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Оюутны даалгавар хэсгийг хийх
заавар

Хэрэв та 1-5-р хичээлийг судалж дууссан бол уг
хичээлд зориулсан шалгалтын хуудсыг беглехед
бэлэн боллоо. Та хариултуудаа оюутны
даалгавар булгийн 1-р хэсгuйн хуснэгтэнд
тэмдэглэнэ уу. 5-8-р хичээлийг судалж дууссаны
дараа энэ булгийн хоёрдугаар хэсгийг беглехед та
бэлэн болох болно. Хоёрдугаар хэсгийн
хариултаа 2-р хэсгuйн хуснэгтэнд тэмдэглээрэй.

Оюутны даалгавар хэсгийг бугдийг нь хийж
дууссвны дара а Ай Си Ай-ийн зааварлагчдаа
илгээгээрэй. Асуулmуудыг илгээх шеводлвгвгуй.

Одоо даалгавраа хэрхэн хийхийг жишээгээр
гайпбарпая.

Зев гэж узсэн ганц хариулmыг л сонгоно.
Тэгээд сонгосон хвоиуптынхвв емнех усэгmэй
uжил усэг бухий дервелжинг хараар будна.

ЖИШЭЭ НЬ:
1 Дахин терне гэдэг нь

а. насаар залуу болно гэсэн уг.
6. Есусийг Аврагчаа болгон хулээн авна гэсэн

уг.
в. он жилийг шинээр эхэлнэ гэсэн уг.

Эдгээрээс хамгийн зев хариулт нь б. Есусийг
Аврагчаа болгон хулээн авна гэсэн уг гэсэн
хариулт юм. Тийм болохоор дара ах байдлаар
хуснэгтээ беглене.

Одоо оюутны даалгаврын асуултуудаа уншаад
зев гэж узсэн нэг хариултыг сонгоод дээрх жишээн
дээр узуулсэн шиг хариупаарай. 8ереер хэлбэл
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сонголтынхоо дагуу а. б, в-ийн аль нэгийг нь
беглене гэсэн уг юм.

НЭГДVГЭЭР ХЭСЭГ
1-4 хичээлд зорuулеан аеуулmууд

Бух аеуулmуудын дугаар нь харuулmын
хуенэгmuйн дугаарmай mохuрч байх ёстойе
енхвврнв уу.

1 Бурхан хунд яаж ханддагаа дараах байдлаар
узуулсэн.
а. хунд, аврагдах боломжийг бий болгосон.
б. Хунийг гэмийнх нь тепее, дуулгаваргуй

байдлынх нь телее ялласан.
В. Хумууст гэмээ уучлуулах маш олон замыг

бий болгож егсен.

2 Есусийн ажлын нэг гол зорилго бол
а. Тууний тусламж илуу их хэрэгтэй хумууст

туслах явдал юм.
б. Бурхан Эцэгийнхээ хусэл ажлыг биелуулэх

явдал юм.
В. Шомрон аймагт айлчлах явдал юм.

з Бух газраар явж бухий л хумууст сайн мэдээг
хургэ гэсэн Есусийн тушаал нь
а. зевхен Тууний шавь нарт зориулагдсан.
б. сургаал номлогч гарт болон авралын зар

тарааж буй хумууст зориулагдсан.
В. Туунд хайртай бух итгэгчдэд зориулагдсан.

4 "Та Намай г энэ ертенц руу илгээсэнтэй ад ил
Би тэднийг энэ ертенц руу илгээсэн" гэж Есус
хэлэхдээ ямар утгыг агуулсан бэ?
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а. Хумууст эрх челеег олгох гэсэн еерийн
зорилготойгоо адилхан зорилгоор Тэр
биднийг энэ ертенц руу илгээдэг.

6. Муу санаат хумуусийг яллаж захир гэж
Тэр биднийг энэ ертенц руу илгээдэг.

В. 8ерсдийнхее энгийн амьдралаараа
амьдар гэж Тэр биднийг энэ ертенц руу
илгээдэг.

5 Есус биднийг
а. зевхен еерийнхее эх орондоо гэрчлэл хий

гэсэн.
6. еертее таалагддаг хумууст гэрчлэл хий

гэсэн.
В. бух ертенцед гэрчлэл хий гэсэн.

6 Христийг биечлэн дотноор мэдэхийн тулд та
а. Туунтэй цагийг хамт енгереех хэрэгтэй.
6. Тууний тухай егуулдэг ишлэлуудийг цээжлэх

хэрэгтэй.
В. Туунд бусдыг итгуулэх ур дунтэй аргуудад

суралцах хэрэгтэй.

7 Тууний телее гэрчлэл хийхэд бэлэн болтлоо
хулээ гэж Есус шавь нартаа хэлсэн. Учир нь
тэд
а. ишлэл цээжлэх хэрэгтэй байсан.
6. Туунийг илуу сайн мэдэх хэрэгтэй байсан.
В. бусад итгэгчдийг ажиглах хэрэгтэй байсан.

8 Итгэгчид сайн мэдээг хуваалцаж байх уедээ
нэг зуйлд бат итгэлтэй байх ёстой. Тэр н
а. бух хумуус сайн мэдээнд итгэнэ гэдэгт

итгэлтэй байх явдал юм.
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6. Их Эзэний оршихуй бидэнтэй ургэлж хамт
байна гэдэгт итгэлтэй байх явдал юм.

В. бидэнд ямар нэгэн хунд ХЭЦУУ бэрхшээл
хэзээ ч тулгарахгуй гэдэгт итгэлтэй байх
явдал юм.

9 Диаволыг ялан дийлж сайн мэдээг
хуваалцахын тулд бид
а. еерсдийн хуч чадалд итгэх ёстой,
6. Есусийн нэр болон Бурханы угэнд итгэх

ёстой.
В. Бурханыг магтан дуулах авьяас чадвартаа

итгэх ёсгой.

1 О Авралын зар тараахад бидний хамгийн гол
зэвсэг юу болох вэ?
а. Бэлтгэл.
6. Сум.
В. Библи.

11 Авралын зар тараахад магадгуй хамгийн гол
шаардлага юу вэ?
а. Дуулгавартай байдал.
6. Библийн мэдлэг. .
В. Бэрхшээл зовлонг тэвчин енгереех

хусэлтэй байх,

12 Ямар учраас давсыг итгэгч хуний шинж
чанартай зуйрлуулдэг вэ?
а. Давс нь гоё хэлбэртэй, цагаан енгийн

талетат бодис.
6. Давс нь хамгийн бага хэмжээгээр

хэрэглэгрдэг амьдралд зайлшгуй
хэрэгцээтэй зуЙл.
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В. Цэвэр давс бидэнд ариун байдлыг
санагдуулдаг.

13 Бид авралын зар тараахдаа дараах уурэг
хариуцлагыг хулээсэн байдат. Уунд:
а. зевхен еерийнхее хумууст Христийн тухай

ярих. Бусад нь ч мен адил ингэж хийг.
б. хумуус Христийн тухай ямар нэгэн аргаар

олж мэднэ гэдэгт найдах.
В. эхлээд еерийнхее хумууст сайн мэдээг

хургэж дараа нь бусад хумуустэй
хуваалцах.

14 6ерийгее зориулна гэдэг нь
а. еерийгее ямар нэгэн зуйлд бурэн дуурэн

егех гэсэн утгатай.
б. амлалт егеед туундээ хурэхийг оролдох

гэсэн утгатай,
В. эмнэлэгт хэвтэх гэсэн унатай.

15 Ертенц даяар Христийн тухай тунхагла гэж
Бурхан хэнийг сонгосон бэ?
а. Сургаал номлогчдыг
б. Тэнгэр элч нарыг
В. Туунд хайртай бух хумуусийг

16 Христийн бусадтай хуваалцдаг арга барилыг
нь аль егуулбэр илэрхийлж байна вэ?
а. Тэрээр газар бурээр явж Тууний туслалцаа

хэрэгтэй байгаа хумуустэй ярилцдаг байсан
б. Хумуус еер дээр нь эхлээд ирэхийг

хулээдэг байсан.
В. Тэр еерийнхее бодож байсан бухнийг ном

болгон бичсэн.
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17 Дараах тохиолдолд хун Христийн тухай илуу
ихийг сонсох хусэлтэй байдат. Хэрэв та туунд
а. шашны талаар шинэ ойлголтыг егех юм

бол.
б. тууний итгэл нь буруу гэдгийг хэлэх юм бол
В. Христ нь илуу зев зам юм гэдгийг харуулах

юм бол.

18 Бид Есусийн тухай гэрчлэл хийхдээ яагаад
ичихгуй байх ёстой вэ?
а. Бид сайн бэлдсэн бол гэрчлэлийг маань

хулээн авна.
б. Биднээр гэрчлэл хийлгэж байж Бурхан

хумуусийг ее рте е татаж авдаг.
В. Бид бугдээрээ агуу чадалтай сургаал

номлогчид, авралын зар тараагчид болж
чадахтуй.

19 Паул шоронд байхдаа
а. хун болгонтой сайн мэдээг хуваалцаж

байсан.
б. зевхен ном бичиж байсан.
В. шоронгоос гараад юу хийх талаар

телевлегее боловсруулж байсан.

20 Ямар учир шалтгаанаар бид Христийн тухай'
хумуустэй хуваалцдаг вэ?
а. Бид Бурханд таашаагдах гэж.
б. Хумуусийн амьдралыг еерчлех гэж.
В. ендер шагнал авах гэж.

Уугээр 1-4 хичээлийн шалгалт дуусч байна.
Дараагийн хэсгийн шалгалтандаа бэлдэнэ уу.
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ХОЁРДУГдАР ХЭСЭГ

4-8-р хичзэлд зорuулеан аеуулmууд
Бух аеуулmуудын дугаар нь харuулmын

хуенэгmuйн дугаарmай mохuрч байх ёеmойг
. анхаарна уу.

1 Ургацын талбайдаа ажиллах ажилчидаа яаж
олох талаар Бурхан юу гэж хэлсэн бэ?
а. Тэр биднийг ажилчдын телее залбирахыг

хуссэн.
б. Тэр ажлыг хийлгэхээр тэнгэр элч нарыг

илгээнэ.
В. Тэр Ариун Сунсээр ажлаа хийлгэхийг

хусдэг.

2 Авралын зар тараахад бидэнд яагаад зен
хараа хэрэгтэй вэ?
а. Ёс суртахууны унэ цэнэ, нийгмийн хурээ

еерчлегден уналтанд орно.
б. Бурханд итгэх итгэлээсээ хумуус ухрах

болно.
В. Бид хумуусийн хэрэгцээг мэдэж

чадахгуйгээс болж тэд ухэх болно.

3 8ерийгее бурэн дуурэн зориулна гэдгийн нууц
нь
а. дуулгавартай байх,
б. мацаг барих.
В. залбирах

4 Бурханы ургацын талбайд ажиллах ажилчдыг
олж авахын тулд бид юу хийх ёстой вэ?
а. Ажилчдыг элсуулэхийн тулд байдгаараа

зутгэх.
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б. Одоогийн ажлаа орхин авралын зар
тараагчид болох.

В. Бурхан еерийнхее сонгосон ажилчдыг
илгээхийх нь телее залбирах.

5 Христийн ажилчдын хувьд бид амжилтанд
хурэхийн тулд бидний уурэг хариуцлага юу
байх ёстой вэ?
а. Бардам зан гаргахгуй байхын тулд

болгоомжтой байх,
б. Бусдад зааварчлахын тулд арга барилаа

шалгаж узэх.
В. Улам илуу их зуйл хийхийн тулд хучээ 2

дахин ихэсгэх.

6 Хэрэв бид Христийн телее ур ашигтайгаар
гэрчилж бай вал хумуус
а. бидний ярьсныг таашаах ёстой,
б. Библийн талаар бид сайн мэдлэгтэй

гэдгийг мэдэх ёстой,
В. бидний амьдрал еерчлегдеж байгааг олж

харж чадах ёстой.

7 Бурхан хуний
а. ёс заншлыг еерчлехийг хусдэг.
б. зурх сэтгэлийг еерчлехийг хусдэг.
В. зан чанарыг еерчлехийг хусдэг.

8 Шашны саад бэрхшээлийг даван туулж Христэд
итгэх хамгийн шилдэг арга нь
а. бусад шашнуудын тухай сайн ойлгомжтой

байх.
б. амьдралд тань гарсан еерчлелтуудийг

хумууст харуулах.
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В. Хриетийн шашин нь буеад шашнаае дээр
юм гэж маргахад бэлэн байх.

9 Хэлний еаад бэрхшээлийг даван туулах
шилдэг арга бол
а. буеад хэлийг еурахад туелаач гэж

Бурханаае залбиран гуйх,
6. Библийг эх хэл нь болох Грек, Еврей хэл

дээр уншиж еудлах.
В. зевхен таны терелх хэлээр ярьдаг газар

уле оронд авралын зар тараах.

1 О Уншиж бичиж чаддаггуй хумуует авралын
зарыг бид дараах байдлаар тараана.
а. НУБ-ын бичиг уеэг дэлгэруулэх хетелберт

оролцох.
6. Тэдний едер тутмын амьдралд тохиолддог

зуйлуудээе нь жишээ авч ярих.
В. Паулын захидлууд болон илчлэлт номын

ишлэлуудийг тайлбарлахаае эайпсхийх.

11 Гэрчлэл хийхэд нийгмийн бэрхшээлтэй
тулгарвал бид яах ёетой вэ?
а. Мэргэн ухааныг Бурхнаае залбиран гуЙ.

Бурхан ба тууний Ариун Суне тантай
ургэлж хамт байна.

6. Нийгмийн хувьд нийцэх хунтэй харьцах .
В. ХЭН нэгэн нь гэрчлэл хийхдээ еерийнхее

нийгмийн хурээнд анхаарал тавих ёстой.

12 Авралын зар тараах уед хумууетэй харьцана
гэдэг бол
а. хумууеийг Хриетэд итгуулэх арга юм.
6. буеад итгэгч нартаа хамт нэгдэн нехерлех

уеийг хэлнэ.
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В. бидэнд байдаг зан чанарын нэг хэлбэр юм.

13 Хумуустэй сайн мэдээг хуваалцаж байх уед
харьцах хамгийн зохистой харьцаа нь юу вэ?
а. Тэдний терелх хэл болон бодол санааг

ойлгодог байх,
б. 8ерее суралцагч байж энгийн бегеед зев

аргаар асуулт асуух.
В. Та унэнч шударга болсноо тэдэнд харуулж

тэд ч гэсэн тань шиг болж чадна гэдгийг
ойпгуупах.

14 Гэмт хумууст бурхан яаж ханддаг вэ?
а. 8ерчлегдеж хегжих гэж оролдож буй хунийг

Тэр уучилдаг
б. Тэр унэнч шударга хунийг ивээж гэмтэй

хунийг буруушаадаг
В. Тэр гэмт хумуусийг хайрладаг бегеед

тэднийг ухлээс аврахыг хусдэг.

15 Яагаад Нааманд зарц нар нь туунийг эш
узуулэгчийн угэнд орох хэрэгтэй гэж хэлсэн
бэ?
а. Тэд иш узуулэгчээс айсан учраас.
б. Тэд эзнийхээ телее санаа зовж байсан.
В. Тэд Иордан голын хажуугаар енгерен

гэртээ харьж байсан.

16 Яагаад бид авралын зар тарааж байгаа хундээ
чин сэтгэлээсээ санаа тавих ёстой вэ?
а. Бурхан тэдэнд ч мен хайртай гэдгийг тэд

ойпгоно.
б. Христчин хун яаж авирлах ёстой вэ? гэсэн

сайн улгэр дууриаллыг биднээс авна.
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В. Теерелдеен нэгнийг авраач гэеэн бидний
залбиралыг Бурхан хулээн авна.

17 Хриетэд итгэгчдийн адаагийн шагнал нь
а. яруу алдрын титэм.
6. Ееуе Хриеттэй хамт хаанчлах.
В. маш их баяр хеер, яагаад гэвэл хэн нэг нь

Хриетэд итгэеэн.

18 Авралын зар тараахад баттай авах шагнал нь
бал
а. Ееуеийг дахин ирэхэд ер буеын уле руу

явах бопно,
6. Их Эзэний аршихуй бидэнтэй ургэлж хамт

байна гэеэн амлалтыг авах.
В. Сургаал намлах балах багшлахад

хэрэгцээтэй бух авъяае чадварыг авна.

19 Хриетэд итгэгч ажилчдын ирээдуйн шагнал
бал
а. энэ ертенцийн алдар еуу. эрх мэдэл.
6. дэлхийн баялаг.
В. Хриеттэй хамт хаанчлах юм.

20 Бид гэрчлэл хийеэн гэж ирээдуйд алан шагнал
авна. Даарх зуйлеийн алинтай нь энэ
шагналыг адилтгаж балах вэ?
а. Од мэт уурд менх гялалзах бопно.
6. Дахин амилеан бие.
В. Ер буеын улеад байрлах байнгын байр.

4-8-р хичээлийн асуулm уугээр дуусч байна. Одоо оюуmны
дввлгвврын хариулmын хуснэгmээ Ай Си Ай-ийн
зааварлагчдаа илгээнэ уу. Ингэхдээ дараагийн курс хичээлийг
ипгээхийг хусээрэй.


