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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 
/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
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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 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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СПОРТЫН САЙДЫН А/425 ТООТ ТУШААЛ
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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. 

14
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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; 



18

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;
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СУУРЬ  БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

Нэгдүгээр бүлэг - VII анги
Хоёрдугаар бүлэг - VIII анги
Гуравдугаар бүлэг - IX анги

ОРОС ХЭЛ
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. VII АНГИ

1.1. VII АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1

7.А1.Өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг ялган сонсох;
7.А2.Үгийг сонсож, даган дууриаж хэлэх;
7.А3. Хүүрнэх ба асуух аялгыг ялгаж сонсох;
7.А4.Өгүүлбэр болон харилцан яриа бүхий бичлэгийг 
сонсож ойлгох (2-4 асуулт, хариулт);
7.А5.Харилцан ярианы явцад багш болон ярилцагчийг 
сонсож ойлгох;
7.Г2.Үзүүлэн таниулах материал болон харилцааны 
энгийн нөхцөлд тулгуурлан 2-4 өгүүлбэрээр санаа 
бодлоо илэрхийлэх;
7.Г5. Харилцан ярилцагчид хэн? юу? хаана? хаашаа? 
ямар? яагаад? гэх мэт энгийн асуулт асуух, түүний 
асуултад хариулах;
7.ВР1. – 7.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох – 
ярих

Сурагч орос хэлний авиа, 
үгийг ялган таньж, зөв 
дуудаж чаддаг болно.

Сурагч өгүүлбэрийн хүүрнэх 
ба асуух аялгыг ялган 
таньж, зөв дуудаж чаддаг 
болно.

Сурагч  харилцан яриаг 
сонсож ойлгоод, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан энгийн 
асуултыг зөв хэрэглэж 
чаддаг болно.

2
7.П3.Загварын дагуу үг, хэллэгийг цээжээр бичих;
7.Ч7.Толь бичиг болон бусад лавлах материалыг 
ашиглан шинэ үгийн утгыг тайлбарлах, хөрвүүлэх;

Сонсох – 
бичих

Сурагч хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан судалсан болон 
сонссон үг, хэллэгийн утгыг 
тайлбарлан зөв хэрэглэж 
чаддаг болно.

3

7.Ч1.Үзсэн хэлзүйн хэлбэр, үг, хэллэг бүхий харилцан 
яриа, богино эхийг зөв дуудах зүйн дүрмийг баримтлан 
унших;
7.Ч5.Харилцан яриа унших, ижил төстэй яриа зохиох;
7.Г4.Уншсан эхийн утгыг тодорхой ярих;
7.Г1.Хэлзүйн загвар ашиглан өгүүлбэр зохиох;
7.Г3.Эд, юмсыг нэрлэх, тоочих, загвар ашиглан зураг 
болон эд зүйлсийг дүрслэх;
7.ВР3. – 7.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших – 
ярих

Сурагч сэдвийн хүрээнд 
эх болон харилцан яриаг 
зөв дуудах зүйн дүрмийг 
баримтлан уншиж, дүрд 
хувиран ярьж чаддаг болно.

Сурагч үгийн сангийн нөөц, 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
уншсан харилцан яриатай 
ижил төстэй харилцан яриа 
зохиож чаддаг болно.

Сурагч зураг болон эд 
юмсыг нэрлэж, түүнийг 
дүрслэн ярьж чаддаг болно.

4

7.Ч4.Уншсан эхийн агуулгыг тодорхойлох, асуултад 
хариулах;   
7.П1.Зураг болон хэлзүйн загварыг ашиглан энгийн 
өгүүлбэр, харилцан яриа зохиох;
7.П2.Загварын дагуу ижил төстэй дан (монолог) болон 
харилцан яриа зохиох;
7.ВР1. – 7.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших – 
бичих

Сурагч богино эх болон 
харилцан яриаг уншаад 
агуулгыг нь бичгээр 
тодорхойлж чаддаг болно.

Сурагч сэдвийн хүрээнд 
загварын дагуу өгүүлбэр 
болон харилцан яриа 
зохион бичиж чаддаг болно.
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1.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

1.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1 Сурагч орос хэлний авиа, үгийг ялган 
таньж, зөв дуудаж чаддаг болно.

Үгийн өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг ялган таньж, даган дуурайж зөв дууддаг.

2
Сурагч өгүүлбэрийн хүүрнэх ба асуух 
аялгыг ялган таньж, зөв дуудаж 
чаддаг болно.

Хүүрнэх ба асуух өгүүлбэрийн өнгө, аялгыг ялган 
таньж, зөв дууддаг.

3

Сурагч  харилцан яриаг сонсож 
ойлгоод, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
энгийн асуултыг зөв хэрэглэж чаддаг 
болно.

Харилцагчийнхаа яриаг ойлгож, хариу үйлдэл хийдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Үгийн өргөлтөт 
ба өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиаг 
ялган таньж, 
даган дуурайж зөв 
дууддаг.

Үгийн 
өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч 
авиаг зарим 
тохиолдолд 
зөв дууддаг.

Үгийн өргөлтөт 
ба өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиаг 
төрөлх хэлний 
авиатай хольж 
дууддаг.

Үгийн өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус үеийн 
эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг дийлэнх 
тохиолдолд зөв 
дууддаг.

Орос хэлний үгийн 
өргөлтөт ба өргөлтөт 
бус үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиаг 
төрөлх хэлний 
авианаас ялган таньж, 
даган дуурайж зөв 
дууддаг.

Хүүрнэх ба асуух 
өгүүлбэрийн 
өнгө, аялгыг 
ялган таньж, зөв 
дууддаг.

Хүүрнэх 
ба асуух 
өгүүлбэрийн 
аялгын 
төрлийг  зарим 
тохиолдолд  
зөв таньж 
хэрэглэдэг.

Хүүрнэх ба асуух 
өгүүлбэрийн 
аялгын төрлийг   
цөөн тохиолдолд 
зөв таньж 
хэрэглэдэг.

Хүүрнэх ба асуух 
өгүүлбэрийн аялгын 
төрлийг дийлэнх 
тохиолдолд зөв 
таньж хэрэглэдэг.

Хүүрнэх,  ба асуух 
өгүүлбэрийн өнгө, 
аялгын төрлийг зөв 
хэрэглэн ярьдаг.

Харилцагчийнхаа 
яриаг ойлгож, 
хариу үйлдэл 
хийдэг.

Харилцан 
ярианд 
оролцогчдын 
асуултад 
өгөгдсөн 
үг, хэллэг, 
дохио зангаа 
ашиглан 
хариулахыг 
оролддог.

Харилцан 
ярианд 
оролцогчдын 
зарим асуултад 
өгөгдсөн 
үг, хэллэг, 
ярианы загвар 
ашиглан  энгийн 
өгүүлбэрээр 
хариулдаг.

Харилцан ярианд 
оролцогчдын зарим 
асуултад өгөгдсөн 
үг, хэллэг, ярианы 
загвар ашиглан  
хариулдаг, 
хүсэлтийг ойлгож 
биелүүлдэг, энгийн 
өгүүлбэрээр 
өөрийн санаа 
бодлын дийлэнхийг 
илэрхийлдэг.

Харилцан ярианд 
оролцогчдын ярианы 
өнгө, аялгаас түүний 
бодол санааг ойлгож, 
хариу үйлдэл хийдэг: 
асуултад бүрэн 
хариулдаг, багш болон 
харилцагчийнхаа 
хүсэлтийг биелүүлдэг, 
өөрийн санаа бодлоо 
энгийн өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг. 
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1.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

4

Сурагч хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
судалсан болон сонссон үг, хэллэгийн 
утгыг тайлбарлан зөв хэрэглэж чаддаг 
болно.

Судалсан шинэ үг, хэллэгийг тогтоож, хэлзүйн 
дүрмийн дагуу цээжээр зөв бичдэг.

Судалсан шинэ үг, хэллэгийн утгыг  төрөл бүрийн 
аргаар ялган таньж ойлгодог.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн 
үр дүнгийн 

шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийг 
тогтоож, 
хэлзүйн 
дүрмийн дагуу 
цээжээр зөв 
бичдэг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
зарим нэгийг  зөв  
бичдэг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн цөөн 
хэсгийг  цээжээр 
зөв бичдэг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэг, түүний 
хэлзүйн хэлбэрийг 
дийлэнх 
тохиолдолд 
цээжээр зөв 
бичдэг.

Судалсан шинэ үг, 
хэллэг, түүний хэлзүйн 
хэлбэрийг цээжээр зөв 
бичдэг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
утгыг төрөл 
бүрийн аргаар 
ялган таньдаг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
утгыг толь бичиг, 
болон бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
ялган таньдаг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
утгыг толь бичиг, 
зурагт үзүүлэн 
болон бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
ялган таньдаг.

Судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
утгыг бие даан 
толь бичиг, зурагт 
үзүүлэн, дуу авиа, 
хөдөлгөөнөөр 
ялган таньдаг.

Судалсан шинэ үг, 
хэллэгийн утгыг бие 
даан янз бүрийн аргаар 
ялган таньдаг:  толь 
бичиг, зураг, дуу авиа, 
хөдөлгөөн, хам сэдвийн 
хүрээнд таамаглах г.м.

1.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч сэдвийн хүрээнд эх болон 
харилцан яриаг зөв дуудах зүйн 
дүрмийг баримтлан уншиж, дүрд 
хувиран ярьж чаддаг болно.

Богино эх, харилцан яриаг үгийн өргөлт, өгүүлбэрийн 
хүүрнэх болон асуух аялгыг баримтлан зөв тод (зөв 
дуудах зүйн дүрмийн дагуу) дуудан уншдаг.

Харилцан яриаг зөв тод  дуудан уншиж, дүрд хувирч 
ярьдаг.

2

Сурагч үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан уншсан харилцан 
яриатай ижил төстэй харилцан яриа 
зохиож чаддаг болно.

Уншсан харилцан яриатай ижил төстэй харилцан 
яриа зохиохдоо үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн мэдлэгээ 
ашигладаг.

3 Сурагч зураг болон эд юмсыг нэрлэж, 
түүнийг дүрслэн ярьж чаддаг болно.

Зураг, эд юмсыг нэрлэн, өнгө, хэлбэр болон бусад 
чанараар нь загварын дагуу дүрслэн ярьдаг. 
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Гүйцэтгэлийн түвшин
Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Богино эх, 
харилцан яриаг 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
хүүрнэх болон 
асуух аялгыг 
баримтлан зөв тод 
(зөв дуудах зүйн 
дүрмийн дагуу) 
дуудан уншдаг.

Богино эх, 
харилцан яриаг 
уншихдаа 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн асуух 
аялгыг зарим 
тохиолдолд зөв 
дуудан уншдаг.

Богино эх, 
харилцан яриаг 
уншихдаа 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
асуух аялгыг цөөн 
тохиолдолд зөв 
дуудан уншдаг.

Богино эх, 
харилцан яриаг 
уншихдаа 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
хүүрнэх болон 
асуух аялгыг 
дийлэнх 
тохиолдолд зөв 
уншдаг.

Богино эх, 
харилцан яриаг 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
хүүрнэх болон 
асуух аялгыг 
баримтлан зөв тод 
(зөв дуудах зүйн 
дүрмийн дагуу) 
дуудан уншдаг.

Харилцан яриаг 
зөв тод  дуудан 
уншиж, дүрд 
хувирч ярьдаг.

Харилцан яриаг 
уншиж, дүрд 
хувиран ярихдаа 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв дууддаг.

Харилцан яриаг  
уншиж, дүрд 
хувиран ярихдаа 
өгүүлбэрийн 
аялгыг  цөөн 
тохиолдолд зөв  
дууддаг.

Харилцан 
яриаг уншиж, 
дүрд хувиран 
ярьдаг боловч 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг дийлэнхдээ 
зөв дууддаг.

Харилцан яриаг 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгын хэм 
хэмжээг 
тохируулан уншиж,   
ярианы өнгө аясыг 
зохистой гарган 
дүрд хувирч 
ярьдаг.

Уншсан харилцан 
яриатай ижил 
төстэй харилцан 
яриа зохиохдоо 
үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
ашигладаг.

Уншсан харилцан 
яриатай 
ижил төстэй 
харилцан яриа 
зохиохдоо маш 
цөөн үг хэллэг 
ашиглан, бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Уншсан харилцан 
яриатай ижил 
төстэй харилцан 
яриа зохиохдоо 
цөөн тооны үг, 
хэллэг ашиглан, 
зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан 
ярихыг хичээдэг.

Уншсан харилцан 
яриатай ижил 
төстэй харилцан 
яриа зохиохдоо 
хэл ярианы хэм 
хэмжээний дагуу    
шинэ үг, хэллэгийн 
дийлэнхийг 
ашиглан зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Уншсан харилцан 
яриатай ижил 
төстэй харилцан 
яриа зохиохдоо 
судалсан шинэ үг, 
хэллэгийг ашиглан 
хэл ярианы хэм 
хэмжээний дагуу   
ярьдаг.

Зураг, эд юмсыг 
нэрлэн, өнгө, 
хэлбэр дүрсээр 
нь загварын дагуу 
дүрслэн ярьдаг. 

Зураг, эд зүйлсийн 
зарим нэгийг зөв 
нэрлэж, бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
дүрслэхийг 
оролддог.

Зураг, эд юмсын   
цөөн хэсгийг зөв 
нэрлэж, дүрслэн 
ярьдаг.

Зураг, эд юмсын 
дийлэнхийг зөв 
нэрлэж, загварын 
дагуу дүрслэн 
ярьдаг.

Зураг, эд юмсыг 
алдаагүй зөв 
нэрлэж, өнгө, 
хэлбэр дүрс болон 
бусад чанараар 
нь загварын дагуу  
дүрслэн ярьдаг.

1.2.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1
Сурагч богино эх болон харилцан яриаг 
уншаад агуулгыг нь бичгээр тодорхойлж 
чаддаг болно.

Уншсан богино эх болон харилцан ярианы 
түлхүүр үгийг олж, асуултад хариулах замаар 
агуулгыг нь тодорхойлдог.

2
Сурагч сэдвийн хүрээнд загварын дагуу 
өгүүлбэр болон харилцан яриа зохион 
бичиж чаддаг болно.

Судалсан хэлзүйн  загвар, үгийн сангийн нөөцөө 
ашиглан энгийн өгүүлбэр зохиодог.

Ярианы загвар болон зургийг ашиглан харилцан 
яриа  зохиодог.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Уншсан богино эх 
болон харилцан 
ярианы түлхүүр 
үгийг олж, 
асуултад хариулах 
замаар агуулгыг 
нь тодорхойлдог.

Уншсан богино эх 
болон харилцан 
ярианы агуулгыг 
тодорхойлох  
асуултад салангид 
үг, хэллэгээр  
хариулахыг 
оролддог.

Уншсан богино эх 
болон харилцан 
ярианы агуулгын 
дагуу зарим 
асуултад зөв 
хариулдаг.

Уншсан богино 
эх болон 
харилцан ярианы 
түлхүүр үгийг 
олж, асуултын  
дийлэнхэд нь зөв 
хариулж, агуулгыг 
нь тодорхойлдог.

Уншсан богино эх 
болон харилцан 
ярианы түлхүүр 
үгийг олж, 
асуултад бүрэн 
хариулж агуулгыг 
нь тодорхойлдог.

Судалсан хэлзүйн 
загвар, үгийн 
нөөцөө ашиглан 
энгийн өгүүлбэр 
зохиодог.

Судалсан 
хэлзүйн загвараа 
ашиглан энгийн 
өгүүлбэр зохиохыг 
оролддог.

Судалсан хэлзүйн 
загвар, үгсийн 
сангийн нөөцөө 
ашиглан бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
энгийн өгүүлбэр 
зохиодог.

Судалсан 
хэлзүйн  загвар, 
үгийн сангийн 
нөөцөө ашиглан 
энгийн өгүүлбэр 
дийлэнхдээ зөв 
зохиодог. 

Судалсан хэлзүйн 
загвар, үгийн 
сангийн нөөцөө 
оновчтой зөв 
ашиглаж бие даан 
энгийн өгүүлбэр 
зохиодог. 

Ярианы загвар 
болон зургийг 
ашиглан харилцан 
яриа (2-4 асуулт, 
хариулт бүхий) 
зохиодог.

Ярианы загвар 
ашиглан харилцан 
яриа зохиохыг 
оролддог.

Ярианы загвар 
болон зураг 
ашиглан харилцан 
яриаг зарим 
тохиолдолд зөв 
зохиодог.

Ярианы загвар 
болон зураг 
ашиглан, хэл 
ярианы хэм 
хэмжээ баримтлан 
дийлэнхдээ 
харилцан яриа зөв 
зохиодог.

Ярианы загвар 
болон зураг 
ашиглан хэл 
ярианы хэм 
хэмжээний дагуу 
харилцан яриа 
алдаагүй зөв 
зохиодог. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. VIII АНГИ

2.1. VIII АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж

Суралцахуйн үр 
дүн

1

8.А4.Салангид өгүүлбэр болон харилцан яриа бүхий бичлэгийг 
сонсож, гол утгыг нь ойлгох  (4-6 асуулт, хариулт);
8.А5. Харилцах явцад багш, уншигч (диктор) болон ангийн нөхдийн 
яриаг сонсож ойлгох;                                                 
8.Г.1.Судалж буй сэдвийн хүрээнд зураг, түлхүүр үг ашиглан 
хэлзүйн загварын дагуу өгүүлбэр зохиох;
8.Г5. Харилцан ярилцагчид хэн? юу? ямар зорилготой (яах гэж)? 
хэрхэн яаж? хаана? ямар? хэзээ? хаашаа? гэх мэт энгийн асуулт 
асуух (лавлаж асуух), түүний асуултад  хариулах;
8.Г6.Харилцааны түгээмэл нөхцөлд хэл ярианы хэм хэмжээг 
баримтлан яриа өрнүүлэх, түүнд оролцох (бодол, санаа зорилго, 
хүсэлт (просьба), талархал илэрхийлэх, санал, зөвлөгөө өгөх, 
урилга, мэндчилгээ дэвшүүлэх, хүсэж ерөөх);
8.Г7. Харилцан яриаг зөв аялгаар эхлэх, сэдвийн дагуу санаа 
бодлоо илэрхийлэх;

Сонсох – 
ярих

Сурагч тодорхой 
сэдвийн хүрээнд 
бусдын яриаг 
сонсож ойлгосноо 
илэрхийлж чаддаг 
болно. 

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
үгсийн сан, 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан энгийн 
харилцан яриа 
өрнүүлж чаддаг 
болно.
/Диалог–
этикетный, 
диалог-расспрос 
– 4-6  реплик/

2

8.П3.Загварын дагуу үг, хэллэг цээжээр бичих; цээж бичиг хийж, 
хэлзүйн даалгаврыг гүйцэтгэх;
8.Ч7.Толь бичиг болон бусад лавлах материалыг ашиглан шинэ 
үгийн утгыг тайлбарлах;

Сонсох – 
бичих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
судалсан шинэ үг 
хэллэгийг сонсож 
ойлгон, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
алдаагүй зөв 
бичдэг болно.

3

8.А1.Үгийн өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг (балархай эгшиг), 
гийгүүлэгч авиаг ялган сонсох;
8.А2.Үг, хэллэгийг сонсож, даган дуурайж хэлэх;
8.А3.Хүүрнэх болон асуух өгүүлбэрийн аялгыг сонсож зөв дуудах;
8.Ч1.Эхийг дуудах зүйн дүрмийн дагуу зөв унших (үгийн өргөлтийг 
зөв тэмдэглэх, өгүүлбэрийг зөв аялгаар унших), эхийн агуулгыг 
илэрхийлэх, тохирох хэлзүйн бүтцийг сонгох;
8.ВР1.Место ударения в словах, ритмика, редукция гласных, 
твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные;
8.ВР2.Интонационные конструкции (ИК 1-4);
8.ВР.3-8. ВР26

Унших – 
ярих

Сурагч судалсан 
сэдвийн 
хүрээнд богино 
эхийг дуудах 
зүйн дүрмийг 
баримтлан уран 
уншиж чаддаг 
болно. 
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3

8.Ч2.Нарийвчлан судалж, унших дадал чадвартай болох;
8.Ч3.Сургалтын хялбаршуулсан богино эхийг уншиж, түүний 
хэлзүйн бүтцийг бүрэн гүйцэд ойлгох;
8.Ч4.Эхийн гол ба туслах мэдээллийг ялгаж таних;
8.Ч6.Эхийг уншиж агуулгыг тодорхойлох, эхийн гарчиг, эхлэл 
хэсгээр нь агуулгыг таамаглах;
8.Г4.Уншсан эх болон харилцан яриаг дан (монолог) яриа 
хэлбэрээр илэрхийлэх; Унших – 

ярих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан уншсан 
эхийн агуулгыг 
бүрэн гүйцэд 
ойлгосноо 
илэрхийлж чаддаг 
болно.

8.Г2.Үзүүлэн таниулах материал, харилцааны энгийн нөхцөлд 
болон тулгуур дохиог (үзүүлэн таниулах материал) ашиглан, 4-6 
өгүүлбэрээр санаа бодлоо илэрхийлэх;
8.Г3.Хүний тухай товч мэдээлэл өгөх, эд зүйлс, байгалийн үзэгдэл, 
үйл явдлыг дүрсэлж ярих;
8.Ч5.Мэдээллийг унших, бүтээлчээр боловсруулах, ижил төстэй эх, 
харилцан яриа зохиох;

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд   
зураг, түлхүүр 
үг ашиглан 
бодол санаагаа 
илэрхийлэн ярьж 
чаддаг болно. 

4

8.П1.Түлхүүр үг, хэллэг, үзүүлэн таниулах материал (зураг, хүснэгт, 
бүдүүвч)-д тулгуурлан сэдвийн дагуу энгийн өгүүлбэр зохиох;
8.ВР.3-8. ВР26

Унших – 
бичих 

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
хэлзүйн загвар 
ашиглан  өгүүлбэр 
зохион бичиж 
чаддаг болно.

8.Ч5.Мэдээллийг унших, бүтээлчээр боловсруулах, ижил төстэй эх, 
харилцан яриа зохиох;
8.П2.Уншсан болон сонссон эхийн загварыг ашиглан эх зохиох, 
бодол санаагаа илэрхийлэх;
8.ВР.3-8. ВР26

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан бүтцийн 
дагуу богино эх 
зохион бичиж 
чаддаг болно.

8.П4.Эхээс хэрэгцээт мэдээллээ олох, өгөгдсөн сэдэв, төлөвлөгөө, 
уншсан эх, харилцан яриа, асуулт, түлхүүр үгс болон хэлзүйн 
загварт тулгуурлан зохион бичлэг хийх;
8.ВР.3-8. ВР26

Сурагч уншсан 
эхээс хэрэгцээт 
мэдээллийг ялган 
авч хэрэглэж 
чаддаг болно.

2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

2.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1 Сурагч тодорхой сэдвийн хүрээнд бусдын яриаг 
сонсож ойлгосноо илэрхийлж чаддаг болно. 

Сонссон зүйлийн  гол утгыг хэлний ба 
хэлний бус харилцааны хэрэглүүрийг 
ашиглан зөв, оновчтой илэрхийлдэг.

2

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд үгсийн сан, 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан энгийн харилцан 
яриан өрнүүлж чаддаг болно.
/Диалог-этикетный, диалог-расспрос – 4-6  
реплик/

 Харилцагчийнхаа санаа бодлыг ойлгож, 
үгийн сангийн нөөцөө бүтээлчээр ашиглан 
сэдвээс хазайлгүй ярилцдаг. 

Харилцан ярилцахдаа хэлзүйн мэдлэгээ үр 
дүнтэй ашиглан, ойлгомжтой ярьдаг. 
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Сонссон зүйлийн 
гол утгыг хэлний 
болон хэлний 
бус харилцааны 
хэрэглүүрийг 
ашиглан зөв, 
оновчтой 
илэрхийлдэг. 
/Өгүүлбэр, 2-4 
асуулт хариулт 
бүхий харилцан 
яриа сонсоно/

Сонссон зүйлийн 
гол утгыг   бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
салангид үгээр 
илэрхийлдэг.  
Үгийн нөөц 
хүрэхгүй үед 
толь бичиг, 
зурагт үзүүлэн, 
нүүрний хувирал, 
дохио зангаа 
зэрэг хэлний бус 
хэрэглүүрийг 
байнга ашиглан 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Сонссон зүйлийн 
гол утгыг бие даан 
цөөн үгээр зөв 
илэрхийлдэг.
Үгийн нөөц 
хүрэхгүй үед 
толь бичиг,  
зурагт үзүүлэн, 
нүүрний хувирал, 
дохио зангаа 
зэрэг хэлний бус 
хэрэглүүрийг олон 
удаа ашиглан 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Сонссон зүйлийн 
гол утгыг   бие даан 
үгээр болон холбоо 
үгээр зөв оновчтой 
зөв илэрхийлдэг.
Үгийн нөөц хүрэхгүй 
үед толь бичиг,  
зурагт үзүүлэн, 
нүүрний хувирал, 
дохио зангаа 
зэрэг хэлний бус 
хэрэглүүрийг 
цөөн тоогоор  
ашиглан ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Сонссон зүйлийн 
гол утгыг үг, 
холбоо үг, бүрэн 
гүйцэд өгүүлбэрээр 
оновчтой зөв 
илэрхийлдэг. 
Толь бичиг, 
лавлах материал, 
биеийн хөдөлгөөн, 
дохио зангаа 
зэрэг хэлний бус 
хэрэглүүрийг маш 
цөөн тоогоор 
ашигладаг. 

 Харилцагчийн-
хаа санаа бодлыг 
ойлгож үгийн 
сангийн нөөцөө 
бүтээлчээр 
ашиглан сэдвээс 
хазайлгүй 
ярилцдаг. 
 /Диалог– 
этикетный 
Диалог -расспрос - 
4-6  реплик/ 

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
харилцан яриаг 
эхлүүлэхийг 
хичээдэг.
Үгийн нөөц маш 
хязгаарлагдмал 
тул харилцагчийн-
хаа асуултад 
зөвхөн зарим 
тохиолдолд зөв 
хариулт өгдөг.
Өөрөө асуулт 
асуухыг оролддог.
Харилцааны 
зорилгоо хангахыг 
хичээдэг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
харилцан яриаг 
эхлүүлдэг.
Үгийн нөөц 
хягаарлагдмал 
тул харилцагчийн-
хаа асуултад 
цөөн тохиолдолд 
тохирох хариулт 
өгдөг.
Заримдаа 
тодруулсан, 
лавласан асуулт 
асуухыг оролддог.
Харилцагчийн-
хаа зөвшөөрсөн, 
татгалзсан хариуг 
ойлгон хүлээн 
авч, ярианы 
сэдэвт тохируулан 
өөрийнхөө санааг 
илэрхийлэхийг 
хичээж,  
яриаг цааш 
үргэлжүүлэхийг 
оролдон зорилгоо 
хэсэгчлэн 
хангадаг.

Ихэнх тохиолдолд 
өөрөө асуулт асуун 
харилцан яриаг 
эхлүүлдэг.
Дийлэнх тохиодолд 
үгийн сангийн 
нөөцөө оновчтой 
зөв ашиглан 
харилцагчийн-хаа 
ихэнх асуултад 
сэдвийн дагуу зөв 
хариулдаг.
Ойлгоогүй зүйлээ 
тодруулж асуухыг 
оролддог.
Харилцагчийн-
хаа зөвшөөрсөн, 
татгалзсан, учирлан 
тайлбарласан 
хариуг ойлгон 
хүлээн  авч, ярианы 
сэдэвт тохируулан 
өөрийнхөө санааг 
илэрхийлэх  зэргээр 
яриаг тодорхой 
дараалалтай, 
цааш үргэлжүүлэн, 
дуусгаж 
харилцааны 
зорилгоо 
ерөнхийдөө 
хангадаг.

Өөрөө асуулт 
асуун харилцан 
яриаг эхлүүлдэг.
Үгийн сангийн 
нөөцөө оновчтой 
зөв ашиглан 
харилцагчийн-
хаа бүх асуултад 
сэдвийн дагуу зөв 
хариулдаг.
Ойлгоогүй зүйлээ 
тодруулж асуудаг.
Харилцагчийнхаа 
зөвшөөрсөн, 
татгалзсан, 
учирлан 
тайлбарласан 
хариуг дэмжин 
хүлээн авч, ярианы 
сэдэвт тохируулан 
өөрийнхөө санааг 
илэрхийлэх  
зэргээр яриаг  
логик уялдаатай 
цааш үргэлжүүлэн, 
дуусгаж  
харилцааны 
зорилгоо бүрэн 
хангадаг.
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Харилцан 
ярилцахдаа 
хэлзүйн мэдлэгээ 
үр дүнтэй ашиглан 
ойлгомжтой 
ярьдаг.  

Үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг зарим нэг 
тохиолдолд зөв 
дуудан ярьдаг. 
Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан ярихыг 
оролддог.

Үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг цөөн 
тохиолдолд зөв 
ялган таньж, бодол 
санаагаа бусдад  
ойлгуулахыг 
хичээдэг.
Цөөн тохиолдолд 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн аялгын 
дийлэнхийг зөв 
ялган таньж бусдад 
бодол санаагаа 
ерөнхийд нь 
ойлгуулдаг.
Дийлэнхдээ зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг зөв ялган 
дуудаж, бусдад 
бодол санаагаа 
бүрэн ойлгуулдаг.
Зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

2.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд судалсан шинэ үг 
хэллэгийг сонсож ойлгон, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
алдаагүй зөв бичдэг болно. 

Сонссон үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг 
цээжээр алдаагүй зөв бичдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Сонссон үг, 
холбоо үг, 
өгүүлбэрийг 
цээжээр алдаагүй 
зөв бичдэг.

Сонссон үг, 
холбоо үг, 
өгүүлбэрийн 
зарим нэгийг 
цээжээр зөв 
бичдэг.

Сонссон үг, 
холбоо үг, 
өгүүлбэрийг 
цөөн тохиолдолд 
цээжээр зөв 
бичдэг.

Сонссон үг, 
холбоо үг, 
өгүүлбэрийн 
дийлэнхийг 
цээжээр зөв  
бичдэг.

Сонссон үг, холбоо үг, 
өгүүлбэрийг цээжээр 
бичихдээ цэг тэмдгийн  
алдаагүй, зөв бичих 
дүрмийг баримтлан 
бичдэг. 

2.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд богино 
эхийг дуудах зүйн дүрмийг баримтлан уран 
уншиж чаддаг болно. 

Унших явцдаа уншлагын хэм, зогсоц, хурдыг зөв 
тохируулан, алдаагаа засч, ойлгомжтой уншдаг.

2

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан уншсан эхийн агуулгыг 
бүрэн гүйцэд ойлгосноо илэрхийлж чаддаг 
болно. 

Уншсан эхийн шинэ үг, хэллэгийг утгаар нь 
ангилан тайлбарлан хэрэглэдэг.

Уншсан эхийн гол агуулгыг зөв тодорхойлон, 
ойлгомжтой илэрхийлдэг /пересказ/.

3

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд   зураг, 
түлхүүр үг ашиглан бодол санаагаа 
илэрхийлэн ярьж чаддаг болно. 

Бодол санаагаа илэрхийлэн ярихдаа ярианы 
агуулгыг сэдэв, зорилгод нийцүүлэн логик дэс 
дараалалтай бүрэн илэрхийлдэг. 

Ярихдаа өгөгдсөн түлхүүр үг хэллэгийг хэлзүйн 
дүрмийн алдаагүй хэрэглэн, ойлгомжтой ярьдаг. 
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Унших явцдаа 
уншлагын хэм, 
зогсоц, хурдыг 
зөв тохируулан, 
алдаагаа засч, 
ойлгомжтой 
уншдаг.
Мэдээллийн 
багтаамж: 
4-6 асуулт, 
хариулттай 
энгийн харилцан 
яриа
10 хүртэл 
өгүүлбэртэй 
богино эх

Унших явцдаа зарим 
нэг үгийн өргөлтийг 
зөв дууддаг.
Зөвхөн хүүрнэх 
болон асуух 
өгүүлбэрийн ИК-
1, ИК-2 аялгыг зөв 
ялган уншдаг.
Үг, хэллэгийн утгыг 
гажуудуулсан 
алдаатай үг, 
өгүүлбэрийг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
залруулан уншдаг.

Унших явцдаа 
үгийн өргөлтийг 
цөөн тохиолдолд 
зөв дууддаг.
Хүүрнэх өгүүлбэр 
болон асуух 
өгүүлбэрийн ИК-1, 
ИК-2 аялгыг зөв 
ялган уншдаг 
боловч асуух 
өгүүлбэрийн ИК-3, 
ИК-4 аялгын цөөн 
хэсгийг зөв ялган 
уншдаг.
Унших явцдаа 
уншлагын хэм, 
зогсоц, хурдыг 
зөв тохируулан 
уншихыг хичээж, 
алдаатай уншсан 
үг хэллэг, 
өгүүлбэрийг 
бие даан болон 
заримдаа бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
залруулан уншдаг.

Унших явцдаа үгийн 
өргөлтийг дийлэнх 
тохиолдолд зөв 
дууддаг.
Хүүрнэх өгүүлбэр 
болон асуух 
өгүүлбэрийн ИК-1, 
ИК-2 аялгыг зөв, 
асуух өгүүлбэрийн 
ИК-3, ИК-4 аялгыг 
дийлэнх хэсгийг зөв 
ялган уншдаг. 
Унших явцдаа 
уншлагын хэм, 
зогсоц, хурдыг 
тохируулан  
санамсаргүй алдсан 
үгээ залруулан 
уншдаг.

Унших явцдаа 
үгийн өргөлтийг 
зөв дууддаг.
Хүүрнэх өгүүлбэр 
болон асуух 
өгүүлбэрийн 
ИК-1, ИК-2, ИК-3, 
ИК-4 аялгыг зөв 
ялган уншдаг.
Уншлагын хэм, 
зогсоц, хурдыг 
зөв тохируулан 
уншдаг.

Уншсан эхийн 
доторхи шинэ үг, 
хэллэгийг утгаар 
нь ангилан, 
тайлбарлан 
хэрэглэдэг.

Шинэ үг, хэллэгийг 
толь бичгийн 
тусламжтайгаар эх 
хэл рүү хөрвүүлэн 
тайлбарладаг.
Үгсийн аймгийг 
тодорхойлох болон            
зүйлчилсэн 
утгаар нь ангилах 
даалгаврыг зарим 
нэг тохиолдолд  зөв 
хийдэг.  
Эхэд гарсан шинэ үг 
хэллэгийг заримдаа 
загвар ашиглан зөв 
ярьдаг.  

Шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг толь бичиг 
ашиглан хөрвүүлэн 
тайлбарладаг.
Үгсийн аймгийг 
тодорхойлох 
болон зүйлчилсэн 
утгаар нь ангилах 
даалгаврыг цөөн 
тохиолдолд зөв 
хийдэг.
Эхэд гарсан шинэ 
үг хэллэгийн цөөн 
хэсгийг загвар 
ашиглан зөв 
ярьдаг.

Шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг эхийн сэдвээс 
ихэнх тохиолдолд 
таамаглан ойлгож, 
толь бичиг 
ашиглан эх хэл 
рүү хөрвүүлэн 
тайлбарладаг.
Үгсийн аймгийг 
зөв тодорхойлж, 
дийлэнх тохиолдолд 
зүйлчилсэн утгаар 
нь зөв ангилдаг.
Эхэд гарсан шинэ 
үг хэллэгийн 
дийлэнхийг  загвар 
ашиглан зөв ярьдаг. 

Шинэ үг, 
хэллэгийн 
утгыг эхийн 
хам сэдвээс 
зөв таамаглан 
ойлгож, бие 
даан эх хэл 
рүү хөрвүүлэн 
тайлбарладаг.
Үгсийн аймгийг 
зөв тодорхойлж, 
зүйлчилсэн 
утгаар нь зөв 
ангилдаг.
Эхэд гарсан шинэ 
үг хэллэгийг 
загвар ашиглан 
зөв ярьдаг
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Уншсан эхийн 
гол агуулгыг зөв 
тодорхойлон,
ойлгомжтой 
илэрхийлдэг. 
/пересказ/

Зорилгоо муу 
хангадаг: 
Уншсан эхээс гол 
дүр, үйл явдал мэдээ 
баримтыг   чухал бус 
мэдээ баримтаас 
ялгах болон үйл 
явдлын дараалал, 
уялдаа холбоог 
зарим тохиолдолд 
зөв тогтоон эхийн 
гол агуулгыг  
тодорхойлдог.
Эхийн үйл явдал, 
мэдээ баримтыг 
орхигдуулан, логик 
дэс дарааллыг 
алдагдуулах нь 
элбэг.

Зорилгоо хэсэгчлэн 
хангадаг:   
Уншсан эхээс гол 
дүр, үйл явдал, 
мэдээ баримтыг 
чухал бус мэдээ 
баримтаас цөөн 
тохиолдолд зөв 
ялгадаг.
Эхийн үйл явдлын 
дараалал, уялдаа 
холбоог цөөн 
тохиолдолд зөв 
тодорхойлдог.
Цөөн тохиолдолд 
эхийн гол 
агуулгыг логик 
дэс дараалалтай 
ярьдаг. 

Зорилгоо 
ерөнхийдөө 
хангадаг: 
Уншсан эхээс гол 
дүр, үйл явдал, 
мэдээ баримтыг 
чухал бус мэдээ 
баримтаас зөв 
ялган таньдаг.
Үйл явдлын 
дараалал, уялдаа 
холбоог дийлэнхдээ 
зөв тодорхойлдог.
Зарим мэдээ 
баримт, үйл явдлыг 
орхигдуулсан 
ч эхийн гол 
агуулгыг логик 
дэс дараалалтай 
илэрхийлэн ярьдаг.

Зорилгоо бүрэн 
хангадаг: 
Уншсан эхээс гол 
дүр, үйл явдал, 
мэдээ баримтыг 
чухал бус мэдээ 
баримтаас зөв 
ялган таньдаг.
Эхийн үйл 
явдлын 
дараалал, уялдаа 
холбоог зөв 
тодорхойлдог.
Эхийн гол 
агуулгыг бүрэн 
гүйцэд, логик 
дэс дараалалтай 
илэрхийлэн 
ярьдаг.

Бодол санаагаа 
илэрхийлэн 
ярихдаа ярианы 
агуулгыг сэдэв, 
зорилгод 
нийцүүлэн логик 
дэс дараалалтай 
бүрэн 
илэрхийлдэг.

 /Дүрслэл, 
хүүрнэл, 
мэдээлэл 
хэлбэрээр 6-8 
өгүүлбэр/

Зорилгоо маш тааруу 
хангадаг.
Ярианы агуулга нь 
сэдэвтээ тохирох нь 
ховор.
Зарим тохиолдолд 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
бодол санаагаа 
логик дараалалтай  
илэрхийлдэг.
Мэдээллийн 
багтаамж даалгаварт 
өгөгдсөн хэмжээнд 
зарим тохиолдолд 
хүрдэг.

Зорилгоо хэсэгчлэн 
хангадаг:
Ярианы агуулга нь 
цөөн тохиолдолд 
сэдэвтэйгээ 
тохирдог. 
Бодол санааныхаа 
цөөн хэсгийг логик 
дараалалтай 
илэрхийлдэг.
Мэдээллийн 
багтаамж 
даалгаварт 
өгөгдсөн хэмжээнд 
цөөн тохиолдолд 
хүрдэг. 

Зорилгоо 
ерөнхийдөө бүрэн 
хангадаг:
Ярианы агуулга 
нь зорилго, 
сэдэвтэйгээ 
нийцдэг.
Логик дараалал 
ялимгүй алдагдсан 
ч бодол санаагаа 
гүйцэд илэрхийлдэг.
Мэдээллийн 
багтаамж 
даалгаварт 
өгөгдсөн хэмжээнд 
ерөнхийдөө хүрдэг.

Зорилгоо бүрэн 
хангадаг:
Ярианы агуулга 
нь зорилго, 
сэдэвтэйгээ 
бүрэн нийцдэг.
Логик дараалал 
сайтай, бодол 
санаагаа 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг.
Мэдээллийн 
багтаамж 
даалгаварт 
өгөгдсөн 
хэмжээнд хүрдэг.

Ярихдаа 
өгөгдсөн түлхүүр 
үг, хэллэгийг 
хэлзүйн дүрмийн 
алдаагүй  
хэрэглэн, 
ойлгомжтой 
ярьдаг.

Өгөгдсөн үг, 
хэллэгийн 
өргөлтийг  зарим 
нэг тохиолдолд зөв 
дууддаг.
Өгүүлбэрийн аялгыг 
зарим тохиолдолд 
зөв ялган хэрэглэдэг.
Зөв бичгийн дүрмийн 
алдаа гаргах нь 
элбэг.

Өгөгдсөн үг хэллэг, 
өгүүлбэрийн аялга, 
утгын зогсолтыг 
цөөн тохиолдолд 
зөв ялган дуудаж, 
зөв бичгийн  дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Өгөгдсөн үг 
хэллэгийн өргөлт,   
өгүүлбэрийн аялга, 
утгын зогсолтыг 
ерөнхийдөө зөв 
ялган дуудаж, зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Өгөгдсөн үг 
хэллэгийг 
хэрэглэхдээ 
үгийн өргөлт 
ба өгүүлбэрийн 
аялга, утгын 
зогсолтыг зөв 
ялган дуудаж, 
хааяа (1-2) 
дүрмийн алдаа 
гаргадаг. 
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2.2.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд хэлзүйн 
загвар ашиглан  өгүүлбэр, зохион бичиж 
чаддаг болно.

Танил ба танил бус нөхцөлд хэлзүйн загвар 
ашиглан энгийн дэлгэрэнгүй ба нийлмэл өгүүлбэр 
зохион бичдэг.

2
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан бүтцийн дагуу богино эх 
зохион бичиж чаддаг болно.

Эхийн төрөлд тохируулан бүтцийг зөв сонгон 
мэндчилгээ, өөрийн намтар, сэтгэгдэл зохион 
бичдэг.

Бичихдээ үгийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ бүтээлчээр 
ашиглан, харилцааны хэм хэмжээг баримталдаг.

3 Сурагч уншсан эхээс хэрэгцээт мэдээллийг 
ялган авч хэрэглэж чаддаг болно. 

Өгөгдсөн мэдээллийг уншиж ойлгон анкет 
бөглөдөг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Танил ба танил 
бус нөхцөлд 
хэлзүйн загвар 
ашиглан энгийн 
дэлгэрэнгүй 
ба нийлмэл 
өгүүлбэр зохион 
бичдэг. 

Танил нөхцөлд:
өгүүлбэр дэх 
үгсийг зарим 
нэг тохиолдолд 
зөв дараалалд 
(порядок 
слов) оруулан 
хэрэглэдэг. 
Өгөгдсөн 
загвараас хэлзүйн 
хэлбэрийн 
(грамматическая 
форма) учир 
шалтгаан, зүй 
тогтлыг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
ойлгож, үг, 
өгүүлбэрийг зарим 
нэг тохиолдолд 
зөв бичдэг. 

Танил нөхцөлд:
Өгүүлбэр дэх 
үгсийг цөөн 
тохиолдолд 
зөв дараалалд 
(порядок 
слов) оруулан 
хэрэглэдэг.  
Өгөгдсөн 
загвараас хэлзүйн 
хэлбэрийн 
(грамматическая 
форма) учир 
шалтгаан, зүй 
тогтлыг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
ойлгож, үг, 
өгүүлбэрийг цөөн  
тохиолдолд зөв 
бичдэг.

Танил ба танил бус 
нөхцөлд:
Өгүүлбэр дэх үгсийг 
дийлэнх тохиолдолд 
зөв дараалалд 
(порядок слов) 
оруулан хэрэглэдэг.   
Өгөгдсөн загвараас 
хэлзүйн хэлбэрийн 
(грамматическая 
форма) учир 
шалтгаан, зүй 
тогтлыг ажиглан 
ойлгож үг, 
өгүүлбэрийг 
холбон утга 
санааг ерөнхийд 
нь ойлгомжтой 
илэрхийлэн бичдэг. 

Танил ба танил бус 
нөхцөлд:
Өгүүлбэр дэх үгсийг 
зөв дараалалд 
(порядок слов)  
оруулан хэрэглэдэг.
Өгөгдсөн загвараас 
хэлзүйн хэлбэрийн 
(грамматическая 
форма) учир 
шалтгаан, зүй 
тогтлыг ажиглан 
ойлгож, үг, 
өгүүлбэрийг 
зөв холбож, 
өгүүлбэрийн 
утгыг ойлгомжтой 
илэрхийлэн бичдэг. 

Эхийн төрөлд 
тохируулан 
бүтцийг 
зөв сонгон 
мэндчилгээ, 
өөрийн намтар, 
сэтгэгдэл зохион 
бичдэг. 

Эхийн төрөлд 
тохирсон загвар 
ашиглан бүтцээ 
зөв сонгон бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
эхийн агуулгыг 
гарган бичихийг 
эрмэлздэг.

Эхийн төрөлд 
тохируулан бүтцээ 
зөв сонгон эхийн 
эхлэл хэсгийг 
догол мөрөөр 
зөв зааглан, 
цөөн тохиолдолд 
тохирох 
мэдээллийн гол 
эсвэл төгсгөл 
хэсгийг зөв  
зааглаж, агуулгыг 
логик дараалалтай 
гарган бичдэг.

Эхийн төрөлд 
тохируулан 
бүтцээ зөв сонгон, 
эхийн эхлэл, гол, 
төгсгөл хэсгийг 
догол мөрөөр зөв 
заагладаг.
Эхийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг бүрд тохирох 
мэдээллийг 
орхигдуулалгүй 
агуулгыг гүйцэд 
гарган ерөнхийдөө 
логик дараалалтай 
бичдэг.

Эхийн төрөлд 
тохируулан 
бүтцээ зөв сонгон, 
эхийн эхлэл, гол, 
төгсгөл хэсгийг 
догол мөрөөр зөв 
заагладаг.
Эхийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг бүрд тохирох 
мэдээллийг 
орхигдуулалгүй, 
агуулгыг логик 
дараалалтай бүрэн 
гүйцэд илэрхийлэн   
бичдэг.
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Бичихдээ үгийн 
сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
бүтээлчээр 
ашигладаг. 

Үгийн сангийн нөөц 
хязгаарлагдмал, 
нэг хэвийн үг, 
хэллэгийг олон 
дахин давтан 
хэрэглэдэг.
Өөрийн намтар 
болон гэр 
бүлийнхээ 
тухай зарим нэг 
тохиолдолд энгийн 
өгүүлбэрээр зөв 
бичих дүрэм 
баримтлан 
бичихийг 
оролддог.

Үгийн сангийн нөөц 
нь хязгаарлагдмал 
ч эхийн төрөл, 
агуулга, сэдэвт 
нийцүүлэн 
хэрэглэдэг.
Өөрийн намтар 
болон гэр 
бүлийнхээ тухай 
зөв бичих дүрэм 
баримтлан энгийн 
өгүүлбэрээр цөөн 
тохиолдолд  эмх 
цэгцтэй найруулан 
бичдэг. 

Ашигласан үгийн 
сангийн нөөц нь 
баялаг бус, эхийн 
төрөл, агуулга, 
сэдэвтэйгээ 
ерөнхийдөө нийцэж, 
оновчтой ашигладаг.
Өөрийн намтар 
болон гэр бүлийнхээ 
тухай энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэрийн 
бүтэц, по-моему, 
кажется, конечно 
зэрэг оруулбар үг 
хэрэглэхийг оролдон 
ерөнхийдөө зөв 
найруулан бичдэг.

Ашигласан үгийн  
сангийн нөөц нь 
баялаг, эхийн 
төрөл, агуулга, 
сэдэвтэйгээ бүрэн 
нийцэж, үр дүнтэй 
ашигладаг.
Өөрийн намтар 
болон гэр 
бүлийнхээ 
тухай энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэрийн 
бүтэц, по-моему, 
кажется, конечно 
зэрэг оруулбар 
үг хэрэглэн эмх 
цэгцтэй найруулан 
бичдэг.

Өгөгдсөн 
мэдээллийг 
уншиж ойлгон  
анкет бөглөдөг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
хүүрнэх хэлбэрээр 
бичсэн мэдээллийг 
уншиж ойлгон, 
анкетын асуулгын 
дагуу хэрэгцээт 
мэдээллийг 
түүвэрлэн авч, 
анкетыг зөв 
бөглөн бичихийг 
оролддог.

Хүүрнэх хэлбэрээр 
бичсэн мэдээллийг 
уншиж ойлгон 
асуулгын дагуу 
хэрэгцээт 
мэдээллийн цөөн 
хэсгийг  түүвэрлэн 
авч анкетын зарим 
асуултыг  зөв 
бөглөн бичдэг.

Хүүрнэх хэлбэрээр 
бичсэн мэдээллийг 
уншиж ойлгон 
асуулгын дагуу 
хэрэгцээт 
мэдээллийг  
түүвэрлэн авч 
анкетын дийлэнх 
хэсгийг зөв бөглөн 
бичдэг.

Хүүрнэх хэлбэрээр 
бичсэн мэдээллийг 
уншиж ойлгон 
анкетын асуулгын 
дагуу хэрэгцээт 
мэдээллийг зөв 
түүвэрлэн авч, 
анкетыг бүрэн 
гүйцэд зөв бөглөн 
бичдэг.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. IX АНГИ

3.1. IХ АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж

Суралцахуйн үр дүнгийн 
шалгуур

1

9.А1.Өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг ялгаж сонсох; аялгын төрлийг ялгаж сонсох; үгийн 
өргөлтөт үеийг зөв сонсож таних; 
9.А2.Үг, хэллэг, өгүүлбэрийг сонсож, даган дуурайж хэлэх;
9.А3.Хүүрнэх болон асуух аялгыг ялгаж сонсох, ойлгох, 
хүүрнэх болон асуух өгүүлбэрийг зөв аялгаар унших;
9.А4. А. Салангид өгүүлбэр болон харилцан яриа бүхий 
бичлэгийг сонсож, ойлгох;
9.Г5.Харилцан ярилцагчид хэн? юу? ямар? яагаад? хэрхэн 
яаж? ямар зорилготой? гэх мэт энгийн асуулт асуух, түүний 
асуултад хариулах, бодол санаагаа илэрхийлэх;
9.ВР1. – 9.ВР26. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох – 
ярих

Сурагч орос хэлний авиа, 
үгийн өргөлт, өгүүлбэрийн 
аялгыг ялган таньж, зөв 
дуудаж чаддаг болно.

Сурагч  судалсан сэдвийн 
хүрээнд харилцагчийнхаа 
санаа бодлыг сонсож 
ойлгоод, хэлзүйн мэдлэг, 
үгийн сангийн нөөцөө  
ашиглан хариу илэрхийлж 
чаддаг болно.

2 9.А4.Б.Сонссон эхээс өөрийн сонирхсон, өөрт хэрэгцээтэй 
мэдээллийг ялгаж ойлгох, сонгох.

Сонсох – 
бичих

Сурагч судалсан сэдвийн 
хүрээнд сонссон богино эх, 
энгийн харилцан ярианаас 
хэрэгцээт мэдээллийг 
тэмдэглэн авч чаддаг 
болно.

3

9.Ч6.Эхийг уншиж агуулгыг тодорхойлох, эхийн гарчгаар 
агуулгыг таамаглах, эхэд гарчиг өгөх; 
9.Ч7.Толь бичиг болон бусад лавлах материалыг ашиглан 
шинэ үгийн утгыг тайлбарлах;
9.Ч1.Үг, өгүүлбэрийн өргөлт, аялгыг баримтлан эхийг 
дуудаж унших; задлан шинжлэх, эхийг дагасан дасгал 
даалгаврыг гүйцэтгэх; 
9.Ч2.Нарийвчлан судалж, унших дадал чадвартай болох;
9.Ч4.Эхийн гол ба туслах мэдээллийг уншиж ойлгох, 
уншсан зүйлийн талаар санаа бодлоо илэрхийлэх;
9.Г7.Харилцааны хязгаарлагдмал нөхцөлд харилцан яриа 
эхлэх, өрнүүлэх, санаа бодлоо илэрхийлэх;
9.Г6.Тодорхой сэдэвт тохируулан, хэм хэмжээг баримтлан 
эх зохиох, хэн нэгэн, алив нэг зүйлд хандах хандлага, 
сэтгэлээ илэрхийлэх;
9.ВР3. – 9.ВР26. Хэлзүйн мэдлэг

Унших – 
ярих

Сурагч судалсан сэдвийн 
хүрээнд уншсан эхийн 
агуулгыг ойлгон, түүний 
талаар өөрийн бодол 
санааг илэрхийлж чаддаг 
болно.

Сурагч судалсан сэдвийн 
хүрээнд хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан харилцан яриа 
өрнүүлж, санаа бодлоо 
илэрхийлж чаддаг болно.  

4

9.Ч3.Сэдэв, зорилго болон харилцааны нөхцөлд нийцүүлэн 
тодорхойлон өгүүлэх, хүүрнэх хэлбэрээр эх зохиох;
9.Ч5.Төрөл бүрийн эх сурвалжаас мэдээлэл олж авах, 
түүнийгээ уншиж ойлгох, бүтээлчээр боловсруулах;
9.П1.Үг хэллэг, харилцааны нөхцөл, өөрийн мэдлэг 
туршлагад тулгуурлан энгийн ба нийлмэл өгүүлбэр зохиох;
9.П2.Өөрийн мэдлэг туршлагад тулгуурлан дан (монолог) 
болон харилцан яриа зохиох;
9.П4.Тодорхой эх сурвалжаас (источник) танил бус үг, 
хэллэг болон өөрт хэрэгцээт мэдээллийг түүвэрлэж бичих, 
боловсруулах;
9.ВР1. – 9.ВР26. Хэлзүйн мэдлэг

Унших – 
бичих

Сурагч судалсан сэдвийн 
хүрээнд үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн  мэдлэгээ 
ашиглан өгүүлбэр, дан 
(монолог) болон харилцан 
яриа (диалог) зохион 
бичиж, санаа бодлоо 
илэрхийлж чаддаг болно. 
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3.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

3.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1
Сурагч орос хэлний авиа, үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн аялгыг ялган таньж, зөв 
дуудаж чаддаг болно.

Үг хэллэг, богино эхийг сонсоод өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч авиа, үгийн 
өргөлт, өгүүлбэрийн аялгыг ялган таньж зөв дуудан 
уншдаг. 

2

Сурагч  судалсан сэдвийн хүрээнд 
харилцагчийнхаа санаа бодлыг сонсож 
ойлгоод, хэлзүйн мэдлэг, үгийн сангийн 
нөөцөө  ашиглан хариу илэрхийлж чаддаг 
болно.

Харилцагчийнхаа ярианы өнгө, аялгаас түүний 
бодол санааг ойлгож, хариу үйлдэл хийдэг: 
ярилцагчийн асуултад хариулдаг, ойлгоогүй 
зүйлээ тодруулан асуудаг, өөрийн бодол санааг 
илэрхийлдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Үг хэллэг, богино 
эхийг сонсоод 
өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиа, 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгын төрлийг 
ялган таньж зөв 
дуудан уншдаг.

Үг хэллэг, богино 
эхийг сонсоод 
өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиа, 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгын төрлийг 
зарим нэг 
тохиолдолд зөв 
ялган таньж 
уншдаг.

Үг хэллэг, богино 
эхийг сонсоод 
үгийн өргөлтөт 
ба өргөлтөт бус 
үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиаг 
төрөлх хэлний 
авиатай хольж 
дууддаг.

Үг хэллэг, богино 
эхийг сонсоод 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгын төрлийг 
дийлэнх 
тохиолдолд зөв 
ялган таньж 
уншдаг.

Үг хэллэг, богино 
эхийг сонсоод 
өргөлтөт ба 
өргөлтөт бус үеийн 
эгшиг, гийгүүлэгч 
авиа, үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн аялгын 
төрлийг ялган 
таньж, зөв дуудан 
уншдаг.

Харилцагчийнхаа 
ярианы өнгө, 
аялгаас түүний 
бодол санааг 
ойлгож, хариу 
үйлдэл хийдэг: 
асуултад 
хариулдаг, 
ойлгоогүй зүйлээ 
тодруулан 
асуудаг, өөрийн 
бодол санааг  
илэрхийлдэг.

Харилцагчийнхаа 
ярианы өнгө, 
аялгаас (ИК-
1, ИК-2, ИК-3)  
түүний бодол 
санааг дутуу 
ойлгож, салангид 
үг, хэллэгээр 
асуултад 
хариулахыг 
оролддог.

Харилцагчийн-
хаа ярианы 
өнгө, аялгаас 
(ИК1, ИК-2, 
ИК-3)  түүний 
бодол санааг 
дутуу ойлгож, 
асуултад энгийн 
өгүүлбэрээр 
хариулдаг.

Харилцагчийнхаа 
ярианы өнгө, 
аялгаас (ИК-1, ИК-
2, ИК-3)  түүний 
бодол санааг 
ойлгож, хариу 
үйлдэл хийдэг: 
ярилцагчийн 
асуултад 
хариулдаг,  
загвар ашиглан 
асуулт тавьдаг, 
өөрийн бодол  
санааныхаа 
дийлэнхйиг 
илэрхийлдэг.

Харилцагчийнхаа 
ярианы өнгө, 
аялгаас (ИК-1, 
ИК-2, ИК-3) түүний 
бодол санааг бүрэн 
ойлгож, хариу 
үйлдэл хийдэг: 
ярилцагчийн 
асуултад хариулдаг, 
ойлгоогүй зүйлээ 
тодруулан 
асуудаг, өөрийн 
бодол санааг 
үндэслэл-тэйгээр  
илэрхийлдэг.
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3.2.2.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

3
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд сонссон 
богино эх, энгийн харилцан ярианаас хэрэгцээт 
мэдээллийг тэмдэглэн авч чаддаг болно.

Богино эх, энгийн харилцан ярианы агуулга 
болон түүнд оролцогчдын санаа бодлыг 
сонсоод, сонирхсон мэдээллийг сонгон 
тэмдэглэдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Богино эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулга болон 
түүнд оролцогчдын 
санаа бодлыг 
сонсоод, 
сонирхсон 
мэдээллээ 
түүвэрлэн 
тэмдэглэдэг.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан 
ярианаас 
хэрэгцээт 
мэдээллийг 
зарим нэг 
тохиолдолд зөв 
тэмдэглэдэг.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан 
ярианаас 
хэрэг-цээт 
мэдээллийн 
цөөн хэсгийг зөв 
тэмдэглэдэг.

Богино эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулга болон 
түүнд оролцогчдын 
санаа бодлыг 
сонсоод, хэрэгцээт 
мэдээл-лийн 
дийлэнхийг 
зөв сонгон 
тэмдэглэдэг.

Богино эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулга болон түүнд 
оролцогчдын санаа 
бодлыг сонсоод, 
хэрэгцээт мэдээллийг 
бүрэн гүйцэд зөв сонгон 
тэмдэглэдэг (сонссон 
эхийн үзэл санааг 
батлах үг, хэллэг, 
өгүүлбэрийг олдог, 
харгалзуулдаг).

3.2.3.   ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд уншсан 
эхийн агуулгыг ойлгон, түүний талаар 
өөрийн бодол санаагаа илэрхийлж чаддаг 
болно.

Уншсан зүйлийн талаар өөрийн бодол санааг 
илэрхийлэхдээ шинэ үг, хэллэгийн утгыг 
оновчтой сонгож хэрэглэдэг.

Ярих, унших төрөл бүрийн даалгавар биелүүлэн, 
уншсан эхийн агуулгыг ойлгосноо илэрхийлдэг. 

2
Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан харилцан яриа өрнүүлж 
санаа бодлоо илэрхийлж чаддаг болно.  

Шинэ үг, хэллэг, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан  хэл 
ярианы хэм хэмжээний (речевой этикет) дагуу 
харилцан яриа зохион ярьдаг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Уншсан зүйлийн 
талаар өөрийн 
бодол санааг 
илэрхийлэхдээ 
шинэ үг, 
хэллэгийн утгыг 
оновчтой сонгож 
хэрэглэдэг.

Өөрийн бодол 
санааг салангид 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлдэг 
бөгөөд шинэ 
үг, хэллэгийн 
утгыг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
сонгон хэрэглэдэг.
Уншсан 
эхийн   шинэ үг, 
хэллэгийг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр эх 
хэл рүү хөрвүүлдэг

Өөрийн 
бодол санааг 
илэрхийлэхдээ 
шинэ үг, хэллэгийг  
цөөн тохиолдолд 
зөв хэрэглэдэг.
Уншсан эхийн 
шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг  толь бичиг 
болон бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
эх хэл рүү 
хөрвүүлдэг. 

Өөрийн 
бодол санааг 
илэрхийлэхдээ 
шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг ихэнхдээ 
зөв сонгож, 
хэрэглэдэг.
Уншсан эхийн 
шинэ үг, хэллэгийг 
толь бичиг 
ашиглан эх хэл 
рүү хөрвүүлдэг.  

Өөрийн 
бодол санааг 
илэрхийлэхдээ 
шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг оновчтой 
сонгож бүтээлчээр 
хэрэглэдэг.
Уншсан эхийн 
шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг хам сэдвээс 
таамаглан бие 
даан эх хэл рүү 
хөрвүүлдэг.  

Ярих, унших 
төрөл бүрийн 
даалгавар 
биелүүлэн, 
уншсан эхийн 
агуулгыг 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхийн 
агуулгыг салангид 
үг, хэллэгээр 
тодорхойлдог.

Уншсан эхийн 
агуулгын дагуу 
асуултад цөөн 
тохиолдолд зөв 
хариулдаг.
Уншсан эхийн 
агуулгыг хагас 
дутуу өгүүлбэрээр 
тодорхойлж, 
гарчиг өгөхийг 
оролддог.

Уншсан эхийн 
агуулгын дагуу 
асуултын дийлэнх 
хэсэгт зөв 
хариулдаг.
Уншсан эхийн 
агуулгыг логик 
холбоо бүхий 
цөөн өгүүлбэрээр 
тодорхойлж, эхэд 
гарчиг өгдөг.

Уншсан эхийн 
агуулгын дагуу 
асуултад бүрэн 
гүйцэд хариулдаг.
Агуулгыг логик 
холбоо бүхий хэд 
хэдэн өгүүлбэрээр 
тодорхойлж, эхэд 
оновчтой гарчиг 
өгдөг.

Шинэ үг, хэллэг, 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан  хэл 
ярианы хэм 
хэмжээний 
(речевой этикет) 
дагуу харилцан 
яриа зохион 
ярьдаг.

Загварын дагуу 
цөөн асуулт, 
хариулт бүхий 
харилцан яриа 
зохион ярилцахыг 
хичээдэг.

Загварын дагуу 
хэл ярианы 
хэм хэмжээг 
баримтлан цөөн 
асуулт, хариулт 
бүхий харилцан 
яриа зохион 
ярьдаг. 

Загварын дагуу 
хэлзүйн мэдлэг, 
шинэ үг, хэллэгийг 
хэрэглэж, 
өгүүлбэрийн 
аялга, хэл ярианы 
хэм хэмжээний 
дагуу олон асуулт, 
хариулт бүхий 
харилцан яриа 
зохиодог.

Бие даан хэлзүйн 
мэдлэг, шинэ үг, 
хэллэгийг оновчтой 
зөв хэрэглэж, 
өгүүлбэрийн аялга, 
хэл ярианы хэм 
хэмжээний дагуу 
олон асуулт, 
хариулт бүхий 
харилцан яриа 
зохион ярьдаг.

3.2.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ – БИЧИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч судалсан сэдвийн 
хүрээнд үгийн сангийн нөөц, 
хэлзүйн  мэдлэгээ ашиглан 
өгүүлбэр, дан (монолог) 
болон харилцан яриа 
(диалог) зохион бичиж, санаа 
бодлоо илэрхийлж чаддаг 
болно. 

Хэлзүйн  мэдлэгээ ашиглан энгийн болон нийлмэл өгүүлбэр 
зохиох ба хөрвүүлдэг (трансформация предложений).

Үзүүлэн таниулах материал,  ярианы загвар ашиглан харилцан 
яриа зохиодог ба хөрвүүлдэг (трансформировать).

Уншсан эх болон өөрийн мэдлэг, туршлагад тулгуурлан бодол 
санаагаа цөөн өгүүлбэрээр илэрхийлдэг. 
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Хэлзүйн  
мэдлэгээ 
ашиглан энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэр зохиох 
ба хөрвүүлдэг 
(трансформация 
предложений).

Энгийн 
өгүүлбэрийг 
нийлмэл 
өгүүлбэр болгон 
хөрвүүлэхийг 
оролддог боловч 
холбоос болон 
холбоос үгийг 
зөвхөн бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв хэрэглэдэг.  

Хэлзүйн  мэдлэгээ 
ашиглан энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэр зохиохдоо 
цөөн тохиолдолд 
үгээ зөв сонгож, 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан бичдэг. 
Энгийн өгүүлбэрийг 
ЗНӨ    болгон 
хөрвүүлэхдээ 
цөөн тохиолдолд 
холбоос үгийн 
утгыг зөв ойлгож 
хэрэглэдэг.

Хэлзүйн  мэдлэгээ 
ашиглан энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэр зохиохдоо 
дийлэнх тохиолдолд 
үгийн утгыг зөв 
сонгож, зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан 
бичдэг.   
Энгийн өгүүлбэрийг 
ЗНӨ, УНӨ    болгон 
хөрвүүлэхдээ 
дийлэнх тохиолдолд 
холбоос болон 
холбоос үгийг зөв 
хэрэглэдэг.

Хэлзүйн  мэдлэгээ 
ашиглан энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэр (ЗНӨ, 
УНӨ)  зохиохдоо 
холбоос ба 
холбоос үгсийг зөв 
хэрэглэдэг.  
Өгүүлбэрийн утгыг 
алдагдуулах-гүйгээр 
энгийн өгүүлбэрийг 
холбоос болон 
холбоос үг ашиглан 
ЗНӨ, УНӨ  болгон 
зөв хөрвүүлэн 
бичдэг.

Үзүүлэн 
таниулах 
материал,  
ярианы загвар 
ашиглан 
харилцан яриа 
зохиодог ба 
хөрвүүлдэг 
(трансформиро-
вать).

Ярианы загвар 
ашиглан харилцан 
яриа зохиохыг 
оролддог.
Харилцан яриаг 
дан ярианд 
хөрвүүлэхдээ 
бусдын 
дэмжлэгийг авдаг.

Ярианы загвар 
болон асуулт 
ашиглан өөрийн 
санаа бодлыг бага 
зэрэг илэрхийлсэн 
харилцан яриа 
зохиодог.
Цөөн тохиолдолд 
харилцан ярианы 
утгыг ойлгон дан 
ярианд хөрвүүлдэг.

Зураг, ярианы 
загвар болон асуулт 
ашиглан өөрийн 
санаа бодлыг  
илэрхийлсэн 
харилцан яриа зөв 
зохиодог.
Харилцан яриаг 
дийлэнх тохиолдолд 
дан ярианд зөв 
хөрвүүлдэг.

Үзүүлэн таниулах 
материал,  ярианы 
загвар болон 
төрөл бүрийн 
дасгал даалгавар 
ашиглан өөрийн 
санааг илэрхийлсэн 
харилцан яриа 
зохиодог.
Харилцан ярианы 
утгыг гүйцэд ойлгон 
дан ярианд зөв 
хөрвүүлдэг.

Уншсан эх 
болон өөрийн 
мэдлэг, 
туршлагад 
тулгуурлан 
бодол 
санаагаа цөөн 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг.

Эх зохиохдоо:
Зорилго, сэдэвтэй 
холбоотой 
санааг салангид 
үг, хэллэг, 
цөөн тооны 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог;
Бодол санаагаа 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
логик холбоотой 
илэрхийлдэг;
Үг, хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд зөв 
сонгож, бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан 
бичдэг.

Эх зохиохдоо:
Зорилгоо 
дундаж хангаж, 
бодол санаагаа 
илэрхийлэх логик 
холбоо үе үе 
алдагддаг;
Зарим тохиолдолд 
эмх цэгцтэй цөөн 
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлдэг;
Үг, хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашигладаг:  
нэг хэвийн үг, 
хэллэгийг  олон 
дахин давтан 
хэрэглэдэг;
Цөөн тохиолдолд 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан бичдэг.

Эх зохиохдоо:
Зорилгоо харьцангуй 
гүйцэд хангаж, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог ерөнхийд нь 
зөв гарган бичдэг;
Дийлэнхдээ гол 
санаагаа логик 
дараалал сайтай 
илэрхийлдэг; 
Агуулга, сэдэвтээ 
тохируулан үгийн  
сангийн нөөцөөс 
судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
дийлэнхийг 
ашигладаг;
Дийлэнх тохиолдолд 
зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан бичдэг.

Эх зохиохдоо:
Зорилгоо ойлгож, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог сайн гаргаж, 
санаагаа бүрэн 
гүйцэд илэрхийлдэг;
Бодол санаагаа  
эмх цэгцтэй, 
логик холбоотой, 
найруулга сайтай 
илэрхийлдэг;
Үгийн  сангийн 
нөөцөө бүтээлчээр 
ашиглаж,  агуулга, 
сэдэвтэйгээ бүрэн 
нийцүүлж, оновчтой 
зөв хэрэглэдэг;
Зөв бичгийн дүрэм 
баримтлан бичдэг.
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БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

Нэгдүгээр бүлэг - X анги (заавал судлах)
Хоёрдугаар бүлэг - XI анги (заавал судлах)
Гуравдугаар бүлэг - XII анги (заавал судлах
Дөрөвдүгээр бүлэг - X анги (сонгон судлах)
Тавдугаар бүлэг - XI анги (сонгон судлах)
Зургаадугаар бүлэг - XII анги (сонгон судлах)

ОРОС ХЭЛ
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  X АНГИ  (заавал судлах)

1.1. Х АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1 10.А5. Түгээмэл сэдвийн хүрээнд дангаар (монолог) болон 
харилцан ярианы (диалог) гол санааг сонсож ойлгох Сонсох-бичих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
богино эх сонсоод, 
ойлгосноо 
илэрхийлж чаддаг 
болно

2

10.А2. Аялгын төрөл (ИК-1 – ИК5) – ийг ялгах, зөв дуудах;
10.ВР5. ИК-1 (законченное высказывание), ИК-2 (специальный 
вопрос, просьба, требование),ИК-3 (общий вопрос), ИК-4 
(сопоставительный вопрос с союзом “а”, перечисление), ИК-5 
(восклицание);
10.Г2. Харилцааны энгийн нөхцөлд сэдвийн дагуу ярилцагчийг 
ойлгох, хариулах;
10.Г3. Сургалт, ахуйн сэдвийн хүрээнд харилцан яриа (10 – 12 
асуулт, хариулт буюу реплика) бүхий лавлаж асуусан (диалог-
расспрос), сэдэлжүүлсэн (диалог-побуждение),
харилцааны хэм хэмжээг баримтлан (этикетный диалог) 
өрнүүлэх;
10.Г4. Яриа эхлүүлэх, өрнүүлэх, санаа бодлоо энгийн үг, 
өгүүлбэрээр илэрхийлэх;
10.Г7. Сэдвийн хүрээнд хэл ярианы хэм хэмжээг баримтлан 
санаагаа илэрхийлэх;
10.П3. Загвар ашиглан ижил төстэй харилцан яриа, эх зохиох;

Сонсох-ярих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
үгийн сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
харилцан яриа 
өрнүүлж чаддаг 
болно. 
Харилцан ярианы 
төрөл:
диалог – этикетный 
5-6 реплик/
Диалог-расспрос 
/7-9 реплик/
Диалог – 
побуждение /10-12 
диалог

3

10.Г5. Судалсан сэдэв, асуудлын гол санааг илэрхийлсэн 
мэдээлэл хийх, мэдээ баримт, үйл явдлын тухай ярилцах, 
тодорхойлох;
10.Г6. Уншсан эхийн гол санааг товч хүүрнэх, ярих;
10.Г7. Сэдвийн хүрээнд хэл ярианы хэм хэмжээг баримтлан 
санаагаа илэрхийлэх;
10.ВР6. – 10.ВР.21 Хэлзүйн мэдлэг

Унших-ярих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
үгийн сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
мэдээлэл бэлтгэн 
ярьж чаддаг болно. 

10.Ч1. Эхийн гарчиг, эхлэл хэсгээр агуулгыг таамаглан 
тодорхойлох, гарчгийг илэрхийлсэн санааг эхээс олох;
10.Ч2. Судалсан сэдвийн хүрээнд өгөгдсөн эхийг уншиж 
ойлгох, түүнчлэн шинэ үг хэллэг бүхий энгийн эхийг уншиж 
хэрэгцээт мэдээллийг олж авах;
10.Ч3. Эхийн гол санааг ойлгож авах зорилгоор унших (гүйлгэж 
унших, эрэл хайгуул хийж унших, танилцаж унших);
10.Ч4. Хялбаршуулсан (сургалтын) эхийг унших, түүний 
хэлбэр, бүтэц, бүрдүүлбэр хэсгүүд, хэл зүйн хэрэглүүрүүдийг 
задлан шинжлэх, ойлгох;
10.Ч5. Толь бичиг болон бусад лавлах материалыг ашиглан 
шинэ үгийн утгыг тайлбарлах;
10.А1. А. Өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг ялгаж сонсох, зөв дуудах;
Б. үгийн өргөлтөт үеийг сонсож таних, угтвар үгийг дараах 
үгтэй нь хамт зөв дуудах;
10.А3. Төрөлх хэлний нөлөөгөөр үүсч буй үг, холбоо үг, өгүүлбэрийн 
хэрэглээ болон дуудлагын алдааг олж илрүүлэх, засах;
10.ВР1-10.ВР4. Хэлзүйн мэдлэг

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
уншаад ойлгосноо 
илэрхийлж чаддаг 
болно
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10.Ч6. Эхийг уншиж, сэдэв, зорилго, харилцааны нөхцөл 
байдлын дагуу ижил төстэй эх зохиох (дүрслэх, өгүүлэх г.м.);
10.Ч7. Эхийн утгат хэсгүүдийг тодорхойлж, асуух өгүүлбэрийн 
хэлбэрээр төлөвлөгөө зохиох;
10.П2. Сэдвийн хүрээнд асуултад тулгуурлан загварын дагуу 
эх зохион бичих;
10.П3. Загвар ашиглан ижил төстэй харилцан яриа, эх зохиох;
10.П4. Сэдвийн хүрээнд асуулт хэлбэрээр өгөгдсөн 
төлөвлөгөөний дагуу эх зохион бичих;
10.ВР6.-10.ВР.21. Хэлзүйн мэдлэг

Унших-бичих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
үгийн сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
эх  зохион бичиж  
чаддаг болно. 
/сэтгэгдэл/

10.П1. Эх, түүнийг хэлбэр талаас нь хувиргах төрөл бүрийн 
аргыг хэрэглэх ;
10.П5. Аман сэтгүүл зохиох үйл явцад оролцох, өөр гадаад 
хэлээр мэдээллийн эх сурвалж ашиглан эхийг засах, өөрчлөн 
боловсруулах арга, түүний төрлүүдийг хэрэглэх;
10.ВР16. -10.ВР19. Хэлзүйн мэдлэг

Сурагч өгүүлбэр, 
эхийг хувирган 
бичиж чаддаг болно

1.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

1.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ- БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд богино эх 
сонсоод, ойлгосноо илэрхийлж чаддаг болно

Сонссон богино эхийн гол санааг ойлгосноо  
илэрхийлдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр дүнгийн 
шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Сонссон богино эхийн 
гол санааг ойлгосноо  
илэрхийлдэг.

Сонссон богино 
эхийн гол 
санааг үгээр 
илэрхийлдэг. 

Сонссон 
богино эхийн  
гол санааг 
холбоо үгээр  
илэрхийлдэг.

Сонссон богино 
эхийн  гол санааг 
түлхүүр үгээр, 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг.

Сонссон богино 
эхийн  гол санааг 
түлхүүр үг, хэд 
хэдэн өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг.

1.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ-ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
үгсийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
харилцан яриа өрнүүлж чаддаг болно. 
Харилцан ярианы төрөл:

диалог – этикетный 5-6 реплик/
Диалог-расспрос /7-9 реплик/
Диалог – побуждение /10-12 диалог

Харилцааны хэм хэмжээг мөрдөн харилцан  ярилцдаг.

Харилцан яриа өрнүүлэхдээ үгийн сангийн нөөцөө 
бүтээлчээр ашигладаг.
Харилцан яриа өрнүүлэхдээ үгийн өргөлт, өгүүлбэрийн 
аялгыг зөв дуудан, хэлзүйн дүрмийг зөв баримтлан 
ярьдаг.  
Харилцагчийн хандлага, сэтгэл хөдлөл, зорилгыг 
таамаглан ойлгож, өөрийн бодлыг илэрхийлэн, 
харилцааны зорилгоо бүрэн хангадаг.  
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Харилцааны 
хэм хэмжээг 
мөрдөн харилцан 
ярилцдаг.

Танил нөхцөлд 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
харилцан яриа 
эхлүүлдэг.   

Танил нөхцөлд 
харилцан яриа 
эхлүүлэн, яриаг 
өрнүүлэхдээ 
бусдын дэмжлэг 
авдаг. 

Танил нөхцөлд 
бие даан 
харилцан яриа 
эхлүүлэх, 
өрнүүлэх, дуусгах 
харилцааны 
хэм хэмжээг зөв 
мөрдөн ярилцдаг. 

Танил ба танил 
бус нөхцөлд бие 
даан харилцан 
яриа эхлүүлэх, 
өрнүүлэх, дуусгах 
харилцааны 
хэм хэмжээг зөв 
мөрдөн ярилцдаг.

Харилцан яриа 
өрнүүлэхдээ 
үгийн сангийн 
нөөцөө 
бүтээлчээр 
ашигладаг.

Үгийн  нөөц маш 
хягаарлагдмал. 
Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зорилго, сэдэвт 
тохирох үг хэллэг 
ашиглахыг 
оролддог.

Үгийн  нөөц 
хягаарлагдмал 
бөгөөд толь бичиг 
ашиглан   зорилго, 
сэдэвт тохирох үг, 
хэллэг хэрэглэн 
харилцан ярианд 
оролцдог.  

Үгийн сангийн 
нөөцөөс зорилго, 
сэдэвт тохирсон 
ихэнх үг хэллэгийг 
ашигладаг

Зорилго, сэдэвтээ 
тохируулан үгийн 
сангийн нөөцөөс 
олон төрлийн үг 
хэллэг ашигладаг.

Харилцан яриа 
өрнүүлэхдээ 
үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг зөв 
дуудан, хэлзүйн 
дүрмийг зөв 
баримтлан 
ярьдаг.  

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
хүүрнэх ба асуух, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг зөв ялган 
дуудаж, ганц нэг  
тохиолдолд зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Хүүрнэх ба асуух, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг   зарим 
тохиолдолд  зөв 
ялган дуудаж,  зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Хүүрнэх ба асуух, 
өгүүлбэрийн 
аялгыг   дийлэнх 
тохиолдолд  зөв 
ялган дуудаж,  зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Хүүрнэх, асуух, 
захирах хүсэх  
өгүүлбэрийн 
өнгө, аялгыг зөв 
ялган дуудаж, зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан ярьдаг.

Харилцагчийн 
хандлага, сэтгэл 
хөдлөл, зорилгыг 
таамаглан 
ойлгож, 
өөрийн бодлыг 
илэрхийлэн, 
харилцааны 
зорилгоо бүрэн 
хангадаг.  

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
харилцагчийн 
асуултад  ганц 
нэг үг, хэллэгээр  
хариулж, 
харилцааны 
зорилгоо хангахыг 
оролддог. 

Харилцагчийн 
асуултад цөөн 
үг, холбоо 
үгээр хариулж, 
харилцааны 
зорилгоо 
хэсэгчлэн 
хангадаг. 

Харилцагчийн 
ярианы өнгө, 
аялгаас түүний 
зорилго, сэтгэл 
хөдлөлийг  
таамаглан  
асуултад энгийн 
өгүүлбэрээр 
хариулан 
харилцааны 
зорилгоо 
ерөнхийдөө 
хангадаг.

Харилцагчийн 
ярианы өнгө, 
аялгаас түүний 
зорилго, хандлага, 
сэтгэл хөдлөлийг  
таамаглан 
тодруулах асуулт 
асуун өөрийн 
санаа бодлыг 
илэрхийлэн 
ярилцаж, 
харилцааны 
зорилгоо бүрэн 
хангадаг.
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1.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ-ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
үгийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан мэдээлэл бэлтгэн ярьж 
чаддаг болно. 

Бэлтгэсэн мэдээллийн агуулга логик дараалалтай, сэдэвтэйгээ 
нийцэж, зорилгоо бүрэн хангадаг.  

Мэдээлэл бэлтгэн ярихдаа үгийн нөөцөө бүтээлчээр ашигладаг.

Мэдээлэл бэлтгэн ярихдаа хэлзүйн мэдлэгээ зөв хэрэглэдэг.

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
уншаад ойлгосноо илэрхийлж 
чаддаг болно

Уншсан эхийг задлан шинжлэх замаар эхийн гол ба туслах 
санааг ойлгосноо илэрхийлдэг.

Уншсан эхээс хэрэгцээт мэдээллийг бүрэн гүйцэд зөв олж авдаг 
/гүйлгэн унших/. 

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн  шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Бэлтгэсэн 
мэдээллийн 
агуулга нь логик 
дараалалтай, 
сэдэвтэйгээ 
нийцэж, 
зорилгоо бүрэн 
хангадаг.  

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
мэдээллийн гол 
санааг илэрхийлэн 
зорилгоо хангахыг 
хичээдэг.

Зорилгоо хэсэгчлэн 
хангадаг: цөөн 
тохиолдолд  
мэдээллийн 
агуулгыг сэдэвт 
нийцүүлэн логик 
дараалалтай 
илэрхийлдэг.

Зорилгоо ерөнхийдөө 
бүрэн хангадаг:
Мэдээллийн 
агуулга нь зорилго, 
сэдэвтэйгээ 
ерөнхийдөө нийцдэг.
Мэдээлэлд өөрийн 
бодол санааны 
дийлэнхийг логик 
дараалалтай зөв 
тусгадаг.

Зорилгоо бүрэн 
хангадаг:
Мэдээллийн 
агуулга нь зорилго, 
сэдэвтэйгээ бүрэн 
нийцдэг.
Мэдээлэлд өөрийн 
бодол санааг логик 
дараалал сайтай, 
оновчтой тусган 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг.

Мэдээлэл 
бэлтгэн ярихдаа 
үгийн нөөцөө 
бүтээлчээр 
ашигладаг.

Үгийн  нөөц маш 
хягаарлагдмал 
бөгөөд бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
сэдэвт тохирох үг 
хэллэг ашиглахыг 
оролддог.

Сэдэвтээ 
тохируулан 
хягаарлагдмал 
үгийн  нөөцөө 
ашигладаг. 

Зорилго, сэдэвтээ 
тохируулан үгийн 
сангийн нөөцөөс 
судалсан шинэ 
хэллэгийн ихэнхийг 
ашигладаг

Зорилго, сэдэвтээ 
тохируулан 
үгийн сангийн 
нөөцөөс олон 
төрлийн үг, хэллэг, 
хэлцийг чөлөөтэй 
ашигладаг.

Мэдээлэл 
бэлтгэн ярихдаа 
хэлзүйн 
мэдлэгээ зөв 
хэрэглэдэг.

Зарим нэг 
тохиолдолд 
мэдээллийн гол 
санааг салангид 
үг хэллэг,   цөөн 
тооны энгийн 
өгүүлбэрээр 
хэлзүйн дүрмээ 
баримтлан зөв 
илэрхийлдэг.

Цөөн тохиолдолд 
хэлзүйн дүрмээ 
баримтлан хэд 
хэдэн энгийн 
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлдэг.

Дийлэнх тохиолдолд 
хэлзүйн дүрмээ 
баримтлан 
энгийн болон 
зэрэгцсэн нийлмэл  
өгүүлбэрээр санаагаа 
илэрхийлдэг.

Хэлзүйн дүрмээ 
баримтлан энгийн,  
зэрэгцсэн ба  
угсарсан нийлмэл 
өгүүлбэрээр  
санаагаа бүрэн 
илэрхийлдэг. 
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Уншсан эхийг 
задлан шинжлэх 
замаар эхийн гол 
ба туслах санааг 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Эхийг догол 
мөрөөр зааглан  
зарим нэг догол 
мөрийн гол санааг 
үгээр илэрхийлдэг.
Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
эхийн  догол мөрд 
гарчиг өгөхийг 
оролддог.

Эхийг догол мөрөөр 
зааглан тус бүрийн   
санааг үгээр 
илэрхийлдэг.
Эхийн зарим догол 
мөрд түүний  санааг 
илэрхийлсэн үгээр 
гарчиг өгдөг.

Эхийг догол мөрөөр 
зааглан  тус бүрийн 
санааг түлхүүр үгээр 
илэрхийлдэг.
Догол мөр бүрд 
түлхүүр үгээр гарчиг 
өгдөг.

Эхийг догол мөрөөр 
зааглан тус бүрийн 
санааг түлхүүр 
үг, өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг
Догол мөр бүрд 
гол санаа, сэдэвт 
тохирсон гарчиг 
өгдөг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
эхийн үйл явдал, 
мэдээ баримтын  
дараалал, уялдаа 
холбоо, учир 
шалтгааныг 
тодорхойлохыг 
оролддог.

Эхийн үйл явдал, 
мэдээ баримтын  
дараалал, уялдаа 
холбоо, учир 
шалтгааныг цөөн 
тохиолдолд зөв 
тодорхойлдог. 

Эхийн үйл явдал, 
мэдээ баримтын  
дараалал, уялдаа 
холбоо, учир 
шалтгааныг  зөв 
тодорхойлдог.

Эхийн үйл явдал, 
мэдээ баримтын  
дараалал, уялдаа 
холбоо, учир 
шалтгааныг  
оновчтой, зөв 
тодорхойлдог.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
эхэд гарч байгаа 
мэдээ баримт, үйл 
явдлын талаар 
өөрийн санааг 
илэрхийлэхийг 
оролддог.

Эхэд гарч байгаа 
мэдээ баримт, 
үйл явдлын цөөн 
хэсгийг ойлгосноос 
агуулгад нийцэхгүй 
үнэлгээ дүгнэлт 
өгч,  амаар болон 
бичгээр өөрийн 
санааг дутуу 
илэрхийлдэг.

Эхэд гарч байгаа 
мэдээ баримт, 
үйл явдлыг бие 
даан үнэлж, дүгнэх 
оролдлого хийж, 
өөрийн санааг 
амаар болон бичгээр 
ерөнхийдөө бүрэн  
илэрхийлдэг. 

Эхэд гарч байгаа 
мэдээ баримт, үйл 
явдлыг бие даан 
үнэлж дүгнэн, 
өөрийн санааг  
амаар болон 
бичгээр оновчтой, 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг.

Эхэд гарч байгаа 
шинэ үг, хэллэгээс 
ганц нэгийг зөв 
дуудан хэлж, 
бичдэг.
Утгаар нь буруу 
ялган тайлбарлаж, 
толь бичиг 
ашиглан эх хэл рүү 
хөрвүүлдэг.
Зарим тохиолдолд 
үг, өгүүлбэрийг 
бүтцээр нь   
зөв задлан 
шинжлэхийг 
хичээдэг

Эхэд гарч байгаа 
шинэ үг, хэллэгийн 
заримыг зөв 
дуудаж, бичдэг.
Утгаар нь ялган 
тайлбарлахдаа  
олон алдаж 
будилдаг, эх хэл 
рүү бие даан 
хөрвүүлэхийг 
оролддог.
Ихэвчлэн үг, 
өгүүлбэрийг 
бүтцээр нь   зөв 
задлан шинжлэхийг 
хичээдэг. 

Эхэд гарч байгаа 
шинэ үг, хэллэгийн 
ихэнхийг зөв дуудаж, 
бичдэг.
Утгаар нь 
харьцангуй зөв 
ялган тайлбарлаж, 
бие даан эх хэл рүү 
хөрвүүлдэг. 
Үг, өгүүлбэрийг 
бүтцээр нь дутуу ч 
гэсэн зөв  задлан 
шинжилдэг. 

Эхэд гарч байгаа 
шинэ үг, хэллэгийг 
бүгдийг зөв дуудаж, 
бичдэг.
Өв ялган 
тайлбарлаж, бие 
даан эх хэл рүү 
хөрвүүлдэг.
Үг, өгүүлбэрийг 
бүтцээр нь бүрэн 
гүйцэд зөв задлан 
шинжилдэг.
 

Уншсан эхээс 
хэрэгцээт 
мэдээллийг 
бүрэн гүйцэд 
зөв олж авдаг / 
гүйлгэн унших/.

Эхээс он сар, тоо 
баримтыг зөв 
ялгаж тодорхойлж, 
ганц нэг хэрэгцээт 
мэдээлэл олж 
авдаг.  

Эхээс он сар, тоо 
баримтыг зөв 
ялгаж тодорхойлон  
хэрэгцээт 
мэдээллийн талыг 
зөв олж авдаг. 

Эхээс он сар, тоо 
баримт, эшлэл, 
нотолгоог ялгаж 
тодорхойлохдоо 
цөөн тооны алдаа 
гаргасан ч хэрэгцээт 
мэдээллийн ихэнхийг 
зөв олж авдаг.

Эхээс он сар, тоо 
баримт, эшлэл, 
нотолгоог зөв 
ялгаж тодорхойлон 
хэрэгцээт 
мэдээллээ бүрэн 
гүйцэд зөв олж 
авдаг. 
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1.2.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ-БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд үгсийн сан, 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан  эх  зохион бичиж  
чаддаг болно. /сэтгэгдэл/

Эхийн агуулга, сэдвийн холбоог  алдагдуулалгүй 
санаагаа бүрэн илэрхийлэн бичдэг. 
 Үгийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ бүтээлчээр ашиглан 
найруулан бичдэг. 

 Сурагч өгүүлбэр, эхийг хувирган бичиж 
чаддаг болно

Өгүүлбэрийг алдаагүй зөв хувирган /трансформация 
предложений/  бичдэг. 
Эхийн хэлбэрийг зөв хувирган бичдэг. 

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Эхийн агуулга, 
сэдвийн холбоог  
алдагдуулалгүй 
санаагаа бүрэн 
илэрхийлэн 
бичдэг. 
/сэтгэгдэл/

Зорилгоо бага 
хангадаг: 
Асуух хэлбэрийн 
төлөвлөгөөг дутуу 
ашигладаг. 
Агуулга сэдэвтэй 
холбоотой ганц нэг 
санаа илэрсэн ч 
өөр зүйл бичдэг. 

Зорилгоо дундаж 
хангадаг: 
Бэлэн 
төлөвлөгөөний 
дагуу бичдэг. 
Өгсөн гарчиг нь 
агуулга сэдвээ 
хангалтгүй 
илэрхийлдэг. 
Агуулга, 
сэдвийн холбоо 
алдагдуулж 
бичдэг.
Гол санааг 
логик дараалал 
муутай бүрхэг 
илэрхийлдэг. 

Зорилгоо 
харьцангуй гүйцэд 
хангадаг:
Бие даан  
төлөвлөгөө гарган 
бичихийг оролддог.
Агуулга сэдэвтээ 
ерөнхийдөө 
тохирсон гарчиг 
өгдөг. 
Агуулга, 
сэдвийн холбоог  
ерөнхийдөө зөв 
гарган бичдэг. 
Гол санаагаа  
логик дараалалтай 
сайтай ч дутуу 
илэрхийлдэг.

Зорилгоо бүрэн гүйцэд 
хангадаг:
Бие даан төлөвлөгөө 
гаргаж, зохион бичдэг. 
Агуулга, сэдэвтээ бүрэн 
тохирсон гарчиг өгдөг. 
Агуулга, сэдвийн 
холбоог оновчтой, зөв 
гарган бичдэг. 
Гол санаагаа  логик 
дараалал сайтай, бүрэн 
гүйцэд илэрхийлдэг. 

Үгийн сан, 
хэлзүйн 
мэдлэгээ 
бүтээлчээр 
ашиглан 
найруулан 
бичдэг. 

Үгийн сангийн 
нөөц  маш бага
Нэг хэвийн үг, 
хэллэг олон 
дахин давтагдсан, 
алдаатай эсвэл 
буруу хэрэглэдэг 
нь бичвэрийг 
ойлгоход сөргөөр 
нөлөөлдөг. 
Цөөн /5-аас 
доош/ энгийн 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлэн . 
болхи найруулан 
бичдэг.
Зарим нэг үгийг 
хэлзүйн дүрмийн 
дагуу зөв бичдэг..

Ашигласан 
үгсийн  сангийн 
нөөц нь агуулга, 
сэдэвтэйгээ  
нийцдэг. 
Үг хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд 
ашигладаг.  
Хэд хэдэн 
/6-7/ энгийн 
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэн эмх 
цэгц муутай  
найруулан бичдэг. 
o Дийлэнх үгийг 
хэлзүйн дүрмийн 
дагуу зөв бичдэг.

Ашигласан 
үгсийн  сангийн 
нөөц нь агуулга, 
сэдэвтэйгээ 
ерөнхийдөө  
нийцдэг. 
Эшлэл баримт бага 
ашигладаг. /эсрэг 
болон ойролцоо 
утгатай үгс/
Олон тооны /8-
9/ энгийн болон 
зэрэгцсэн нийлмэл  
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэн 
найруулан бичдэг. 
Хэлзүйн дүрмийн 
дагуу зөв бичдэг

Ашигласан үгсийн  
сангийн нөөц нь баялаг, 
агуулга, сэдэвтэйгээ 
бүрэн нийцдэг.
Эшлэл баримт сайн 
ашигладаг. /эсрэг болон 
ойролцоо утгатай үгс 
болон хэлц үг, гэх мэт/
Хангалттай хэмжээний 
/10-аас дээш/ энгийн,  
зэрэгцсэн ба  угсарсан 
нийлмэл өгүүлбэрээр, 
оруулга үг/вводное 
слово/ ашиглан  
санаагаа илэрхийлэн 
эмх цэгцтэй найруулан 
бичдэг. 
Хэлзүйн дүрмийн дагуу 
зөв бичдэг.
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 Өгүүлбэрийг 
алдаагүй зөв 
хувирган /
трансформация 
предложений/ 
бичдэг. 

Энгийн 
өгүүлбэрийг 
зэрэгцсэн 
нийлмэл өгүүлбэр  
хувиргахдаа 
холбоос, холбоос 
үгийг зарим нэг 
тохиолдолд зөв  
хэрэглэдэг.  

Энгийн 
өгүүлбэрийг 
зэрэгцсэн 
нийлмэл 
өгүүлбэр рүү зөв 
хувиргадаг.

Энгийн өгүүлбэрийг 
зэрэгцсэн нийлмэл 
өгүүлбэр рүү 
алдаагүй зөв 
хувиргадаг.
Угсарсан нийлмэл  
өгүүлбэр рүү 
хувирган бичихдээ 
холбоос, холбоос 
үгийг заримдаа 
алддаг. 

Энгийн өгүүлбэрийг 
зэрэгцсэн болон 
угсарсан нийлмэл  
өгүүлбэрт холбоос, 
холбоос үгийг алдаагүй 
зөв ашиглан хувирган 
бичдэг. 
Нийлмэл өгүүлбэрийг 
хэд хэдэн энгийн 
өгүүлбэрт хувирган 
бичдэг. 

Эхийн 
хэлбэрийг утгыг 
гажуудуулахгүй, 
алдаагүй зөв 
хувирган бичдэг. 

Харилцан яриаг 
дам яриа руу 
хувиргахдаа утгыг 
гажуудуулдаг.
Цэг тэмдэг, зөв 
бичих дүрмийг 
баримтлан зөв 
хувирган бичихийг 
оролддог.

Харилцан яриаг 
дам яриа руу 
хувиргахдаа  
утгыг бага зэрэг 
алдагдуулан 
хувирган бичдэг. 
Цэг тэмдэг, зөв 
бичих дүрмийг 
баримтлан зөв 
хувирган бичихийг 
оролддог.

Харилцан яриаг 
дам яриа руу 
хувиргахдаа утгыг 
алдагдуулахгүй, 
гол санааг  дутуу 
илэрхийлэн  
хувирган бичдэг.
Цэг тэмдэг, зөв 
бичгийн дүрэм 
баримтлан 
ихэнхдээ зөв 
хувирган бичдэг

Харилцан яриаг 
дам яриа руу утгыг  
алдагдуулахгүй, 
гол санааг бүрэн 
илэрхийлэн хувирган  
бичдэг.
Цэг тэмдэг, зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан зөв 
хувирган бичдэг.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.  XI АНГИ (заавал судлах)

2.1. ХI  АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1
11.А5. Прагматик (аж хэрэглээний) эхээс хэрэгцээт 
мэдээллийг түүвэрлэн сонсож ойлгох;
11.ВР1. – 11.ВР5. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох - бичих

Сурагч эхээс 
хэрэгцээт мэдээллийг 
түүвэрлэн сонсож 
чаддаг болно.

2

11.А1. А. Өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, 
гийгүүлэгч авиаг ялгаж сонсох, зөв дуудах, Б. үгийн 
өргөлтөт үеийг сонсож таних, угтвар үгийг дараах үгтэй 
нь хамт зөв дуудах; 11.А2. Аялгын төрөл (ИК-1 – ИК5) – 
ийг ялгах, зөв дуудах 11.А3. Төрөлх хэлний нөлөөгөөр 
үүсч буй үг, холбоо үг, өгүүлбэрийн хэрэглээ болон 
дуудлагын алдааг олж илрүүлэх, засах; 
11.А4. Үг, хэллэгийг сонсож, даган дууриаж хэлэх, унших;
11.Г2. Судалсан сэдэв, харилцааны энгийн нөхцөлд 
ярилцагчийг ойлгох, хариулах;
11.Г3. Сургалт, ахуй, нийгэм, соёлын сэдвийн хүрээнд 
мэдээлэл, санал солилцсон харилцан яриа (10-12 асуулт, 
хариулт) харилцааны хэм хэмжээг баримтлан (этикетный 
диалог) өрнүүлэх;
11.Г4. Тодорхой нөхцөл байдал, сэдвийн хүрээнд яриа 
эхлүүлэх, өрнүүлэх, бусдын санаа бодлыг ойлгох, хүлээн 
авах, илэрхийлэх;
11.ВР1. – 11.ВР5. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох - ярих

Сурагч сэдвийн 
хүрээнд хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
мэдээлэл, санал 
солилцсон харилцан 
яриа өрнүүлж чаддаг 
болно.

3

11.Ч1. Эхийг уншиж, агуулгыг тодорхойлох; эхийн гарчиг, 
эхлэл хэсгээр нь агуулгыг таамаглах;
11.Ч2. Эхээс хэрэгцээтэй, сонирхолтой мэдээллээ сонгож 
унших: гүйлгэж унших, эрэл хайгуул хийж унших;
11.Ч3. Судлан унших (изучающее чтение) чадвар, 
дадалтай болох; 
11.Ч4. Эхийн гол (чухал) утга санаа агуулсан хэсгүүд 
болон эхийн мэдээллийг бүрэн гүйцэд уншиж ойлгох;
11.Ч5. Толь бичиг болон бусад лавлах материалыг 
ашиглан шинэ үгийн утгыг тайлбарлах;
11.Ч6. Эхийг уншиж, сэдэв, зорилго, харилцааны нөхцөл 
байдлын дагуу ижил төстэй эх зохиох (дүрслэх, өгүүлэх, 
мэдээлэх г.м.);
11.Г1. Зураг, түлхүүр үг, хувийн сэтгэгдэлд тулгуурлан 
өгүүлбэр зохиох;
11.Г5. Судалсан сэдэв, асуудлын гол санааг илэрхийлсэн 
мэдээлэл хийх, мэдээ баримт, үйл явдлын тухай 
ярилцах, хэлэлцэх; 
11.Г6. Утга санаа, хэлбэрийн хувьд өөр өөр эхийг уншин, 
сонсож, гол санааг хүүрнэх, илэрхийлэх;
11.Г7. Сэдвийн хүрээнд хэл ярианы хэм хэмжээг 
баримтлан санаагаа илэрхийлэх; 
11.ВР6. – 11.ВР21. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - ярих

Сурагч уншсан 
эхээс хэрэгцээтэй, 
сонирхолтой 
мэдээлэл сонгохын 
тулд эрэл хайгуул 
хийн уншиж чаддаг 
болно.

Сурагч сэдвийн 
хүрээнд уншсан эхийн 
гол санааг илэрхийлж, 
судалсан хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан 
ижил төстэй эх зохиож 
чаддаг болно.
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4

11.Ч7. Эхийн утгат хэсгүүдийг тодорхойлж, асуух 
өгүүлбэрийн хэлбэрээр төлөвлөгөө зохиох;
11.П2. Эхээс хэрэгцээт мэдээллийг олж авах, сэдвийн 
хүрээнд өгөгдсөн төлөвлөгөөний дагуу уншсан эх болон 
ярианы сэдэвтэй ижил төстэй эх зохиох (асуулт, түлхүүр 
үг, хэлзүйн загварт тулгуурлан);
11.П3. Загвар ашиглан ижил төстэй харилцан яриа, эх 
зохиох (амаар, бичгээр); 
11.П4. Сэдвийн хүрээнд уншсан эхэд тулгуурлан түлхүүр 
үг болон загварыг ашиглан эх зохиох;
11.П5. Аман сэтгүүл зохиох болон Төсөлт ажил гүйцэтгэх 
үйл явцад оролцох, өөр гадаад хэлний мэдээллийн эх 
сурвалж ашиглан эхийг засах, өөрчлөн боловсруулах 
арга, түүний төрлүүдийг хэрэглэх;
11.П1. Мэндчилгээ, өргөдөл, хувийн захидал бичих 
(тэдгээрийг бичих хэлбэр болон бүтцийн талаарх 
дүрмийн мэдлэгтээ тулгуурлан);
11.ВР2. – 11.ВР21. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - бичих

Сурагч сэдвийн 
хүрээнд судалсан 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан 
төлөвлөгөөний дагуу 
эх зохион бичиж 
чаддаг болно.

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
Төсөлт ажил 
гүйцэтгэж чаддаг 
болно.

2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

2.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ-БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч эхээс хэрэгцээт мэдээллийг 
түүвэрлэн сонсож чаддаг болно.

Сонссон өгүүлбэр, богино эхээс хэрэгцээт мэдээллийг эх 
хэлнээ хөрвүүлэх, харьцуулан жиших, орхигдсон утга санааг 
нөхөх замаар сонгон авдаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхээс 
хэрэгцээт 
мэдээллийг эх 
хэлнээ хөрвүүлэх, 
харьцуулж жиших 
замаар сонгон 
авдаг.

Сонссон 
өгүүлбэр, богино 
эхээс хэрэгцээт 
мэдээллийг 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр  
сонгон авдаг.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг толь 
бичиг ашиглан эх 
хэлнээ хөрвүүлэх, 
замаар хэрэгцээт 
мэдээллийн цөөн 
хэсгийг сонгон 
авдаг.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг толь 
бичиг ашиглан эх 
хэлнээ хөрвүүлэх, 
харьцуулах жиших 
замаар хэрэгцээт 
мэдээллийн 
дийлэнхийг  
сонгон авдаг.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг 
эх хэлнээ бие 
даан хөрвүүлэх, 
харьцуулах жиших, 
орхигдсон утга 
санааг нөхөх 
замаар хэрэгцээт 
мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд сонгон 
авдаг.

2.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ – ЯРИХ

№ Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

1

Сурагч сэдвийн хүрээнд хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан мэдээлэл, санал 
солилцсон харилцан яриа өрнүүлж 
чаддаг болно.

Үгийн өргөлт, өгүүлбэрийн аялга, харилцааны хэм 
хэмжээ баримтлан мэдээлэл, санал солилцсон 
харилцан яриа (10-12 асуулт, хариулт бүхий) 
өрнүүлэн ярьдаг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Үгийн өргөлт, 
өгүүлбэрийн аялга, 
харилцааны хэм 
хэмжээ баримтлан 
мэдээлэл, санал 
солилцсон 
харилцан яриа (10-
12 асуулт, хариулт 
бүхий) өрнүүлэн 
ярьдаг.

Судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
бусадтай яриа 
өрнүүлэхийг 
хичээж,  
салангид үг, 
хэллэгээр хагас 
дутуу санал 
солилцож 
ойлголцдог.

Судалсан 
сэдвийн 
хүрээнд бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
яриа өрнүүлж,  
мэдээлэл, 
санал солилцох 
зорилгынхоо 
тал хувийг 
биелүүлдэг.

Судалсан сэдвийн 
хүрээнд хэл яриа, 
харилцааны хэм 
хэмжээ баримтлан 
бусадтай яриа 
өрнүүлж, мэдээлэл, 
санал солилцох 
зорилгынхоо 
дийлэнхийг 
биелүүлдэг.

Судалсан сэдвийн 
хүрээнд үгийн 
өргөлт, өгүүбэрийн 
аялга, хэл яриа, 
харилцааны хэм 
хэмжээг баримтлан 
бусадтай яриа 
өрнүүлж, хүссэн 
хэмжээгээрээ 
мэдээлэл, санал 
солилцдог. 

2.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч уншсан эхээс хэрэгцээтэй, 
сонирхолтой мэдээлэл сонгохын 
тулд эрэл хайгуул хийн уншиж чаддаг 
болно.

Эхийн гол утга санаа агуулсан хэсгийг сонгон уншаад, 
сонирхсон мэдээллийг олж авдаг.

Хэд хэдэн богино эхийг гүйлгэн уншаад, харьцуулах, жиших, 
нэгтгэн дүгнэх аргаар сонирхсон мэдээллээ сонгож чаддаг.

Сурагч сэдвийн хүрээнд уншсан 
эхийн гол санааг илэрхийлж, 
судалсан хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
ижил төстэй эх зохиож чаддаг болно.

Уншсан эхийн утга санааг ойлгон, орхигдсон утга, агуулгыг 
нөхөн зохиодог.

Уншсан / сонссон эх болон өөрийн туршлагад тулгуурлан 
бие даан ижил төстэй эх зохион ярьдаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Эхийн гол утга 
санаа агуулсан 
хэсгийг сонгон 
уншиж, сонирхсон 
мэдээллийг олж 
авдаг.

Уншсан эхийн 
агуулгыг 
таамаглан 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг 
салангид үг, 
хэллэгийн 
хэлбэрээр олдог.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
уншсан эхээс, 
хэрэгцээт 
мэдээллийн 
цөөн хэсгийг олж 
авдаг.

Уншсан эхийн  
агуулгыг 
ерөнхийд нь 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийн 
дийлэнхийг олж 
авдаг.

Уншсан эхийн хэсэг 
бүрийг задлан 
шинжлэх замаар  
агуулгыг бүрэн 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг олж 
авдаг.

Хэд хэдэн 
богино эхийг 
гүйлгэн уншаад, 
харьцуулах, жиших, 
нэгтгэн дүгнэх 
аргаар сонирхсон 
мэдээллээ сонгож 
чаддаг.

Хэд хэдэн богино 
эхийг уншиж,   
сонирхсон 
мэдээллийн маш 
бага хэсгийг 
сонгон олж авдаг.

Хэд хэдэн богино 
эхийг уншиж,  
сонирхсон 
мэдээллийн  цөөн 
хэсгийг сонгон 
олж авдаг.

Хэд хэдэн богино 
эхийг уншиж, 
харьцуулах, жиших 
аргаар сонирхсон 
мэдээллийн 
дийлэнхийг сонгон 
олж авдаг. 

Хэд хэдэн богино 
эхийг гүйлгэн 
уншиж, харьцуулах, 
жиших, нэгтгэн 
дүгнэх аргаар 
сонирхсон 
мэдээллээ бүрэн 
сонгож чаддаг.
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Уншсан эхийн утга 
санааг ойлгон, 
орхигдсон утга, 
агуулгыг нөхөн 
зохиодог.

Уншсан эхийн 
утга санааг 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
ойлгож, эхийн 
орхигдсон утга 
агуулгыг толь 
бичиг ашиглан 
нөхөн зохиодог. 

Уншсан эхийн 
утга санааг 
дутуу ойлгож,  
орхигдсон утга 
ауулгыг цөөн 
тохиолдолд логик 
уялдаа холбоотой 
нөхөн  зохиодог.

Уншсан эхийн утга 
санааг ерөнхийд 
нь ойлгоод, 
орхигдсон утга 
ауулгыг логик 
уялдаа холбоотой 
нөхөн  зохиодог.

Уншсан эхийн утга 
санааг ойлгоод, 
орхигдсон утга 
ауулгыг логик 
холбоотой,   
найруулга сайтай 
нөхөн зохиодог.

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
туршлагад 
тулгуурлан бие даан  
ижил төстэй эх 
зохион ярьдаг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
уншсан эхтэй 
ижил төстэй 
эх зохиохыг 
оролддог.

Уншсан эхэд 
тулгуурлан 
ижил төстэй 
эхийг бусдын 
дэмжлэгтэй 
зохиож ярихдаа 
бодол санаагаа 
цөөн тохиолдолд 
эмх цэгцтэй 
илэрхийлдэг.

Уншсан эх болон 
өөрийн туршлагад 
тулгуурлан ижил 
төстэй эх бие даан 
зохион ярихдаа 
бодол санааныхаа 
дийлэнхийг 
эмх цэгцтэй 
илэрхийлдэг.

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
туршлагад 
тулгуурлан ижил 
төстэй эх бие даан 
зохион ярихдаа 
бодол санаагаа 
эмх цэгцтэй бүрэн 
илэрхийлдэг.

2.2.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ-БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч сэдвийн хүрээнд судалсан хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан төлөвлөгөөний дагуу эх 
зохион бичиж чаддаг болно.

Уншсан эх болон өөрийн мэдлэг, туршлагад тулгуурлан 
асуух төлөвлөгөөний дагуу богино эх зохион бодол 
санаагаа илэрхийлдэг.

Загварын дагуу эх зохион бичихдээ үгийн сангийн нөөц, 
судалсан хэлзүйн  мэдлэгээ зөв хэрэглэдэг.

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд төсөлт 
ажил гүйцэтгэж чаддаг болно.

Сурагч сонгосон сэдвээрээ төсөлт ажлыг шаардлагын 
дагуу гүйцэтгэдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Уншсан эх болон 
өөрийн мэдлэг, 
туршлагад 
тулгуурлан 
төлөвлөгөөний 
дагуу богино 
эх зохион 
бодол санаагаа 
илэрхийлдэг.

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
мэдлэг, туршлагад 
тулгуурлан богино 
эх зохиохдоо:
Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
зорилгоо 
ойлгож, сэдэвтэй 
холбоотой санааг 
салангид үг, 
хэллэг, цөөн 
тооны өгүүлбэрээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог.

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
мэдлэг, туршлагад 
тулгуурлан богино 
эх зохиохдоо:
зорилгоо дундаж 
хангаж, бодол 
санаагаа зарим 
тохиолдолд 
логик холбоотой 
илэрхийлдэг.
гол төлөв асуултын 
дагуу зохион 
бичдэг,
үгийн сангийн 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд цөөн 
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлдэг.

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
мэдлэг, туршлагад 
тулгуурлан богино эх 
зохиохдоо:
зорилгоо харьцангуй 
гүйцэд хангаж, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог ерөнхийд нь 
зөв гарган бичдэг,
бэлэн төлөвлөгөөний 
дагуу бичдэг, 
бодол санаагаа 
дийлэнх тохиодолд 
логик дараалал 
сайтай илэрхийлдэг. 

Уншсан / сонссон 
эх болон өөрийн 
мэдлэг, туршлагад 
тулгуурлан богино 
эх зохиохдоо:
зорилгоо 
бүрэн ойлгож, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог сайн 
гаргаж, санаагаа 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг,
бие даан асуух 
төлөвлөгөө зохиож 
бичдэг,
бодол санаагаа  
логик холбоотой, 
найруулга сайтай 
илэрхийлдэг.
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Загварын дагуу эх 
зохион бичихдээ 
үгийн сангийн 
нөөц, судалсан 
хэлзүйн мэдлэгээ 
зөв хэрэглэдэг.

Эх зохион 
бичихдээ:
үг,хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашигладаг.
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан цөөн 
тооны өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэхийг 
оролддог. 

Эх зохион 
бичихдээ:
үг, хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашигладаг:  
нэг хэвийн үг, 
хэллэгийг  олон 
дахин давтан 
хэрэглэдэг;
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан цөөн 
тооны өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлдэг.

Эх зохион бичихдээ:
агуулга, сэдэвтээ 
тохируулан судалсан 
шинэ үг, хэллэгийн 
дийлэнхийг зөв 
ашигладаг;
өгүүлбэрийн тоо 
гүйцэд бөгөөд 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ихэнх тохиолдолд 
зөв хэрэглэдэг.

Эх зохион 
бичихдээ:
агуулга, 
сэдэвтэйгээ бүрэн 
нийцүүлэн хэлзүйн 
мэдлэг, үгийн  
сангийн нөөцөө 
бүтээлчээр зөв 
хэрэглэдэг;
өгүүлбэрийн тоо 
гүйцэд, хэлзүйн 
мэдлэгээ зөв 
хэрэглэдэг.

Сурагч сонгосон 
сэдвээрээ 
шаардлагын 
дагуу төсөлт 
ажил гүйцэтгэдэг.

Төсөлт ажил 
гүйцэтгэх 
төлөвлөгөө 
гаргахад оролцдог.
Хамтрагчдынхаа 
өгсөн даалгаврын 
дагуу хэрэгцээт 
мэддээллийг 
цуглуулахад 
оролцдог.
Бусадтай хамтран 
гүйцэтгэсэн төсөлт 
ажлын тайлан 
хамгаалахад 
тодорхой 
хэмжээгээр 
оролцдог.

Бусдын дэмж-
лэгтэйгээр төсөлт 
ажил гүйцэтгэх 
төлөвлөгөө 
гаргадаг.
Бусадтай хамтран 
төрөл бүрийн эх 
сурвалж (ном 
зохиол, сэтгүүл, 
Интернет) – 
аас хэрэгцээт 
мэдээллийг 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийдэг.
төсөлт ажлын 
сэдвийн дагуу 
өөрийн орчин 
тойронд бага зэрэг 
судалгаа хийдэг.
Бусадтай хамтран 
гүйцэтгэсэн 
төсөлт ажлын 
талаар тайлан 
хамгаалахад 
чадлын хэрээр 
оролцдог.

Бусадтай хамтран 
төсөлт ажил 
гүйцэтгэх төлөвлөгөө 
гаргадаг.
Бусадтай хамтран 
төрөл бүрийн эх 
сурвалж (ном 
зохиол, сэтгүүл, 
Интернет) – 
аас хэрэгцээт 
мэдээллийг 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийдэг.
Бусадтай хамтран 
төсөлт ажлын 
сэдвийн дагуу 
өөрийн орчин 
тойронд бага зэрэг 
судалгаа хийдэг.
Бусадтай хамтран 
гүйцэтгэсэн төсөлт 
ажлын талаар 
тайлан хамгаалахад 
идэвхитэй оролцдог.

Бие даан төсөлт 
ажил гүйцэтгэх 
төлөвлөгөө 
гаргадаг.
Бие даан төрөл 
бүрийн эх сурвалж 
(ном зохиол, 
сэтгүүл, Интернет) 
– аас хэрэгцээт 
мэдээллийг 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийдэг.
Бие даан төсөлт 
ажлын сэдвийн 
дагуу өөрийн орчин 
тойронд судалгаа 
хийдэг.
Гүйцэтгэсэн төсөлт 
ажлын талаар 
тайлан хамгаалдаг.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. XII АНГИ (заавал судлах)

3.1. ХII  АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж

Суралцахуйн үр 
дүн

1

12.А5. А. Прагматик (аж хэрэглээний) эхээс хэрэгцээт 
мэдээллийг түүвэрлэн сонсож ойлгох;
Б. Өдөр тутмын түгээмэл тохиолдох харилцааны нөхцөл 
байдлыг бүрэн ойлгох;
12.ВР1. – 12.ВР4. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох - 
бичих

Сурагч эхээс 
хэрэгцээт 
мэдээллийг 
түүвэрлэн 
сонсоод нэгтгэн 
дүгнэж чаддаг 
болно.

2

12.А1. А. Өргөлтөт ба өргөлтөт бус үеийн эгшиг, гийгүүлэгч 
авиаг ялгаж сонсох, зөв дуудах, Б. үгийн өргөлтөт үеийг сонсож 
таних, угтвар үгийг дараах үгтэй нь хамт зөв дуудах; 
12.А2. Аялгын төрөл (ИК-1 – ИК5) – ийг ялгах, зөв дуудах 
12.А3. Төрөлх хэлний нөлөөгөөр үүсч буй үг, холбоо үг, өгүүл-
+бэрийн хэрэглээ болон дуудлагын алдааг олж илрүүлэх, засах; 
12.А4. Үг, хэллэгийг сонсож, даган дууриаж хэлэх, унших;
12.Г2. Харилцааны хязгаарлагдмал нөхцөл, сэдвийн хүрээнд 
ярилцагчийг ойлгох, түүний хэлсэн үг, асуултад хариулах;
12.Г3. Үзэл бодлоо илэрхийлж, харилцан яриа-мэтгэлцээн 
өрнүүлэх (12 – 14 асуулт хариулт бүхий тогтсон загвартай, 
харилцааны хэм хэмжээг баримталсан байх; албан болон 
албан бус харилцааны нөхцөл байдлыг өргөжүүлэх зорилготой 
холимог хэв маягийн харилцан яриа);
12.Г4. Харилцан яриа эхлүүлэх, төгсгөх, судалсан сэдэв 
болон харилцааны нөхцөл байдалд хүсэл, эрмэлзэл, зорилгоо 
илэрхийлэх;
12.Г7. Сэдвийн хүрээнд хэл ярианы хэм хэмжээг баримтлан 
санаагаа илэрхийлэх;
12.ВР1. – 12.ВР4. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох - ярих

Сурагч сэдвийн 
хүрээнд 
авиазүй, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
ашиглан өдөр 
тутам тохиолдох 
харилцааны 
нөхцөл байдлыг  
ойлгосноо 
илэрхийлж 
чаддаг болно.

3

12.Ч1. Эхийг уншиж, түүний үзэл санааг тодорхойлох, эхийн 
гарчиг, түүнийг илэрхийлэх үндсэн санааг эхээс олох; 
12.Ч2. Өөрчлөн найруулсан эхийг уншаад, гол агуулга (мэдээ 
баримт)-ыг логик дараалалд оруулах;
 12.Ч3. Унших зорилгоо өөрчлөх (мэдээллийг нарийвчлан 
судалж унших шаардлагатай үед);
 12.Ч4. Эхийг уншиж гол ба туслах санааг ойлгох, хандлагаа 
илэрхийлэх;
12.Ч6. Эхийг уншиж, мэдээллийг боловсруулах, багшийн өгсөн 
даалгаврын дагуу тодорхой мэдээллийг эхээс олох, ижил 
төстэй эх, харилцан яриа зохиох, мэдээлэл хийх;
12.Г5. Судалсан сэдэв, асуудлын гол санааг илэрхийлсэн 
мэдээлэл хийх, мэдээ баримт, үйлийн тухай ярилцах, хэлэлцэх, 
үндэслэл гаргах;
12.Г1. Уншсан эхийн үйл явдал, баримт болон хувийн 
сэтгэгдэлд тулгуурлан өгүүлбэр зохиох;
12.Г6. Эхэд гарч буй баримт, үйл явдал, дүрд үнэлгээ өгөх, 
хандлагаа илэрхийлэх;
12.ВР5. – 12.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - ярих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
төрөл бүрийн 
мэдээллийг 
нарийвчлан 
судалж, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
ашиглан нэгтгэн 
дүгнэн ярьж 
чаддаг болно.
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4

12.П1. Анкет бөглөх (овог, нэр, хүйс, нас, иргэншил, хаяг ийг 
зааж өгөх г.м.), захидал бичих (товч мэдээлэл авах, дамжуулах, 
өөрт тохиолдсон зарим нэг үйл явдал, баримт, хэтийн зорилго, 
төлөвлөгөөний тухай г.м.);
12.П4. Сэдвийн хүрээнд сонссон болон уншсан эхэд тулгуурлан 
загвар ашиглан эх зохиох;
12.П2. Сэдвийн хүрээнд загварын дагуу харилцан яриа болон 
эх зохион бичих;
12.П3. Уншсан болон сонссон эхтэй ижил төстэй эх зохиох;
12.Ч7. Эхийн утгат хэсгүүдийг тодорхойлж, нэрлэх өгүүлбэрийн 
хэлбэрээр төлөвлөгөө зохиох;
12.ВР1. – 12.ВР26. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - бичих

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
албан бичиг 
баримт бөглөн 
бичиж чаддаг 
болно.

Сурагч судалсан 
сэдвийн хүрээнд 
үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
ашиглан эх 
болон харилцан 
яриа зохион 
бичиж чаддаг 
болно.

3.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

3.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ-БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч эхээс хэрэгцээт мэдээллийг 
түүвэрлэн сонсоод нэгтгэн дүгнэж 
чаддаг болно.

Сонссон өгүүлбэр, богино эхийг утгын түвшинд ойлгож, 
хэрэгцээт мэдээллийг бүрэн гүйцэд сонгон авч нэгтгэн 
дүгнэдэг.

Сонссон богино эх, энгийн харилцан ярианы агуулгыг товчхон 
илэрхийлж, санал бодлоо нэмэрлэдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг 
утгын түвшинд 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд сонгон авч 
нэгтгэн дүгнэдэг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг 
утгын түвшинд 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийн 
зарим нэгийг зөв 
тэмдэглэдэг.

Сонссон 
өгүүлбэр, богино 
эхийн зарим 
хэсгийг  ойлгож, 
дүгнэлт хийхийг 
оролддог.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг утгын 
түвшинд бүрэн 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийн 
дийлэнхийг 
сонгон авч нэгтгэн 
дүгнэдэг.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эхийг утгын 
түвшинд бүрэн 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд сонгон авч 
нэгтгэн дүгнэдэг.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулгыг товчхон 
илэрхийлж, 
санал бодлоо 
нэмэрлэдэг.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулгыг салангид 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулгыг холбоо 
үг, хэллэг, цөөн 
өгүүлбэрээр  
илэрхийлдэг.

Сонссон богино 
эх, энгийн 
харилцан ярианы 
агуулгыг ерөнхийд 
нь илэрхийлж, 
санал бодлоо 
нэмэрлэдэг. 

Сонссон богино эх, 
энгийн харилцан 
ярианы агуулгыг 
логик холбоотой 
цөөн өгүүлбэрээр 
товчхон илэрхийлж, 
санал бодлоо 
нэмэрлэдэг.
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3.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. СОНСОХ- ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч сэдвийн хүрээнд авиазүй, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан өдөр тутам тохиолдох 
харилцааны нөхцөл байдлыг  ойлгосноо 
илэрхийлж чаддаг болно.

Үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
хэл ярианы хэм хэмжээний (речевой этикет) дагуу 
албан ба албан бус яриа өрнүүлдэг (яриа өдөөх, 
асуух, хариулах).

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
ашиглан хэл 
ярианы хэм 
хэмжээний 
(речевой этикет) 
дагуу албан ба 
албан бус яриа 
өрнүүлдэг (яриа 
өдөөх, асуух, 
хариулах).

Харилцааны 
танил нөхцөл 
байдалд 
тохирсон албан 
бус харилцан 
ярианд 
оролцдог.
Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
өөрийн хүсэл, 
санаа зорилгыг 
илэрхийлэхийг 
эрмэлздэг.

Харилцааны танил 
нөхцөл байдалд 
тохируулан бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
албан бус яриа 
өрнүүлэхдээ 
үгийн сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ  цөөн 
тохиолдолд зөв 
ашигладаг. 
Бие даан 
өөрийн хүсэл, 
санаа зорилгыг  
илэрхийлэхийг 
оролддог. 

Харилцааны 
танил нөхцөл 
байдалд 
тохируулан үгийн 
сан, хэлзүйн 
мэдлэгээ ихэнх 
тохиолдолд зөв 
ашиглаж албан 
болон албан бус 
яриа өрнүүлдэг. 
Бие даан өөрийн 
хүсэл,   санаа 
зорилгын 
дийлэнхийг  
илэрхийлдэг.

Харилцааны танил 
ба танил бус нөхцөл 
байдалд тохируулан, 
үгийн сангийн нөөц, 
хэлзүйн мэдлэгээ 
зөв ашиглан 
хэл ярианы хэм 
хэмжээний дагуу 
албан болон албан 
бус яриаг  өрнүүлдэг.
Бие даан өөрийн 
хүсэл, санаа 
зорилгыг бүрэн 
илэрхийлдэг.

3.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
төрөл бүрийн мэдээллийг 
нарийвчлан судалж, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан нэгтгэн дүгнэн 
ярьж чаддаг болно.

Эхийг нарийвчлан судалж унших (салангид мэдээллүүдийг 
нэгтгэн дүгнэх, харьцуулан жиших г.м.) замаар хэрэгцээт 
мэдээллийг олж авдаг.

Мэдээлэл бэлтгэхдээ судалсан шинэ үг, хэллэгийн утгыг ялган 
таньж, үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн мэдлэгээ бүтээлчээр зөв 
хэрэглэдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Эхийг нарийвчлан 
судалж унших 
(салангид мэдээл-
лүүдийг нэгтгэн 
дүгнэх, харьцуулан 
жиших г.м.) 
замаар хэрэгцээт 
мэдээллийг олж 
авдаг. (изучающее 
чтение)

Уншсан эхийн 
агуулгыг таамаглан 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг 
салангид үг, 
хэллэгийн 
хэлбэрээр олдог.

Бусдын 
дэмжлэгтэй-
гээр уншсан 
эхээс, 
хэрэгцээт 
мэдээллийн 
цөөн хэсгийг 
олж авдаг.

Эхийн хэсэг 
бүрийг судлан 
уншиж, хэрэгцээт 
мэдээллийн 
дийлэнхийг  олж 
авдаг.

Уншсан эхийн хэсэг 
бүрийг задлан 
шинжлэх (салангид 
мэдээллүүдийг 
нэгтгэн дүгнэх, 
харьцуулан жиших 
г.м.)   замаар эхийн 
агуулгыг бүрэн 
ойлгож, хэрэгцээт 
мэдээллийг олж 
авдаг. 
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Мэдээлэл 
бэлтгэхдээ 
судалсан шинэ үг, 
хэллэгийн утгыг 
ялган таньж, үгийн 
сангийн нөөц, 
хэлзүйн мэдлэгээ 
бүтээлчээр зөв 
хэрэглэдэг.

Мэдээлэл 
бэлтгэхдээ 
хязгаарлагдмал 
үгийн нөөц 
ашиглахын 
зэрэгцээ сэдэвт 
хамааралгүй үг, 
хэллэг оролцуулан 
хэлзүйн мэдлэгээ 
зарим нэг 
тохиолдолд зөв 
хэрэглэдэг. 

Мэдээлэл 
бэлтгэхдээ 
хязгаарлагд-
мал үгийн 
сангийн нөөц 
ашиглаж, 
хэлзүйн 
мэдлэгээ цөөн 
тохиолдолд 
зөв хэрэглэдэг.

Мэдээлэл 
бэлтгэхдээ судалсан 
шинэ үг, хэллэгийн 
утгыг ойлгож, үгийн 
сангийн  нөөцөө 
бүтээлчээр (олон 
төрлийн үг, хэллэг, 
хэлц) ашиглахыг 
эрмэлзэн, ихэнх 
тохиолдолд хэлзүйн 
мэдлэгээ зөв 
хэрэглэдэг.  

Мэдээлэл бэлтгэхдээ 
судалсан шинэ үг, 
хэллэгийн утгыг 
бүрэн ойлгож, үгийн 
сангийн  нөөцөө 
бүтээлчээр ашиглан 
хэлзүйн мэдлэгээ зөв 
хэрэглэдэг. 

3.3.4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 4. УНШИХ – БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
албан бичиг баримт бөглөн бичиж 
чаддаг болно.

Төрөл бүрийн асуулга (анкет), бүртгэлийн хуудас гэх зэрэг 
албан бичиг баримт бөглөж чаддаг.

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан эх болон 
харилцан яриа зохион бичиж чаддаг 
болно.

Эх болон харилцан яриа зохион бичихдээ уншсан эх болон 
өөрийн мэдлэг, туршлагад тулгуурлан бодол санаагаа 
илэрхийлдэг.

Эх зохион бичихдээ үгийн сангийн нөөц, хэлзүйн мэдлэгээ  
бүтээлчээр ашигладаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн 
үр дүнгийн 

шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Төрөл бүрийн 
асуулга (анкет), 
бүртгэлийн 
хуудас гэх мэт 
албан бичиг 
баримт бөглөж 
чаддаг.

Албан бичиг 
баримтад хувийн 
мэдээллээ 
асуултын 
дагуу  бусдын 
дэмжлэгтэйгээр  
бичдэг. 

Албан бичиг баримт 
(хил гааль нэвтрах 
асуулга, их дээд 
сургуульд элсэн 
орох, зочид буудлын  
бүртгэлийн хуудас, 
хувийн мэдээлэл 
г.м.) - ыг загварын 
дагуу бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
дийлэнх асуулгыг зөв 
бөглөн бичдэг. 

Албан бичиг баримт 
(хил гааль нэвтрах 
асуулга, их дээд 
сургуульд элсэн 
орох, зочид буудлын  
бүртгэлийн хуудас, 
хувийн мэдээлэл 
г.м.) - ыг загварын 
дагуу дийлэнх 
асуулгыг зөв бөглөн 
бичдэг.  

Албан бичиг 
баримт (хил гааль 
нэвтрах асуулга, 
их дээд сургуульд 
элсэн орох, 
зочид буудлын  
бүртгэлийн хуудас, 
анкет г.м.) – ыг 
шаардлагын дагуу 
бие даан зөв  
бөглөж чаддаг.
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Эх зохион 
бичихдээ 
уншсан эх 
болон өөрийн 
мэдлэг, 
туршлагад 
тулгуурлан 
бодол санаагаа 
илэрхийлдэг.

Эх зохион 
бичихдээ:
зорилгоо бүрэн 
ойлгоогүй, сэдэв-
тэй холбоотой 
санааг салангид 
үг, хэллэг, цөөн 
тооны өгүүлбэ-
рээр илэрхий-
лэхийг оролддог;
бодол санаагаа 
илэрхийлэх логик 
холбоо алдагддаг.

Эх зохион бичихдээ:
зорилгоо дундаж 
хангаж, бодол 
санаагаа илэрхийлэх 
логик холбоо 
заримдаа алдагддаг;
гол төлөв асуултын 
дагуу зохиож бичдэг;
логик дараалал 
тааруу цөөн 
өгүүлбэрээр санаагаа 
илэрхийлдэг.

Эх зохион бичихдээ:
зорилгоо харьцангуй 
гүйцэд хангаж, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог ерөнхийд нь 
зөв гарган бичдэг;
бэлэн нэрлэх 
хэлбэрийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
бичдэг; 
гол санаагаа логик 
дараалал сайтай ч 
дутуу илэрхийлдэг. 

Эх зохион 
бичихдээ:
зорилгоо ойлгож, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог сайн 
гаргаж, санаагаа 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг;
бие даан нэрлэх 
хэлбэрийн 
төлөвлөгөө зохиож 
бичдэг;
бодол санаагаа  
логик холбоотой, 
найруулга сайтай 
илэрхийлдэг.

Эх зохион 
бичихдээ 
үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ  
бүтээлчээр 
ашигладаг. 

Эх зохион 
бичихдээ:
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
сэдэвт тохирох үг, 
хэллэгийг сонгож, 
зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан 
бичдэг.
 өгүүлбэрийн 
тоог өгөгдсөн 
хэмжээнд 
хүргэхийг 
оролддог.

Эх зохион бичихдээ:
үг, хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашигладаг:  
нэг хэвийн үг, 
хэллэгийг  олон дахин 
давтан хэрэглэдэг;
өгүүлбэрийн тоог 
цөөн тохиолдолд 
өгөгдсөн хэмжээнд 
хүргэж, зөв бичгийн 
дүрэм баримтлан 
бичдэг. 

Эх зохион бичихдээ:
агуулга, сэдэвтээ 
тохируулан үгийн  
сангийн нөөцөөс 
судалсан шинэ 
үг, хэллэгийн 
дийлэнхийг 
ашигладаг;
өгүүлбэрийн тоог 
дийлэнх тохиолдолд 
өгөгдсөн хэмжээнд 
хүргэж, ихэнхдээ зөв 
бичгийн  дүрмийн 
дагуу бичдэг.

Эх зохион 
бичихдээ:
үгийн  сангийн 
нөөцөө бүтээлчээр 
ашиглаж,  агуулга, 
сэдэвтэйгээ 
бүрэн нийцүүлж, 
оновчтой зөв 
хэрэглэдэг;
өгүүлбэрийн тоо 
гүйцэд, ихэнхдээ 
хэлзүйн дүрмийн 
дагуу зөв бичдэг.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. X АНГИ (сонгон судлах)

4.1. Х  АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1
10.А3. Харилцан ярианы гол 
санаа, бусдын санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлэлийг ойлгох;

Сонсох-ярих
Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн  хүрээнд 
харилцан яриа сонсоод ойлгосноо хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан илэрхийлж чаддаг болно

2
10.Ч2. Эхийг уншиж ерөнхий 
агуулгыг ойлгох; Унших-ярих

Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн хүрээнд 
уран зохиолын ба уран зохиолын бус 
эхийг шинжилж уншаад ойлгосноо хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан илэрхийлж чаддаг болно

3

10.Г6. Сэдвийн хүрээнд 
загварын дагуу бие даан эх 
зохиох
10.ВР1-10.ВР17. Хэлзүйн 
мэдлэг 

Унших- Бичих

Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн хүрээнд 
үгийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан бие 
даан богино эх зохион бичиж чаддаг болно. 
/уншсан номын талаарх сэтгэгдэл, хүн ба 
юмс, үзэгдлийн шинж, үйл явдлыг тоочиж 
дүрслэсэн богино эх/

4.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

4.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн  хүрээнд 
харилцан яриа сонсоод ойлгосноо хэлзүйн 
мэдлэгээ ашиглан илэрхийлж чаддаг болно

Сонссон харилцан ярианы гол санаа ба харилцан 
ярианд оролцогчдын санаа бодол, хүсэл эрмэлзлийг  
ойлгосноо үг, өгүүлбэрээр илэрхийлдэг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Сонссон 
харилцан ярианы 
гол санаа ба 
харилцан ярианд 
оролцогчдын 
санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлийг  
ойлгосноо үг, 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг.

Сонссон 
харилцан ярианы 
гол санаа ба 
харилцан ярианд 
оролцогчдын 
санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлийг 
ойлгосноо 
хоорондоо 
холбоогүй 
салангид үгээр 
илэрхийлдэг. 

Сонссон 
харилцан ярианы 
гол санаа ба 
харилцан ярианд 
оролцогчдын 
санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлийг 
ойлгосноо түлхүүр 
үг, холбоо үгээр 
илэрхийлдэг.

Сонссон 
харилцан ярианы 
гол санаа ба 
харилцан ярианд 
оролцогчдын 
санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлийг 
ойлгосноо 
түлхүүр үг, хэд 
хэдэн энгийн 
өгүүлбэрээр  
илэрхийлдэг. 

Сонссон 
харилцан ярианы 
гол санаа ба 
харилцан ярианд 
оролцогчдын 
санаа бодол, 
хүсэл эрмэлзлийг 
ойлгосноо 
түлхүүр үг, энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлдэг .
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4.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. УНШИХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн хүрээнд уран зохиолын ба 
уран зохиолын бус эхийг шинжилж уншаад ойлгосноо 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан илэрхийлж чаддаг болно.

Уншсан эхийн агуулгыг гүн гүнзгий, 
нарийвчлан ойлгосноо илэрхийлдэг. 

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Уншсан эхийн 
агуулгыг 
гүн гүнзгий, 
нарийвчлан 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхийн  
бүтэц, утгын болон  
хэлзүйн холбоо 
хамаарлыг задлан 
шинжлэхийг 
оролддог.

Уншсан эхийг  
бүтцээр нь 
зөв задлан 
шинжилсэн, 
цөөн тохиолдолд 
утгын хэлзүйн 
холбоо хамаарлыг 
зөв задлан 
шинжилдэг.  

Уншсан эхийн  
бүтэц, үг, 
өгүүлбэрийн утгын 
болон  хэлзүйн 
холбоо хамаарлын 
ихэнхийг 
зөв задлан 
шинжилдэг. 

Уншсан эхийн  
бүтэц, утгын 
болон  хэлзүйн 
холбоо хамаарлыг 
алдаагүй, 
зөв задлан 
шинжилдэг.

Уншсан эхийн 
гол санааг ганц 
хоёр  үгээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог. 

Уншсан эхийн гол 
санааг ганц, хоёр 
өгүүлбэрээр  дутуу 
илэрхийлдэг.  

Уншсан эхийн гол 
санааг цөөн (2-3) 
өгүүлбэрт багтаан 
ерөнхийдөө 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг.  

Уншсан эхийн 
гол санааг цөөн                    
(2-3) оновчтой 
өгүүлбэрт багтаан 
бүрэн гүйцэд  
илэрхийлдэг.

Уншсан эхээс 
түлхүүр үг, түлхүүр 
өгүүлбэрийг  
ялган, танихыг 
оролддог.

Уншсан эхээс 
цөөн тохиолдолд 
түлхүүр үг, 
өгүүлбэрийг зөв 
ялган таньдаг.

Уншсан эхээс 
түлхүүр үг, 
өгүүлбэрийн 
дийлэнхийг зөв 
ялган таньдаг.

Уншсан эхээс 
түлхүүр үг, түлхүүр 
өгүүлбэрийг зөв 
ялган таньдаг. 

Уншсан эхээс 
үйл явдал, мэдээ 
баримтад өгсөн 
зохиогчийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлтийг 
зөв ойлгосноо 
илэрхийлэхийг  
оролддог.

Уншсан эхээс 
үйл явдал, мэдээ 
баримтад өгсөн 
зохиогчийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлтийг цөөн 
тохиолдолд 
зөв ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхээс 
үйл явдал, мэдээ 
баримтад өгсөн 
зохиогчийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлтийг 
ерөнхийд нь 
зөв ойлгож, 
дийлэнхдээ 
өөрийн 
бодолтой холбон 
тайлбарладаг. 

Уншсан эхээс 
үйл явдал, мэдээ 
баримтад өгсөн 
зохиогчийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлтийг 
бүрэн зөв 
ойлгож, өөрийн 
бодолтой холбон 
тайлбарладаг. 

4.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч нийгэм ахуйн сэдвийн хүрээнд үгийн сан, 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан бие даан богино эх 
зохион бичиж чаддаг болно. 
/уншсан номын талаарх сэтгэгдэл, хүн ба юмс, 
үзэгдлийн шинж, үйл явдлыг тоочиж дүрслэсэн 
богино эх/

Бие даан бичих төлөвлөгөө зохиож, сэдэвтээ 
тохируулан өөрийн санаа бодлыг илэрхийлэн 
бичдэг. 

Үгийн сан, хэлзүйн мэдлэгээ бүтээлчээр ашиглан 
найруулан бичдэг. 
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Сүд-ийн  шалгуур дахь сурагчийн хүрсэн түвшин

I II III IV

Бие даан бичих 
төлөвлөгөө 
зохиож, сэдэвтээ 
тохируулан 
өөрийн санаа 
бодлыг 
илэрхийлэн 
бичдэг. 

Зорилгоо бага 
хангадаг: 
бичих 
төлөвлөгөөг 
бусдын 
дэмжлэгтэй 
зохиодог,
зарим 
тохиолдолд 
эхэд өгүүлж 
буй шинэ 
санаа бүрийг 
догол мөрд  
хуваан бичдэг.
 агуулга 
сэдэвтэй 
холбоотой 
ганц нэг санаа 
илэрхийлэн 
бичдэг. 

Зорилгоо дундаж 
хангадаг: 
бичих төлөвлөгөөг 
бусдын дэмжлэгтэй 
зохиодог,
гаргасан 
төлөвлөгөөний 
дагуу  агуулга, 
сэдвийн холбоог  
оновчгүй гарган 
бичдэг,
 цөөн тохиолдолд 
эхэд өгүүлж буй 
шинэ санаа бүрийг 
догол мөрд хуваан, 
логик дараалалтай 
бичдэг. 

Зорилгоо 
харьцангуй гүйцэд 
хангадаг: 
бичих төлөвлөгөөг 
бие даан зохиодог,
гаргасан 
төлөвлөгөөний 
дагуу  агуулга, 
сэдвийн холбоог  
ерөнхийдөө зөв 
гарган бичдэг,
 эхэд өгүүлж буй 
шинэ санаа бүрээ 
догол мөрд хуваан 
ерөнхийдөө логик 
дараалал сайтай, 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлэн бичдэг.

Зорилгоо бүрэн 
гүйцэд хангадаг:
бичих төлөвлөгөөг 
бие даан зохиодог,
гаргасан 
төлөвлөгөөний дагуу  
агуулга, сэдвийн 
холбоог оновчтой, 
зөв гарган бичдэг,
 эхэд өгүүлж 
буй шинэ санаа 
бүрээ догол мөрд 
оновчтой хуваан 
логик дараалал 
сайтай, бүрэн гүйцэд 
илэрхийлэн бичдэг.

Үгийн сан, 
хэлзүйн 
мэдлэгээ 
бүтээлчээр 
ашиглан 
найруулан 
бичдэг. 

Үгийн сангийн 
нөөц  маш 
бага: нэг 
хэвийн үг, 
хэллэгийг олон 
дахин давтан 
хэрэглэдэг.
Өгүүлбэр 
болон догол 
мөрийг холбох 
хэрэглүүрийг 
зарим нэг 
тохиолдолд 
зөв  сонгон 
бичдэг.
Зөв бичих 
дүрэм 
баримтлан 
цөөн тооны 
(5-аас доош)  
энгийн 
өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэн  
найруулан 
бичдэг.

Ашигласан 
үгийн  сангийн 
нөөц нь агуулга, 
сэдэвтэйгээ  цөөн 
тохиолдолд 
нийцдэг.
 Үг хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд 
ашигладаг.
Өгүүлбэр 
болон догол 
мөрийг холбох 
хэрэглүүрийг цөөн 
тохиолдолд зөв  
сонгон бичдэг.
  Хэд хэдэн (6-7) 
энгийн өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэн 
найруулан бичдэг. 

Зөв бичих дүрмийн 
дагуу бичихийг 
оролддог.

Ашигласан үгийн  
сангийн нөөц нь 
агуулга, сэдэвтэйгээ 
ерөнхийдөө  
нийцдэг.
Эшлэл баримт 
болон эсрэг болон 
ойролцоо утгатай 
үгс ашигладаг.
Өгүүлбэр болон 
догол мөрийг 
холбох хэрэглүүрийг 
ерөнхийдөө  зөв 
сонгон бичдэг.
 Энгийн болон 
зэрэгцсэн нийлмэл  
(8-9) өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлэн цэгцтэй, 
дэлгэрэнгүй 
найруулан бичдэг. 
Зөв бичих дүрмийн 
дагуу бичихийг 
хичээдэг.

Ашигласан үгийн  
сангийн нөөц нь 
баялаг, агуулга, 
сэдэвтэйгээ бүрэн 
нийцдэг.
Эшлэл баримт сайн 
ашигладаг. /эсрэг 
болон ойролцоо 
утгатай үгс болон 
хэлц үг, гэх мэт/
Өгүүлбэр болон 
догол мөрийг холбох 
хэрэглүүрийг зөв 
сонгон бичдэг.
Зөв бичих дүрэм 
баримтлан энгийн,  
зэрэгцсэн ба  
угсарсан нийлмэл 
(10-аас дээш)  
өгүүлбэрээр, оруулга 
үг /вводное слово/ 
ашиглан  санаагаа 
илэрхийлэн эмх 
цэгцтэй, дэлгэрэнгүй 
найруулан бичдэг. 
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. XI АНГИ (сонгон судлах)

5.1. ХI  АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1

11.А3. Эхийг сонсож, мэдээллийн 
агуулга, гол утгыг ойлгох; 

Сонсох - ярих

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд 
мэдээллийг сонсож ойлгоод, гол утга 
агуулгыг хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
товчхон илэрхийлж чаддаг болно.

11.Г2. Бусдын яриаг ойлгох, тодорхой 
нөхцөл, сэдвийн хүрээнд санаа бодлоо 
илэрхийлэх;
11.ВР1. – 11.ВР4. Хэлзүйн мэдлэг

Сурагч бусдын яриаг сонсож 
ойлгоод, өөрийн үзэл бодлоо 
илэрхийлж, учир шалтгааныг 
тайлбарлаж чаддаг болно.

2

11.Ч3. Эхийн чухал утга санаа агуулсан 
хэсгүүд болон эхийн мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд уншиж ойлгох;

Унших - ярих

Сурагч эхийг судлан уншаад, гол 
(чухал) утга санаа агуулсан хэсгүүд 
болон мэдээллийг бүрэн гүйцэд 
ойлгосноо илэрхийлж чаддаг болно.

11.Г6. Сэдвийн хүрээнд загварын дагуу 
бие даан эх зохиох;
11.ВР6. – 11.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Сурагч судалсан хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан загварын дагуу дан  яриа 
зохиож чаддаг болно.

3

11.П3. Уншсан эхийн загварыг 
ашиглаж, харилцааны зорилгод 
нийцүүлэн эх зохиож бичих; 
11.П1. Эхээс шаардлагатай 
мэдээллийг олж авах, өгөгдсөн сэдэв, 
төлөвлөгөөний дагуу асуулт, түлхүүр 
үг, хэлзүйн загвар ашиглан ижил төстэй 
эх зохиох;
11.ВР1. – 11.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - бичих

Сурагч сэдвийн хүрээнд судалсан 
хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан албан 
ба албан бус бичиг баримт бичиж 
чаддаг болно

5.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

5.2.1.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан сэдвийн хүрээнд мэдээллийг сонсож 
ойлгоод, гол утга агуулгыг хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан 
товчхон илэрхийлж чаддаг болно.

Мэдээллийг сонсоод, түүнтэй зааврын дагуу 
ажиллаж ойлгосны үндсэн дээр гол утга 
санааг товчхон илэрхийлдэг.

Сурагч бусдын яриаг сонсож ойлгоод, өөрийн үзэл 
бодлоо илэрхийлж, учир шалтгааныг тайлбарлаж 
чаддаг болно.

Бусдын яриаг сонсож ойлгоод, зөвшөөрсөн 
ба үгүйсгэсэн, баталсан ба эргэлзсэн 
санаагаа илэрхийлж учир шалтгааныг 
тайлбарладаг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Мэдээллийг 
сонсоод, түүнтэй 
зааврын дагуу 
ажиллаж 
ойлгосны үндсэн 
дээр гол утга 
санааг товчхон 
илэрхийлдэг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
мэдээллийг 
сонсож ойлгоод,  
утга санааг 
илэрхийлэхийг 
оролддог.

Сонссон 
мэдээллийн 
цөөн хэсгийг 
ойлгож,  бусдын 
дэмжлэгтэй 
гол утга санааг  
илэрхийлдэг.

Мэдээллийг 
сонсоод, түүнтэй 
зааврын дагуу 
ажиллаж ерөнхийд 
нь ойлгосны үндсэн 
дээр гол утга 
санааны дийлэнхийг  
илэрхийлдэг. 

Мэдээллийг 
сонсоод, түүнтэй 
зааврын дагуу 
бие даан ажиллаж 
ойлгосны үндсэн 
дээр гол утга 
санааг товч 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг.

Бусдын яриаг 
сонсож ойлгоод, 
зөвшөөрсөн 
ба үгүйсгэсэн, 
баталсан ба 
эргэлзсэн санаагаа 
илэрхийлж учир 
шалтгааныг 
тайлбарладаг.

Бусдын яриаг 
сонсож салангид 
үг, хэллэгээр 
нь таамаглан 
ойлгоод, 
зөвшөөрсөн 
ба үгүйсгэсэн, 
санаагаа салангид 
үг, хэллэгээр 
илэрхийлдэг.

Бусдын 
яриаг сонсож 
таамаглан 
ойлгоод, 
зөвшөөрсөн 
ба үгүйсгэсэн, 
санаагаа дутуу 
илэрхийлдэг.

Бусдын яриаг 
сонсож ойлгоод, 
зөвшөөрсөн ба 
үгүйсгэсэн, баталсан 
ба эргэлзсэн 
санааныхаа 
дийлэнхийг 
үндэслэлтэй 
илэрхийлдэг.

Бусдын яриаг 
сонсож ойлгоод, 
зөвшөөрсөн 
ба үгүйсгэсэн, 
баталсан ба 
эргэлзсэн санаагаа 
үндэслэлтэй 
илэрхийлдэг.

5.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. УНШИХ – ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч эхийг судлан уншаад, гол (чухал) утга санаа 
агуулсан хэсгүүд болон мэдээллийг бүрэн гүйцэд 
ойлгосноо илэрхийлж чаддаг болно.

Уншсан эхийн гол утга санаа агуулсан 
хэсгүүдийг бүтээлчээр боловсруулан 
мэдээллийг ойлгосноо илэрхийлдэг.

Сурагч судалсан хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан загварын 
дагуу дан  яриа зохиож чаддаг болно.

Уншсан эх, хэлзүйн мэдлэг, үгийн сангийн 
нөөцөө ашиглан төрөл бүрийн санамж 
зохиож чаддаг. 

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн 
үр дүнгийн 

шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Уншсан эхийн 
гол утга санаа 
агуулсан 
хэсгүүдийг 
бүтээлчээр 
боловсруулан 
мэдээллийг 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхийн 
гол утга санаа 
агуулсан 
хэсгүүдийн 
заримыг 
ойлгосноо цөөн 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог.

Уншсан эхийн 
гол утга санаа 
агуулсан хэсгүүдэд 
гарчиг өгөх, зарим 
өгүүлбэрийг орчуулах 
зэргээр мэдээллийг 
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхийн 
гол утга санаа 
агуулсан хэсгүүдэд 
гарчиг өгөх, асуух 
өгүүлбэрээр 
төлөвлөгөө зохиох, 
орчуулах зэргээр 
мэдээллийн 
дийлэнхийг  
ойлгосноо 
илэрхийлдэг.

Уншсан эхийн 
гол утга санаа 
агуулсан хэсгүүдэд 
гарчиг өгөх, асуулт 
тавих, нэрлэх / 
асуух өгүүлбэрээр 
төлөвлөгөө 
зохиох, орчуулах, 
харьцуулж 
жиших зэргээр 
мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд ойлгосноо 
илэрхийлдэг.
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Уншсан эх, 
хэлзүйн мэдлэг, 
үгийн сангийн 
нөөцөө ашиглан 
төрөл бүрийн 
санамж зохиож 
чаддаг.

Судалсан 
сэдвийн 
хүрээнд бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
заавар, 
зөвлөмж, 
санамж 
зохиохыг 
оролддог.

Судалсан сэдвийн 
хүрээнд бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
заавар, зөвлөмж, 
санамж зохиохдоо 
үгийн сангийн нөөцөө 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашиглан, 
хэлзүйн мэдлэгээ 
зарим тохиолдолд 
зөв хэрэглэдэг. 

Уншсан эх, хэлзүйн 
мэдлэг, үгийн 
сангийн нөөцөө 
ихэвчлэн зөв 
ашиглан бие даан 
заавар, зөвлөмж, 
санамж зохиодог.

Уншсан эх, хэлзүйн 
мэдлэг, үгийн 
сангийн нөөцөө 
оновчтой зөв 
ашиглан заавар, 
бие даан зөвлөмж, 
санамжийг 
бүтээлчээр 
алдаагүй зөв 
зохиож чаддаг.

5.2.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч сэдвийн хүрээнд судалсан хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан албан ба албан бус бичиг баримт бичиж 
чаддаг болно.

Судалсан хэлзүйн мэдлэгээ ашиглан санал 
асуулга, анкет,  бүртгэлийн хуудас бичиж 
чаддаг.

Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Судалсан 
хэлзүйн мэдлэгээ 
ашиглан санал 
асуулга, анкет,  
бүртгэлийн 
хуудас бичиж 
чаддаг.

Санал 
асуулга, 
анкет, 
бүртгэлийн 
хуудсын 
зарим нэг 
асуултыг зөв 
бөглөдөг.

Бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
санал асуулга, 
анкет, бүртгэлийн 
хуудасны цөөн 
хэсгийг бөглөж,  
хэлзүйн дүрэм 
баримтлан 
бичихийг хичээдэг.

Судалсан хэлзүйн 
мэдлэг, үгийн сангийн 
нөөцөө ашиглан 
санал асуулга, анкет, 
бүртгэлийн хуудсыг   
ихэнхдээ хэлзүйн 
дүрмийн дагуу бөглөж, 
бичиж чаддаг.

Судалсан хэлзүйн 
мэдлэг, үгийн 
сангийн нөөцөө 
ашиглан санал 
асуулга, анкет, 
бүртгэлийн хуудсыг 
хэлзүйн дүрмийн 
дагуу зөв бөглөж, 
бичиж чаддаг.
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. XII АНГИ (сонгон судлах)

6.1. ХI  АНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ, СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН (СҮД)

№ Суралцахуйн зорилт Үнэлгээний 
нэгж Суралцахуйн үр дүн

1

12.А3. Дан (монолог) болон харилцан яриаг 
сонсож ойлгох: сэдэв, эхийн утгат хэсэг бүрийн 
гол ба туслах санааг бүрэн гүйцэд сонсож 
ойлгох; 

12.Г2. Бусдын яриаг ойлгох, тодорхой нөхцөл, 
сэдвийн хүрээнд санаа бодлоо илэрхийлэх;

12.ВР1. – 12.ВР4. Хэлзүйн мэдлэг

Сонсох - ярих

Сурагч сонссон өгүүлбэр, эх 
болон харилцан яриаг бүрэн 
ойлгоод орхигдсон утга санааг 
гүйцээж чаддаг болно.

Сурагч сэдвийн хүрээнд 
бусдын яриаг  сонсоод, 
ярианы агуулга, зорилгыг 
тодорхойлж чаддаг болно

2

12.Ч3. Эхийг уншиж, мэдээллийн гол ба туслах 
санааг бүрэн гүйцэд гүн гүнзгий ойлгох;

12.Ч5. Эхийг уншиж, бүтээлчээр 
боловсруулалт хийх, багшийн өгсөн 
даалгаврын дагуу тодорхой мэдээллийг олох, 
ижил төстэй эх болон харилцан яриа зохиох, 
мэдээлэл хийх г.м; 

12.Г5. Сэдвийн хүрээнд хэл ярианы хэм 
хэмжээг баримтлан санаагаа илэрхийлэх; 

12.Г6. Сэдвийн хүрээнд загварын дагуу бие 
даан эх зохиох; 

12.ВР5. – 12.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - ярих

Сурагч сэдвийн хүрээнд 
уншсан хэд хэдэн  эхийн 
үндсэн санааг ойлгосны 
үндсэн дээр ижил төстэй эх 
болон харилцан яриа зохиож 
чаддаг болно.

Сурагч уншсан эхийг 
бүтээлчээр боловсруулан 
баяжуулж, түүний талаар  
өөрийн үзэл бодлоо 
илэрхийлж чаддаг болно.

3

12.Ч6. Эхийг уншиж, түүнийг утгат хэсгүүдэд 
хуваах, төлөвлөгөө зохиох (асуух болон нэрлэх 
өгүүлбэрийн хэлбэрээр);

12.П1. Сэдэв, харилцааны зорилгод нийцүүлэн 
загвар ашиглах замаар, бүтээлчээр харилцан 
яриа болон эх зохиох;

12.П3. Уншсан болон сонссон эхийн загварыг 
ашиглаж, харилцааны зорилгод нийцүүлэн эх 
зохиож бичих;

12.ВР1. – 12.ВР25. Хэлзүйн мэдлэг

Унших - бичих

Сурагч судалсан хэлзүйн 
онолын мэдлэгээ ашиглан 
өгүүлбэр зохион өөрийн бодол 
санааг бичгээр илэрхийлж 
чаддаг болно.

Сурагч уншсан эх болон 
хувийн туршлагад тулгуурлан 
үгийн сангийн нөөц, судалсан 
хэлзүйн мэдлэгийн хүрээнд 
эх, харилцан яриа зохион 
бичиж чаддаг болно.

6.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ТУС БҮРИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР, 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИН

6.2.1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 1. СОНСОХ-ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч сонссон өгүүлбэр, эх болон 
харилцан яриаг бүрэн ойлгоод орхигдсон 
утга санааг гүйцээж чаддаг болно.

Өгүүлбэр, богино эх, харилцан яриаг сонсоод, орхигдсон 
үг, хэллэг, санааг гүйцээж хэрэгцээт мэдээллийг авдаг.
Сонссон зүйлийн талаар асуултад хариулж, агуулгыг 
тодорхойлдог.

Сурагч сэдвийн хүрээнд бусдын яриаг  
сонсоод, ярианы агуулга, зорилгыг 
тодорхойлж чаддаг болно.

Сонссон ярианы агуулга, зорилгыг цөөн өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин
I II III IV

Өгүүлбэр, 
богино эх, 
харилцан 
яриаг сонсоод, 
орхигдсон 
үг, хэллэг, 
санааг гүйцээж 
хэрэгцээт 
мэдээллийг 
авдаг. 

Сонссон 
өгүүлбэрийн 
утгыг тааварлаж, 
орхигдсон үг, 
хэллэгийн зарим 
нэгийг гүйцээн 
тэмдэглэж 
мэдээлэл авахыг 
оролддог.

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эх, харилцан 
яриаг дутуу ойлгож, 
орхигдсон үг, 
хэллэгийн цөөн 
хэсгийг гүйцээн 
тэмдэглэж, 
хэрэгцээт 
мэдээллийг авахыг 
хичээдэг. 

Сонссон өгүүлбэр, 
богино эх, харилцан 
ярианы дийлэнхийг             
ойлгоод, орхигдсон 
үг, хэллэг, санааг 
гүйцээж, хэрэгцээт 
мэдээллийг 
тодорхой 
хэмжээгээр  авдаг.

Сонссон 
өгүүлбэр, богино 
эх, харилцан 
яриаг бүрэн 
гүйцэд ойлгоод, 
орхигдсон үг, 
хэллэг, санааг 
гүйцээж, хэрэгцээт 
мэдээллийг бүрэн 
гүйцэд авдаг.

Сонссон 
зүйлийн талаар 
асуултад 
хариулж, 
агуулгыг 
тодорхойлдог.

Сонссон зүйлийн 
талаар салангид 
үг, хэллэгээр 
асуултад  
хариулж, 
агуулгыг  
тодорхойлохыг 
оролддог.

Сонссон зүйлийн 
талаар асуултын 
тал хувьд хариулж, 
агуулгыг бусдын 
дэмжлэгтэйгээр  
дутуу  
тодорхойлдог.

Сонссон зүйлийн 
талаар асуултын 
дийлэнхэд хариулж, 
агуулгыг цөөн 
өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.

Сонссон зүйлийн 
талаар асуултад 
бүрэн хариулж, 
агуулгыг цөөн 
өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.

Сонссон 
ярианы агуулга, 
зорилгыг цөөн 
өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.

Бусдын яриаг 
сонсоод  агуулга, 
зорилгыг 
нь  салангид 
үг, хэллэгээр 
тодорхойлдог.

Сонссон яриаг 
дутуу ойлгоод, 
хөндлөнгийн 
дэмжлэгтэйгээр 
агуулга, зорилгыг 
нь тодорхойлдог.

Сонссон ярианы 
дийлэнх хэсгийг 
ойлгож, агуулга, 
зорилгыг цөөн 
өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.

Сонссон яриаг 
бүрэн ойлгож, 
агуулга, зорилгыг 
оновчтой цөөн 
өгүүлбэрээр 
тодорхойлдог.

6.2.2. ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 2. УНШИХ - ЯРИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч сэдвийн хүрээнд уншсан хэд хэдэн  
эхийн үндсэн санааг ойлгосны үндсэн дээр 
ижил төстэй эх болон харилцан яриа зохиож 
чаддаг болно.

Хэд хэдэн эхийг нарийвчлан судалж (харьцуулан) 
уншсаны үндсэн дээр салангид мэдээллүүдийг 
нэгтгэн ижил төстэй эх болон харилцан яриа 
зохиодог.

Сурагч уншсан эхийг бүтээлчээр боловсруулан 
баяжуулж, түүний талаар  өөрийн үзэл бодлоо 
илэрхийлж чаддаг болно.

Уншсан эхийг бүтээлчээр боловсруулан, түүний 
талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ төрөл бүрийн 
арга хэрэглэдэг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн үр 
дүнгийн шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Хэд хэдэн эхийг 
нарийвчлан 
судалж 
(харьцуулан) 
уншсаны үндсэн 
дээр салангид 
мэдээллүүдийг 
нэгтгэн ижил 
төстэй эх болон 
харилцан яриа 
зохиодог.

Хэд хэдэн 
эхийг уншиж, 
ижил төстэй 
эх зохиохыг 
оролддог.

Хэд хэдэн 
эхийг уншиж 
ойлгоод бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
салангид 
мэдээллүүдийн 
төстэй талуудыг 
олох замаар 
ижил төстэй эх  
зохиодог.

Хэд хэдэн эхийг 
нарийвчлан 
судалж уншсаны 
үндсэн дээр 
салангид 
мэдээллүүдийн 
төстэй талуудыг 
олох замаар ижил 
төстэй эх болон 
харилцан яриа 
зохиодог.

Хэд хэдэн эхийг 
нарийвчлан судалж 
уншсаны үндсэн 
дээр салангид 
мэдээллүүдийн 
ялгаатай ба төстэй 
талуудыг олох, 
харьцуулж жиших,  
нэгтгэн дүгнэх замаар 
ижил төстэй эх 
болон харилцан яриа 
зохиодог.

Уншсан эхийг 
бүтээлчээр 
боловсруулан, 
түүний талаар 
үзэл бодлоо 
илэрхийлэхдээ 
төрөл бүрийн арга 
хэрэглэдэг.

Уншсан 
эхийн талаар 
үзэл бодлоо 
илэрхийлэхдээ 
эх хэлнээс 
хөрвүүлэх  
аргыг гол төлөв 
хэрэглэдэг. 

Уншсан 
эхийн талаар 
үзэл бодлоо 
илэрхийлэхдээ 
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
асуултад 
хариулах, эх 
хэлнээс хөрвүүлэх 
аргыг хэрэглэдэг.

Уншсан 
эхийн талаар 
үзэл бодлоо 
илэрхийлэхдээ  
бэлэн асуултад 
хариулах,  эх 
хэлнээс хөрвүүлэх 
зэрэг аргуудыг 
түлхүү ашигладаг.

Уншсан эхийг 
бүтээлчээр 
боловсруулан (хэлц 
үг, зүйр цэцэн үг, 
ижил болон эсрэг 
утгатай үг, өгүүлбэр 
хэрэглэх, г.м.), түүний 
талаар үзэл бодлоо 
логик холбоотой зөв 
илэрхийлдэг.

6.2.3.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ 3. УНШИХ – БИЧИХ

Суралцахуйн үр дүн Суралцахуйн үр дүнгийн шалгуур

Сурагч судалсан хэлзүйн онолын мэдлэгээ 
ашиглан өгүүлбэр зохион өөрийн бодол санааг 
бичгээр илэрхийлж чаддаг болно.

Сурагч хувийн бодол санаанд тулгуурлан энгийн 
болон нийлмэл өгүүлбэр зохиохдоо үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн мэдлэгээ бүтээлчээр ашигладаг.

Сурагч уншсан эх болон хувийн туршлагад 
тулгуурлан үгийн сангийн нөөц, судалсан 
хэлзүйн мэдлэгийн хүрээнд эх, харилцан яриа 
зохион бичиж чаддаг болно.

Сурагч уншсан эх болон хувийн туршлагад 
тулгуурлан эх зохион бичихдээ үгийн сангийн 
нөөц, судалсан хэлзүйн  мэдлэгээ  бүтээлчээр 
ашигладаг.
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Гүйцэтгэлийн түвшин

Суралцахуйн 
үр дүнгийн 

шалгуур

Гүйцэтгэлийн түвшин

I II III IV

Сурагч хувийн 
бодол санаанд 
тулгуурлан 
энгийн болон 
нийлмэл 
өгүүлбэр 
зохиохдоо 
үгийн сангийн 
нөөц, хэлзүйн 
мэдлэгээ 
бүтээлчээр 
ашигладаг.

Сурагч хувийн 
бодол санаанд 
тулгуурлан 
энгийн болон 
нийлмэл 
өгүүлбэр 
зохиохдоо:
Үгийн сангийн 
нөөцөөс цөөн 
тооны хэвшмэл 
үг хэллэгийг 
сонгож 
хэрэглэдэг;
зөв бичих 
дүрэм 
баримтлан 
бичихийг 
оролддог.  

Сурагч хувийн бодол 
санаанд тулгуурлан 
энгийн болон 
нийлмэл өгүүлбэр 
зохиохдоо:
үг, хэллэгийг 
хязгаарлагдмал 
хүрээнд ашигладаг 
(нэг хэвийн үг, 
хэллэгийг  олон 
дахин давтан 
хэрэглэдэг);
бусдын 
дэмжлэгтэйгээр 
холбоос болон 
холбоос үгийн 
утгыг ойлгож, цөөн 
тохиолдолд зөв 
бичих дүрмийн дагуу 
бичдэг.

Сурагч хувийн 
бодол санаанд 
тулгуурлан энгийн 
болон нийлмэл 
өгүүлбэр зохиохдоо:
үгийн  сангийн 
нөөцөө оновчтой 
зөв сонгон 
хэрэглэдэг;
судалсан хэлзүйн 
онолын мэдлэгээ 
дасгал даалгавар 
ажиллахдаа 
ихэвчлэн зөв 
хэрэглэдэг.

Сурагч хувийн 
бодол санаанд 
тулгуурлан 
энгийн болон 
нийлмэл өгүүлбэр 
зохиохдоо:
үгийн  сангийн 
нөөцөө оновчтой 
зөв сонгон 
хэрэглэдэг;
судалсан хэлзүйн 
онолын мэдлэгээ 
дасгал даалгавар 
ажиллахдаа зөв 
хэрэглэдэг.

Сурагч уншсан 
эх болон хувийн 
туршлагад 
тулгуурлан 
эх зохион 
бичихдээ үгийн 
сангийн нөөц, 
судалсан 
хэлзүйн  
мэдлэгээ  
бүтээлчээр 
ашигладаг.

Эх зохиохдоо:
зорилгоо бүрэн 
ойлгоогүй, 
сэдэвтэй 
холбоотой 
санааг 
салангид 
үг, хэллэг, 
цөөн тооны 
өгүүлбэрээр 
илэрхийлэхийг 
оролддог;

Эх зохиохдоо:
зорилгоо дундаж 
хангаж, бодол 
санаагаа илэрхийлэх 
логик холбоо үе үе 
алдагддаг.
гол төлөв асуултын 
дагуу зохиож бичдэг;
эмх цэгц муутай 
цөөн өгүүлбэрээр 
санаагаа 
илэрхийлдэг;
нэгэн хэвийн үг, 
хэллэгийг олон дахин 
давтан ашигладаг.

Эх зохиохдоо:
зорилгоо харьцангуй 
гүйцэд хангаж, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог ерөнхийд 
нь зөв гарган 
бичдэг;
бэлэн нэрлэх 
хэлбэрийн 
төлөвлөгөөний 
дагуу бичдэг; 
гол санаагаа логик 
дараалал сайтай 
илэрхийлэхийг 
хичээдэг; 
үгийн  сангийн 
нөөцөө (зүйр цэцэн 
үг, ижил болон эсрэг 
утгатай үг, өгүүлбэр 
г.м.) бүтээлчээр 
ашиглахыг 
эрмэлздэг.

Эх зохиохдоо:
зорилгоо ойлгож, 
агуулга, сэдвийн 
холбоог сайн 
гаргаж, санаагаа 
бүрэн гүйцэд 
илэрхийлдэг;
бие даан нэрлэх 
хэлбэрийн 
төлөвлөгөө зохиож 
бичдэг;
бодол санаагаа  
логик холбоотой, 
найруулга сайтай 
илэрхийлдэг;
үгийн  сангийн 
нөөцөө бүтээлчээр 
(хэлц үг, зүйр цэцэн 
үг, ижил болон 
эсрэг утгатай үг, 
өгүүлбэр хэрэглэх, 
г.м.) ашигладаг.
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З.Мөнхтуул                 БҮТ-ийн Орос хэлний үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, магистр

Хөндлөнгийн шинжээч:
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