
2021 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ГАзАРзүЙ ХИЧЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БЛЮПРИНТ

   Шалгалтын нэр   Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

   Хугацаа   80 минут

   Даалгаврын тоо   1-р хэсэг сонгох хэлбэрийн 50 тест 76 оноо
  2-р хэсэг нөхөх хэлбэрийн 4 даалгавар 24 оноо

   Даалгаврын хэлбэр   Сонгох хариулттай асуулт болон нөхөх хэлбэрийн даалгавар

   Агуулгын харьцаа № үндсэн агуулга
Танин мэдэхүйн түвшин Нийт

Сэргээн 
санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан 

шинжлэх
Даалгаврын 

тоо Эзлэх хувь

1 Гео-Орон зайн дүрслэл 0 1 2 1 4 7.4

2 Дэлхий бидний орон гэр 2 3 1 2 8 14.8

3 Хүн ам ба суурьшил 2 1 3 3 9 16.7

4 Байгаль нийгмийн орчин 1 2 2 1 6 11.1

5 Байгаль нийгмийн 
хамаарал бүс нутаг 2 1 3 - 6 11.1

6 Чулуун мандал 1 2 1 - 4 7.4

7 Хийн мандал 2 2 2 2 8 14.8

8 Усан мандал - 3 1 2 6 11.1

9 Шим Мандал 1 1 1 - 3 5.6

Нийт даалгаврын тоо 11 16 16 11
54 100

Эзлэх хувь 20 30 30 20 

БОЛОвСРОЛЫН үНЭЛГЭЭНИЙ ТӨв

БАТЛАВ. БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

 ЗАХИРАЛ                                  Л.ГАНБАТ



№ АГУУЛГА ДЭД АГУУЛГА  АНГИ

1 Гео-Орон зайн 
дүрслэл

Глобус, Газарзүйн зураг (сэдэвчилсэн болон байрзүйн зураг, газарзүйн зургийн тусгаг, зурагзүйн 
дүрслэлийн аргууд, масштаб, газарзүйн солбилцол, нийгэм эдийн засгийн судалгааны аргууд-нийгэм, 
эдийн засгийн газарзүйн судалгаанд график, диаграмм, ГМС, ЗТС, Google Earth ашиглах ) 

VII- XI

Гео орон зайн технологи (зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн систем, Google Earth, Google 
map, GPS ) X, XI

2 Дэлхий бидний 
орон гэр

Галактик ба нарны аймаг - нар, сар, дэлхийн харилцан байрлал - цагийн бүс VII-X

Дэлхийн улсуудын хөгжлийн ялгаа, хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс, хүний хөгжлийн индекс, даяаршил, 
дангаарчлал XI

3 Хүн ам ба 
суурьшил

Дэлхийн хүн амын тоо, өсөлт (хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийн хэв шинж,хүн амын тоо өсөлт, хүн амзүйн 
бодлого, нөлөөлөх хүчин зүйл, хэтийн төлөв), байршил, шилжилт (хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр 
эрхлэлт, ажилгүйдэл), нягтшил, хүн амын нас, хүйсийн бүтэц , угсаатны бүтэц (угсаатны бүрэлдэхүүн, 
арьс, хэл, шашны ялгаа тархалт, байршил, соёл, зан заншил), хотжилт (хот, хөдөөгийн хүн ам хотжилт, хот 
байгуулалтын хэлбэр)

VII - XI

4 Байгаль 
нийгмийн орчин

Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв,байгалийн нөхцөл , нөөц 
(шавхагдах, үл шавхагдах нөөц), - аж үйлдвэр (аж үйлдвэрийн хөгжил, байршил, бүтэц, цахилгаан эрчим 
хүч үйлдвэрлэл, уул уурхайн олборлох үйлдвэр, боловсруулах аж үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, хөнгөн 
үйлдвэр) - хөдөө аж ахуй (ХАА-н эдэлбэр газар, мал аж ахуй, туслах аж ахуй, эрчимжүүлсэн мал аж ахуй, 
газар тариалан, усалгаатай тариалангийн үйлдвэрлэл, хамгаалагдсан хөрсний тариалан) - Дэд бүтэц (дэд 
бүтцийн төрлүүд, зам тээвэр, аялал жуулчлал, үйлчилгээний салбар)-газар ашиглалт

IX

5

Байгаль 
нийгмийн 

хамаарал бүс 
нутаг

Газарзүйн бүрхэвч (газарзүйн бүрхэвч, газарзүйн бүрхэвчийн шинж чанар)-газарзүйн бүс, бүслүүр 
(газарзүйн бүс, уулын босоо бүслүүр) VII, VIII, X

Байгаль ашиглалт-хамгаалал-тогтвортой хөгжил VIII, IX

Монгол орны эдийн засгийн бүс нутгууд (нийгэм, эдийн засаг,газарзүйн байрлал, хүн ам, аж үйлдвэрийн 
онцлогийг тодорхойлох, харьцуулах) IX

6 Чулуун мандал
Монгол орны геологийн хөгжил-дэлхийн гадарга, дотоод бүтэц-, чулуун мандлын бүтэц, шинж чанар, 
эрдэс ашигт малтмал-эндоген ба экзоген үйл явц ( тектоник хавтангийн хөдөлгөөн, газар хөдлөлт, галт 
уулшил, рельефийн хэлбэрээр гадаад хүчний үйл ажиллагааны төрлүүдийг тодорхойлох)

VII, VIII, X

7 Хийн мандал

Цаг агаар ба уур амьсгал-Агаар мандлын шинж чанар, үе давхарга (найрлага, үе давхарга), Дулаан ба 
даралтын хуваарилалт (нарны цацраг, агаарын температур, дэлхийн дулааны баланс, агаарын даралт, 
даралтын хуваарилалт), Агаарын хөдөлгөөн, орчил урсгал(салхи, агаарын масс, фронт, агаарын ерөнхий 
орчил урсгал, циклон, эсрэг циклон), агаарын чийг тунадас(үүлшилт, агаарын тунадас), Уур амьсгалын 
өөрчлөлт

VII, VIII, X

2021 ОНЫ ЭЕШ-ЫН ГАзАР зүЙН ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭв ДААЛГАвРЫН АГУУЛГЫН ХүРЭЭ



8 Усан мандал

Усан мандлын бүрэлдэхүүн, шинж чанар (Усан мандлын бүрэлдэхүүн, байгаль дахь усны эргэлт)-хуурай 
газрын ус (гол, мөрөн, нуур, намаг, мөс, мөсөн гол, цэвдэг, газар доор ус, цасны шугам)- дэлхийн далай 
(далайн ёроолын хотгор, гүдгэр,  шүрэн арал, далайн нөөц баялаг, далайн усны шинж чанар, далайн 
хэсгүүд, далайн урсгал ба уур амьсгал ) тэнгисийн ус-усны ашиглалт, хамгаалалт

VII-VIII-X

9 Шим Мандал Дэлхийн хөрс, ургамал, амьтан-биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар(биомандлын шинж чанар, 
экосистем), хөрсний бүрэлдэх үйл явц, шинж чанар, тархалт VII,VIII, X

2021 оны ЭЕШ-ын Газар зүйн хичээлийн сэдэв, даалгаврыг суурь, бүрэн дунд боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн 
заавал судлах агуулга дахь танхимаар судалсан агуулгын хүрээг хамруулан тодорхойлж гаргасан. Гэхдээ хүснэгтэд заагдсан 

агуулга нь тухайн шалгалтын даалгаврын тооноос хамаарч бүрэн хамрах албагүйг анхаарах хэрэгтэй.

БОЛОвСРОЛЫН үНЭЛГЭЭНИЙ ТӨв


