Эхэд тооны нэрийг хэрэглэсэн
учрыг тайлбарлаж,хэлзүйн
шинж,найруулгын утга үүргийг
тодорхойлох

Хичээлийн зорилго
Эхээс тооны
нэрийг түүж бичих,
утгаар нь бүлэглэх

Эхэд тооны
нэрийг хэрэглэсэн
учрыг тайлбарлах

Эхэд тооны
нэрийн утга, хэл
зүйн онцлогийг
мэдэх

Тооны нэрийг
найруулгад зөв
хэрэглэх

Үйл ажиллагаа 1
Эхээс тоо хэмжээ заасан үгсийг ялган бичээд, асуултын
дагуу утгаар нь бүлэглэн бичээрэй.

... Олон

улсын “Манга”
номын хамгийн том
уралдаанд оролцож, 46
улсын 317 бүтээлээс
2015 онд Гран При
шагнал хүртэж байв.
Зохиолч “Бумбардай”
цувралыг даяарчлагдан
буй ертөнцөд нүүдлийн
соёл, уламжлалт ахуй,
өв соёлын онцлогийг
авч үлдэх, хойч үедээ
уламжлуулах,
үндэстний дархлаа
тогтоох зорилгоор
2013 оноос эхлүүлсэн...

Хэрэв та хий хоосон
өнгөрүүлдэг нэг цагаа
уншихад зарцуулбал
жилд 100 ном
хангалттай уншиж
чадна. Дундаж хурдтай
хүн цагт 50 хуудас
уншдаг . Тэгвэл таныг
долоо хоногт 10 хуудас
уншдаг гэж тооцвол
жилд 26000 хуудас
уншина. Ном дундажаар
250 хуудастай гэж үзвэл
та жилд 104 ширхэг
ном уншина гэсэн үг.

Дээлийн урт мөрнөөс хормой
хүртэл 124 см, мөрний өргөн 75
см, хормойн өргөн 90 см. Ханцуй
нь нарийн бөгөөд шулуун.
Баруун ханцуй нь бараг
бүтнээрээ хадгалагдсаныг
хэмжихэд урт нь 65 см, суганы
хэсэгт өргөн нь 20 см, бугуйн
хэсэгт өргөн нь 17 см ажээ.
Дээлийн энгэр, хормой, ханцуйн
амыг 5 см бор эсгийгээр
хөвөөлөн эмжиж, цагаан өнгийн
утсаар маш цэвэрхэн хөвөрдөж
оёсон. Дээлийн зүүн энгэрт
заамаас доош 19 см зайд цагаан
өнгөтэй 0,1 см бүдүүн гурван
утас нийтгэсэн гурамсан
зээгээр сампин зангидсан эр
шилбэ хаджээ. Товчны шилбэ 3,5
см, сампингийн голч нь 1,5 см
хэмжээтэй...

Жишээ нь: “ Энэхүү бүтээлийг монголын нэрт толь зүйч, төвөд судлаач эрдэмтэн С.Шагж хорьдугаар
зууны эхээр буюу 1914 онд бичсэн. 5.4 см урт, 5 см өргөнтэй цаасан дээр төвөд үсгээр, гараар
бичсэн хамгийн жижиг ном юм. Бичвэрийн хэмжээ 5 см урт, 4.5 см өргөн, 0,08 мм зузаан, 0.2 грамм
жинтэй.” гэсэн хэсэгт байгаа тооны нэрүүд:
Хэд хэчнээн – 1914, 5
Хэдний хэд – 4.5, 0.08, 5.4, 0.2
Хэддүгээр – хорьдугаар ( 20-р , 20 дугаар ) гэх мэтээр бичнэ.

Хэдүүл ?

Хэд
хэчнээн?

Хэд орчим
?

Хэдний
хэд?

Хэддүгээр
?

Хэд
хэдээр?

Хэд
дахин?

Үйл ажиллагаа 2
Дээрх эхэд байгаа үгс ямар асуултад
олон хариулагдаж байна вэ?

1

Ихэвчлэн хэд хэчнээн гэсэн
асуултад хариулагдаж байна.

Эхэд байгаа тооны нэрийг хасаж
уншиж үзэхэд өөрчлөлт гарч
байна уу ?

2

Өөрчлөлт гарч байна.
Онцлон хэлж байгаа санааг
тодруулахад тооны нэрийг өгүүлбэр
дотор хаана байрлуулах нь
найруулгын чухал үүрэгтэй байдаг.

Тооны нэрийн утга , асуулт
Үндсэн тооны нэр
Хэд хэчнээн?
Хам тоо
Хэдүүл ?
Тойм тоо
Хэд орчим, Хэдий хэр ?
Дахих тоо

Хэд дахин? Хэдэн удаа ?
Бутархай тоо
Хэдний хэд ?
Дэс тоо
Хэддүгээр ? Хэд дэх?
Түгээл тоо
Хэд хэдээр? Хэдэн ?

Тооны нэрийн утгын ангилал
Хүн ,амьтан юм үзэгдлийн тодорхой тоо ширхгийг зааж, хэд
хэчнээн гэсэн асуултад хариулагдана. Жишээ нь: 1,2,10 ,20, 30
Хүн ,амьтан , юм үзэгдлийн дэс дугаар, дараалал зааж,
хэддүгээр, хэд дэх гэсэн асуултад хариулагдана.
Жишээ нь: 2-р дугаар, 3-р дугаар , тэргүүн, дэд, аман хүзүү
Хүн, амьтан юм үзэгдлийн хам цугийн утга зааж, хэдүүл гэсэн
асуултад хариулагдана. Жишээ нь: Тавуул, арвуулаа, гурвуул
Хүн ,амьтан, юм үзэгдлийн тоо ширхгийг тодорхой бус,
барагцаалан заасан, хэд орчим, хэдий хэр гэсэн асуултад
хариулагдана. Жишээ нь: арав гаруй, хорь орчим, гуч шахам,
дөчөөд гэх мэт
Нэг төрлийн олон юмыг ижил тэнцүү тоогоор хэсэгчлэн
түгээх утгатай, хэд хэдэн, хэд хэдээр гэсэн асуултад
хариулагдана. Жишээ нь: арав арав, хоёр хоёроор гэх мэт
Үйлийн хэдэн удаа болсныг зааж хэдэн удаа, хэд дахин гэсэн
асуултад хариулагдана.Жишээ нь: нэг удаа , хоёр удаа,
нэгэнтээ, хоёронтоо гэх мэт
Бүхэл юмны хувь хэсгийг зааж, хэдний хэд гэсэн асуултад
хариулагдана. Жишээ нь: Хоёрны нэг, дөрөвний нэг , тавны нэг
гэх мэт

Үндсэн тоо
Дэс тоо
Хам тоо
Тойм тоо

Түгээл тоо
Дахих тоо

Бутархай тоо

Тооны нэрийн хэлзүйн онцлог
01

Тооны нэр

Аливаа хүн,амьтан,
юмс үзэгдлийн тоо
ширхэг, дэс дугаар,
хам цуг, бүхэл,
бутархай, үйлийн
хэдэн удаа болохыг
заасан үгс.

02

Бүтцээр нь

Энгийн ба нийлмэл гэж
ангилдаг .
Энгийн: нэг язгуур
оролцож бүтсэн тооны
нэр Жишээ нь: 1, 2, 3, 4, 5
Нийлмэл: 2 ба түүнээс
дээш энгийн тооны нэр
нийлж бүтсэнийг
нийлмэл гэнэ.
Жишээ нь: 24, 55, 365, 78

Хэлзүйн
хэлбэрээр нь

03

Тооны нэрээр
тодотгуулж байгаа
жинхэнэ нэр олон
тооны нөхцөлөөр
хэлбэржихгүй
Үндсээрээ эсвэл
жинхэнэ нэрийн
үүргээр орсон бол
тийн ялгалын
нөхцөлөөр аль нэг
үгтэй холбогдсон
байна.





Үйл ажиллагаа 3
Дараах хүснэгтэд эхэд байгаа тооны нэрийг түүж бичээд,
утгыг тодорхойлоорой.

№

Тооны нэрийн
утга

1

Үндсэн тоо

.....................................................................................

2

Хам тоо

....................................................................................

3

Тойм тоо

......................................................................................

4

Дахих тоо

.....................................................................................

5

Бутархай тоо

......................................................................................

6

Дэс тоо

......................................................................................

7

Түгээл тоо

Тооны нэр, тайлбар

...............................................................................

Тооны нэрийг найруулгад зөв хэрэглэх
01

03

Онцлон хэлж буй санааг
тодруулахад тооны нэрийн
өгүүлбэр дэх байр чухал

Тоймлох, бүхэлтгэх,
ерөнхийлөх
\ сарын эхэн, цөөн хэдэн
адуу, бүлэг этгээд \

05

02

04

Дараалсан
үндсэн тоог
хорших

Тооны нэрийн үндсэн утга
салаалж эхэд шинэ санаа
бүтээдэг.
Жнь: түмэн бодол, таван
амтай, ерэн хэлтэн, элдэв
долоон

Тоолох , тоологдохгүй
юм, ганц юмны нэр
\ гурил , будаа, элсэн
чихэр, чих, нар \

Монголчууд уртын болон
Үйл ажиллагаа 4
эзлэхүүний хэмжээг гар, хөл
болон сав суулгаар хэмждэг.
Монголчуудын уламжлалт заншил, эрхэлдэг аж ахуйн өвөрмөц онцлогийг
тусгасан тоо хэмжээ, заасан үгсээс мэдэцгээе.
Зурагт үзүүлсэн тоо хэмжээ заасан үгс болон
харгалзах тоон утгуудыг ажиглаад,
тэмдэглээрэй.

Сарын газар- сар буюу 30 хоног явах газар
\ ерөнхийлөн тоймолсон\
Саахалтын зай – хол ойрын зайг
баримжаалсан хэмжээ
Аягын чинээ- маш өчүүхэн
\ шилжсэн утга \
Алгын чинээ- маш бага \ шилжсэн утга \
Арван бухал- 10 ширхэг овоолсон өвс \ их \
Хормойн чинээ- маш бага \ хэмжээ,
шилжсэн утга \
Хорин бухал – 20 ширхэг овоолсон өвс
\ их \

Уламжлалт тоо хэмжээ заасан үгсийг тоон
утгын хамт мэдэж аваарай.

Монгол гэрийн яс мод болон зай талбайн хэмжээс

Бие даан хийх даалгавар
1.Хүснэгтийн 1-р мөрд байгаа А ба Б хэсгийг харьцуулж уншаарай.
2. Ялгаатай зүйл байна уу? А хэсгийн өгүүлбэрүүдэд мэдээлэл ямар
байна? Б хэсэгт яаж өөрчлөгдөв? Ажиглаарай.
3. Хүснэгтийн 2 ба 3 -р мөр дэх А хэсгүүдээс тооны нэрийг хасаж
бичээрэй. Өөрчлөлт гарч байна уу? Тайлбарлан бичээрэй.

Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа.

