
 

❖ Монгол хэл –5 анги 

❖ 1 дэх долоо хоногийн даалгавар 

Цэвэр сайхан хуулан бичээд, дүрэмтэй үгийг түүж бичээрй. Мөн 2 удаа цээж бичиг 

хийгээрэй. 

1. Менежмент 

Хүний авьяас чадвар, туршлага, чадавх, нөөц бололцоо, авхаалж самбаа, зоримог 

санаачилгыг бүрэн чадмаг ашигладаг удирдлагыг менежмент гэнэ. Менежментийг 

судалж, эзэмшиж, мэргэшсэн ажилтныг менежер гэнэ. Менежер нь байгууллгын 

зорилгыг хангахад чиглүүлж, хүмүүсийн сонирхлыг нэгтгэж зангидах үүрэгтэй. Энэ ажил 

нь хүнээс идэвх чармайлт, хатуужил, нарийн дэг журам, хатуу сахилга, үнэнч шударгыг 

шаардана.Хүнийг өөртөө татаж, итгэл хүлээлгэн ажиллуулах урлагийг эзэмшсэн хүн 

менежер болно. 

2. Ардын аман зохиолоос 

Ардын аман зохиолыг төрөл сэдвээр нь хошин шог, домгийн, адал явдлын, яруу 

найргийн бадарчны, баатарлагийн гэж ангилдаг. 

Ардын аман зохиол үүсэхдээ, ард түмний дунд ам дамжин шигшигдэж явсаар, урьхан 

салхины сэвшээ шиг, зөөлөн мөртлөө хэлсэн зохиосон нь хамгийн үнэн баттай гарч 

ирдэгт сайн тал нь оршино. Жишээ нь: “Тоглоом тоотой нь дээр” гэж товчилсон байх юм. 

Цомцон туурайтай хүрэн морины туурайнд халтирахгүй гэж, ган төмөр хаддагийг “Саран 

төмрийг сав хийлгэн нааж, сайхан биеэ агшаан татаж, сартгар хамраа тачигнуулан 

дүүхэлзэх нь хүний сэтгэлийг баясгаж, хайрлах ухааныг төрүүлдэг” гэх мэт. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Анги удирдсан багш: Б. Пүрэвжаргал  

Утас: :+(976) 89005131 

E-mail: purevjargal@kingskids.mn  

 

Хөл хорио цээрийн үед авах арга хэмжээнүүд: 

✓ Гараа өдөрт тогтмол угаах 

✓ Олон нийтийн газар болон үзвэр үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх  

✓ Маск зүүх 

✓ Дархлаагаа дэмжих амин дэмтэй хоол хүнс хэрэглэх 

✓ Оройн 21:00 цагаас өмнө унтаж амрах / энэ үед дархлаа сайн тогтдог/ 

✓ Онцын шаардлагагүй бол эцэг, эхийгээ дагаж гарахгүй байх 
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❖ Математик-5 анги 

❖ 1 дэх долоо хоногийн даалгавар 

Дараах илэрхийлэл утгыг олоорой. 

1. 213212: (403x356-127985-15191)= 

2. 662458: (229072:412+8956-94216)= 

3. (24218070:807-503x47): 2123+23478= 

4. 122904: (186093:93+41x201)-12= 

5. 108150:525+24x(10000-24x303)-23598= 

 

 

Аравтын бутархайн ирэлхийлэл.  

1. (2,54+3,109)+(5,6-0,6)= 

2. (9,7-5,8)+(5-2,5)-8,88= 

3. 6,08x4,75x(17,4-4,1x4)-8,88= 

4. (2,638-1,838)x(39,782-2,657)+170,3= 

5. 150,174: (1,83+2,22)-16,1675= 
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Хөл хорио цээрийн үед авах арга хэмжээнүүд: 
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✓ Олон нийтийн газар болон үзвэр үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх  

✓ Маск зүүх 

✓ Дархлаагаа дэмжих амин дэмтэй хоол хүнс хэрэглэх 

✓ Оройн 21:00 цагаас өмнө унтаж амрах / энэ үед дархлаа сайн тогтдог/ 

✓ Онцын шаардлагагүй бол эцэг, эхийгээ дагаж гарахгүй байх 
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Зөвлөмж: Аравтын бутархайг үржүүлэхдээ 
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Зөвлөмж: Аравтын бутархайг хуваахдаа: 

 
Сурах бичигтэй давхар харж ажиллана уу??? 
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❖ Монгол хэл –5 анги 

❖ 2 дахь долоо хоногийн даалгавар 

Цэвэр сайхан хуулан бичээд, дүрэмтэй үгийг түүж бичээрй. Мөн 2 удаа цээж бичиг 

хийгээрэй. 

1. Өгүүлбэрүүд 

Жамьяанг ангийнхан нь сурлагаараа ч идэвх санаачилгаараа ч шударга зангаараа ч 

нөхдөдөө тусч байдлаараа ч бусдаас ялгардаг онцгой гэж хүндэлдэг. Нарны гэрэлд ойж 

хамгийн холоос шүүрдийн ус шил шиг гялтганан харагддаг. Ертөнцийг чимэглэсэн 

өнгийн цэцэг, ногоон навчисны болон давирхайн юм. Монголчууд цайлахуй ёсонд 

эмтэрхий аяганд аягалахыг ихэд цээрлэдэг.  

2. Уламжилж ирсэн зан заншлаас 

Улс , гүрэн, ястан, үндэстэн, омгуудын дагаж мөрдөх ёс заншил хүн төрөлхтний түүхэн 

үйл явцад шалгаран үлдэж иржээ. Жишээ нь орос талх, давс, монгол сүү, хадаг, хятад 

мантуу, япон цагаан будаагаар хүндэтгэл үзүүлдэг байна.Харин америк юугаар хүндэтгэл 

үзүүлдэг болоо гэж хүмүүс их сонирхдог. Учир нь олон үндэстэн ястан холилдсон 

цагаачдын нутаг юмаа. Харин аль ч оронд мэнд мэдэх, хурим  найр хийх, үхэх төрөхийн 

зан үйл, энэ бүгд огт учир  утгагүй зоргоороо үүссэн зүйл бишээ. Ард олны түмэн үеийн 

турш бүтээсэн ёс  заншил уламжлагдсан ирсэн түүхтэй. Айлд орохдоо малгайгаа авч, 

эрхэм сайн хүн гэж өөрийгөө илтгэдэг байлаа. Энэ нь дайны үеийн заншил боловч 

найрсаг харьцааны илэрхийлэл болж малгайгаа авдаг ёс жаяг нь үлджээ. 
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❖ Математик-5 анги 

❖ 2 дахь долоо хоногийн даалгавар 

Аравтын бутархайн ирэлхийлэл. 

1. (24x0,05+0,0216:0,012):0,02= 

2. 130,95: (0,216x35+0,0117x100)= 

3. (5,4-3,65)x(10,28-7,09):15,95= 

4. 3,75x1,2+( 2,55-0,37)x10,2-30,75:15x4,2= 

Өгүүлбэртэй бодлого. 

1. Хоёр тооны нийлбэр 462. Уг хоёр тооны нэг нь тэгээр төгсөнө. Хэрэв энэ тооны 

тэгийг дарвал нөгөө тоо гарна. Эдгээр тоонуудыг олоорой. 

2. Сурагч сандал, ширээнээс 4 дахин хямд үнэтэй. Ширээ , сандал хосоороо 36000 

төгрөгийн үнэтэй бол сандал ширээ тус бүр ямар вэ? 15 хос ширээ, сандал 

худалдан авахад хэдэн төгрөг төлөх вэ? 

 

❖ Өгүүлбэртэй бодлогыг аав, ээж, ах, эгчтэйгээ хамтарч бодоорой. 
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❖ Монгол хэл –5 анги 

❖ 3 дахь долоо хоногийн даалгавар 

Дараах хэлц үгийг хуулж бичээд цээжлээрэй. 

1. Ад үзэх- шоолон дургүйцэх 

2. Ад болох – хүнд муу хэлүүлэх 

3. Бантан хутгах- учрыг нь олохгүй хольж хутгах 

4. Баруун гар- Дотно үерхдэг туслагч 

5. Ганзага нийлэх- санаа нэгдэн шийдэх 

6. Гол нь харлах- харамлах 

7. Долоон голтой-амь бөхтэй  

8. Хэлээ билүүдэх-өө сэв эрэн хэрэлдэх 

9. Зүрх гаргах- зориглох 

10. Зүрх үхэх-айх эмээх, халшрах 

 

❖ Математик-5 анги 

❖ 3 дахь долоо хоногийн даалгавар 

Сурах бичгээс ажиллуулах дасгал номерууд 

❖ Хуудас 84 Дасгал №-427-433 ажиллах 

❖ Хуудас 86 Дасгал №-437-445 ажиллах 
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❖ Монгол хэл –5 анги 

❖ 4 дэх долоо хоногийн даалгавар 

Сурах бичэг дээр байгаа дасгал номерууд: 

Хуудас 104 “Үүл” 

Хуудас 105 “ Ижийтэйгээ үзсэн тэр жилийн наадам” 

Хуудас 109 “Хавар” шүлгүүдийг уран яруу уншиж цээжлэх. 

Сурах бичиг дээр байгаа унших эхүүдийг минутын уншлага хийж дэвтэр дээрээ 

үгийн тоог бичих, өдөрт хэдэн ч эх уншиж болно. 

 

❖ Математик-5 анги 

❖ 4 дэх долоо хоногийн даалгавар 

Хуудас 79 Өөрийгөө сорих-3 гэсэн дасгалыг ажиллах 

Хуудас 88 №450-460 дасгал хүртэл ажиллах  
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