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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү материалыг зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн
болон бүтнээр дахин хэвлэх, хайлтын системд байршуулах, цахим, механик,
фото зэрэг ямар ч хэлбэрээр хувилж олшруулах болон тараан түгээхийг хатуу
хориглоно.
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Энэхүү материалыг Дасгалжуулалтын Академийн үнэнч дагагч, фэнүүд болон
хөтөлбөрийн оролцогч үйлчлүүлэгчдэдээ зориулан Genius тестийг онлайнаар
хийхэд гарын авлага болгон Монгол хэл дээр орчуулан бэлтгэв.

Цахим хаяг: 
sender@monicabatsukh.com
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GENIUS ТЕСТ АЖИЛЛАЖ ЭХЛЭХGENIUS ТЕСТ АЖИЛЛАЖ ЭХЛЭХ
ХУУДАС РУУ ОЧИХХУУДАС РУУ ОЧИХ

Genius test àæèëëàõ çààâàð÷èëãàà
     Одоогоор Genius тестийг ажиллахдаа  GeniusU болон Дасгалжуулалтын
Академийн вебсайтуудыг дамжин хийх шаардлагатай байгаа тул бид
ойлгомжтой байлгах үүднээс энэхүү зааварчилгаа pdf файлыг бэлтгэлээ.
GeniusU платформ дээр хэрхэн хэрэглэгчийн данс/аккаунт үүсгэн нэвтэрч ороод
Genius test-ийг ажиллаж эхлэх зааврыг, мөн Genius тестийн асуулгууд англи хэл
дээр байгаа тул Монгол орчуулгыг энэ pdf дээр хавсаргаж орууллаа. Та Монгол
орчуулгатай тулгаж байгаад тестээ ажиллаж дууссаны дараа Монголоор тестийн
тайлбарыг авах хуудасны линкийг мөн оруулж өглөө. Genius test ажиллах
зааварчилгаа бичлэгийг үзэхийг хүсвэл ЭНД дарж үзээрэй. 

1.1. Та дараах товчин дээр дарж Genius тест ажиллаж эхлэх хуудас руу очно уу. 

àëõàì 1 GeniusU платформ луу нэвтэрч орон тестээ
эхлүүлэх

Дараах хуудас нээгдэх бөгөөд Таке the test/ Тест бөглөх товчин дээр дараарай.

https://app.geniusu.com/share/ec792c8772ac?a_aid=monica
https://youtu.be/dQkG1KwkG3s
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1.2. Хэрэв та GeniusU сайт луу өөрийн хэрэглэгчийн эрхээр нэвтэрч ороогүй
эсвэл урьд өмнө хэрэглэгчийн аккаунт нээж бүртгүүлж байгаагүй бол "Welcome
to GeniusU/ GeniusU-д тавтай морил" доорх хуудас гарч ирнэ. 
1.2.а. GeniusU платформ луу анх удаагаа зочилж байгаа эсвэл өмнө нь
хэрэглэгчийн данс/ аккаунт үүсгэж бүртгүүлж байгаагүй бол шинээр бүртгэл
үүсгэх тул дараах зурган дээрх зааврын дагуу бүртгүүлнэ. 

Өөрийн сошиал аккаунтаа ашиглаад эсвэл имэйл хаягаараа шууд бүртгэлээ
үүсгэх боломжтой.

Талбаруудыг бөглөж, Google Captcha даалгаврыг биелүүлсний дараа (Create
account or Continue to test) товч идэвхжиж дараах байдалтай болох бөгөөд
товчин дээр дарж бүртгэлээ үүсгээрэй. Улаанаар алдааны мэдээлэл гарвал
уншаад алдаагаа шаардлагын дагуу засаад дахин оролдоорой. Жишээ нь: Нууц
үгийн урт заавал 8 тэмдэгт буюу түүнээс дээш байх ёстой гэх мэт.
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Create account/ Аккаунт үүсгэх товч дарсны дараа дараах хуудас нээгдэнэ. Та
имэйлээ шалгаад зөвхөн танд зориулагдан ирсэн кодыг хуулж аваад энд оруулж
Confirm/ Баталгаажуулах товчийг дарна уу.

updates@genius.com-оос дараах имэйл танд очсон байгаа. Inbox дотор байхгүй
бол Spam, Promotion луугаа орж шалгаарай. Эсвэл хайлт хийгээд үзээрэй.
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Confirm товчийг дарсны дараа дараах хуудас нээгдэнэ. Таны имэйл
баталгаажуулалт амжилттай болсноор тестийн хамгийн эхний асуулт гарч ирсэн
байна. Уг тест нь ердөө 8 асуулттай бөгөөд бид Монголоор орчуулан энэ pdf
дотор хавсаргасан байгаа. Та асуулгуудын Монгол орчуулгыг харж хариултаа
сонгоод Continue/ Үргэлжлүүлэх товчийг дараарай. 

Асуултуудад хариулж дууссаны дараа таны тестийн хариуг харуулсан дараах
маягийн хуудас нээгдэх бөгөөд та одоо Dynamo, Blaze, Tempo, Steel 4-н төрлийн
genius-ийн аль нь болохоо мэдээд авлаа гэсэн үг. 



MONICA BATSUKH 
ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН АКАДЕМИ
COPYRIGHT  ©  WWW.MONICABATSUKH.COM

Genius test àæèëëàõ çààâàð÷èëãàà

1.2.б. Хэрэв та GeniusU платформд аль хэдийн хэрэглэгчийн аккаунт үүсгэсэн
байсан бол энэ хуудаснаас доорх байдлаар өөрийн аккаунтаар нэвтэрч
ороорой. 

Имэйлээ ашиглан бүртгүүлж байсан бол имэйл болон нууц үгээ оруулаарай. 
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Өмнө дурдсан шинээр аккаунт үүсгээд тестээ өгөхтэй адилаар одоо өөрийн
аккаунтаар платформ луу нэвтрээд орчихсон бол цааш хэвийн тестээ ажиллаж
дуусгаад хариугаа гаргаад аваарай. 
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GENIUS ТЕСТ ХАРИУ ТАЙЛЛЫГGENIUS ТЕСТ ХАРИУ ТАЙЛЛЫГ
МОНГОЛООР ХҮЛЭЭЖ АВЪЯМОНГОЛООР ХҮЛЭЭЖ АВЪЯ

àëõàì 2 Genius тестийн хариу тайллыг Монголоор хүлээж
авах
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Та одоо өөрийгөө ямар төрлийн Genius болохоо мэдээд авсан тул бид танд
зориулаад report тайлбарыг Монголоор орчуулсан байгаа бөгөөд мөн вебинар
бэлтгэсэн байгаа. Дараах товчин дээр дарна уу.

GENIUS TEST АЖИЛЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА БИЧЛЭГ ҮЗЭХИЙГ ХҮСВЭЛ ЭНД ДАРЖ ҮЗЭЭРЭЙ.   

https://monicabatsukh.com/geniustest/report/
https://monicabatsukh.com/geniustest/report/
https://monicabatsukh.com/geniustest/report/
https://youtu.be/dQkG1KwkG3s


Эдгээрээс аль нь таныг илүү их АЗ                     
ЖАРГАЛТАЙ, ТААТАЙ болгодог вэ?

1.

            Ганцаараа чимээгүй цаг өнгөрөөх
            Шинэ найз нөхөдтэй болох
            Өөрийн бүтээлийг амьдруулах
            Үйлчилгээ үзүүлэх

 2. Эдгээрийн аль нь танд ХАМГИЙН
БАГА ТААЛАГДДАГ вэ?
           Нийгмийн харилцаанд орох
           шаардлага
           Аливаа зүйлийг хоёр удаа
           тайлбарлах шаардлага
           Хүснэгтийн дэлгэрэнгүйг үзэх
           шаардлага
           Төлөвлөгөөг байнга өөрчилж
           шинэчлэх  

 3. Эдгээрээс аль нь таны хувьд
ХАМГИЙН ХЯЛБАР вэ?
           Шинэ төлөвлөгөө гаргах
           Хэлэлцээ, тохиролцоо хийх
           Хүмүүстэй харилцах
           Нарийвчилсан  мэдээллийг эмхэлж
           цэгцлэх

4. Эдгээрээс аль нь таны хувьд
ХАМГИЙН ХЭЦҮҮ вэ?
          Нарийвчилсан заавар, гарын 
          авлагыг унших
          Танихгүй хүмүүсийг хөгжөөх, 
          зугаацуулах
          Хариултыг нь тэвчээртэй хүлээх
          Гайхамшигтай санаануудыг
          хурдан гаргах
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 Which of these gives you the MOST
fulfillment in life?

1.

           Quiet time on your own
           Making new friends
           Bringing your creations to life
           Being of service

2. Which of these do you enjoy the
 LEAST?
           Having to go out 'networking'
           Having to explain things twice
           Looking at details on spreadsheets
           Constantly coming up with new plan
  

 3. Which of these do you find the EASIEST?
           Creating new plans
           Finding bargains
           Getting on with people
           Organizing the details

4. Which of these do you find the 
MOST DIFFICULT?
           Reading detailed instructions
           manuals
           Being entertaining to strangers
           Patiently waiting for answers
           Coming up with great ideas quickly
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5. Which of these words describes you BEST?

           Creative
           Reliable
           Outgoing
           Detailed

6. Are you here to:
          Learn as a genius student
          Earn as a genius mentor a partner
           Both of the above

7. Which of the following best describes you?

          I am an investor 
          I am a business owner 
          I am employed  
          I am unemployed 
          I am a student (school or university) 
          I am retired

8. What is your leadership level? 
           
         Just Starting out at entry level
          Experienced team member
         Manager with small team
          Mid level Manager with team of  managers
          Senior Manager
          CEO, COO, CFO, C-Suite or Board Member

5. Эдгээрээс аль нь таныг ХАМГИЙН САЙН
ТОДОРХОЙЛОХ вэ?
            Бүтээлч
            Найдвартай
            Гадагшаа төвтэй
            Нарийн нягт 

6. Та энд ЯМАР ЗОРИЛГООР орж ирсэн бэ?
            Genius оюутан болж сурах
            Genius зөвлөгч эсвэл түншийн хувиар
            орлого олох
            Дээрх хоёулаа

7. Дараахь зүйлсийн аль нь таныг
ХАМГИЙН САЙН ТОДОРХОЙЛЖ байна вэ?
           Би хөрөнгө оруулагч
           Би бизнес эрхэлдэг хүн
           Би ажилчин
           Би ажилгүй
           Би оюутан, суралцагч
           Би тэтгэвэрт гарсан

8. Таны МАНЛАЙЛАЛ ЯМАР ТҮВШИНД
байна вэ?
           Дөнгөж эхлэх түвшинд 
           Багийн туршлагатай гишүүн
           Жижиг багтай менежер
           Дунд түвшний менежер, 
           менежерүүдийн багтай
           Ахлах менежер
           Гүйцэтгэх захирал, COO, CFO, C-Suite
           эсвэл ТУЗ-ийн гишүүн
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