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МЕКЕН ТААНУУ 4-класс

ВАРИАНТ № 3

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Бак-дарактарды көп өстүрүүнүн себеби …
а) көмүр кычкыл газ бөлүп чыгарат
б) кычкылтек бөлүп чыгарат
в) үйлөрдү курууга колдонушат
г) кагаз даярдаганга керек
№ 2. Адамзаттын эң маанилүү ачылыштарынын бири болуп … ойлоп табуусу саналат.
а) телефон
б) дөңгөлөк
в) муздаткыч
г) велосипед
№ 3. Биздин заманга чейин маанилүү маалыматты кантип билдиришкен?
а) кат жазып берип ийишкен
б) көгүчкөндөр жеткирген
в) телефон менен кабарлашкан
г) бийик жерлерге от жагышкан
№ 4. Жөнөкөйлүгү менен таң калтырган мыкты архитектуралык табылга болуп эмне саналат?
а) радио
б) микроскоп
в) боз үй
г) жыгач кайык
№ 5. Абага учууну биринчи жолу кимдер ишке ашырган?
а) орустар
б) француздар
в) кытайлар
г) япондор
№ 6. Бүтүндөй Жер планетасындагы жаратылыштын жагымсыз абалы – бул …
а) экологиялык глобалдуу маселе
б) жаратылышты сактоону колго алуу
в) табият менен таттуу мамиледе болуу
г) жаратылышка болгон жоопкерчилик
№ 7. Көп кабаттуу үйлөрдү куруунун зарылдыгы эмнеде?
а) аз аянт ээлегендигинде
б) бекем материалдардан салынгандыгы
в) аз каражаттын талап болгону
г) кооздук үчүн курулуп жаткандыгы
№ 8. Эгин айдалган талаадан байыркы курулуштардын ордун эмне аркылуу көрө алабыз?
а) фотоаппарат
б) аэросүрөт
в) дрон
г) камера
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№ 9. Алгачкы “чыныгы” үйлөр качан пайда болгон?
а) жашаш керек болгондо
б) курулуш материалдары пайда болгондо
в) дыйканчылык өнүккөн мезгилде
г) 200 – 300 - жыл мурун пайда болгон
№ 10. Жаратылышты сактоонун негизги ыкмаларынын бири …
а) завод-фабрикалардын ишин токтотуу
б) акыр-чикирди кайра иштетүү
в) аба тазалоочу каражаттарды колдонуу
г) электр энергиясы менен иштөөгө өтүү
ТЕСТТИН АЯГЫ
Тестти баалоо:
Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.
Баллдар
1 – 4 балл үчүн
5 – 6 балл үчүн
7 – 8 балл үчүн
9 – 10 балл үчүн

Баасы
«2»
«3»
«4»
«5»

