
 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 6-Р АНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 

  

 

6-р ангийн хүлээгдэж байгаа ерөнхий үр дүн:  

 Сурагчид мэдээллийг ялган таньдаг, техник ба програм хангамжийн ялгааг тайлбарладаг. МХТ-ийн тоног төхөөрөмжийг удаан 

хугацаанд хэрэглэхээс үүдэн гарч болох эрүүл мэндийн асуудлуудаас сэргийлэх хялбар аргуудыг мэддэг. Компьютер ашиглахтай 

холбоотой аюулгүй ажиллагааны асуудлууд, ослоос сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг мөрдлөг болгодог. 

 Файлыг нээх, хаах, хадгалах, өөрчлөлт хийж хадгалах, сонгох, хуулах, зөөж байршуулдаг. Хэрэглээний програмаар өөрийн 

үүсгэсэн файлыг шаардлагатай байрлалыг сонгон хадгалдаг. 

 Текст баримт үүсгэхдээ бичгийн соѐлтой, тохирох үсгийн фонт, хэлбэр, байршилыг хэрэглэж хурууны зөв байрлалаар бичдэг, 

дадал болгодог.  

 Зураг үүсгэх, засварлах, хадгалахдаа зургийн програмыг ашиглан зурган мэдээллийг хэрэгцээтэй хэлбэрээр үүсгэж, өөрчилж, 

хадгалж. хэрэглэдэг. 

 Сүлжээний орчинд мэдээлэл солилцох, электрон шуудангийн үйлчилгээг ашиглах, захиа бичих, илгээх, электрон шуудангийн ѐс 

зүйтэй хэрэглээнд суралцан, түүнийгээ хэрэгжүүлдэг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 жилийн 6-р ангийн Мэдээлэл зүйн хичээлээр үзэх агуулга 

 

Нэгж хичээл Хүлээгдэж байгаа үр дүн Мэдлэг Чадвар Хэрэглээ 

А1.  МХТ-ийн үндсэн ойлголтууд 

1. Мэдээлэл - Сурагчид мэдээллийг ялган таньж 

чаддаг. 

-  Техник хангамжийг тодорхойлон 

тайлбарладаг, жишээ дурддаг 

- Програм хангамжийг тайлбарлан 

тодорхойлдог, жишээ гаргадаг  

- Техник ба програм хангамжийн 

ялгааг тайлбарладаг. 

- Ерөнхий зориулалттай 

компьютерийн үндсэн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг ялгаж таньдаг. 

- МХТ-ийн тоног төхөөрөмжийг удаан 

хугацаанд хэрэглэхээс үүдэн гарч 

болох эрүүл мэндийн асуудлуудаас 

сэргийлэх зарим хялбар аргуудыг 

тодорхойлон тайлбарладаг. 

- Компьютер ашиглахтай холбоотой 

аюулгүй ажиллагааны асуудлууд, 

ослоос сэргийлэх арга 

хэмжээнүүдийг тодорхойлон 

тайлбарладаг. 

- Мэдээллийн тухай, Мэдрэхүйн 

эрхтэн, Мэдээллийн төрлийн 

талаар тайлбарлах   

- Мэдээллийг хүлээн авах, 

боловсруулах, мэдээлэлтэй 

ажиллах багаж, хэрэгслийг   

ашиглах 

- Мэдээллийг цэгцлэх, 

эрэмбэлэх, командуудын 

дарааллыг зөв олох, 

байрлуулах 

- Технологи (энгийн, 

үйлдвэрлэлийн) ба  

Харилцааны талаар 

ойлголттой болох,   

- МХТ-ийн хэрэгцээг мэдэх 

- Компьютерт мэдээллийг 

оруулах, хадгалах янз 

бүрийн аргуудыг  хэрэглэх 

- МХТ-г ашиглаж мэдээллийг 

ангилах 

 

2. Техник 

төхөөрөмж 

- Компьютер, түүний  үйл 

ажиллагаа, төрөл  

Компьютерийн үндсэн  ба 

нэмэлт төхөөрөмжүүд, 

тэдгээрийн  үүргийг мэдэх 

- Компьютерийн 

төхөөрөмжүүдийг зөв 

холбож сурах 

- Компьютерийн 

төхөөрөмжүүдийг зөв асааж 

ажиллуулж, унтраах 

3. Програм 

хангамж 

- Програм хангамж, Үйлдлийн 

системийг тайлбарлах  

- Үйлдлийн системийн 

хэрэглэгчийн график 

интерфейс, командын мөрийн 

интерфейсийг  ялган таних   

-  Хэрэглэгчийн график 

интерфейс, командын мөр 

интерфейстэй  ажиллах 

- Хэрэглээний хялбар 

програмтай ажиллаж эхлэх      

- Компьютерийн хамгаалалт ,  

эрүүл ахуйн хамгаалалтын 

талаар мэддэг,  Өгөгдлийн 

найдвартай байдлын талаар 

ойлгох 

- Техникийн аюулгүйн 

ажиллагаа, кабинетын 

дүрмийг мөрдөж ажиллах  

- Техникийн аюулгүйн 

ажиллагаа, кабинетэд 

мөрдөх дүрмийг хэвшил 

болгож ажиллах 

А2.  Компьютер ашиглах ба файлтай ажиллах 

4. Файл ба 

хавтастай 

ажиллах 

- Файл, хавтас зохион байгуулах 

програмын ажиллагааны зарчмыг 

ойлгох, интерфэйс, түүний өргөн 

хэрэглэгдэх команд, хэрэгслийг 

хэрэглэх, файлыг нээх, хаах 

хадгалах, өөрчлөлт хийж хадгалах, 

сонгох, хуулах, зөөх технологийн 

хэрэглээнд суралцах 

- Үйлдлийн системийн орчны 

стандарт програмууд,  дэлгэц, 

дүрс, файл, хавтас, дэлгэц 

амраагчийг мэдэх 

- Файл ба хавтастай 

ажиллах, үйлдлийн 

системийн орчин, үндсэн 

объектуудыг хэрэглэж 

сурах 

- Хэрэглээний жижиг 

/стандарт/ програм ашиглах - 

Calculator, notepad, wordpad, 

paint, Windows Media Player 

програмуудыг хэрэглэх. 

Цонхтой ажиллах, файл 

үүсгэх, хадгалах, өөрчлөх 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3. Текстэн мэдээлэл боловсруулах 

1. Програмтай 

ажиллаж эхлэх  

2. Баримттай 

ажиллах 

- Хурууны зөв байрлалаар ажиллаж 

хэвших  

- Текст баримт үүсгэхдээ бичгийн 

соѐлтой байх 

- Текстэн мэдээлэл боловсруулах 

програмыг онцлогийг ойлгох, өргөн 

хэрэглэгдэх үйлдлүүд, команд, цэс, 

хэрэгслүүдийг ашиглах технологи, 

хэрэглээнд суралцах  
 

 

- Гар, хулганатай ажиллаж 

эхлэх, гарын дасгал,  хурууны 

зөв байрлалыг мэдэх 

- Програмд нийтлэг 

хэрэглэгддэг үйлдлүүдийг 

мэдэх: 

- Програмыг эхлүүлэх 

- Програм нээх,  хаах заавар 

- Мэдээллийг файл үүсгэн 

хадгалах 

- Cut Copy Paste  заавар 

- Drag and Drop заавар  

- Текст баримтын файлыг 

нээх, хаах 

- Текст баримтыг хадгалах, 

өөрчлөлт хийж хадгалах 

- Текстийг сонгох, хуулах, 

зөөх, байршуулах,  баримт 

дотор шилжихэд хулганыг 

ашиглах,  хэвлэх, хадгалах, 

алдаа шалгах зэрэг 

боломжуудыг хэрэглэх 

- Компьтерын гар ашиглан 

текст оруулдаг, оруулахдаа  

програм хангамжтай ажиллаж 

чаддагаа харуулах,   

-  Хийсэн ажлаа хадгалдаг, 

олж нээдэг, бие даан засвар 

хийдэг, хийсэн ажил нь 

алдаагүй  байх 

А5. Зурган мэдээлэл боловсруулалт 

1. Зурган 

мэдээлэл, 

боловсруулах, 

засварлах 

- Зураг үүсгэх, засварлах, хадгалах 

зорилгоор зургийн програмыг 

хэрэглэж сурах, 

- Хийж байгаа ажлаа сайжруулахын 

тулд сонгох, таслах , хуулах, 

буулгах, буцаах командуудыг 

хэрэглэдэг,  зургаа дуусгаад 

хадгалдаг байх 

Зургийн Програмыг эхлүүлэх 

- Зурах, будах болон бусад 

хэрэглүүрийг ашиглах,  

-  Өнгө ба  өнгөний RGB,  CMYK 

горимыг тайлбарлах:  

- Зургийн хэрэгслүүдээс 

сонгож  хялбар дүрс зурах, 

энгийн хялбар зураг зурах, 

сайжруулах,  өнгө, дүрс ба 

шугамын өргөнийг сонгох, 

дүүргэх, 

- Зургийн файлыг нээх, 

засварлах, хадгалах 

- Зурганд текст оруулах, 

хэлбэржүүлэх,  будах, өнгөөр 

дүүргэх  

- Нэмэлт зураг, объект оруулах     

 

А8.  Вэб хуудас, интернет ашиглах 

2. Э-мэйл 

ашиглах 

- Электрон захиа бичих, илгээхэд 

электрон шуудангийн програм 

хангамжийг хэрэглэдэг,  

Э-мэйл, мессэж ба 

мессенжерийн хэрэглээ, ач 

холбогдлыг  мэдэх, тайлбарлах 

 

- Электрон захиа цуглуулах, 

унших, хариу өгөх, түргэн 

харилцах, электрон 

шууданг явуулах  

- Электрон шууданг өдөр 

тутмын ажилдаа хэрэглэх 



ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээлийн агуулгын хүрээний  цагийн баримжаалсан хуваарилалт 

Агуулгын тогтолцооны 
бүрэлдэхүүн хэсэг   /АТБХ/ 

СУУРЬ БҮРЭН ДУНД 
Судалж 

буй ангийн 
тоо  

Судалж 
буй цаг  

АТБХ бүрийн 
судалж буй 
дундаж цаг  VI VII VIII IX X XI XII 

А1 
МХТ-ийн үндсэн 
ойлголтууд 

8 6 2 3 20 24 10 7 73 10,4 

А2 
Компьютер ашиглах ба 
файлтай ажиллах 

5 2 2 1 6     5 16 3,2 

А3 
Текстэн мэдээлэл 
боловсруулалт 

10 8 6 4       4 28 7,0 

А4 
Хүснэгтэн мэдээлэл 
боловсруулах 

    8 5       2 13 6,5 

А5 
Зурган мэдээлэл 
боловсруулалт 

8 8 6 5     15 5 42 8,4 

А6 
Үзүүлэн бэлтгэх ба дуун, 
хөдөлгөөнт дүрсэн 
мэдээлэл боловсруулах 

  8 8 5 24 10 
 

5 55 11,0 

А7 
Өргөн боломжит 
өгөгдлийн сан үүсгэх 

      6   20 10 3 36 12,0 

А8 
Вэб хуудас, интернет 
ашиглах 

3 3 3 6 20 16 
 

6 51 8,5 

Анги бүрд үзэж буй АТБХ 5 6 7 8 4 3 3   
 

 
Анги бүрд үзэж буй цаг 34 35 35 35 70 70 35 
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Энд сонгосон агуулгын хувьд заах цагийг баримжаалан боломжит цагт багтаасан. Энд зөвхөн сэдвийн  баримжаалсан жагсаалт хийсэн бөгөөд багш нар 

хөтөлбөрөөс нарийвчлан харж өөрсдөө нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө боловсруулна.  



 

Дадлагатай 

болж 

мэргэшинэ. 

МХТ-ийн 

хэрэгслүүдийг 

        А 

        

       B 

        

       C 

        

       D 

        

Танин мэднэ 

Суралцана 

Хэзээ, яаж 

хэрэглэхийг 

ойлгоно 

МХТ-ийн 

хэрэгслүүдийг 

ашиглахад 

Тодорхой зорилгод 

хүрэхийн тулд МХТ-

ийн хэрэгслүүдийг  

ашиглахдаа 

МХТ-ийн 

хэрэгслүүдийг  

ашиглахдаа 

Үнэлгээний шалгуур 

Үнэлгээг хоѐр үе шатаар хийнэ. Эхний үе шатанд нийгэм, ѐс зүй, аюулгүй байдал, үндсэн 

үйлдлүүд, мэдлэг ба онолын  ойлголтуудыг шалгана, Хоѐр дахь үе шатанд дадлага ажил буюу 

үндсэндээ хийж гүйцэтгэсэн бүтээлээр (дуусгасан эсвэл дуусаагүй хувь хэмжээгээр) үнэлэх зарчмыг 

баримтална. Эхний үе шатанд нийт үнэлгээний  40%-ийг, хоѐр дугаар үе шатанд 60%-ийг дүгнэнэ.  

 

Судалгаанаас үзэхэд дэлхийн олон оронд МХТ-г ашиглаж багш сурагчдын сургах ба сурах үйл 

явц нь дараах нийтлэг дөрвөн үе шатыг дамждаг байна. /Зураг 3/ 

 

Энэ дөрвөн үе шат нь:  

 МХТ-ийн хэрэгслүүдийг
  
танин мэдэх; 

 МХТ-ийн хэрэгслүүдийг хэрхэн ашиглахад 

суралцах; 

 Тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд МХТ-ийн 

хэрэгслүүдийг хэзээ, хэрхэн ашиглахыг ойлгох; 

 МХТ-ийн хэрэгслүүдийг ашиглахад дадлагажих;  

 

Тэгвэл энэ үйл явцад уялдуулан нэгдүгээр үе шатанд 

дараах дөрвөн ерөнхий ангиллын дагуу үнэлэх 

шалгуурууд бүхий шалгах хуудас бэлтгэж сурагчдыг үнэлнэ.  

А. Үндсэн үйлдлүүд 

Б. Бичвэр болон өгөгдлийг оруулах үйлдлүүд 

В. Компьютертай харьцах үйл ажиллагаа  

Г.  Бүтээлч байдлын үйлдлүүд 

Шалгах хуудас хоѐр хэмжүүртэй-“тийм”  эсвэл “хараахан үгүй”. 

Тухайлбал, текст мэдээлэл боловсруулах-А1 агуулгын “Баримттай ажиллах” нэгж хичээлийн 

агуулгаар сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлэхээр болсон бол  эхний үе шатны даалгаврын шалгуурыг 

дараах байдлаар боловсруулж болно. /Шалгах хуудасны жишээг хүснэгтэд харуулав./ 

 

А. Үндсэн үйлдлүүд 

 

Сурагчийн тэмдэглэгээ  

Сурагчийн чадамж Чадна Чадахгүй 

  Компьютерийг асаах, унтраах 

  Програмыг эхлүүлэх, нээлттэй програмуудын хооронд шилжих 

  Файл үүсгэх 

  Мэдээллийг файл болгон хадгалах, өөрчлөлтийг хадгалах  

  Мэдээлэлд засвар хийх, зөөх, хуулах 

  Файл устгах 

  Баримт хэвлэх 

  Диск оруулах ба гаргах 

  Хэрэгцээндээ тохируулан програмаа сонгон ажиллуулах 

  Доош унах (pull-down) цэс ашиглах 

 

 

 



 

 

Б. Бичвэр болон өгөгдлийг оруулах үйлдлүүд 

 

Сурагчийн тэмдэглэгээ  

Гарын товчлууртай ажиллах арга барилын чадамж Чадна Чадахгүй 

  Үндсэн товчнууд болон зай авах товч ашиглах 

  Оруулах болон сумтай товч ашиглах 

  Устгах, буцаах товч ашиглах 

  Shift, return/enter, tab товч ашиглах 

 

В. Компьютертай харьцах үйл ажиллагаа  

 

Сурагчийн тэмдэглэгээ  
Техник хангамжийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тохиргоог ялган тайлбарлах Чадна Чадахгүй 

  Оролтын төхөөрөмжүүд. Жишээ нь: гар, хулгана 

  Гаралтын төхөөрөмжүүд. Жишээ нь: дэлгэц, хэвлэгч 

  Хадгалах төхөөрөмжүүд. Жишээ нь: уян ба хатуу диск, сүлжээ, CD 

 

 

Сурагчийн тэмдэглэгээ  
Ёс зүйтэй хэрэглээ Чадна Чадахгүй 

  Техник хэрэгсэлтэй зөв зохистой харьцах. 

  Технологи ашиглаж байх үед аюулгүй ажиллагааны горимыг сахих 

  Компьютер ашиглаж байхдаа зөв сууж сурах. 

  Компьютерийн технологийг зохистой хэрэглэхдээ хамтач байж анги кабинетын 

дотоод дүрмийг дагаж мөрдөх. 

 

Г.  Бүтээлч байдлын үйлдлүүд 

Сурагчийн тэмдэглэгээ  
Мэдээлэл харилцааны чадамж Чадна Чадахгүй 

  Бичвэр боловсруулах програм ашиглан шинэ бичвэр үүсгэх 

  Хурууны зөв байрлалаар ажиллаж хэвших 

  Тасдах, хуулах, буулгах зэрэг бичвэр боловсруулах боломжуудыг ашиглаж бүтэн 

өгүүлбэрийг засварлах 

  Тохирох үсгийн фонт, хэлбэр, байршилыг хэрэглэж дадал болгох 

  Текст баримт үүсгэхдээ бичгийн соѐлтой байх, хийсэн ажил нь алдаагүй  байх 

  Текст ба зургийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах. 

  Хийсэн ажлаа хадгалдаг, олж нээдэг, бие даан засвар хийдэг,  

  Алдаа шалгах, хэвлэх, боломжуудыг хэрэглэдэг 

 

Үнэлгээний зориулалт нь суралцах үйл явцын үр дүнг сайжруулахад чиглэнэ. Иймд сурагчаар 

өөрийг нь үнэлүүлж болно. Энэ үнэлгээ нь шударга, үнэн зөв, бодитой болох ихээхэн магадлалтай 

байдаг. Сурагч өөрийгөө үнэлэх жишээ болгон дээрх хүснэгтийг үзүүллээ. Өмнөх хүснэгтийн эхний 

хоѐр багананд сурагч өөрийгөө үнэлж “Чадна”, “Чадахгүй” гэсэн сонголтыг хийнэ.  

 

Үнэлгээг үр дүнтэй байхын тулд, үнэлгээний даалгавруудыг гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө эдгээр 

үнэлгээний хэрэгслүүдийг сурагчидтайгаа хамтран хэрэглэж үзсэн байх хэрэгтэй. Эхний шатны 

шалгуурын үр дүнгийн “Чадна”, “Чадахгүй” сонголтын хувийг тооцож  “Тэнцсэн” эсвэл “Тэнцээгүй” гэсэн 

үзүүлэлтийн нэгээр нь багш дүгнэнэ. Эхний шатанд “Тэнцсэн” үнэлгээ авсан тохиолдолд хоѐрдугаар 

шатны даалгаврыг шалгаж үнэлгээг тоон утгаар илэрхийлнэ. 

 

Хоѐрдугаар үе шатны үнэлгээний дүн нь нэгдүгээр шатны үнэлгээний үр дүнгүүдэд тулгуурлана. 

Хоѐр дугаар шатны үнэлгээ нь хэд хэдэн үнэлгээний даалгавар биелүүлэхийг шаардсан бүх талыг 

хамарсан байна. Энэ шатны үнэлгээг үнэлэхэд Рубрикийн аргыг хэрэглэж болно.  Рубрик нь 

даалгаврыг гүйцэтгэсэн түвшинг тодорхойлдог хүснэгт юм. Сурагчдаас хүлээж байгаа үр дүн нь юу 

байхыг рубрик тодорхой болгоно. 



 

 

Рубрикийг зохиоход анхаарах зүйлс 

Рубрик нь доорх шинжилгээ, үнэлгээ гаргаж болохуйц чухал элементүүдийг агуулсан эсэхийг 

шинжлэн үзэх шаардлагатай. Рубрикт агуулагдаж байгаа чухал элементүүдийг дүгнэхийн тулд дараах 

үр дүнгийн шинжилгээ хийгддэг.  

Рубрикийг тодорхойлон үзэх 
 

Даалгаврыг 
гүйцэтгэсэн түвшин 

Бүрэн 
Гүйцэт 

бус 
Бага 
зэрэг 

А. Шалгуурт мэргэжлийн нэр томьѐогоор үйл ажиллагааг зааж өгөх    

Б. Сурагчдын мэдэх ѐстой зүйлсд оновчтой хандуулах    

В. Суралцагч юуг мэдсэн, юу хийж чадахыг тодорхойлж тооцсон байх    

Г. Нэг шалгуурыг гүйцэтгэлийн түвшнүүдэд ахисан байдлаар тодорхойлох     

Д. Үр дүн буюу бүтээлийг үнэлж болохуйц байх (зөвхөн тоогоор биш)    

Е. Нас, сэтгэхүйн онцлог, ойлгох чадвар, хэрэгцээ, сонирхол, товч хэллэг 
зэргийг тооцсон байх 

   

Ж. Түвшин бүрд хэл ярианы тэгш байдал хангагдсан байх    

З. Түвшин бүрийн үзүүлэлт хоорондоо ялгарч байх    

 

 

 

 


