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СЭТГЭХ ЧАДВАРЫН НАМРЫН ҮНЭЛГЭЭ - 2019

 Монгол Улсын Оюуны чадварын IQ төв нь эрхэм сурган хүмүүжүүлэгчид та бүхэнтэй хамтран “Сэтгэх чадварын намрын 
сорилго/үнэлгээ”-г 12 дахь  удаагаа  “Логиктой бодох” сэдвийн хүрээнд орон даяар зохион байгуулж байна.
 Хүүхдийн оюуны чадварыг бага наснаас нь хөгжүүлж, оюуны өндөр чадвартай сурагч, багачуудыг илрүүлэх, 
чадварыг нь баталгаажуулах, оюун ухааныг дэмжин хөгжүүлэх үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилготой намрын 12 
дахь удаагийн үнэлгээ/сорилгод идэвхтэй оролцож, логик сэтгэлгээ, эргэцүүлэн бодох чадвараа сорихыг хүсье. 

Сэтгэх чадварын намрын үнэлгээний зохион байгуулалт

Үнэлгээ нь ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ. ЕБС-ийн I-IX ангийн сурагчид оролцоно. Анги тус бүрээр нийт 9 ангиллаар  явагдана. /Үндэсний 
хэмжээний энэхүү үнэлгээ нь нээлттэй тул ерөнхий боловсролын ямар ч сургууль оролцох боломжтой/. 
Үнэлгээнд Оюуны хөгжил-IQ болон Сэтгэн бодохуй-TS хичээлд суралцаж байгаа сурагч бүрийг заавал хамруулна. Мөн 
оролцох хүсэлтэй анги, сурагчдыг нэмж оролцуулна. Намрын сорилго/үнэлгээний сэдэв, хариултын хуудсыг сурагчдын 
тоогоор Оюуны чадварын IQ төвөөс сургуулиудын зохион байгуулах комисст хүргүүлнэ. 
Сэдвийг 2019 оны 11-р сарын 20-ны өдөр задлаж, шалгалтыг авна.  
Намрын сорилго/үнэлгээг зохион байгуулсан сургуулийн комисс нь: 
 a) хариултын хуудсуудыг хураан авсны дараа сурагчийн мэдээлэл болон ID кодыг зааврын дагуу Excel-ийн файл 
     болгон нэгтгээд файлаа test@iqcenter.mn и-мэйл хаяг руу 11-р сарын 20-ны дотор илгээнэ.
 б) хариултын хуудсыг анги ангиар нь ангилан битүүмжилж, сургуулийн нэрийг бичиж, тоог хавсарган 2019 оны 11-р
      сарын 25-ны дотор Оюуны чадварын IQ төв (УБ хот, ГХЯамны баруун талын Гранд оффис төвийн 7 давхар)-д 
                 хүргүүлсэн байна. 
Сорилго/үнэлгээний дүн 2019 оны 12-р сарын 09-нд www.iqcenter.mn вэбд тавигдана. Сурагчид ID кодоо ашиглан өөрийн 
дүнгээ харах боломжтой. 

Намрын сорилгыг дүгнэх
1. Нийт оролцогчдын бодолт засалт, оноо тооцолтыг Оюуны чадварын IQ төв гүйцэтгэнэ.
2. Сорилгод оролцсон сурагчдыг ангилал тус бүрт эхний ТОП  5%-д шалгарсан сурагчдыг тодруулан батламж олгоно.
3. Сурагчид ID кодоо ашиглан өөрийн дүнгээ www.iqcenter.mn вэб-с үзэх боломжтой. 
4. Сургууль, анги бүрээр сурагчдын дүн мэдээг гарган батламжийн хамт сургуулиудад IQ төвөөс хүргүүлнэ. 

Оюуны чадварын IQ төв

Анхаарах зүйл
1. i) Зааврын дагуу хариултын хуудас дээрх сурагчийн мэдээлэл /аймаг, дүүрэг, ... овог, нэр/ болон ID кодыг Excel-ийн 

файл болгоод файлаа test@iqcenter.mn и-мэйл хаяг руу илгээнэ. Excel-ийн загвар файлыг www.iqcenter.mn вэб-с 
татаж авах боложтой.

        ii) Хариултын хуудсыг анги ангиар нь ангилан битүүмжилж IQ төвд илгээнэ. 
2. Оюуны чадварын IQ төв нь зөвхөн хариултын хуудас болон зааврын дагуу нэгтгэж файлыг email-ээр ирүүлсэн анги, 

сурагчдын материалыг засна. Бусад тохиолдолд засалт хийх боломжгүйг анхаарна уу!
3. Сурагчийн ID кодыг тухайн сурагчид үлдэх сэдвийн нүүрэнд хуулан бичнэ. Сурагчид ID-гаа ашиглан өөрийн дүнгээ харна.
4. Цагийг чанд баримталж, сорилгыг үнэнч шударгаар явуулна. I ангийн багшийн зааврыг анги бүрээр хувилан 

олшруулна. 
5. Сорилгын материал, хариултын хуудсыг хувилж олшруулж болохгүй.

2019.11.05 – 2019.11.15  : 

2019.11.20  :   

2019.11.20 – 2019.11.25  : 
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2019.12.11 – 2019.12.20  :

Сурагчийн тоогоор сэдэв, хариултын хуудас хүргүүлэх

Зохион байгуулах өдөр

Шалгалтын хариуны хуудас болон бүртгэлийн файл хүлээн авах

Дүн мэдээлэх өдөр
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