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ГДРГДСДН ШИЙДВЭР, ХVСЭЛТИЙН
ХУУДДС

Энэ номыг еудалены дараа би Ееуе Хриетийг
еерийн Аврагч Эзэнээ болгон хулээн авч байна.
Би энэ хуудеанд хаягаа бичиж гарын уегээ зураад
дараах хоёр шалтгааны улмаае илгээж байна.
Нэгдугээрт, Хриетэд итгэх итгэлээ гэрчлэх
ууднээе, хоёрдугаарт, еунений амьдралд маань
туе болохуйц еер материалуудыг илгээхийг хуеэж
байна.
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~ Манай еур~улийн талаар аеууж лавлах зуйл
~ болон еанал бодолоо эевэл танд залбирлын
~ ямар нэгэн хэрэгцээ байгаа бол энд бичнэ уу.
>- Танд уйлчлэхдээ бид ямагт баяртай байх болно.
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АВРАЛЫН ЗАР ТАРААХ
ОЮУТНЫ ДААЛГАВРЫН
ХАРИУЛТАНДЗОРИУЛАВ

Дараах асуултанд хариулна уу.

Таны нэр .

Таны Ай Си Ай-ийн оюутны дугаар .
(Хэрэв танд оюутны дугаар хараахан байхгуй
бол хоосон улдээж болно.)

Таны шуудангийн хаяг .

Хот. . . . . . . . . . . . . . .. Аймаг................ ~
Уле .

~
Нас хуйс................. §
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Эрхэлдэг ажил .
Гэртээ ам бул хэдуулээ вэ? .
Сургуульд хэдэн жил сурсан бэ? .

Хэрэв та аль нэг сумд хамрагддаг бол ямар
нэртэй сумд хамрагддаг вэ? .
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~Одоо дараагuйн хуудеанд байгаа хуенэгmэнд I

аеуулmынхаа харuулmыг эввврынх нь дагуу :
беглвне уу. Танд амжuлm хуеье! :
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Та сумдээ ямар уурэг гуйцэтгэдэг вэ? .

Энэ номыг та яаж судалсан бэ? Бие дааж уу? ..
Хэсэг булгээрээ юу? Ай Си Ай-ийн ввр
ямар номыг судалсан бэ? .
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.Оюутны даалгаврын нэгдугээр хэсгийн
хуснэгт

Хуснэгmийн дугаарууд нь асуулmын
дугааруудmай mохирч бвйх ёстойг анхаарна

1 rrь[z] [д] 11 CL] [z] [д] 1, CL] [z] [д]
"1 CL] [z] [д] о CL] [z] [д] 11; CL] [z] [д]
~CL] [z] [д] 1" CL] [z] [д] 17 CL] [z] [д]
d CL] [z] [д] 11 CL] [z] [д] 111 CL] [z] [д]
, CL] [z] [д] 1"1 CL] [z] [Д]..10 CL] [z] [д]
1; CL] [z] [д] 1~ CL] [z] [д] эп CL] [z] [д]
7 CL] [z] [д] 1.! CL] [z] [д]

Одоо бух асуулmанд бурэн хариулсан эсэхээ
шалган нэг бурчлэн нягmлан харна уу.

Оюутны даалгаврын хоёрдугаар хэсгийн
хуснэгт

Хуснэгmийн дугаарууд асуулmын
дугааруудmай mохирч бвйх ёсmойг анхаарна
уу?
1 CL][Z]Cд]
"1 CL][Z]Cд]
~CL][Z]Cд]
d CL][Z]Cд]
, CL][Z]Cд]
1; CL][Z]Cд]
7 [Z][Z]G]

Одоо бух асуулmандаа бурэн хариулсан
эсэхээ шалган нэг бурчлэн нягmлан харна уу.
Дараа нь mухайн орон нуmгийнхаа ОУЭДС-ийн
салбарт хаяглан илгээнэ уу. Хаяг нь энэ номын
эхэнд бичигдсэн бвйгве.

Зевхен Ай Си Ай-ийн ажилmануудад
зориулав.

Он сар едер . . . . . . . . . . . . . Унэпгээ .
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Та энэ хичээлийг дуусгалаа. Та Ай Си
Ай-ийн оюутан болж дараагийн
хичээлуудийг судлавал бид тун их баяртай
байх болно. Даалгаврын хуудсаа тухайн
арон нутгийн салбарт илгээнэ уу. Уунийг
тань бид хянаж узээд хэрэв хусвэл
дараагийн хичээлийг бид илгээх болно.
Курс хичээлуудийг судалж дууссаны дараа
танд сургуулийнхаа тэмдэг бухий

.гэрчилгээг илгээх бал но.

Гэрчилгээнд бичигдэх нэр овогао
гаргагдахуйц дармалаар бичнэ уу.

Овог нэр .

АЙ СИ АЙ алан УЛСЫН эчнээ дээд
СУРГУУЛЬ

Хрuсmэд итгэгчдийн амьдрал курс


