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Хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нийгэмд зохицон амьдрах хувь хүний 
эрэлтийг нийгмийн хэрэгцээтэй уялдуулан хөгжүүлэхэд дэлхийн улс орнууд ихээхэн анхаарч, 
боловсролын тогтолцоогоо улам бүр боловсронгуй болгож байна. 

Сургалтын хөтөлбөрт суралцагчийн суралцах чадварын хөгжил, шинжлэх ухааны мэдлэг, 
ойлголтын эзэмшилт, аливаа зүйлийг судлах сонирхол, идэвх зүтгэлд гарч буй ахиц амжилтыг 
үнэлэхээр үнэлгээний зорилтыг тодорхойлсон бөгөөд суралцагчийн үнэлгээний журамд 
“үнэлгээ нь шалгуурт суурилсан” байхаар заасан.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” А/180 
дугаар тушаалаар ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх 
шалгуурыг боловсролын түвшин, анги, хичээл бүрээр сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд 
нийцүүлэн боловсруулж, баталлаа.

Энэхүү шалгуур үзүүлэлт батлагдсанаар суралцагчийн ахиц амжилтыг ижил шалгуураар 
үнэлэх /суралцагчдын ялгаатай байдлыг тодорхойлох/, хичээлийн бэлтгэлийг чанартай хангах 
/Үнэлгээний нэгж, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт хийх/ зэрэг багш, суралцагч, эцэг эх, асран 
хамгаалагчийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, эргэх холбоотой ажиллах боломж бүрдэх юм.

  Оюунлаг, чадварлаг, бүтээлч шинэ эриний “Монгол хүн” бүтээх гол цөм, тулах цэг нь 
болсон багш, боловсролын ажилтан та бүхэнд эрүүл энх, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн 
ерөөе. 

Энэхүү гарын авлагыг боловсруулахад оролцсон эрдэмтэн багш, судлаач нар болон 
техникийн дэмжлэг үзүүлсэн Азийн Хөгжлийн банкны “Эдийн засгийн үед боловсролын чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах төсөл”, Дэлхийн банкны “Бага боловсролын шинэчлэл” төслийн хамт 
олонд талархал илэрхийлье.

Эрхэм баян-эрдэм мэдлэгийг түгээн 
дэлгэрүүлэгч эрдэмтэн багш нар аа!

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

Мэндчилгээ

Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд



Боловсролын үнэлгээний тогтолцоог  
боловсронгуй болгох үйлсэд оюун ухаан, 
хүч хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж байгаа 
эрдэмтэн багш, боловсролын ажилтан, 
судлаачид та бүхнийхээ энэ өдрийн амар 
амгаланг айлтгая.

Суралцагчдад хаана, ямар орчинд суралцаж байгаагаас үл хамааран ижил шалгуур, ижил 
арга, аргачлалаар сурлагын амжилт, ахицаа бодитой тодорхойлуулах хэрэгцээ ямагт байдаг. 
Суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийг бодитой, шинжлэх ухаанчаар 
үнэлж дүгнэн үнэлгээний үр дүнг сургалтын үйл ажиллагаанд үр нөлөөтэйгээр хэрэглэх нь 
манай орны төдийгүй дэлхийн улс орнуудын багш нарт ч сорилт хэвээр байна.    

2018 онд БСШУС-ын (хуучнаар) сайдын А/425 дугаар тушаалаар баталсан “Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д 
суралцагчийн үнэлгээг шалгуурт суурилсан бөгөөд суралцагчийн сурах хүсэл эрмэлзэл, 
сурлагын ахиц, амжилтыг дэмжиж, тэднийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байхаар тодорхойлсон нь 
дээрх хэрэгцээ, шаардлагыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Үнэлгээний шалгуур нь хичээл, сургалтын үр дүнд суралцагчийн юу мэддэг, юу чаддаг, яаж 
хийж хэрэглэх ёстойг тодорхойлж өгсөн суралцахуй, багшлахуйн ач холбогдолтой “үнэлгээний 
гол хэрэгсэл” юм. Багш та үнэлгээний шалгуурыг сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлчээр 
хэрэглэснээр суралцагчийн гүйцэтгэлд тулгуурлан сурлагын амжилт, ахиц, өөрчлөлтийн 
талаар бодитой, үр нөлөөтэй үнэлэлт, дүгнэлт хийж тэдэнд ямар дэмжлэг, хэрхэн үзүүлэхээ 
тодорхойлох бүрэн боломж бүрдэнэ.

Боловсролын үнэлгээний төв нь хичээл тус бүрээр эрдэмтэн, багш, судлаачдын баг 
бүрдүүлэн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, судлагдахуун 
бүрээр үнэлгээний Үнэлгээний нэгжийн түвшинд анх удаагаа боловсруулж та бүхний гар дээр 
хүргэж байна. 

Үнэлгээний шалгуурыг олон улсын түвшинд боловсролын үнэлгээ, тэр дундаа 
суралцагчийн үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур чиглэлээр баримталж буй онол, үзэл баримтлалд 
тулгуурлан өөрийн орны сургалтын хөтөлбөр, багшлахуй, суралцахуйн онцлогийг харгалзан 
боловсруулсан.

 Боловсролын үнэлгээний тогтолцоог сайжруулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулах эрхэм 
багш та бүхний үйлс нь улам өөдөө байж, боловсролын хөгжлийн төлөө сэтгэл, зүтгэл нэгдэн 
урагшилна гэдэгт итгэл дүүрэн байгаагаа илэрхийлье.

Мэндчилгээ

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Лхагвасүрэнгийн ГАНБАТ
Захирал
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5.7.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь "Улсын шалгалтын блюпринт” /цаашид блюпринт” 
гэх/, шалгалтын сэдэв боловсруулах, дүгнэх зөвлөмжийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 15- ны өдрийн 
дотор баталгаажуулж, боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагад хүргүүлнэ. 

5.8.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын анги бүрийн 
сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн "Даалгаврын нээлттэй сан” /цаашид "даалгаврын сан” гэх/ бүрдүүлэх, 
шинэчлэх, баяжуулалт хийх ажлыг хариуцна. 

5.9.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь "Улсын шалгалтын комисс”- ыг 
жил бүрийн 5 дугаар сарын 01 -ний өдрийн дотор байгуулна. Энэхүү комисс нь тухайн орон нутагт улсын 
шалгалт зохион байгуулах ажлыг удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт тавьж ажиллана. 

5.10. Сургууль дээр улсын шалгалт зохион байгуулахтай холбогдуулан энэхүү журмын 4.6-д 
заасан шалгалтын комисс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

5.10.1.улсын шалгалтын удирдамж, дэгийг боловсруулж, шалгалтыг зохион байгуулах; 

5.10.2.шалгалт эхлэхээс 1 өдрийн өмнө энэхүү журмын 5.7-д заасан блюпринт, 
зөвлөмжийн дагуу улсын шалгалтын сэдэв боловсруулж, нууцлалыг хариуцах; 

5.10.3.шалгалтын дүн мэдээг боловсролын салбарын мэдээллийн системд оруулах 
ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавих; 

5.10.4.хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч шалгалт өгөх тохиолдолд тэдний хөгжлийн 
онцлог, хэрэгцээнд тохирсон шалгалтын орчин бүрдүүлэх; 

5.10.5.улсын шалгалттай холбогдон гарсан аливаа маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх; 

5.10.6.шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгөх. 

5.11.Шалгалт зохион байгуулах хугацаанд улсын болон олон улсын уралдаан, тэмцээнд 
оролцсон суралцагчийн улсын шалгалтын үнэлгээг нотлох баримтад үндэслэн жилийн эцсийн 
үнэлгээгээр тооцно. 

5.12.Суралцагч өвчлөх, ар гэрийн гачигдал тохиолдох болон давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас 
шалгалт өгөөгүй эсвэл дутуу өгсөн тохиолдолд улсын шалгалтын үнэлгээг жилийн эцсийн үнэлгээгээр 
тооцож болно. 

5.13.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь боловсролын салбарын мэдээллийн системд 
оруулсан улсын шалгалтын дүнд шинжилгээ хийж, жил бүрийн 10 дугаар сард багтаан, боловсролын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн 
байгууллагад тус тус хүргүүлнэ. 

5.14.Журмын 5.9-д заасан "Улсын шалгалтын комисс” нь улсын шалгалт зохион байгуулсан 
тайланг нэгтгэн, шалгалт дууссанаас хойш 10 хоногийн дотор боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

Зургаа. Чанарын үнэлгээ, түүний зохион байгуулалт 

6.1.Бага, дунд боловсролын чанарын үнэлгээ нь суралцагчийн мэдлэг, чадварын түвшинг 
үндэсний түвшинд тогтоох, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судлах, боловсролын 
бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэхэд чиглэнэ. 

6.2.Чанарын үнэлгээг боловсролын үнэлгээний байгууллага зохион байгуулна. 

6.3.Чанарын үнэлгээнд өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 
суралцагчийн 10-аас доошгүй хувийг хамруулна. 

6.4.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь чанарын үнэлгээ зохион байгуулах товыг 
боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн тогтооно. 

6.5.Чанарын үнэлгээг зохион байгуулах агуулгын хүрээ, шалгуурыг боловсролын үнэлгээний 
байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага хамтран жил бүрийн 01 дүгээр сард 
багтаан тогтооно. 

6.6.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь чанарын үнэлгээг зохион байгуулах удирдамж, 
аргачлалыг жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор боловсруулж, боловсролын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулна. 
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6.7.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь чанарын үнэлгээний өгөгдлийн сан үүсгэх, дүн 
шинжилгээ хийж, тайлан, санал, дүгнэлтийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт, арга зүйн байгууллага, боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагад тус тус 
хүргүүлнэ. 

6.8.Чанарын үнэлгээний үр дүнд үндэслэн энэхүү журмын 6.7-д заасан байгууллага бодлого 
боловсруулах, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулна. 

6.9.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн удирдлага чанарын үнэлгээний тайланд үндэслэн сурлагын амжилтыг сайжруулах 
төлөвлөгөө гаргаж ажиллана. 

6.10.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь чанарын үнэлгээг зохион 
байгуулахад бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

Долоо. Бусад 

7.1.Аливаа төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага боловсролын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, чадвар, 
төлөвшлийг үнэлэх, шалгалт зохион байгуулахыг хориглоно. 

 

 

 

 

---оОо--- 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ
(Student assessment)

Сурлагын амжилтын түвшнийг тогтоох, 
мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийн ахиц, 
өөрчлөлтийг бодитой үнэлэх, тэдэнд тулгарч 
буй бэрхшээлийг илрүүлж дэмжлэг үзүүлэх, 

урамшуулах үйл явц;

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР
(Assessment criteria)

Суралцахуйн үр дүнд хүрэхэд 
шаардлагатай тодорхой мэдлэг, 

чадвар, хандлагыг тодорхойлдог.  

ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭ
(Formative assessment)

Багш, суралцагчийн зүгээс суралцагчийн 
“суралцахуй”-г танин мэдэх, хариу үйлдэл 
үзүүлэх зорилгоор сургалтын явц /ээлжит 

хичээл/-д хийгдэх үнэлгээ;

ШАЛГУУР
(Criteria)

Зорилт, стандартын биелэлтийг тодорхойлоход 
ашигладаг жишиг үзүүлэлт эсвэл түвшин; 

(UNESCO-CEPES, 2007)

ОНОШЛОХ ҮНЭЛГЭЭ
(Diagnostic assessment)

Хичээл, сургалтын эхэнд суралцагчдын өмнөх 
мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийг тандах 

зорилгоор хийгдэх үнэлгээ; 

ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
(Summative assessment)

Хичээл, сургалт /нэгж, хагас жил, 
жилийн эцэст г.м тодорхой хугацааны/-ын дараа 

үнэлгээний шалгуурт хүрсэн байдлыг 
тогтоож, цаашид суралцахуй болон багшлахуйд 

анхаарах зүйлийг тодорхойлох зорилгоор 
хийгдэх үнэлгээ; 
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СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Боловсролын үнэлгээний нэг чухал хэсэг нь суралцагчийн үнэлгээ юм. Энэ нь суралцагчийн 
суралцах үйл ажиллагаа /суралцахуй/-ны талаарх мэдээлэл цуглуулах, сайжруулах, 
шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргах зорилгоор системтэй мэдээлэл цуглуулах, 
дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт хийх үйл явц юм. Багш нар хичээл сургалтын явцад 
суралцагчийг үнэлж журналд дүн тавих, нэгж, бүлэг сэдвийн дараа шалгалт /сорилго¹/ авах, 
засаж оноожуулах /хэмжилт хийх²/, үнэлж дүгнэх³ зэрэг байнга хийдэг ажил нь үнэлгээний үйл 
явцад хамаарна.

Бид үнэлгээний шалгалт авах, дүн тавих үйл явцыг хийдэг боловч шалгалтаар дамжуулан 
суралцахуйн талаар ямар ач холбогдолтой мэдээлэл цуглуулж буй, үр дүнд шинжилгээ хийх, 
шинжилгээний үр дүнг сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлчээр хэрэглэх байдлыг орхигдуулж 
ирсэн. Суралцагчийн үнэлгээг зөвхөн дүн тавихын тулд хийж ирсэн тогтсон ойлголт, хандлагыг 
өөрчлөх хэрэгцээ байна.

Суралцагчийн үнэлгээ гэдэгт “суралцагчийн сурлагын амжилтын түвшнийг тогтоох, 
мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийн ахиц, өөрчлөлтийг бодитой үнэлэх, түүнд тулгарч буй 
бэрхшээлийг илрүүлж дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах үйл явц”-ыг ойлгоно.

Хичээл, сургалтын өдөр тутмын болон тодорхой хугацааны /бүлэг сэдэв, хагас жил, жилийн 
эцэс/ дараа хийдэг бүх төрлийн үнэлгээ “шалгуур”-т суурилсан байна.

ШАЛГУУРТ СУУРИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР

Багш нарын хувьд “үнэлгээ”-г шалгуурт суурилсан байдлаар үр дүнтэй хийхийн тулд 
үнэлгээний шалгуур болон шалгуурт суурилсан үнэлгээний талаарх мэдлэг ойлголтоо 
өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх шаардлагатай.

Суралцахуйн үр дүнд эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшилд баримжаалж 
боловсруулсан тодорхой шалгуур (хүрэх үр дүн)-тай харьцуулж суралцагчийн сурлагын 
амжилтыг үнэлэх үйл явцыг шалгуурт суурилсан үнэлгээ /criterion referenced assessment/ 
гэдэг. Өөрөөр хэлбэл суралцагчийн гүйцэтгэлийг бусад суралцагчтай бус зөвхөн үнэлгээний 
шалгууртай харьцуулж үнэлж, дүгнэх үйл явц гэсэн үг.

Үнэлгээний шалгуур нь:

• Суралцахуйн үр дүнд нийцсэн сурагчийн гүйцэтгэлийг хэрхэн тодорхойлохыг зааж өгдөг.
• Сурагч суралцахуйн үр дүнг амжилттай эзэмшсэнийг харуулахын тулд юуг хийж чадаж 

байгаагийн товч илэрхийлэл
• Суралцахуйн үр дүн бүрийг эзэмшсэн байх тодорхой, хоёрдмол утгагүй нотолгоог бий 

болгох зорилготой.

1 Сорилго нь бүх суралцагчдыг тодорхой хугацааны дараа зохион байгуулдаг, асуултын багцаас тогтсон үнэлгээний тодорхой төрөл юм. 
Сорилго нь тоон болон ямар нэг ангиллын хэмжээсийг ашиглан суралцагчийн нэг ба хэд хэдэн шинж чанарыг хэмжих, илэрхийлэх гэсэн 
системтэй арга хэрэгсэл юм.

2 Хэмжилт нь сорилго, эсвэл үнэлгээний төрлийн үр дүнг тусгай дүрэм (жишээлбэл, зөв хариултыг тоолох, оноо өгөх г.м)-ийн дагуу тоогоор 
илэрхийлдэг. Ихэнхдээ оноо өгөх /scoring/ гэж тодорхойлдог.

3 Үнэлгээний мэдээллийг хэрэглэн, тогтсон шалгуур үзүүлэлтэд харгалзах чансааг тодорхойлох үйл явц
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Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл 
зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.

Үнэлгээний шалгуур нь дараах ач холбогдолтой. Үүнд:
• Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж, дүгнэх  ижил хэмжүүрийг тодорхой, ил тод 

болгох.
• Үнэлгээг зөв, бодитой хийх боломж бүрдэх.
• Даалгавар боловсруулахад баримжаа болох.
• Тухайн суралцагчийн суралцахуйн давуу, сул тал, тулгамдаж буй бэрхшээлийн талаарх 

мэдээллийг цуглуулах.
• Суралцахуйн арга зүйг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар багшлахуйг сайжруулах 

боломжийг бүрдүүлэх.
• Суралцагчийг ижил шалгуураар үнэлж, тэдний ахиц амжилт, өөрчлөлтийг хянах боломж 

олгох.

Үнэлгээний шалгуур нь дараах шаардлагад⁴ нийцсэн байна. Үүнд:
• Боловсролын түвшин, анги, судлагдахуун бүрээр залгамж холбоотой, эрэмбэ ахисан 

байх
• ЕБС-ийн багш нар шууд авч ашиглах боломжтой байхаар боловсруулсан байх
• Оролцогч бүх тал /суралцагч, багш, эцэг эх, асран хамгаалагч гэх мэт/-д ойлгогдохоор 

товч тодорхой, оновчтой энгийн үг хэллэгээр бичсэн байх
• Давхцалгүй, нэг нэгнээсээ ялгаатай байх
• Суралцагчдад юу хийхийг тодорхой ойлгуулахуйц үйл /түлхүүр үг/ үгсийг ашигласан 

байх. Жишээ нь: эмхэтгэх, бий болгох, бүтээх, төлөвлөх, дахин боловсруулах, шинжлэх, 
дизайн хийх, сонгох, ашиглах, хэрэглэх, үзүүлэх, бэлтгэх, ашиглах, тооцоолох, 
тайлбарлах, урьдчилан таамаглах, харьцуулах, шүүмжлэх гэх мэт

• Сурагчийн гүйцэтгэл нь ажиглагдахуйц, хэмжигдэхүйц байхаар үг сонгох

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫН БҮТЭЦ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг 
сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд тулгуурлан дараах бүтэцтэйгээр боловсруулсан.

СУРАЛЦАХУЙН ЕРӨНХИЙ
ҮР ДҮН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТҮВШИН

СУРАЛЦАХУЙН
ЗОРИЛТУУД

ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
НЭГЖ

СУРАЛЦАХУЙН
ҮР ДҮН

СУРАЛЦАХУЙН
ҮР ДҮНГИЙН 

ШАЛГУУР

БОЛОВСРОЛЫН 
ТҮВШИН АНГИ СУДЛАГДАХУУН СУРГАЛТЫН

 ХӨТӨЛБӨР

4  Эх сурвалж: Боловсролын салбарын хөгжил-Боловсролын чанарт нөлөөлж буй сургуулийн хүчин зүйлс” судалгааны эцсийн 
тайлан, 1.14 дэх бүлэг. Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны төсөл, 2017 он.
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Сургалтын хөтөлбөрийн 
суралцахуйн зорилтуудыг 
багцалсан илэрхийлэл;

Үнэлгээний нэгж

 Ямар агуулгын 
хүрээнд 
үнэлэх вэ?

Суралцахуйн үр 
дүн

 Сурагч юуг 
сурсан байх вэ?

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

 Сурсан эсэхийг 
яаж мэдэх вэ?

Гүйцэтгэлийн 
түвшин

 Ямар түвшинд 
эзэмшсэн бэ?

Суралцахуйн тодорхой үе 
шат (ээлжит болон нэгж 
хичээл, улирал, боловсролын 
түвшин) -ыг дүүргэсний 
дараа суралцагчийн эзэмших 
мэдлэг ойлголт, чадварыг 
тодорхойлсон илэрхийлэл;

Сурагч тухайн суралцахуйн 
үр дүнд хүрсэн эсэхийг 
илрүүлэх бөгөөд багш 
нарт сурагчийн амжилт/
гүйцэтгэлийн талаар дүгнэлт 
хийх боломжийг олгох 
хэмжүүр;

Суралцахуйн үр дүнгийн 
шалгуурыг ямар түвшинд 
эзэмшсэнийг тодорхойлох 
илэрхийлэл;



БАГА  БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

Нэгдүгээр бүлэг - V анги

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР

АНГЛИ ХЭЛАНГЛИ ХЭЛ
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. V АНГИ

1.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж

Суралцахуйн үр 
дүн

1

5.L1. Ангид хэрэглэх богино, энгийн зааварчилгааг тодорхой 
сэдвийн хязгаарлагдмал хүрээнд дэмжлэгтэй сонсож ойлгох 
5.L2. Хувийн мэдээллийг лавлах энгийн асуултыг тодорхой 
сэдвийн хязгаарлагдмал хүрээнд дэмжлэгтэй сонсож  ойлгох 
5.L3. Энгийн асуултыг тодорхой сэдвийн хязгаарлагдмал хүрээнд 
дэмжлэгтэй сонсож ойлгох 
5.L4. Энгийн ярианаас гол санааг тодорхой сэдвийн 
хязгаарлагдмал хүрээнд дэмжлэгтэй  сонсож ойлгох 
5.L5. Энгийн ярианаас туслах санааг тодорхой сэдвийн 
хязгаарлагдмал хүрээнд дэмжлэгтэй сонсож ойлгох 
5.L6. Энгийн ярианаас хам сэдвийн агуулгыг тодорхой сэдвийн 
хязгаарлагдмал хүрээнд дэмжлэгтэй таамаглах
5.L7. Богино хэмжээний хүүрнэлийг тодорхой сэдвийн 
хязгаарлагдмал хүрээнд сонсож ойлгох 

Сонсох

Сурагч нь 
өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд 
зааварчилгаа 
болон хувийн 
мэдээлэл бүхий 
энгийн, богино 
ярианы гол ба 
туслах санааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод ялган 
таньдаг болно.

2

5.S1. Хувийн мэдээллийг энгийн хэлбэрээр илэрхийлэх 
5.S2. Хувийн мэдээлэл, ангийн дэгийн талаар тодорхой сэдвийн 
хязгаарлагдмал хүрээнд асуулт асуух
5.S3. Ангийн эд юмс, үйл ажиллагаа, дэгийн талаар энгийн үг, 
хэллэг, өгүүлбэр ашиглан тодорхой сэдвийн хязгаарлагдмал 
хүрээнд ярих 
5.S4. Ангийн дэг, өдрийн дэглэмийн талаарх үндсэн асуултад 
дэлгэрэнгүй өгүүлбэрээр хариулах 
5.S5. Энгийн үг хэллэг ашиглан эд юмс, хүнийг дүрслэн ярих  
5.S6. Хосоор, бүлгээр, ангиар ажиллахад тохиромжтой үг 
хэллэгийг ашиглах 
5.S7. Үндсэн мэдээллийн талаар тодорхой сэдвийн хязгаарлагдмал 
хүрээнд харилцан ярилцах

Ярих

Сурагч нь 
өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд энгийн 
үг хэллэг, 
богино өгүүлбэр 
ашиглан эд 
юмсыг   нэрлэн 
хэлдэг болно.

3

5.UE1. Use common singular nouns, plural nouns [plural ‘s’] and 
proper names to say what things are 
5.UE2. Use numbers to count 
5.UE3. Use adjectives to describe person 
5.UE4. Use determiners a, the, some, any, this, these to indicate what/
where something is 
5.UE5. Use interrogative pronouns which, what, where to ask basic 
questions Use Wh questions 
5.UE6. Use demonstrative pronouns this, that, these to indicate things 
5.UE7. Use have got + noun to describe and ask about possessions  
5.UE8. Use imperative forms of common verbs for basic commands, 
instructions 
5.UE9. Use common present simple forms [positive, negative, 
question] to give basic personal information 
5.UE10. Use common present continuous forms [positive, negative, 
question] to talk about what is happening now
5.UE11. Use personal subject and object pronouns to give basic 
personal information 
5.UE12. Use basic prepositions of location and position at, in, near, 
next to, behind, in front of, on, to describe where people and things are 
Use prepositions of time on, in to talk about days and time Use with to 
indicate accompaniment Use for to indicate recipient

Хэлний 
хэрэглээ

Сурагч нь 
өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд 
хэл зүйн 
хэрэглээний 
мэдлэгээ 
харилцан 
яриандаа 
дэмжлэгтэйгээр 
ашигладаг 
болно.
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1. 2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН 
ШАЛГУУР, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

1.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ. СОНСОХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч нь өдөр тутмын хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд зааварчилгаа болон 
хувийн мэдээлэл бүхий энгийн, 
богино ярианы гол ба туслах санааг 
дэмжлэгтэйгээр сонсоод ялган таньдаг 
болно.

Судалсан өдөр тутмын сэдвийн хязгаарлагдмал 
хүрээнд ангид хэрэглэгдэх энгийн зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр сонсоод ялган таньдаг.

Хувийн мэдээлэл бүхий энгийн, богино ярианы гол 
ба туслах санааг дэмжлэгтэйгээр сонсоод ялган 
таньдаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Судалсан өдөр 
тутмын сэдвийн 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ангид 
хэрэглэгдэх 
энгийн 
зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод ялган 
таньдаг болно.

Өдөр тутмын 
тодорхой сэдвийн 
хүрээнд ангид 
хэрэглэгдэх 
энгийн богино, 
зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод цөөн 
тохиолдолд ялган 
таньдаг.

Өдөр тутмын 
сэдвийн хүрээнд 
ангид хэрэглэгдэх  
энгийн богино, 
зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод зарим 
тохиолдолд ялган 
таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой 
сэдвийн 
хүрээнд ангид 
хэрэглэгдэх 
энгийн богино, 
зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод ихэнх 
тохиолдолд 
ялган таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой сэдвийн 
хүрээнд ангид 
хэрэглэгдэх 
энгийн богино, 
зааварчилгааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод бүх 
тохиолдолд ялган 
таньдаг.

2. Хувийн 
мэдээлэл бүхий 
энгийн, богино 
ярианы гол ба 
туслах санааг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод ялган 
таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой сэдвийн  
хүрээнд хувийн 
мэдээллийн 
талаарх 
энгийн яриаг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод гол ба 
туслах санааг цөөн 
тохиолдолд ялган 
таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой сэдвийн  
хүрээнд хувийн 
мэдээллийн 
талаарх 
энгийн яриаг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод гол ба 
туслах санааг 
зарим тохиолдолд 
ялган таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой 
сэдвийн  
хүрээнд хувийн 
мэдээллийн 
талаарх 
энгийн яриаг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод гол 
ба туслах 
санааг ихэнх 
тохиолдолд 
ялган таньдаг.

Өдөр тутмын 
тодорхой сэдвийн  
хүрээнд хувийн 
мэдээллийн 
талаарх 
энгийн яриаг 
дэмжлэгтэйгээр 
сонсоод гол 
ба туслах 
санааг бүхий л 
тохиолдолд ялган 
таньдаг.

1.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ.  ЯРИХ 

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч нь өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал сэдвийн 
хүрээнд энгийн үг хэллэг, богино 
өгүүлбэр ашиглан эд юмсыг 
дэмжлэгтэйгээр нэрлэн хэлдэг 
болно.

Судалсан өдөр тутмын сэдвийн хязгаарлагдмал хүрээнд 
хувийн мэдээллийг энгийн үг, хэллэгээр илэрхийлдэг.

Ерөнхий мэдээллийн талаар энгийн асуулт асуудаг, хос, 
бүлэг, ангиар ажиллахад энгийн үг, хэллэг, богино өгүүлбэр 
ашиглан товч дүрслэн ярих, харилцан ярилцдаг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Судалсан өдөр 
тутмын сэдвийн 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд хувийн 
мэдээллийг энгийн 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлдэг.

Өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
хувийн мэдээллийг 
энгийн үгээр 
илэрхийлдэг.

 Өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд хувийн 
мэдээллийг энгийн 
үг, хэллэгээр 
ойлгосноо  
илэрхийлдэг.

Өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд хувийн 
мэдээллийг 
6-8 хүртэлх 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлдэг.

Өдөр тутмын 
хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
хувийн мэдээллийг 
9-10 хүртэлх 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлдэг.

Ерөнхий 
мэдээллийн 
талаар энгийн 
асуулт асуудаг, 
хос, бүлэг, ангиар 
ажиллахад энгийн 
үг, хэллэг, богино 
өгүүлбэр ашиглан 
товч дүрслэн 
ярих, харилцан 
ярилцдаг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
ерөнхий 
мэдээллийн талаар 
энгийн асуулт 
асуудаг, хос, бүлэг, 
ангиар ажиллахад 
энгийн үг, хэллэг, 
богино өгүүлбэр 
ашиглан маш 
цөөн тохиолдолд  
дүрслэн ярих 
болон харилцан 
ярилцахыг 
оролддог.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
ерөнхий 
мэдээллийн 
талаар энгийн 
асуулт асуудаг, 
хос, бүлэг, ангиар 
ажиллахад энгийн 
үг, хэллэг, богино 
өгүүлбэр ашиглан 
зарим тохиолдолд  
дүрслэн товч 
ярьдаг, харилцан 
ярилцдаг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
ерөнхий 
мэдээллийн 
талаар энгийн 
асуулт асуудаг, 
хос, бүлэг, ангиар 
ажиллахад 
энгийн үг, хэллэг, 
богино өгүүлбэр 
ашиглан ихэнх 
тохиолдолд   товч 
тодорхой дүрслэн 
ярьдаг, харилцан 
ярилцдаг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн 
хүрээнд  ерөнхий 
мэдээллийн 
талаар энгийн 
асуулт асуудаг, 
хос, бүлэг, ангиар 
ажиллахад энгийн 
үг, хэллэг, богино 
өгүүлбэр ашиглан 
товч дүрслэн 
ярьдаг, харилцан 
ярилцдаг.

1.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ. ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

3

Сурагч нь өдөр тутмын хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд хэл зүйн хэрэглээний 
мэдлэгээ харилцан яриандаа 
дэмжлэгтэйгээр ашигладаг болно.

Өдөр тутмын хязгаарлагдмал сэдвийн хүрээнд үг, хэл 
зүйн хэрэглээний мэдлэгээ өдөр тутмын харилцан 
яриандаа дэмжлэгтэйгээр ашигладаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
үг, хэл зүйн 
хэрэглээний 
мэдлэгээ өдөр 
тутмын харилцан 
яриандаа 
дэмжлэгтэйгээр 
ашигладаг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
хэл зүйн 
хэрэглээний 
мэдлэгээ өдөр 
тутмын харилцан 
яриандаа ихэнх 
тохиолдолд 
дэмжлэгтэйгээр  
хэрэглэдэг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
хэл зүйн 
хэрэглээний 
мэдлэгээ өдөр 
тутмын харилцан 
яриандаа 
нэлээд их 
дэмжлэгтэйгээр 
хэрэглэдэг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд 
хэл зүйн 
хэрэглээний 
мэдлэгээ өдөр 
тутмын харилцан 
яриандаа 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв хэрэглэдэг.

Хязгаарлагдмал 
сэдвийн хүрээнд хэл 
зүйн хэрэглээний 
мэдлэгээ өдөр 
тутмын харилцан 
яриандаа  
бага зэргийн 
дэмжлэгтэйгээр 
алдаагүй зөв 
хэрэглэдэг.
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