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ТАРЫХ / ТАРИХ

7 СИНФ

ВАРИАНТ: 1

№ 1. Караханий мамлекетинин бѳлүнүүсүнүн натыйжасында Чыгыш кагандыгынын борбору … болгон.
а) Самарканд
б) Ѳзгѳн
в) Баласагын
г) Суяб
Қорахонийлар давлатининг тақсимланиши натижасида қайси шаҳар Шарқий ҳоқонлик пойтахти бўлди?
а) Самарқанд
б) Узген
в) Баласагун
г) Суяб
№ 2. Жунгар хандыгы кыргыздар жана казактардын жерине басып кирген жылды белгиле.
Жунгар хонлигининг қирғизлар ва қазоқлар ерларига бостириб кирган йилни кўрсатинг.
а) 1672 -ж/й.
б) 1665-ж/й.
в) 1643-ж/й.
г) 1617-ж/й.
№ 3. Монголдордун эзүүсүнѳ каршы туматтар менен кыргыздардын кѳтѳрүлүшү … болгон.
а) 1269 -ж.
б) 1205 -ж.
в) 1224 -ж.
г) 1218 -ж.
Таматлар ва қирғизларнинг мўғул истилочиларига қарши қўзғолони қачон бўлган?
а) 1269 й.
б) 1205 й.
в) 1224 й.
г) 1218 й.
№ 4. Темирланга каршы кыргыздар … жетекчилигинде согушкан.
а) Кубат бийдин
б) Мухаммед Кыргыздын
в) Көкүм бийдин
Қирғизлар Темурлангга қарши кимнинг бошчилигида курашишган?
а) Кубат бий
б) Мухаммед Кирғиз
в) Кокум бий

г) Баймурат Чериктин
г) Баймурат Черик

№ 5. Караханилер кайсы мамлекетти басып алган?
а) Саманийлер мамлекетин
б) Каракитай мамлекетин
в) Хорезмшах мамлекетин
г) Селжук султандыгын
Қорахонийлар қайси давлатни забт этишган?
а) Сомонийлар давлати
б) Қорахитойлар давлати
в) Хоразмшоҳлар давлати
г) Салжуқийлар султонлиги
№ 6. Самарканд шаары XIV к. экинчи жарымында кайсы ѳлкѳнүн борбору болгон?
а) Тимурийлер мамлекетинин
б) Караханийлер кагандыгынын
в) Бухара эмиратынын
г) Моголстандын
XIV асрнинг иккинчи ярмида Самарқанд қайси мамлакат пойтахти бўлган?
а) Темурийлар давлати
б) Қорахонийлар ҳоқонлиги
в) Бухоро амирлиги
г) Мўғулистон
№ 7. Египеттеги Хеопстун пирамидасы кантип курулгандыгы жѳнүндѳ кайсы тарыхчы жазган?
Мисрдаги Хеопс пирамидаси қурилиши ҳақида қайси тарихчи ёзган?
а) Тацит
б) Фидион
в) Ҳеродот
г) Гомер
№ 8. Гректердин Трояга жортуулу … жазуу булагында кездешет.
а) Сыма Цяндын «Тарыхый жазуулары»
б) Хаммурапинин закондору
в) Геродоттун «Тарыхы»
г) Гомердин «Илиадасы»
Грекларинг Трояга юриши қайси ёзма манбада учрайди?
а) Сим Цяннинг “Тарихий хатлар”
б) Хаммурапи қонунлари
в) Ҳеродотнинг “Тарихлар”и
г) Гомернинг “Илиада”си
№ 9. Орто кылымда Кытайда кол ѳнѳрчүлүктүн бир түрү ѳзгѳчѳ ѳнүккѳн жана ал Кытай кол ѳнѳрчүлѳрүн бүткүл
дүйнѳгѳ тааныткан. Бул:
а) фарфор идиштерди жасоо
б) жибек куртун ѳстүрүү
в) куймачылык кол ѳнѳрчүлүгү
г) темир уста кол ѳнѳрчүлүгү
Бу ҳунармандчилик тури ўрта асрларда Хитойда жуда ривожланиб Хитой ҳунармандларини бутун дунёга машҳур
қилди. Бу:
а) чинни идишлар тайёрлаш
б) ипак қуртларини парваришлаш
в) металл қуйиш ҳунари
г) темирчилик ҳунари
№ 10. Партизандарды гездер деп кайсы мамлекетте атаган?
а) Германияда
б) Шотландияда
в) Испанияда
Қайси давлатда партизанларни гезлар деб аташган?
а) Германияда
б) Шотландияда
в) Испанияда

г) Нидерландияда
г) Нидерландияда
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Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори – 10
баллари
0-3
4-5
6-7
8-10

баҳо
«2»
«3»
«4»
«5»

