


ЭХ-3-А  ХУВИЛБАР                              

УНШИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

Монголын бахархал 
1 

    Түвшинбаяр нь Булган аймгийн Сайхан сумын уугуул бөгөөд малчин Найдангийн 
отгон хүү юм. Түүнийг бага байхад нутаг усныхан нь “Сайн бөх болох хүү дээ.” гэж ярьдаг 
байжээ.  
     Ямар ч тамирчдыг бага наснаас нь бэлддэг. Харин Түвшинбаяр 19 настайдаа их 
спортод хөл тавьж, их амжилт гаргасанд гадаадын тамирчид ихэд гайхдаг гэнэ. Тэдний 
асуултад аварга маань “Би нүүдэлчин монголын хүүхэд болохоор гэр орныхоо ажилд 
оролцон, эцэг эхдээ тусалдаг байсан юм. Үүний ачаар бие бялдраа хөгжүүлээд зогсохгүй 
биеийн тамирын маш сайн дасгал болсон доо гэж  даруухан хариулсан байдаг. 

2 
      Түвшинбаяр Бээжингийн олимпийн өмнө бэлтгэл хийж байхдаа  баруун хөлөө нэлээд 
хүнд гэмтээсэн.  Тэр үед өөрийгөө зоригжуулан “Би олимпод л амжилт гаргаж байж эх 
орныхоо нэрийг гаргана. Бас сайн тамирчин болох мөрөөдөлдөө хүрнэ. Одоо бүх зүйл 
надаас шалтгаална. Тиймээс урьд өмнөхөөсөө илүү их хичээн зүтгэх хэрэгтэй” гэж өөртөө 
хэлж байжээ. Түүнд ээжээс нь ирсэн захидал ч зориг тэвчээр, итгэл найдвар, урам, зориг 
өгсөн гэдэг. Ээжийн захидлаас  дурдвал: 
     ...”Миний хүүд  ээж ааваас нь гадна эх орон, уул ус, олон түмэн монголчууд найдаж 
байгаа шүү.  Сайн яваад алтан медал аваад ирээрэй”... гэсэн байдаг.  

3 
     Тэрээр эх орондоо 2008 оны Бээжингийн олимпоос монголын анхны алтан медалийг” 
авчирсан юм. Энэ цагаас хойш монгол улсын анхны олимпийн аварга Найдангийн 
Түвшинбаярыг монгол хүн бүр таньдаг болсон. Тэр 2008 оны олимпийн дараа өгсөн 
ярилцлагадаа “Нутаг ус, аав ээж минь нүдэнд харагдаад, хөдөө төрсөндөө бахархан, 
өөрийн эрхгүй “Ямар сайхан байнаа” гээд хашхирмаар байсан шүү. Миний монгол орон, 
төрийн дуулал ямар сайхан юм бэ, төрийн далбаа ямар өнгөлөг юм бэ гэж бодогдсон” 
гэжээ.  

4 
     2012 онд Н.Түвшинбаяр Лондонгийн олимпод барилдахаар болоход зарим хүмүүс 
“Эрүүл мэндээ бодоод татгалзах хэрэгтэй гэж зөвлөгөө өгч байсан байна. Гэтэл тэр 
бэлтгэлээ шантралгүй хийж, Лондонг зорилоо. Энэ барилдаанд хуучин бэртэл нь сэдэрч, 
дахин бэртсэн боловч барилдааныг зогсоогоогүй, харин ч бүх бэрхшээлтэй нүүр тулан, 
тэсвэр хатуужил, сэтгэлийн тэнхээ заан, уран мэхээ уралдуулан мөнгөн медалийн эзэн 
болсон юм. Тиймээс бөхөд хайртай монголчууд түүний мөнгөн медалийг “алтын дайтай 
мөнгө” гэлцдэг.              
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        Монгол улсын анхны олимпийн аварга, анхны хос медальтан, жүдоч, Монгол улсын 
хөдөлмөрийн баатар,  гавьяат тамирчин Н.Түвшинбаярыг Монгол Улсын төрийн дээд 
шагнал-тэргүүн зэргийн  “Чингис хаан” одонг хүртэх эрхмээр тодруулж, Их эзэн Чингис 
хааны мэндэлсэн өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн буюу 2017 оны 11 дүгээр сарын 19-
нд гардуулан өглөө. 
    Өөртөө итгэлтэй,  өөдрөг сэтгэлтэй их аваргадаа монголчууд бид хайртай.      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%8B%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B4%D0%BE%D1%87
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD


 

1. “уугуул” гэдэг үг  ямар утга илэрхийлж байна вэ?      (1 оноо) 

А. тэр суманд байдаг хүн   

B. тэр суманд суурьшсан хүн 

C. тэр суманд төрж өссөн хүн 

D. тэр сумын ууган хүн  

 

2.  Дараах хэлцийг ойролцоо утгатай нь харгалзуулаарай. 

а. амны бэлгээр   1. баярлах     

b. бурхан ухаантай  2. Зөгнөж ярьж байснаар  

c. магнай тэнийх  3. маш ухаантай 

d. нүүрийн буянтай  4. Олонтой , түмэнд сайн нэртэй  

     A. а-2, b-1, c-3, d-4  B. a-2, b-1, c-4, d-3   

     C. a-2, b-3, c-1, d-4  D. a-1, b-3, c-4, d-2 

 

3. Н.Түвшинбаярын тэсвэр тэвчээр гаргасан үеүдээс хамгийн хүнд үеийг сонгоно уу.  

А. Бэлтгэлээ хийж байхдаа баруун хөлөө гэмтээсэн. 

B. Бэртсэн ч бэлтгэлээ шантралгүй хийсэн. 

C.Бэртлээ тэвчин барилдаж мөнгөн медалын эзэн болсон. 

D. Лондонгийн олимпод оролцохоор шийдсэн. 

 

4. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь талархаж байна вэ? 

А. Миний монгол орон төрийн дуулал ямар сайхан юм бэ?     

B. Төрд нэртэй, түмэнд цуутай улсад алдартай, олонд цолтой яваарай! 

C. Түвшинбаяртаа монголынхоо нэрийг  өндөрт өргөж яваад баярладаг.  

D. Түүнд улам их амжилт гаргахыг хүсэн ерөөе! 

 

5. Олимпийн аварга Н.Түвшинбаяртай холбоотой үйл явдлын дарааллыг зөв тогтооно уу. 
1. Лондонгийн олимпоос мөнгөн медаль авсан 

2. Бээжингийн олимпоос алтан медаль авсан 

3. 2008 оны олимпийн дараа ярилцлага өгсөн 

4. Чингис хаан одон хүртсэн. 

A. 1,2,3,4  B.2,3,4,1  C.3,2,1,4  D. 4,2,3,1 

 

6.Монголчууд Н.Түвшинбаярыг  ямар учраас “Алтын дайтай мөнгө авсан” гэж хэлсэн бэ?  

А. Алтан медал авсантай адил хүч гаргасан учир 

B. Бөхөд хайртай монголчууд Түвшинбаярт хайртай учир 

C. Лондонгийн олимпод барилдсан учир 

D. Мөнгөн медал нь алт шиг харагдсан учир 

 

7. Н.Түвшинбаяр хэзээ олимпийн хос медалтан болсон юм бол? сонгоорой.            (1оноо) 

А. Бээжингийн олимпод барилдаж 

B. Лондонгийн олимпийг зорихын өмнө 

C. Лондонгийн олимпод барилдаж 

D. хөдөлмөрийн баатар болсны дараа 

 

 

 

 



8. “Түвшинбаяр, цолтой, улсын их баяр, “улсын заан”,  наадамд,  болжээ, 2017 оны.” гэсэн 

үгсийг ажиглаад,  оноосон нэрийн оронд тохирох төлөөний үгийг орлуулж, зөв найруулан 

бичнэ үү.  

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

9. “...-ний үр дүнд, ...-ний эцэст” гэсэн холбох үгсээс ашиглан Олимпийн аварга 

Түвшинбаярын амжилтыг дүгнэсэн 1 асуулт зохиогоорой.  

......................................................................................................................................................... 

 

10. Эхийн 3, 4-р хэсгээс Түвшинбаярын тухай 3 баримт олж бичнэ үү.                         

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

 

11. Би нүүдэлчин монголын хүүхэд болохоор гэр орныхоо ажилд оролцон, эцэг эхдээ 
тусалдаг байсан юм. “Үүний ачаар бие бялдраа хөгжүүлээд зогсохгүй биеийн тамирын 
маш сайн дасгал болсон доо гэж  даруухан хариулсан байдаг.” гэсэн өгүүлбэрт 
Түвшинбаярын зан чанарыг илэрхийлсэн ямар үг байна вэ? Тохирох зүйр үгээс эш татна 
уу?  
Зан чанарыг илэрхийлсэн үг: 

.........................................................................................................................................................

Тохирох зүйр үг: 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

12.Дараах зүйр үгүүдийн утгыг харьцуулж тайлбарлаад уншсан эхтэйгээ холбон дүгнэлт 

бичээрэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Эхийн 2-р хэсгийг дахин уншаад, өөрт төрсөн сэтгэгдлээ 30-35 үгэнд багтаан бичнэ үү?                         

(5 оноо)               

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Дуудах нэрийг эцэг эх нь 

Дуурсах нэрийг өөрөө   

Туйлбаргүй хүн буцах нь амар 

Тугалган жад хугарах нь амар 

..................................................................

................................................................... 

..................................................................... 

...................................................................... 

Өөрийн дүгнэлт:  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%BD


 

БИЧИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

 Өөрийн бахархаж явдаг хүнийхээ тухай танилцуулгыг  120-150 үгэнд багтаан зохион 

бичээрэй.                                                                        

Эхлэл хэсэгт: Бахархаж явдаг хүнийхээ тухай товч танилцуулга бичээрэй. /30-50 үг/ 

Гол хэсэгт: Яагаад, ямар амжилтаар нь бахархаж явдаг тухайгаа жишээ баримттай 

бичээрэй. /60-80 үг/ 

Төгсгөл хэсэгт: Түүнийг хэрхэн үнэлдэг тухайгаа бичээрэй.  /30-50 үг/ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................ 
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