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ТАРЫХ / ТАРИХ

8 СИНФ

ВАРИАНТ: 3

№ 1. X-XII кк. Кыргызстандын аймагында жашап жана байыркы түрк жазууларын колдонушкан элдер:
а) өгүздөр
б) каракытайлар
в) караханиддер
г) наймандар
X-XII арсларда Қирғизстон ҳудудида яшаб қадимги турк ёзувига эга бўлган халқлар:
а) оғузлар
б) қорахитойлар
в) қорахонийлар
г) найманлар
№ 2. Кыргыздардын ”Оң канат” уруу бирикмесинин тегин белгиле.
“Ўнг қанот” қирғиз уруғ-қабила бирлашмаларининг умумий аждодини кўрсатинг.
а) Куу уул
б) Ак уул
в) Тагай бий
г) Адигине
№ 3. Кокон хандыгы Фергана ѳрѳѳнүндѳгү кайсы эмираттан бѳлүнүп чыккан?
Қўқон хонлиги Фарғона водийсидаги қайси амирликдан ажралиб чиқади?
а) Самарқанд
б) Хужанд
в) Бухоро
г) Хива
№ 4. Тайлак баатыр –бул ……
а) бугу уруусунун башчысы
б) таластык кыргыздардын жетекчиси
в) Нарындагы кокондук эзүүгѳ каршы кѳтѳрүлүштүн жетекчиси
г) Кокон хандыгынын аймакты башкаруучусу
Тайлак ботир -бу……
а) бугу қабиласининг бошлиғи
б) таласслик қирғизлар доҳийси
в) Нориндаги қўқонга қарши қўзғолон бошлиғи
г) Қўқон хонлиги вакили
№ 5. Биздин доорго чейинки V кылымдагы ири грек архитектору жана скульптору … болгон.
V асрда Грециянинг энг йирик меъмори ва ҳайкалтароши - …
а) Поликлет
б) Аристофан
в) Фидий
г) Мирон
№ 6. Байыркы Эки Дарыя аралыгы - бул … дарыяларынын ортосундагы ѳлкѳ.
а) Нил жана Иордан
б) Хуанхе жана Янцзы
в) Тигр жана Ефрат
Илк Икки дарё оралиғи – қайси дарёлар ўртасида жойлашган мамлакат...
а) Нил ва Иордан
б) Хуанхе ва Янцзи
в) Тигр ва Ефрат
№ 7. ”Роланд жѳнүндѳ ыр” – бул …
а) немецтердин жомогу
в) орто кылымдагы комедия
“Роланд ҳақида қўшиқ” – бу …
а) немис афсонавий романи
в) ўрта аср комедияси

г) Ганг жана Инд
г) Ганг ва Инд

б) француздук эпикалык поэма
г) англиялык тарыхый хроника
б) француз эпик поэмаси
г) инглиз тарихий хроникаси

№ 8. Германияда реформацияны ким баштаган?
Германияда реформацияни ким бошлаган?
а) Мартин Лютер
б) Улрих Цвингли

в) Эразм Роттердамский

г) Томас Мюнцер

№ 9. Кѳз каранды дыйкандар феодалдын пайдасына бере турган башкы нерсе- бул ….
а) феодалдын жери аркылуу ѳткѳндүгү үчүн акы
б) чиркѳѳ ондугу
в) барщина жана оброк
г) киши башынан алынуучу салым
Қарам деҳқонларнинг феодал фойдасига асосий мажбуриятлари - бу …
а) феодал еридан ўтиш учун тўлов
б) черков десятинаси
в) баршчиина ва оброк
г) киши бошига солиқ
№ 10. Тагай бийди … үчүн Мухаммед Кыргыз деп аташкан.
а) ислам динин элге жайылткандыгы
б) кыргыздарды бириктиргендиги
в) Султан Саидге жардам бергендиги
г) казактар менен союз түзгөндүгү
Нима учун Тагай бийни Мухаммед Қирғиз деб аташган?
а) халқ ичида ислом динини тарқатганлиги учун
б) қирғизларни бирлаштирганлиги учун
в) Саид Султонга ёрдам берганлиги учун
г) қазоқлар билан иттифоқ тузганлиги учун
№ 11. Усун мамлекетинин борбору - Чигу шаары кайсы аймакта жайгашкан?
а) Чүй ѳрѳѳнүндѳ
б) Талас ѳрѳѳнүндѳ
в) Чыгыш Түркстанда
г) Ысык-Кѳлдүн түштүк жээгинде
Усун давлати пойтахти Чигу шаҳри қаерда жойлашагн?
а) Чуй водийсида
б) Талас водийсида
в) Шарқий Туркистонда
г) Иссиқ-Кўлнинг жанубий соҳилида
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№ 12. Адамдардын алгачкы түзүлүшүнүн жамааттык деп аталышы … байланыштуу болгон.
а) адамдардын топко жана урууга бириккендигине
б) биринчи эмгек куралдарын ойлоп табуусуна
в) отту колдоно билгенине
г) жаа жана жебелердин пайда болгонуна
Нима учун инсоният ривожланишининг бошланғич даври ибтидоий жамоа тузуми деб аталади?
а) одамларнинг гуруҳлар ва уруғларга бирлашганлиги сабабли
б) одам томонидан биринчи меҳнат қуроллари ихтиро қилинганлиги сабабли
в) оловдан фойдаланиш сабабли
г) камон ва ўқларнинг пайдо бўлганлиги сабабли
№ 13. Самарканд шаары XIV к. экинчи жарымында кайсы ѳлкѳнүн борбору болгон?
а) Моголстандын
б) Бухара эмиратынын
в) Караханийлер кагандыгынын
г) Тимурийлер мамлекетинин
XIV асрнинг иккинчи ярмида Самарқанд қайси мамлакат пойтахти бўлган?
а) Мўғулистон
б) Бухоро амирлиги
в) Қорахонийлар ҳоқонлиги
г) Темурийлар давлати
№ 14. Кокон хандыгына баш ийген кыргыздар салык төлөөдөн тышкары кандай жумуштарды иштѳѳгѳ
милдеттүү болгон?
а) Чептерди курушкан жана ѳзүлѳрү үчүн жашашкан
б) Жайында жайлоого, кышында кыштоого кѳчүүгѳ милдеттүү болушкан
в) Жоокердик милдет аткарган, чептерди курушкан, жолдорду салышкан
г) Соода иштерин жүргүзгѳн, жол салган
Қўқон хонлигида қирғизларнинг солиқ тўлашдан ташқари қандай мажбуриятлари бор эди?
а) Қалъалар қуриб ўзлари учун яшашган
б) Ёзда яйловларга, қишда эса қишловларга кўчишлари лозим эди
в) Қалъалар қуришган, йўллар ўтказишган, ҳарбий хизмат ўташган
г) Савло-сотиқ билан шуғулланишган, йўллар ўтказишган
№ 15. Байыркы сүрѳтчүлѳр … кѳбүрѳѳк тартышкан.
а) жаныбарларды жана аларга аңчылык кылууну
в) жемиштерди жана алардын тамырларын
Энг қадимги рассомлар кўпинча нималарни чизишган...
а) ҳайвонлар ва уларни овлашни
в) мева ва илдизларни теришни

б) эмгекке үйрѳтүү үчүн эмгек куралдарын
г) кооздук үчүн гүлдѳрдү жана дарактарды
б) меҳнат қуролларини ясаб уларга ўргатишни
г) гўзаллик учун гуллар ва дарахтларни

Баллни баҳога айлантириш шкаласи
Ҳар бир топшириқ 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори – 15
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