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МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 
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Б.ЭНХГЭРЭЛ ТАНЫ НИЙТ ОНОО - 31, 

                    ЭЗЭЛСЭН БАЙР - 353 /1261 сурагчаас/

БОДЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ

1 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ0% 100%

72%

Таны гүйцэтгэл “Ирээдүйн мянгат-2019” 
улсын уралдааны 6-р ангид оролцсон нийт 
1261 сурагчдийн 72%-иас өндөр, 28%-иас 
бага байна.

УРАЛДААНЫ ДҮН

2 45.5%
ХӨНГӨН БОДЛОГУУДЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ

17.3%
ХҮНД  БОДЛОГУУДЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ

33.7%
ХҮНДЭВТЭР БОДЛОГУУДЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ

БАТТУЛГА овогтой  ЭНХГЭРЭЛ

ID: 56598901

АНГИ: VI

СУРГУУЛЬ: УБ, 52-р

ОГНОО: 2019/05/08

* Гүйцэтгэлийн хувийг зөвхөн энэхүү уралдаанд оролцсон тухайн ангийн/ангиллын/ сурагчдын хувьд тооцож гаргав. Иймд гүйцэтгэлийн хувь бага эсвэл өндөр 
байх нь сурагчийн математикийн мэдлэг, чадварын түвшин нь анги, сургууль, цаашлаад бүсийн хэмжээнд бага эсвэл өндөр байна гэж шууд дүгнэх үндэслэл болж 
чадахгүй. Хувийг тооцохдоо хамгийн өндөр оноотой оролцогчид 100%, хамгийн бага оноотойд 0% гэж ноогдуулав.
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ЧАДВАРЫН АНАЛИЗ

Б.Энхгэрэл таны математик чадварын үндсэн дөрвөн талбарын үнэлгээг танилцуулж байна. Өөрийн давуу 
хөгжсөн болон хөгжүүлэх шаардлагатай математик чадваруудын үнэлгээ, холбогдох дэлгэрэнгүй тайлбартай 
танилцана уу.  

Ойлголт & Үйлийн мэдлэг сайтай сурагч нь  математикийн мэдлэг, томьёог ашиглан 
төрөл бүрийн математикийн үйлдлүүдийг хурдан гүйцэтгэж, зааврын дагуу бодлогыг 
алдаагүй бодож, бодлогын бодолтод ямар томьёо болон мэдлэг ашигласныг 
чадамгай   тодорхойлдог. Харин математикийн мэдлэг, томьёог ашиглан төрөл бүрийн 
математикийн үйлдлүүдийг удаан бөгөөд дутуу гүйцэтгэх, зааврын дагуу бодлогыг 
бодохдоо алдаа гаргах, бодлогын бодолтод ямар томьёо болон мэдлэг ашигласныг 
тодорхойлохдоо  будилж байвал тухайн сурагчийн чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай.  

* Мэдлэг, ойлголт нь тухайн ангийн математикийн хичээлээр эзэмшвэл зохих стандарт/ 
хөтөлбөрөөр тодорхойлогдоно

ОЙЛГОЛТ & ҮЙЛИЙН МЭДЛЭГ 

ЧАДВАРУУД

ЗАГВАРЧЛАХ, ӨГӨГДӨЛТЭЙ 
АЖИЛЛАХ

ЭРГЭЦҮҮЛЭХ & МАТЕМАТИК 
ЛОГИК

АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ

Математикийн үндсэн мэдлэг, 
нэр томьёо, ойлголтийн түвшин 
болон тэдгээр мэдлэг, ойлголтоо 
ашиглан математикийн 
үйлдлүүдийг гүйцэтгэх чадварыг 
тус тус илэрхийлнэ.

Юмс үзэгдлийг загварчлах, 
тоон хэлээр дүрслэх, мөн 
мэдээлэл болон өгөгдөлд дүн 
шинжилгээ хийх чадвар.

Логиктой бодох, баталгааны 
аргуудыг хэрэглэх, өөрийн 
болон бусдын бодлыг 
эргэцүүлэх чадвар.

Асуудлыг математикийг 
ашиглан шийдэх, амьдрал 
дээрх олон нөхцөл 
байдалд шийдэл олохдоо 
математикийн арга, 
техникүүдийг ашиглах чадвар.

Холбоо барих: 7777-1018, 9928-1018, 8886-1018             Вэб: www.mat.mn            Фэйсбүүк: www.facebook.com\Math.Setguul\
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