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НАЙРУУЛГА 
 4 

Онц 
3 

Сайн 
2 

Хөгжиж байгаа 
1 

Хөгжүүлэх шаардлагатай 
ГОЛ САНАА 

 
● Гол санааг тод томруун гаргасан 
● Уншигчийг зөв таньсан, зорилгоо 

ухаарсан 

● Гол санааг сайн гаргасан 
● Уншигчийг зөв таньж зорилгоо 

ухаарахыг оролдсон 

● Гол санааг жигд гаргаагүй 
● Уншигчийг таньж зорилгоо 

ухаарах явдал хязгаарлагдмал 

● Гол санааг бага гаргасан эсвэл 
гаргаагүй 

● Уншигчийг таниагүй зорилгоо 
ухаараагүй 

ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ 
БА НЭГДМЭЛ 

БАЙДАЛ 

● Эхлэл, их бие, төгсгөлийг гол 
санаа, сэдэвтэй зөв холбон 
боловсруулсан 

● Догол мөр бүр нь тухайн гол 
санааг сэдэвчилсэн өгүүлбэртэй 

● Догол мөрүүдийн хооронд 
болон догол мөр дотор 
шилжилтийн үг, хэллэгийг үр 
дүнтэйгээр ашиглан холбосон 

● Эхлэл, их бие, төгсгөлийг гол 
санаа, сэдэвтэй холбон 
боловсруулсан 

● Догол мөр бүр нь тухайн гол 
санааг сэдэвчилсэн өгүүлбэртэй 

● Догол мөрүүдийн хооронд болон 
догол мөр дотор шилжилтийн үг, 
хэллэгийг ашиглан холбосон 

 

● Эхлэл, их бие, төгсгөлийг гол 
санаа, сэдэвтэй жигд холбон 
боловсруулсан байдал жигд бус 

● Зарим догол мөрийн 
сэдэвчилсэн өгүүлбэр нь 
тодорхойгүй, сул 

● Догол мөрүүдийн хооронд 
болон догол мөр дотор 
шилжилтийн үг, хэллэгийн 
ашиглалт жигд бус 

● Эхлэл, их бие, төгсгөл нь байхгүй 
эсвэл гол санаа, сэдэвтэй 
авцалдаагүй 

● Догол мөрүүд сэдэвчилсан 
өгүүлбэргүй 

● Догол мөрүүдийн хооронд болон 
догол мөр дотор шилжилтийн үг, 
хэллэг бага ашигласан эсвэл 
ашиглаагүй 

ЗАДЛАЛ ● Өндөр ач холбогдол бүхий 
баримт, тодорхойлолт, үзэл 
санаа, мэдээлэл, бусад жишээг 
ашиглан гол санааг зөв гаргаж 
өгсөн 

● Ач холбогдол бүхий баримт, 
тодорхойлолт, үзэл санаа, 
мэдээлэл, бусад жишээг ашиглан 
гол санааг зөв гаргаж өгсөн 

● Ач холбогдол бүхий баримт, 
тодорхойлолт, үзэл санаа, 
мэдээлэл, бусад жишээг 
хязгаарлагдмал байлдаар 
ашиглан гол санааг гаргасан 

● Тайлбар, мэдээлэл, жишээ бага 
эсвэл байхгүй, гол санаатай 
холбоогүй 

ИЛЭРХИЙЛЭЛ 

 4 
Онц 

3 
Сайн 

2 
Хөгжиж байгаа 

1 
Хөгжүүлэх шаардлагатай 

ХЭВ МАЯГ ● Бичигч нь бичлэгийн хэв маягийн 
хүрээнд өгүүлбэрийн бүтэц, 
шилжилт, угтвар хэллэгийг олон 
янзаар ашигласан 

● Бичигч нь бичлэгийн хэв маягийн 
хүрээнд өгүүлбэрийн бүтэц, 
шилжилт, угтвар хэллэгийг 
тодорхой төвшинд ашигласан 

● Бичигч нь бичлэгийн хэв 
маягийн хүрээнд өгүүлбэрийн 
бүтэц, шилжилт, угтвар 
хэллэгийг хязгаарлагдмал 
байдлаар ашигласан 

● Бичигч нь бичлэгийн хэв маягийн 
хүрээнд өгүүлбэрийн бүтэц, 
шилжилт, угтвар хэллэгийг нэгэн 
хэвийн давтаж ашигласан 

ҮГ СОНГОЛТ ● Үгийг маш оновчтой сонгон, утга 
төгөлдөр хэллэг ашиглаж зөв 
мэдээлэл оруулсан 

● Зохистой өнгө аястай 
● Бичигчийн дуу хоолой 

мэдрэгдсэн 

● Үгийг оновчтой сонгон, утга 
төгөлдөр хэллэг ашиглаж зөв 

● Өнгө аястай 
● Бичигчийн дуу хоолой тодорхой 

хэмжээнд мэдрэгдсэн 

● Үгийн сонголт, утга төгөлдөр 
хэллэг ашиглалт хязгаарлагдмал 

● Өнгө аяс жигд бус 
● Бичигчийн дуу хоолой 

хязгаарлагдмал 

● Үгийн сонголт, утга төгөлдөр 
хэллэг, мэдээлэл сонголт бага 
эсвэл байхгүй хязгаарлагдмал 

● Өнгө аяс бага эсвэл байхгүй 
● Бичигчийн дуу хоолой 

мэдрэгдэхгүй 

 
 
 
 



ХЭРЭГЛЭЭ/МЕХАНИК 
 4 

Онц 
3 

Сайн 
2 

Хөгжиж байгаа 
1 

Хөгжүүлэх шаардлагатай 
ӨГҮҮЛБЭР БҮТЭЭХ 

 
● Өгүүлбэр бүтээлт жигд, 

нэгдмэл, авцалдаатай 
● Өгүүлбэр бүтээлт дажгүй, 

авцалдаагүй биш 
● Өгүүлбэр бүтээлт жигд бус, 

авцалдаагүй байдал гарсан 
● Exhibits little or no control of 

sentence formation, including 
fragments and run-ons 

ХЭРЭГЛЭЭ/МЕХАНИК 
ТОМ ҮСЭГ 

ЗӨВ БИЧИХ ДҮРЭМ 
ЦЭГ ТАСЛАЛ 

ФОРМАТ 

● Том үсгийг зохих газар 
ашигласан, цэг таслал зөв 
тавьсан 

● Нийтлэг хэрэглэгддэг, тухайн 
ангийн төвшинд зохих үгсийг 
жигд зөв бичсэн 

● Олон догол мөрүүдийн 
форматыг зөв ашигласан 

● Том үсэг ашиглах, цэг таслал тавих 
дээр хааяа алдсан 

● Нийтлэг хэрэглэгддэг, тухайн 
ангийн төвшинд зохих үгсийг зөв 
бичсэн 

● Зарим догол мөрүүдийн 
форматыг зөв ашигласан 
 

● Том үсэг ашиглалт, цэг таслал 
тавилт жигд бус 

● Нийтлэг хэрэглэгддэг, тухайн 
ангийн төвшинд зохих үгсийг 
зарим үед алдаж бичсэн 

● Догол мөрүүдийн форматын 
ашиглалт хязгаарлагдмал 

● Том үсэг ашиглалт, цэг таслал 
тавилт алдаатай 

● Олон тооны зөв бичгийн алдаатай 
тул бичлэгийг уншихад хүндрэлтэй 

● Догол мөрүүдийн формат байхгүй 

 
 


