
2021年 ノタック モンゴル語秋季検定試験

Эхлэн суралцагч ⼊⾨

点数は以下通りです。

筆記テスト

⽂法：２０ x ３点 = ６０点
語彙：２０ x ２点 = ４０点
表現：２０ x ２点 = ４０点
読解：１０ x ６点 = ６０点

聴解：１０ x ５点 = ５０点

合計：２５０点

📖 Дүрэм (⽂法) 20X3点

下線のところに最も適切なものを選んでください。

例：

- Бат хэзээ ________________ бэ?

- Өчигдөр

ирсэн ирдэг ирнэ ирэх

- Би хөдөө яв ________________

дэг даг дөг дог

- Өчигдөр уулз ________________

сан сэн сон сөн

- Хоол ид ________________

ъя ье ьё

- Би дүү ________________ авсан.

гээс гаас ээс аас

- Энэ ________________ ном мөн үү?

та таны миний танд

- Та монгол хэл ________________ ярьдаг уу?

аар ээр оор өөр

- Маргааш уулз ________________ .

аарай ээрэй оорой өөрэй

- Энэ багш ________________ ном.

ийн ын н ны

- Хамт хоол хий ________________

е ье ъа я

- Би маргааш үз ________________ .

на нэ но нө

- Энэ Батын ном мөн ________________ ?

вэ? бэ? үү? юу?

- Энэ хэний ном ________________ ?

уу? үү? бэ? юу?

- Цай уу ________________

аарай ээрэй гаарай гээрэй

- Би ________________ дуртай.

ном номонд номыг номоор

- Би ________________ ном өгсөн.

Батад Батат Батаас Бат

- Та ________________ ирсэн үү?

Монголоор Монголын Монголоос Монгол

- Та өчигдөр ________________ үү?

ирсэн ирдэг ирнэ ирье
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- Энэ таны ________________ ном уу?

найзаар найзтай найзын найзаас

- Энэ 540 төгрөг.

таван зуун таван зуун дөчин таван зуу таван зуун дөч

- Та ________________ юу?

машин машинтай машинаас машины

📖 Үгийн сан (語彙) 20X2点

次の課題を読み、下線の所に⼊る⼀番適切な語彙を選んでください。

例：

- Бат хаашаа ________________ (⾏きました) бэ?

- Хөдөө

явсан үзсэн уншсан унтсан

- Энэ юу вэ?
- Энэ ________________ (本）

ном дэвтэр үзэг сонин

- Тэр юу вэ?
- Тэр ________________ (壁)

хаалга бал хана үүд

- Өчигдөр та юу хийсэн бэ?
- Хөгжим ________________ (聞いた）

үзсэн сонссон уншсан уусан

- Энэ ямар үнэтэй вэ?
- ________________ (1000) төгрөг.

Зуун Сая Далан Мянган

- Бат хэзээ ирэх вэ?
- Бат ________________ ирнэ. (明⽇).

маргааш өчигдөр өдөр болгон уржигдар

- Өглөөний хоолонд юу идсэн бэ?
- Би ________________ (パン） идсэн.

талх нохой муур ном

- Та өдөр бүр ном уншдаг уу?
- Үгүй ________________ (ときとき）уншдаг.

үргэлж хаалга маргааш хааяа

- Өглөө бүр юу хийдэг вэ?
- Эхлээд шүдээ ________________ (磨く).

ирдэг явдаг өгдөг угаадаг

- Та өчигдөр орой юу хийсэн бэ?
- Би ĸино ________________ (⾒た）.

уулзсан дуулсан үзсэн гүйсэн

- Би найзтайгаа цэцэрлэгт ________________ (歩いた）.

үсэрсэн тоглосон харсан алхсан

- Маргааш орой завтай юу? Хамт ________________ (冷たい）шар айраг уух уу?

хүйтэн халуун сайн ном

- Би их сургуульд франц хэл ________________ (教えている）.

унтдаг заадаг сурдаг асуудаг

- Та хаана ________________ (住んでいます）вэ?

- Японд.

амьдардаг буудаг уулздаг хардаг

- Манай гэрийн урд улаан машин ________________ (⽌まって）байна.

зогсож сууж дуулж сэтгүүл

- Банĸ хаана байдаг вэ?
- Банĸ ________________ (病院）хажууд байдаг.

шуудангийн эмнэлгийн номын сангийн сургуулийн

- Та хэзээ Монгол явах вэ?
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- ________________ (秋) явна.

Сайн Нохой Намар Номын сан

- Монголын өвөл ямар вэ?
- Монголын өвөл ________________ (寒い）

халуун сайн урт хүйтэн

- Та маргааш юу хийх вэ?
- Би найзтай ________________ (会う).

уулзана тарна босно айна

- Энэ ном ямар ном бэ?
- Энэ ном ________________ (⾯⽩い).

хүйтэн халуун сонирхолтой гар утас

- Танд ________________ (消しゴム）байна уу?

цонх цамц нохой баллуур

📖 Өгүүлбэр (表現) 20X2点

下線の所に最も適切な表現を選んでください。

例：

- Ойрд уулзсангүй шүү. (最近、会っていませんね）

- Тэглээ, ________________

сайн уу? баяртай. уулзалгүй удлаа (しばらく会わなかった）. баярлалаа.

- Та гэрийн даалгавраа хийгээрэй.
- ________________

За ойлголоо. Уучлаарай. Яах гэж байна вэ? Баярлалаа.

- ________________
- Маргааш явна.

Хэзээ явах вэ? Хэн явах вэ? Юугаар явах вэ? Хаашаа явах вэ?

- Энэ таны хоол. Сайхан хооллоорой.
- ________________ .

За баярлалаа Баяртай Баяр хүргэе Тэгэхгүй

- Энэ ________________
- Таван мянган төгрөг.

юу вэ? ямар үнэтэй вэ? хэн бэ? хэдийг авах вэ?

- ________________
- Байна байна.

Танд асуулт байна уу? Хэзээ ирэх вэ? Хэдэн төгрөг вэ? Юу байна вэ?

- ________________ ?
- Архангайгаас ирсэн.

Хэзээ ирсэн бэ? Хаанаас ирсэн бэ? Хаашаа явсан бэ? Хаана ирсэн бэ?

- Сонин сайхан юу байна?
- ________________ .

Тайван сайхан Муу байна Баяртай Хөөрхөн

- Гадаа гоё байна шүү.
- ________________

Харин тиймээ. Яасан бэ? Хэн бэ? Үгүй.

- Маргааш хамт хоол идье.
- ________________

Тийм үү? Тэгье тэгье. Тэгсэн. Тэгэх.

- ________________
- Тэгье тэгье, хаана уулзах вэ?

Шар айраг уух уу? Америĸаас ирсэн үү? Таны ном уу? Хэцүү юү?

- Маргааш ________________
- Тиймээ. Хамт ĸино үзэх үү?

сайн байна уу? хэдэн настай вэ? завтай юу? ямар үнэтэй вэ?

- ________________
- Энэ минийх.

Хэний найз вэ? Энэ хэнийх вэ? Хэн бэ? Юу вэ?
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次の表現に当たるモンゴル語を選んでください

例：

- これは何ですか。

Энэ юу вэ? Тэр хэн бэ? Ямар вэ?

- あした、歌を歌います。

Маргааш сонин уншина. Маргааш ĸино үзнэ. Маргааш дуу дуулна.

- あなたは誰と会いますか。

Та хэнтэй явах вэ? Та хэнтэй уулзах вэ? Та хаана уулзах вэ?

- 私は図書館にいます。

Би номын санд байна. Энэ номын сан. Би ном авна.

- 劇場は⼤学の隣にあります。

Театр их сургуулийн өмнө байдаг. Театр их сургуулийн хажууд байдаг. Театр явж байна.

- あなたは何を買いますか。

Та юу өгөх вэ? Та юу авах вэ? Та юу идэх вэ?

- 朝起きて何をしますか。

Өглөө босоод юу хийдэг вэ? Өглөө босоод юу иддэг вэ? Өглөө босоод юу үздэг вэ?

- ⽇曜⽇にうちに来てください。

Бүтэн сайн өдөр хамт явъя. Бүтэн сайн өдөр манайд ирээрэй. Хагас сайн өдөр манайд ирээрэй.

- 私は昨⽇、⽥舎から⾞で来ました。

Би өчигдөр хөдөө явсан. Би өчигдөр хөдөөнөөс машинаар ирлээ. Би өчигдөр хотоос машинаар ирлээ.

📖 Уншлага 1(読解) 5x6点

以下の⽂章を読み、１〜５の質問の対し、最も適切な答えを選んでください。

Энэ бол Бат. Бат Монгол улсын их сургуулийн оюутан. Бат мэдээллийн технологи сурдаг. 
Бүтэн сайн өдөр Бат машинаар хөдөө явсан. Батын аав ээж хөдөө амьдардаг. 
Батын дүү бас хөдөө амьдардаг. Бат оюутны байранд найзтайгаа амьдардаг. 
Батын хичээл 9 цагт эхэлдэг. Тэгээд 15 цагт тардаг. Дараа нь Бат номын санд хичээлээ хийдэг. 

- Бат хаана сурдаг вэ?

их сургуульд хөдөө бага сургуульд оюутан

- Бат юу сурдаг вэ?

англи хэл мэдээллийн технологи их сургууль тоо

- Бүтэн сайн өдөр Бат юу хийсэн бэ?

сургууль явсан хөдөө явсан хоол идсэн аав ирсэн

- Батын дүү хаана амьдардаг вэ?

хотод оюутны байранд хөдөө машинд

- Хичээлийн дараа Бат юу хийдэг вэ?

унтдаг гэртээ харьдаг ном уншдаг номын санд очдог

📖 Уншлага 2(読解) 5x6点

以下の会話を読み、１〜５の質問の対し、最も適切な答えを選んでください。

Худалдагч: Та юу авах вэ?
Бат:     Би уух юм авна. Ус байна уу?
Худалдагч: Байна байна. Алийг нь авах вэ?
Бат:     Хямдыг нь авъя. 
Худалдагч: Та өөр юм авах уу?
Бат:     Талх байна уу?
Худалдагч: Байна байна. та авах уу?
Бат:     Тэгье. 
Худалдагч: Бүгд таван зуун төгрөг
Бат:     За ойлголоо. Бас алим авъя. 
Худалдагч: За май, энэ алим 
Бат:     Нийт хэд вэ?
Худалдагч: 1000 төгрөг. Та мах авах уу?
Бат:     Үгүй баярлалаа. 

- Бат юу авах вэ?

ус ус, талх, алим, мах ус, талх, алим, мах

- Бат ямар ус авах вэ?

хямд үнэтэй сайн хүйтэн
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- Бат хаана байна вэ?

сургуульд дэлгүүрт эмнэлэгт Японд

- Бүгд хэдэн төгрөг вэ?

таван зуун мянган зуун арван

- Бат ямар мах авах вэ?

хямд мах авахгүй мах авна үнэтэй
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