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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү материалыг
зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн болон бүтнээр нь дахин
хэвлэх, хайлтын системд байршуулах, цахим, механик,
фото зэрэг ямар ч хэлбэрээр хувилж олшруулах,
тараан түгээхийг хатуу хориглоно.

Цахим хаяг: sender@monicabatsukh.com
monica@monicabatsukh.com
Monica Batsukh
Амьдралын Дасгалжуулагч
Дасгалжуулалтын Академи
www.monicabatsukh.com

Энэ материал нь Дасгалжуулалтын Академид
дадлагажиж бэлтгэгдсэн Flow Consultant-ийн Talent
Dynamic тестийг үйлчлүүлэгчдээ зориулж онлайнаар
тест хийхэд гарын авлага болгон Монгол хэл дээр
орчуулан бэлтгэв.

Талент Динамик тестийг хийх холбоос линк нь

https://www.tdprofiletest.com/test/

1.
ТАЛЕНТ ДИНАМИК ТЕСТ
БӨГЛӨХӨӨС ӨМНӨ

Token кодоо Enter Token Here гэсэн дэлгэцийн зүүн
талд байрлах хоосон нүдэнд бичээд Begin дээр дарж
орно.
Дараагийн хуудсан дээр өөрийн мэдээллийг
оруулна.
First Name - Өөрийн нэр
Last Name - Овог
Email - Имэйл хаяг
Position - Албан тушаал
Primary Industry - Байгууллагын үндсэн чиглэл
Date of Birth - Төрсөн он сар өдөр
Gender - Хүйс
Address 1 - Хаяг (Эхний энэ хэсэгт ихэвчлэн
хаягийнхаа дүүрэг, хороо, хотхон, байрны дугаар,
тоотыг оруулдаг)
Address 2 - Хаягийн энэ хэсэгт дээр бичиж буй хаяг
нь хэт урт байвал үргэлжлүүлэн энд бөглөж болно.
City/State - хот, муж
Postal Code - шуудангийн дугаар
Country - Улс
Phone Number - Утасны дугаараа улсын кодноос
эхлэн оруулна. Жишээ нь (976)9915653
In the next ﬁfteen minutes you will answer a mixture of
multiple choice questions.
Дараагийн 15 минутанд та янз бүрийн олон
сонголттой асуултуудад хариулах болно.

There's no right or wrong, as long as you answer them
honestly and as best as you can. If now isn't a good time,
you can complete the test later using the token which has
been emailed to you.
Энэ тестний хариултанд мэдээж зөв буруу гэсэн зүйл
байхгүй ба та хамгийн гол нь өөрт үнэнчээр хариулах
ёстой. Хэрвээ яг одоо тохиромжтой цаг нь биш бол
имэйлээр явуулсан Token - оо дараа нь ашиглаж
болно.
The test consists of a series of multiple choice
questions that should be answered within 30 seconds or
less. Each question will have four possible answers. After
answering a question the next question will appear. Keep
the following in mind:
Please read the questions and answers carefully
Select the answer that BEST ﬁts with what you do and
don't like.
Please do NOT answer how you would like to be, or
how you believe you should be.
The answer that ﬁrst pops into your head will likely be
the correct one.
Тест нь дараалласан олон сонголттой асуултуудаас
бүрдэх бөгөөд 30 секундын дотор хариулагдах
хэрэгтэй. Асуулт бүр 4 боломжит хариулттай байна.
Эхний асуултад хариулсаны дараа дараагийн асуулт
гарж ирнэ. Дараах зүйлсийг санаарай:
Асуултууд болон хариултуудаа маш анхааралтай
уншаарай.

Таны хамгийн дуртай болон дургүй зүйлсэд чинь
хамгийн Сайнаар тохирч байгааг сонгоно.
Өөрийгөө ямар байх ёстой гэж итгэж боддогоороо
эсвэл өөрийн ямар байхыг хүсдэгээрээ бодож сонгож
ОГТ БОЛОХГҮЙ.
Таны толгойд хамгийн түрүүнд орж ирсэн нь
Хамгийн зөв нь байдаг.
Do not spend too much time thinking about your
answer. Just keep moving as quickly as you can.
Өөрийн хариултын талаар хэтэрхий удаан битгий
бодоорой. Аль болох хурдан хариулаад яваарай.
You will be emailed a link to your results immediately.
Таньд тэр дор нь Хариултын линкийг имэйлээр
явуулах болно.

2.

ТАЛЕНТ ДИНАМИК ТЕСТ
БӨГЛӨХ АСУУЛТУУД
1. Which of the following words describes you more
than the others?
Creative
Fun loving
Careful
Detailed
1. Дараах үгнүүдээс аль нь таныг илүү тодорхойлж
байна вэ?
Бүтээлч
Хөгжилтэй, хайр булаам
Болгоомжтой
Нарийн нягт
2. How would you most like others to see you?
Friendly
Reliable

Decisive
Dynamic
2. Бусад хүмүүс чамайг юу гэж харж дүгнээсэй гэж
боддог вэ?
Найзархаг
Найдвартай
Шийдэмгий
Хөдөлгөөнтэй
3. What do you enjoy the most?
Being in control
Being creative
Being admired
Being perceptive
3. Таньд ямар байх хамгийн их таалагддаг вэ?
Хяналттай байх
Бүтээлч байх
Магтуулах
Мэдрэмжтэй байх
4. When starting a project, which do you enjoy the
most?
Strategic planning
Networking
Team planning
Systems planning

4. Ямар нэгэн төсөл ажил эхлэхэд та алийг нь
хамгийн их хийх дуртай вэ?
Стратеги төлөвлөгөө
Нетворк танилын сүлжээ
Багийн төлөвлөгөө
Систем төлөвлөгөө
5. How would others most likely describe you at a
party?
Outrageous
Sociable
Reserved
Conﬁdent
5. Үдэшлэг дээр бусад хүмүүс таныг юу гэж
тодорхойлоосой гэж хүсдэг вэ?
Зоригтой
Нийтэч
Бодолтой
Өөртөө итгэлтэй
6. When getting things done under pressure, which do
you rely on least?
Your hard work
Your talents
Your contacts
Your eﬃciency

6. Ачаалалтай үед аливааг хийж дуусгахдаа таны
хамгийн бага найдлага тавьдаг зүйл?
Хичээл зүтгэлээрээ
Авъяас чадлаараа
Танилуудаараа
Нөөц бололцоогоо зөв зохицуулж үр өгөөжийг
нь гаргадгаараа
7. Which of the following words describes you more
than the others?
Introverted
Unfocused
Indecisive
Impatient
7. Дараах үгсүүдээс аль нь илүү таныг тодорхойлж
байна вэ?
Дотогшоо төвтэй
Анхааралтай биш
Шийдэмгий бус
Тэвчээргүй
8. How do you prefer to make an important decision?
Ask advice from friends
See how others have decided
Consider all angles carefully
Go with your instincts

8. Чухал шийдвэрийг яаж гаргахыг илүүд үздэг вэ? /
Чухал шийдвэр гаргахдаа яаж ханддаг вэ?
Найзуудаасаа зөвлөгөө авна
Бусад хүмүүс яаж шийдвэр гаргасныг харна
Байж болох бүх талаас нь харж хянамгай бодно
Өөрийн дотоод зөн совинг дагна
9. How would you not like others to see you?
Weak
Boring
Lonely
Unreliable
9. Бусад хүмүүст та яаж харагдахыг хүсдэггүй вэ?
Сул дорой
Уйтгартай
Ганцаардмал
Найдваргүй
10. Which project would you enjoy most?
Trading business
Multi-chain operation
Fast-growth start-up
People-based business
10. Та ямар төрлийн төсөлд хамгийн их дуртай вэ?
Худалдааны бизнес
Олон янзын сүлжээний үйл ажиллагаа

Хурдан өсөлттэй гарааны бизнес
Хүн төвтэй бизнес
11. When starting a project which do you enjoy the
least?
Strategic planning
Team planning
Systems planning
Networking
11. Аливаа төсөл ажил эхлүүлж байхдаа алинд
хамгийн дургүй вэ?
Стратеги төлөвлөгөө
Багийн төлөвлөгөө
Системийн төлөвлөгөө
Нэтворк хийх
12. When in a team what role do you most often play?
The analyser
The creative input
The networker
The reliable worker
12. Баг дотор ажиллахдаа аль үүргийг та илүү их
гүйцэтгэдэг вэ?
Дүн шинжилгээ анализ гаргадаг
Бүтээлч оролцоо хувь нэмэр
Танил талын сүлжээ
Найдвартай ажилчин

13. What are you worst at?
Building relationships
Negotiating better rates
Creating new ideas
Completing existing projects
13. Та юунд хамгийн муу вэ?
Хүмүүстэй харилцаа холбоогоо батжуулах
Илүү сайн үнэ ханшны тохиролцоо хийх
Шинэ санаа оноо гаргаж ирэх
Одоо байгаа төсөл ажлыг дуусгах
14. Which of the following is your greatest talent?
Finding ways to improve things
Finding the right person
Getting the best price
Following the right process
14. Эдгээрээс аль нь таны хамгийн агуу авъяас вэ?
Юмыг сайжруулах арга олох
Зөв хүнийг олох
Хамгийн сайн үнийг олох
Зөв процессийг дагах
15. What causes you the most stress in a team?
Lack of harmony
Lack of structure

Lack of progress
Lack of excitement
15. Багт ажиллахад таныг хамгийн их стрессдүүлдэг
зүйл чинь юу вэ?
Эв нэгдэл байхгүй үед
Зохион байгуулалт байхгүй үед
Үр бүтээмж байхгүй үед
Сэтгэлийн таашаал байхгүй үед
16. What do you enjoy least?
Uninvited guests
Structured regularity
Inﬂexible people
Confusion and chaos
16. Та юунд хамгийн дургүйцэл төрдөг вэ?
Урилгагүй зочид
Баригдмал нөхцөл
Уян хатан бус хүмүүс
Толгой эргэм, замбараагүй
17. What do you do best?
Promote
Negotiate
Complete
Create

17. Та юуг хамгийн сайн хийдэг вэ?
Зарлан танилцуулах
Хэлэлцэн тохиролцох
Дуусгах
Бүтээх
18. Which are you weakest at?
Creating systems that improve things
Analysing trends and spotting opportunities
Coming up with new ideas
Getting along with and connecting people
18. Таны сул тал аль нь вэ?
Аливааг сайжруулсан систем бүтээх
Одоо өрнөж буй трэндүүдэд анализ хийж,
боломж олж харах
Шинэ санаа санаачлах
Хүмүүстэй зохицож тэднийг хооронд нь холбох
19. What gives you the greatest sense of achievement?
Seeing your creation come alive
Meeting an incredible new contact
Finding a fantastic bargain
Seeing your system work like clockwork
19. Та юунаас хамгийн их амжилтанд хүрсэн
мэдрэмж авдаг вэ?

Таны өөрийн бүтээл биеллээ олох үед
Итгэмээргүй гайхалтай шинэ түнштэй танилцах
үед
Ашигтай наймаа худалдаа олох үед
Яг цагийн зүү шиг таны хийсэн ажил
системтэйгээр ажиллах үед
20. What annoys you most about others?
Rule breakers
Lack of initiative
Not being friendly
Not caring for others
20. Бусдын ямар байдал таны хамгийн их
дургүйцлийг хүргэдэг вэ?
Дүрэм зөрчигчид
Санаачлагагүй байдал
Эелдэг, найзархаг бус байдал
Бусдад санаа тавьдаггүй байдал
21. When at work, how would others describe you
most?
Reliable
Structured
Innovative
Outgoing
21. Ажил дээр бусад хүмүүс таныг юу гэж ихэвчлэн
тодорхойлох вэ?

Найдвартай
Зохион байгуулалттай
Шинэлэг санаа гаргадаг
Гадагшаа
22. When at work, how would others describe you
least?
Reliable
Structured
Innovative
Outgoing
22. Ажил дээр бусад хүмүүс таныг юу гэж
тодорхойлох нь ховор вэ?
Найдвартай
Зохион байгуулалттай
Шинэлэг
Гадагшаа төвтэй
23. What are you strongest at?
Getting along with and connecting people
Analysing trends and spotting opportunities
Creating systems that improve
Coming up with new ideas
23. Таны хамгийн их чаддаг зүйл юу вэ?

Хүмүүстэй зохицож тэдэнтэй харилцаж холбоо
тогтоох
Одоо өрнөж буй трэндүүдэд анализ хийж,
боломж олж харах
Сайжруулж боловсронгуй болгосон систем
бүтээх
Шинээр санаачлага гаргах
24. Under pressure, which do you rely on most to get
going?
Your eﬃciency
Your talents
Your contacts
Your hard work
24. Ачаалалтай үед та урагшлахын тулд аль дээр нь
илүү найддаг вэ?
Үр нөлөөтэй байдал
Авъяас чадлаараа
Танил талууд, найз нөхдөөрөө
Хичээл зүтгэл хөдөлмөрөөрөө
25. When ﬁnishing a project, which do you enjoy
most?
Celebrating
Congratulating team
Completing paperwork
Starting the next project

25. Ажил төслийг дуусгах үед таньд аль нь илүү
татагддаг вэ?
Баяраа тэмдэглэх
Багийн хамт олондоо баяр хүргэх
Бичиг цаасны ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
Дараагийн төсөл ажлыг эхлүүлэх

НИЙТЛЭГ АСУУЛТ
ХАРИУЛТУУД

Т

алент Динамикийг хэрэглэх явцад гарч
болзошгүй зарим нэгэн нийтлэг асуултанд
доорх байдлаар хариу өгье.

Хэрэв миний тест буруу гарсан гэж санаа зовж
байвал яах вэ? Эсвэл миний зан чанар цаг хугацааны
эрхэнд өөрчлөгдөх үү?
Таны профайл таныг асуултандаа хариулсан байдал
дээр тулгуурлаж байгаа. Хэрэв та өөрийгөө өөр
профайлтай байж магадгүй гэж санаа зовж байгаа бол
тэр профайлынхаа энерги өөртөө зохиж, эзэмшиж
байгаа эсэх дээр туршилт хийгээд үзээрэй. Хамгийн гол
олон янзын профайлд санаархахгүйгээр зөвхөн нэг
профайл дээр төвлөрч өөртөө хөгжүүлэлт хийх нь илүү
өгөөжтэй. Та энергийнхээ урсгалыг хялбархан олж
авах аргачлалаа чадвараа хөгжүүлэх нь нэн чухал. Бүх
юманд эргэлзээд тоглолтынхоо аргыг байнга
өөрчилдөг хүмүүс хэзээ ч нэг зүйл дээрээ бүрэн
амжилт гаргаж чадахгүй төөрөх нь элбэг. Тийм ч
учраас ихэнх хүмүүс эргэлзээ төөрөгдлөөсөө болж
өөрийн амжилтын гарцыг нээх хүч чадал энергийн
урсгалаа гээдэг.

Би өөрийнхөө профайлыг сул талуудыг яах вэ?
Өөрийнхөө алдаа гаргадаг, уналтын шалтгаантайгаа
холбож бодох ёстой юу?
Ямар ч бизнесийн, амжилтын, спортын зах зээлд
бүх тоглогчид өөр өөрийн гэсэн байр суурьтай, өөр
өөрийн гэсэн аргачлалаа ашиглаж амжилтанд хүрдэг.
Байж байгаа байршил дээрээ хариуцлага үүрээд
чадвараа хөгжүүлэх тал дээр илүү хичээж ажиллаарай.
Төгс төгөлдөр хүн гэж байхгүй, бүгд өөр өөрийн гэсэн
муу талтай, уналтанд хүргэх шалтгаантай. Хүн
өөрийнхөө сул талыг мэднэ гэдэг нь танд хэрхэн
уналтанд орох эрсдэлээ бууруулах, хэрхэн энэ
байдалдаа тохирсон өөр аргачлалыг оруулж,
өөрийнхөө чадахгүйд тохирсон хэрэглээ, систем,
хүмүүс, нөөц бололцоотой харилцаж эрсдэлээ
бууруулах нь чухал.
М и н и й э р г э н то й р о н д б а й г а а х ү м ү ү с б ү гд
замбараагүй байхад би яаж өөрийн энерги урсгалдаа
орох вэ?
Гол чулууг явахыг хүлээснийхээ дараа усны
урсгалыг хөдөлгөдөггүй. Үнэндээ та голын усан дотор
илүү олон чулуу байдгийг харж болно. Таны эргэн
тойронд юу ч өрнөж байсан хамаагүй та өөрийн
энергийн урсгалдаа ямар ч асуудалгүйгээр орох
боломжтойгоо мэдэж тун удалгүй бусад хүмүүс таны
энергийн тоглолтыг хараад таныг даган тоглох
сонирхол хүсэлтэй болох нь бий.

Миний профайл бүхий Тэрбумтан менторуудын
хийсэн арга замналын дагуу би бүхнээ эрсдэлд хүргээд
дагах ёстой юу?
Цаначин болох гэж мөрөөдөж буй цаначин,
дэлхийн аварга цаначинг дуурайхыг хүсэвч, өндөр
оргилоос биш, ойрхон замаасаа гараагаа эхэлдэг.
Өндөр үсрэхийн тулд нам үсрэлтэээс амжилтынхаа
гарааг базаадаг. Урт хугацаанд амжилтанд хүрэхийн
төлөө тууштай хөдөлмөрөөр агуу цаначин болохын
тулд шийдвэр гаргадаг. Эхлэлийн гараагаа тавьж буй
цаначин өөрийн үр дүнгээ ямар ч мөнгө, цаг, өөрийн
энерги, өөртөө итгэх итгэлдээ шантрал өгөхгүйгээр үр
дүнгээс шалтгаалахгүйгээр, нятрашгүй байнгын
дадлаар нэг л мэдэхэд аваргын тавцан дээр гарах
зорилготой ажилладаг. Баялгийн 9 түвшингийн
алхамуудын дагуу өөрийн байгаа түвшингээс
дараагийн түвшинд хүрэх арга стратегиа хөгжүүлээд
тэрбумтныхаа түвшинд хүрэхэд алхам алхмаар
урагшлаарай.
Хэрэв би бүх юмаа буруу хийж гэдгээ мэдээд эхэллээ
гэхэд яах нь дээр вэ?
Бүү санаа зов, өөрийнхөө хийсэн бүх үйлдэлүүдийг
буруутгах гэж бүү яар. Өөрийнхөө хийж буй юмаа яарч
бүү болиул, бүү яар. Ажлаасаа гарах гэж яарах
хэрэггүй. Суперман байсан ч өмнөх ажлаа хийхийнхээ
хажуугаар гайхалтай шидтэй түвшиндээ хүрэх
чадвараа ашиглаж ухамсартайгаа хөгжүүлдэг.

Би Талент Динамикийг зааж болох уу? Энэ тестийг
бусадтай хуваалцаж болох уу?
Энэ материал бол Дасгалжуулалтын Академийн
Flow Consultant Certiﬁcation авсан Консултант заах
эрхтэй хүний гарын авлага материал юм. Үүний
Консултант зөвхөн өөрийн үйлчилгээ үзүүлж буй хувь
хүн, гэр бүл, байгууллагын үйлчлүүлэгчдээ зориулж
ашиглах зорилготой. Манай Дасгалжуулалтын
Академи Рожер Жэймс Хамилтоны бүтээлийг Монгол
хэлнээ орчуулж, Entrepreneur Institute-тэй хамтран
ажиллаж, үүгээрээ 3 сая гаруй Монголчуудынхаа
амьдралыг сэтгэхүйн ядуурлаас гаргаж баялаг
сэтгэхүйг хөгжүүлж чадваржуулах зорилгоор үйл
ажиллагаагаа өрнүүлдэг. Хэрэв танд бидний хийж буй
ажил үйл зорилготой нийцэж зэрэгцэн ажиллахыг хүсч
буй бол http://monicabatsukh.com/fc хуудсаар зочилж
танилцаад манай Flow Consultant болохыг урьж байна.
Дасгалжуулалтын Академитай хэрхэн холбоо барих
вэ?
Манай вэб хуудас: www.monicabatsukh.com
Утас: 99156053, 77156053
Имэйл хаяг: monica@monicabatsukh.com

