7-р ангийн Дүрслэх урлагийн хичээлийн жишиг даалгавар
/40 минут/
1. Харандааны чанга сул даралтаар тод ба ....... өнгө гардаг. \ 2 оноо \
2. Маш богино хугацаанд аливаа зүйлийн дүр төрх гол утга санааг илэрхийлж
хурдан дүрслэсэн зураглалыг ....................... гэнэ. \ 2 оноо \
3. Аливаа уран бүтээлийг хийхийн тулд гол ба туслах дүрүүд болон уран бүтээлд
орох дүр дүрслэлийг хэсэгчлэн судалж зурсныг .................... гэнэ \ 2 оноо \
4. Сээр нуруутан амьтдын ерөнхий шинжээс нэрлэ.\ 4 оноо\
А. ..............Б. хүзүү В. Сээр нуруу Г. Сүүж Д. .............Е.дал Ё. Өвдөг Ж. борви
5. Хүн амьтныг дүрслэхдээ ? \ 2 оноо \
А. Бодитоор

Б. Бүдүүвчилж В. ...........................

6.Баримал барихдаа 4 ангилладаг \ 2 оноо \
А. Гонзгойлох

Б.......................

В.хавтгайлах

Г. Нэгтгэх

7.Харилцан нийлэмжтэй болж зохицохыг ......................... хоршил гэнэ.\2 оноо \
8.Өнгө харилцан эс зохицохыг өнгийн ....................... гэнэ. \2 оноо \
9. Өнгийг ерөнхийд нь 2 ангилдаг нэрлэнэ үү? \ 4 оноо \
А. ........................

Б. .....................

10. Өнгийн хүнд хөнгөний ялгааг өнгийн ......... гэнэ \ 2 оноо \
11.Зургийг зурахдаа харааны ямар ямар түвшинд зурах вэ? \ 4 оноо \
А. ......................... Б. Харааны В. .....................................
12. Өвийг нэрлэж харгалзуул \ 3 оноо \
А. Байгалийн өв
Б. Соёлын биет өв
В. Биет бус өв

1. Ерөөл магтаал
2. Нов ногоон ургамал
3. Уран барилга,хэрэм цайз

13. Хүрээлэн байгаа юмс ажиглагчаас холдох тусам дүрс жижгэрч харагдахыг
дүрсийн ....................... гэнэ. \2 оноо \
14.Зурагт харагдах талын мандлыг түвшний шулуун,замын цэг болон харагдах
үзэгдлийг .......................... цэг гэнэ. \2 оноо \
15. Эргэлтийн бие дээр сүүдрийг 6 бүсд хуваадаг. \2 оноо \
А. Гэрлийн гялаан
Б. ................... бүс

В. Хагас сүүдэр
Г.Өөрийн сүүдэр
Д.Ойсон ...............
Е.Унасан сүүдэр
16. Тусгай бэлтгэсэн хэвэн дээр,цаасыг дахин нааж,товойлгох аргаар
урласныг................................... гэнэ. \2 оноо \
17.Монгол зургийг ардын зураг,шүтээн зураг гэж хуваадаг. Шүтээн зургийг дотор
нь юу юу гэдэг вэ? \4 оноо \
А. Нагтан

Б...................... В. Гартан Г.........................

18.Доорхи нэр томъёог зөвийг харгалзуул.\ 3 оноо\
А. Биет чанар
Б. Зонхилох өнгө
В. Гялаан

1. Колорит
2. Фактур
3. Блик

19.Монгол зургийн төрлүүдээс харгалзуулан зурна уу? \ 3 оноо \
А. Усан хээ
Б. Уулан хээ
В. Үүлэн хээ

1. Хязгааргүй эрх чөлөө,баяла,эцэс төгсгөлгүй
2.тунгалаг ариун,эх ундарга хөгжил цэцэглэлт
3.Бодол оюуны гүйцэгдэшгүй сэтгэлгээ,бат бэх ул суурь

20. Зөв харгалзуулна уу? \ 3 оноо\
А.Таж-Махалын бунхан
Б.Цагаан хэрэм
В.Египетийн пирамид

1. Хятад
2.Араб
3.Энэтхэг

7-р ангийн дүрслэх Дизайн технологи хичээлийн жишиг даалгавар
/эрэгтэй/

Хугацаа 40 минут

1. Дэвсгэртийн стандарт тэмдэглэгээ, хэмжээг харгалзуулна уу.
А4

297х420

А3

420х594

А2

210х297

2. Талын урт 40 мм, өндөр нь 80 мм хэмжээтэй гурван талт призмийн
дэлгээсийг байгуулан зураарай. \цаасны ард\
3. Цэгийн оронд тохирох тоог нөхөж бичнэ үү.
Куб нь ................. тал, . ............... өнцөгтэй............. .ирмэгтэй
4. Модон материалын хэдэн төрөл байдаг вэ? /1 оноо/
А. 1
Б. 2
В. 3
5. Зүсмэл модон материалд юу юу ордог вэ? Нэрлэж бич /3 оноо/
....................................................
......................................................
....................................................
6. Модны насыг юугаар тодорхойлох вэ? /1 оноо/
А. Холтос
Б. Долон
В. Зулам
Г. Жилийн цагираг
7. Гадны ачаалалд модон материал эвдрэхгүй бол түүний ............... ...............
чанартай гэнэ. Нөхөж бичээрэй /2 оноо/
8. Модон материалын механик шинж чанаруудыг бичээрэй. /3 оноо/
.....................................
.....................................
.....................................
9. Модыг зоргодос гаргахгүй огтлох аргуудыг ялган доогуур нь зур. /1 оноо/
(Хөрөөдөх, харуулдах, огтлох, цуулах, өрөмдөх, цүүцдэх, хуулах)
10. 7-11 настай хүүхдийн сандлын өндрийн хэмжээ хэд байвал тохиромжтой
байдаг вэ? /1 оноо/
А. 20-32
Б. 32-37
В. 37-42
Г. 42-44

11. Ширэмний
Ш
найрлага
ад хэдэн ху
увь нүүрс
стөрөгч аггуулагддагг вэ?
А.
А 0.01-2%
Б. 2-4%
В. 4
4-өөс дээш
ш /1оноо/
М
н технологгийн шинж
ж чанарт ю
юу юу ордо
ог вэ? /2 о
оноо/
12. Металлын
................................ .............................. ......................... ........................
13. Металл
М
бол
ловсруула
ах үндсэн аргуудаа с аль нь б
биш вэ? С
Сонгож доогуур нь
зу
ураарай. /1
1 оноо/
(Х
Халуунаар
р боловсруу
улах, хүйтн
нээр боловвсруулах, д
даралтаар
р боловсрууулах,
огтолж боло
овсруулах,, дулааны боловсрууулалт)
14. Дамжуулги
Д
ийн төрөлд
д аль нь орох
о
вэ?
А.
А Хэлбэлззэх
В. Гинжин да
амжуулга
С. Давши
их
D.
D Эргэлдэ
эх
15. Металлыг
М
даралтаар
д
р боловср
руулах арггуудаас Цу
увих аргы
ыг зураарай. /2 оноо/

М
да
арханы уламжлалт аргаас
а
ши
ирээх аргы
ыг тайлбар
рлан бичээрэй. /2
16. Монгол
оноо/
..............................................................................................................................................
.........................................................................................
17. Хүснэгтий
г гүйцээ /2
Х
2 оноо/.

ХО
ОГ ХАЯГДА
АЛ

Ахуйн бол
лон үйлдв
вэрлэлийн
н хог хаягд
длыг дахи
ин боловср
оломж”
18. “А
руулах бо
сэдэвт эсс
сэ бичих 50
0-60 үгтэй /5 оноо/

7-р ангийн ди
изайн техн
нологи хич
чээлийн ж
жишиг даал
лгавар
\эмэггтэй\
40
0 минут
Д
йн стандарт тэмдэгл
лэгээ, хэм
мжээг харггалзуулна
а уу. /1 оноо/
1. Дэвсгэртий
А4
4
297
7х420
А3
3
420
0х594
А2
2
210
0х297
2. Талын
Т
урт 40 мм, өндөр нь 80 мм хэмжэ
ээтэй гурв
ван талт п
призмийн
дэлгээсийг
д
г байгуула
ан зураарай. \цаасн ы ард\ /1 оноо/
3. Цэгийн
Ц
оро
онд тохирох тоог нө
өхөж бичн
нэ үү. /2 о
оноо/
Куб нь
н ................. тал, . ................ өн
нцөгтэй...... ....... .ирмээгтэй
4. Дэгээ
Д
зүүний сүлжмэ
элийн баггаж хэрэгс
сэлийн зөв
вийг нь ду
угуйлна уу
у. /1оноо/
A.
A Гар зүү
ү. Б. Сүлж
жмэлийн уттас. В. Хай
йч. Г. Шуугам Д.Харандаа
5. Аль
А
нь сүл
лжээсний төрөл вэ ? /1оноо
о/
А.
А Ханан оё
ёдол В. Зү
үү ороох С. Зүүг нэг о
ороосон багана D. Хө
өвөрдөх
6. Хонин
Х
холб
боо сүлжэ
ээсний схе
ем тэмдэгл
глэгээг сон
нгоорой. /1 оноо/
А. Х
В. Т
С. О
D. ₮
7. Механизми
М
ийн төрөлд
д аль нь орох
о
вэ?
А. Хэлбэлзэх
Х
С. Давших
Д

В
В. Нударга
ан механиззм
D. Эргэлдээх

8. Схемийг
С
ун
ншиж дара
аах даалга
аврыг гүй цэтгээд А
А, b тоог би
ичнэ үү?
1. Хонин
н холбоо= A
2. Зүүг 1 ороосон багана= b

Ш шувуу
уны нүдий
йг Тойрог гаргаж
г
сү
үлжихэд 12
2 см утас х
эг бол 2
9. Шар
хэрэглэдэ
тойрог сүл
лжихэд хэд
дэн см ута
ас орох вэ
э?
рог= 12 см
2-р тойр
рог=ab см
1-р тойр
10. Дэгээ
Д
зүүний сүлжмэ
элийн ута
асны тохир
ргоог яаж хийдэг вэ
э? Зөвийг н
нь
дугуйлна
д
уу
у. (1)
A.. Зүүний диаметрий
д
н хэмжээнээс утас ньь ялимгүй нарийн байх.
B.. Зүүний диаметрий
д
йн хэмжээн
нээс утас н
нь ялимгүй өргөн бай
йх.
C.. Зүү утасн
ны диаметтрийн хэмж
жээ тэнцүү байх.

D.. Зүү утасн
ны диаметтрийн хэмж
жээ хамаар
рахгүй
E.. Зүүний диаметрийн
н хэмжээнд
д утсыг тоххируулах
11. Аль
А
нь сүл
лжээсний төрөл вэ ?
/1 он
ноо/
A. Давхарлах
Д
Б.
Б Шүдэн оё
ёдол В.З
Загасан нууруу
эгнээ

Г. Х
Хөвөрдөх

12. Зүүг
З
2 ороо
осон баган
на сүлжээ
эсний схем
м тэмдэглэ
эгээг сонггоно уу
А. Х

В. Т

С. О

13. Хөдөлгөөн
Х
ний төрөлд
д аль нь орох
о
вэ?
А. Ма
альтийн ме
еханизм
С. Да
авших

/1 оноо/

D. ₮

/1 оноо/

еханизм
В. Нударган ме
Тээглүүрт м
механизм
D. Т

шугамны нэрийг хо
14. Харгалзах
Х
олбоно уу..

/1 оноо
о/

а. Шул
луун шугам
м
б. Гурввалжин шуугам
в. Тра
анспортер
15. Дэгээ
Д
зүүний сүлжмэ
элийн зүү
үний дугаа
арыг зөвий
йг нь дугу
уйлна уу.
A.
A 1-7
Б.1-8
В. 1-4
Г. 1-5
5

/1 оноо/

16. Гар
Г оёдлын зүү хэдэ
эн ноймер
рийн дугаа
артай байд
даг вэ? /1 оноо/
А. 1--12
Б. 2-12
В. 1
1-10
17. Хүснэгтийг
Х
г гүйцээ /2
2 оно

ХО
ОГ ХАЯГДА
АЛ

18. “А
Ахуйн бол
лон үйлдв
вэрлэлийн
н хог хаягд
длыг дахи
ин боловср
руулах бо
оломж”
сэдэвт эсс
сэ бичих 50
0-60 үгтэй /5 оноо/

