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ТАРЫХ / ТАРИХ

6 СИНФ

ВАРИАНТ: 1

№ 1. «Скифтер» деп европалыктар кимдерди аташкан?
а) Усундарды
б) Түрктөрдү
в) Хундарды
г) Сактарды
Европаликлар қайси қабилаларни “скифлар” деб аташган?
а) Усунларни
б) Туркларни
в) Хуннларни
г) Сакларни
№ 2. Тарыхый летопистер, грамоталар, келишимдер, күндѳлүктѳр, мемуарлар, арноо тексттери - …
булактарына кирет.
а) оозеки
б) буюм
в) материалдык
г) жазуу
Тарихий йилномалар, грамоталар, шартномалар, кундаликлар, мемуарлар, бағишлов матнлари қанақа
манбалар ҳисобланади.
а) оғзаки
б) ашёвий
в) моддий
г) ёзма
№ 3. Б.з.ч. I миң жылдыкта Фергана ѳрѳѳнүндѳ ѳнүккѳн жер иштетүүчү отурукташкан маданияты бар
мамлекет пайда болгон. Ал жерде … жашаган.
а) усундар
б) сактар
в) кытайлар
г) дабандыктар
Фарғона водийсида эр.ав. I мингйилликда ўтроқ-деҳқончилик маданияти ривожланган давлат пайдо
бўлган. У ерда кимлар яшаган …
а) усунлар
б) саклар
в) хитойликлар
г) довонликлар
№ 4. Байыркы Афинада ”чоңдор үчүн мектеп” деп … аташкан.
а) театрды
б) циркти
в) китеп окууну
г) Олимпиадалык оюндарды
Қадимги Афинада “катталар мактаби” деб нимани аташган …
а) театр
б) цирк
в) китоб ўқиш
г) Олимпия ўйинлари
№ 5. «Жерди мен эч кимге эч качан бербейм, жер мамлекеттин негизи» - деп … айткан.
а) Томирис перстер менен согушканда
б) Маодун дунхулар менен согушканда
в) Мугуа кытайлар менен согушканда
г) усун Күнбийи хуннулар менен согушканда
«Ер – давлат асоси, мен ерни ҳеч қачон ҳеч кимга бермайман» - деган …
а) Томирис, форслар билан жанг қилганда
б) Маодун, дунхулар билан жанг қилганда
в) Мугуа, хитойликлар билан жанг қилганда
г) Усунлар Кунбийи, хуннлар билан жанг қилганда
№ 6. Нумизматика илим катары … изилдейт жана үйрөтөт.
а) жеке инсандын жана шаарлардын, ѳлкѳлѳрдүн гербдерин
б) жазуу булактарын
в) элдин турмуш тиричилигин жана маданиятын
г) тыйындарды жана акчалардын белгилерин
Нумизматика фан сифатида нима текширади ва ўрганади …
а) мамлакатлар, шаҳарлар ва алоҳида шахслар гербларини
б) ёзма манбаларни
в) халқлар маданияти ва турмушини
г) тангалар ва пул белгиларини
№ 7. Байыркы адамдардын эң алгачкы иши … болгон.
а) жер иштетүү жана багбанчылык
б) кол ѳнѳрчүлүк жана соода
в) аңчылык жана жыйноочулук
г) мал багуучулук жана аңчылык
Энг қадимги одамларнинг машғулотлари:
а) деҳқончилик ва боғдорчилик
б) ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ
в) ов ва йиғиш
г) чорвачилик ва ов
№ 8. Адамдар ѳзүлѳрү үчүн тамакты … жасап баштаган.
а) аң уулап жаныбарды ѳлтүргѳндѳ
б) ѳсүмдүк ѳстүрүп жана мал багып баштаганда
в) балык кармаганда
г) жемиштерди жана тамырларды чогултканда
Одам .... ўзи учун овқат ишлаб чиқаришни бошлади.
а) ов пайтида ҳайвонларни ўлдирганда
б) ўсимликларни етиштириш ва ҳайвонлар боқишни бошлаганда
в) балиқ овлаганида
г) мева ва илдизларни йиғиш билан шуғулланганда
№ 9. Билимди илим тармактарына бѳлүштѳргѳн биринчи илимпоз:
Билимларни фанларга тақсимлаган биринчи олим:
а) Суқрот
б) Афлотун
в) Демокрит
г) Аристотел
№ 10. Александр Македонскийдин аскерлери б. з. ч. кайсы кылымда Кыргызстандын түштүгүнѳ жортуул
уюштурган?
а) б.з.ч. VI к.
б) б.з.ч. IV к.
в) б.з.ч. V к.
г) б.з.ч. VII к.
Эрамиздан аввалги қайси асрда Александр Македонский Жанубий Қирғизстонга юриш қилган?
а) эр.ав. VI аср.
б) эр.ав. IV аср.
в) эр.ав. V аср.
г) эр.ав. VII аср.
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Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори – 10
баллари
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