Угсарсан нийлмэл үгийг ялган
таньж, эх өгүүлбэрт гүйцэтгэсэн
найруулгын үүргийг
тодорхойлох

Хичээлийн зорилго
 Эх ба өгүүлбэрээс нийлмэл үгийг ялган таних
 Нийлмэл үгийн бүтсэн арга, хоорондын зэрэгцэх ба
угсрах харьцааг ажиглах, тайлбарлах
 Угсарсан нийлмэл үгийн бүтсэн аргыг мэдэх
 Өгүүлбэрт ямар утга, үүрэгтэй байгааг тодорхойлох
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Нийлмэл үг гэж юу вэ?
Хоёр бие даасан үг зэрэгцэх ба угсрах харьцаагаар
нийлж үг бүтээх аргыг үг нийлэх арга гэдэг.Энэ аргаар
бүтсэн үгийг нийлмэл үг гэнэ.
Жишээ нь: Үр дүн, номын хуудас, ганц нэг, хожим
хойно, шахаж шаард, нялх балчир, эдийн засаг, хар
хээр, шар цоохор , бут ниргэ, зохион байгуул .

Эхийг уншаад ,зэрэгцсэн нийлмэл үгийг ялган бичье
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Зэрэгцсэн
нийлмэл үгийн
аль нэгийг нь
хасаж бичвэл
өгүүлбэрүүдийн
утгад өөрчлөлт
орж байна уу?
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▫ Дараах үгсийн утга, бүтцийг ажиглая.







Эсрэг ба ойролцоо утгатай байна уу?
Хоёр үг нийлж, нэг ухагдахуун, юмыг нэрлэж байна уу?
Дан дангаараа асуултад хариулагдаж байна уу?
Хоёр үг нийлж, нэг асуултад хариулагдаж байна уу?
Зэрэгцсэн нийлмэл үгээс өөр шинжтэй нийлмэл үг байна уу?
Угсарсан нийлмэл үг нь:
 Хоёр үг нийлж, нэг ухагдуухан, юмыг
нэрлэдэг.
 Хоёр үг нийлж , нэг асуултад хариулагддаг.
 Бие биенээсээ харилцан хамааралтай бүтдэг.
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Нийлмэл үг
Зэрэгцсэн нийлмэл үг
(Зэрэгцэх холбоогоор)
Хоёр үг харилцан тэгш эрхтэйгээр нийлж
бүтсэн үгийг зэрэгцсэн нийлмэл үг \ зэрэгцээ
үг\
Жишээ нь: Эрх чөлөө, эв эе, эрх танхи, эрт
орой, хожим хойно, ашиг шим, элбэг дэлбэг ,
харж ханд

Энгийн зэрэгцсэн
нийлмэл үг
• Эсрэг ба ойролцоо
утгатай үг

Давтаж зэрэгцсэн
нийлмэл үг
•
Ном зом, хүн
мүн,бага сага

“

Угсарсан нийлмэл үг
(Угсрах холбоогоор)
Хоёр үгийн нэг нь нөгөөдөө угсран
захирагдаж бүтсэн үгийг угсарсан нийлмэл үг
гэнэ. \ угсраа үг\
Жишээ нь : морин зөгий, алтан хараацай,
эдийн засаг, зүүн урд, усан үзэм, бүтээн босго

Нэг үг нь нөгөөдөө
үндсээрээ холбогдож,
хамжсан угсраа үг
бүтнэ.

Нэрийн ба үйлийн
холбох нөхцөлөөр
холбогдож, найрсан
угсраа үг бүтнэ.

7

Хамжиж угсарсан нийлмэл үг

Найрч угсарсан нийлмэл үг



Өнгө заасан тэмдэг нэрс жинхэнэ нэртэй
холбогдоно. Жишээнь: хөх бух, шар шувуу,
улаан зээрд, хар халзан, хар хээр

▫



Таван хошуу малын холбогдолтой жинхэнэ нэр,
амьтан, ургамал, зэвсэг хэрэглэл, бодис юмыг
заасан жинхэнэ нэртэй холбогдоно. Жишээ нь:
морин зөгий, тэмээн хяруул, үхэр чулуу

Нэг үг нөгөөтэйгээ харьяалахын тийн
ялгалын нөхцөлөөр холбогдож бүтнэ.
Жишээ нь : үхрийн нүд, эдийн засаг,
засгийн газар, номын сан, нохойн
хошуу,нөгөөдрийн маргааш

▫

Үйлийн тодотгон холбох нөхцөлөөр
холбогдож бүтнэ. Жишээ нь: шинжлэх
ухаан, унадаг дугуй, хоргодох байр,
дүрслэх урлаг , нисэх буудал, нисдэг
тэрэг, буух зурвас, зөвлөх эмч,
тэргүүлэх багш гэх мэт .



Байгалийн нэг бодис юмын нэр нөгөө бодис
юмын нэртэй холбогдоно. Жишээ нь: мөнгөн
ус, алтан харгана, элсэн чихэр ,хайлуур жонш



Орон цаг , учир шалтгааны холбогдол бүхий 2
жинхэнэ нэр холбогдоно. Жишээ нь: гар
бөмбөг, хөл машин, гэрэл зураг



Хоёр өөр өнгө, зүс заасан тэмдэг нэр
холбогдоно. Жишээ нь: хар хээр, цагаан цэнхэр



Өнгө зүс заасан тэмдэг нэр өнгө зүсний дээд
чанарыг агуулсан юмсын нэртэй холбогдоно.
Жишээ нь: ангир шар, үнсэн саарал, дун
цагаан, номин цэнхэр, хөө хар гэх мэт .
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Эхээс угсарсан нийлмэл үгийг түүж бичье

•

Эдгээр нийлмэл үгүүд
нэг нь нөгөөдөө угсран
захирагдаж бүтсэн
байна.
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Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.

