


НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн 
төслийн хүрээнд НҮБ-ын хүн амын сангийн техник, арга зүйн 
дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв. 

“Би Си Ай” ХХК-д хэвлэв.





















№ Асуулт Тийм Үгүй Мэдэхгүй

1
Нөхөн үржихүй гэдэг нь төрөл, зүйлээ хадгалан үргэлжлүүлэх амьд бие 

махбодын чадвар юм.

2 Хүний нөхөн үржих чадвар нь нас, насанд өөр байдаг.

3 Жирэмслэх хамгийн тохиромжтой нас бол 20-иос 35 нас юм.

4 Умайн хүзүүний хорт хавдрыг хүний хөхөнцөр вирус үүсгэдэг.  

5 Эр бэлэг эрхтэн нь шодой, төмсөг,үр дамжуулах суваг зэргээс бүрдэнэ

6 Эм бэлэг эрхтэн нь үтрээ, умай, өндгөвч зэрэг эрхтнүүдээс бүтнэ.

7

Бэлгийн бойжилтын өмнөх үе нь эрэгтэй хүүхдэд 10 нас хүртэл, эмэгтэй 

хүүхдэд 8 настайд дуусаж, бэлэг эрхтэн бүрэн хөгжих боловч гүйцэд 

боловсроогүй байдаг.

8
Эмэгтэйчүүд өсвөр наснаас эхлэн жил бүр эмэгтэйчүүдийн эмчид үзүүлж 

хэвших хэрэгтэй

ХАРИУЛТ:
• 8 асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол та энэхүү сэдвийг бүрэн ойлгосон.
• 6-7 асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол та энэхүү сэдвийг хангалттай ойлгосон.
• 6-аас доош асуултад“Тийм” гэж хариулсан бол сэвдээ дахин судалж үзэхийг танаас хүсье. 



















Сонжоо

1.  Жирэмсний ямар хугацаанд үр хөндүүлэхийг Монгол 

улсад зөвшөөрдөг вэ?

А. Жирэмсний эхний 3 сарын дотор

Б. Жирэмсний эхний 12 долоо хоногийн дотор

В. Жирэмсний эхний 28 долоо хоногийн дотор

2.  Үр хөндөлт нь жирэмслэхээс сэргийлэх арга хэрэгсэл 

мөн үү?

А. Тийм  

Б. Үгүй

3. Үр хөндөлтийн хүндрэлийг нэрлэнэ үү?

А. Цус алдах

Б. Халдвар авах

В. Удаах жирэмслэлт зулбах 

Г. Дээрх бүгд 

Хариулт: 1-Б;  2-Б;  3-Г





















№ Асуулт Тийм Үгүй Мэдэхгүй

1 Бэлгэвч хэрэглэх нь БЗДХ-аас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга юм.

2 Бэлгийн олон хавьтагчтай байх нь БЗДХ авах эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. 

3
Бохир зүү, тариураар ХДХВ, элэгний B,C гепатит зэрэг олон халдвар 

дамжих эрсдэлтэй.  

4
БЗДХ-ын ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд мэргэжлийн эмчид 

яаралтай хандах хэрэгтэй.

5
БЗДХ-тай жирэмсэн эмэгтэйгээс хүүхэд төрөх үед халдвар дамжиж 

болдог.

6
Суралцагчдад бэлгийн боловсрол олгох нь тэдний бэлгийн харьцаанд орох 

насыг хойшлуулдаг.

7 Хламид ба заг хүйтний шинж тэмдгүүд хоорондоо маш төстэй. 

8 Антибиотик удаан хэрэглэх нь мөөгөнцөр өсөх шалтгаан болдог_ 

9 Бэлгийн хомхойн вирус хүний биед насан туршид хадгалагддаг.

10 Эрүүл харагдаж байгаа хүн ч БЗДХ/ХДХВ-ын халдвартай байж болно.

ХАРИУЛТ:
• 10 асуултад “тийм” гэж хариулсан бол та энэхүү сэдвийг бүрэн ойлгосон.
• 8-9 асуултад “тийм” гэж хариулсан бол та энэхүү сэдвийг хангалттай ойлгосон.
• 7-оос доош асуултад“тийм” гэж хариулсан бол сэдвээ дахин судалж үзэхийг хүсье.  




