Байыркы дүйнөнүн искусствосу предмети боюнча тест
I вариант
1. Палеолит кайсы тилден которулган?
а) грек
б) латын
в) англис
г) француз
2. Эң байыркы жазма булак – бул зороастризмдин ыйык китеби
кайсы?
а) Геродот
б) Страбон
в) Авесто
г) Квинт Курций
3. Көркөм сүрөт өнөрүнүн негизги жанрлары кайсылар?
а) натюрморт, пейзаж, бейне (портрет), интерьер
б) тарыхый, майдан, натюрморт, пейзаж
в) натюрморт, интерьер, пейзаж, уламыш
г) тиричилик, диний, интерьер, бейне (портрет
4. Египеттеги эң чоң пирамида
а) Хуфу
б) Хафра
в) Менкаура
г) Тутанхамо
5. Улуу Кытай дубалынын куруу иштери канчанчы кылымда
башталган?
а) б.з.ч VI
б) б.з.ч V
в) б.з.ч III
г) б.з.ч IV
6. «Махабхарата», «Рамаяна» поэмалары бүгүнкү күнгө чейин
жетип келген кайсы мамлекеттики?
а) Египет
б) Кытай
в) Индия
г) Месопотамия

7. Эң ири күчтүү Вавилон падышалыгы кайсы мамлекетте орун
алган?
а) Египет
б) Индия
в) Кытай
г) Месопотамия
8. Жылдыздарга байкоо жүргүзүү, жылдын созулушун 365 күн деп
анык так белгилешкен, биринчи болуп календарь түзүшкөн, 365
күндү болсо 30 күндөн 12 айга бөлүштүрүшкөн, ашып калган 5
күндү болсо майрам күндөрү эсептешип эсепке киргизишкен
мамлекет.
а) Месопотамия
б) Египет
в) Индия
г) Кытай
9. Б. з. ч. I кылымда кагазды ойлоп тапкан мамлекет.
а) Египет
б) Кытай
в) Индия
г) Месопотамия
10.Вавилон маданиятынын
мамлекеттер
а) Ассирия, Финикия
б) Шумер, Аккад
в) Хет, Митанни
г) Урарту, Палестин

эң

байыркы

очоктору
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11.Улуу Кытай дубалынын бийиктиги канча метр, калыңдыгы
канча метр, узундугу канча километрди түзөт.
а) бийиктиги 35 метр, калыңдыгы 24 метр, узундугу дээрлик
километр
б) бийиктиги 26 метр, калыңдыгы 37 метр, узундугу дээрлик
километр
в) бийиктиги 610 метр, калыңдыгы 58 метр, узундугу дээрлик
километр
г) бийиктиги 57 метр, калыңдыгы 68 метр, узундугу дээрлик
километр
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12.Бул доордо саноо жана эсептөөнүн ондук системасы кеңири
таралат, «нөл»дү туюнткан атайын белгини, цифраларды ойлоп
табышат кайсы мамлекет жөнүндө сөз болуп жатат?
а) Египет
б) Индия

в) Кытай
г) Месопотамия
13.Тыт дарагын өстүрүү кайсы калктын негизги жумуштарынын
бири болгон?
а) Кытай
б) Египет
в) Индия
г) Месопотамия
14. Живопись кайсы тилден которулган?
а) латын тилинен
б) француз тилинен
в) англис тилинен
г) орус тилинен
15.Биринчи компасты ойлоп тапкан мамлекет
а) Египет
б) Месопотамия
в) Индия
г) Кытай
16. Натюрморт деген эмне?
а) жаныбардын сүрөтү
б) жаратылыштын сүрөтү
в) жансыз буюмдардын сүрөтү
г) интерьердин сүрөтү
17. Интерьер кайсы тилден которулган жана эмне дегенди
түшүндүрөт?
а) латын тилинен, кыргызча “өлкө“, “жер“
б) француз тилинен, кыргызча “ичкерки“, “ички“
в) англис тилинен, кыргызча “кооздоо”
г) орус тилинен, кыргызча “турмушту, жашоону жазуу (тартуу)”
18. Көркөм сүрөт өнөрүндөгү негизги каарманы жаратылыш болгон
жанр.
а) бейне
б) натюрморт
в) пейзаж
г) интерьер

19. Көркөм сүрөт өнөрүнүн жөнөкөй жанрлары кайсылар?
а) тарыхый, майдан, жаныбарлар (анималистикалык), уламыш,
тиричилик, диний
б) натюрморт, тарыхый, интерьер, уламыш
в) уламыш, майдан, бейне, пейзаж
г) пейзаж, диний, тарыхый, майдан
20. Бейне деген эмне?
а) адамдын сүрөтү
б) сүрөттөр
в) жаратылыштын сүрөттөлүшү
г) жаныбардын сүрөтү

II вариант
1. Эң байыркы материалдык булактар кайсылар?
а) сүрөттөр, курал-жарактар
б) китептер, сүрөттөр
в) эмгек шаймандары, жасалгалар, куралжарактар
г) курал-жарактар, эмгек куралдары
2. Өзөгү грекче «жазам», «чийем», «тартам» деген сөздөрдү
түшүндүрөт. Кайсы сүрөт өнөрү тууралуу сөз болуп жатат?
а) живопись
б) графика
в) архитектура
г) чийүү
3. Живопись жанрында эмнелерди колдонуп чыгармаларды
жаратышат?
а) так
б) сызык
в) түс
г) чийме
4. Графикага тиешеси жогу кайсы?
а) курак (аппликация)
б) сүрөт
в) бир шилтем
г) сызык
5. Бедиз деген эмне?
а) оюм
б) жердик
в) бир шилтем
г) скульптура
6. Кайсы түстөр негизги түстөргө кирет?
а) кызгылт сары, көк, жашыл
б) сыя көк, кара, мала кызыл
в) көк, сары, кызыл
г) ак, жашыл, кара
7. Түстөрдүн кайсы тобу кошумча түстөргө кирет?
а) күрөң, кара, сары
б) сыя-көк, саргыч-кызыл, жашыл

в) кызыл, көк, кочкул кызыл
г) ак, кара, жашыл
8. Буюмдарды оюмдар менен көркөмдөө өнөр тармагы?
а) графика
б) бедиз
в) колдонмо-жасалга өнөр
г) скульптура
9. Ритм деген эмне?
а) перспектива
б) колорит
в) ыргак
г) бедиз
10. Оюмдар дүйнөсүнө тиешеси жок сөз кайсы?
а) бурчтук
б) этюд
в) тордолгон
г) чийүү
11. Бедизчилик каражаты
а) сызгыч
б) стек
в) циркуль
г) палитра.
12. «Советтик Кыргызстандын кызы» картинасынын автору ким?
а) Г. Айтиев
б) С. Чокморов
в) Т. Герцен
г) С. Чуйков
13. Бедиз болуп эсептелбегендери.
а) статуя
б) бордюр
в) бюст
г) рельеф
14. Орнамент кыргызча эмне дегенди түшүндүрөт?
а) оюм-чийим
б) шуру-шакек

в) уз-чебер
г) кооздук.
15. Аскердик темада тартылган сүрөт кандай аталат?
а) портрет жанры
б) картина
в) майдан жанры
г) перспектива
16. Төмөндө айтылган түшүнүктөрдүн кайсынысы көркөм сүрөт
өнөрүндөгү жанрларга кирбейт?
а) натюрморт
б) бейне
в) майдан;
г) фреска.
17. Жаныбарларды тартуу сүрөт өнөрүндө кандай аталат?
а) майдан (согуш)
б) картина
в) анималисттик
г) декоративдик
18. Интерьер кайсы тилден которулган жана эмне дегенди
түшүндүрөт?
а) латын тилинен, кыргызча “өлкө“, “жер“
б) француз тилинен, кыргызча “ичкерки“, “ички“
в) англис тилинен, кыргызча “кооздоо”
г) орус тилинен, кыргызча “турмушту, жашоону жазуу (тартуу)”
19. Натюрморт деген эмне?
а) жаныбардын сүрөтү
б) жаратылыштын сүрөтү
в) жансыз буюмдардын сүрөтү
г) интерьердин сүрөтү
20. Көркөм сүрөт өнөрүнүн негизги жанрлары кайсылар?
а) натюрморт, пейзаж, бейне (портрет), интерьер
б) тарыхый, майдан, натюрморт, пейзаж
в) натюрморт, интерьер, пейзаж, уламыш
г) тиричилик, диний, интерьер, бейне (портрет
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