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А хуви
илбар
1. “Усыг бохирдлоо
б
с хамгаала
ахын тулд бид юу хи
ийх хэрэгтэй вэ?” сэдв
вээр 30-35
үгтэй эхх зохион би
ичээрэй.
/4 оноо/
2. Дараах
х өгүүлбэри
ийг гүйцээн
н бичээрэй..
/1 оноо/
Бие гэр
рэл үүсгэгч рүү ойртохх тутам сүүүдрийн хэм
мжээ................................... байна.
3. Ямар холболтын
х
н үед чийд
дэн асах вэ?
в
Дараа
ах холболттын алинд нь чийдэ
эн
асахыг таамаглаж
ж тэмдэглээ
эрэй!
/1
оноо/
Хэрэв асна
а гэж бодож
ж байвал √ тэмдэг тав
виарай!
Хэрэв асаххгүй гэж бо
одож байва
ал Х тэмдэгг тавиарай!!

4. Алт, мө
өнгөөр эд юмс
ю хийх явцад
я
бод
дис ямар тө
өлөвөөс ямар
я
төлөв
вт шилжиж
ж
байна вэ?
в Тайлба
арлан бичэ
ээрэй.
/1 оноо/
/1оноо/
н оронд тоххирох үгийг нөхөж бич
чээрэй.
5. Цэгийн
........................... бол
б эмгэн хумсын
х
тул
лгуур эрхтэн юм. Тэрэ
ээр мах бул
лчингийн
................ байрлахх тул гадаа
ад араг яста
ай амьтан.
6. Хоёр со
оронзонг ижил туйлаа
ар нь ойртууулж турши
илт хийхэд юу мэдрэггдэх вэ?
Нэг өгү
үүлбэрээр тайлбарла
ан бичээрэй
й.
/1 оноо/

7. Монгол
л гэр, байш
шин, автоб
бус гурвыг план зурггаар дүрсэ
элбэл ямар
р хэлбэртэ
эй
зурах вэ?
в Зурж дүүрслээрэй.
/1.5 оноо/

8. Дараах
х амьд биессийн амьдр
ралд юу хэрэгтэй вэ?
1. Хүн
2. Амьтан
л
3. Ургамал

/1.5 оноо/

А. Хоол,
Х
ус, аггаар
Б. Нар,
Н
хөрс, ус
у
В.Х
Хоол, ус, ага
аар, ундаа, тоглоом, зурагт

Нийт 12оноо
Б. Хуви
илбар
ыг бохирдл
лоос хамгаа
алахын тул
лд бид юу хийх хэрэгтэй вэ?” сэ
эдвээр 301. “Агаары
35 үгтэй эх зохион
н бичээрэй
й.
/4 оноо/
х өгүүлбэри
ийг гүйцээн
н бичээрэй..
2. Дараах
/1 оноо/
Бие гэр
рэл үүсгэгчээс холдохх тутам сүүүдрийн хэмж
жээ ........................... байна.
3. Ямар холболтын
х
н үед чийд
дэн асах вэ?
в
Дараа
ах холболттын алинд нь чийдэ
эн
асахыг таамаглаж
ж тэмдэглээ
эрэй!
/1
оноо/
Хэрэв асна
а гэж бодож
ж байвал √ тэмдэг тав
виарай!
Хэрэв асаххгүй гэж бо
одож байва
ал Х тэмдэгг тавиарай!!

4. Цоож , түлхүүр бүүтээх явцад
д бодис ям
мар төлөвө
өөс ямар төлөвт
т
ши
илжиж
байна вэ?
в Тайлба
арлан бичэ
ээрэй.
/1 оноо/
/1оноо/
5. Цэгийн
н оронд тоххирох үгийг нөхөж бич
чээрэй.
........................... бол адууны тулгуур эр
рхтэн юм. Тэрээр
Т
мах булчингийн .................
байрла
ах тул дотоод араг ясттай амьтан
н.
6. Хоёр со
оронзонг ижил туйлаа
ар нь ойртууулж турши
илт хийхэд юу мэдрэггдэх вэ?
Нэг өгү
үүлбэрээр тайлбарлан
т
н бичээрэй
й.
/1 оноо/

7. Монгол
л гэр, байш
шин, автоб
бус гурвыг план зурггаар дүрсэ
элбэл ямар
р хэлбэртэ
эй
зурах вэ?
в Зурж дүүрслээрэй.
/1.5 оноо/

8. Дараах
х амьд бие ямар үр тө
өл төрүүлэхх вэ? Холб
бож зураар
рай.
А. Өндөглө
өнө
1. Загас
Б. Түрс ша
ахна
2. Могой
3. Туулай .

В. Амьд зуулзага төрүүүлнэ
Нийтт 12 оноо

/1.5оноо/

