
 

　　　　　　Сонсох даалгавар  聴解(50点）  
  
1. Зургийг хараад Монголчууд хэзээ ямар баяр тэмдэглэдэгийг таах 
гээд оролдоод үзээрэй. （１）～（６）に当てはまる行事を
（ア）～（ヵ）の中から選んでください。（１０点） 
  
（１）　1 сарын 1     (イ) ……………….                                       
              
（２）　3 сарын 8    ( カ)………………………. 
（３）　7 сарын 11, 12    ( ア). ………………… 
（４） 　6 сарын 1        (ウ)……………………… 
（５）　11 сарын 26  …( オ　)……………… 
（６）　1 сард эсвэл 2 сард  ( エ　)………………… 
  
(ア)     наадам （イ）шинэ жил   (ゥ）хүүхдийн баяр 
(ェ） цагаан сар   （オ）улс тунхагласаны баяр 

   (ヵ）эмэгтэйчүүдийн баяр) 
  
 2. Бичлэгийг сонсоод дутуу үгийг нөхөж бич. （１）～
（５）に入っている単語を聞き取って、書いてください。
（１０点） 
  
А: Баяр ямар         (1)          юм бэ? Хичээлээ           (2)         
хийхгүй юм. 
Б: Харин тийм. Тэр чинь ном харахлаараа            (3)      нь 
хүрдэг, хоол харахлаараа        (4)       нь             (5)               хүн 
байгаа юм. 



(1) …………залхуу…………………………………. 
(2) …………огт………………………………. 
(3) ……….   нойр………………………………. 
(4) …………инээд………………………………. 
(5) …………хүрдэг …………………………. 
  
 3. Бичлэг сонсоод орхисон үгийг нөхөж бич. （１）～（１
０）に入っている単語を聞き取って、書いてください。（１
０点） 
  
  
Гадаадын хүн         (1)                            (2)          сурахад ганц 
нэг хэцүү зүйл байдаг.  Япон,       (3)           хүнд л , р 
гийгүүлэгч, о, у, ө, ү эгшгийг ялган 
дуудах             (4)                 байдаг. 
Харин европ,             (5)                 хүнд өгүүлбэрийн бүтэц 
төвөгтэй байдаг. 
    (6)      монгол хүмүүс       (7)         зүйлийг олон янзаар 
хэлдэг нь 
          (8)             гадаадын         (9)              тулгардаг бас нэг     
      (10)          юм. 
  
  
(1) ………монгол ……………………………………. 
(2) ………хэл…………………………………. 
(3) ………хятад …………………………………. 
(4) ………хэцүү………………………………. 
(5) …….   Америк …………………………………. 
(6) ………бас …………………………………. 
(7) ………нэг…………………………………. 
(8) ………олон ………………………………. 
(9) ………хүмүүс …………………………………. 
(10) …… асуудал…………………………… 
  



4. Дараах өгүүлбэрүүдийг сонсоод зөв хариултыг а-г дотроос 
сонгоно уу. （５問ｘ４点）（２０点） 
  
a.  Дараах зарыг сонсоод та юу хийх бэ? а-г の中から正当な回答を
選んでください。 
  
      а.  Онгоцонд сууна. 
      б. Онгоц газардана. 
      в. Суудлын бүсээ зүүнэ. 
      г. Чингис хаан онгоцны буудал явна. 
  
b. Цүнхэн дотор юу байсан бэ?  а-г の中から正当な回答を選んでく
ださい。 
  
      а. Гар утас, даатгал, бэлэн мөнгө, компъютер 
      б. цүнх, компъютер, карт 
      в. компъютер, паспорт, газрын зураг 
      г. Цүнх алга болсон. 
  
c. Та юу хийх вэ?　　а-г の中から正当な回答を選んでください。 
  
       а. Хүлээх хэрэггүй. 
       б. Монголд анх удаа очино. 
       в. Хуудас бөглөөд хүлээнэ. 
       г. Монгол явна. 
  



d. Алга болсон хүүхдийн талаар хамгийн зөв хариулт аль нь вэ?　а-
г の中から正確な回答を選んでください。 
  
      а. Бат таван настай. Улаан цамц, цэнхэр өмд, хар 
гуталтай. 
      б. Болд таван настай. Цэнxэр цамц, хар гуталтай. 
      в. Бат таван настай. Аав, ээжтэйгээ кино үзсэн. 
      г.  Бат дэлгүүрт улаан цамц авсан. 
  
e.  Дорж ямар хүн бэ? а-г の中から正確な回答を選んでください。 
  
      а. Дорж Улаанбаатар явсан. 
      б. Дорж Улаанбаатарт  дуртай. 
      в. Дорж аав ээж дүүгийн хамт амьдардаг. 
      г.  Дорж эдийн засагчаар ажилладаг. 
  
 


