
제0회 LG다문화학교 이중언어능력인증시험 초급 

몽골어 샘플 문항 

 

[듣기] 

[유형 1] Сонсоод зөв бичсэнийг сонгоно уу. (음운 식별하기 유형) (출제 문제 1~2번) 

 

1. ( )  

① ай ② ой ③ эй ④ уй 

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

[Listening scripte] 

ай 

 

[유형 2] Сонсоод тохирох хувилбарыг сонгоно уу. (질문에 맞는 대답 고르기) (출제 문제 3~4

번) 

 

2. ( )  

① Тэр харандаа биш.  

② Тэр бол сандал.  

③ Энэ бол ширээ.  

④ Энэ миний ширээ биш. 

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

[Listening scripte] 

А : Энэ юу вэ? 

Б : _______________ 
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[유형 3] Сонсоод зөв хариулна уу. (이어지는 말 고르기) (출제 문제 5~6번) 

 

3. ( ) 

① Сайн байна уу? 

② Баяртай. Дараа уулзъя. 

③ Уучлаарай. 

④ Сайхан амраарай. 

 

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

[Listening scripte] 

A : Баяртай. 

B : ___________________- 

 

[유형 4] Сонсоод тохирох хувилбарыг сонгоно уу. (일치하는 내용 고르기) (출제 문제 7~8번) 

А: Би энэ үлгэрийн номыг авах гэсэн юм. 

Б: Гар утсандаа апликешин суулгаад, түүнийгээ ашиглаад ном авч болно. 

А: За, би энэ номыг авъя. 

Б: Энд гарын үсгээ зурж өгнө үү. Ном энд байна. Та авна уу. 

 

4. Яриатай ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. ( ) 

① Би нон буцааж өгч байна. 

② Номын санч гар утсандаа апликешин суулгаж байна. 

③ Би ном уншиж байна. 

④ Би гарын үсгээ зурсан. 
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[유형 5] Сонсоод тохирох хувилбарыг сонгоно уу. (듣고 물음에 답하기)(출제문제 9~12번)  

Туяа : Байна уу? Болд оо, өнөө орой завтай юу? 

Болд : Завтай, завтай. Яасан бэ?  

ТУяа : Тэгвэл өнөө орой манайд очиж оройн хоол идэхгүй юү? 

Болд : За, тэгье. Танайх хаана байдаг вэ? 

 

 

5. Ярианы гол сэдэв юу вэ? ( ) 

① Өнөөдрийн цаг агаарын мэдээ 

② Болдыг урих 

③ Болдын гэр 

④ Туяагийн дуртай хоол 

 

6. Яриатай ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу.  ( ) 

① Болд өнөөдөр завгүй байна. 

② Туяа оройн хоол иддэггүй. 

③ Болдын гэр хотын төвд байдаг. 

④ Болд өнөөдөр Туяатай уулзна. 
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[읽기] 

[유형 6] Эхэд юуны тухай өгүүлсэн бэ? (소재 고르기) (출제문항 13~14번)  

 

7. ( )  

Би бүтэн сайнд хөл бөмбөг тоглодог. Харин Мөнх сагсан бөмбөг тоглодог. 

① хүний бие  ② хичээл  ③ спорт  ④ улс орон 

 

[유형 7] Тохирох хувилбарыг сонгоно уу. (문맥에 알맞은 말 고르기) (출제 문항15-17) 

8. ( ) 

Би (     )-д/т орсон. Тэндээс сонгино авсан. 

① хүнсний дэлгүүр ② кино театр ③ галт тэрэг  ④ шуудан 

 

[유형 8] Эхтэй ижил утгатай хувилбарыг сонгоно уу. (일치하는 내용 고르기) (출제문항 

18~19번)  

9. ( ) 

LG бургер - Монголчуудын хамгийн дуртай бургер 

 

Хүүхдийн багц: Гамбургер 1 ш, шарсан төмс 1, ундаа 1, тоглоом 1 – 15,000 төгрөг 

Гэр бүл багц: Гамбургер 3 ш, шарсан тахианы мах 3 ш, шарсан төмс 3 ш – 40,000 

төгрөг 

 

① Хүүхдийн багцыг авбал тоглоом үнэгүй авч болно. 

② Хүүхдийн багц 1 шарсан тахианы махтай. 

③ Гэр бүл багц 1 ундаатай. 

④ Гэр бүл багцыг авбал 1 шилтэй кола өгнө. 
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[유형 9] Эхний гол сэдэв юу вэ? (중심 생각 고르기) (출제 문항 20~21번)  

Өнөөдрийн хэчээл дээр манай ангийнхан өөрийнхөө сонирхдог зүйлийн тухай 

ярьсан. Болор бамбаруушийн дүрстэй зөөлөн тоглоом цуглуулдаг. Түүнд одоо 30 

орчим байгаа. Цэцэг олон улс орны зоосон мөнгө цуглуулдаг. Туяа завтай үедээ 

морин хуур тоглодог. Сүх хөгжим сонсож, бүжиг бүжиглэх дуртай. 

10. Эхний гол сэдэв юу вэ? ( ) 

① Манай гэр бүл 

② Манай ангийнхны хобби 

③ Миний дуртай дуунууд 

④ Шинэ тоглоом авах 

 

[유형 10] Уншаад зөв хариулна уу. (읽고 물음에 답하기) (5) (출제 문항 22~25번) 

Би зуны амралтаараа Монголд очоод эмээ, өвөө хоёртой уулзна. ( А ) Манай 

өвөөгийнх хөдөө байдаг. Хөдөө очоод унага, хурга, ишигтэй тоглоно. Бас 

Тэрэлж дэх амралтын газар луу явна. ( Б ) Буцахынхаа өмнө найзууддаа өгөх 

дусгалын бэлэг худалдан авна. ( В ) Таван хошуу малын дүрстэй зөөлөн 

тоглоом авах гэж байна. ( Г ) 

 

 

11. ( А )-д орох тохирох хувилбарыг сонгоно уу. ( ) 

Тэндхийн байгаль үнэхээр гоё гэж сонссон. 

① ( А ) 

② ( Б ) 

③ ( В ) 

④ ( Г ) 


