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[듣기] 

[유형 1] Сонсоод зөв хариултыг сонгоно уу. (이어지는 말 고르기) (출제 문제 1~2번) 

1.  ( ) 

① Тэгье. Хамт хоол идцгээе. 

② Автобусанд суугаарай. 

③ Сайн байцгаана уу?  

④ Тийм ээ. Би таныг их санаж байна. 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

А: Байна уу? Өвөө, та сайн сууж байна уу? 

Б: Тийм ээ. Би сайн сууж байна. Та нар сууцгааж байна уу? 

А: _______________________ 

 

[유형 2] Сонсоод ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. (일치하는 내용 고르기) (출제 문제 

3~4번) 

 

2.  ( ) 

① Амар гадаад хэл сурах дуртай. 

② Амар нь багшаас ойлгохгүй үг асууж байна. 

③ Амар улаан идээнд дуртай. 

④ Багш 200 гаруй төрлйин хоол хийж чаддаг. 

 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

А: Амар аа, ойлгохгүй үг байна уу? 

Б: Байна, багш аа. Улаан идээ гэж юу вэ? 
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А: Малын махаар хийдэг ундааг улаан идээ гэдэг юм аа. 

   Монголчууд махан хоолны 200 гаруй төрлийн идээг хэрэглэж байсан гэнэ. 

Б: Сайн ойлголоо. Баярлалаа. 

 

[유형 3] Яриа дууссны дараа ярилцагч эмэгтэй юу хийх вэ? (이어서 할 행동 고르기) (출제 문

제 5~6번) 

 

3.   ( ) 

① Монгол хэл сурна. 

② Онгоцны билет авна. 

③ Дулаан хувцас авна. 

④ Монголын тухай мэдээ сонсно. 

 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

А: Багш аа. Би дараа сараас Монгол явж, 1 сар хонох болсон. 

Б: Сайн байна. Монгол хэлийг сайн сурч, монгол ахуй амьдралыг танин мэдэхийг хүсч 

байна. Яг хэдэн сард явах вэ? 

А: 2 сард явна. Заавал дулаан хувцас сайн бэлдэж яваарай. 

Б: Тэгнэ. Би удахгүй дэлгүүр очоод дулаан хувцас юмуу малгай, гутал авах гэсэн юм аа. 
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[유형 4] Сонсоод асуултанд хариулна уу.  (대화 듣고 물음에 답하기) (출제 문제 7~10번) 

А(여): Баяр аа. Удахгүй манай сургуулийн спортын тэмцээн болно гэнэ. 

Б(남): Тийм үү? Хэзээнээс? 

А(여): Зуны амралт эхлэнгүүт буюу 7-р сарын дундуур. 

Б(남): Ямар ямар тэмцээн болно гэнэ? 

А(여): Хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, гүйлтийн тэмцээн болно. Бас спортын 

тэмцээнээс гадна бас дуу, шүлэг, бүжгээр уралдана. Энэ зуны амралтыг завгүй 

өнгөөрөх юм байна. 

 

4. Яриатай ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. ( ) 

① Манай сургуулийн тэмцээн 7-р сард болно. 

② Спортын тэмцээнд 5 төрөл багтна. 

③ Тэр эмэгтэй шүлгийн тэмцээнд оролцоно. 

④ Тэр эрэгтэй байнга спортоор хичээллэдэг. 

 

5. Ярианы гол сэдэв юу вэ? ( ) 

① Бүжгийн тэмцээнд оролцох 

② Зуны амтралын төлөвлөөгөө 

③ Миний хамгийн дуртай спорт 

④ Манай сургуульд болох тэмцээн 
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[유형 5] Сонсоод асуултанд хариулна уу. (화자 발화 듣고 물음에 답하기)(출제문제 11~12번)  

Манай шинжлэх ухааны паркад тавтай морилно уу. Билетээ 

уншуулаад орохыг хүсч байна. Нэгдүгээр танхимд оюун ухааны 

хэрэгсэл, хоёрдугаар танхимд ухаалаг гар утас, гуравдугаар танхимд 

робутнуудыг байршуулсан. Мөнм  

6. Ярианы гол сэдэв юу вэ? ( ) 

① Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? 

② Ухаалаг гар утасны онцлог 

③ Шинжлэх ухааны паркын танилцуулга 

④ Оюун ухааны хэрэгслийн төрөл 

 

[읽기] 

[유형 6] (    )-д орох тохирох хувилбарыг сонгоно уу.  (문맥에 알맞은 말 고르기)  

(출제문항 13~14번)  

7. ( ) 알맞은 어휘 or 문법 고르기 

Чи гэрийн даалгвараа хийж дууссан уу? ( ) хоёулаа ресторанд 

явж, хоол идье. 

① Гэвч ② Харин ③ Тэгвэл ④ Урьд нь 

 

[유형 7] Юуны тухай өгүүлсөн бэ? (출제 문항15-16) 

8. ( ) 

Өвдсөн бол гэртээ бай. 

Өвчтэй хүнээс хол бай. 

Найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ цахимаар харилц. 

① Зай барих зөвлөмж ② Гишүүн болох ③ Болзоо тавих ④ Хүнтэй мэндлэх ёс 



제0회 LG다문화학교 이중언어능력인증시험 중급 

몽골어 샘플 문항 

 

[유형 8] Уншаад эхтэй ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. (일치하는 내용 고르기)  

(출제문항 17~19번)  

9. ( ) 

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ 

10,000 багц 

Дата хэрэглээ : 300MB 

Сүлжээндээ ярих: 18:00 – 06:00 үнэгүй 

Бүх сүлжээнд: 200 мин 

20,000 багц 

Дата хэрэглээ: 1GB 

Сүлжээндээ ярих: хязгааргүй 

Бүх сүлжээнд: 200 мин 
 

① 10,000 багцыг сонговол бүх сүлжээнд 200 минут дуудлага хийх эрхтэй. 

② 20,000 багцыг сонговол 300 дата хэрэглэх эрхтэй. 

③ Сар бүр 800 дата ашигладаг бол 20,000 багцыг сонгосон нь дээр. 

④ 10,000 багцыг сонговол бүх сүлжээндээ шөнөд үнэгүй ярих эрхтэй. 

 

[유형 9] Уншаад асуултанд хариулна уу. (읽고 물음에 답하기) (출제 문항 20~25번)  

Монгол хүн хүүхэддээ нэр өгөхдөө ирээдүйн сайн сайхныг хүсэн ерөөж өгдөг. 

Нэр өгөхдөө лам багшаас асуух болон өвөө эмээ, эцэг эх, ах эгч нар нь өөрийн 

бодсон нэрээ өгч болно. Эсвэл нэр алдартай хүнээр нэр өгүүлэх тохиолдол ч 

байдаг. Харин нэр хүнддэнэ гэж их эзэн Чингис хаан, Хубилай хаан, Богд гэгээн 

зэрэг нэр алдрыг өгдөггүй байна. Монголчуудын хамгийн түгээмэл нэрээр Бат-

эрдэнэ, Тэмүүлэн, Хулан гэсэн нэрүүд бичигджээ. 

10. Эхийн гол санаа юу вэ? ( ) 

① Хамгийн түгээмэл нэрийн жагсаалт 

② Хүүхдийн нэр өгөх ёс 

③ Монголын алдартай хүмүүс 

④ Монголын түүх 
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11. Уншаад эхтэй ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. ( ) 

① Монголчууд ихэвчлэн хүүхдэдээ сонин нэр өгдөг. 

② Монгол улсын хамгийн урт нэр 9 үсэгтэй. 

③ Монголчууд нэр өгөхдөө хүү бол Чингис гэдэг нэрийг хамгийн их өгдөг. 

④ Бат-эрдэнэ гэдэг нэр Монголд хамгийн түгээмэл байдаг. 

 

 

[쓰기]  

[유형 10] Өгөгдсөн үгсийг ашиглан НЭГ өгүүлбэр зохион бичнэ үү.  

(문장 완성하기) (5) (출제 문항 26~27번) 

12. 

Би байхгүй байх / танихгүй хүн ирэх / хаалга битгий нээх 

( Намайг байхгүй байхад танихгүй хүн ирвэл хаалгаа битгий нээгээрэй.   ) 

 

 

[유형 11] Уншаад эхийн гол санааг Нэг өгүүлбэрээр товчлон бичнэ үү.  

(요약하기) (10) (출제 문항 28번)  

13. 

Сүүлийн үед гадаад оронд удаан хугацаагаар ажиллаж амьдрах 

хүмүүсийн тоо олширч байна. Тэдгээр хүмүүсийн хувьд тэр орныхоо түүх, 

соёл, ёс заншил зэргийг сайн сурах хэрэгтэй юм. Яагаад гэвэл усыг нь уувал, 

ёсыг нь дагана гэсэн зүйр цэцэн үг байдаг шүү дээ. Амьдарч байгаа орныхоо 

ард түмний ёс заншлыг мэдэхгүй бол зарим үед хүн эвгүй байдалд орно. 

( Гадаадад удаан хугацаагаар амьдарч байгаа хүмүүс нь тэр орныхоо тухай сайн сурах 

хэрэгтэй.  ) 
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[유형 12] Эх зохион бичнэ үү. (100-150 үгтэй) (주제 글쓰기) (20) (출제 문항 29번)  

14. 

‘Миний дуртай улирал’ гэдэг сэдвээр эх зохион бичнэ үү. 

Өгөгдсөн асуултын дагуу өөрийн үзэл бодлоо бичнэ үү. 

 Миний дуртай улирал юу вэ? 

 Яагаад тэр улирлыг сонгосон бэ? 

 Тэр улиралд юу юу хийдэг вэ? 

 

[예시] 

Би өвлийн улиралд дуртай. Өвөлд цас ордог. Будран орох цасанд дургүй хүн энэ дэлхийд 

байхгүй байх. Шинэхэн орсон цасан дээр гутлын мөрөө гаргах нь сайхан юм. Цас орвол 

заримдаа би будран цаснаар ганцаараа алхдаг. 

Мөн зул сарын баяр, шинэ жил өвлийн улиралд болдог бөгөөд шинэ он гарах мөч ойртох 

тусам сэтгэл минь догдолж, баяр хөөрт автдаг. Манайх шинэ жил болвол хамт цугларч 

гацуур модоо засч, амттай хоол идэж, шинэ оноо хамтдаа угтдаг. 

Өвөлд хүйтэн болдог тул би орон дотроо дулаахан хэвтэж, ном уншингаа мандрин идэх 

дуртай. Заримдаа цонхны цаана будран орох цас харагдвал зүгээр түүнийг харангаа 

халуун шоколад ууна. Тийм учраас би байнга хурдан өвөл болоосой гэж хүсдэг. 


