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ТАРЫХ / ТАРИХ

6 СИНФ

ВАРИАНТ: 3

№ 1. «Скифтер» деп европалыктар кимдерди аташкан?
а) Усундарды
б) Түрктөрдү
в) Хундарды
Европаликлар қайси қабилаларни “скифлар” деб аташган?
а) Усунларни
б) Туркларни
в) Хуннларни

г) Сактарды
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. Коло доорунда Кыргызстандагы отурукташкан элдердин чарбасында кандай өзгөрүүлөр болуп
өткөн?
а) багбанчылык өнүгүп бараткан
б) балыкчылык өнүгүп бараткан
в) көчмөн мал чарбачылыгы жарала баштаган
г) кол өнөрчүлүк өнүгүп бараткан
Бронза асри даврида Қирғизстондаги яшовчи аҳоли хўжалигида қандай сезиларли ўзгаришлар рўй берган?
а) боғдорчилик ривожланган
б) балиқчилик ривожланган
в) кўчманчи чорвачилик пайдо бўлган
г) ҳунармандчилик ривожланган
№ 5. Байыркы Афинада ”чоңдор үчүн мектеп” деп … аташкан.
а) театрды
б) циркти
в) китеп окууну
Қадимги Афинада “катталар мактаби” деб нимани аташган …
а) театр
б) цирк
в) китоб ўқиш
№ 6. Фемистокл … болгон.
а) б. д. ч. IX кылымдагы Спарталык падыша
в) б. д. ч. V кылымдагы Афиналык стратег
Фемистокл ким бўлган?
а) эр.ав. IX аср Спарта подшоҳи
в) эр.ав. V асрда Афина стратеги

г) Олимпиадалык оюндарды
г) Олимпия ўйинлари

б) б. д. ч. VII кылымдагы белгилүү оратор
г) IV к. Олимпиялык оюндардын жеңүүчүсү
б) эр.ав. VII аср машҳур нотиқи
г) IV асрда Олимпия ўйинлдари ғолиби

№ 7. Сактардын коргондорунан табылган буюмдардын жасалышы кайсы стилге тиешелүү?
а) согдиялык стилге
б) жырткычтар стилине
в) персиялык стилге
г) кытайлык стилге
Сак қўрғонларида топилган предметлар (буюмлар) қайси услубга тааллуқли?
а) Суғд услубига
б) Ҳайвон услубига
в) Форс услубига
г) Хитой услубига
№ 8. 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
№ 9. 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
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№ 10. Байыркы кытайлар ойлоп тапкандан эмнелерди биз пайдаланабыз?
а) чай, жибек, шахматы
б) компас, чай, жибекти
в) сандар, чай, шахматы
г) сандар, компас, кантты
Қадимги хитойликларнинг қайси ихтироларидан биз ҳозир ҳам фойдаланамиз?
а) чой, шойи, шахмат
б) компас, чой, шойи
в) рақамлар, чой, шахмат
г) рақамлар, компас, шакар

Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори - 10
баллари
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