 
байдаг. Лав л хонь буух үзэгдлийн магадлалаас 
бага байна. 

Туршилт хийх шагайг олдсон шагай 
болгоноор хийх нь учир дутагдалтай. 
3 –аас дээш насны эрүүл хонины 
шагай байвал тохиромжтой,  үүнээс 
нас гүйцсэн эр хонь, хуцны шагай 
тохиромжгүй. Ийм шагай нь бусад 
шагайнаас содон биш, их том биш, 
бас жижиг биш байдаг. Шагай нь 
сайтар засагдсан (мах, шөрмөсийг 
цэвэрлэсэн) байх хэрэгтэй ба 
будагдсан байж болно. Хүүхэд бүрийг 
өөрийн гэсэн нэг шагайтай байхыг 
зөвлөх хэрэгтэй. 

Явцын үнэлгээ:  
1. Нэг шагай орхиход  
а) Онх буух, хонь ямаа хоёрын аль нэг нь буух, шагай аль ч талаараа буухгүй эргэлдсээр байх, ямар ч хамаагүй байрлалаар тогтох 
эдгээр үзэгдлүүдийн талаар ярилцаарай. 
б) а)-д дурдсан үзэгдлүүдийн магадлалыг магадлалын хуваарь дээр баримжаагаар дүрсэлж үзүүл. 
2. Шоо орхиход  
а) Аль нэг оройгоороо тогтох үзэгдэл, аль нэг ирмэгээрээ тогтох үзэгдэл, аль нэг талсаараа тогтох үзэгдлийн талаар дүгнэлт өг. 
б) Дээрх үзэгдлүүдийн магадлалыг магадлалын хуваарь дээр баримжаагаар дүрсэлж үзүүл. 

 

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Ижил боломжтой үр дүн бүхий ажиглалт, 
туршилтаар илрэх үзэгдлийн магадлалыг 
олох 

Зоосны нэг талаараа буух боломж нь нөгөө талаараа буух боломжтой адилхан, шооны 
1-ээр, 2-оор, 3-аар, 4-өөр, 5-аар, 6-аар буух боломжууд мөн адилхан болохоор зоосны 

нэг талаараа буух магадлал 
2

1
, шооны 1-ээр, 2-оор, 3-аар, 4-өөр, 5-аар, 6-аар буух 

магадлал 
6

1
-тэй тэнцүү. Яг энэ загварт тохирох ямар ямар үзэгдэл байж болох талаар 

бодож олно. Уутанд хийсэн ижил юмсаас таамгаар авах, ангийн журналаас хүүхдийн 
нэрийг таамгаар цохох гэх мэт 

Хэрэглэгдэхүүн: Зоос, ээрүүл, шоо, шагай 

Багшид өгөх санамж: Аль ч талсаараа ирмэгээрээ буух нь тэнцүү боломжтой байвал зөв шоо, зөв ээрүүл гэнэ. Амьдрал дээр зөв биш 
болгох маш амархан байдаг. Жишээлбэл ээрүүлний нэг ирмэг орчимд бохь наах, шооны нэг талсад хадаас шаах гэх мэт)  
Зоос, шоо, ээрүүл нь зөв байх ёстойг багш өөрөө сайн анхаарах хэрэгтэй бөгөөд шаардлагатай үед суралцагсдад сануулж болно. Зоос 
орхиход тоогоор эсвэл сүлдээр буух үзэгдлийн магадлал, шоо орхиход аль нэг тоогоороо  буух үзэгдлийн магадлал, таван талтай 
ээрүүл эргүүлэхэд аль нэг  ирмэгээр буух магадалалыг олуулна. Харин энэ хэсэгт шагай тохиромжгүй гэдгийг суралцагсадтай 
зөвлөлдөх, 
Ихэвчлэн дан үзэгдлийн магадлалыг бодно. 



Явцын үнэлгээ: 
1. 1, 2, 3, 4 тоотой дөрвөн талт ээрүүлийг эргүүлэхэд  

а) 3 гэсэн тоогоор буух магадлалыг ол. 
б) тэгш тоогоор буух магадлалыг ол. 
в) 4 –өөс бага тоогоор буух магадлалыг ол. 
г) 4 –өөс их тоогоор буух магадлалыг ол. 
д) 5 –аас бага тоогоор буух магадлалыг ол. 

2. Шоо орхиход а) сондгой тоогоор буух үзэгдлийн магадлалыг ол. б) 1 эсвэл 6 тоогоор буух үзэгдлийн магадлалыг ол. 

 

 
Суралцахуйн зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн  
Багшид өгөх санамж 

Тухайн нэг үзэгдлийн хувьд бүх 
нийцгүй үр дүнгүүдийг олж тогтоох 

Зоос орхиход тусах боломжууд Тоо, Сүлд 
Шоо орхиход тусах боломжууд: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
Тэнгэр: нартай, сүүдэртэй 
Манай гэр эзэнтэй, эзэнгүй байх 
Хэн нэгэн хүнийг сонгон авахад тэр: хүүхэд 
нас, залуу нас, идэр нас, өндөр нас, өтөл 
насандаа байх 
Гэх мэтээр аливаа үзэгдлийн бүх нийцгүй үр 
дүнгүүдийг нэг бүрчлэн олж, жагсаан бичих 
буюу тоочин хэлэх чадвартай байна. 

Зоос, ээрүүл, шоо, шагай 
бусад 

Ээрүүлийг хүүхдээр 
хийлгэн ашиглах нь үр 
дүнтэй.  
Ээрүүл (spinner, 
гироскоп) хийх арга. 
Зөв олон өнцөгтийг 
хатуу цаасан дээр 
хэвлэж хүүхэд бүрт 
тараана. Хүүхдүүд 
түүнийг тойруулан 
хайчлаад төвийг 
цоолон шүдэнзний 
мод хатгаснаар ээрүүл 
бэлэн болно. 

Явцын үнэлгээ:  
1. Халаасандаа цагаан, шар өнгийн теннисний бөмбөг хийсэн байв. Таамгаар нэгийг нь авахад гарах үзэгдлүүдийг жагсааж бичээрэй. 
Тэд нийцтэй юү? 
 

 

 

 



X БҮЛЭГ. ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР 

 10.1  Харьцаа, пропорц 
Хүрэх үр дүн.  Тоо, хэмжээг өгсөн харьцаагаар хоёр болон гурван хэсэгт хуваах, тоо, хэмжээг харьцуулахад процентийг хэрэглэх;  
харьцаа, пропорц оролцсон хялбар асуудал шийдвэрлэх; шууд  пропорционал хамаарлыг олох, таних, өдөр тутмын амьдрал дахь 
хэрэглээг ойлгох, тайлбарлах чадвартай болно. 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

• Тоо хэмжээг 
харьцуулах, 
жишихэд 
процентийг 
хэрэглэх 

 

• Тоо хэмжээг харьцуулах, жишихэд процентийг хэрэглэх 

Анги 6а 6б 6в 6г 

Сурагчийн 
тоо 

40 30 36 25 

Бодлого 1. 6а ангийн сурагчдын тоог бусад ангийн сурагчдын 
тоотой харьцуулсан харьцаа зохиож, процентоор илэрхийлье. 

         
30 3 25 75

75%
40 4 25 100


  


,  

36 36 2.5 90
90%

40 40 2.5 100


  


 

25 5 12.5 62.5
62.5%

40 8 12.5 100


  


 Эндээс харахад 6а ангийн 

сурагчдын тоог 100% гэж үзвэл 6б, 6в, 6г ангийн сурагчдын тоо нь 
6а ангийн сурагчдын тооны 75%,  90%,  62.5% болж байна. 
Бодлого 2. Хадгаламжид  300 000 төгрөг хадгалуулж 1 жилийн 
дараа 375 000 төгрөг болжээ. Жилд хэдэн хувиар өссөн бэ? 
Бодолт: 1 жилд нэмэгдсэн мөнгөний хэмжээг олж, анх байсан 
мөнгөний хэмжээнд харьцуулъя.  

75000 75 3 1 20
20%

375000 375 15 5 100
     -оор өссөн байна. 

• Тооны процент, хэсгийг чээжээр тооцоолох  
50 г,  320 м,  150 000 төгрөг, 4.5 кг тус бүрийн 20%,  50%,  1%,  
10%,  25%-ийг ол. Жишээ нь эдгээр хэмжээний 20%-ийг олох 
нь 

 
 

 
-ийг олох буюу 5-д хуваахтай ижил байна. 

 

 
×ээж тооллын 
дасгалууд 
 
Явцын үнэлгээ:  
 
1. Болор 25 

асуултын 21-д 
нь зөв 
хариулсан бол 
нийт асуултын 
хэдэн хувийг 
зөв хариулсан 
бэ? 

2. 4 га газрын 70% 
-д хүнсний 
ногоо тарьжээ. 
Хүнсний ногоо 
тариалаагүй 
хэсгийг нийт 
хэсэгт 
харьцуулсан 
харьцааг ол. 

 
Өмнөх ангид тооны 
процентийг олох 
чадвар эзэмшсэн, 
үүнийг сэргээн 
бататгахаас гадна 
тоо, хэмжээг 
харьцуулан харьцаа 
зохиож түүнийгээ 
процентоор 
илэрхийлэх чадвар 
эзэмшүүлэхэд 
анхаарна. Мөн тоо, 
хэмжээний процент, 
хэсгийг чээжээр олох 
чадвар эзэмшүүлэх 
нь чухал. Жишээ нь,  
Өгсөн тооны 72%-ийг 
олохдоо 
72%= 50%+20%+2% 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
 гэж 

хэсгээр илэрхийлж, 
чээжээр тооцоолж 
болно. 

 

 

 

 



Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

 

• Харьцааг 
ойлгох, 
тэмдэглэх, 
тоо, хэмжээг 
өгсөн 
харьцаагаар 
хоёр ба 
гурван хэсэгт 
хуваах, 
асуудал 
шийдвэрлэх 

Харьцааг тэмдэглэх, хялбарчлах 
Бодлого 1. Анги 24 охин, 18 хүүтэй бол а. Охид ба 
хөвгүүдийн тооны харьцааг ол. б. Охидын тоог нийт 
хүүхдийн тоонд харьцуулсан харьцааг ол. 
а. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг 24 : 18,  эсвэл   18 : 
24 гэж бичиж болно. Үүнийг энгийн бутархайгаар 

илэрхийлж, тайлбарлах   
18 3

18: 24 3: 4
24 4

     

б. Охидын тоог нийт хүүхдийн тоонд харьцуулбал: 

24 4
24 : 42 4 :7

42 7
      тайлбарлах, 

Дээрх бодлогоос харахад 18: 24 3: 4 ,   24: 42 4:7  

харьцаанууд хос хосоороо тэнцүү бөгөөд  18: 24  

бутархайг хурааж   3: 4 ,   24: 42  бутархайг хурааж 4 :7  

гэсэн үл хураагдах хэлбэрт оруулсан байна.  3 : 4, 4 : 7  -г 
харьцааны хялбар хэлбэр гэнэ. 
• Тоо, хэмжээг өгсөн харьцаагаар хуваах, асуудал 

шийдвэрлэх 
Бодлого 2. Биеийн тамирын хичээл дээр 36 сурагчийг 4 : 
5 харьцаагаар хоёр багт хуваажээ. Эхний баг нь модон 
морин дээгүүр харайж, дараагийн баг нь өндрийн 
харайлтаар хичээллэсэн бол а. Аль баг нь нөгөөгөөсөө 
хэдэн сурагчаар илүү байсан бэ? б. Модон морин дээгүүр 
харайсан багийн сурагчдын тоог нийт сурагчдын тоонд 
харьцуулсан харьцааг ол.  
Бодлого 3. 8 см урттай хэрчмийг 1 : 3 : 4  харьцаагаар 
гурван хэсэгт хувааж зурах 

 
Өгсөн 
харьцаануудыг  
хялбарчлах 
(Бутархайг хураах) 
даалгаврууд 
 

15

25
 

27

45
 

18

24
 

22

33
 

42

35
 

64

36
 

121

110
 

144

120
 

150

225
 

 
Харьцааны талаар өмнөх 
ангиудад ойлголттой болсон, 
үүнийг сэргээн бататгахаас 
гадна энэ ангид харьцааг 
хялбарчлах буюу түүнтэй тэнцүү 
харьцаа болох үл хураагдах 
бутархайгаар илэрхийлэх 
чадвар олгоход анхаарна. Нэг 
юмны тоо хэмжээг нөгөө юмны 
тоо хэмжээнд харгалзуулсан 
жишгийг харьцаа 
хэмээн ойлгох бөгөөд харьцааг 

:a b  болон  
a

b
 бичлэгийн 

алинаар ч тэмдэглэж болно. 
Жишээ нь, Бодлого 1-ийн 

18 3

24 4
  эдгээр нь тэнцүү 

бутархайнууд бөгөөд  18: 24  

харьцааг хялбарчилбал 3: 4  

болно. Мөн өмнөх ангид тоо, 
хэмжээг өгсөн харьцаагаар хоёр 
хэсэгт хувааж сурсан, үүнийг 
өргөсгөн тоог өгсөн харьцаагаар 
3-4 хэсэгт хуваах, хэмжигдэхүүн 
оролцсон, ахуй амьдралын 
жишээн дээр судлах нь чухал.  

Явцын үнэлгээ:  
1. Харьцаануудыг хялбарчилж бич. а. 45 : 36   б. 18 : 24   в. 28 : 40  г. 9.9 : 8.8 
2. AB хэрчмийн урт нь 6.5 см бол уг хэрчмийг 5 : 4 : 3  харьцаатай гурван хэсэгт хувааж зур.  
3. Автобусанд 72 зорчигч явсан бөгөөд хүүхэд ба насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний  тооны харьцаа 3 : 2 : 4 байсан бол хэдэн хүүхэд 
явсан бэ? 
 

 

 

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа Багшид өгөх санамж 

• Пропорцын чанар, 
түүнийг асуудал 
шийдвэрлэхэд хэрэглэх 

 

 Харьцаа ба пропорцын хоорондын хамаарлыг ойлгох, 

Жишээ нь: а. 9 :6  ба 3: 2  харьцаанууд тэнцүү юу? 

Яагаад тэнцүү вэ?  Дүрс болон хэрчмийг ашиглан эдгээр 
харьцааг тайлбарлаж болно.  

б. 12: 4 :7  в. :10 6 :5  харьцаанууд тэнцүү 

байхаар тохирох тоог олж, тайлбарлах, 
в. Пропорцын чанарыг гаргах, хэлэлцэх 

12: 21 4:7  буюу 
12 4

21 7
  ,   21 4 12 4    болохыг 

ажиглах, тайлбарлах, дүгнэлт гаргах 

• Асуудал шийдвэрлэх 

Бодлого 1. Жимсний ундаа бэлтгэхээр ус ба жимсний 
өтгөрүүлсэн шүүс 3 : 1 харьцаатай авчээ. а. Нэг хүний 
250 г жимсний ундаа бэлтгэхэд ямар хэмжээний ус ба 
өтгөрүүлсэн шүүс хэрэгтэй вэ?  б. Ийм жишгээр гурван 
хүний жимсний ундаа бэлтгэхэд ус ба жимсний 
өтгөрүүлсэн шүүс ямар харьцаатай, тус бүр ямар 
хэмжээтэй орох вэ? 

Бодлого 2: Лаа 25 см урттай байсан бөгөөд лааг 
асаагаад 12 мин болсны дараа 20 см урттай болсон, 
тэгвэл лаа бүтнээрээ асаж дуустал ямар хугацаа 
зарцуулах вэ? 

 
Харьцаа, пропорцын талаар өмнөх мэдлэг, 
чадварыг сэргээн бататгана. Энэ ангид 
пропорцын үндсэн чанарыг сурагчдаар 
гаргуулах, пропорцын аль нэг гишүүн нь 
мэдэгдээгүй тохиолдолд олох чадвартай 
болгоход анхаарна. Хоёр харьцааны 
тэнцэтгэлийг пропорц гэдэг.  

 , 0b d  ,  
a c

b d
  эдгээр тоонууд пропорц 

үүсгэхийн тулд  ad bc  чанар биелэгдэх 

ёстой. Үүнийг пропорцын үндсэн чанар гэдэг. 
Нэр томьёо: пропорц, захын гишүүд, дунд 
талын гишүүд 
Пропорц ашиглан ахуй, амьдралын асуудал 
шийдвэрлэхэд анхаарна. Пропорцын 
гишүүдийн тоон утга нь  натурал тоо, аравтын 
бутархай байх тохиолдолдлыг судална. Мөн  
харьцаа, пропорцын тухай ойлголтоо ашиглан 
план зураг, аяллын маршрут, газрын зураг 
дээр ажиллах, процент олох зэрэг асуудал 
шийдвэрлэхэд хэрэглэж чаддаг байх нь чухал.  
Хэрэглэгдэхүүн.  
Нэмэлт даалгаврууд 

Явцын үнэлгээ:  

1. Пропорцын мэдэгдээгүй байгаа гишүүнийг ол. а. 96:160 3: x   б. 6.8: 4 :1x   в. :3 10.8:9x   

2. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй талбайн урт ба өргөн нь 9 : 5 харьцаатай бөгөөд периметр нь 5600 м байсан бол талбай нь ямар болох вэ? 
3. Улаанбаатараас Өвөрхангай хүртэл 430 км бөгөөд энэ зайг газрын зураг дээр 4.3 см хэрчмээр дүрсэлсэн бол: а. Газрын зураг дээр 2.64 
см-ээр дүрслэгдсэн зайн бодит хэмжээг ол. б. Газрын зургийн масштабыг ол. 

 

 

 

 

 



Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа Хэрэглэгдэхүүн Багшид өгөх санамж 

• Шууд 
пропорционал 
хамаарлыг 
олох, таних, 
хялбар асуудал 
шийдвэрлэх 

• Шууд пропорционал хамаарлыг  ойлгох, таних, 

Хугацаа 1 цаг 2 цаг 3 цаг 4 цаг 5 цаг 

Ажлын хөлс 7500 15000 22500 30000 37500 

Цагийн ажилчны ажлын хөлсийг хүснэгтээр үзүүлжээ.  
а. Дээрх хүснэгтээр ажлын цаг ба ажлын хөлс нь яаж өөрчлөгдөж 
байна вэ? б. Энэ жишгээр 40 цаг ажиллахад ямар хөлс авах вэ? 
 

7500 15000 22500 30000
7500

1 2 3 4
     гэдгийг ажиглах, 

тайлбарлах, 40 цагт 7500 40 300000  төгрөг авна. Дээрх 

хамаарлыг шууд пропорционал хамаарал, 7500k   тоог 

пропорционалийн коэффициент гэдэг.  7500, 15000, 22500, 30000 
тоонуудыг 1, 2, 3, 4 тоонуудад пропорционал байна гэдэг.  
в. Дараах хамаарал шууд пропорционал хамаарал мөн үү? 

x 1 2 3 4 5 

y 25 40 75 80 125 

x-ийг  y-д харьцуулсан харьцаа зохиоё 

1 3 5

25 75 125
    болон 

2 4

40 80
  бутархайнууд тэнцүү байна гэдгийг 

ажиглах, тайлбарлах 
г. Дараах хүснэгтээр шууд пропорционал хамаарал өгөгдсөн бол 
хоосон нүдийг нөхөөрэй. K=? 

x 2 4 6 8 10 

y 11  33   

• Асуудал шийдвэрлэх, Жишээ нь: 
Бодлого: Машин 140 км-т 12 л түлш зарцуулдаг бол  6 л, 4 л, 2 л 
, 8 л, 10 л түлшээр тус бүр ямар зайг туулах вэ? 

Шууд 
пропорционал 
хамааралтай 
хүснэгтэн 
мэдээлэл 
 
Явцын үнэлгээ: 
 
1. Дэлгүүрт 6 

ширхэг 
өндгийг 2700 
төгрөг, 8 
ширхэг 
өндгийг 3600 
төгрөгөөр 
багцлан зарж 
байсан бол 
ийм жишгээр 
12 ширхэг, 20 
ширхэг 
өндгийг ямар 
үнээр зарах 
вэ? 

2. Хүснэгтээр 
өгсөн шууд 
пропорциона
л хамаарлын 
хоосон 
нүдийг нөхөх 
даалгавар 
өгч болно. 

 
Шууд пропорционал 
хамаарлын талаарх 
ойлголтыг шинээр өгнө.  
Х ба Y хэмжигдэхүүнүүдийн 

хувьд 
y

x
 харьцаа нь ямар 

нэг тогтмол тоотой тэнцүү 
бол эдгээрийг шууд 
пропорционал хамааралтай 
хэмжигдэхүүнүүд гэдэг. 

y
k

x
  буюу k-г 

пропорционалийн 
коэффициент гэнэ.   
Шууд пропорционал 
хамаарлын талаар анхны 
ойлголтыг шинээр өгөх 
бөгөөд x төд дахин өсөхөд 
(буурахад) y нь мөн төд 
дахин өснө (буурна) гэсэн зүй 
тогтлыг ажиглуулах нь чухал. 
Шууд пропорционал 
хамаарлын талаар 7 дугаар 
ангид үргэлжлүүлэн судлах 
бөгөөд  шууд пропорционал 
хамаарлын графикийг 6-7 
дугаар ангийн алгебрийн 
агуулгаар байгуулж сурна 
гэдгийг анхаараарай. 
Харьцаа, шууд пропорционал 
хамаарал оролцсон амьдрал, 
ахуйн асуудал шийдвэрлэхэд 
анхаарна.  
 

 

 

 



10.2 Дараалал 

Хүрэх үр дүн. Тоон болон дүрсэн дарааллын гишүүдийн зүй тогтлыг  олж, өөрийн үгээр тайлбарлах, дарааллыг үргэлжлүүлэх чадвар 
эзэмшинэ. 

 

 

 

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Үйл ажиллагаа Багшид өгөх зөвлөмж 

Дарааллын 
гишүүдийн зүй 
тогтлыг олох,  
үргэлжлүүлэх, 
бутархай болон 
бүхэл тоон 
дараалал 
байгуулах  
 

Дараагийнх нь хэд вэ?  
Миний дүрэм? тоглоомууд 
тоглох: 
Аргачлал:  
● Сурагчдад жижиг цагаан 
самбар эсвэл хуудсын дөрөвний 
нэгтэй тэнцүү 3-4 ширхэг цаас 
өгсөн байна. Самбарт 1 3 5 7  
тоонууд бичнэ. Дараагийн тоо 
нь хэд вэ? гэж асууна. Сурагчид 
цагаан самбар эсвэл цаасан 
дээрээ хариултаа бичээд өргөн 
харуулна. Багш нэг сурагчийг 
сонгон олсон дүрмийг нь 
хэлүүлнэ. 
● Самбарт 1 3 6 10 тоонууд 
бичиж дараагийн тоог асууна 
● Самбарт 1 2 4 7 11 дараалал 
бичээд дараагийн тоог асууна.  
● Самбарт 1 1 2 3 5 тоонууд 
бичиж дараагийн тоо хэд вэ? 
гэж асууна. 
● Сурагчид нэг нэгээрээ эсвэл 
багаар хуваагдан өөрсдийн 
дүрмээр дараалал зохиож, 
бусдаасаа дараагийн тоо ба 
дүрмийг асууж болно.  

Энэ сэдвийг үзсэнээр бүхэл тоон дарааллын эхний хэдэн (ихэвчлэн 4-5 гишүүн) 
гишүүн өгөгдсөнөөр дараагийн хэд хэдэн гишүүнийг бичих, тэр гишүүдийг хэрхэн 
олсон дүрмээ тайлбарлах чадвар эзэмшинэ. Өмнө дурьдсан үйл ажиллагааг 
хичээлийн эхэнд бие халаалт болгож явуулж болох юм. 
● Хэрвээ дараагийн тоог бүгд буруу олбол “ нэг нэг тоо алгассан байгааг хараарай” 
эсвэл “бүгд сондгой тоонууд байна!” гэх мэт дөхүүлж өгөөд дахин хариултыг 
өргүүлж болно. 
● Хоёр дахь дарааллын дараагийн нэгээс хоёр тоог (15 ба 21) сурагчид олмогц 
(цаасан дээр бичүүлэхгүй шууд нэг дуугаар хэлүүлж болно) дүрмээ тайлбарлахыг 
хүснэ. Тэд дүрмийг ихэвчлэн шууд олж чаддаг. Харин үүний дараа багш самбар 
дээр нэг цэг, дараа нь 3 цэг, 6 цэгийг зурагт үзүүлснээр зураад дараа нь ямар зураг 
байхыг зуруулаад өргүүлж болно. 

Үүний дараа энэ дараалал зурагтай ямар 
холбоотой байгааг тайлбарлуулна. Эцэст нь 1 3 
6 10 … тоонуудыг “гурвалжин тоо” гэж нэрлэдэг 
тухай ярьж өгөөрэй.  

● Гурав дахь дарааллын дараагийн гишүүд (16 ба 22 ) ба дүрмийг сурагчид шууд 
хэлэх байх. Учир нь өмнөхтэй бараг ижил дүрэмтэй.  
● Дөрөв дэх, Фибоначчийн дарааллын хувьд өөр дүрэмтэй тул сурагчид зөв хариу 
олохгүй байвал багш өөрөө нэг гишүүн нэмж бичээд асуултаа давтаж болно. 
Сурагчид өөр өөр дүрэм олсон бол тус бүрийг нухацтай хэлэлцэж, дарааллын 
гишүүд уг дүрмээр гарч байгаа эсэхийг шалгаж үзвэл сайн. Заримдаа сурагчид 
өгсөн дараалалд тохирох өөр дүрэм олчих нь ч бий. Тэгвэл түүнд “энэ сайн дүрэм 
байна, тэхдээ миний санаанд ороогүй юм байна” гэж хэл. Ер нь “зөв” эсвэл “буруу” 
гэж үзэл санааг үнэлэхээс зайлсхийх нь дээр.  
● Сурагчдаасаа хэт ярвигтай дүрэм бодож олохгүй байхыг сануулахаас гадна 
тодорхой хугацаанд даалгавар гүйцэтгүүлж, дэг журам баримтлах хэрэгтэй. 
 



 

 

 

Суралцахуйн 
зорилт 

Үйл ажиллагаа Багшид өгөх зөвлөмж 

Дүрсүүдийн 
дараалал 
зохиох, 
дүрсүүдийн 
хялбар  
дарааллын зүй 
тоглыг олох, 
үргэлжлүүлэх 

 

1-р дүрс 

 
2-р дүрс 

 
3-р дүрс 
Дээрх дүрсэн дарааллын хувьд 
дараагийн дүрс, 6-р дүрс, 9-дүгээр 
дүрсийн квадратын, улаан, хөх, 
ногоон квадратын тоог олох 
даалгаврыг хүснэгтээр өгч болно.  
Бүтээлч даалгавар 
Дөрвөлжин шугамтай цаасан дээр 
өөрсдийн дүрсэн дараалал зохио. 
Тэр нь дор хаяж хоёр тэгш хэмийн 
тэнхлэгтэй, дор хаяж эхний 3-4 
алхмыг нь харуулсан, ердийн 
шугаман өсөлттэй байх хэрэгтэй.  

Дүрсэн дарааллын нэг жишээ бол өмнөх хэсэгт үзсэн “гурвалжин тоо”-ны 
дүрслэл юм. Өнгийн квадратуудаас тогтох тэгш өнцөгтийн дарааллын хувьд 
сурагчдын дэвтэрт дараах хүснэгтийг бөглүүлж болно. Гол нь 4-р ба 10-р 
дүрсийн квадратын тоог олох ёстой. 

Дугаар 1 2 3 4 10 

ногоон      

улаан      

хөх      

 
Мөн дараах асуултууд асууж болох юм. 

1. 0 дүгээр дүрс ямар байх бол? 
2. Аль өнгийн квадратын тоо хамгийн бага хурдтай өсч байна вэ? 
3. 6-р дүрсэд өнгө бүрээс хэчнээн квадрат байх вэ? 
4. Аль нэг дүрсэд 42 цэнхэр квадрат байх болов уу? Байвал хэддүгээр 

дүрсэд байх вэ? 
5. Дүрсүүдийн нийт квадратын тоог ол. 

Хариултуудыг дээрх шиг хүснэгт байдлаар сурагчдаас авч болно. 
 

Дарааллын ямар нэг дурын дугаартай гишүүнийг олох. Энэ нь арай өндөр 
түвшний чадвар юм. Жишээ нь дарааллын гишүүдийн зүй тогтлыг мэдсэнээр  
6–р гишүүнийг шууд хэлэх боломжгүй, өмнөх бүх гишүүдийг нь дэс дараалан 
олж байж олох болно. Тиймээс 10-р гишүүнийг шууд олох дүрэм байдаг болов 
уу? гэсэн асуулт гарна.  
Сурах бичигт байгаа ерөнхий гишүүний томьёо олох тухай зааврыг сурагчдад 
эзэмшүүлэхийн тулд: 

 Дэс дараалсан тэгш (2-т хуваагддаг) тоонуудын дараалал 2n 

 Дэс дараалсан сондгой тоонуудын дараалал 2n-1  
Гэсэн ерөнхий гишүүний томьёотой байдгийг ойлгуулах хэрэгтэй.  

Дугаар 1 2 3 4 9 

ногоон      

улаан      

хөх      

Дарааллын гишүүд 2-оор ихэсч байвал ерөнхий гишүүний томьёо нь 2n-ийг 
агуулсан байна. Үүнийг “2 дээр суурилах” гэж хэлдэг. Түүнчлэн дарааллын 
гишүүд 3-аар ихэсч байвал ерөнхий гишүүний томьёо нь 3n-ийг агуулна гэсэн 
үг. Тэгээд ийм “суурь” дарааллын гишүүд ба өгөгдсөн дарааллын гишүүдийг 
харьцуулан ажиглаж хэдээр зөрөөтэй байгааг тооцон  ерөнхий гишүүний 

томьёог нь олж байгаа юм шүү. 



XI БҮЛЭГ.  ГЕОМЕТР БА ХЭМЖИГДЭХҮҮН   

11.1. Байршил, хөдөлгөөн 
Хүрэх үр дүн. Тэгш өнцөгт координатын хавтгайд өгсөн координаттай цэгүүдээр хялбар дүрс байгуулах; дүрсийн тэгш хэмт чанарыг  
тодорхойлох, тайлбарлах; дүрсийн  тэгш хэмийн тэнхлэг (төв)-ийг таних, зурах, эргэлтийн тэгш хэмийн эрэмбийг олох; тэгш хэм, 
эргүүлэлт, параллель зөөлтөөр дүрсийг хувиргах, хувиргалтыг таних;  тэнцүү дүрсүүдийн чанар, гурвалжны тэнцүүгийн шинжийг ойлгох, 
хэрэглэх чадвартай болно. 
 

Суралцахуйн 
зорилт 

Сурах үйл ажиллагаа 

Тэгш өнцөгт 
координатын 
хавтгай дахь  
цэгийн 
координатыг 
унших, бичих, 
өгсөн 
координаттай 
цэгийг тэмдэглэх, 
хялбар дүрс 
байгуулах   
 

 Обьектын байрлалыг тодорхойлдог өгөгдлүүдийн нийлбэрийг координат гэнэ. 
Жишээлбэл: Bагон,купе,суудлын дугаар  газрын зураг дээрхи өргөрөг,уртраг г.м 
Энд тоо ,үсэг болонтэмдэглэгээнүүдийн цуглуулгаар обьектийн байрлалыг илэрхийлнэ. 
Координатын хавтгайг унших чадвартай болох жишээлбэл онгоц буудах тоглоом: 
- Bd3 Bb7 , Nc3 Nf6 нүүдлийг унших 
- (5,3),(4,2) бичлэгийг уншиж онгоц буудах 

 Координатын хавтгай дахь цэгийн координатыг унших , тэмдэглэх 

 *Эрхий мэргэн* тоглоом тоглох 

 Координатын хавтгайг зурахын тулд гурвалжин шугам хэрэглэн перпиндикуляр шулунуудыг зурна. 

   
 
• Францийн математикч Декарт (1596-1650) хавтгай дээрхи цэгийн байрлалыг хоёр өгөгдлийн тусламжтайгаар  

тодорхойлсон.   
Харилцан перпендикуляр шулуунууд ба тэдгээрийн огтлолцлолын цэгийг хамтад нь координатын систем 
гэнэ. Координатын тэнхлэг гэж координатын системийг бүрдүүлж байгаа шулуунууд юм. 
Координатын системийг агуулсн хавтгайг координатын хавтгай гэнэ.Энэ хавтгайг XOY гэж тэмдэглэнэ. 

• Перпендикуляр шулуунууд дээр огтлолцлолын цэгээс эхлэн нэгэн ижил хэрчмүүдийг таслан аваад 
координатуудыг тэмдэглэнэ. 

• (3; 3); (0; 3); (-3; 2); (-5;2); (-7;4); (-8;3); (-7;1); (-8;-1); (-7;-2); (-5;0); (-1;-2); (0;-4); (2;-4); (3;-2); (5;-2); (7;0); (5;2); 
(3;3); (2;4); (-3;4); (-4;2); нүд( 5;0). Загасыг координатын хавтгай дээр зуруулаарай. 
 

Багшид өгөх зөвлөмж: IV ангид нэгдүгээр мөчид,  V ангид координатын хавтгайн 4 мөчид  бүхэл тоон координаттай цэг тэмдэглэх, 
цэгийн координатыг унших чадвартай болсон . Энэ ангид өмнөх ангид үзсэн мэдлэг,чадварыг бататгаж,  хялбар дүрс байгуулах 
чадвартай болно. 6-9 дүгээр ангид зөвхөн бүхэл тоон координаттай цэгүүдийг л авч үзнэ гэдгийг анхаараарай. 
Сурагчдаар амьтан, дүрсийг  цэгүүдийг холбож зуруулбал сонирхолтой байна. Сурагчид өөрсдөө зохиож зурж болно. Коорпинатын 
шулуун болон эхийн хувьд тэгш хэмтэй цэгүүдийг таних, тэмдэглэх талаарх өмнөх ангид үзсэн ойлголтыг бататгана  

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Дүрсийн  тэгш хэмийн 
тэнхлэг (төв)-ийг таних, 
зурах, эргэлтийн тэгш 
хэмийн эрэмбэтэй 
дүрсийг таних 

• Хавтгайн цэг ба дүрсийг 
хувиргах: 
– Өгсөн шулууны хувьд 

тэгш хэмтэй 
байгуулах 

– Өгсөн цэгийн хувьд 
тэгш хэмтэй 
байгуулах 

– Өгсөн цэг дээр төвтэй 
цагийн зүүний дагуу 
болон эсрэг чиглэлд  
   ,      ,     -аар  
эргүүлэлтийг таних 

– Параллель зөөлтөөр 
шилжүүлэх, шилжилт 
хийх  чиглэлээ 
тодорхойлох 

  

   Зөв дүрсүүдийн хувьд тал, өнцөг, тэгш хэмийн чанарыг мэдэх, хэрэглэх дасгал бодлого бодуулна.   
дүрсийн тэгш хэмийг дараагийн хичээлүүд дээр илүү дэлгэрэнгүй үзэх учраас  зэв олон өнцөгтүүдийг 
нугалуулаад тэгш хэмийн тэнхлэгүүдийг тоолуулж олуулаад ярилцана.  

 Дүрсийн тэгш хэмт чанарыг тодорхойлох 
Бодит амьдралд байгаа амьтад, дүрсүүдийг тэгш хэмтэй эсэхийг тогтоолгоод хэрвээ тэгш хэмтэй 
дүрс байвал тэгш хэмийн тэнхлэгийг зуруулах, тоог олох  
Жишээлбэл Эрвээхий , навч , цэцэг г.м  

  Тэгш хэм, эргүүлэлт, параллель зөөлтөөр дүрсийг хувиргах, хувиргалтыг таних. 

 зургийн тэгш хэмийн шулууныг зуруулж тэгш хэмийн тэнхлэг гэдэг тодорхойлолтыг өгнө. 
Үүнтэй ижил тэгш хэмийн төвийг гаргаарай. 

Параллель зөөлтийг дүрс аль чиглэлд хэдэн нэгжээр шилжсэнийг сурагчдаар тайлбарлуулах болон 
шилжилт хийсэн чиглэлийг координатаар бичүүлэх . 
Жишээлбэл:  Өгсөн дүрсийг Ох тэнхлэгийн дагуу баруун гар тийш 3 нэгж, Оy тэнхлэгийн дагуу доош 5 
нэгж шилжүүлэхийг (3, -5) гэж тэмдэглэнэ.  
Эргүүлэлтийг тодорхойлоход эргэлтийн төв, өнцөг, чиглэл гурав байж эргүүлэлт нь тодорхойлогдоно 
гэдгийг сурагчдад ойлгуулах.     -ийн эргүүлэлт нь өөр ямар хувиргалттай ижил байгааг гаргуулах. 
Эргэлтийн өнцгийг транспортир хэрэглэн хэмжиж сурах. Хувиргалт өгснөөр зургаас хувиргалтуудыг 
таниулна.  
Эргэлтийн тэгш хэмийн эрэмбэ гэж  дүрсийг цагийн зүүний дагуу 360

0
–аар бүтэн эргүүлээд анхны 

байрлалд нь ирэхэд  өөр дээрээ хэдэн удаа давхцаж байгаа тоог хэлнэ. Жишээлбэл дараах дүрсийн 
эргэлтийн тэгш хэмийн эрэмбэ нь 4 байна.  
Бодлого1: Дараах дүрс хэдэн эргэлтийн тэгш хэмийн эрэмбэ, тэнхлэгийн тэгш хэмтэй вэ? 
Бодолт:  
8  тэгш хэмийн тэнхлэг 8 эргэлтийн эрэмбэтэй байна.  
Бодлого 2: Параллелограмын эргэлтийн эрэмбэ , тэгш хэмийн шулууны тоог ол.  
Бодолт:  Парааллелограмд тэгш хэмийн шулуун байхгүй , эргэлтийн эрэмбэ 2 

 
Багшид өгөх зөвлөмж: Өмнөх ангид тэнхлэгийн тэгш хэм, эргүүлэлт, параллель зөөлтийн талаар ойлголттой болсон бөгөөд үүнийг 
сэргээн бататгаж, VI ангид хялбар дүрсийг координатын тэнхлэг болон координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргахад анхаарах 
бөгөөд төвийн тэгш хэмийн хувиргалтыг шинээр үзнэ. VI ангид цэг, хэрчим, дүрсийг тэгш хэмээр хувиргах алгоритмыг гаргах хэрэглэх, 
арга барил эзэмшүүлэхэд анхаарна. Параллель зөөлтийн хувьд шилжилт  хийх чиглэлийг үгээр тайлбарлах болон координатаар 
илэрхийлэхийн аль алиныг эзэмшүүлэх  нь чухал. Эргүүлэлтийг ихэвчлэн координатын  эх дээр төвтэй цагийн зүүний дагуу болон эсрэг 
чиглэлд    ,      ,     ,     - аар  эргүүлэх эргүүлэлтийг таних, тайлбарлах хэмжээнд судална, байгуулалт хийх нь  дараагийн ангиудад 
хийгдэнэ. Эргэлтийн тэгш хэмийн эрэмбэ нь 2, 3, 4 байх дүрсүүдийг өгсөн дүрсүүдээс олох, дүрсийн тэгш хэмийн тэнхлэг, төвийг таних, 
зурах  чадвар эзэмшүүлнэ.  

 

 



Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

• Тэгш хэм, эргүүлэлт, 
параллель зөөлт 
хувиргалтуудаар 
дүрсүүд тэнцүү 
дүрсэд шилждэг 
болохыг мэдэх   

• Гурвалжны 
тэнцүүгийн шинжийг 
таних, ангилах, 
хэрэглэх,  тэгш 
өнцөгт гурвалжны 
талуудыг нэрлэх 

 Дүрсийг хувиргасны дараах дүр дүрс хоёрыг өмнөхийн адил харьцуулаад хувиргалтын дараах дүр нь 
хувиргалтын өмнөх дүрстэйгээ тэнцүү байна. Иймд хувиргалтуудаар зай хадгалагдана гэдгийг  
ойлгуулна. Зай өнцгийг шугам,транспортир хэрэглэн хэмжүүлнэ. 

 Гурвалжины  тэнцүүгийн ТТТ,ТӨТ, ӨТӨ –ийн шинжүүдээр шинжүүлж гаргуулахдаа хэрчмийн дүр нь 
түүнтэй тэнцүү урттай хэрчимд хувирдаг , өнцгийн дүр нь түүнтэй тэнцүү өнцөгт хувирдаг гэдгийг 
ойлгуулна.  

 Дээрх гурвалжны шинжүүдийг гаргуулахдаа аль шинжээр нь тодорхойлуулах гэж байгаа тэр тал, өнцгөө 
тод өнгөөр будсан зургуудыг хэмжүүлж гаргуулна.  

 Хэрэв хоёр гурвалжны бүх талууд  харгалзан тэнцүү байвал  эдгээр гурвалжныг  тэнцүү гурвалжнууд 
гэнэ. 

 Хэрэв хоёр гурвалжны хоёр тал тэдгээрийн хоорондох өнцөг харгалзан тэнцүү  байвал  эдгээр 
гурвалжныг  тэнцүү гурвалжнууд гэнэ. 

 Хэрэв хоёр гурвалжны хоёр өнцөг тэдгээрийн хоорондох талууд  харгалзан тэнцүү байвал  эдгээр 
гурвалжныг  тэнцүү гурвалжнууд гэнэ. 

 Нэг өнцөг нь 90
0
-тай тэнцүү гурвалжныг тэгш өнцөгт гурвалжин гэдгийг сурагчдад ойлгуулна. Сурагчдаар 

олон гурвалжин зуруулаад тэндээс нь тэгш өнцөгт гурвалжныг ялгаад ярилцаарай хэрвээ тэгш өнцөгт 
гурвалжин зурахгүй бол дөхүүлэх асуултаар гаргуулаарай.  

 Хамгийн урт талыг гипотенуз , богино хоёр талыг катет гэдгийг нэрлүүлж сургаарай.  

 Хэрэв хоёр тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз болон аль нэг катет нь харгалзан тэнцүү бол тэдгээр хоёр 
тэгш өнцөгт гурвалжнууд тэнцүү байна.  Үүнийг гурвалжны тэнцүүгийн шинжээр тэнцүүлнэ.  
Бодлого: Зургийг ажиглаж дүгнэлт гаргаад  RS хэрчмийн уртыг олоорой.  

 
Багшид өгөх зөвлөмж: Бага ангид эдгээр хувиргалтын талаар анхны ойлголттой болсон боловч тэнцүү хэрчмүүдийг таслан авах 
шулуунд перпендикуляр татах зэрэг байгуулалтын анхны ойлголтыг энэ ангид өгнө. Мөн эдгээр хувиргалтаар үүссэн дүр нь анхны 
дүрстэй тэнцүү гэдгийг нугалах, хайчлах, зөөх гэх мэт аргуудаар нотлоход анхаарна. Гурвалжны тэнцүүгийн шинжийг  шугам, 
транспортир хэрэглэн хэмжилт хийж шалгана. 
Бага ангид хурц, мохоо, тэгш, дэлгэмэл өнцгүүдийг мэддэг болсон  болохоор нэг өнцөг нь тэгш өнцөгтэй тэнцүү  гурвалжныг тэгш өнцөгт 
гурвалжин гэж ойлгуулна.  

 

 

 



11.2. КУБ БА ТЭГШ ӨНЦӨГТ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД   
Хүрэх үр дүн:  
Куб, тэгш өнцөгт параллелепипедийн дэлгээсийг таних, зурах, гадаргуун талбайг олох, тэгш өнцөгт параллелепипедийн эзлэхүүн олох 
томьёог гаргах, хэрэглэх чадвартай болно.  

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Куб, тэгш өнцөгт 
параллелепипедийн 
гадаргуун талбайн 
хэмжээг  түүний 
дэлгээсээр олох 
 

- Изометр цаас өгч янз бүрийн хэмжээтэй параллелепипед, кубын дэлгээсийг зуруулах. Зурсан дэлгээсээ 
нугалах замаар биет үүсгүүлж, тэр нь анхны биет мөн эсэхийг шалгуулах. 
- Нилээд хэдэн биетийн дэлгээс өгч түүн дотроос куб болон параллелепидийн дэлгээсийг олуулах. 
Дэлгээсийн талбайг болон дэлгээсээр хийсэн биетийн гадаргуун талбайг олуулж, дүгнэлт гаргуулвал    
зүгээр байх. 
-Багш кабинетийн ханыг дуу шингээх материалаар доторлох, шалаа хулдааслах,ангидаа дүүжин тааз хийх 
ажил төлөвлөв. Нийт ямар хэмжээний талбайд засварын ажил хийхээр төлөвлөв. Багшийн нэн түрүүнд хийх 
шаардлагатай ажил юу вэ?   
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Хана, шал, таазны  талбайн хэмжээг мэдэх, тэдгээрт ямар хэмжээний материал орохыг тооцоолох  
шаардлагатай.Үүний тулд бидний хичээллэдэг кабинет геометрийн ямар биет болохыг тогтоож, ангийн план 
зураг (дэлгээсээ) зурах 
II алхам: Өөрсдөө юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах   

- Ангийн урт, өргөн, өндрийг хэмжих 
- Дэлгээс дээр хэмжсэн хэмжилтүүдээ бичих 
- Дэлгээсийг бүрдүүлж байгаа тэгш өнцөгт бүрийн талбайг олох 
- Дэлгээс дээрх хэмжилтүүдээс ямар дүгнэлт гаргаж болох 
- Гаргасан дүгнэлтүүдээ нэгтгэн бичиж ерөнхий дүгнэлт гаргах 

III алхам:  Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх 
- Ангийн урт, өргөн, өндрийг хэмжинэ.  
- Дэлгээс дээр хэмжилтүүдээ бичнэ. 
- Дэлгээс дээрх зарим тэгш өнцөгтүүдийн урт, өргөн нь  тэнцүү гарна. Үүнээс шал болон тааз, урд хана 

болон хойд хана, баруун хана болон зүүн хананы хэмжээ ижил байна 
- Эсвэл талбайг нь олоод дээрх дүгнэлтийг гаргаж болох юм.   

IV алхам:  Шал болон тааз, урд хана болон хойд хана, баруун хана болон зүүн хананы талбай ижилхэн 
байгаа учраас тэдгээрийг бүрэх материал адилхан байна. Бид нийт ... метр квадрат талбайд засвар хийх 
шаардлагатай учраас ... материал авах юм гэсэн дүгнэлт гаргуулж болох юм.  
Урт нь 12 см, өргөн нь 7 см, өндөр нь 4 см байх тэгш өнцөгт параллелепипед өгөгджээ.  
а)  Тэгш өнцөгт параллелепипедийн дэлгээсийг хэчнээн янзаар зурж чадах вэ? 
б)  Дэлгээсийн талбайгаар тэгш өнцөгт параллелепипедийн гадаргуун талбайг олоорой. Хичээлийн явцад 
тухайн даалгаврыг хийхдээ сурагчдаар өөрсдийн мэддэг,ойлгодог, хийж чаддаг зүйлийг нь  бичүүлж, 
бодуулах замаар багш ажиглалт хийж чадахгүй зүйл байвал дэмжлэг үзүүлэх, сайн хийж байгаад нь нэмэлт 
даалгавар өгч хөгжүүлэхэд анхаарна. 



 

 

Багшид өгөх санамж: 5-р ангид  тэгш өнцөгт  параллелепипедийг  бүрэх замаар орсон материалаа тооцож гадаргуун талбайг олж 
сурсан, харин кубын хувьд дэлгээсийг нь өгч түүнийгээ цаасан дээр зуруулж, хайчилж  нугалах замаар биет үүсгүүлж гадаргуун талбайг 
тооцоолдог болсон.  6-р ангид куб болон тэгш өнцөгт параллелепипедийн дэлгээсийг нь зуруулах, нилээд хэдэн дэлгээс дотроос 
тэдгээрийн дэлгээсийг ялгах чадвартай болгох, тэгш өнцөгтийн талбай олох томьёог мэддэг болсонтой холбоотойгоор гадаргуун 
талбайг хэрхэн хялбар тооцоолох боломжийг нь гаргуулж болох юм. 
http://WWW.senteacher.org/ хаягаар орж огторгуйн дүрсийн янз бүрийн дэлгээсийг сонгон авч болно.  

Суралцахуйн зорилт Сурах үйл ажиллагаа 

Тэгш өнцөгт 
параллелепипедийн 
эзлэхүүний хэмжээг 
олох томьёог гаргах, 
хэрэглэх 
 

- 1 см талтай кубын эзлэхүүн нь 1 см
3
 байдаг.Тэгвэл ирмэг нь хоёр см , гурван   см талтай кубын эзлэхүүнийг 

яаж олж болох вэ? гэсэн асуудал дэвшүүлж  ярилцлага хийх.  
Эзлэхүүн олох арга  зүйгээ сэргээсний дараагаар 
- Дундаж сурагчдын хувьд нэгж куб уг параллелепипед дотор бүтэн багтаж байхаар 
- Сайн сурагчдын хувьд нэгж куб параллелепипед дотор бүтэн багтахгүй өөрөөр хэлбэл урт,өргөн, өндөр нь 
натурал тоогоор илэрхийлэгдэхгүй байхаар  тэгш өнцөгт параллелепипед өгч эзлэхүүнийг нь хэрхэн олох вэ? 
гэсэн асуудал дэвшүүлэх.  
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа: 
I алхам: Эзлэхүүн олох томьёо гаргах зорилготой юм байна гэдгээ харна 
II алхам: Өөрсдөө юу хийх дараалал төлөвлөгөө гаргах   

- Нэгж кубуудээ параллелепипед дотор өрөх 
- Нэгж куб параллелепипедийн уртын дагуу хэдэн удаа, өргөний дагуу хэдэн удаа, өндрийн дагуу хэдэн 

удаа өрөгдөж байгааг тооцоолох 
- Нэгж куб параллелепипед дотор хэдэн удаа багтаж байгаагаар дүгнэлт гаргах.  

III алхам:  Дээрх төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх 
- Төлөвлөлтийн дагуу хийж байтал куб багтахгүй зай үлдвэл яах вэ? 
- Өмнөх төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж, нэмэлт төлөвлөлт хийлгүүлэх  

IV алхам:  
-  Эзлэхүүн урт, өргөн, өндрийн үржвэр байх ёстой гэдгээс тэдгээрийг нь хэмжиж үржүүлэх замаар 

гаргаж болох юм байна гэсэн дүгнэлт гаргуулах 
- Өдөр тутам хэрэглэгддэг хүнсний бүтээгдэхүүний хайрцаг авчруулж, тэдгээрийн эзлэхүүнийг нь олуулж 
болох юм. 

Багшид өгөх санамж: 5-р ангид куб, тэгш өнцөгт параллелепипедийн эзлэхүүн олох аргаа үзсэн.6-р ангид эзлэхүүн олох томьёог 
гаргаж, томьёогоо ашиглан урт, өргөн, өндөр нь ижил болон  өөр нэгжээр илэрхийлэгдсэн биетүүдийн эзэлхүүнийг олж сургахад 
анхаарах. 
WWW.tes.co.uk хаягаар орж параллелепипедийн эзлэхүүн олох янз бүрийн бодлогууд татан авч болно.Хан Академийн монгол 
вэб:http//mn.khanacademy.org хаягаар орж эзлэхүүн олж байгаа хичээлийг, эзлэхүүнтэй холбоотой материал авч болно. 

http://www.senteacher.org/
http://www.tes.co.uk/

