


ЭХ-2-Б ХУВИЛБАР 

УНШИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

 

ЗУРМАЛ САРНАЙН ҮНЭР 

 

Маргааш багш нарын баярын өдөр. 5а ангийнхан багшдаа гучин гурван сарнай 
бэлэглэхээр болжээ. Тэд ангидаа гучин гурвуулаа билээ. Ингээд хүүхдүүд ангийн даргадаа 
сарнай авах мөнгөө өгцгөөлөө. Гэтэл Алимаагийн мөнгө алга. Бүх халаас, ном дэвтрийнхээ 
завсар үзээд ч олсонгүй. Дэрэм, “Ха ха, хи хи Алимаа сарнай авах мөнгөөрөө чихэр аваад 
идчихэж” гэж шоолон инээхэд,  тэр багшдаа сарнай өгч чадахгүй нь гэж харамссандаа бас 
Дэрэмд гомдсондоо тэсэлгүй уйлчихлаа. 

Алимаа харих замдаа маш гоё сарнай зураад багшдаа бэлэглэе гэж бодлоо. Харингуутаа 
сарнай зурж гарлаа. Аав ээж хоёр нь бүр шөнө дөл болсон хойно иржээ. Миний охин унтаж 
байхгүй яагаа вэ? гээд ээж нь түүнийг үнсэхэд том алаг нүдэнд нь нулимс цийлэгнэж, ирснээ 
өдрийн болсон явдлаа ярилаа. Аав нь: 
-Миний охин ухаантай шүү. Харамсаж суухын оронд ийм сайхан сарнай зурж суудаг гээд охиноо 
үнслээ. Охин:  
 - Та хоёрыг хүлээсээр байтал цэцгийн дэлгүүр хаачихлаа. Тэгээд ч би мундаг зурдаг юм 
чинь. Тиймээ ээжээ гэж Алимаа баяр хөөртэй хэллээ. Алимаа “Миний сарнай яг л амьд юм шиг 
гоё болох ёстой гэж бодоод байлаа. Багш маань миний сарнайг аваад баярлан энгэртээ тэвэрч 
байна гэж бодоход түүний харцанд аз жаргал гэрэлтэнэ. Шөнө дунд болтол гэрэлтсээр байсан 
тэр л цонхны цаана  Алимаа охины сэтгэлийн нэгэн сарнай талархлын халуун үгс амилж байлаа.  
 Алимааг ангидаа орж ирэхэд багшийнх нь ширээн дээр сагс дүүрэн ягаан сарнай 
тавиастай байлаа. Сарнайн үнэр анги дүүрэн анхилна.  
 Хичээлийн хонх дуугарч Саран багш орж ирлээ. 5а ангийнхан багшдаа алга ташин баяр 
хүргэж, сагс дүүрэн сарнайгаа бэлэглэлээ. Багш нь сагс дүүрэн сарнайг энгэртээ тэвэрч 
инээмсэглэн үнэртэнэ. Тэгснээ сагстай сарнайгаа халуун дотноор энхрийлэн тэврээд: 
 -Хүүхдүүд ээ, та нартаа маш их баярлалаа. Багш нь та нарынхаа хайр хүндэтгэл шингэсэн 
гучин гурван сарнайг тэвэрч байна. Энэ гучин гурван сарнайтай хамт та нарыгаа бас тэвэрч 
байна гэлээ. Гэтэл Дэрэм суудлаасаа: 
 - Багшаа наана чинь Алимаагийн сарнай байхгүй байгаа. Тэр өчигдөр сарнай авах мөнгөө 
гээчихсэн юм. Би бас түүнийг шоолоод уйлуулчихсан гэж их гэмшингүй хэллээ. 
 Тэгтэл Алимаа самбарын өмнө гарч ирээд “Миний сарнай энэ байна” гэлээ. “Багш аа, би 
ард нь сэтгэлийн үгээ  бичсэн юм” гэв. Саран багш зурмал сарнайг удаан ажиглаж харснаа: 

- Тиймээ энэ бол амьд сарнай. Яг л энэ сагсанд байгаа сарнайнууд шиг амьд юм байна 
гэлээ. Тэгтэл нэг нь: 

- Багш аа, амьд сарнай чинь үнэртэй байдаг шүү дээ гэлээ. 
Саран багш хариуд нь: 

- Тиймээ хүүхдүүд ээ, амьд сарнай анхилуун сайхан үнэртэй байдаг. Алимаагийн 
сарнайнаас тэр сайхан үнэр анхилж байна. Би одоо та нарт үнэрийг нь уншиж өгье гээд  
ингэж уншлаа. “Би өдөр бүхэн сургууль руугаа яаран ирдэг. Яагаад гэвэл би багш таныхаа 
сайхан инээмсэглэлийг харах гэж  намуухан дуу хоолойг чинь сонсох гэж яардаг. Та бол биднийг 
бүгдийг нь их хайрладаг болохоор бид танд их олон сарнай бэлэглэе гэж шийдсэн юм. Би найз 
нартаа маш их хайртай. Сайхан сэтгэлтэй найз нартайгаа уулзах гэж хамтдаа тоглох гэж би 
сургууль руугаа их яардаг. Би их мундаг зураач болоод багшдаа найз нартаа зориулж мянган 
сарнай зурна.” Багш нь ийнхүү уншиж байхад ангид нам гүм байлаа. Гагцхүү зурмал сарнайн 
анхилуун үнэр болох сайхан сэтгэлийн үгс л бүгдийн зүрх сэтгэл рүү намуухан түгэх ажээ.   

 

О.Сундуй  

 

 

 

 



1. “ Алимаа охины сэтгэлийн нэгэн сарнай талархлын халуун үгс амилж байлаа.” гэсэн өгүүлбэрт   

“амилах” гэдэг үг ямар утгаар орсон бэ?  .                                     (1оноо) 

А. Амь орох, сэргэж ухаан орох, сэхэх  
 B. Гийгүүлэгчийг эгшгээр амь оруулах  
 C. Сайжруулах, өнгө үзэмж нэмэх. 
 D. Хаврын улирал эхэлж, амьд бодис сэргэх  
 
2.“анхилуун үнэр болох сайхан сэтгэлийн үгс” хэсэгт уран зохиолын ямар дүрслэл байна вэ?

          (1 оноо)    

            А.амьдчилал 

 B. зүйрлэл  
 C. ихэсгэл 

D. хүншүүлэл    

               

3. Дараах үгсийн утгын тайлбарыг олж, зөв харгалзуулсныг сонгоорой. 

а. анхилуун үнэр  1.их зөөлөн аядуу      

b. намуухан              2. ихэд дотно хайрлах  

c. сайхан сэтгэл  3. сэтгэлд таатай сайхан үнэр 

d. энхрийлэн   4. цагаан цайлган, тусархаг сэтгэл 

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

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

 

4. “Багшдаа гучин гурван сарнай бэлэглэхээр болжээ. ......... хүүхдүүд ангийн даргадаа сарнай 

авах мөнгөө өгцгөөлөө. гэсэн өгүүлбэрүүдийг хэрхэн холбох вэ? Сонгоорой. 

А. Гэтэл  

B. Тэгвэл  

C. Ингээд 

D. Учир нь  

 

5.  Эхийн эхлэл хэсгийн үйл явдлын зөв дарааллыг сонгоно уу.  
1. Алимаа мөнгөө хайгаад олсонгүй.  

2. Дэрэм Алимааг шоолж, Алимаа гомдов.  

3. 5а ангийнхан багшдаа сарнай бэлэглэх болов. 

4. Хүүхдүүд ангийн даргадаа сарнай авах мөнгөө өгцгөөлөө 

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

 

6. Алимаагийн аав нь “Миний охин ухаантай шүү. Харамсаж суухын оронд ийм сайхан сарнай 

зурж суудаг” гэж хэлсний учир нь юу вэ?  

А. охин нь ангийнхаа Дэрэмд гомдсон болохоор  

B. охиноо өрөвдөж хайрласан учраас 

C. охиныхоо ухаалаг занг ойлгож мэдэрсэн учраас 

            D. охиноо шөнө дөл болтол хүлээлгэсэн болохоор 
 

7.  Хүүхдүүдийн өгсөн сарнай юуг илэрхийлж байсан бэ? 

А. багшдаа сайныг санаж өгсөн сэтгэлийн бэлгийг  

B. багш нарын баяраар өгөх ёстой зүйлийг  

C. багшдаа сарнай үнэртүүлэхийг хүссэн сэтгэлийг  

D. багшийн авах дуртай бэлгийг  

 



 

8. Дараах өгүүлбэрийг тоо хэмжээ заасан утгаар дэлгэрүүлж бичээрэй. 

    Хүүхдүүд сарнай бэлэглэв. 

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

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

9.  Яагаад? Ямар учраас  гэсэн асуух үг ашиглан хүүхдүүд багшдаа сарнай бэлэглэх болсон 

шалтгааныг илрүүлэх 1асуулт зохиогоорой. (1оноо) 

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

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

10. Алимаагийн талархлын үгээс 3-ыг тоочин бичнэ үү. 

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

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

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

 

11. Дэрэм суудлаасаа: 
 - Багшаа наана чинь Алимаагийн сарнай байхгүй байгаа. Тэр өчигдөр сарнай авах мөнгөө 
гээчихсэн юм. Би бас түүнийг шоолоод уйлуулчихсан гэж их гэмшингүй хэллээ. гэсэн хэсэгт 
Дэрэмийн байдлыг ямар үгээр илэрхийлснийг олж, утгыг нь тайлбарлаарай. 
 

Сэтгэлийн байдлыг илэрхийлсэн үг: ...................................................................................................... 

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

Утгын тайлбар: 

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

12.  Багшдаа сарнай бэлэглэсэн хүүхдүүдийн сэтгэлийг илэрхийлж, нэгтгэн дүгнэж бичээрэй.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Алимаагийн зан чанарыг дүгнэж 30-35 үгэнд багтаан бичээрэй.   (5 оноо) 

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

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

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

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

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

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

Амьд сарнай бэлэглэсэн 
хүүхдүүдийн сэтгэл 

Зурмал сарнай бэлэглэсэн Алимаагийн 
сэтгэл 

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

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

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

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

Дүгнэлт: 

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

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



БИЧИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР 

 Баярлаж явдаг дотны хүндээ талархсан захидал  100-120 үгэнд багтаан зохион бичээрэй.                      

(20 оноо) 

Эхлэл хэсэгт: Мэндчилгээ, өөрийн тухай сонирхуулах зүйлээ болон сонирхсон зүйлээ асууж 

бичнэ. /30-50 үг/ 

Гол хэсэгт: дотны хүндээ юунд, яагаад талархаж байгаагаа илэрхийлж бичнэ. /60-80 үг/ 

Төгсгөл хэсэгт: Дотны хүндээ сайн сайхныг ерөөн хүсэж захидлаа төгсгөж бичнэ. /30-50 үг/ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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