
Өөрийн ирээдүй болон сонирхдог зүйлийнхээ талаар эргэ

н тойрны хүмүүстэйгээ ярилцаж, мөн тэднээс асуулт асуу

ж чаддаг болох

Анх удаа уулзсан хүнтэйгээ Япон хэлээр эелдэгээр ярьж с

урах
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Ёс заншилын өөрчлөлт болон, санаа зовж байгаа зүйлийн

талаар ярьж сурах

Хүнээс сонссон зүйлээ бусад хүнд дамжуулж сурах, мөн с

портын тэмцээнийг дэмжиж сурах

Биеийн байдал муу үед өвчний шинж тэмдэг болон түүни

й шалтгаан, авах арга хэмжээний талаар ярьж сурах

Цагийн ажил асууж, ярилцлагын үеэр ойр зуурын яриа ярь

ж чаддаг болох
Ажлын газар болон дугуйлан дээрээ анх удаа уулзсан хүнт

эйгээ өөрийн сонирхол болон Япон дах амьдралынхаа тух

ай ярьж чаддаг болох

1

2

Ямар нэгэн зүйл худалдан авах үедээ тухайн зүйлээ ямар

байдалтай эсэхийг найзтайгаа ярилцах, дэлгүүрийн хүнээс

өөрийн мэдмээр байгаа зүйлээ асууж, өөрийн үйлдлээ ши

йдэж чаддаг болох

Ресторанд хооллох үедээ хамт явж байгаа найз болон рест

ораны хүнтэй харилцаж сурах

Японд ирсэн зорилго болон цаашдын зорилт төлөвлөгөөг

өө ярьж чаддаг болох

Анх удаа уулзаж байгаа хүндэ

э өөрийгөө танилцуулж, сэтгэ

гдэл төрүүлэхүйц асуулт ас

ууж чаддаг болох

Дэлгүүр болон ресторанд най

зтайгаа бүтээгдэхүүн болон ц

эсний талаар ярилцах, дэлгүү

рийн хүнтэй ярилцангаа юм х

удалдан авч чаддаг болох

Өөрийн зорилт төлөвлөгөөг б

усадтай хуваалцаж, цаашид ө

өрт хэрэгтэй мэдээллээ эргэн

тойрны хүмүүсээс асууж чадд

аг болох

10-р хичээл

Аялалын үед тохиолдсон хүн

д хэцүү байдлынхаа талаар бу

сдад дамжуулж хэлэх, өөрийн

үзэж харсан байгалийн үзэсгэ

лэнт газрын талаар тайлбарла

ж чаддаг болох

8-р хичээл

Аялалд явахын тулд мэдээлэл

цуглуулж түүнийхээ талаар я

рилцаж, аялалд гарахын өмнө

х бэлтгэлээ хангаж чаддаг бо

лох

6-р хичээл

Япон айлд очих үедээ тухайн

нөхцөл байдалд тааруулан тух

айн гэр бүлийн хүмүүстэй яр

илцан хөгжилтэй харилцаа үү

сгэж чаддаг болох
Өнөөдрийг хүртэлх өөрийн ам

ьдралд тохиолдсон зүйлийн т

алаар баярласан сэтгэлээ илэр

хийлж чаддаг болох

1-р хичээл

2-р хичээл

3-р хичээл

4-р хичээл

7-р хичээл

Баг, бүлэг дотроо сэтгэл өөдр

өг ажиллахын тулд, бусдын са

наа бодлыг тунгаангаа ярилца

ж чаддаг болох

Тухайн орон нутгийн Япон хү

нд өөрийн сүүлийн үеийн амь

дралын хэв маяг болон санаа

зовж байгаа зүйлийн талаар я

рьж, орон нутгийн ажилд оро

лцож чадах
Эрүүл мэндээ хамгаалах арга,

биеийн байдал таагүй байгаа

үед авах арга хэмжээний тала

ар эргэн тойрны хүмүүстэйгэ

э мэдээлэл солилцож сурах

9-р хичээл

11-р хичээл

12-р хичээл

Метроны буудал, замд төөрөлдсөн үедээ нөхцөл байдлаа т

айлбарлаж, ямар нэгэн зүйл гуйх мөн уучлал хүсэж чаддаг

болох

Амьдарч буй хотынхоо барилга байгууламж, дэлгүүрийн

мэдээллийг бусдад зааж өгч чаддаг болох

Зам газарчилж, төөрсөн үедээ замаа асууж чаддаг болох

Хэцүү байдалд орсноо тайлбарлан, алга болгосон зүйлийн

хээ онцлог болон алга болгосон үеийнхээ байдлын тайлба

рлаж чаддаг болох

Сайн мэддэг хоолныхоо хийх аргыг тайлбарлаж чаддаг бо

лох

Хаашаа явмаар байгаа болон явах гэж байгаа шалтгаан гэх

мэт өөрийн саналаа илэрхийлж сурах

Өөрт нь сайхан хандсан зүйлийн талаар ярих,дотно хүнээс

ээ тусламж хүсч чаддаг болох

Өөрт тусалсан хүнийхээ талаар бусдад хэлж сурах, тус бол

сон  хүндээ баярласан сэтгэлээ илэрхийлж сурах

Дээд курсын ах эгчээсээ цагийн ажлын газрын имэйл хаяг

ыг асууж, доод курсын хүндээ тайлбарлаж чаддаг болох

Ажлаа ямар нэг саадгүй явуулахын тулд харилцан ярилца

ж чаддаг болох

Аялалын газарт урьдчилан захиалга өгч чадахгүй болсон

нөхцөл байдлаа тайлбарлаж чаддаг болох

Өөрийн одоогийн байдал болон нүдний өмнө байгаа зүйли

йн талаар хялбараар тайлбарлаж чаддаг болох

Аялалын өмнө юу бэлдвэл зүгээр вэ гэдгээ ярьж сурах
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Японд дах амьдралаа улам хө

гжилтэй сонирхолтой болгох

ын тулд амьдарч байгаа хоты

нхоо мэдээллийг харилцан со

лилцон, түүндээ тулгуурлан ү

йлдэл хийж чаддаг болох

8

5-р хичээл

9

10

4

6

7

5

Ямар нэг гэнэтийн үйл явдал

болсон үед, хялбархан зүйл б

айвал түүнийхээ учир байдлы

г тайлбарлан тохирсон арга х

эмжээ авч чаддаг болох
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Ярилцахдаа цаад хүнийхээ яриаг сонсож, улмаар өөрийн б

одлоо хэлж сурах

Хүүхэд байх үеийнхээ явдлыг ярингаа өөрийн санаа бодл

оо илэрхийлэх

Багадаа сурсан зүйл одоо амьдралд хэрхэн нөлөөлж байга

а талаар ярьж сурах

Биеийн байдал муу үед өвчний шинж тэмдэг болон түүни

й шалтгаан, авах арга хэмжээний талаар ярьж сурах

Эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд байнга хийдэг, хэрэглэдэ

г зүйлийнхээ талаар ярьж сурах

Эрүүл мэндээ хамгаалах арга,

биеийн байдал таагүй байгаа

үед авах арга хэмжээний тала

ар эргэн тойрны хүмүүстэйгэ

э мэдээлэл солилцож сурах

12-р хичээл

Ямар нэг сэдвийн талаар судалж олсон мэдээлэл, түүнийх

ээ талаарх санаа бодлоо илтгэж сурах

Өөрийн орны ѐс заншил болон түүнтэй холбоотой зүйлий

н талаар хялбараар тайлбарлан ярьж, асууж чаддаг болох

Ямар нэг зүйл явуулахдаа анхаарах заншил болон цаад хү

нийхээ дуртай зүйлийх нь талаар ярилцаж сурах

Эргэн тойрныхоо Япон хүмү

үст эх орныхоо талаар илүү и

х мэдээлл өгөхийн тулд өөрий

н орны баяр, ѐс заншилын тал

аар ярьж чаддаг болох

14-р хичээл

15-р хичээл

27

28

29

30

Өдөр тутмын амьдрал дундах

сонирхол татсан мэдээ болон

аливаа зүйлд шүүмжлэлтэй х

андаж, түүний талаар судалса

н зүйлийнхээ тухай бусад хүм

үүстэй санаа бодлоо солилцо

ж чаддаг болох

13-р хичээл

26

Телевиз болон гудамжинд ям

ар нэг сайхан зүйл харсан үед

ээ түүний талаарх бодол, түү

нтэй холбоотой туршлагаа яр

ьж чаддаг болох

25

24

23
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