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Түрийн ордны түүх, бүтэц, зохион байгуулалттай танилцаж, бусдад тайлбарлах

Түрийн ордны үүсэл, хүгжил

Түрийн ордонтой биечлэн болон цахимаар танилцах

Түрийн ордны зохион байгуулалт

Хэлэлцүүлэг

Виртуал аялал

“Түрийн ордон” видео 

1. Түрийн ордон – Монгол Улсын түрийн эрх барих дээд байгууллагууд байнга 
байрлаж, үйл ажиллагаа явуулж байдаг Монголын архитектур, хот байгуулалт, 
үндэсний түүх, соёл, уламжлал, дизайн урлагийн нэгдмэл зохицлыг 
илэрхийлсэн түрт ёсны хүндэтгэлийн байгууламж.

2. Түрийн ёслол хүндэтгэлийн цогцолбор - Гадаад орнуудын түр засгийн 
тэргүүний уулзалт, итгэмжлэх жуух бичиг хүлээн авах, гардуулах ёслол болон 
түрийн шагнал, одон, медаль гардуулах ёслол зэрэг түрийн хүндэтгэлийн 
ёслолын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагддаг цогцолбор. Түрийн ордны 
үмнү хэсэгт байрлана.

3. Хүндэтгэлийн үргүү гэр - Хүндэтгэлийн үргүү гэрийн загварыг монголчуудын 
түрт ёсны уламжлал, түүхэн замнал, түүний бэлгэдэл, орон зай, интерьерийн 
оновчтой шийдлийг харгалзан зохиосон. Хүндэтгэлийн үргүү гэрт улс орны 
томоохон үйл явдал, гадаад улсын болон олон улсын байгууллагын дээд 
хэмжээний зочин түлүүлүгчдийн айлчлалын үеэр хүндэтгэл үзүүлэх үйл 
ажиллагаа зохион байгуулагддаг.

4. Нэгдсэн хуралдааны танхим – Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан 
зохион байгуулагддаг танхим. Уг танхимыг “Их Хуралдай” танхим гэж 
нэрлэдэг.

5. Байнгын хорооны хуралдааны танхим – Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 
хуралдаан зохион байгуулагддаг танхим. “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин 
Д.Сүхбаатар”, “үндсэн хууль”, “Их засаг” гэсэн 4 танхимд Улсын Их Хурлын 
Байнгын хороод хуралддаг.

ЗОРИЛТ

СЭДВИЙН АГУУЛГА:

СУРГАЛТЫН АРГА:

ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХүүН:

ПАРЛАМЕНТЫН БОЛОВСРОЛ

Түлхүүр үг

Түрийн ордон
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• “Түрийн ордон” видеог үзүүлнэ. 

• Сурагчийн гарын авлагаас Түрийн ордны талаар болон түүхэн үүрчлүлтийн 
талаарх мэдээллийг танилцуулна.

• “Парламентын боловсрол” цахим хуудсанд зочилж виртуал аялал хийнэ. 

• Виртуал аяллын дараа сурагчидтай дараах асуудлын хүрээнд хэлэлцүүлэг 
үрнүүлнэ.

- Түрийн ордонд ямар, ямар танхим байдаг вэ?

- Түрийн ордны аль хэсэг, танхим таалагдав? Яагаад?

- Та аль хэсгийг бусдад онцгойлон танилцуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ? 
Яагаад?

• Дасгалыг хэрхэн хийх зааврыг танилцуулж, гүйцэтгэх хугацаа олгоно.

Зааврын дагуу, түрийн ордны тухай бяцхан ном бүтээгээрэй.

Ангийн сурагчдыг 3 багт хуваана. Багуудад дараах сэдвийг хуваарилж, 
танилцуулга бэлтгүүлнэ. 

1. Түрийн ордонд ямар ямар байгууллага байрладаг вэ?

2. Түрийн ордны түүхийн талаар мэддэгээ бичээрэй!

3. Түрийн ордонд ямар ямар танхим байдаг вэ?

үЙЛ АЖИЛЛАГАА

1. Сэдэлжүүлэлт

2. Шинэ мэдлэг бүтээх

3. Бататгал

Дасгал ажил 1

ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ:

БАГШИЙН ГАРЫН АВЛАГА 15 - 17 НАС
Түрийн ордон
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Дасгал ажил 1Дасгал ажил 1
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Дасгал ажил 1Дасгал ажил 2
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