“НОМХОН МОРЬ”
1. Эхийн сэдвийг олоорой.
A. Хүүгийн тухай
B. Хорвоогийн жам ёсны тухай
C. Морь малаа хайрлан дурсах сэтгэлийн тухай
D. Ёс уламжлалын тухай
E. Морь хүү хоёрын тухай
2. Номхон морины талаарх эерэг бодол дүгнэлт аль нь вэ?
A. Хонины морь өл даадаггүй
B. Тууш газар унавал эцээд явдаггүй
C. Газар хороохгүй хол явахад түүгээр юу хийнэ л гэж
D. Ёстой л хар ажлын хар унаа
E. Номхон бор минь заримдаа зогсоогороо унтаад өгнө.
3. Эхийн гол санааг илэрхийлсэн өгүүлбэр аль нь вэ?
A. Морь болгоноороо хонь хариулдаггүй эцэг өвгөдийн уламжлалт сайхан ёс ч
байдаг юм уу
B. Алдар суугаа дуудуулсан ажнай олон хүлгийн дунд номхон бор шиг минь
хонины морь ховордоо
C. Монгол морь эртнээс нааш хүн хүний хань нөхөр болсоор ирсэн түүхтэй
D. Домог болж үлдсэн хэчнээн ч сайхан хүлгүүд байна вэ?
E. Номхон борь минь намайг тойрч өвс өрчинь
4. Номхон морь хүү хоёрын олон жил хамт байсныг батлах баримт аль нь вэ?
A. Агь зэрэглээ салхи нь цөм цэнхэртээд түүний дунд номхон бор бид хоёр
өдрийг бардаг сан
B. Энэ л говийн зоон дээр мөн ч олон хоног хонь хариулж дөрвөн улирлынх нь
салхи зэрэглээ хоёрт номхон бортойгоо ноолуулсан даа
C. Номхон бор минь намайг тойрон өвс сорчилно. Намайг орхиод явчих юу
даан ч үгүй
D. Номхон бор бид хоёр хонийн бэлчээрт өдрийг иймэрхүү л барна даа
E. Энэ үед номхон бор бид хоёр ёстой нэг жаргалаа эдлэнэ дээ
5. Өгүүлэгчийн дурсан санаж, харамсаж буй хандлагыг илэрхийлсэн
өгүүлбэрийг олоорой
A. Алдар суугаа дуудуулсан ажнай олон хүлгийн дунд номхон бор шиг минь
хонины морь л ховор доо
B. Морь болгоноороо хонь хариулдагүй эцэг өвгөдийн уламжлалт сайхан ёс ч
байдаг юм уу
C. Номхон бор минь бөөндүү сүүлээ шарван ялаагаа үргээж 2 чихээ харцан
дээгүүр яльгүй тодроход сэлгэн нүднээс эв хавгүй нулимс урсана.
D. Ийм морьдын нэг нь миний хонинд унадаг номхон бор шүү дээ
E. Хорвоод наслах нас гүйцэж газартаа шингээд молор эрдэнийн толгой нь
уулын оройд онголохгүй яав даа гэж хожимдсон ухаарлаараа харамсана.
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