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Хураангуй: Ухагдахууны сүлжээ бүтээх аргыг мэдлэгээ илэрхийлэх, утга учиртай суралцах, шинэ 

мэдлэгийг бий болгоход түлхэц өгөх үнэлгээний хүчирхэг хэрэгсэл гэж үзэн дэлхий нийтэд сургуулийн 

өмнөх наснаас эхлээд эрдэмтэд хүртэл, бүх насны хүмүүс, олон салбарт хэрэглэж туршиж байна. 

Ерөнхий боловсролын сургуульд 2014 оноос ухагдахууны сүлжээний аргыг үнэлгээний арга болгон 

хэрэглэхээр албан ёсны баримт бичиг, багшийн гарын авлагад тусгасан байдаг. Гэвч ухагдахууны сүлжээ 

бүтээх тодорхой аргачлал тусгагдаагүй учраас хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Иймээс “Цахилгаан 

хими” сэдвээр боловсруулсан мастер ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанарыг 

тодорхой аргачлалын дагуу тодорхойлохыг зорьсон. Үр дүнд нь анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд 

боловсруулагдсан ухагдахууны сүлжээ 27 ухагдахуун, 36 холбох үг, 33 санал буюу утгын нэгж, 2 хөндлөн 

холболт, 4 жишээ бүхий үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн тусгасан, 1 эх ухагдахуунаас эхлэн 26 дэд 

ухагдахуун ерөнхийгөөс тодорхой хүртэл эрэмбэлэгдэн шаталсан бүтцийг үүсгэсэн, сүлжээ бүхэлдээ мод 

хэлбэртэй болохыг тодорхойлсон. 

Түлхүүр үг: ухагдахууны сүлжээ, ухагдахуун, санаа/байр суурь, холбох үг, шаталсан бүтэц, ухагдахууны 

сүлжээний төрөл 

1. УДИРТГАЛ 

Ухагдахууны сүлжээ бол мэдлэгийг зохион байгуулах, илэрхийлэх график хэрэгсэл юм. Мөн 

хувь хүмүүсийг утга учиртай суралцах, шинэ мэдлэгийг бий болгоход түлхэц өгөх хүчирхэг 

хэрэгсэл болно [1]. 2014 оноос хэрэгжиж байгаа суурь боловсролын химийн сургалтын 

хөтөлбөрт үнэлгээний зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ багш зөвхөн сурагчийг үнэлж, дүн тавихаар 

хязгаарлах бус сурагчдын сонирхол, хүсэл эрмэлзэлийг өдөөх, оролцоог нэмэгдүүлэх, илүү 

ихийг хийх, бүтээхэд чиглүүлэх нь чухал [2] болохыг онцолж үүнд дэмжлэг үзүүлэх, химийн 

хичээлд хэрэглэхэд тохиромжтой хэд хэдэн аргыг багшийн ном [3, 4, 5]-уудад санал болгож 

аргын талаар товч тайлбарладаг. Үүний нэг нь ухагдахууны сүлжээ бүтээх арга байна. Өөрөөр 

хэлбэл, 2014 оноос ухагдахууны сүлжээний аргыг үнэлгээний арга болгон хэрэглэхээр албан 

ёсны баримт бичиг, багшийн гарын авлагад тусгажээ. 

Харин бүрэн дунд боловсролын химийн хөтөлбөрт ахлах ангид курсийн ажил (course work), 

судалгаа шинжилгээ (investigation), туршилт (experimentation), бүтээл (creation) зэрэг даалгаврын 

төрлийг заавал оруулна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өнөөгийн сургалтын технологийн 

үндсэн чиглэл болсон сурагч төвтэй, мэдлэг бүтээлгэх сургалтын арга зүй байна [6]. Багшийн 

номонд үнэлгээний арга бүр суралцахуйн үр дүнг үнэлэхэд өөрийн гэсэн давуу талтай. 

Үнэлгээний даалгавар нь олон төрөл бөгөөд тест, бүтээгдэхүүн ба төсөл ажил, гүйцэтгэл болон 

үйлийн чадвар шалгасан даалгаврууд гэж ерөнхийлөн багцалж үздэг [5]. Гэвч сургалтын 

хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамж, багшийн номонд ухагдахууны сүлжээ 

бүтээх аргачлалын талаар тодорхой тусгагдаагүй, мөн сурагчдын ойлгосон мэдлэгийг 

ухагдахууны сүлжээний аргаар хэрхэн үнэлэх аргачлал ч мөн тодорхой тусгагдаагүй байгаа нь 

үндэсний цөм хөтөлбөрийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхэд багш нарт бэрхшээл үүсгэж байна. 
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Цаашид ухагдахууны сүлжээ бүтээх аргачлал боловсруулах шаардлагатай учраас тодорхой 

сэдвийн хүрээнд ухагдахууны сүлжээний бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлохын тулд онолд 

суурилсан аргачлалаар ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, хэлбэрийг судалж 

байна. 

Ухагдахууны сүлжээг анх 1972 онд Новакийн судалгаанд зориулан боловсруулж хүүхдийн 

шинжлэх ухааны мэдлэгт гарсан өөрчлөлтийг олж илрүүлэхийн тулд мэдлэгийг ухагдахууны 

сүлжээгээр илэрхийлэх санаа гарч хожим ухагдахууны сүлжээ нь сургалтын төдийгүй 

үнэлгээний хүчирхэг хэрэгсэл болсон байдаг. [7] Тексттэй график бүр нь ухагдахууны сүлжээ 

байдаггүй учраас мэдлэг илэрхийлэх бусад хэрэгслүүдээс ялгагдах онцлог шинжтэй байдаг. 

Ухагдахууны сүлжээ ухагдахуун, холбох үг гэсэн гол 2 бүрэлдэхүүнтэй ба үйл явдал дахь 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүй тогтол, юмуу объект, эсвэл үйл явдал дахь мэдээ баримт юмуу 

объектыг ухагдахуун гэж тодорхойлж хаяглаж нэрлэдэг. Холбох хэллэг эсвэл холбох үгс гэж 

нэрлэгддэг, шулуун дээрх үгс 2 ухагдахууны хоорондын хамаарлыг тусгайлан заадаг. 

Ухагдахуунууд хоорондын харилцан хамаарал нь статик эсвэл динамик байж болно. Ухагдахуун 

хоорондын статик харилцан хамаарал нь тухайн сэдвийн талаарх мэдлэгийг тодорхойлох, 

тайлбарлах, зохион байгуулахад тусалдаг бол статик харилцан хамаарал нь 

багтаасан/хамааруулсан, ерөнхий бүрэлдэхүүн, огтлолцол, ижил төстэй байдал гэсэн төрөлтэй 

байдаг. Эдгээр төрлийн статик харилцан хамаарлын эхний хоёр төрлийг хүлээн зөвшөөрсөн 

бөгөөд ухагдахууны шаталсан бүтцийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Динамик 

харилцан хамаарал нь нэг ухагдахууны өөрчлөлт нь нөгөө ухагдахуунд хэрхэн нөлөөлдгийг 

тайлбарладаг. Динамик харилцан хамаарал нь шалтгаан ба хамаарал/магадлал гэсэн хоёр хэлбэр 

байна. 

Харин санаа/байр суурь буюу утгын нэгж нь утга учиртай бодомж (statement)-ийг бий болгодог 

холбох үг, эсвэл хэллэгийг хэрэглэж холбогдсон хоёр эсвэл түүнээс олон ухагдахууныг агуулдаг. 

Ухагдахууны сүлжээний өөр шинж чанар бол уг ухагдахууныг шаталсан байдлаар, сүлжээний 

дээд хэсэгт хамгийн ерөнхий ухагдахууныг, болон илүү тусгай шинжтэй, ерөнхийлөл багатай 

ухагдахуунууд доод талд шаталсан байдлаар дүрсэлсэн байхаас гадна хөндлөн холболтууд нь 

сүлжээн дээр тусгагдсан мэдлэгийн нэг ай дахь ухагдахуун нь сүлжээн дээр харуулсан өөр айн 

ухагдахуунтай хэрхэн холбогддог болохыг харахад тусалдаг. Ухагдахууны сүлжээнд нэмж 

оруулж болох сүүлийн шинж чанар нь тухайн ухагдахууны утга учрыг тодруулахад тусалдаг 

үйл явдал эсвэл объектын тодорхой жишээ юм [8]. Мөн ухагдахууны сүлжээний шугаман, 

тойрог, зангилаа, мод, сүлжээ гэсэн 5 хэлбэр байдаг. 

 
Зураг 1. Ухагдахууны сүлжээний хэлбэрүүд 
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Эхний хэлбэр нь шугаман ухагдахууны сүлжээ юм. Энэ нь ерөнхий ойлголтоос тодорхой 

ойлголтуудыг холбодог гинжтэй төстэй харагдаж байна. Ялгарах онцлог нь сүүлийн ухагдахуун 

зүүн тийш хазайсан байна. Хоёрдугаарт, тойрог ухагдахууны сүлжээ. Шугаман ухагдахууны 

сүлжээ шиг зохион байгуулагдсан боловч холбох үг, хэллэг сүүлийн ухагдахууныг эхний 

ухагдахуунтай холбосон байдаг. Гурав дахь хэлбэр нь зангилаа. Эх ухагдахууныг төвд нь 

байрлуулж тойруулан тодорхой ухагдахууныг бичсэн байна. Дөрөвдүгээрт мод хэлбэртэй 

ухагдахууны сүлжээ байна. Шугаман хэлбэртэй төстэй ч гол ялгаа нь салбарлалтай байдаг. 

Тавдугаарт, сүлжээ хэлбэрийн ухагдахууны сүлжээ нь тортой төстэй байдаг [9]. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

МУИС-ийн бакалаврын болон магистрын зарим суралцагч ухагдахууны төлөвшил болон 

ухагдахууны сүлжээтэй холбогдох судалгааны ажлыг хийсэн байна. Ж.Энэбиш [10] нь 

бакалаврын дипломын ажлаараа 2004 оноос бага, дунд боловсролын шинэ стандартыг мөрдөж, 

сурах бичгийн талаар баримтлах бодлого, сурах бичгийн стандартыг шинэчилсэнтэй холбогдон 

8-р ангийн химийн хичээлээр төлөвшүүлж буй ухагдахууныг 2006 онд хэвлэгдсэн хувилбарт 

сурах бичиг тус бүрээр харьцуулан судалж, зарим ухагдахууныг төлөвшлийг илрүүлэх 

боломжийг судалж тогтоох зорилгоор ухагдахуун, шинжлэх ухааны тодорхой бус ухагдахууныг 

төлөвшүүлэх зарим аргууд болон ойлголтын бүтэц, төрөл, төлөвшүүлэх арга, тодорхойлолтын 

ангилал зэрэгт үндэслэн судалгаа хийсэн. Үүний үр дүнд хувилбарт 3 сурах бичгийн хувьд 

стандарт дахь ухагдахууны эзлэх хувь 88-92%-тай байгаа нь эдгээр сурах бичиг боловсролын 

шинэ стандартыг хангахуйц түвшинд зохиогдсон байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 

Ц.Отгонбаяр [11] нь 2009 онд магистрын судалгааны дипломын ажлаараа хувилбарт сурах 

бичиг дэх ойлголт, ухагдахууны сонголт, түүнийг төлөвшүүлэх дидактик шийдэл суралцагчдын 

танин мэдэхүйн зүй тогтолд нийцсэн байдлыг матрицын аргаар харьцуулан судалсан бөгөөд 

цаашид сурах бичиг дэх ухагдахууны хувийн жин ба сурагч түүнийг хэрхэн эзэмшиж байгаа 

байдлын хамаарлыг нарийвчлан судлах шаардлагатай гэж дүгнэсэн байна. 

Б. Жавхлан [12] нь 2016 онд магистрын дипломын ажлаараа оюуны зураглалын аргыг 

биологийн хичээлд хэрэглэх боломжийг туршиж, оюуны зураглалын аргаар биологийн 

хичээлийг заахад сурагчдын сонирхол, сэдлийг төрүүлж чадах, мэдлэгийг илүү үр дүнтэй 

эзэмшиж болох юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Гадаадын олон судлаачид ухагдахууны сүлжээг сургалтад хэрэглэх болон суралцагчийн 

ойлголтыг үнэлэхэд хэрэглэхтэй холбоотой чиглэлээр ихээхэн судалгаа хийж чухал үр дүн, 

дүгнэлтэд хүрч байна. 

Joseph S. Francisco, Mary B. Nakhleh, Susan C. Nurrenbern, болон Matthew L. Miller нарын [13] 

өгүүлэлд оюутнуудын химийн ухагдахуун, ойлголт өөр арга, үнэлгээний техникийг хэрэглэхэд 

хэрхэн өөрчлөгдснийг судлах зорилгоор төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, ажиглалт, шийдэл гэсэн 4 

шаттай судалгааны загвар боловсруулж судалгаа явуулсан. Үүний үр дүнд ухагдахууны сүлжээг 

үнэлэх онооны алгоритм боловсруулсан. Ухагдахууны сүлжээ нь оюутнуудын цогц асуудлыг 

шийдэх чадварыг сайжруулахад чиглэгддэг бөгөөд багш ухагдахууны сүлжээ хэрхэн ашиглах 

талаар сайтар судлах нь чухал юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Martin J Eppler [14] өгүүлэлд Новакийн ухагдахууны сүлжээний аргыг дүрслэлийн бусад гурван 

хэлбэрийн хэрэглээний параметрүүд болон суралцах ба мэдлэгээ хуваалцахад хэлбэр тус бүрийн 

давуу ба сул талуудыг харьцуулсан. Эдгээр 4 төрлийн дүрслэлийн хослол нь тус бүрийнхээ 

хүч/давуу талыг гүйцэтгэж чадна хэмээн нотлохыг оролдсон. Энэ судалгааны үр дүн нь дүрслэх 

эдгээр хэлбэрүүд нь сэдэл, анхаарал, ойлголт ба сэргээн санах чадварыг сайжруулах нэмэлт 

аргууд болон хэрэглэгдэх боломжтой гэдгийг харуулсан. 

Saouma Bou Jaoude болон May Attieh нарын [15] өгүүлэлд багшийн боловсруулсан даалгаврын 

дагуу сурагчдаас шалгалт авч түүний үр дүнг сурагчдын гүйцэтгэсэн ухагдахууны сүлжээний 

үр дүнтэй харьцуулсан. Эцэст нь дээд эрэмбийн асуулт дээр сурагчдын оноо, ухагдахууны 

сүлжээний оноо нь хоорондоо ихээхэн хамааралтай болохыг тогтоосон. Үүнээс гадна 

ухагдахууны сүлжээ нь амжилтад хүрч чаддаггүй сурагчдад оноогоо дээшлүүлэх арга хэрэгсэл 
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болдог. Гэсэн хэдий ч, сургалтын процессийн явцад ухагдахууны сүлжээг үе үе шалгаж үзэх нь 

урамшуулан дэмждэг ба өндөр чадамжтай хүмүүст ухагдахууны сүлжээ нь үр дүнтэй болж 

байна. Тиймээс илүү олон тооны оюутнууд, төрөл бүрийн сургуулиуд, янз бүрийн насны бүлэгт 

ухагдахууны сүлжээний үр нөлөөний талаар илүү их судалгаа хийх шаардлагатай гэсэн 

дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Enrique Lopeza, Jennifer Kima, Kiruthiga Nandagopala, Nate Cardinb , Richard J. Shavelsona болон 

John H. Pennc нарын [16] өгүүлэлд ухагдахууны сүлжээний төрөл болох constructa сүлжээг 

бүтээж, урьдчилж бүтээсэн ухагдахууны сүлжээ дээр дутуу мэдээллийг бөглөсөн ба бусад 

төрлүүдтэй харьцуулсан. Үр дүнд нь ухагдахууны сүлжээний төрөл болох constructа сүлжээ нь 

сурагчдын мэдлэгийн бүтцийг үнэлэхэд чухал ач холбогдолтой хэрэгсэл болохоос гадна ахисан 

болон шинэ суралцагчдын мэдлэгийн бүтэц хоорондын ялгааг илүү сайн тусгахад чиглэсэн 

сүлжээ нөхөх арга техникийг бүтээсэн байна. 

Ardian Anjar Pangestuti, Siti Zubaidah нарын [17] өгүүлэлд бага, дунд, ахлах ангийн сурагчид 

болон их сургуулийн оюутнууд бүтээсэн ухагдахууны сүлжээний бүрэн байдал, түүнд 

тусгагдсан суралцагчдын алдаатай ойлголтуудыг судалсан байна. Үр дүнд нь суралцагчдын 

зохиосон ухагдахууны сүлжээний 98.7% нь бүрэн элементгүй, 90.7% нь холимог төрлийн 

ангилалд хамаарсан бөгөөд 70.67% нь алдаатай ойлголтыг агуулсан болохыг тогтоосон. 

3. АРГА ЗҮЙ 

ЕБС-ийн ахлах ангийн “Цахилгаан хими” сэдвийн хүрээнд мастер ухагдахууны сүлжээ бүтээж, 

улмаар бүтээсэн ухагдахууны сүлжээний бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлохыг зорьсон. 

Сэдвийн хүрээнд анхны ухагдахууны сүлжээ бүтээхдээ бүрэн дунд боловсролын сайжруулсан 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамж, хими X, XI сурах бичиг, физик химийн болон 

кембрижийн хөтөлбөрт зориулсан IGCSE болон AS ба A түвшний гарын авлагууд дахь 

цахилгаан хими бүлэг сэдвийг харьцуулан судалсан. Бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийн 

агуулгад тусгагдсан ухагдахууныг сонгож ухагдахууны сүлжээг боловсруулсан. Түүнийг илүү 

сайжруулахаар одоо байгаа бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг онолын дагуу 

тодорхойлж судалсан. 

  

Зураг 2. Ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг 

тодорхойлох аргачлал 

Ухагдахууны сүлжээг бүтээхэд зайлшгүй чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон тодорхой бүтэц гэж 

байдаг. Нэгдүгээрт тухайн ухагдахууны сүлжээний гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлсон. 
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Ингэхдээ тойрог, төрөл бүрийн хайрцагт байрлуулсан үг эсвэл тэмдгээр хаяглагдсан нийт 

ухагдахууны тоо, ухагдахууны объект эсвэл үйл явдал мэт төрлийг тодорхойлсон. Холбох үгс 

нь ухагдахуун хоорондын харилцан хамаарал, уялдаа холбоог илэрхийлэх үүднээс хэрэглэгддэг. 

Холбох үгний сонголтоос хамааран илэрхийлэх харилцан хамаарал нь статик эсвэл динамик 

шинжтэй байх учраас энэхүү харилцан хамаарлыг тодорхойлсон. Үүний дараа статик ба 

динамик харилцан хамаарлаас шалтгаалан үүссэн статик ба динамик санал буюу утгын нэгж 

мөн өөр өөр ай эсвэл сигмент дэх ухагдахуун хоорондын уялдаа холбоог харуулах үүднээс 

ухагдахуунуудыг холбосон сум болох хөндлөн холболт болон эдгээрийн тодорхой жишээ байгаа 

эсэхийг тогтоосон. 

Хоёрдугаарт мэдлэгийн аль ч айн хүрээнд ухагдахууны шатлал байдаг бөгөөд ухагдахууны 

сүлжээний дээд талд ерөнхий ухагдахуун байрлах бөгөөд доошоогоо тодорхой ухагдахуунууд 

байрласан байдаг. Иймээс эрэмбэлэгдсэн нийт түлхүүр ухагдахуунаас эх ухагдахуун болон дэд 

ухагдахууны тоог тодорхойлсон. 

Гуравдугаарт ухагдахууны сүлжээг хэлбэрийн хувьд ангилсан ангилалд үндэслэн түүний 

хэлбэрийг тодорхойлсон. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд боловсруулагдсан ухагдахууны сүлжээний 

ухагдахуун, холбох үг, санал буюу утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ гэсэн үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд, түүний бүтэц, хэлбэрийг тодорхойлж судлахад дараах үр дүнд хүрсэн. 

Энэхүү ухагдахууны сүлжээнд нийт 27 ухагдахууны тусгагдсаны 59% (16) нь объект мэт, 41% 

(11) нь үйл явдал мэт ухагдахуун байсан. Объект мэт ухагдахууны эзлэх хувь их байгаа нь илүү 

тодорхой, ангилсан ухагдахууны сүлжээ бий болсон байна. Үүнээс гадна ухагдахуунуудыг 

хооронд холбосон 36 холбох үгтэй байсан бөгөөд холбох үгээр илэрхийлэгдэх харилцан 

хамаарлын 25% (6) нь динамик (шалтгаан ба хамаарал), 75% (24) нь статик (багтаасан, ерөнхий 

бүрэлдэхүүн, огтлолцол, ижил төстэй байх) шинжтэй байсан. 
 

Зураг 3. Ухагдахуун сүлжээ дэх динамик ба статик харилцан хамаарлын ангилал тус бүрт 

харгалзах хувь 

Харин 2 ба түүнээс дээш тооны ухагдахуунууд хоорондоо холбох үгсээр холбогдсоноор санаа 

буюу утгын нэгжийг үүсдэг. Энэ ухагдахууны сүлжээ нь нийт 33 утгын нэгжтэй ба тэдгээрээс 

66.7% (24) нь статик, 33.3% (12) нь динамик шинжтэй байсан. 

Ухагдахууны сүлжээ дэх ухагдахуун (эх, дэд, объект мэт, үйл явдал мэт)-ууд, холбох үг, үүссэн 

утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ зэргийг CmapTools программаар дүрслэн зураг 4-т 

харуулсан байна.
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Зураг 4. Цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд боловсруулсан мастер ухагдахууны сүлжээ дэх 

ухагдахуун, хөндлөн холболт, жишээг харуулсан нь 

1 эх ухагдахуун, 26 дэд ухагдахуунтай бөгөөд 4 жишээ, 2 хөндлөн холболт тусгагдсан. Үүнээс 

харахад хамгийн ерөнхий ухагдахуунаас буюу эх ухагдахуунаас эхлэн тодорхой ухагдахуун 

хүртэл дээрээс доош шаталсан байдлаар дэд ухагдахуунуудыг эрэмбэлэн байрлуулж 

дугаарласан. Холбох үгсийг шулуун шугам дээр байрлуулж, хөндлөн холболтыг тасархай 

шугамаар, жишээг өргөн шулуунаар ялгаж тэмдэглэсэн Эцэст нь түүний хэлбэрийг ухагдахууны 

сүлжээний 5 (шулуун, тойрог, төвөөсөө эхлэлтэй, мод, сүлжээ) хэлбэртэй харьцуулснаар 

шугаман хэлбэртэй төстэй боловч салбарласан байдлаараа ялгаатай байгаа учраас түүнийг мод 

(tree) хэлбэртэй гэж тодорхойлсон. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад: 

1. Анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд ухагдахууны сүлжээнд зайлшгүй байх 

шаардлагатай ухагдахуун, холбох үг, санал буюу утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ 

зэрэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн тусгасан, шаталсан бүтэцтэй, мод 

хэлбэрийн ухагдахууны сүлжээ боловсруулсан байна. 

2. Объект мэт ухагдахуун 59%, үйл явдал мэт ухагдахуун 41%-тай тусгагдсан байгаа нь 

энэ ухагдахууны сүлжээнд тайлбарласан, ангилсан шинжүүд зэрэг агуулагдаж байна. 

Гэхдээ тодорхой ангилсан шинж нь давамгайлсан ухагдахууны сүлжээ болсон байна. 

3. Холбох үгээс хамаарсан харилцан хамаарлын хувьд статик харилцан хамаарал нь 75%- 

тай байсан бөгөөд бүгд эхний 2 төрөлд хамаарсан учраас онолын хувьд шаталсан 

бүтцийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

4. Статик ба динамик утгын нэгжийг агуулж байгаа нь илүү баялаг, сайн ухагдахууны 

сүлжээ бүтээхэд тусласан. 

5. Ухагдахууны сүлжээг ховор тохиолдолд дуссан гэж үздэг учраас программын 

тусламжтай сүлжээний бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг дахин сайжруулах боломжтой. 

Бид мэдлэгээ илэрхийлэх, шинэ мэдлэг бий болгох, сургалтыг дэмжих үнэлгээний 

хэрэгсэл, аргачлалтай болсон. 
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