
АШУҮИС – Мэргэжил 
Дээшлүүлэх Институт
Цахим сургалтын систем ашиглаж шалгалт өгөх заавар



Цахим сургалтын системд нэвтрэх:

(Холбогдох) дарна.

http://elearning.mnums.edu.mn/

хаягаар хандах

http://elearning.mnums.edu.mn/


Цахим сургалтын системд нэвтрэх:

Нэвтрэх хэсэгт Суралцагчийн 
кодыг оруулна. 

/Ж-нь: cge1180123/

Нууц үг хэсэгт өөрийн 
Регистрийн дугаарын тоог
/ж-нь: 92102107/ бичээд 

холбогдох товч дарна.
Нууц үгийг нэвтэрсний дараа 

сольж болно.



Цахим сургалтын системийн бодлоготой танилцаж 
баталгаажуулах: /Өмнө нь системд нэвтэрч байсан 
бол энэ хэсэг гарахгүй/

АШУҮИС-н Цахим сургалтын систем ашиглах 
бодлогыг уншиж танилцаад Next товч дарах.



Цахим сургалтын системийн бодлоготой танилцаж 
баталгаажуулах: /Өмнө нь системд нэвтэрч байсан 
бол энэ хэсэг гарахгүй/

АШУҮИС-н Цахим сургалтын систем ашиглах бодлогыг уншиж танилцсан бол 
“I agree to the Сайтын бодлого” өмнө тэмдэглээд Next товч дарна.



Хичээлд нэвтрэх:

① Миний хичээлүүд цэсний доор байрлах  

хичээлийг сонгоход хичээлийн харагдах 

байдал ② – байдлаар харагдана. 

/Жич: Хичээлийн нэр өөр өөр байж болно./

①

②

③ - ийг дарж сорилыг нээнэ.

/Жич: Сорилын нэр өөр өөр байж болно./

③



Шалгалт эхлүүлэх:

1. Шалгалтыг эхлүүлэхээс өмнө Сорил хариулах 

зааврыг сайтар уншиж танилцана уу. Шаардлагатай 

бол тэмдэглэж авна уу.

2. Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа болон 

бусад мэдээлэлтэй танилцана уу.

3. Сорилд хариулах товч дээр дарж 

шалгалтыг эхлүүлэх



Шалгалт эхлүүлэх:

Хариултыг эхлүүлэх товч дарж шалгалтыг 

эхлүүлнэ. Шалгалтыг эхлүүлсэн бол хугацааг 

систем автоматаар тоолж эхлэх бөгөөд хугацааг 

зогсоох, шалгалтыг дахин эхлүүлэх боломжгүйг 

анхаарна уу.



Асуулт хариулах:

Асуултын 

дугаар, 

хариулсан эсэх, 

тухайн асуулт 

хэдэн оноотой 

эсэх мэдээлэл.

Асуултын 

харагдах 

байдал. Хамгийн 

зөв гэсэн нэг 

хариултыг 

сонгоно.

Нийт асуултыг харуулах хэсэг. Энэ 

хэсгээс аль асуултыг хариулсан, 

хариулаагүй болон одоо аль 

асуултуудыг хуудаслаж харуулж 

байгааг мэдэх боломжтой. Дугаарын 

доод хэсэг саарал өнгөөр будагдсан 

бол хариулсан асуултыг илтгэнэ. 

Цулгуй бол хариулаагүй асуултыг 

харуулна. Мөн эндээс харахыг хүссэн 

асуултын дугаар дээр дарж тухайн 

асуултруу шууд очих боломжтой.

Шалгалтыг шууд дуусгах бол энд 

дарна. Шалгалтыг дуусгах бол бүх 

хариултуудыг бөглөсөн эсэхийг 

сайтар шалгана уу.

Шалгалт дуусах хүртэл 

үлдсэн хугацааг харуулна.

Шалгалтын хугацаа 

дуусахад систем 

автоматаар 

шалгалтыг дуусгаж 

дүгнэх болно.



Тухайн хуудсан дахь асуултуудыг 

хариулж дууссан бол ДАРААГИЙН 

товчийг дарж дараачийн 

асуултууд бүхий хуудасруу 

шилжинэ.

Асуулт хариулах: - Хуудас шилжих

ӨМНӨХ товчийг дарж өмнөх 

асуултууд бүхий хуудасруу 

шилжинэ.



Хариулах оролдлогыг дуусгах 

товч дарж шалгалтыг дуусгана.

Асуулт хариулах: - Хариулах оролдлого дуусгах



Асуулт хариулах: - Хариулах оролдлого дуусгах

Бүх асуултуудыг хариулсан 

эсэхийг нягталж үзнэ үү.
Бүх асуултуудыг хариулсан 

эсэхийг нягталж үзнэ үү.



Асуулт хариулах: - Хариулах оролдлого дуусгах

Дахин хариулт өөрчлөх эсвэл 

дутуу үлдээсэн асуултыг бөглөх 

бол Хариулах хэсэг рүү буцах

товчийг дарж хариултын хэсэг рүү 

шилжинэ үү.

Бүх асуултуудыг хариулсан бол 

Сорилыг дуусгах товчийг дарж 

шалгалтыг дуусгана.

Сорилыг дуусгах товчийг дарахад Баталгаа хийх цонх 

гарна. Сорилыг дуусгах дарж шалгалтыг дуусгана. Болих

дарж шалгалтын хэсэг рүү шилжиж болно. Сорилыг дуусгах

дарсан тохиолдолд дахин шалгалтыг эхлүүлэх боломжгүй 

болохыг анхаарна уу.



Шалгалтын үр дүн: Системээс гарах

Шалгалтад хариулсан үр дүн харуулах хэсэг: 

Шалгалтын дүн харагдахгүй байж болно.

Шалгалт өгч дууссан бол Баруун дээд буланд байрлах 

Өөрийн овог нэрийн ард байрлах сумны дүрс дээр дарж 

ГАРАХ цэсийг сонгож системээс гарна.


