
                               Математик              II – 7  хоногийн  даалгавар      Хувилбар 4      

1. Дэлгүүрт 4500кг гурил байв. Эхний өдөр (4 )/10 хэсгийг, дараагийн өдөр (3 )/90 хэсгийг худалдав. Хэдэн кг 

гурил үлдсэн бэ? 

2. Тэгшитгэлийг шийдийг олоод шалгаарай.                      290+(x+310)=2300 

3. Дараах тоонуудыг тоон шулуун дээр тэмдэглээрэй.     4, -2, -4 ,-1,  -5 , 1 

4. Үсэгт илэрхийллийн утгыг олооройa=237     b= 6 бол     6257+(a x b)-1879= 

5. 3 ба 4-ийн хооронд орших бутархай тоо 3-ыг бичээрэй  

6. Хоногийн 1\6 хэсгийг цагаар илэрхийлээрэй . 

            

                         Хувилбар 5        

1.17783-c=489 х3         A+4508=6773 

2.Сургуульд 1800 сурагч суралцдаг ба тэдний 2 /10 нь гуравдугаар ангид, харин дөрөвдүгээр ангид бүх сурагчдын 

1 /10 хэсэг нь суралцдаг бол гурав ба дөрөвдүгээр ангид нийт хэдэн сурагч суралцдаг вэ? 

3.Нэг ба зургааны тавын ялгаврыг олоорой. 

4.Тоон шулууны 1 дээр байсан цэгийг эхлээд баруун гар тийш 6нэгж, дараа нь зүүн гар тийш 8 нэгж зайд 

шилжүүлэхэд ямар тоон дээр очих вэ? 

5.Илэрхийллийн утгыг олоорой.    2569 х 36 + 59382 : 9 - 37329= 

6.Квадратын хүрээний урт 40 см бол талбайг олоорой. 

 

                          Хувилбар 6     

1.X+1566=603x3         А- 3862=5077 

2.Ховд аймагт 54т тарвас хурааж авчээ. Бүх тарвасны 2 /9-ыг нутагтаа үлдээж, үлдсэн тарвасны 

 5 /6-ыг эрдэнэт хотод авчирч худалджээ. Хэдэн тонн тарвас үлдсэн бэ? 

3.Нэг ба зургааны тавын ялгаврыг олоорой. 

4.Тоон шулууны 1 дээр байсан цэгийг эхлээд зүүн гар тийш 5нэгж, дараа нь баруун  гар тийш  

   7нэгж зайд шилжүүлэхэд ямар тоон дээр очих вэ? 

5.Илэрхийллийн утгыг олоорой.    218х37+1919-4248:8= 

6.Квадратын хүрээний урт 54 см бол талбайг олоорой. 

 

 Монгол хэл  II – 7  хоногийн даалгвар  

Өгүүлбэрүүд 

    Дэлхийн газар+ын зураг+ийг ханандаа хаджээ.Хөгжим+ийн эгшиг+ийг сонсож уярлаа. Дөрвөн улирал+ын 

хамаг+ийн хүйтэн нь өвөл+ийн улирал юм.Шувууны үүрэнд сүүдэр+ээ хүргүүзэй,өндөг+өө голдог юм.Манай 

ангийн самбар+ын дэргэд маш том  сампин бий.Аав хүүхэд+ийн баярын өдөр+өөр үлгэр+ийн ном авч өглөө. 

1. Үгийн алдааг олж зөв бичээрэй.  

Цэвэр нямбай хичээнгүй бичий. Ангийнхаа цэцгийг усалья. Шинэ хувцсаа өмсөе. Өвөөгийн үлгэрийг сонсоё. Тариа 

ногоогоо таръя. Бүгдээрээ тоглий. Номоо хурдан уншья.  

2. Цэгийн оронд тохирох эгшгийг нөхөж бичээд өгүүлбэр зохио.  

     догш..н морь,         залуу дууч..н ,    ш.рүүн салхи,   хүчтэй салхи      

3. ын, ийн, ыг, ийг зөв залган бичээрэй.   

 өдөр, хундага, сонсох, өвөл, хөгжим, эрдэм, аймаг, оролцох, Хөвсгөл, Дорнод,  туслах, цэцэг, тоглох, байшин, 

хадлан, Хажид, Очир, заншил, ажил, орчлон, зомгол, нагац 

                     Зөвлөмж . 

 

 



 

           Математик    III -  7 хоногийн даалгавар                Хувилбар 7  

1.71785-x=45093                    а х10 =29000 

2.Манай ангийнхан 120км аялах ёстой. Бид эхний өдөр бүх замынхаа 3/ 8 хэсгийг, хоёрдах өдөр 5 /12 хэсгийг 

аялсан бол хэчнээн км зам яваагүй үлдсэн бэ? 

3.Тоог уншаад бичээрэй .Таван бүхэл дөрөвний гурав  

4. 1 километрийн 3\5 хэсгийг метрээр илэрхийлээрэй. 

5.Илэрхийлэл бичээд утгыг олоорой. 

Хасагдагч нь 12569 ба 6-гийн үржвэр , хасагч нь 261232 ба 8ын ногдвор 

6.Эерэг сөрөг тоог жишээрэй     0 ба-1,    -2 ба  -5,  3 ба 90 , -50 ба -37 

                                              Хувилбар 8 

1.28700-a=19000                   а  х 9= 42633 

2.Аялагчид 420км аялах ёстой байв. Тэд эхний өдөр бүх замын 1 /3-ийг, дараагийн өдөр үлдсэн замын 2 /7 хэсгийг 

туулсан бол хэдэн километр зам явах үлдсэн бэ? 

3.Тоог уншаад бичээрэй . 

     Зургаан  бүхэл хоёрны нэг  

4.1 килограммын 4\5 хэсгийг граммаар  илэрхийлээрэй. 

5.Илэрхийлэл бичээд утгыг олоорой. 

   Хасагдагч нь 2160 ба 8 -гийн үржвэр , хасагч нь 34152 ба 6-ын ногдвор 

6.Эерэг сөрөг тоог жишээрэй         0 ба 6, -7 ба 0, -100 ба -1, -38 ба 15 

                                                  Хувилбар 9 

1 .Агаарын хэм өдөр7 хэм байснаа шөнө -2 болов. Хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? 

2. Өгсөн мэдээллийг баганан диаграммаар илэрхийлээрэй. 

Адуу 44, үхэр 32, чоно 42, тарвага 26, туулай 28, хүн 32 шүдтэй байдаг. 

3. Илэрхийлэл бичээд утгыг олоорой. 

9245ба 875-ын нийлбэрээс 276ба 8-ын үржвэрийг хасаарай. 

4. Санасан тоог 8 дахин ихэсгэхэд 1200 гарна. Санасан тоог ороорой. 

5. Хүү эхний өдөр номын 2\7-ыг ,хоёр дахь өдөр 3\7-ыг уншсан бол ямар хэсгийг уншаагүй вэ? 

6. Нэг тонны 3\20 хэсгийг килограммаар илэрхийлээрэй 

 

                        III – 7   хоногийн   даалгвар  

1. я,ё,е-г зөв залган бичээрэй.  

Хэлэлц, дуул, наа, хөрөөд, найзал, туул, шийд, явуул, нээ, давхи, нүү, өгүүл, зугаал, сана, 

 суралц, сонс 

2. Өгүүлбэрийг зөв найруулан бичээрэй.  

▪ юм, сүргийн, амин, өвс, Мал, тэжээл нь  

▪ алаг, шагайгаар, өрж, мэлхий, Хүүхдүүд, тоглоцгоов 

3. Балархай эгшгийн үүргийг тодорхойлоорой.  

эрдэм, салхи, шуурга, намтар, урилга, тэмдэглэл, алтан, нарлаг, сорви, тамхи, ятга,  

даага, дардас, зорилго,  

4. Анаграммыг тайлж бичээрэй.  

урхц, аалгах, оноот, галжар, рөдө, вэрэц, нэнү, өнрөг, хивдая,    

5. Ертөнцийн гурван цагаан, ногоон, хар 3-ыг зохиож бичээрэй.  

6.  Эзэн хичээвэл  

Заяа хичээнэ- зүйр үгийн утгыг гарган 40-50 үгтэй эх зохиогоорой.  

 Зөвлөмж . 

 
 



 
          Математик   IY  - 7   хоногийн   даалгавар  

                                   Хувилбар 10 

1. Агаарын хэм өглөө  -2 хэм байснаа өдөр 3 хэмээр нэмэгдсэн бол  хэдэн хэм болсон бэ? 

2. . Өгсөн мэдээллийг баганан диаграммаар илэрхийлээрэй. 

Бага сургуулийн 1-р ангид 70, 2-р ангид 65, “-р ангид 85, 4-р ангид 90, 5-р ангид 75 хүүхэд суралцдаг. 

3. .Илэрхийлэл бичээд утгыг олоорой. Хасагдагч нь 19786ба 17348-ын нийлбэр, хасагч нь 21720ба 8ын ногдвор 

4. Санасан тоог 10 дахин ихэсгэхэд 184000 гарна .Санасан тоог олоорой. 

5.Мөнхтогтохынх 910 малтай. Үүний 2 /7  нь ямаа, 5 /13 нь хонь, бусад нь тэмээ бол тэднийх 

 хэдэн тэмээтэй вэ? 

6. Нэг литрийн  4\10 хэсгийг граммаар илэрхийлээрэй 

                                                 Хувилбар 11  

1.Дэвтэртээ 1дм4см хэрчим зураад, үүнийхээ 3 /7-ийг тэмдэглээрэй. Хэдэн см хэрчим тэмдэглэх вэ?  

      Хэдэн см хэрчим үлдэх вэ? 

2.Тэнцүү бутархай бичээрэй.               2\10,    3\6,   8\12,   9\6 

3.Тоон шулууг ашиглан 1\2 -ээс бага байх бутархай тоо гурвыг бичээрэй. 

4.Багаас нь их рүү эрэмбэлээрэй.            9, 0 ,-2, -13, 13, 6, 24, -25 

5.Засагдах бутархайг холимог бутархайд шилжүүлээрэй .         6\5 ,     9\7,       8\3,      19\10 

6.  42-ын 1\2, 1\3, 1\4, 1\6 хэсэг тус бүрт ногдох тоог ол. 

                                                              Хувилбар 12 

1.Урт нь 6см ,өргөн нь түүнээс 3 дахин богино тэгш өнцөгт зураад, түүний 2\3 хэсгийг будаарай .Будсан хэсгийн 

талбайн хэмжээг олоорой. 

2.Тэнцүү бутархай бичээрэй.               2\8    2\6,   4\12,   3\6                                                                            

 3.Тоон шулууг ашиглан 1\4-ээс бага байх бутархай тоо гурвыг бичээрэй 

4. Багаас нь их рүү эрэмбэлээрэй.      8, 0 ,-1, -12, 11, 5, 27, -20 

5. Засагдах бутархайг холимог бутархайд шилжүүлээрэй .      6\4 ,     10\7,       8\2,      17\10 

6. 45-ын 1\5, 1\3, 1\9, 1\15 хэсэг тус бүрт ногдох тоог ол. 

           Монгол хэл             IY -  7 хоногийн даалгавар       

1.  Олон тооны  нөхцөл  залгаж  бичээрэй.  

залуу, эх, далай, төлчин, ах ,цэцэг, бага,  үг,даваа, эрдэмтэн, эгч, дүү ,баатар, эмэгтэй, ширээ,  

өвгөн, эмч, нэр, монгол, бөх,  тэмээ, хүүхэд,багш , сурагч , ногоочин, тариаланчин, цэрэг,  

ажилчин,талбай,нуур,амьтан,нэгдэл,хүүхэд,сургууль,хурга,охин,зохиолч,сайн, эмээ,морь, 

2. Тийн ялгалаар ялгаж бичээрэй.  

а .    сургууль,  дуу, самбар,  хана  

б.    толь, утас, өндөг, найз 

в.    дарга,  захирал,  жижүүр, сонсогч 

г.  дүү, эгч,эмээ, аав, ах 

  Зөвлөмж.  

               Амны  хаалтыг  тогтмол хэрэглэх.  

                                
                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


