7-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
3 semester assignment for 7th grade
1. Answer the given question on your note book and prepare to be checked orally
2. 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
Биологи 7-р анги
д/д
Хичээлийн сэдэв
Дасгал даалгавар
Цусны эсүүдийн бүтэц, үүрэг, хэлбэр, тоо хэмжээг дэвтэртээ
1.
Цусны бүтэц
хүснэгтэнд бичиж тэмдэглэх
Ургамал хэрхэн хооллодог вэ? Фотосинтезийн процессын ач
2.
Фотосинтез
холбогдлын талаар бичих
Навчны бүтэц ба
Навчны бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг хүснэгтэнд дэвтэртээ бичээрэй.
3.
амсар эс
Сурах бичиг хуудас 36
Бэлгийн бус үржлийн хэлбэрүүдийн онцлог, жишээг уншиж, дэвтэртээ
4.
Бэлгийн бус үржил
хүснэгтэнд бичээрэй.
Монгол хэл: “Таван эрдэнэ” сэдэвтэй тоочимж эх бичих 120-150 үгтэй.
rd

Сурах бичгийн хуудасны 142, Батагал хэсгийн дасгал 1-ийг хийх.
Уран зохиол: Сурах бичгийн хуудасны 130-134, Антон Павлович Чехов “Ванька” өгүүллэгийг уншиж,
зохиолоос төрсөн сэтгэгдэлээ 80-100 үгэнд багтаан бичиж ирэх.
Монгол бичиг: Сурах бичгийн 139-р хуудасны Монгол, Кирил бичигт дуудлага, бичэг тохирох үгийн
толийг бичиж, цээжилж ирэх
Сурах бичгийн 124-р хуудасны “Халтар ишиг”, “Амтгүй хоол” эхүүдийг бичиж, хөрвүүлээд, дасгалыг
нь хийж гүйцэтгэх.
7-р ангийн Түүх хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
1) Бидний мэдэх чингис хаан 71-р
хуудас эхлэх
2) Тэмүжин Их монгол улсыг
байгуулсан нь
3) Тэмүжин төр улсаа төвхнүүлсэн нь
4) Монголчуудын ахуй амьдрал, соёл
5) Чингис хаан хөрш улсуудаа
номхотгосон нь
6) Өгөдэй хаан Монголын их гүрнийг
байгуулсан нь
7) Гүюг, Мөнх хаад монголын агуу
гүрнийг захирсан нь
8) Монголын их Юань улс 111-р
хуудас хүртэл

Дасгал ажил
Тухайн сэдвүүдэд
гарч байгаа
эд өлгийн
сурвалжийг
нэрлэн түүж
бичих

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

Сурах бичгийн 90р хуудасны /зураг
5.12/ -ыг
дэвтэртээ зурах

7-р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
1. Үелэх системийн эхний 20 элементийг цээжлэх
2. Сурах бичгийн 74-р хуудасны ’’ өөрийгөө үнэлээрэй’’ дасгалыг хийх
3. Төмрийн зэврэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг бич, зэвийг хэрхэн арилгах вэ? Зэвийг хэрхэн
хамгаалах вэ?
4. Гэрийн нөхцөлд металлын коррозыг турших
VII анги Газарзүй
1. Дэлхийн уур амьсгал бүлэг сэдвээ уншиж өгсөн асуултуудын дагуу бичгийн шалгалтанд
бэлтгэх
2. Бүлэг сэдвийн тестийн алдаагаа засч нөгөө хувилбарыг ажиллах
Зураг 7 р анги- Усан будаг ба гуашаар байгалийн зураг зурж ирэх
7-р ангийн Нийгмийн хичээлийн амралтын даалгавар
1

Сурах бичгийн эдийн засаг бүлэг сэдвийг унших
/73-91 хуудсыг уншаад/

“Бид үрэлгэн үү, эсвэл хэмнэлттэй юу” сэдвээр
дэвтэртээ гар зураг зурна уу

7-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
3 semester assignment for 7th grade
3. Answer the given question on your note book and prepare to be checked orally
4. 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
Биологи 7-р анги
д/д
Хичээлийн сэдэв
Дасгал даалгавар
Цусны эсүүдийн бүтэц, үүрэг, хэлбэр, тоо хэмжээг дэвтэртээ
1.
Цусны бүтэц
хүснэгтэнд бичиж тэмдэглэх
Ургамал хэрхэн хооллодог вэ? Фотосинтезийн процессын ач
2.
Фотосинтез
холбогдлын талаар бичих
Навчны бүтэц ба
Навчны бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг хүснэгтэнд дэвтэртээ бичээрэй.
3.
амсар эс
Сурах бичиг хуудас 36
Бэлгийн бус үржлийн хэлбэрүүдийн онцлог, жишээг уншиж, дэвтэртээ
4.
Бэлгийн бус үржил
хүснэгтэнд бичээрэй.
Монгол хэл: “Таван эрдэнэ” сэдэвтэй тоочимж эх бичих 120-150 үгтэй.
rd

Сурах бичгийн хуудасны 142, Батагал хэсгийн дасгал 1-ийг хийх.
Уран зохиол: Сурах бичгийн хуудасны 130-134, Антон Павлович Чехов “Ванька” өгүүллэгийг уншиж,
зохиолоос төрсөн сэтгэгдэлээ 80-100 үгэнд багтаан бичиж ирэх.
Монгол бичиг: Сурах бичгийн 139-р хуудасны Монгол, Кирил бичигт дуудлага, бичэг тохирох үгийн
толийг бичиж, цээжилж ирэх
Сурах бичгийн 124-р хуудасны “Халтар ишиг”, “Амтгүй хоол” эхүүдийг бичиж, хөрвүүлээд, дасгалыг
нь хийж гүйцэтгэх.
7-р ангийн Түүх хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
9) Бидний мэдэх чингис хаан 71-р
хуудас эхлэх
10) Тэмүжин Их монгол улсыг
байгуулсан нь
11) Тэмүжин төр улсаа төвхнүүлсэн нь
12) Монголчуудын ахуй амьдрал, соёл
13) Чингис хаан хөрш улсуудаа
номхотгосон нь
14) Өгөдэй хаан Монголын их гүрнийг
байгуулсан нь
15) Гүюг, Мөнх хаад монголын агуу
гүрнийг захирсан нь
16) Монголын их Юань улс 111-р
хуудас хүртэл

Дасгал ажил
Тухайн сэдвүүдэд
гарч байгаа
эд өлгийн
сурвалжийг
нэрлэн түүж
бичих

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

Сурах бичгийн 90р хуудасны /зураг
5.12/ -ыг
дэвтэртээ зурах

7-р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
5. Үелэх системийн эхний 20 элементийг цээжлэх
6. Сурах бичгийн 74-р хуудасны ’’ өөрийгөө үнэлээрэй’’ дасгалыг хийх
7. Төмрийн зэврэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг бич, зэвийг хэрхэн арилгах вэ? Зэвийг хэрхэн
хамгаалах вэ?
8. Гэрийн нөхцөлд металлын коррозыг турших
VII анги Газарзүй
3. Дэлхийн уур амьсгал бүлэг сэдвээ уншиж өгсөн асуултуудын дагуу бичгийн шалгалтанд
бэлтгэх
4. Бүлэг сэдвийн тестийн алдаагаа засч нөгөө хувилбарыг ажиллах
Зураг 7 р анги- Усан будаг ба гуашаар байгалийн зураг зурж ирэх
7-р ангийн Нийгмийн хичээлийн амралтын даалгавар
1

Сурах бичгийн эдийн засаг бүлэг сэдвийг унших
/73-91 хуудсыг уншаад/

“Бид үрэлгэн үү, эсвэл хэмнэлттэй юу” сэдвээр
дэвтэртээ гар зураг зурна уу

