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1. Принятие иссык-кульскими кыргызами подданства Российской империи. Боромбай бий.
2. Образование Туркестанского генерал-губернаторства .
3. Восстание 1916 года в Кыргызстане.
4. Участие кыргызов в политической жизни Кокандского ханства. Алымбек датха. Узун-Агачское 
сражение в 1861 г. против русских войск
5. Характер восстания 1916 г. в Кыргызстане
6. Процесс присоединения к России Южного Кыргызстана.
7. Присоединение алайских кыргызов к России. Скобелев.
8. Первое кыргызское посольство в Россию в конце XVIII века. Атаке бий.
9. Англо-Российское соперничество в Средней Азии в середине XIX века.
10. Восстание чуйских кыргызов против Кокандского ханства в 1862 г. Байтик баатыр.
11. Каменный век. Переход древних людей от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству.
12. Две соперничающие между собой ветви династии Усуней
13. Мезолит. Изобретение лука и стрелы
14. Китайский посол, побывавший в государствах Давань и Усунь:
15. Великий Шелковый путь на территории Кыргызстана
16. Барсбек каган- «Ынанчы Алп Бильге»
17. Союз караханидов и газневидов против саманидов.
18. Западно-Тюркский каганат.
19. Какой сын Чынгыз-хана унаследовал трон Монгольской империи?
20. Монгольское завоевание Семиречья и Тянь-Шаня.
21. Ахмед-хан и Султан-Халиль-Султан?
22. Самая знаменитая «наскальная галерея» (петроглифы) древности на территории Кыргызстана:
23. Основатель Кокандского ханства:
24. Основание кыргызского ханства ( в 40-х гг. XIX в.). Манап Ормон.
25. Ставка (орда) Мухаммеда Кыргыза (Тагай-бия) в начале XVI в.:
26. Самый древний народ в Средней Азии:
27. Период «Кыргызского Великодержавия»:
28. Столица государства Хайду:
29. Объединение кыргызских племен «правого» и «левого» крыла. Мухаммед-Кыргыз.
30. Темучжин был провозглашен «великим ханом»:
31. Какой памятник известен в народе как «Гумбез Манаса»?
32. На какой территории возник Джунгарское ханство?
33. Кто принял имя Пулат-хана и возглавил восстание 1873-1876 гг?
34. Каким был характер вхождения Северного Кыргызстана в состав России?
35. Какое событие произошло 17 мая 1898 года в Средней Азии?
36. Первый губернатор Ферганской области, образованной вместо ликвидированного Кокандского 
ханства?
37. Следствием «политики гласности» в Кыргызстане в период перестройки было....
38. Как называется революция в Кыргызстане, которое произошло в марте 2005 г.?
39. Какой автор назван один из народов «дикими львами Моголистана»?
40. Определите, какой архитектурный памятник описан: Находится в 12 км. к юго-западу от города 
Токмока, по дороге в ущелье Кегети кыргызского хребта, на левом берегу реки Чу:
41. Когда была принята первая Конституция в истории Кыргызстана?



42. Укажите летчика, совершившего подвиг в воздушной схватке над Эстонией:
43. Кто являлся Президентом Кыргызстана «переходного периода» (2010 г.):
44. По развитию какой отрасли хозяйства Кыргызстан занимал первое место в Средней Азии в 1980-е гг.
45. Укажите авторов текста гимна Кыргызской Республики:
46. Когда праздновалось 1000-летие эпоса «Манас»?
47. Талантливая кыргызская советская балерина 50-60-х годов XX века.....
48. Видный писатель Кыргызстана, который первым из кыргызских писателей стал лауреатом 
Государственной премии СССР, а в 1997 году стал «Героем Кыргызской Республики»:
49. Столица Караханидского каганата:
50. На перевале Санташ (Восточное побережье Иссык-Куля) возвышаются два холма. По легенде один 
из них насыпан из речного камня воинами, отправившимися в поход, другой вернувшимися из него.
Эти своеобразные памятники живым и мертвым были сложены воинами:
51. В каком году был создан первый вуз республики -  Кыргызский государственный педагогический 
институт?
52. Первая декада кыргызского искусства и литературы в Москве проходила в ...
53. Известный киноактер и художник Кыргызстана во второй половине XX в. ...
54. Первый кыргызский историк, автор трудов «Мухтасар тарых Кыргызия» и «Тарых кыргыз 
Шадмания», изданных в городе Уфе в 1913-1914-гг. ...
55. Промышленная продукция, выпускаемая в 1970-х годах в Кыргызстане, которая стала эталоном 
качества на международном рынке....
56. Составитель «Кыргызско-русского словаря», лауреат Государственной премии СССР:
57. Укажите автора исторического труда, посвященного истории кыргызского народа «Кыргызы и их 
этногенетические, историко-культурные связи»:
58. Укажите предприятия Кыргызстана по добыче сурьмы и ртути, которые в годы Великой 
Отечественной войны стали основными поставщиками сырья для оборонной промышленности СССР:
59. Какое иностранное государство первым открыло посольство в Бишкеке?
60. Какую должность занимал Турдакун Усубалиев в 1961-1985-гг.?

«Кыргызстан тарыхы» сабагынан мамлекеттик экзамендин болжолдуу
суроолору

1. Ыссык-келдук кыргыздардын Орусия империясынын курамына кириши. Боромбай бий.
2. Туркстан Генерал Губернаторлугунун тузулушу.
3. Кыргызстандагы 1916-ж. элдик кетерулуш
4. Кыргыздардын Кокон хандыгынын саясий турмушуна аралашуусу. Алымбек датка. 1861-ж. Узун- 
Агачтын фщындагы орус аскерлерине каршы салгылашуу.
5. Кыргызстандагы 1916-жылдагы кетерулуштун мунезу:
6. Туштук Кыргызстандын Орусияга кошулушунун кезгечелуктеру.
7. Алай кыргыздарынын Орусияга каратылышы. Скобелев.
8. XVIII к. аягында кыргыздардын алгачкы элчилигинин Орусияга женетулушу. Атаке бий.
9. XIX к. орт. Орто Азияны басып алуудагы англо-орус атаандаштыгы
10. 1862-жылдагы чуй кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы кетерулушу. Байтик баатыр.
11. Таш доору. Байыркы адамдардын ыйгарып алуучу чарбадан ондуруи чыгаруучу чарбага отушу.
12. Усун башкаруучуларынын ез ара атаандашкан эки бутагы:
13. Мезолит. Жаа менен жебенин ойлоп табылышы
14. Даван жана Усун мамлекеттеринде болуп кайткан кытай элчиси:
15. Кыргызстандын аймагындагы Улуу Жибек жолу.
16. Барсбек каган-«Ынанчы Алп Бильге»
17. Караханийлер менен газневиддердин саманийлерге каршы союзу.



18. Батыш Турк каганаты.
19. Чынгыз-хандын кайсы уулу Монгол империясынын тагын мурастаган?
20. Монголдордун Жети-Сууну жана Тянь-Шанды басып алышы.
21. Ахмед-хан жана Султан-Халиль-Султан.
22. Кыргызстандын аймагындагы байыркы доордо аскага чегнлген атактуу «аска галереясы» 
(петроглифтер):
23. Кокон хандыгын негиздоочу:
24. Кыргыз хандыгынын негизделиши (Х1Хк. 40-жж.) Манап Ормон.
25. Мухаммед Кыргыздын (Тагай бийдин) ордосу:
26. ОртоАзиядагы эц байыркы эл:
27. «Улуу Кыргыз державасынын» доору
28. Хайду мамлекетинин борбору:
29. Кыргыздын «Оц канат» жана «Сол канат» урууларынын биригиши. Мухаммед-Кыргыз.
30. Темучжин «улуу хан» болуп жарыяланган:
31. Кайсы эстелик эл ичинде «Манастын кумбезу» деген ат менен белгилуу?
32. Жунгар хандыгы кайсы территорияда тузулген?
33. Кайсы инсан «Полот-хан» деген ысым менен 1873-1876-жж. элдик которулушко жетекчилик 
кылган?
34. Тундук Кыргызстандын Орусиянын курамына киришннин мунозу кандай болгон?
35. 1898-жылы 17 майда Орто Азияда кайсы окуя болгон?
36. Жоюлган Кокон хандыгынын ордуна тузулген Фергана областынын биринчи губернатору:
37. Кыргызстанда кайра куруу мезгилиндеги «айкындуулук саясаты»..... алып келди.
38. 2005-ж. мартта Кыргызстанда болуп еткен революция кандай аталат?
39. «Моголстандын жапайы арстандары» деп элдердин бирин атаган автор кайсы?
40. Кайсы архитектуралык эстелик экендигин аныктагыла. Токмок шаарынын туштук-батышынан 13 
км. аралыкта, Кегети капчыгайна бара жаткан жерде, Чуй дарыясынын сол жээгинде жайгашкан.
41. Кыргызстандын тарыхында биринчи Конституция качан кабыл алынган?
42. Эстонияда абадагы салгылашууда эр дик керсеткен учкучту белгиле:
43. Кыргызстандын «еткеел мезгилдеги» (2010-ж.) Президенти ким болгон:
44. 1980-жылдары Орто Азияда Кыргызстан кайсы тармактын онугушу боюнча биринчи орунда 
турган?
45. Кыргыз Республикасынын гимнинин сездерун кимдер жазган?
46. «Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанаты качан белгиленген?
47. XX к. 50-60-жж. таланттуу советтик кыргыз балеринасы.:...
48. Кыргыз жазуучуларынан биринчи болуп СССР Мамлекеттик сыйлыгын, 1997-жылы «Кыргыз 
Республикасынын Баатыры» наамын алган корунуктуу жазуучу:
49. Караханийлер каганатынын ордосу:
50. Ысык-Келдун чыгыш жээгиндеги Санташ ашуусунда эки дебе бар. Уламыш боюнча алардын 
бирин сай таштарынан жортуулга кетип бара жаткан жоокерлер уйуп кетишкен, экинчисин, согуштан 
кайтып келген жоокерлер уйгон делет. Бул тируулер менен елгендердун бетенче эстеликтерин тузген 
жоокерлер кайсы жол башчыга таандык болгон:
51. Республикадагы биринчи жогорку окуу жайы-Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту 
качан ачылган?
52. Кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвадагы биринчи декадасы качан еткен?
53. XX к. экинчи жарымындагы кыргыздын белгилуу киноактёру жана суретчусу....
54. Кыргыздын биринчи тарыхчысы, 1913-1914-жж. Уфа шаарында жарык керген «Мухтасар тарых 
Кыргызия» жана «Тарых кыргыз Шадмания» эмгектеринин автору:
55. 1970-жж. Кыргызстандын енер жайында иштелип чыккан, сапаты боюнча дуйнелук рынокто 
эталон болуп саналган енер жай продукциясы...
56. «Кыргызча-орусча сездуктун» тузуучусу, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты:



57. Кыргыз элинин тарыхына арналган «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый-маданий 
байланыштары» деген тарыхый эмгектин авторун белгиле:
58. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында СССРдин коргонуу енер жайы учун сурьма жана сымапты 
ендурген Кыргызстандын енер жай ишканалары:
59. Бишкекте биринчи болуп кайсы мамлекеттин элчилиги ачылган?
60. Турдакун Усубалиев 1961-1985-жж. кандай мамлекеттик кызматта эмгектенген?


