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ТАРЫХ / ТАРИХ

11 СИНФ

№ 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

ВАРИАНТ: 3
г) Ысык-Кѳлдѳ
г) Иссиқ-Кўлда

№ 2. Кыргызстанга келген кайсы орус окумуштуусу биринчи жолу ”Манас” эпосунан үзүндүлѳрдү жазып
алган?
Шимолий Қирғизстонда саёҳат қилган рус олимларидан қайси бири биринчи бўлиб “Манас” эпосидан
парчалар ёзиб олган?
а) Северцев Н.А.
б) Радлов В.В.
в) Бартолд В.В.
г) Пржевалский Н.М.
№ 3. 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
№ 4. «Сорос фонду» Кыргызстанда коомдук турмуштун кайсы тармагына жардам берүүдѳ?
а) Мамлекеттик башкаруу уюмдарына
б) Айыл чарбасына
в) Билим берүү жана илимге
г) Текстил ѳнѳр жайына
“Сорос Фонди” Қирғизстон ижтимоий ҳаётининг қайси системасига ёрдам беради?
а) Давлат ьошқариш аппарати
б) Қишлоқ хўжалиги
в) Маориф ва илм
г) Текстил саноати
№ 5. XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башында Кыргызстандын аймагында ѳнѳр жайдын кайсы
тармагы ѳнүккѳн?
а) Түстүү металлургия
б) Тамак аш
в) Тоо-кен
г) Текстиль
XIX аср охири - XX аср бошларида Қирғизстон саноатининг қайси соҳаси ривожланди?
а) Ранли металлургия
б) Озиқ-овқат
в) Тоғ-кон
г) Текстил
№ 6. 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
№ 7. 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
№ 8. 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

КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

№ 9. 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
№ 10. 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
№ 11. 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
№ 12. 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
№ 13. Бул окумуштуу укук жана мамлекет жѳнүндѳ илимге негиз салуу менен, биринчи болуп «коомдук
келишим» идеясын кѳтѳрүп чыккан:
Бу олим нафақат давлат ва ҳуқуқ асослари фанига асос солди, балки биринчи бўлиб “ижтимоий шартнома”
ғоясини илгари сурди:
а) Ф. Энгелс
б) Жак Руссо
в) В.И.Ленин
г) Джон Локк
№ 14. VIII кылымда Кыргыз кагандыгы, Тан империясы жана Түргөш кагандыгы кандай максат менен
союз түзгөн?
а) Улуу Жибек жолун көзөмөлдөө
б) Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгын талкалоо
в) маданий байланыштарды чыӊдоо
г) бирдиктүү мамлекетти түзүү
VIII асрда Қирғиз ҳоқонлиги, Тан империяси ва Тюргеш ҳоқонлиги иттифоқи тузилган?
а) Буюк Ипак йўлини назорат қилиш мақсадида
б) Иккинчи Шарқий Турк ҳоқонлигини тор-мор қилиш мақсадида
в) маданий алоқаларни мустаҳкамлаш мақсадида
г) ягона давлатни барпо этиш мақсадида
№ 15. Кыргызстандын аймагында андрон маданиятынын эстеликтери кайсы жерлерде кездешет?
а) Чүй жана Фергана ѳрѳѳндѳрүндѳ, Борбордук Теңир- Тоодо, Ысык-Кѳлдѳ
б) Борбордук Теңир-Тоо жана Ысык-Кѳлдѳ, Чүй жана Талас ѳрѳѳндѳрүндѳ
в) Фергана жана Талас ѳрѳѳндѳрүндѳ, Нарында жана Ысык-Кѳлдѳ
г) Борбордук Теңир-Тоо, Талас жана Фергана ѳрѳѳндѳрүндѳ
Қирғизстон ҳудудининг қайси жойларида андрон маданияти ёдгорликлари учрайди?
а) Чуй ва Фарғона водийларида, Марказий Тян-Шанда, Иссиқ-Кўлда
б) Марказий Тян-Шанда, Иссиқ-Кўлда, Чуй ва Таласс водийларида
в) Фарғона водийсида, Норинда, Иссиқ-Кўлда
г) Марказий Тян-Шанда, Таласс ва Фарғона водийларида
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Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори – 15
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