7-р анги
Сонгох даалгавар
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Принтер нь ямар үйлдэл хийдэг төхөөрөмж вэ?
/1 оноо/
А. Хэвлэх төхөөрөмж
Б. Мэдээллийг боловсруулах төхөөрөмж
В. Хувилах төхөөрөмж
Г. Мэдээллийг хадгалах төхөөрөмж
Баримт бичгийн нэрийг өөрчилж хадгалахдаа ямар команд ашигладаг вэ?
/1 оноо/
А. New
Б. Account
В. Save as
Г. Info
Аль нь зураг, дүрсийг өнгөөр дүүргэдэг команд вэ?
/1 оноо/
А. Color picker
Б. Brushes
В. Fill with color
Слайданд хөдөлгөөн оруулдаг цэс команд аль нь вэ?
/1 оноо/
А. Design
B. Transitions
C. Animations
Дараах командуудын үүрэг зориулалтыг бичнэ үү? /3 оноо/
Find what ……………………………………………………………....………………………………….…
Find In …………………………………………………………….......………………………………….….
Find Next ………………………………………………………………………………………………….…
Хүүхдүүдээ дараах командуудын үүргийг бичнэ үү? /3 оноо/
Pencil ..............................................................................................................................................................
Text..................................................................................................................................................................
Color picker......................................................................................................................................................
Хүүхдүүдээ доорх хоёр зургийг ажиглаад команд болон үүрэг зориулалтуудыг нь бичнэ үү.
/3 оноо/

А.

В.
А:……………...................................................................................................................................................
B: ……………………………………………….............................................................…………………………...

8.

Зургийг ажиглаж мэдээллийн дүрслэлүүдээс 5-ыг нэрлэн бичнэ үү. /Бичвэр, тоо, зураг, хэл яриа, хүснэгт, график,
диаграмм, дохио зангаа, дуу авиа
5 оноо/
Мэдээллийг дүрслэх
хэлбэрүүд

9.

Зургийн нэрс

Баримтанд зураг, бусад объект оруулах дараах командуудыг зөв харгалзуулна уу? /5 оноо/
1.[Insert]
[Picture]
a.Диаграмм оруулах
2.[Insert]
[Clip Art]
b.Файлаас зураг оруулах
3.[Insert]
[Shapes]
c.График оруулах
4.[Insert]
[Chart]
d.Бэлэн дүрс оруулах
5.[Insert]
[SmartArt]
e.Бэлэн зургийн сангаас зураг оруулах
Хариу: 12345-

10. Хүүхдүүдээ дараах командуудыг зөв харгалзуулаарай.
Команд
Title bar
Minimize
Restore Down
Close
Toolbox
11. Хүүхдүүдээ дараах командуудыг нөхөж бичнэ үү?
A.
B.
C.
D.
E.

/5 оноо/
Үүрэг зориулалт
Ажлын хуудсыг дээш, доош гүйлгэх
Paint программын тухай тусламж
Ажлын багаж, хэрэгслүүд
Ажлын хуудсыг томруулж, жижигрүүлж харуулах
Ажлын хуудсыг taskbar руу шилжүүлэх
/5 оноо/

Объектод хөдөлгөөн оруулахдаа..................................................командыг ашигладаг.
Слайдаа хэвлэхдээ........................................................................командыг ашигладаг.
Объектод хөдөлгөөн хийж гарч ирэх.............................................................команд юм.
Объектод хөдөлгөөн хийж алга болох..........................................................команд юм.
Объектод онцлог хөдөлгөөн оруулах ...........................................................команд юм.

Задгай даалгавар
1.

Хүүхдүүдээ дараах командуудын үүргийг бичнэ үү? /5 оноо/

2.

Хүүхдүүдээ командуудын нэр, гараас биелэгдэх товчлууруудын хамт бичээрэй. /3 оноо/

3.

Хүүхдүүдээ дараах командуудын үүрэг зориулалтыг бичнэ үү?
Зураг

4.

Команд

/3 оноо/
Үүрэг зориулалт

Хүүхдүүдээ дараах командуудыг сумны дагуу гүйцэтгэж ямар ямар үйлдэл хийж байгааг тайлбарлана уу? /3 оноо/
1.

2.

5.

Хүүхдүүдээ гэрт ордог объектуудыг хүснэгтэнд зөв бөглөж, Монгол гэрийн давуу болон сул талуудыг бичээрэй. Цаваг,
хана, хаалга, дээвэр, туурга, унь, тооно, өрх, шал, гэрийн цагаан бүрээс, багана. /5 оноо/
Гэрийн модон эдлэл

6.

Гэрийн бүрээс

Командууд

Дараах командуудыг харгалзуулна уу. /5 оноо /

Үүрэг зориулалт /монгол тайлбар/

8.

Дараах командуудыг зөв харгалзуулна уу?

Шулуун ба тахир шугам

1. New slide

Харандаа

2. Normal

A.Бичвэр нэмэх

I.

Бийрээр

B.Интернэтээс зураг
оруулах
3. Slide Sorter C.Хүснэгт оруулах

Дүүргэх

4.Shapes

D.Шинээр хуудас нээх

IV.

Гурвалжин дөрвөлжин
дугуй

5.Slide Show

V.

Тэгш өнцөгтөөр

6.Text Box

E.Жагсаалт хэлбэрээр
харуулах
F.Дүрс оруулах

Тамга ломбо

7.WordArt

VII.

Бичвэр

8.Online
Pictures
9.Table

G.Бүтэн дэлгэцээр
харуулах
H.Энгийн хэлбэрээр
харуулах
I.Схем болон бүдүүвч
оруулах
J.Бичвэрийг гоёмсог
хэлбэртэй бичих

Баллуур
Томруулдаг шил

9.

Гэрийн сул тал

Хүүхдүүдээ дараах хүснэгтийг бөглөнө үү? /5 оноо/
Зураг

7.

Гэрийн давуу тал

Хүүхдүүдээ дараах командуудыг зөв холбоорой.

Зураг

10.SmartArt

/5 оноо/

Командууд

Үүрэг зориулалт

History

Дараа үзэх

Great a video or post

Таалагдсан бичлэг

Liked videos

Мэдэгдэл

Home

Youtube аппууд буюу функцүүд

YouTube apps

Бичлэг байршуулах

Messages

Захиалгууд

Trending
Notifications
Watch later
Subscriptions

Зурвас
Хандлага
Түүх
Нүүр

II.
III.

VI.

VIII.
IX.
X.

/5 оноо/

Бүтээх даалгавар
1.

Хүүхдүүдээ дараах командуудыг зөв байрлуулж, үүрэг зориулалтыг нь бичээрэй. /7 оноо/

Командууд:
 Хатуу дискний нэр
 Файлын зам
 Хавтсыг төлөөлсөн
дүрс
 Файл
 Sample дэд хавтас
 Хавтаснууд

2.

Хүүхдүүдээ доорх бичвэр мэдээллийг бичнэ үү?

Үүрэг зориулалтууд
1
2
3
4
5
6

/7 оноо/

Нэг гэр бүлийн амьдрах хэв шинж ойлголцол, соёл ахуйгаас урган төлжиж хүмүн ай болсныхоо хүрээнд хэл соёл, сэтгэлгээ, дүр төрх нэгтэй
нэгэн бүл ардууд нь өөр гарвал угсаанаас хэлний ай, оюун сэтгэлгээ, дүр төрхөөрөө нэжгээд ялгардаг. Иймээс үгэн хэлхээгээр ойлголцоход
хамгийн хялбар бөгөөд газрын эн, оршин тогтнолоороо хамтын хариуцлага хүлээдэг харилцааг үндэстний дотоод харилцаа гэнэ.
1. Хөгжингүй нийгэмд үндэстний харилцаа нь хүний амьдрах орон зайд ч тулган шаардалтыг тухайн хүний хорт үйлдлээс хамаарч,
амьдрах эрхтэй, амьдрах эрхгүй хүмүн гэж ялган салгаж жаягласан байдаг.
2. Нийгмийн харилцаа буюу үндэстний оюун бодлын хэв шинжид хүн өөрийн орон зайг амьдрах эрхээр хамгаалах, дархлалын төлөө
тэмцэн харилцаанд ордог.

3.

Хүүхдүүдээ дараах алхамуудыг гүйцэтгэж гэрийн хаалга зураарай /7 оноо/
1-р алхам Rectangle буюу тэгш өнцөгт дүрсээ идэвхжүүлж Size командаас
3 эсвэл 4 дэх өргөний сонголтыг хийнэ.
2-р алхам Хаалганы гадна талын хүрээг зурна.
3-р алхам Fill with color командыг идэвхжүүлж өнгийн сонголтоос шар
өнгөөр хүрээг, улаан өнгөөр тэгш өнцөгт дүрсэн доторхыг будна.
3-р алхам Хаалганы дотор талын өнгийг Edit colors командын өнгүүдээс
сонголт хийж саарал өнгөөр будна.
4-р алхам Line буюу дан зураасаа идэвхжүүлж Size командаас 2 дахь
өргөнийг сонгоно.
5-р алхам Хаалганы дотор талаар нь хүрээ үүсгэх өлзий хээ, хаалганы голд
байрлах өлзий хээгээ зурна.
6-р алхам Fill with color командыг идэвхжүүлж өнгийн сонголтоос цагаан
өнгийг авч будна.

4.

Хүүхдүүдээ дараах алхамуудын дагуу үйлдлийг гүйцэтгэж командуудыг ашиглаарай.

/7 оноо/

