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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ (Сонгох даалгавар)

Санамж:

1. Зохиолыг анхааралтай уншиж ойлгоорой.
2. Асуулт даалгавар бүрийг анхааралтай, дуустал уншиж гүйцэтгээрэй.
3. Сонгож авсан үг, өгүүлбэрийг эхийн утга санаатай холбож ажиглаарай.
4. Сонгох даалгавраас зөвхөн нэгийг сонгоорой. (Даалгавар бүр 2 оноотой)

Сүүдэр

“Шувууны үүрэн дээр миний хүү сүүдрээ тусгаж болдоггүй юм шүү. Эх нь голдог юм” гэж 
ээжий минь дандаа захидаг сан. 

Энхрий үрээ эх нь голохыг би мэднэ. Хөөрхий тэр нялх амьтныг эх нь голбол агаар 
тэнгэрт салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр яаж ургана. Ээжий үүнийг л захидаг байсан. Ээжийн 
захисан хэзээ ч үл мартагдана. Амьтны нялх үр сүүдэр тусахад хүртэл хиртэх тийм ариухан 
байдаг байна. Эхийн халуун сэтгэл гэдэг сүүдэр туссан үрээсээ хиртэм тийм тунгалаг байдаг 
байна. 

Энэ л учир алив нэгэн унаган жигүүрээ ургуулж амжаагүй амьтны үр дээр сүүдрээ 
тусгачхуузай хэмээн болгоомжилж, доошоо харж явнам. Энэ л учир алив нэгэн амьтны сүүдэр 
дор орчхож, ачит эхийнхээ хайрын сэтгэлийг хиртээчхүүзэй гэж эмээн дээшээ бас харж явнам.
 (Д.Батбаяр)

1. Эхийн сэдвийг илэрхийлсэн хэлцийг олоорой.
A. Эр өсөж, ээжийн дээл багадав.
B. Суусан газраасаа шороо атгах.
С. Нөхрийн хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ.
D. Өдөр явсан явдлаа шөнө бод, өглөө хийсэн ажлаа орой ярь. 
E.  Жам ирвэл ах дээр зуд ирвэл бух дээр.  

2. Эхийн гол санааг илэрхийлсэн тулгуур өгүүлбэрийг олоорой.
A. Амьтны нялх үр сүүдэр тусахад хүртэл хиртэх тийм ариухан байдаг байна.
B. Эх нь үрээ голохыг би мэднэ. Хөөрхий... ...Ээжийн захисан хэзээ ч үл мартагдана. 
C. Энэ л учир ... ...сүүдрээ тусгачхуузай. Энэ л учир... ...сэтгэлийг хиртээчхүүзэй.
D. Эхийн халуун сэтгэл гэдэг сүүдэр туссан үрээсээ хиртэм тийм тунгалаг байдаг байна.
E. Шувууны үүрэн дээр миний хүү сүүдрээ тусгаж болдоггүй юм шүү. Эх нь голдог юм.

3. Зохиолч, ээжийгээ санан дурсаж буйгаа ямар ямар үгээр илэрхийлсэн бэ?
A. голохыг, сүүдрээ тусгах, амьтны нялх үр, доошоо, дээшээ, ариухан
B. дандаа захидаг, хэзээ ч үл мартагдана, тунгалаг байдаг 
C. доошоо харж явнам, дээшээ харж явнам, орчхож, сүүдрээ тусгаж    
D. гэж, шиг, үл, тийм, учир, алив, энэ, дор, юм, шүү, л, бас, хэмээн
E. болдоггүй юм шүү, би мэднэ, яаж ургана, болгоомжилж, хиртээчхүүзэй

4. “Агаар тэнгэрт салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр яаж ургана” гэсэн өгүүлбэрийн дүрслэх ур 
маягийг тодорхойлоорой.

A. Ихэсгэл  B. Адилтгал     C. Ёгтлол      D. Амьдчилал  E. Тойруулал
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5. Эхийн хэсгүүдийг өгүүлбэрээр хураасныг зөв дараалалд оруулаарай.  

A. Ээжийн захиас, буруу зөвийг ялгах, эхийн сэтгэл тунгалаг, эхийн захиасыг санах
B. Эхийн сэтгэл тунгалаг, ээжийн захиас, эхийн захиасыг санах, буруу зөвийг ялгах
C. Эхийн сэтгэл тунгалаг, эхийн захиасыг санах, ээжийн захиас, буруу зөвийг ялгах
D. Ээжийн захиас, эхийн захиасыг санах, эхийн сэтгэл тунгалаг, буруу зөвийг ялгах 
E. Ээжийн захиас, эхийн сэтгэл тунгалаг, буруу зөвийг ялгах, эхийн захиасыг санах 

6. “Хөөрхий, тэр нялх амьтныг эх нь голбол агаар тэнгэрт салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр 
яаж ургана”  гэсэн хэсгийн тодруулсан үгсийг ямар үгээр солин найруулбал оновчтой вэ?

A.  Эвий, дэгдэх, даль
B.  Зайлуул,нисэх, сангас
C.  Уухай,газардах, өд сөд    
D.  Бяцхан, шуугих, жигүүр
E.  Чааваас, байрлах, далавч

7. “Энхрий үрээ эх нь голохыг би мэднэ. Хөөрхий тэр нялх амьтныг эх нь голбол агаар тэнгэрт 
салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр яаж ургана” зохиомжийг зөв ялган тодорхойлоорой. 

A. Орчны дүрслэл
B. Баатрын хөрөг
C. Харилцан яриа
D. Зохиолчийн тэмдэглэл 
E. Байгалийн зураглал  

8. “Шувууны үүрэн дээр миний хүү сүүдрээ тусгаж болдоггүй юм шүү. Эх нь голдог юм” 
өгүүлбэрт сэтгэлийн ямар өнгө аяс илэрсэн бэ?
     A. Шүүмжилсэн өнгө аяс B. Хүсэн тэмүүлсэн өнгө аяс  
     C. Харамссан өнгө аяс       D. Баталж нотолсон өнгө аяс        E. Сургамжилсан өнгө аяс

9. Адилтгах ур маягт тохирох өгүүлбэрийг олоорой. 
A. Амьтны үүрэнд сүүдрээ тусгачхуузай хэмээн болгоомжилно.
B. Шувууны үүрэн дээр миний хүү сүүдрээ тусгаж болдоггүй юм.
C. Агаар тэнгэрт салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр яаж ургана. 
D. Ээжий минь дандаа захидаг сан.
E. Ээжий үүнийг л захидаг байсан. 

10. Дараах өгүүлбэрүүдийн утгын харьцааг тодорхойлоорой.
“Амьтны үр дээр сүүдрээ тусгачхуузай хэмээн болгоомжилж, доошоо харж явнам. 
Амьтны сүүдэр дор орчхож, эхийнхээ сэтгэлийг хиртээчхүүзэй гэж эмээн дээшээ харж явна”

A. Төсөөт утгат  B. Эсрэг утгат   C. Ижил утгат 
D. Зүйлчилсэн утгат   E. Ойролцоо утгат

11. “..............” яаруу явна билээ дээ. цэгийн оронд тохирох хэлцийг олоорой.

A. Айсан хүнд аргал хөдөлнө гэж 
B. Салхинд хөөгдсөн хамхуул шиг   
C. Унасан малгай авах завгүй 
D. Ууж идэхдээ уургын морь    
E. Айдгаа авдартаа хийх
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12. “Унаган жигүүрээ ургуулж амжаагүй амьтны үр дээр сүүдрээ тусгачхуузай, эхийнхээ 
сэтгэлийг хиртээчхүүзэй” өгүүлбэрийн хэв шинжийг тодорхойлоорой.

A. Харилцан угсарсан нийлмэл өгүүлбэр  B. Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр
C. Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр   D. Холимог нийлмэл өгүүлбэр
E. Энгийн дэлгэрэнгүй өгүүлбэр

13. Гурван  бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэрийг олоорой.
А. Энхрий үрээ эх нь голохыг би мэднэ.  B. Би мэднэ, энхрий үрээ эх нь голох.
C. Энхрий үрээ эх нь голдог юм.   D. Шувууны эх нь голдог юм.
E. Үрээ эх нь голдог юм.

14.  “Шувууны үүрэн дээр сүүдрээ тусгаж болдоггүй юм шүү” онцолсон үг өгүүлбэрт ямар 
гишүүн болох вэ?

A. шууд тусагдахуун  B. шууд бус тусагдахуун       C. цагийн утгат байц
D. шалтгааны утгат байц E. хамжсан тодотгол

15. Найруулгын алдаатай өгүүлбэрийг олоорой.
A. Хээрийн цэцгийн үр салхинд хийсэж ирээд хотод ургаж байгаа юм байна.
B. Шумуул Жамц согтохоороо уйлдаг, биеэ хэчнээн баривч тэссэнгүй шүлсээ савируулж 

байгаад гингэнэтэл уйлчихав.
C. Шударга хичээнгүй, хамт олондоо нэр хүндтэйгээс гадна нийгмийн олон ажлуудад 

идэвхтэй оролцдог.
D. Миний багын төсөөллөөр эх орон бол тэнгэр, толгод хоёр байжээ.
E. Хурим найр эхлүүлэх уртын дууг Монголчууд найрын магнай дуу гэнэ.

16. Төрөл биш утгатай үгийг олоорой.
А. наадамч B.наадам        C.наадгай    D. наадаг      E.наадал

17. “Эх нь голбол агаар тэнгэрт салхи шиг хөөрөх унаган жигүүр яаж ургана” өгүүлбэрийн 
онцолсон үгийн утгыг олоорой.

А. хагас хувь, тэхий дундуур  B. ихээхэн урсгал ус  C. үл хайхрах, чамлах 
D. ихэнх дийлэнх хэсэг  E. юмны дотоод төвт байгаа зүйл

18. Аа, нээрээ тийм ч юм уу, миний энэ хоёр онин юм үзэхдээ муу. өгүүлбэр найруулгын ямар 
зэрэгт хамаарах вэ? 

A. Хүндэтгэлийн  B. Дунд          C. Дээд           D. Нутгийн аялгуу           E. Доод           

19.  “Эх нь голдог юм” гэж ээжий минь дандаа захидаг сан. өгүүлбэрээс батлах утгатай 
бүтээврийг олоорой.

A. нь           B. сан            C. даг               D. гэж              E. юм

20. Зөв бичсэн бүлэг үгсийг олоорой
A. тайвширал, ширхгээр, нүүдэлж, доторх, явчихмаар
B. туйлширал, нөхдийн, захиасыг, нөхөрлө, халисан
C. сурвалжлага, ханарах, анчидын, авлига, дальдрах   
D. гайхширал, нөхцөлийн, сургаалыг, хайрла, хэлье 
E. хичнээн, эрмэлзэл, өсгөе, явахдаа, талархая 
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21. “................. хашилтад ( “” ) бичнэ” дүрмийг гүйцээж бичээрэй.
A. Ерийн байдлаар захирсан өгүүлбэрийг 
B. Зэрэгцсэн хэд хэдэн гишүүнийг
C. Шууд хэлсэн хөндлөнгийн үгийг    
D.Өгүүлбэрийн дунд хэлэлгүй орхисон үгийг
E.Хүүрнэсэн өгүүлбэрийн эцсийг

22. “бүтээгдсэний” хэмээх үгэнд холбогдох зөв бичгийн дүрмийг олоорой.

A. Заримдаг гийгүүлэгч бол эгшигт гийгүүлэгчийн дараа өмнөө буюу хойноо эгшиггүй 
орж болно.  

B. Заримдаг гийгүүлэгч нь заримдаг гийгүүлэгчийн дараа орохдоо сүүлчийн заримдаг 
гийгүүлэгч заавал эгшигтэй бичигдэнэ.   

C. Заримдаг гийгүүлэгч нь заримдаг гийгүүлэгчийн дараа орохдоо эхний заримдаг 
гийгүүлэгч заавал эгшигтэй бичигдэнэ.  

D. Заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад эцсийн 
балархай эгшгийг гээнэ.   

E. Заримдаг гийгүүлэгчийн аль нэг тод хэлэгдэх талд нь ямагт эгшиг үсэг бичнэ.

23. Зохиолыг төрөл зүйлтэй нь зөв харгалзуулаарай. 

1. жүжиг                      a) С.Эрдэнэ “Сэрүүн дуганы мөхөл”
2. найраглал              b)  С.Пүрэв “Азын цэнхэр уул”
3. тууж                        c) Д.Мягмар “Найрын ширээний ууц”
4. шүлэг                     d) Д.Пүрэвдорж “Ширмэн цөгцний дууль”
5. өгүүллэг                 e) Ч.Чимэд “Өрнө Дорно хоёр”

А. 1c,2d,3a,4e,5b    B.1d,2b,3c,4a,5e    C.1c2b,3e,4a,5d  
D.1b,2d,3e,4a,5c    E.1b,2c,3e,4d,5a 

24. Дараах эшлэлүүдээс нарны дүрслэл нь бусдаасаа ялгаатай хэсгийг олоорой.

A. Алтан нарны туяанд энхжин тогтсон орон
Мөнгөн сарны гэрэлд мөнхжин гэрэлтсэн орон 

B. Цэнхэр униарт талын Наран мандах зүг рүү
     Цэлмэг тэнгэр шигээ нүдээрээ Насандаа мартахгүй харсан юм 
C. Хангай наран хаан аав минь сүргээ хариулсан нутаг

Халхын саран гоо ээж минь сүүгээ өргөсөн нутаг
D. Ивээлт нарны нь цацраг алтан эрдэнэ

Ижий таны минь цацал мөнгөн эрдэнэ
E. Мандах наран зүгт нутаг минь байдаг юм

Маргах юмгүй тэнд дулаахан байдаг юм

25. “Авах гээхийн дөрвөн мөрт” шүлэгт дарааллаар тохирох хэсгийг олоорой. 

   Дөрвөн дэлгэрэх аль буй хэмээвээс

 Төгс оюутны ёсыг эдлэгчдийн .................. дэлгэрэх
 Тэнэг мунхгийн журмыг дагагчдын ............ дэлгэрэх
            Тэмцэн бусдыг хөнөөгчдийн ..................... дэлгэрэх
            Тэмдэгтэйеэ сайн явагчдын ...................... дэлгэрэх

A. муу нэр сайн алдар, хэл ам, цог учрал
B. хэл ам, цог учрал, сайн алдар, муу нэр
C. цог учрал, муу нэр, хэл ам, сайн алдар
D. сайн алдар, муу нэр, хэл ам, цог учрал
E. сайн алдар, цог учрал, хэл ам, муу нэр
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26. Зөв бичсэн хэсгийг олоорой.  
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 

 

 

 

 

 
 
 

27. “бүтээл” гэсэн үгийг Монгол бичгээр зөв бичсэнийг олоорой.  
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

28. Нэрийн тийн ялгалын нөхцөлийг буруу дагуулсан үгийг олоорой.  
A.                  B.                    C.                        D.                      E. 
 
 

 

29. “ ”  үгст олон тооны дагаврын алийг залгах вэ? 
A.                  B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

30. “захир” гэсэн үгийг үйлийн хэвийн дагавраар зөв хувилгасныг олоорой. 
A.                     B.                    C.                        D.                      E. 
 
 
 

 

31. Цэгийн оронд тохирох нөхцөлийг олж, зүйр цэцэн үг бүтээгээрэй.  
                   A.               B.                C.                D.                   E. 
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32. Монгол бичгийн эхийг уншаад зөв хөрвүүлснийг олоорой. 
 

A.  Арга санаанд цэцэн сайн 
                                                                     Аж төрөхөд маш зүтгэлтэй                                    

B. Арга санаанд цэцэн сайн  
                                                                     Аж түрэхэд маш сэтгэлтэй  

C. Арга санаат цэцэн цэлмэг                                 
                                                                     Аж төрхт маш зүтгэлтэй 

D. Арга санаанд цэцэн цэлмэг  
                                                                     Аж түрэхэд маш зүтгэлтэй                                    

E. Араг санаанд цэцэн сайн   
                                                                     Аж төрөхөд маш сайхан  
 
 
 
 
 

33. “цай ууна” гэсэн  утгыг илэрхийлэх үг аль нь вэ? 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 
 

 

34. Буруу бичсэн үгийг олоорой. 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 
35. Дараах өгөгдлөөс “оюу эрдэнэ” гэсэн утгыг илтгэх үгийг олоорой.  

A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 

2.4. Дүрс ялган бичих үгсийг тохирох утгатай нь харгалзуулаарай. 

a.  1. сурах мэдэх 
b. 2. эрж сурах 
c.  3. доогуур шурга 
d  4. эрэг шураг 
e. 5. ундаа сорох 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

32. Монгол бичгийн эхийг уншаад зөв хөрвүүлснийг олоорой. 
 

A.  Арга санаанд цэцэн сайн 
                                                                     Аж төрөхөд маш зүтгэлтэй                                    

B. Арга санаанд цэцэн сайн  
                                                                     Аж түрэхэд маш сэтгэлтэй  

C. Арга санаат цэцэн цэлмэг                                 
                                                                     Аж төрхт маш зүтгэлтэй 

D. Арга санаанд цэцэн цэлмэг  
                                                                     Аж түрэхэд маш зүтгэлтэй                                    

E. Араг санаанд цэцэн сайн   
                                                                     Аж төрөхөд маш сайхан  
 
 
 
 
 

33. “цай ууна” гэсэн  утгыг илэрхийлэх үг аль нь вэ? 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 
 

 

34. Буруу бичсэн үгийг олоорой. 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 
35. Дараах өгөгдлөөс “оюу эрдэнэ” гэсэн утгыг илтгэх үгийг олоорой.  

A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 

2.4. Дүрс ялган бичих үгсийг тохирох утгатай нь харгалзуулаарай. 

a.  1. сурах мэдэх 
b. 2. эрж сурах 
c.  3. доогуур шурга 
d  4. эрэг шураг 
e. 5. ундаа сорох 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Харгалзуулах даалгавар)

Санамж:

1. Энэ хэсэг сонгох даалгавар биш тул харгалзааг зөв тогтоож, хариуг бөглөөрэй.
2. Зөв харгалзуулсан хариулт бүр 1 оноотой. 

2.1 Хэлцийг тайлбартай нь зөв харгалзуулаарай.

a. эвэрт туулай үст мэлхийн зүрх 1. зодож занчиж шийтгэх
b. яс махтай нь хэлэлцэх 2. эрх мэдэл бүхий, хүн
c. цантын хонхортоо цалгиж явах 3. худал үг, хоосон зүйл, байж болшгүй юм
d. юмны эзэн, сумны занги 4. маш өчүүхэн, хүч чадал муутай
e. чигчий хурууны чилээ гаргахгүй 5. нэр цуутай гоё ганган дээгүүр дэгжин

2.2 Уран зохиолын төрөл зүйлүүдийг зохиолын хэсэгтэй нь зөв харгалзуулаарай.

a. Ерөөл 1. Манж сайд түүнийг их л жиг болгож дахин сүм дээрээс 
үсрэн буухыг хүлээтэл үзэгдсэнгүй.

b. Магтаал 2.  Зараа азаргын зүхэл биелээд, өндөр тэнгэрийн есөн 
хөвгүүн газарт есөн онгон болсон ажээ.

c. Зүйр цэцэн үг 3. Өнөөдрийн өдрийг үүрдийн сайн гэж 
Өндөр дэнж дээр өргөөгөө барьж байгаа юм байна

d. Өгүүллэг 4. Аян замдаа ундарсан аргийн чинээ сондуул нь
Агаарын салхинд оволзонхон хийсээд

e. Домог 5. Зусар хүн зулгаа барна
Зуудаг нохой соёогоо барна

2.3  Зөвийг нь олж сонгоорой.

1 2 3 4 5

a. Балархай эгшиг гээгдэхгүй 
үг найраг+ийн сэтгэл+ийн чагтага+ын бусад+д ашид+ын

b. Зөөлний тэмдэг и болох үг соль+сон боль+зно зорь+дог захь+цгаа харь+жээ
c. “-ё”-г шууд залгах үг доогло тойр дуул буулга сонс

d. Эр үгэнд “–ыг” бичих үг батламж сонгууль тохош улиас сувилагч

e. “-л” шууд бичигдэх үг үзэг давс цай зоог хоол

32. Монгол бичгийн эхийг уншаад зөв хөрвүүлснийг олоорой. 
 

A.  Арга санаанд цэцэн сайн 
                                                                     Аж төрөхөд маш зүтгэлтэй                                    

B. Арга санаанд цэцэн сайн  
                                                                     Аж түрэхэд маш сэтгэлтэй  

C. Арга санаат цэцэн цэлмэг                                 
                                                                     Аж төрхт маш зүтгэлтэй 

D. Арга санаанд цэцэн цэлмэг  
                                                                     Аж түрэхэд маш зүтгэлтэй                                    

E. Араг санаанд цэцэн сайн   
                                                                     Аж төрөхөд маш сайхан  
 
 
 
 
 

33. “цай ууна” гэсэн  утгыг илэрхийлэх үг аль нь вэ? 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 
 

 

34. Буруу бичсэн үгийг олоорой. 
A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 
35. Дараах өгөгдлөөс “оюу эрдэнэ” гэсэн утгыг илтгэх үгийг олоорой.  

A.                    B.                    C.                        D.                      E. 
 

 

 

2.4. Дүрс ялган бичих үгсийг тохирох утгатай нь харгалзуулаарай. 

a.  1. сурах мэдэх 
b. 2. эрж сурах 
c.  3. доогуур шурга 
d  4. эрэг шураг 
e. 5. ундаа сорох 
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СОНСОХ ДААЛГАВАР

Гүйцэтгэх хугацаа: 15 минут                                                                               [10 оноо]

Санамж:

•	 “Өвгөн аавын аяга” эхийг мэдэрч, сонсож, ойлгоод асуултад хариулаарай.
•	 Хариултын олон хувилбараас зөвхөн нэгийг сонгож, хариултын хуудсан дээр 

/36-40/ зааврын дагуу будаарай.
•	 Зөв хариулт бүр 2 оноотой

36. Хулнуудаа хэзээ авчирсан бэ?

A. Шинийн нэгний өглөө
B. Шинийн хоёрны өглөө
C. Гүү барихаас өмнө
D. Цагаан сараас өмнө
E. Сар шахуугийн өмнө

37. Аяга бутран унасан шалтгаан юу вэ?

A. Ширээний өнцөгт цохисон учир
B. Сөнгийн дэргэд тавьсан учир
C. Айрагнаас хулгайгаар уусан учир
D. Тооно дотор нь дайвалзсан учир
E. Аягыг булаацалдсан учир

38. “Амсар дүүрэн айрагтай өвөг аавын аяган дотор гэрийн маань тооно уужуухан 
багтаж харагдана.” гэсэн өгүүлбэрээр ямар санааг илэрхийлсэн бэ?

A. Гэр бүлийн аз жаргалтай байдал
B. Гэрийн тоононы харагдах байдал
C. Өвөг аавын аяганы том хэмжээ
D. Идээ ундааны элбэг дэлбэг
E. Сөнгийн дэргэд байгаа 

39. Эхийн сэдвийг олоорой.

A. Өвөг аавын аяганы тухай
B. Цагаан сарын тухай
C. Эв нэгдлийн тухай
D. Аавын захиас, сургамжийн тухай
E. Сөнөтэй айрагны тухай

40. Эхийн гол санааг тодорхойлоорой.

A. Эвт шаазгай буга барина
B. Шуудайд хийсэн үхрийн эвэр шиг 
C. Үнэнч сэтгэлд үхэр чулуу уярдаг
D. Аяганы хариу өдөртөө, агтны хариу жилдээ
E. Цаг цагаар нэг цадна, цагаан сараар нэг цадна


