6-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
3rd semester assignment for 6th grade
1. Answer the given question on your note book, make a booklet named “ALL ABOUT ME” and
prepare to be checked orally.
2. Memorize the poem which is written on the notebook
3. Do the followings:
Workbook 5, workbook-6
Selfcheck-5, self-check-6
Grammar bank-5, grammar bank-6
Vocabulary bank-5, vocabulary bank-6
Language review-5, Language review-6

д/д
1.
2.
3.
4.

Биологийн хичээл 6-р анги
Хичээлийн сэдэв
Дасгал даалгавар
Ургамал, амьтны
Ургамал, амьтны эсийг харьцуулж, бүтцийн ялгааг хүснэгтээр
эс
дэвтэртээ тэмдэглэх (сурах бичиг хуудас 68, 69)
Цусны эсүүдийн хэлбэр, бүтэц, үүрэг, цусанд агуулагдах тоо зэргийг
Цусны эсүүд
хүснэгтэнд бичиж тэмдэглэх (сурах бичиг хуудас 69, 70)
Нян, вирус, хөрөнгө мөөг зэрэг бичил биетний ашигтай болон хор
Бичил биетэн
хөнөөлтэй шинж чанарыг хүснэгтэнд бичээрэй (сурах бичиг хуудас
72-79)
Хог хаягдал ямар хугацаанд задардаг, түүнийг ямар амьд бие
Бичил биетэн
задалдагийг дэвтэртээ тэмдэглээрэй

6-р ангийн Түүхийн хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
1. Эртний хоёр
мөрний улсууд
2. Эртний египет улс
3. Эртний энэтхэг улс
4. Эртний хятад улс
5. Эртний грекийн
иргэншил
6. Эртний ром улсын
иргэншил

Дасгал ажил
Хүснэгтэнд бичсэн сэдвийн
хичээлийг уншаад тодоор
бичиж тэмдэглэсэн үгийг бүтэн
өгүүлбэрээр тайлбарлан
бичээрэй.

/2017.03.23/
Бие даах ажил
3-р улиралд үзсэн бүх
хичээлээр он цагийн
хэлхээс хийх /Дараах
хүснэгтийн дагуу/
Он
Үйл явдал

3-р улиралд үзсэн хичээлийн
оныг зуун руу, зууныг он руу
шилжүүлэх
6-р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
1. Хүчиллэг болон суурилаг орчинд Метилоранж, Фенолфталеин ямар өнгө үзүүлэх вэ?
2. Хүрэн байцаанаас индикатор бэлтгэж, хүчил суурийг ялган таних туршилт хийх (заавар
сурах бичгийн 125 хуудас )
3. Гэрийн эзэгтэй байцааны салат хийж байгаад цуугийн хүчилд гараа түлжээ.
I.
Цуугийн хүчлийн уусмалын орчинг универсаль индикатораар танихад индикаторын
өнгө хэрхэн өөрчлөгдөхийг тайлбарлана уу.
II.
Гэрийн эзэнтэй цуугийн хүчилээр түлэгдсэн гараа хүнсний содын уумсмалаар
угаажээ. Яагаад хүнсний содын уусмалыг ашигласан бэ?
III.
Цуугийн хүчил хүнсний содын харилцан үйлчлэлээр ямар үзэгдэл явагдсан вэ?
IV.
Энэхүү үзэгдлийг батлах туршилтыг төлөвлөнө үү.
1. 6- р анги Зураг - Усан будаг ба гуашаар байгалийн зураг зурж ирэх
6-Р АНГИ Уран зохиол: Л.Түдэв “Хорвоотой танилцсан түүх” уншиж ирээрэй.
Монгол бичиг: Сурах бичгийн хуу 44 морин хуур, 54 хуу- тарвага,
57 хуу- цас, 60 хуу- зараа, 63 хуу- янгир, 49 хуу- бөхөн эхийг дэвтэртээ тус бүр 2 удаа хичээнгүй
цэвэр хуулан бичиж кирил бичигт хөрвүүлж ирнэ.
Монгол хэл: Сурах бичиг 125-128 хуу дасгал 111-115 дасгалыг ажиллаж ирнэ.

6-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
3rd semester assignment for 6th grade
4. Answer the given question on your note book, make a booklet named “ALL ABOUT ME” and
prepare to be checked orally.
5. Memorize the poem which is written on the notebook
6. Do the followings:
Workbook 5, workbook-6
Selfcheck-5, self-check-6
Grammar bank-5, grammar bank-6
Vocabulary bank-5, vocabulary bank-6
Language review-5, Language review-6

д/д
1.
2.
3.
4.

Биологийн хичээл 6-р анги
Хичээлийн сэдэв
Дасгал даалгавар
Ургамал, амьтны
Ургамал, амьтны эсийг харьцуулж, бүтцийн ялгааг хүснэгтээр
эс
дэвтэртээ тэмдэглэх (сурах бичиг хуудас 68, 69)
Цусны эсүүдийн хэлбэр, бүтэц, үүрэг, цусанд агуулагдах тоо зэргийг
Цусны эсүүд
хүснэгтэнд бичиж тэмдэглэх (сурах бичиг хуудас 69, 70)
Нян, вирус, хөрөнгө мөөг зэрэг бичил биетний ашигтай болон хор
Бичил биетэн
хөнөөлтэй шинж чанарыг хүснэгтэнд бичээрэй (сурах бичиг хуудас
72-79)
Хог хаягдал ямар хугацаанд задардаг, түүнийг ямар амьд бие
Бичил биетэн
задалдагийг дэвтэртээ тэмдэглээрэй

6-р ангийн Түүхийн хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
7. Эртний хоёр
мөрний улсууд
8. Эртний египет улс
9. Эртний энэтхэг улс
10. Эртний хятад улс
11. Эртний грекийн
иргэншил
12. Эртний ром улсын
иргэншил

Дасгал ажил
Хүснэгтэнд бичсэн сэдвийн
хичээлийг уншаад тодоор
бичиж тэмдэглэсэн үгийг бүтэн
өгүүлбэрээр тайлбарлан
бичээрэй.

/2017.03.23/
Бие даах ажил
3-р улиралд үзсэн бүх
хичээлээр он цагийн
хэлхээс хийх /Дараах
хүснэгтийн дагуу/
Он
Үйл явдал

3-р улиралд үзсэн хичээлийн
оныг зуун руу, зууныг он руу
шилжүүлэх
6-р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
4. Хүчиллэг болон суурилаг орчинд Метилоранж, Фенолфталеин ямар өнгө үзүүлэх вэ?
5. Хүрэн байцаанаас индикатор бэлтгэж, хүчил суурийг ялган таних туршилт хийх (заавар
сурах бичгийн 125 хуудас )
6. Гэрийн эзэгтэй байцааны салат хийж байгаад цуугийн хүчилд гараа түлжээ.
V.
Цуугийн хүчлийн уусмалын орчинг универсаль индикатораар танихад индикаторын
өнгө хэрхэн өөрчлөгдөхийг тайлбарлана уу.
VI.
Гэрийн эзэнтэй цуугийн хүчилээр түлэгдсэн гараа хүнсний содын уумсмалаар
угаажээ. Яагаад хүнсний содын уусмалыг ашигласан бэ?
VII.
Цуугийн хүчил хүнсний содын харилцан үйлчлэлээр ямар үзэгдэл явагдсан вэ?
VIII.
Энэхүү үзэгдлийг батлах туршилтыг төлөвлөнө үү.
1. 6- р анги Зураг - Усан будаг ба гуашаар байгалийн зураг зурж ирэх
6-Р АНГИ Уран зохиол: Л.Түдэв “Хорвоотой танилцсан түүх” уншиж ирээрэй.
Монгол бичиг: Сурах бичгийн хуу 44 морин хуур, 54 хуу- тарвага,
57 хуу- цас, 60 хуу- зараа, 63 хуу- янгир, 49 хуу- бөхөн эхийг дэвтэртээ тус бүр 2 удаа хичээнгүй
цэвэр хуулан бичиж кирил бичигт хөрвүүлж ирнэ.
Монгол хэл: Сурах бичиг 125-128 хуу дасгал 111-115 дасгалыг ажиллаж ирнэ.

