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ВАРИАНТ: 1

№ 1. Кыргызстандын кайсы аймагында биринчи немец кыштактары пайда болгон?
а) Чүй ѳрѳѳнүндѳ
б) Ош жергесинде
в) Талас ѳрѳѳнүндѳ
Қирғизстоннинг қайси минтақасида илк бор немис қишлоқлари пайдо бўлган?
а) Чуй водийсида
б) Ўшда
в) Талас водийсида

г) Ысык-Кѳлдѳ
г) Иссиқ-Кўлда

№ 2. Чаткал, Суусамыр жана Кетмен-Тѳбѳ кыргыздары Россиянын курамына качан ѳткѳн?
Чотқол, Суусамир ва Кетмон-Тепа қирғизлари қачон Россияга қўшилган?
а) 1835-ж/й.
б) 1848-ж/й.
в) 1884-ж/й.
г) 1864-ж/й.
№ 3. Түркстанда 1912-жылы 1-июлда падышалык бийликке каршы аскердик козголоң …… болгон.
а) Ташкентте
б) Ошто
в) Верныйда
г) Меркеде
Туркистонда 1912 йил 1 июлдаги подшо ҳукумати солдатларига қарши исён қаерда бўлиб ўтган ……
а) Тошкентда
б) Ўшда
в) Верноеда
г) Меркда
№ 4. Кыргызстандын эң алгачкы кѳркѳм фильми «Салтанат» … тартылган.
Қирғизстоннинг энг биринчи бадиий филми “Салатанат” қачон суратга олинган?
а) 1955- ж/й.
б) 1959-ж/й.
в) 1954-ж/й.
г) 1943-ж/й.
№ 5. Иван Васильевич Панфилов -……
а) колхоздорду уюштуруу кыймылынын активисти
б) Белоруссияда партизандык кыймылдын командири болгон
в) Генерал, 316-аткычтар дивизиясынын командири
г) 1918-1920-жж. жарандык согуштун баатыры
Иван Василъевич Панфилов -……
а) колхоз ҳаракатининг фаол ташкилотчиси
б) Белоруссиядаги партизан ҳаракати командири
в) генерал, 316-ўқчи дивизия командири
г) 1918-1920 йй гражданлар уруши қаҳрамони
№ 6. ”Манас” эпосунун 1000 жылдыгы … майрамдалган.
а) 1995-ж. августта
б) 2000-ж. августа
в) 1986-ж. июнда
“Манас” эпосининг 1000-йиллиги қачон нишонланди …
а) 1995 й. августда
б) 2000 й. Августда в) 1986 й. июнда

г) 1999-ж. октябрда
г) 1999 й. октябрда

№ 7. М. Скобелев башкарган орус аскерлери Алайлык кыргыздарды Россияга качан каратышкан?
Нечанчи йилда М. Скобелев бошчилигидаги рус армияси Алай қирғизларини Россияга қўшиб олган?
а) 1876-ж/й.
б) 1858-ж/й.
в) 1861-ж/й.
г) 1893-ж/й.
№ 8. Байыркы римдиктер Жер ортолук деңизиндеги эң акыркы басып алган област кайсы?
а) Греция
б) Македония
в) Түндүк Италия
г) Карфаген
Ўртаер денгизининг қайси минтақасини қадимги римликлар охирги бўлиб босиб олишган?
а) Грецияни б) Македонияни
в) Шимолий Италияни
г) Карфагенни
№ . 9. 1850-1864-жж. Цин династиясына, чет элдик колонизаторлорго жана феодалдардын эзүүсүнѳ каршы
Кытайдагы дыйкандар согушу болгон. Бул … көтөрүлүшү.
а) Ионийлердин
б) Батавдардын
в) Сипайлардын
г) Тайпиндердин
Хитойда 1850-1864 йилларда Цин династияси, феодаллар ва чет эл мустамлакачилари зулмига қарши
деҳқонлар қўзғолон. Бу …
а) Ион қўзғолони
б) Батавлар қўзғолони
в) Сипайлар қўзғолони
г) Тайпинлар қўзғолони
№ 10. 1916-жылы Кыргызстанда кѳтѳрүлүштүн башталышына … себеп болгон.
а) 25-июндагы падышанын указы
б) солчул партиялардын чакырыктары
в) 1914-жылдан баштап салыктардын кѳбѳйүшү
г) I дүйнѳлүк согушта орус армиясынын ийгиликсиз чабуулу
Қирғизстондаги 1916 йил қўзғолони бошланишига нима сабаб бўлди?
а) подшонинг 25 июндаги фармони
б) сўл партияларнинг даъватлари
в) 1914 йилдан солиқларнинг ортиши
г) рус армиясининг I жаҳон урушидаги муваффақиятсиз юришлари
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№ 11. Кыргызстандын тарыхында 1990 - жана 2010-жылдарда июнь айында эмне окуя болгон?
а) Ош коогалаңдары
б) Аксы коогалаңы
в) Баткен демонстрациясы
г) Таластагы митингдер
1990 й. июн ва 2010 й. да Қирғизстон тарихида қандай воқеа юз берган?
а) Ўш воқеалари
б) Акси воқеалари
в) Баткендаги намоиш
г) Таласдаги митинглар
№ 12. Түштүк Кыргызстандын Россиянын курамына кирүү процесси Түндүк Кыргызстандан эмнеси менен
айырмаланган?
а) Басып алуу жолу менен
б) Ѳз ыктыяры менен
в) Кокон хандыгы жана Россиянын келишими менен
г) Кудаяр-хан орус бийлиги тарабына ѳтүшү менен
Жанубий Қирғизстоннинг Россияга қўшилиш жараёни Шимолий Қирғизстоннинг қўшилишидан қандай
фарқ қиларди?
а) Забт этиш билан
б) Ихтиёрий равишда
в) Қўқон хонлиги ва Россия ўртасидаги Шартнома билан
г) Худоёр-хоннинг рус ҳокимияти тарафига ўтиши билан
№ 13. 1806-ж. Наполеон I континенталдык блокада жѳнүндѳ Декретке кол койгон. Анда
…… менен соода жүргүзүүгѳ тыюу салынган.
а) Германия
б) Англия
в) Россия
г) Испания
1806 й. Наполеон I қитъа блокадаси Декретини имзолади. Унда қайси мамлакат билан савдо-сотиқ қилиш
тақиқланган?
а) Германия
б) Англия
в) Россия
г) Испания
№ 14. 1905-1911-жж. Ирандагы революциянын себеби?
а) Чет элдиктердин кысымга алуусу жана элдин оор турмуш абалы
б) Чет элдиктерди мамлекеттик кызматтардан кетирүү
в) Жерге болгон жеке менчиктин жоюлушу
г) Исламдагы шейит жана сунит багытындагылардын ортосундагы каршылашуу
1905-1911 йй. Эрон инқилоби сабаби?
а) халқнинг оғир аҳволи ва чет элликларнинг зўравонлиги
б) чет элликларнинг давлат хизматидан четлаштирилиши
в) Ерга хусусий мулкчиликни йўқ қилиш
г) исломнинг шиитлар ва суннийлар йўналишлари ўртасидаги зиддият
№ 15. ”Келип ал!” деген белгилүү сѳздү … айткан.
а) адамдарга от алып келгенде- Прометей
в) Фермопилдеги согушта –Леонид
“Келиб ол!” машҳур иборасини ким айтган?
а) Прометей, одамларга олов бераётганида
в) Леонид, Фермопил яқинидаги жангда

б) Платейдеги согушта -Солон
г) Марафондогу согушта -Мильтиад
б) Солон, Платей ёнидаги жангда
г) Милтиад, Марафон яқинидаги жангда
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