8-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
Биологи 8-р анги
д/д

Хичээлийн сэдэв

1.

Фотосинтез

2.

Үндэсний дотоод
бүтэц

3.

Цэцгийн бүтэц

Дасгал даалгавар
Ургамал хэрхэн хооллодог вэ? Фотосинтезийн процессын ач
холбогдлын талаар бичих, хлорофиллын бүтэц, үүргийг бичих (сурах
бичиг хуудас 72)
Ургамлын үндэсний дотод бүтэц, бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг бичих,
усыг хэрхэн шингээдэг талаар дэвтэртээ тэмдэглэх
Цэцгийн томьёо диаграммыг хэрхэн бичих зааврыг сурах бичгээс
дахин уншиж, хичээл дээр өгсөн гэрийн даалгаврыг хийх; цэцгийн
тоос болон үр, жимс үүсэх үйл явцыг уншиж тэмдэглэх

Монгол бичиг:




Сурах бичгийн 52, 61-р хуудасны “Өөрийгөө сориорой” дасгалыг ажиллана.
Дасгал 75, 84, 85, 87-р дасгалын эхийг хуулж бичээд кирил бичигт хөрвүүлнэ. Дасгалыг зааврын
дагуу ажиллана.
Сурах бичгийн хавсралтад байгаа \хуу 141-147\ үгсийг чээжилнэ.

Монгол хэл: Цаг бол алт сэдэвтэй цагийн үнэ цэнийг илэрхийлсэн, түүнийг хэрхэн үр дүнтэй өнгөрүүлэх
талаар 250-аас дээш үгтэй зөвлөмж бичиж ирнэ.
Тавигдах шаардлага:







Үзэл бодлоо тулгасан биш санал болгосон, зөвлөсөн байдлаар бичих
Өөдрөг, урам зориг өгөхүйц үг хэллэг хэрэглэх
Хоёрдугаар биед хандаж бичнэ. (та, чи)
Зөвлөгөөгөө жагсааж товч тодорхой бичнэ. ( дараалал заасан үг /эхлээд, дараа нь гэх мэт/ юм уу,
дугаарлалт /тоо, тэмдэглэгээ/ ашиглана. )
Учир шалтгааныг тайлбарласан холбох үг ашиглана.
Бичихдээ цогцолбор, үсгийн дүрэм, үг буруу сонгох, орхих зэрэг алдаа гаргахгүй байхыг хичээх
санамж өгнө.

8-р ангийн Түүх хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
1) Монголчууд эрх чөлөө,
тусгаар тогтнолынхоо төлөө
тэмцсэн нь
2) Манж Чин улсын монголыг
захирсан бодлого
3) Монголд бурхны шашин
дэлгэрсэн нь
4) XVIII-XX зууны эхэн үеийн
монголчуудын амьдрал
5) XVIII-XX зууны эхэн үеийн
монголчуудын амьдрал
6) Монголын талаарх Манж чин
гүрний бодлого өөрчлөгдөв

Дасгал ажил
Тухайн сэдвүүдэд гарч байгаа
Түүхэн зүтгэлтнүүдийн
нэрсийг жагсаан бичиж ямар
түүхэнд холбогдсныг
тайлбарлах /Дараах хүснэгийн
дагуу /
Түүхэн
Түүхэнд
зүтгэлтэн холбогдсон
байдал

Бие даах ажил
Сурах бичгийн 87-р
хуудасны газрын зургийг
дэвтэртээ зураарай.
3-р улиралд үзсэн бүх
хичээлээр он цагийн
хэлхээс хийх /Дараах
хүснэгтийн дагуу/
Он
Үйл явдал

8- р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
1. Үелэх системийн эхний 20 элементийн Дэс дугаар, атом масс, валентийг цээжлэх
2. Сурах бичгийн 3-р бүлгийн өөрийгөө үнэлээрэй дасгалыг хийх
3. Хлорид, Сульфат, Гидроксид гарган авах урвалын тэгшитгэлийн 5 жишээ бичиж тэнцүүлэх.
VIII анги Газарзүй
1. Монгол уур амьсгал бүлэг сэдвээ уншиж өгсөн асуултуудын дагуу бичгийн шалгалтанд бэлтгэх
2. Бүлэг сэдвийн тестийн алдаагаа засч нөгөө хувилбарыг ажиллах
Зураг 8-9 р анги -Шуумал хийх материал бэлдэц бэлдэж ирэх/үүнд:Жонхуу,сонингийн цаас,барималын
шавар, хавтан, будаг бийр,атга будаа,үс хийх зүйл,гэх мэт/
8-р ангийн Нийгмийн хичээлийн амралтын даалгавар

1

Сурах бичгийн эдийн засаг бүлэг сэдвийг унших

Бүлгийн дүгнэлтийг хийгээрэй.

8-р ангийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар
Биологи 8-р анги
д/д

Хичээлийн сэдэв

1.

Фотосинтез

2.

Үндэсний дотоод
бүтэц

3.

Цэцгийн бүтэц

Дасгал даалгавар
Ургамал хэрхэн хооллодог вэ? Фотосинтезийн процессын ач
холбогдлын талаар бичих, хлорофиллын бүтэц, үүргийг бичих (сурах
бичиг хуудас 72)
Ургамлын үндэсний дотод бүтэц, бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг бичих,
усыг хэрхэн шингээдэг талаар дэвтэртээ тэмдэглэх
Цэцгийн томьёо диаграммыг хэрхэн бичих зааврыг сурах бичгээс
дахин уншиж, хичээл дээр өгсөн гэрийн даалгаврыг хийх; цэцгийн
тоос болон үр, жимс үүсэх үйл явцыг уншиж тэмдэглэх

Монгол бичиг:




Сурах бичгийн 52, 61-р хуудасны “Өөрийгөө сориорой” дасгалыг ажиллана.
Дасгал 75, 84, 85, 87-р дасгалын эхийг хуулж бичээд кирил бичигт хөрвүүлнэ. Дасгалыг зааврын
дагуу ажиллана.
Сурах бичгийн хавсралтад байгаа \хуу 141-147\ үгсийг чээжилнэ.

Монгол хэл: Цаг бол алт сэдэвтэй цагийн үнэ цэнийг илэрхийлсэн, түүнийг хэрхэн үр дүнтэй өнгөрүүлэх
талаар 250-аас дээш үгтэй зөвлөмж бичиж ирнэ.
Тавигдах шаардлага:







Үзэл бодлоо тулгасан биш санал болгосон, зөвлөсөн байдлаар бичих
Өөдрөг, урам зориг өгөхүйц үг хэллэг хэрэглэх
Хоёрдугаар биед хандаж бичнэ. (та, чи)
Зөвлөгөөгөө жагсааж товч тодорхой бичнэ. ( дараалал заасан үг /эхлээд, дараа нь гэх мэт/ юм уу,
дугаарлалт /тоо, тэмдэглэгээ/ ашиглана. )
Учир шалтгааныг тайлбарласан холбох үг ашиглана.
Бичихдээ цогцолбор, үсгийн дүрэм, үг буруу сонгох, орхих зэрэг алдаа гаргахгүй байхыг хичээх
санамж өгнө.

8-р ангийн Түүх хичээлийн амралтын даалгавар
№
1

Хичээлийн сэдэв
7) Монголчууд эрх чөлөө,
тусгаар тогтнолынхоо төлөө
тэмцсэн нь
8) Манж Чин улсын монголыг
захирсан бодлого
9) Монголд бурхны шашин
дэлгэрсэн нь
10) XVIII-XX зууны эхэн үеийн
монголчуудын амьдрал
11) XVIII-XX зууны эхэн үеийн
монголчуудын амьдрал
12) Монголын талаарх Манж чин
гүрний бодлого өөрчлөгдөв

Дасгал ажил
Тухайн сэдвүүдэд гарч байгаа
Түүхэн зүтгэлтнүүдийн
нэрсийг жагсаан бичиж ямар
түүхэнд холбогдсныг
тайлбарлах /Дараах хүснэгийн
дагуу /
Түүхэн
Түүхэнд
зүтгэлтэн холбогдсон
байдал

Бие даах ажил
Сурах бичгийн 87-р
хуудасны газрын зургийг
дэвтэртээ зураарай.
3-р улиралд үзсэн бүх
хичээлээр он цагийн
хэлхээс хийх /Дараах
хүснэгтийн дагуу/
Он
Үйл явдал

8- р ангийн химийн хичээлийн амралтын даалгавар
4. Үелэх системийн эхний 20 элементийн Дэс дугаар, атом масс, валентийг цээжлэх
5. Сурах бичгийн 3-р бүлгийн өөрийгөө үнэлээрэй дасгалыг хийх
6. Хлорид, Сульфат, Гидроксид гарган авах урвалын тэгшитгэлийн 5 жишээ бичиж тэнцүүлэх.
VIII анги Газарзүй
3. Монгол уур амьсгал бүлэг сэдвээ уншиж өгсөн асуултуудын дагуу бичгийн шалгалтанд бэлтгэх
4. Бүлэг сэдвийн тестийн алдаагаа засч нөгөө хувилбарыг ажиллах
Зураг 8-9 р анги -Шуумал хийх материал бэлдэц бэлдэж ирэх/үүнд:Жонхуу,сонингийн цаас,барималын
шавар, хавтан, будаг бийр,атга будаа,үс хийх зүйл,гэх мэт/
8-р ангийн Нийгмийн хичээлийн амралтын даалгавар

1

Сурах бичгийн эдийн засаг бүлэг сэдвийг унших

Бүлгийн дүгнэлтийг хийгээрэй.

