


ЭХ-1-А ХУВИЛБАР  
УНШИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

Ер бусын шинэ нээлт 
1 

            Улаанбаатарын нэгэн сургуульд Ганаа гэдэг нэгэн хүү суралцдаг байжээ. Түүний хэрхэн 
зүггүйтдэгийг хамт суралцдаг нөхөд, анги даасан багш нь төдийгүй сургуулийн бүх багш, сурагчид 
мэднэ.  
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Ганаа зуны амралтаараа Дундговьд байдаг өвөөгийндөө ирээд хэд хоножээ. Хөдөөгийн хот 

айлд анх удаа ирж байгаа нь энэ учир түүнд юм бүхэн сонин ажээ. Ганаа үй түмэн цацрагаа тэлэн 
өндийсөн гэрэлт шар нарны нүд гялбам туяаг харж “Яасан хурц, ямар гоё юм бэ?” гэж бодоод 
“Хотод нарны цацраг яагаад ийм тод харагддаггүй юм бол?” хэмээн гайхав. Хөдөө газар уйдах янз 
алга.  

Ганаа өвөөгөөсөө хэдэн өдөр гуйсны эцэст хонинд явах болов. Үнэнийг хэлэхэд мал 
хариулах ямар ч дөргүй ач хүүгээ олон зуун хонь дагуулж явуулна гэгч өвөөд нь хэцүү байсан 
боловч “Яахав, үзэг” гэж бодсоноос тийнхүү зөвшөөрчээ. Ганаа морь унаж сураагүй учир явган 
явах боллоо. Түүнд өвөө нь урт уурган шилбүүр төхөөрч өгөөд: 
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-За хүү минь хонио их үд болмогц хотлуулдаг юм шүү гэж хэллээ. “Бага үд гэдэг нь нар эгц 
өмнө голлоогүй байгаа үеийг, жин үд гэдэг нь нар яг голлосныг, их үд гэдэг нь нар тонгойж эхэлсэн 
үеийг хэлнэ.” гэснээ гараараа заан тайлбарлаж өгөв. Эцэст нь “Малчин хүүхдүүд цагаа ингэж 
баримжаалдаг юм” хэмээн нэмж хэллээ. Ганаа малчид нар, сүүдэр хоёрыг сайн мэддэг, энэ говь 
нутгийн нар хамгаас тод харагддагийг төсөөлөн бодож амжжээ. 

...Хонин сүрэг нов ногоон талд тогтуухан идээшилнэ. Ганаа нэг хэсэг явж байснаа гэнэт 
зүггүй зан нь хөдөллөө. Цэцэг, ногооны үнэр шингээсэн агаар амьсгалж, уурган шилбүүрээ чирэн 
алхалж явах нь уйтгартай байснаас ч тэр үү, гэнэт хариулж явсан хоньдоо үргээхэд хонин сүрэг 
тал тал тийшээ бутрав. Бутарсан хонин сүрэг аажмаар нийлэн хэзээ ч юу ч болоогүй юм шиг 
тайвнаар идээшилж харагдана. Ганаа өвөөгийнхөө хэлснийг гэнэт санан сүүдрээ ажиглавал их үд 
хэдийнээ өнгөрсөн байв. Ганаа яахаа мэдэхгүй, дэмий л гэрийн зүг ажваас нэгэн морьтой хүн хар 
хурдаараа айсуй. Тэр хүн өвөө нь байжээ. 
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Муу даа чи ийм дуулгаваргүй, зоргоороо байж болохгүй гэж өвөө нь тун таагүй янзтай 

харангаа хэлж цагаан сахлаа илэн сууна. Энэ үед ангийн багшийн байнга хэлдэг “Манай Ганаад 
сүүдэртэй тал их байна.Түүнээс л болоод онц сурч чадахгүй байгаа юм.” гэсэн  үг санаанд оров.  

... Хэдэн удаа хонинд явж, хоёр ч удаа тэмээ хураахдаа биеэ барьж, өвөөгийнхөө үгийг 
ягштал дагаж байлаа. Үүнд өвөө нь урамшаад ач хүүгээ моринд сайжирч байгааг нь магтан нэг 
удаа адуу услахдаа дагуулж, хөөрхөн зээрд зүсмийн унага зааж өгчээ. “Миний хүү том морь 
болохоор нь унаарай. Хурдан удамгүй ч эдэлгээ сайтай гүүний төл юм шүү” гэжээ. Бас хөнгөхөн 
хуйвтай урт уурга төхөөрч өгөв. 
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Харамсалтай нь сургууль цуглах цаг нэгэнт ойртсон тул Ганаа нийслэл хот руугаа буцах 

болжээ. Дахиад хэзээ өвөөгийндөө ирэх бол? Аав маань хойтон ч явуулж мэднэ. ...Хот явах машин 
аль хэдийнээ ирчихсэн байна. Эмээ нь ач хүүдээ өгнө гээд ааруул өрөм бэлдсэн байжээ. Өвөө 
эмээ хоёрын нь сэтгэл ихэд хөдөлсөн бололтой, нулимсаа нуун арчаад байгаа ч юм шиг 
санагдана. Тэд: 
“За хүү минь хичээл номоо сайн үзээрэй, хойтон ирээрэй” гэж захиад Ганаагийн духан дээр үнсэв. 
 “Ганаа тавдугаар ангид орсноосоо хойш сүрхий томоожиж, хичээлдээ ч идэвхтэй болжээ” 
гэсэн яриа сургууль даяар таржээ. Ялангуяа ангийнхан нь ам амандаа магтан ярилцдаг болов.  

 
С.Надмид “Сүүдэр хүү” зохиолын хэсгээс  

 
 
 
 
 



1."ямар ч дөргүй " гэсэн үгийн утгад тохирох хэсгийг сонгоно уу. 
 А. ажил хийж үзээгүй. 

B. ихийг хийж чаддаггүй 
 C. эв дүйгүй, ажлын туршлагагүй 
 D. юу ч мэддэггүй  
 
2."нар тонгойх" гэсэн хэлц үгийн утгад тохирох хэсгийг сонгоно уу. 
 А.нар мандах  

B.нар доошлох 
 C.нар шингэх 
 D. нар хиртэх 
 
3. " Ганаа өвөөгөөсөө хэдэн өдөр гуйсны эцэст хонинд явах болов." гэсэн өгүүлбэрт тодруулсан  
холбох үг ямар утгатайг сонгоно уу. 

А. лавшруулах утгатай үг  
 B. харьцуулах утгатай үг 
 C. цаг хугацаа заасан утгатай үг 
 D. эсрэгцүүлэх утгатай үг 
 
4. Цаг хугацаа заасан утгаар дэлгэрүүлсэн өгүүлбэрийг олоорой. 
 А. Аав маань хойтон ч явуулж мэднэ.  

B. Өвөөгийнхөө үгийг ягштал дагаж байлаа. 
 C.Эмээ нь ач хүүдээ өгнө гээд ааруул өрөм бэлдсэн байжээ. 
            D. Ялангуяа ангийнхан нь ам амандаа магтан ярилцдаг болов.  

 

5. Эхийн 2-р хэсэгт Ганаагийн хийсэн үйлүүдийн зөв дарааллыг сонгоно уу. 
     А. сахилгагүй байсан, хөдөө ирсэн,  хөдөөний байдлыг гайхсан, хонинд явсан 
     B. хөдөө ирсэн, хөдөөний байдлыг гайхсан, хонинд явахаа зөвшөөрүүлсэн, 
     C. хөдөө ирсэн, хөдөөний байдлыг гайхсан, хонинд явахаа зөвшөөрүүлсэн, унагатай болсон 
     D. хөдөө ирсэн, хөдөөний байдлыг гайхсан, хонинд явахаа зөвшөөрүүлсэн, шилбүүр 
төхөөрсөн 
 
6.“Ганааг хонинд явъя” гэхэд өвөөд нь хэцүү байсан боловч “Яахав, үзэг” гэж зөвшөөрсний учир 
юу вэ? 
 А. уйдааг нь гаргах гэсэн учраас  

B.хонио хотлуулах гэсэн учраас  
C. хонь хариулж сургах гэсэн учраас 

 D. хонь хариулж чадна гэж бодсон учраас 
 
7. Ганаагийн зан чанарт өөрчлөлт  орсныг аль өгүүлбэр илэрхийлж байна вэ? 
 А.Өвөөг зэмлэхэд багшийн хэлсэн үг санаанд нь оров. 

B. Тавдугаар ангид орсноосоо хойш хичээлдээ сайжрав. 
 C. Хариулж явсан хоньдоо үргээхэд хонин сүрэг тал тал тийшээ бутрав. 
 D. Хонинд явахдаа биеэ барьж, өвөөгийн хэлсэн үгийг ягштал дагаж байлаа. 
 
8. “сүүдэртэй тал” үгийн шилжсэн утгыг тайлбарлан тэр утгыг оролцуулан өгүүлбэр зохиож 

бичээрэй. 

Үгийн шилжсэн утга:  
.............................................................................................................................................................. 

Зохиох өгүүлбэр: 

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

 

 

9. Эхийн 4-р хэсгээс Ганаагийн өөрчлөгдөж байгаа шалтгааныг илрүүлэх асуулт зохиогоорой. 



 ........................................................................................................................................ 
 
10. Ганаа өвөөгийнхөө ямар ямар сургаалыг сайн биелүүлсэн бэ? тоочин бичээрэй 

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

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

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

 
11. “Ялангуяа ангийнхан нь ам амандаа магтан ярилцдаг болов.” гэсэн өгүүлбэрт Ганааг хүүхэд 

бүр гэснийг ямар үгээр дүрсэлсэн бэ? Зохиогч энэ өгүүлбэрээр юу хэлэхийг хүссэн бэ? 

Дүрсэлсэн үг: 
........................................................................................................................................... 
Зохиогчийн санаа: 
........................................................................................................................................... 

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

  
12. Ганаагийн зан чанарт хэрхэн өөрчлөлт орсныг харьцуулж, дүгнэж бичээрэй.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
13. Ганаа өвөөгөөсөө унага зүслүүлж, уурга төхөөрүүлж байх үедээ юу бодсоныг төсөөлж  
30-35 үгэнд багтаан бичнэ үү. 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Ганаа зохиолын эхэнд ямар хүүхэд 

байсан бэ? 

Зохиолын төгсгөлд ямар хүүхэд болсон 

бэ? 

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

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

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

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

Өөрийн дүгнэлт: 

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

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



БИЧИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

Ангийнхандаа хандан  "Өөрийн танилцуулга"-аа   120-150 үгэнд багтаан бичээрэй.     
 
Эхлэл хэсэгт: Өөрийн товч намтар, хүсэл сонирхлоо бичих                           
Гол хэсэгт: Яагаад ийм хүсэл мөрөөдөлтэй болсон шалтгаан буюу мөрөөдөлдөө хэрхэн хүрэх 
тухайгаа бичих 
Төгсгөл хэсэгт: Түүнийхээ үр дүнд ирээдүйдээ ямар хүн болохоо төсөөлж бичих 
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