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Танхим ба Цахим Хичээлд Хүүхдийн Нас Сэтгэхүйн Онцлогт 

Тохирсон Багшийн Арга Зүй Чухал Болох нь 

С.Наранцэцэг, Б.Алтанцэцэг, С.Наранзаяа 

Дархан-Уул аймаг ЕБ-ын лаборатори “Оюуны ирээдүй” цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш 

Buynaanarantsetseg@gmail.com; B.Altaa0310@gmail.com; S.narка9003@gmail.com 

Хураангуй: Өнөө үед багш гэдэг бол өсвөр залуу үеийнхэнд амьдралд нь хэрэгтэй мэдлэг, чадвар олгох 

тэднийг бие хүн болгон хүмүүжүүлэх арга ухаан олгох ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй хийх мэргэжлийн 

ур чадвартай хүн юм. Нэг талаас нийгмийн амьдрал, нөгөөтэйгүүр хүүхдийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхол 

эрчимтэй өөрчлөгддөг цаг болсон билээ. Эдгээрийг багш байнга мэдэрч сурган хүмүүжүүлэх арга зүйгээ 

өөрчилж боловсронгуй болгох чадвартай байх нь чухал юм. Тиймээс багш нар тасралтгүй хөгжиж өөрийн 

гэсэн арга зүйтэй болох, шинэ арга зүйг турших зайлшгүй шаардлагатай байна. ЕБС-ийн бага 

боловсролын 1-5-р ангийн AТБX-ийн “Өгөгдөлтэй aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой 

бодлогуудыг бодоxод тооцоолол иxсэx тусaм тоочин бичиx, мод ургуулax aргыг xэрэглэxэд xүндрэл гaрч 

бaйсaн учрaaс арга зүйн эрэл хайгуул хийж туршилт судалгаа явууллаа. Мөн залуу багш нараас цифртэй 

холбоотой бодлогыг бодоход заах арга зүй хэрэгтэй байна гэж санал ирүүлсэн. Бага боловсролын 

математик судлaгдaxууны цифртэй xолбоотой бодлогуудыг зaaxaд тооцооллын xялбaр aргуудыг танхим 

ба цахимаар заан туршиж судаллаа. Туршилт судалгааны үр дүнд математикийн цифртэй холбоотой 

бодлогыг хүснэгтийн аргаар заасан нь илүү үр дүнтэй арга байсан нь туршилтаар батлагдлаа. Бага 

ангийн суралцагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон аргазүйг сургалтандаа ашигласнаар хүүхдийн 

хичээлд оролцох байдал эрс сэргэж учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, асуудлыг шийдвэрлэх,тодруулбал 

суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл хийх 

чадвартай болж байсан зэрэг үр дүн ажиглагдлаа. 

Түлхүүр үг: Багшийн арга зүй, хичээлийн судалгаа, шинэ арга зүй, цахим хичээл 

Зорилго: Бага боловсролын математик судлaгдaxууны цифртэй xолбоотой бодлогуудыг зaaxaд 

тооцооллын xялбaр aргуудыг судлан танхим ба цахимаар хичээл заан туршиж үр дүнд хүрэх 

1. УДИРТГАЛ 

Бид өөрчлөлт, шинэчлэлийн эрин зуунд амьдарч байна. Боловсролын 

чанараас улс орны хөгжил шууд хамаарна. Иймээс бид боловсролын 

чанарыг сайжруулах учиртай. Боловсрол гэдэг бол чухамдаа 

“Өөрчлөгдөж буй ертөнцөд дасан зохицохуйн” тухай асуудал юм. 

Үүнтэй холбоотойгоор боловсролын системийн зорилго цоо шинээр 

тавигдаж байна. 

21-р зууны чадварууд Боловсрол гэдэг хувь хүний хувьд уруугаа харсан 

пирамидтай адил. Хүүхэд наснаас нас биед хүрэх хүртэл нийгмээс тухайн 

хүнд тавих боловсролын шаардлага аажим ихэссээр нэг мэдэхэд 

хязгааргүй их зүйлийг мэдэж, чаддаг байхыг шаардахад хүрдэг. 

Ерөнхий боловсролын гол зорилго нь бутны бүх навчийг танин мэдэх биш, харин гарт атгасан 

цөөн навч шиг үндсэн, гол мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийг ашиглан амьдралд тохиолдох 

түмэн бэрхшээлийг шийдвэрлэх чадвартай болгох явдал юм. 

Нэрт сурган хүмүүжүүлэгч Я. А. Коменский “Хүүхдийн өдөр бүр уншиж байх цагаан толгой бол 

багш хүн юм” гэж хэлсэн нь багшийн арга барил, арга зүй, үйл ажиллагаа хамгийн чухал 

болохыг харуулж байна. Тиймээс 21-р зууны багш нар бид цаг үетэйгээ уялдуулан арга зүйгээ 

байнга өөрчлөн тасралтгүй хөгжиж байх ёстой. 

Суралцагчдыг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилго, чиглэлтэй, тодорхой цаг 

хугацаанд явагддаг, багш сурагчдын хамтарсан бүтээлч үйл ажиллагаа нь танхимын сургалт юм 

Танхимын сургалтын онцлог нь суралцагчидтай шууд харилцдаг,систем дэс дараатай эмх 

цэгцтэй мэдлэгийг хүргэдэг, сурагчид хамтран суралцах, санаа бодлоо солилцох, багшаас болон 
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бие биеэсээ суралцах боломжтой. Багш тухайн нөхцөл байдалд тохируулан арга зүйгээ өөрчлөх 

боломжтой байдаг. 

Цахим сургалт нь сүлжээний технологийг ашиглан засварлах, хүргэх, сонгох, удирдах 

боломжийг бүрдүүлсэн өргөжүүлэх сургалт юм. Цахим сургалт нь олон давуу талтай бөгөөд 

танхимын сургалт нь тогтсон хүгацаандаа нэг л удаа заадаг бөгөөд сурагчид удаан ойлгодог, 

мөн янз бүрийн шалтгаанаар хичээлдээ сууж амжаагүй тохиолдолд тухайн хичээлийг ойлгохгүй 

өнгөрөх нь бий. Тиймээс цахим сургалт нь танхимын сургалтын дутагдалтай талыг нөхөж 

хичээлийн агуулгыг гэр, сургуулиасаа компьютер болон гар утаснаасаа өөрийн ойлгоогүй 

хичээлээ хүссэн үедээ нөхөж үзэх, бие даан хөгжих боломжтой сургалт юм. Мөн багш бид цахим 

технологийг ашигласнаар хөгжих, өөрийн арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, бусад багш нарын 

арга туршлагаас суралцах боломжтай байгаа зэрэг олон давуу талтай байна. 

Цахим сургалт, танхимын сургалтанд давуу талууд олон ч сул тал байгаа учир багш тухайн 

нөхцөлд уялдуулан заах аргаа зүйгээ зөв төлөвлөн ажиллах шаардлагатай болж байна. 

Бага боловсролын багш нар бид хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон арга зүйг сонгож 

хичээл сургалтын үйл ажиллагааг явуулснаар хүүхдийн хичээлд оролцох байдал эрс сэргэж, 

учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, бүтээж, суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир 

шалтгааныг ажиглан эргэцүүлэн бодож, харилцан ярилцаж, дүгнэлт гаргаж сэтгэхүйн бүтээлч 

үйл хийх чадвартай болж байсан нь бусад мэргэжил нэгт багш нартаа хүргэн цаашид бодитой 

үр дүнтэй ажил болгохыг зорьж байна. 

2. СЭДЭВ СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Бага боловсролын математикийн онол арга зүй (Б.Бадамдорж, 2011) номонд цифртэй холбоотой 

бодлогыг мод ургуулах, тоочин бичих аргаар заасан байна. 

Бага ангийн багшийн гарын авлага II (Батбаатар, 2011) номонд цифртэй холбоотой бодлогыг 

мод ургуулах, тоочин бичих, үржүүлэхийн дүрмээр тус тус багш нарт зөвлөмж болгон оруулсан 

байдаг. 

Бага боловсролын математик судлагдахууны Өгөгдөлтэй ажиллах АТБХ –ийн зүй тогтлыг 

илрүүлэх, үргэлжлүүлэх болон янз бүрийн боломжийн тоог олох асуудлыг туршилтын үндсэн 

дээр шийдвэрлэхдээ багш нар боломжийн тоог олохдоо тоочин бичээд тоолох, эсвэл сонирхож 

байгаа боломжийг замаар, модны мөчрөөр, түүвэр гэх мэтээр загварчилж боддог нь тооцоолол 

ихсэх \4-5-р анги\ тусам энэ аргуудаар бодоход хүндрэлтэй байдаг нь үе үеийн багш нараас 

судалгаанаас харагдсан. 

“Хүснэгтийн арга” нь мэдээллийг эмхэлж цэгцлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулан жиших, 

ойлгомжтой товч тодорхой байдлаар харуулдаг учраас энэхүү хүснэгтийн аргыг боломж 

тооцоолохын цифртэй холбоотой бодлого дээр туршсан нь үр дүнтэй байлаа. Энэ арга нь 

судлагдаагүй болно. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Бага ангийн математикийн цифртэй холбоотой бодлогууд анги тус бүрээр нь ангилж хүснэгтийн 

аргаар заах нь хүүхдийн хичээлд оролцох байдал, учир зүйг олж тайлбарлан ярих, асуудлыг 

шийдвэрлэх,тодруулбал суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн 

бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэгдсэн талаар судаллаа. Мөн аль ангид 

тоочин бичих, мод ургуулах, хүснэгтийн аргаар заах тохиромжтой байгаа талаар авч үзлээ. 

4. ҮР ДҮН 

Бага ангийн математикийн цифртэй холбоотой бодлогуудыг хүснэгтийн аргаар бодох нь 

сурагчдын сонирхлыг татсан, учир зүйг олж тайлбарлан ярих, асуудлыг шийдвэрлэх, мөн анги 

ахих тусам хүснэгтийн арга нь цагийг хэмнэсэн, дэвтрийн бичиглэл эмх цэгцтэй, суралцагчид 

маш хурдан хугацаанд бодлогыг ойлгож бодож сурч байсан зэрэг давуу талуудыг туршилт 

судалгаагаар үзүүлэв. 

Судалгааны арга: Ажиглалт, туршилт, асуулга, ярилцлага, үйлийн судалгаа 
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Үндэслэл: 2015 онд ОИЦ сургуулийн 5-р ангиудаас цифртэй холбоотой бодлогоор 

Хөндлөнгийн үнэлгээ авахад Нийт 259 суралцагч 

 
Зураг 1. Хөндлөнгийн анализ анги бүрээр 

Дээрх анализаас дүгнэлт хийхэд “ Цифртэй холбоотой бодлого бодох” сэдвийн хүрээнд 

өгөгдсөн дасгал даалгаврын гүйцэтгэл бага хувьтай байлаа. Тиймээс багш бид “Өгөгдөлтэй 

aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой бодлогуудыг бодоxод тооцоолол иxсэx тусaм 

тоочин бичиx, мод ургуулax aргыг xэрэглэxэд xүндрэл гaрч бaйсaн учрaaс арга зүйн эрэл 

хайгуул хийж эхэлсэн. 

Үүний үр дүнд цифртэй холбоотой бодлогыг үржүүлэхийн дүрэм, хүснэгтийн арга ашиглан 

танхим ба цахимаар сурагчдад зааж туршилт судалгаа хийж үзлээ. Мөн залуу багш нараас 

цифртэй холбоотой бодлогыг бодоход заах арга зүйдээ зөвлөмж зөвлөгөө авах санал ирүүлсэн. 

Багш нар эдгээр сэдвүүдийг заахдаа дараах 2 аргыг ихэнхдээ хэрэглэдэг. Энэ 2 арга нь 

тооцоолол ихсэх тусам дэвтрийн бичиглэл ихтэй учир эмх цэгцгүй, цаг хугацаа их шаардагддаг, 

суралцагчдад ойлгомжгүй байгаа нь дээрх анализын үр дүнгээс харагдаж байна. 

ДАСГАЛ-1 

2, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр ( цифр давтагдах ) 4 оронтой 

тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Бодолт 1. Мод ургуулах арга: Зурагт үзүүлсэнтэй адил мод 

4 байна. /2,3,4,5-аар эхэлсэн/ 

Зураг 2:  

• Мод бүр нь 4 салаатай. 

• Салаа бүр нь 4 мөчиртэй. 

• Мөчир бүр нь 4 нахиатай.  

Нийт нахианы тоо 4 x 4 x 4 x 4 = 256 

Бодолт 2. Тоочин бичих арга 

2222, 2345, 2234, 2223, 2224, 2225, 2245. Хэрвээ гээд тоочиж бичвэл зөвхөн 2-ын цифрээр 

эхэлсэн 64 тоо бичнэ. Мөн дээрх өгөгдсөн цифрүүдээр 4 оронтой цифр давтагдах бүх тоог нэг 

бүрчлэн бичвэл нийт 256 тоо бичигдэнэ. 

1-5 ангийн сурах бичигт хийсэн анализ: Бага боловсролын “Математик”-ийн 1-5-р ангийн 

сурах бичигт цифртэй холбоотой бодлогоор судалгаа хийж үзлээ. 

Хүснэгт 1-ээс дүгнэлт хийхэд бага ангийн 1-5-р ангийн сурах бичигт “Өгөгдөлтэй ажиллах” 

сэдвийн хүрээнд нийт 38 дасгал даалгавар байна. Анги ахих тусам тооцоолол ихсэж байгаа учир 

мод ургуулах, тоочин бичих аргаар бодоход хүндрэлтэй байна. 
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Хүснэгт 1. Сайжруулсан хөтөлбөрийн 1-5-р ангийн сурах бичгийн  

цифртэй холбоотой  бодлогууд 

 

ТУРШИЛТ 1: “Үржүүлэхийн дүрэм ёсоор” (Баатар, 2011) 

2015-2016 он хичээлийн жилд ЕБ-ын лаборатори ОИЦ сургуулийн 5-р ангийн 2 бүлгийн 89, 4- 

р aнгийн 5 бүлгийн 170 cурaгч , Aрxaнгaй бaгшийн сургуулийн 15 оюутaн , 87 бaгшид “Цифртэй 

холбоотой бодлогуудыг үржүүлэхийн дүрэм ёсоор зааж туршилтаа явууллаа. 

ДАСГАЛ-1 

0, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр ( цифр давтагдах ) 4 оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Үржүүлэхийн дүрэм 

• Мянгатын оронд тоо тэгээр эхлэхгүй учир 3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир 

боломжийн тоо нь 3 байна. 

• Зуутын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Аравтын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Нэгжийн оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. Иймд үржүүлэхийн дүрэм ёсоор 3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно 

Хүснэгт 2. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Ололттой тал Дутагдалтай тал 

1 Арга зүй маш сайн тохиромжтой Ажлын хуудас сайжруулах 

2 Суралцагчид тухайн сэдвийг ойлгож 

бодоход хялбар байв 

Самбар төлөвлөлтөд анхаарах 

3 Сурагчдын сонирхлыг татсан Цагийн нягтралд анхаарах 

4 Идэвхжүүлсэн, сэргээсэн  
Үржүүлэхийн дүрэм ёсоор бодоход тэг 

цифр орсон тохиолдолд тоогоо алдаж 

бичих тохиолдол гарч байсан 

5 Багш 87, 15 оюутан, 259 сурагчдаас 

асуулгын аргаар судалгаа авахад 96% нь 

маш сайн, сонирхолтой хичээл боллоо 

гэж дүгнэсэн. 

Туршилт 1-ийг дүгнэхэд үржүүлэхийн дүрэм” аргаар нийт 259 сурагчдад танхимаар заан 

туршлаа. Туршилт судалгаанд Багшийн сургуулийн 15 оюутан, 87 багш хамрагдлаа. Хичээлийн 

судалгааг ажиглалтын аргаар дүгнэхэд үржүүлэхийн дүрэм ашиглан бодоход тэг цифр орсон 

тохиолдолд тоогоо алдаж бичих тохиолдол гарч байсан учраас дахин сайжруулж үржүүлэхийн 

дүрмээ хүснэгтийн арга руу шилжүүлэн заан туршихаар боллоо. 

ТУРШИЛТ 2: “Хүснэгтийн арга” 2017-2018 оны хичээлийн жил 

Орxон сумын 5-р aнгийн 32 сурaгч, 23 бaгш, ОИЦ-ийн 4-р aнгийн 44 сурагч, 5-р aнгийн 396 



90 

сурaгч, 35 багшид цифртэй холбоотой бодлогын ээлжит xичээлийг сaйжруулaн үржүүлэхийн 

дүрмээ хүснэгтийн арга болгон  сайжруулан заалаа. 

ДАСГАЛ-2 

0, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр (цифр давтагдах) 4 оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Хүснэгтийн арга: 4 оронтой тоо зохиох учир 4 хүснэгт зурна. Мөн тоог бичихэд зүй тогтол 

байгааг ажиглуулна. 

3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно. 

• Мянгатын оронд тоо тэгээр эхлэхгүй учир 3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир 

боломжийн тоо нь 3 байна. 

• Зуутын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Аравтын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Нэгжийн оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. Иймд үржүүлэхийн дүрэм ёсоор 3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно. 

 
Зураг 2. Мод ургуулах арга, тоочин бичих аргаар бодсон сурагчийн дэвтрийн бичиглэл 

 
Зураг 3. Хүснэгтийн аргаар бодсон сурагчдын дэвтрийн бичиглэл 

 
Зураг 4. Сaмбaр төлөвлөлт 

3 4 4 4 
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Зураг 5. Хүснэгтийн арга” ажлын хуудас 

Багш нараас гарсан санал зөвлөгөө: 

Хүснэгт 3. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Сурагчдаас гарсан санал Багш нарын бичсэн 

1 Энэ хичээл маш сонирхолтой 

байна 

Хүүхдийн нас сэтгэхүйд тохирсон маш сайн 

хичээл боллоо. 

2 Ойлгохгүй хичээлээ маш хурдан 

ойлгож авлаа. 

Сонирхлыг татсан, учир зүйг хялбар олсон 

3 Багш бид нартай чөлөөтэй харьцаж 

байсан нь сайхан байлаа. 

Үр дүнтэй сонирхолтой сайхан хичээл боллоо. 

4 Энэ хичээл хөгжилтэй 

сонирхолтой байлаа. Танд маш их 

баярлалаа. 

Цагийг хэмнэсэн, дэвтрийн бичиглэл эмх 

цэгцтэй 

5 Анх цифртэй холбоотой бодлогыг 

заахад ойлгомжгүй байсан одоо 

маш сайн ойлгож авлаа. 

Хүснэгтийн аргаар 1-5-р ангид заах 

боломжтойг туршиж үзэх 

Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзаж үзэх 

Туршилт 2. Дүгнэлт 

Хүснэгтийн аргаар нийт 472 сурагчид танхимаар заан туршлаа. Туршилт судалгаанд 58 багш 

оролцож санал, зөвлөгөө өглөө. 

Багш нарын санал, ажиглалтын аргаар дүгнэхэд хүснэгтийн аргаар бодох нь хүүхдийн нас 

сэтгэхүй онцлогт тохирсон, сонирхлыг татсан, учир зүйг хялбар олох, цагийг хэмнэсэн, 

дэвтрийн бичиглэл цэгцтэй зэрэг олон давуу талууд байлаа. 

Хүснэгтийн аргаар 1-5–р ангид заах боломжтойг туршиж үзэх, сурагчдын ялгаатай байдлыг 

харгалзаж үзэх санал гарав. 

Хүснэгтийн аргаар заасан нь (График-1) үржүүлэхийн дүрмээр заасантай харьцуулахад агуулга, 

арга зүй, цагийн төлөвлөлт, үнэлгээ, хэрэглэгдэхүүний хувьд маш сайн байсан нь багш 

суралцагчдын санал, хичээлийн оролцоо зэргээс харагдлаа. 



92 

 

График-1. Туршилт 1, 2 хичээлийн арга зүйг графикаар харьцуулсан байдал 

ТУРШИЛТ 3: “Хүснэгтийн арга” 2018-2019 оны хичээлийн жил 

ЕБ-ын Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн 4-4, 4-8  ангийн 91 сурагч, 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-6, 

5-7, 5-8 ангийн нийт 301, 5-3, 5-9 ангийн нийт 85 сурагч, 3-7 ангийн нийт 42 сурагчдад  заалаа. 

Арга зүй дараах байдлаар төлөвлөлөө: 

Хүснэгт 4. Арга зүй дараах байдлаар төлөвлөлөө 

№ 1 анги 2 анги 3 анги 4 анги 5 анги 

1 Тоочин  

бичих 

1. Тоочин  бичих, 

2. Модны  арга 

3. Үржүүлэх  

дүрэм 

1. Тоочин б  ичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

1. Тоочин б  ичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

1. Тоочин бичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан ажлын хуудсаа сайжруулан байдал 

 
Зураг 5: Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан ажлын хуудсаа сайжруулан байдал  

Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө: 

Хүснэгт 5. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Ололттой тал Сайжруулах санал 

1 Арга зүйгээ оновчтой сонгосон 

- Цахим хичээл 

болгон заан 

турших 

2 0 цифр орсон тохиолдолд алдаагүй боддог болсон 

3 Хүүхдийн сонирхлыг татсан 

4 Хүүхдийн ялгаатай байдлыг харгалзсан нь оновчтой байсан 

5 Зүй тогтол, учир шалтгааныг олж сурсан 

Дүгнэлт: 3-р ангиас тооцоолол ихсэж байгаа учир хүснэгтийн аргаар заах нь илүү тохиромжтой 

байна. Туршилт судалгааны явцад аль ангид ямар арга зүйгээр заавал тохиромжтой болох талаар 

судалж дараах байдлаар арга зүйгээ төлөвлөн туршлаа. 
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“Өгөгдөлтэй ажиллах ” нэгж хичээлийн цифртэй холбоотой бодлогын хөндлөнгийн 

үнэлгээний харьцуулалт  \сургууль\

 
Зураг 6. 2015, 2019 оны хичээлийн жилийн анализ 

 
График 2: 2015,2019 оны хичээлийн жилийн анализыг графикаар харьцуулсан байдал 

Өгөгдөлтэй ажиллах нэгж хичээлийн цифртэй холбоотой бодлогуудаар сорил авч анализ (Зураг-

6, График-2) хийж үзлээ. Суралцагчдын гүйцэтгэл 25.7 %-иар амжилттай ахисан нь хүснэгтийн 

аргаар заасан нь үр дүнтэй байгаа нь харагдаж байна. 

ТУРШИЛТ 4: “Хүснэгтийн арга” цахим 2019-2020 оны хичээлийн жил 

ОИЦ сургуулийн 4-р ангийн 363 сурагч , 5-р ангийн 46, 2-р ангийн 48 суралцагчдад цахимаар 

заан туршлаа. Дархан –Уул, Бага боловсрол группийн нийт 371 багш, Дархан –Уул аймгийн 

ЕБС-ийн сургуулийн нийт 4-р ангийн сурагчдад цахим хэлбэрээр заасан. 

Зураг 7. Хичээлийг цахим хэлбэрээр зааж туршсан байдал 
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Зураг 8. Цахим хичээлийн үр дүнг “Googleforms” –оор сорил авч анализ хийлээ. 

 

 
Зураг 9. 4-р ангийн 223 суралцагчаас googleform-оор авсан сорил 

Туршилт 4-с харахад цахим хичээл болгон туршихад тулгамдаж байсан асуудал нь интернэт 

байхгүй, байнга дата авдаг сурагчид байлаа. Үүнэс гарах арга замыг судалсны эцэст AR 

технологид суурилсан хүн бүрийн ашигладаг ухаалаг гар утсыг сургалтад хэрэглэх арга байв. 

Хичээлээ zappar –луу оруулж (зураг-7) өгснөөр хүүхэд нэг удаа 2-3 секундийн интернэт ашиглаад 

хичээлээ уншуулсан бол дахин интернэт шаардлагагүй байснаар давуу байсан бөгөөд эцэг эх, 

сурагчдын тулгамдсан интернэтийн асуудлыг шийдэж чадсан юм. Интернэтийн асуудлыг 

шийдэж өгснөөр хүүхдийн хичээл хийх сонирхол идэвх сэргэж ойлгохгүй хичээлээ дахин үзэж 

ойлгохгүй зүйлээ сурч байсан нь багш бидэнд урамтай байлаа. Энэ нь googlefоrm-оор (Зураг 8) 

авсан сорил, сорилын үр дүнгээс (Зураг 9) 81,2% -тай байгаа нь сайн байна гэж дүгнэлээ. 
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Уламжлалт сургалтын загварыг мэдээлэл боловсруулах үйлийг идэвхтэй байлгахын тулд 

математикийн хичээлтэй холбон үр дүнг тооцон үзэхэд танхимын сургалтын сул талыг цахим 

хичээлээр нөхөх, цахим хичээлийн сул талыг танхимын сургалтаар сайжруулах боломж байгааг  

олж харлаа. 

Хүснэгт 6. 2015, 2019, 2020 оны сургуулийн сорилын гүйцэтгэлийн харьцуулалт 

№ Сургалтын 

хэлбэр 

Шалгалтын хэлбэр Суралцагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэл 

1 Танхим уламжлалт 259 55.7% 

2 Танхим уламжлалт 1786 83.4% 

3 Цахим тест 223 81.2% 

 

График 3. 

Цифртэй холбоотой бодлогыг багш бүр тоочин бичих, мод ургуулах аргаар заахад тооцоолол 

ихсэх тусам эдгээр аргаар бодоход учир дутагдалтай байсан нь 1-р сорилын гүйцэтгэлээс 

(хүснэгт-5, График-3) харагдаж байна. Тиймээс Бага боловсролын 1-5-р ангийн AТБX-ийн 

“Өгөгдөлтэй aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой бодлогуудыг туршиж ямар зүй 

тогтолтой байгааг ажиглаж түүн дээр үндэслэн хүснэгтийн аргыг туршсан нь илүү үр дүнтэй 

байгаа сорил 2,3 гүйцэтгэлээс харж болно. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Дархан- Уул аймгийн ЕБ-ын лаборатори ОИЦ сургууль, Орхон сумын 8- р сургуулийн нийт бага 

ангийн 150 гаруй багш, Дархан-Уул аймгийн бага боловсролын багш нарын группийн 371 багш, 

1380 гаруй сурагчдад цифртэй xолбоотой бодлогуудыг бодоxод xүснэгтийн aргыг cонгон заан 

туршихад илүү үр дүнтэй байсан нь туршилтаар ажиглагдаж байлаа. 

“Цифртэй холбоотой” бодлогуудыг танхим болон цахимаар мод ургуулах, тоочин бичих, 

үржүүлэхийн дүрэм, хүснэгтийн аргаар заан туршихад хүснэгтийн арга нь хүүхдийн нас 

сэтгэхүй онцлогт тохирсон, сурагчдын сурах үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа нь уламжлалт 

болон цахим хэлбэрээр авсан сорилын үр дүн, суралцагчдын хичээлийн оролцоо зэргээс 

харагдлаа. Тиймээс багш бид өөрийгөө хөгжүүлж сурагчдынхаа нас сэтгэхүйн онцлогт 

тохирсон арга зүйг зөв сонгосноор танхим ба цахимаар заасан ч хүүхдийн хичээлд оролцох 

байдал эрс сэргэж учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, асуудлыг шийдвэрлэх, тодруулбал суралцах 

явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл хийх 

чадвартай болж байсан зэрэг үр дүн ажиглагдлаа. 

Цаашид дэвшүүлэх санаа 

- Бусaд сэдвийг заахдаа хүснэгтийн аргыг ашиглаж болох эсэхийг судалж, туршиж түгээн 

дэлгэрүүлэх 

- Багш багшаасаа суралцах / Япон багш нараас туршлагаас судлахад багш багшийгаа 

бэлтгэдэг.Ахмад багш нараасаа туршлага судлах ёстой гэж үздэг./ 
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- Тоонд биш чанарт суурилсан цахим хэрэглэгдэхүүний сантай болох 

- AR технологи ухаалаг утсыг сургалтад ашиглах 
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