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ТАРЫХ / ТАРИХ

10 СИНФ

ВАРИАНТ: 3

№ 1. Түрк тилинде жазылган алгачкы чыгармаларды белгиле.
а) «Маджму ат Таворих», «Билим- күч»
б) «Түрк тилдеринин сѳздүгү», «Кут алуучу билим»
в) «Түрк тилдеринин сѳздүгү», «Маджму ат Таворих» г) «Кут алуучу билим», «Билим - күч»
Турк тилидаги илк асарларни кўрсатинг.
а) «Маджму ат Таворих», «Билим - куч»
б) «Турк лаҳжалари луғати», «Роҳатбахш билим»
в) «Турк лаҳжалари луғати», «Маджму ат Таворих»
г) «Роҳатбахш билим», «Билим - куч»
№ 2. Географиялык аттардын келип чыгышын кайсы илим изилдейт?
а) Геральдика
б) Топонимика
в) Мистика
г) Нумизматика
Қайси фан географик номларнинг келиб чиқишини ўрганади?
а) Гералдика
б) Топонимика
в) Мистика
г) Нумизматика
№ 3. Урук жана уруулардын келип чыгышынын тарыхын, адамдардын жана муундардын туугандык
байланыштарын … илими изилдейт.
Алоҳида одамнинг уруғи тарихи, шажараси ва қариндошлик алоқаларини ўрганувчи фан …
а) генеалогия
б) нумизматика
в) этнография
г) гералдика
№ 4. «Көктөн түшкөн аргымактар өлкөсү» деп … аташкан.
а) усундар мамлекетин
б) сактардын мамлекетин
в) Хун көчмөн империясын
г) Даван мамлекетин
“Осмон арғумоқлари” мамлакати ….
а) усунлар давлати
б) саклар давлати
в) кўчманчи Хуннлар империяси
г) Довон давлати
№ 5. Нумизматика илим катары … изилдейт жана үйрөтөт.
а) жеке инсандын жана шаарлардын, ѳлкѳлѳрдүн гербдерин
б) жазуу булактарын
в) тыйындарды жана акчалардын белгилерин
г) элдин турмуш тиричилигин жана маданиятын
Нумизматика фан сифатида нимани текширади ва ўрганади?
а) мамлакатлар, шаҳарлар ва алоҳида шахслар гербларини
б) ёзма манбаларни
в) тангалар ва прул белгиларини
г) халқларнинг маданияти ва турмушини
№ 6. Эмне үчүн Кытайдан Европага чейинки соода жолун Жибек жолу деп аташкан? Анткени, …
а) соодагерлер товар үчүн жибек менен эсептешкен
б) ал жол менен негизинен жибек алып барышкан, ал Европада чыгарылган эмес
в) бардык соодагерлер жибек кийимдерди кийинишкен
г) ал жибектен жасалган
Нима учун Хитойдан Европагача бўлган савдо йўлини Ипак йўли деб аташган? Чунки …
а) савдогарлар моллар учун шойи билан ҳақ тўлашган.
б) бу йўлдан, асосан, Европада ишлаб чиқарилмаган шойи олиб боришарди
в) унда барча савдогарлар шойи кийимлар кийишган.
г) у шойидан қилинган эди.
№ 7. “Улуу Кыргыз дѳѳлѳтүнүн доору” түшүнүгүн тарых илимине киргизген илимпоз:
“Буюк Қирғиз давлати даври” тушунчасини тарих фанига киритган олим:
а) В.В.Бартолд
б) Ю.С.Худяков
в) В.В.Радлов
г) А.Н.Бернштам
№ 8. Байыркы Эки Дарыя аралыгы - бул … дарыяларынын ортосундагы ѳлкѳ.
а) Ганг жана Инд
б) Тигр жана Ефрат в) Хуанхе жана Янцзы
г) Нил жана Иордан
Илк Икки дарё оралиғи – бу қайси икки дарё ўртасидаги мамлакат …
а) Ганг ва Инд
б) Тигр ва Ефрат
в) Хуанхе ва Янцзи
г) Нил ва Иордан
№ 9. Адамзат тарыхынын эң байыркы доору кандай аталат?
а) ортоңку палеолит
б) неолит
в) төмөнкү палеолит
Иносният тарихидаги энг қадимги давр?
а) ўрта палеолит
б) неолит
в) қуйи палеолит

г) мезолит
г) мезолит
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№ 10. Биздин доорго чейинки V кылымдагы ири грек архитектору жана скульптору … болгон.
Эр.ав. V асрнинг энг йирик грек меъмори ва ҳайкалтароши - …
а) Поликлет
б) Фидий
в) Аристофан
г) Мирон
№ 11. Прометей гректер үчүн сүйүктүү баатыр болгон, анткени- ал …
а) Афинанын биринчи падышасы.
б) Гераклды бардык эрдиктеринде коштоп жүргѳн.
в) Троя согушунун батыры.
г) баатыр, ал кудайлардын эркинен коркпой адамдарга отту алып барган.
Прометей грекларнинг севимли қаҳрамони бўлган, чунки у …
а) биринчи Афина подшоси
б) Гераклга барча жасоратларида ҳамроҳлик қилган
в) Троя уруши қаҳрамони
г) худолар амрига хилоф равишда одамларга оловни инъом этган
№ 12. Элдердин « Улуу кѳчүүсүнүн» мезгили:
а) б. з. V-IX кк.
б) б. з. II-V кк.
Халқларнинг “Буюк кўчиши” даври:
а) эрамизнинг V-IX асрлари
в) эрамизнинг IV-VII асрлари

в) б. з. IV-VII кк.

г) б. з. III-VI кк.

б) эрамизнинг II-V асрлари
г) эрамизнинг III-VI асрлари

№ 13. Палеолит доорундагы адамды … «неандерталец» деп аташкан.
а) жетилген мээси үчүн
б) денесинин ѳзгѳчѳ болгонунан
в) биринчи сѳѳгү табылган жердин атынан
г) от ойлоп тапкандыгы үчүн
Палеолит даври одамини “неандерталлик” деб аташади……
а) янада мукаммал мияси учун
б) махсус тана тузилиши учун
в) унинг суяклари топилган жой номи бўйича
г) одам томонидан оловнинг кашф этилганлиги учун
№ 14. Байыркы Афинадагы кул ээлѳѳчүлүк демократия мезгилинде эң маанилүү чечимдерди … кабыл
алган.
а) граждандардын элдик чогулушу
б) ири кул ээлѳѳчүлѳр
в) аскер башчылары
г) шайланган стратегдер
Афинада қулдорлик демократияси даврида энг муҳим қарорлар ким томонидан қабул қилинган?
а) фуқароларнинг халқ йиғилиши
б) энг йирик қулдорлар
в) лашкар саркардалари
г) танланган стратеглар
№ 15. 840 - жылы ………. кыйратышкан.
а) карлуктар Уйгур каганатын
б) кыргыздар Уйгур каганатын
в) кыргыздар карлук - кытай бириккен күчүн
г) уйгурлар кыргыз - карлук бириккен күчүн
840 санаси ортида .... тор-мор қилиниши ётади:.
а) қарлуқлар томонидан Уйғур ҳоқонлигининг
б) қирғизлар томонидан Уйғур ҳоқонлигининг
в) қирғизлар томонидан бирлашган қарлуқ-хитой кучларининг
г) уйғурлар томонидан бирлашган қирғиз-қарлуқ кучларининг
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Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори – 15

баллари
0-4
5-8
9-12
13-15

баҳо
«2»
«3»
«4»
«5»

