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Монгол хэлний түвшин тогтоох сорилго

Шалгуулагчийн нэр ()*+): ……………………….

Эхний хэсэг !"#$%200&'
• Дүрэм () (100&)
• Эх уншлага *+ (100&)
Хоёрдугаар хэсэг !"#, %100&'
• Сонсгол -+ (50&)
• Зохион бичлэг .( (50&)

“Нутаг” Монгол хэлний сургууль
Япон улс, Токио хот
2021 оны 5 сарын 15
14:00-16:00

Дүрэм () (100&)
A ,(-( 15.×1/015/)
123,(456(789:;<=>?@
____________
1. ABCDBEF
____________
2. цэнгэг

9. тасалбар

____________

10. уяач

____________

3. орон

____________

11. ханш

____________

4. хүсэх

____________

12. удах

____________

5. цээжлэх

____________

13. төлөх

____________

6. бэлдэх

____________

14. Шилдэг

____________

7. Харин

____________

15. Хялбар

____________

8. Заримдаа

____________

BGHIJ3KLM(10.×2/=20/)
123N456(789:;<=>?
1. Баатар ажил тараад гэртээ харих замдаа явна. …………………………….
2.. Ахыг эзгүй үед би ажлыг нь хийдэг. .……………………………………………….
3. Би зурагт үзэж байгаад унтчихсан. ……………………………………………….
4. Миний гэдэс өвдвөл яах хэрэгтэй вэ?…………………………………
5. Би мөнгөө бартлаа дэлгүүр хэснэ. ……………………………………………….
6. Бат оросоор ярихдаа муу. ……………………………………….
7. Нүүр гараа сайн угаагаарай…………………………………….
8. Хичээл дуусангуут гар утсаа асааж харсан.………………………..
9. Бороо орох нь . ………………………………
10. Би хүүхэд байхдаа их эрх байсан. .……………………………………………..

C. HOPM( 5.×2/010/)
1231QRS4$%&'(TU>:;<=>?
V:-WXY72Z[\]^_`ab? хоёр удаа
1. Гар утас c 88 99 67 43 ………………………………………
2. Түргэн тусламж 103……….………………………………….……….
3. Тэрбум ………..………………………………….……….
4. de×15＝.…..……………………………………………….
5. 20fe＝…………………………….……….
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DGHIJ3KLM(10.×3/=30/)
下記の「авах」という動詞を含む下線部分をモン ル語に直してく

さい。

VN: 本を買ってます。авч байна
1. ミルク買ってください。
2. バトはパンを買いに店に行きました。
3. モンゴル行きのチケットを買ってしまいました。
4. 新しいパソコン買いたいけど、買わなかったです。
5. c傘を買ったらすぐに使いました。
6. ghに、辞書を持って来ないでください。
7. 新鮮な野菜と果物を買おうとしています。
8. モンゴルのカシミア製品を(みんなで)買いましょう。
9. ある国はモンゴルから石炭を買い続けています。
10. 母にいいメガネ買ってあげたいなあと思います。
E.H(iM(5.×2/=10/)
123N4j9>i789:;<=>?
1GБи хэлсэн ч Батад явсангүй яв гэж тэр
2GklklDcmBncBopcABCqBcqBCrsBBc
3GtEtqcuvqccslEuwCcsBxByczsttckBycnBuBEcnByuB{cqB|cABy{cABCqBc
4GAB|cB}nnBCcwslulsc|lnDlEcnlqlDlycqtDttc{w}|c~•ywCqcnByF|Bqc
5Gруу онгоцоор Би Хөвсгөл явна

E.H€JM(5.×1/=5/)
1231QRS4$%&'(789:;<=>
1. •‚X)ƒ=„3…†Tb? ………………….
2. ‡‚Xˆ‰7Š‹Œ•6Tb?

………………….

3. ‡3Ž7•3•4•9:;<=>?

………………….

4. ‘’“”•に行きました。………………….
5. –%—˜%T™>a9š›? .………………….

だ
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FGHƒœ•žM(10.×1/=10/)
123Ÿ 7ƒœ4U>:;<=>?
V: иш(и )г. 子山羊
1. хав( )р 春
2. цэц(
3. ур(
4. өнд(

)г

花

)н 巧
)р 高い

5. шинж( )х 観察する
6. ич(

) х 恥じる

7. унш( ) х 読む
8. онг(.

) ц 飛行機

9. Ур( ) х. やぶける
10. ял(

4

)х 勝つ.
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Эх уншлага *+ (1) /0&
БАТЫН ХАЙРЫН ТҮҮХ 30点

( 5問✖ 6点)

Би Арикотой хоёр сарын өмнө их сургуулийн номын санд танилцсан. ТэрТокиогоос
ирсэн. Арико их хөөрхөн бас ухаалаг санагдсан. Тэр надад үнэхээр их таалагдсан.
Тэгээд би түүнтэй үерхэхээр шийдсэн. Олон орой бид хоёр гадуур зугаалсан. Хэд хэдэн
удаа кино үзсэн. Долоо хоногийн өмнө би тэднийд зочилсон. Тэгээд би Арикод “Би
чамд хайртай” гэж хэлсэн. Тэгээд Ариког үнссэн. Гэтэл тэр надад юу ч хэлээгүй.
Маргааш нь түүний буцах хугацаа болсон. Япон руугаа онгоцоор суугаад ниссэн. Би
түүнийг маш их санаж байна.
Асуулт 質問
1. Бат Арикотай хэзээ хаана танилцсан бэ?!
2. Тэр яагаад монголд ирсэн бэ?!
3. Арико аль улсын хүн бэ?
4. Арико ямар хүн бэ?
5. Та үүнийг уншаад ямар сэтгэгдэл төрсөн юм бэ?

Эх уншлага *+ (2) 30 点
123224155647894:;94<=<14>69??34( 5問✖ 6点)
<@ABC4DEF4GDH4ABHBIH4JKLHMI4NMHMOMM@4PQO4NPQCPR41M@BC4BIS4NMHMOHDI4DEF4
JKTMIC4P@PC4CKJHBIC4NMIFQUH4MVBHQMC4GDH4ABHWW4PQO4NPQFPHR4XKTMIQNMQY
ZR4[M@MM@4GDH4ABH4PQPTY
\42F]@4FKCF4CM@4]SC]4GDHJ4WH^4FWWVWW4T]]@A4LDDFW@4C_4TPIF4GDHJ4NKKFMHR48DCBIH4
TDSDDL4MOBHQMC4SWFOWWRXBISWWL4DF4FKCF4CM@4NMIHMM4GDH4@DD4CK@KKHMM4TM@KKQMC4
HM@MM4MQFQMC4GPHLPPF4GDH4ABHWW4PQO4NPQCPR4;CHWO4GPHLPTPF4CK@KKC4JMQ4C_4]SC]4
GDH4`4TM@LMC4GDH4NKaK4LDDFW@JWI4JMQ4C_4TPIF4GDH`4NM@KKC4HM@4JMQ4C_4GDDC4GDH`
GDDC4HM@4JMQ4C_NM@KKC4GDHBIH4JKL4JKL4GMMCMR
\bML4CM@4GDDC4GDHWWL4SMCFMO4NM@KKC4GDHJ4OM@HMFMH4JKQ4GDH4ABHWW4PQPT44
NPQPSOJPIR
cR4<I4SPFPCFY
[M@CU4HW@WQ4JKLMT4HMGM@J4SPFCU4K@F4JMQUC4FMdB@TMI4C_4BT4HPPOLPC4NMIFMHR
\4ePFCU4S]AB@4K@F4JMQFMM4VBHDD4K@HMFMHR
/RXMQ4HMGM@JY
\4?KQUC4]d]@4NKaK4K@F4JMQUC4^ML4WTWQO4TMIQFMHR
?@HMSQUC4JPQHPI4LMQTBCU4C]Q]]H]]@4TMGMILMC4NMIFMHR4fBVWWQNWQY4JW@4CKJHBIC4
LMQTB4HPQ4J]Q]d4TPICPPLPP4LMQTBQFMH4NPQ4K@HMSMQ4K@MHVMM4
TMGMICMR
g>QJMC4HMFML44hij
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>LKKQJ4kl
ZR4>QJMC4HMFML4PF4MQ_4GDHJ4P@VFPH4dWm
cR4[M@MM@4nMO4GDH4ABH4PQFPH4dWm4
/R4<I4SPFPCF4nMO4GDH4ABH4PQFPH4dWm
oR4XMQ4HMGM@J4nMO4GDH4ABH4PQFPH4dWm4
pR44XMCMI4CKJMHJ4TDSDDL4P@PC4CKJHBICTMM4VBCO4NMIFQMM@4GDH4ABHBIH4TW@TWC4
PQFPH4dWm4

Эх уншлага *+ (3 ) o0&

Засгийн газар өнөөдөр (2021.05.05) ээлжит хуралдаанаа
хийж, гаргасан шийдвэрийн талаар Шадар сайд
С.Амарсайхан, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Эрүүл мэндийн
сайд С.Энхболд нар мэдээллээ.
Сангийн сайд Б.Жавхлангийн мэдээлснээр, сүүлийн
өдрүүдэд вакцинд хамрагдах иргэдийн тоо буурчээ.
Тиймээс вакцинжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс
Засгийн газраас тодорхой шийдвэрүүд гаргасан байна.
Тодруулбал, вакцины хоёр тундаа хамрагдсан иргэддээ 50
мянган төгрөгийн урамшуулал олгохоор шийдвэрлэжээ
Сангийн сайд Б.ЖАВХЛАН: Нийслэлд хүнсний талон
авдаг 47 мянган насанд хүрсэн, вакцин хийлгэх ёстой
иргэн байдаг. Үүний 29 мянга нь вакцины нэгдүгээр
тундаа ч хамрагдаагүй байна. Мөн Улаанбаатарт төрөл
бүрийн халамжид хамрагддаг 211 мянган иргэн байна.
Үүний 81 мянган иргэн нь вакциндаа хамрагдаагүй байгаа
юм. Иймээс ирэх саруудад бүх төрлийн халамж, хүнсний
талоныг вакцинжуулалтад хамрагдсан эсэхээс шалтгаалж

.
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олгоно. Вакцинжуулалтад бүрэн хамрагдсан иргэдийн
дархлааг хадгалах, сэргээх зорилгоор 50 мянган
төгрөгийн витаминжуулалтын багц бэлдэж байсан. Гэхдээ
үүнийг вакцинд хамрагдсан иргэдийг урамшуулах
хэлбэрээр бэлэн мөнгөөр тооцож олгох шийдвэр гаргалаа.
Иймээс ард иргэд нийгмийн хариуцлагаа ухамрсарлан гэр
бүл, хайртай хүмүүсийнхээ төлөө вакцинжуулалтад
хамрагдах хэрэгтэй байна.

Асуулт 質問 зөв үү буруу юу, бурууг засаж бичээрэй
40点(10問✖ 4点)
本文を読んで下記の問題に○×をつけてください。間違いを直して書いてください。
( ) 1. Улаанбаатарт төрөл бүрийн халамжид хамрагддаг 29 мянган иргэн байна.
( ) 2. ирэх саруудад бүх төрлийн халамж, хүнсний талоныг вакцинжуулалтад
хамрагдсан эсэхээс шалтгаалж олгоно.
( ) 3. вакцинд хамрагдсан иргэдийг урамшуулах хэлбэрээр хүнсний талоноор тооцож
олгох шийдвэр гаргалаа.
( ) 4 вакцины хоёр тундаа хамрагдсан иргэддээ 50 мянган төгрөгийн урамшуулал
олгохоор шийдвэрлэжээ.
( ) 5. Нэгдүгээр тундаа хамаарагдаагүй 47 мянга насанд хүрсэн хүн байна.
モンゴル語を日本語に直してください。
1. Засгийн газрын ээлжит хуралдаан
2. Шадар сайд
3. витаминжуулалтын багц
4. Хүнсний талон олгох
5. Урамшуулал мөнгө

Амжилт хүсье !
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