
Өөрийн төрсөн газрын талаа

р найзууддаа хялбараар тани

лцуулж чаддаг болно.

Амралтын өдрөө яаж өнгөрү

үлэх талаар найзууддаа хялб

архан ярьж чаддаг болно.

１-р хичээл

２-р хичээл

３-р хичээл

6

7

Өөрийн тухай （нэр, улс, сон

ирхол зэргийг） хялбархан та

нилцуулж, харилцагчаа асуу

ж чаддаг болно.

Дэлгүүрийн худалдагч боло

н найзуудтайгаа харилцаж,

юм худалдан авч, хоол захиа

лж чаддаг болно.

Цаашдын амьдрал болон ой

р хавийнхантайгаа харилцаа

тогтоохын тулд төлөвлөгөө,

ойр зуур зүйлийн талаар хар

илцан ярилцаж чаддаг болн

о.

3

4

４-р хичээл

12

11

５-р хичээл

13

14

15

5

8

9

10

16

８-р хичээл

19

20

23

24

Найзыгаа урьж, явмаар байг

аа газар болон хиймээр байг

аа зүйлийнхээ талаар зөвлөл

дөж, тохиролцож чаддаг бол

но.

６-р хичээл 17

18

９-р хичээл

Эргэн тойрныхоо байдлыг н

айздаа хэлж сурна. Мөн яма

р нэг зүйл хүсэж, санал болг

онгоо, хамтдаа хийж чаддаг

болно.

Өөрийн гэр бүл, найзуудынх

аа тухай  хүмүүст хялбархан

танилцуулж чаддаг болно.

Дугуйлан, тэмдэглэлт арга х

эмжээ зэрэгт оролцож, өөри

йн сонирхлын талаар ярьж, х

арилцагчаасаа асуулт асууж

чаддаг болно.

７-р хичээл

Үдэшлэгийн үеэр өөрөө юунд туслах боломжтойгоо хэлж, хоо

л хийх зэргийг санал болгож сурна.

Гэр бүл, найзуудынхаа тоо, хаана амьдардаг талаар хэлж сурн

а.

Гэр бүл болон найзуудаа ямархуу хүмүүс болох талаар хэлж с

урна.

Найздаа өгөх бэлэгнийхээ тухай зөвлөж, өөрийн авсан бэлэгн

ийхээ тухай ярьж сурна.

Сонирхлынхоо тухай ярьж, асуулт тавьж чаддаг болно.

Ямар нэгэн мэдээлэлд үндэслэн өөрийн чадах болон чадахгүй

зүйлийнхээ талаар хэлж сурна.

25

26

21

22

Өөрийн сонирхолын талаар хэлж, асууж сурна.

Өөрийн худалдаж авахыг хүссэн зүйлээ хаана байгааг асууж с

урна.

Өөрийн худалдаж авмаар байгаа зүйлийнхээ үнийг асууж сурн

а.

Ресторанд захиалга өгч чаддаг болно. Мөн мартсан зүйлийн э

зэн хэн болохыг асууж сурна.

Олон нийтийн байгууллага зэргийн ажиллах цаг, амрах өдөр з

эргийг асууж сурна.

Хичээлийн жилийн хуваарийн тухай асууж, өөрийн жилийн тө

лөвлөгөөг хэлж сурна.

Үдэшлэгийн бэлтгэл хийх үед ямар нэг зүйлийг санал болгож,

зааварлаж сурна.

Амралтынхаа өдрөөр юу хийх талаар ярилцаж, асууж сурна.

Найзыгаа урьж, мөн урилгыг хүлээн авч, татгалзаж сурна.

Өдөр тутмын амьдралынхаа талаар ярилцаж, асууж сурна.

Өөрийн орон, хотын байршил, япон руу явахад зарцуулах хуга

цаа зэргийг хэлж, харилцагчаасаа асууж сурна.

Өөрийн улс, хотыг ямархуу газар болохыг танилцуулж, асууж

сурна.

Өөрийн улс, хотын цаг агаар болон хоолны талаар ярилцаж, х

арилцагчаасаа асууж сурна.

Амралтынхаа өдрөөр хийсэн зүйлийнхээ талаар ярилцаж, асуу

ж сурна.

Амралтынхаа өдрийн сэтгэгдлээ ярилцаж, асууж сурна.

　　　　★ 【モンゴル語版】　『できる日本語　初級』「できること」一覧

Өөрийн нэр, улс, ажлаа хэлж, харилцагчаасаа асууж сурна.

Өөрийн нас болон төрсөн өдрөө хэлж, харилцагчаасаа асууж с

урна.

1

2

Найзынхаа бодлыг асууж, мэдээлэл шалгаж, зөвлөлдөж сурна.

Уулзах газар, цаг товлож сурна.

Төөрсөн үед явах газар хаана байгааг асууж, өөрийгөө хаана б

айгааг хэлж сурна.
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９-р хичээл

10-р хичээл

Олон хүнтэй үйл ажиллагаа

зохиохын тулд нөхцөл байдл

ын талаар асууж лавлаж чад

даг болно. Мөн зааврыг ойлг

ож, түүний дагуу гүйцэтгэж

сурна.

28

35

36

31

32

Дугуйлан, тэмдэглэлт арга х

эмжээ зэрэгт оролцож, өөри

йн сонирхлын талаар ярьж, х

арилцагчаасаа асуулт асууж

чаддаг болно.

Өөрийн амьдрал, эргэн тойр

ныхоо талаар найзуудтайгаа

ярилцаж чаддаг болно.

Биеийн байдлын талаар эргэ

н тойрны хүмүүстэй ярилца

ж чаддаг болно. Мөн эмнэлэ

гт хялбараар харилцаж сурн

а.

１１-р хичээл

１２-р хичээл

１５-р хичээл

39

40

41

42

45

43

44

Мэдээ мэдээллийн тухай най

здаа хялбар дамжуулж чадда

г болно. Мөн тэр мэдээлэлдэ

э тулгуурлан ямар нэг зүйл х

ийж сурна.

１３-р хичээл

Гадаад оронд амьдрахын тул

д ѐс заншил, соѐл, дүрэм жу

рмыг судалж, өөрийн бодло

о хялбараар хэлж чаддаг бол

но.

38

Амьдралаа хөгжилтэй, сайха

н болгохын тулд хэрэгтэй мэ

дээлэл солилцож сурна.

１４-р хичээл

37

Эргэн тойрныхоо нөхцөл байдалд тохируулан үйлдэл хийх сан

ал гарган хэлж сурна. Мөн тухайн байгууллагад ямар үйлчилг

ээ байдаг талаар асууж сурна.

34

30

33

29

27
Амралтын өдрөөр хийсэн зүйлийнхээ тухай ярьж сурна. Мөн ө

өрийн мэддэг зүйлийнхээ дэс дарааг тайлбарлаж сурна.
Цуглах газар руу яаж очихоо мэдэхгүй үед найзаасаа утсаар а

сууж сурна. Мөн хөдлөх хүртэл хялбархан санал солилцож сур

на.
Олон нийтийн газар анхааруулга сонсох, зөвшөөрөл авах зэрги

йг сурна.

Сонин сэтгүүлийн мэдээлэлд үндэслэн, янз бүрийн нөхцөл ба

йдлын талаар бодож, найзтайгаа ямар нэг зүйл хийж сурна.

Гадагш гарахын өмнө орчин тойрныхоо байдлыг хялбараар хэ

лж сурна.

Ямар нэгэн зүйлийг мэдэхгүй хүнд хэрэглэх аргыг хялбараар

тайлбарлаж сурна.

Бэрхшээлтэй зүйл тохиолдоход ѐс журам, дүрэм зэргийг найз

даа хэлж сурна.

Ойр тойрныхоо талаар өөрийн бодлыг хэлж, харилцагчийнхаа

бодлыг асууж сурна.

Зурагт, сонин сэтгүүлийн мэдээллийг дамжуулж, тэр мэдээлл

ийнхээ малаар сэтгэгдлээ ярьж сурна.

Эмнэлэгт өвчний шинж тэмдгээ хэлж, эмчээс зөвлөгөө авч су

рна.

Найзынхаа туршлагаас өөрийн мэдмээр байгаа зүйлээ асууж,

өөрийн туршлагын талаар найзаасаа асууж сурна.

Одоогийн амьдралынхаа тухай ярьж, асууж сурна.

Санал болгож байгаа зүйл, газар, хүмүүсийн талаар ярьж сурн

а.

Өөрийн мэдэхийг хүссэн мэдээллээ олохын тулд асууж чаддаг

болно.

Өөрийнхөө тухай хялбараар ярьж, харилцагчаасаа асууж сурн

а.

Найзтайгаа "Найзууд хоорондын үг хэллэг"-ээр ярьж сурна.

Бие өвдсөн үед биеийнхээ байдлын талаар хэлж, асууж сурна.

Бие нь өвдсөн найздаа зөвлөгөө өгч сурна.


