


 
ЭХ-4-Б ХУВИЛБАР                                            
УНШИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

 
ШИНЭ МАШИН 

1 
...Чинбаяр шоргоолжны нууцад нэвтрэх хүслээсээ няцсангүй. Тэр шоргоолжны үүрэн 

дээр өдөржин өнжинө. Шоргоолжны биеийн бүтцэд л нэг учир байна гэж бодох болжээ. Нэг 

удаа Чинбаярын гарыг часхийтэл хазаж гэнэ. Ийм жижигхэн мөртөө яагаад ингэж чанга хаздаг 

билээ? Хүү дахиад хэд хэдэн удаа хазуулж туршиж гэнэ. Бас биеийн хойд хэсгийг нь тасалж 

хаячхаад хазуулж туршив. Өвдсөнгүй гэнэ. Ингэхээр биеийн хойд тасархай нь хазахад нэмэр 

өгдөг байх нь ээ. Шоргоолжны энэ хаздаг аргыг л судалж чадвал нууцыг нь тайлж болох юм 

биш үү? Тиймээ. Чинбаяр дүгнэлт хийж чаджээ. Аалз шиг урт хөл, анааш шиг өндөр хүзүү, 

арслан бар шиг хүчирхэг булчингүй, бүх бие нь хатуу хайрс. Тэгсэн мөртөө яагаад өөрийн 

жингээс олон арав дахин хүнд юмыг дажгүй өргөж чаддаг билээ. Өргөх ч гэж дээ, амандаа 

зуугаад л явж байгаа хэрэг шүү дээ.  

Хүү чухам энэ нууцыг л тайлж чадсанаар шинжлэх ухаанд том нээлт хийсэн юм. 

Шоргоолжны биеийн хойд тасархай нь урд хэсэгтээ дэм өгч хөшүүргийн үүрэг гүйцэтгэн хазах 

юм уу, хүнд юм өргөх боломжийг хэд дахин нэмэгдүүлдэг ажээ. Та нар хүн байгалийн хичээл 

дээр хөшүүргийн тухай заалгасан шүү дээ. Тэгвэл шоргоолж  нэг ёсондоо байгалийн бүтээсэн 

амьд хөшүүрэг юм байна. 
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 Хүү шоргоолжны биеийн бүтцийг дуурайлган шинэ машин зохион бүтээхээр шийджээ. 

Тэгээд шинэ машинаа хийхээр их л махран оролдож сууна. Янз бүрийн дүрстэй мод, төмөр, 

эрэг шураг хөглөрөн харагдана. Нэг юм нь бүтэмжгүй болоход дахиад нэг өөр янзаар хийж 

байна. Заяа охины хүүхэлдэйг харж угсрах аргаас санаа авч байсан юм. Ингэж уйгагүй өдөржин 

шөнөжин нойр хоолоо мартан ажилладаг аж. Үүнд нь аав ээж нь санаа зовдог гэнэ. Гэвч хийсэн 

зүйл нь өдөр ирэх бүр сайжирч байсан юм шүү. Аргагүй ч биз. Эрсний хүчинд амжилт олдог нь 

жам шүү дээ. Үнэндээ хүү гав ганцаараа бол юу ч бүтээж чадахгүй байсан л даа. Ангийн нөхөд, 

багш, түүний дүү Заяа охин тун их тус болсныг энд зориуд хэлэх хэрэгтэй. За тэгээд шинэ 

машин ч бэлэн болж, Чинбаяр зорьсондоо хүрлээ. Тэр шоргоолжны бүтцийг дуурайлган бяцхан 

өргөгч машин зохион бүтээжээ. 
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Хичээл эхэлсний дараахан Улаанбаатар хотод олон улсын тэмцээн болсон юм. 

Чинбаярын ангийн найзууд нь шинэ машин бүтээхэд оролцсон гавьяатнууд болохоор тэмцээн 

үзэх эрхийн бичгээр шагнагдсан байж. Тэр тэмцээн дээр Чинбаяр маань дэлхийн аварга цол 

хүртсэн юм. Залуу аваргад хүн бүхэн баяр хүргэнэ.  

-Яаж  ийм амжилтад хүрсэн тухайгаа ярьж өгөөч гэж сурвалжлагч нар шалгаагаад 

салдаггүй. Чинбаяр: 

-Би шидэт эм уусан юм. Хүнд гэнэтхэн бяр чадал нэмдэг шидэт үрэл! гэхэд тэд гайхаж 

байгаа нь жигтэйхэн. Чинбаяр  инээмсэглэснээ: 

-Тийм ээ. Шидэт эм. Тэр эмийг хөдөлмөр гэдэг юм байна... гэхэд нь академич 

тааламжтай нь аргагүй толгой дохин, нагал сахлаа имрэн инээмсэглэж зогссон юм. 

Нээрээ тийм байна шүү. Хүүхдүүд ээ! Хөдөлмөр гэдэг ид шидтэй эм байдаг юм байна. 

З.Далхжав 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. "Зарим амьтны биеийг бүрхэн тогтсон хатуу хэсэг"-ийг  юу гэж нэрлэх вэ?  
 А. арьс 
 B. хайрс 
 C. хальс 
 D. яс 
 
2. Та нар хүн байгалийн хичээл дээр хөшүүргийн тухай заалгасан шүү дээ. Тэгвэл шоргоолж  
нэг ёсондоо байгалийн бүтээсэн амьд хөшүүрэг юм байна." гэсэн хэсэгт  уран зохиолын ямар 
дүрслэл байна вэ? 
 А. амьдчилал 
 B. багасгал  
 C. зүйрлэл 
 D. ихэсгэл 

 

3. “Чинбаяр өдрийн турш ажиглав”, “Шинэ бүтээлээ хийж турш.” гэсэн өгүүлбэрүүдийн 

тодруулсан үгс ямар утгатай вэ? 

А. далд утгатай үг  
 B. ойролцоо утгатай үг 
 C. салаа утгатай үг 

D. эсрэг утгатай үг  
 
4. "Чинбаяр туршилт хийсэн ....... шинжлэх ухааны нээлт хийсэн."  цэгийн оронд тохирох холбох 
үгийг олж сонгоно уу. 
 А. өөрөөр хэлбэл 
 B. өмнө нь 
 C. учраас 
 D. харин 
 
5.  Эхийн санааг зөв дараалалд оруулсныг сонгоорой.  
 А. Машин бүтээсэн нь, Тэмцээнд оролцсон нь, Туршилт хийсэн нь  

B. Туршилт хийсэн нь, Машин бүтээсэн нь, Тэмцээнд оролцсон нь 
 C. Туршилт хийсэн нь, Тэмцээнд оролцсон нь, Машин бүтээсэн нь 
 D. Шинэ машин, Шинэ нээлт, Дүүгийн тоглоом  
 
6.Чинбаяр гараа шоргоолжинд хазуулахад часхийтэл өвдсөний учрыг олно уу. 
 А. өөрөөсөө 10 дахин хүчтэй учраас  
 B. хатуу хайрсан биетэй учраас 
 C. хойд хэсэг нь өргөх хүчийг нэмэгдүүлэг учраас 
 D. хэд хэдэн удаа хазуулсан учраас 
  
7. Чинбаяр шинжлэх ухаанд ямар нээлт хийсэн бэ?  
 А. хүүхэлдэй харж угсрах арга мэдсэн 
 B. шоргоолжинд гараа хэд хэдэн удаа хазуулах арга мэдсэн 
 C. шоргоолжны бүх бие нь хатуу хайрс гэдгийг мэдсэн  
 D. шоргоолжны хойд хэсэгт хүч байдгийг мэдсэн  
 
  
8. Нээрээ тийм байна шүү. Хүүхдүүд ээ! Хөдөлмөр гэдэг ид шидтэй эм байдаг юм байна. гэсэн 

хэсэгт баталсан өнгө аяс илэрхийлж байгаа өгүүлбэр аль нь вэ?  Тэр өгүүлбэрээ гайхсан өнгө 

аястай өгүүлбэр болгон хувиргаж бичээрэй.  

баталсан өнгө аястай өгүүлбэр: .......................................................................................................... 

 гайхсан өнгө аястай өгүүлбэр:  
 
................................................................................................................................................................. 
  

 
 
 



9.  Эхийн   2-р хэсэгт хэн, юу, ямар, яав? зэрэг асуултаас ашиглан сэргээн санах 1 асуулт 

зохиогоорой.  

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

 

10.  Чинбаярыг шинэ машин хийхэд тус болсон зүйлүүдээс  3-ыг тоочин бичнэ үү. 

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

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

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

 

11. Би шидэт эм уусан юм. Хүнд гэнэтхэн бяр чадал нэмдэг шидэт үрэл! ."  гэсэн өгүүлбэрийн 

тодруулсан үгэнд тохирох үгийг сонгон бичээд зохиогч яагаад энэ үгийг сонгож бичсэнийг 

тайлбарлаарай.  

Тохирох үг:                                                                
........................................................................................................................................... 
Зохиогчийн сонгосон шалтгаан: 

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

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

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

 
12. Дараах 2 зүйлийн онцлог шинжийг илрүүлж, нэгтгэн дүгнээрэй. 
 

Хөдөлмөр  Шидэт эм  

онцлог  шинж 
............................................................................... 

онцлог  шинж 
............................................................................... 

Дүгнэлт: 

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

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

 
13. Чинбаярыг Олон улсын тэмцээнд түрүүлэхэд юу нөлөөлсөн бэ? Өөрийн ойлгосноор 30-35 

үгэнд багтаан тайлбарлан бичнэ үү. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



БИЧИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

 Найз нартаа  хандан "Миний амжилт" сэдвээр 120-150 үгэнд багтаан зохиож бичээрэй. 

Эхлэл хэсэгт: Чиний хийх /сурах/ дуртай зүйлийнхээ талаар бичих 30-50 үг/ 

Гол хэсэгт: Яагаад хийх /сурах/ дуртай болсон ба хэрхэн яаж хийж /сурч/  чадвараа ахиулсан  

тухай /60-80/ 

Төгсгөл хэсэгт:  Өөрийн амжилтыг үнэлж бичих /30-50 үг/ 

                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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