
 

МАК үчүн кыргызтан тарыхы боюнча тесттик тапшырма 

1. Сактар жөнүндөгү алгачкы  жазма тарыхый булак?  Первый письменный источник  о 

саках?  

2. Табылган сөөк калдыктарынан адамдын келип чыгышын изилдөөчү илим? Наука,  

изучающая происхождение человека по костным останкам? 

3. Муундардын келип чыгышын жана адамдарын туугандык байланыштарын, уруусун, 

аты-жөнүн изилдөөчү илим? Как называется, изучающая происхождение и родственные 

связи людей, родов? 

4. Нумизматика илими эмнени изилдейт?    Что изучает нумизматика? 

5. Саймалуу-Таш эстелиги кайсы доорго таандык?  Саймалы – Таш памятник ... эпохи? 

6.  Адам коомунун өнүгүшүндөгү эң алгачкы доор?   Развития человеческого общества? 

7.  Окумуштуулар орто таш кылымын кантип аташат?   Как называют учение 

среднекаменный век? 

8. Географиялык аталыштарды изилдөөчү илим? Наука, изучающая географические 

названия? 

9. Усундардын башкаруучусунун титулу?         Титул правителя усуней? 

10. Кыргыз ээлигин башкарган кытай полководеци (б.з.ч. 99-74жж.)?  Китайский 

полководец, правивший кыргызами (99-74гг. д.н.э.)? 

11. Байыркы кыргыздардын расасы?  К какой расе относились древние кыргызы? 

12. Түштүк Кыргызстандын кайсы өрөөнүндө сактарга тиешелүү 250 мүрзө дөбөлөр 

изилденген?  В какой долине Южного Кыргызстана было исследована 250 могильни 

ков, которые принадлежат сакам? 

13. Узун Канжар-Акинак; аскер балтасы, үч канаттуу жебелер Кыргызстандагы байыркы 

кайсы урууларга тиешелүү?  Каким древним племенам Кыргызстана принадлежали, трех 

лопастная стрела, военный топор, длинный кинжал-Акинак?  

14. Ыссык-Көлдүн аймагындагы кайсы шаарды Бань Гу тарыхта биринчи эскерет? О каком 

городе на территории Иссык-Куля впервые в истории упомянул Бань Гу? 

15. Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы мамлекеттүүлүктөр? Древнейшие 

государственности на территории Кыргызстана? 

16. Чигучэн жайгашкан аймак?     Регион, где располагался Чигучэн? 

17. Биринчи көчмөндөр империясын кимдер түзгөн?  Первую кочевую империю создали...? 

18.  Улуу Жибек жолунун ачылышы?    Открытие Великого Шелкового пути? 



19. «Байыркы түрктөр», «Этногенез и биосфера земли», «Хунну в Китае» эмгектеринин 

авторун көрсөт?  Укажите автора книг «Древние тюрки», «Этногенез и биосфера земли», 

«Хунну в  Китае»? 

20. Сактардын тили?      Язык саков?    

21. Кыргыздар Тянь-Шанда биздин заманга чейин эле усун деген ат менен жашашкан, 

усундардын чыныгы элдик аты дайыма кыргыз болгон деген гипотезаны сунуш кылган 

тарыхчыны көрсөт?  Укажите ученого, выдвинувшего гипотезу о том, что киргизы 

проживали на Тянь-Шане до новой эры под именем усун и «истинное народное имя усуней 

всегда был кыргыз»? 

22.  Кыргыз элинин байыркы Мекени (Бартольд боюнча)? Родина древних кыргызов (по 

Бартольду)? 

23.  Давань мамлекетиндеги шаарлардын саны? Число городов в Даваньском государстве?  

24. Б.з.ч. 530-ж. сактарга карты жортуул уюштурган Персия падышасы? Персидский царь, 

предпринявший поход против саков в 530-г. до н. э? 

25. Байыркы Фергана мамлекети?    Государство древней Ферганы? 

26.  Хунн империясын негиздеген адам?   Основатель империи хунну? 

27.  Сыма Цяньдын жашаган жылдарын көргөз?  Укажите годы жизни Сыма Цяня?     

28. Персия падышасы Дарий I сактарга каршы качан жортуул уюштурган?  В каком году 

персидский царь Дарий I организовал поход против саков? 

29. Оңдон солду карай жазылып, окулган байыркы жазуу?  Древняя письменность 

написанная справа  налево? 

30. Давань падышачылыгынын борбору?    Столица Даваньского царства? 

31. Кыргыз этнониминин эң алгачкы эскерилиши?   Первое упоминание этнонима кыргыз? 

32. Казакстандагы атактуу сак эстелиги?  Известный сакский памятник в Казахстане?  

33.    Кыргыздардын славяндардан келип чыккандыгы жөнүндөгү пикирди айткан перс 

тарыхчысы?  Персидский историк, выдвинувший версию о славянском происхождении 

кыргызов? 

34. «Кытай тарыхынын атасы»?  «Отец Китайской истории»? 

35. Сыма Цяндын эмгегин атагыла?   Назовите труд Сыма Цяня?  

36.  Сактардын падыша аялы?    Царица саков?  

37. Давань мамлекетинин калкы?   Население государства Давань?  

38. Кыргыз этнонимии алгачкы жолу эскерилген тарыхый эмгек?  Исторический труд, где 

впервые упоминается этноним «кыргыз»? 

39. А. Македонский качан сактарга каршы жортуул уюштурган?   

Когда  А. Македонский организовал поход против саков? 



40.  Хань-Давань согушу качан болгон?  Годы Ханьско-Даваньской войны? 

41. Усундардын борбор шаары?   Столица усуней?     

42. Асман аргымак аттары кайсы өлкөдө өстүрүлгөн?   В каком государстве разводились 

небесные кони? 

43. Эң алгачкы көз карандысыз Кыргыз мамлекети? Первое независимое государ- 

ство кыргызов? 

44. Эпиграфикалык жазуу деген эмне?   Что такое эпиграфическая надпись?  

45. Бань Гунун эмгегин ата?   Назавите труд Бань Гу?  

46. “Кытай колумбу”?       “Китайский колумб”? 

47. Кыргызстандагы «падышалык» мүрзө дөбөлөр кимдерге тиешелүү?  Кому принадлежат 

«царские» погребальные курганы Кыргызстана? 

48. Сактар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар качан пайда болгон?  С какого времени  

известны первые сведения о саках? 

49. Саймалуу-Таш кайсы жерде жайгашкан жана айбанаттардын канча сүрөтү табылган?  

Где находится Саймалуу-Таш и сколько изображений животных найдено там? 

50. Андронов маданиятынын калкынын негизги чарбачылыгы?   Основное занятие 

населения андроновской культуры?  

51. Чуст маданиятынын элинин негизги чарбачылыгы?   Основное занятие племён  Чусткой 

культуры?  

52. Ош тургун жайынын калкынын негизги чарбачылыгы?  Основное занятие племён  

Ошского городища? 

53. «Тарыхтын жана этнографиянын атасы» деп ким эсептелинет?   Кто является «отцом 

истории и этнографии»? 

54.  Геродоттун «Тарыхы» канча китептен турат?   Из скольких книг состоит «История» 

Геродота? 

55.  Байыркы Кыргыз ээлиги жайгашкан аймак?  Регион, где располагалось древнее 

Владение Кыргыз? 

56.  Геродот сактарды өзүнүн эмгегинде кандай атаган?  Как названы саки в трудах 

Геродота? 

57. Геродот түрк деген аталышты өз эмгегинде кандайча эскерет? Как упомянул Геродот в 

своих трудах название тюрк?     

58.  Кыргыздардын бир бөлүгү Тянь-Шанга б.з.ч. I-к. же б.з.башында гунндар менен көчүп 

келишип, кийин ал жактан жаны группалар менен толукталып турган деген гипотезаны 

сунуш кылган окумуштуу?     Укажите ученого, предлагавшего гипотезу о том, что часть 

кыргызов переселилась в Iв. до нашей эры или на рубеже нашей эры с Енисея на Тянь-

Шань в составе гуннов и пополнялась от туда дополнительными группами в последующее 

время? 



59.  Кыргызстандын аймагында коло кылымындагы кайсы турак жай байыркы 

Фергананын маданий идеологиялык борбору болгон?    Какое поселение бронзового века на 

территории Кыргзстана является культурным идеологическим центром Ферганы? 

60. “Ши цзиде”  кыргыз этнониминин аталышы?  Как называется  этноним “кыргыз” в 

“Ши цзи”? 

61. Сактардын усундардан айрымачылыгы?    В чем отличие саков от усуней?  

62. Кайсы мамлекет менен батыш Түрк каганаты Иранга каршы союз түзгөн?   

 С каким государством Западно-тюркский каганат заключил союз против Ирана? 

63. Неолит доорунун негизги айырмачылыгы кайсы?   Главное отличие неолитского 

периода истории?  

64. Кытай менен бирге хуннуларга оңолгус сокку урган көчмөн эл?   Кочевой народ 

нанесший непоправимый удар вместе с китайцами по хунну? 

65.  Ли Линдин Кыргыз ээлигин башкарган жылдары?  Годы правления Ли Лина 

Кыргызским владением ?  

66.  Улуу Жибек жолун  ачкан Кытай саякатчысы?  Китайский путешественник, 

открывший  Великий Шелковый путь?  

67. Качан Моде шанүй Кыргыз ээлигин басып алган? Когда Моде шаньюй завоевал 

Владение Кыргыз?            

 

Орто кылымдар.  Средние века. 

 

1. Улуу Түрк каганаты качан түзүлгөн?   Образование Тюркского каганата? 

2.Улуу Түрк каганатынын негиздөөчүсүн атаңыз?  Основатель Тюркского каганата? 

3.  “Түрк” этнониминин тарыхта алгачкы эскерилиши?  Первое упоминание этнони- 

ма “Тюрк”? 

4. «Этногенез» термини эмнени түшүндүрөт? Что означает процесс этногенез? 

5. Түрк цивилизациясынын «алтын кылымы»?   «Золотой период» Тюркской цивилизации?  

6.  Караханид каганатынын негиздөөчүсү?     Основатель Караханидского каганата? 

7.  VII-VIIIкк. Антитүрктүк үчилтик союздун башында кимдер турган?  Кто стоял во главе 

антитюркской  тройственной коалиции в VII-VIIIвв?  

8.  «Улуу Кыргыз дөөлөтү» деген терминди илимге кайсы окумуштуу киргизген?  Какой 

ученый ввел в науку термин «Великодержавие кыргызов»? 

9.   «Караханид» терминин тарых илимине киргизген, караханид династиясы түрк тилдүү 

элдер тарабынан негизделгендиги жөнүндөгү гипотезаны сунуш кылган тарыхчыны 



көрсөт?   Укажите ученого, выдвинувшего в исторической науке термин «Караханиды» и 

гипотезу о тюркском происхождении династии караханидов? 

10. Алгачкы рун алфавити канча тамгадан (белгиден) турган?  Из   скольких   букв    состоял    

первоначально рунический алфавит? 

11.  Ким биринчи байыркы түрк рун жазууларын классификациялаган?   Кто впервые 

классифицировал древнетюркск-рунические надписи? 

12. Эне-Сай кыргыздары кайсыл кылымдан баштап тарыхта белгилүү?  С какого века были 

известны Енисейские Кыргызы? 

13. 1912-ж Ихе-Хушоту өрөөнүнөн Котвич кайсы эстеликти тапкан?   Какой памятник 

нашел Котвич  в1912-г в долине Ихе-Хушоту? 

14. Тон-Йокуктун эстелиги канчанчы жылы табылган?   В каком году был найден памятник 

Тон-Йокука? 

15.  704-744жж. Кыргызстанда өкүм сүргөн мамлекет?   Государство, существовавшее в 

Кыргызстане в 704-744гг? 

16.  Талас өрөнүндөгү «Отуз уул» жөнүндө алгачкы маалыматты берген байыркы түрк 

жазма эстелигин ким ачкан?     Кто открыл древнетюркский письменнный памятник в 

Таласской долине в которых впервые  упоминается «Отуз огулы»? 

                   

17. Барсбек каган кимдердин башкаруучусу болгон?  Барсбек каган - правитель...? 

18. Енисей Кыргыз мамлекети өкүм сүргөн мезгил?  Время существования государства 

енисейских кыргызов? 

19. Араб алфавити кайсы кылымдан баштап кеңири жайылтылган? С какого века широко 

распространяется Арабский алфавит? 

20.  Орхон Енисей жазуусу жөнүндөгү алгачкы маалыматты кайсы тарыхчы жазып 

калтырган? Кто из этих авторов оставил первые сведения об Орхоно Енисейских   

надписях? 

21. Уйгур каганаты Енисей кыргыздарын качан басып алган?  Когда Уйгурский каганат 

покорил енисейских кыргызов? 

22. Монгол империясына Енисей кыргыздары качан каратылган?  Когда енисейские 

кыргызы вошли в состав Монгольской империи? 

23. Моголстан мамлекетинин негиздөөчүсү?   Основатель государства Моголистан? 

24. Моголистан мамлекетинин биринчи ханы?   Первый правитель государства 

Моголистан? 

25. Моголистан мамлекети качан түзүлгөн?  Когда было образовано государство 

Моголистан? 

26. Моголистан мамлекети качан ислам динин кабыл алган? Когда принял   Моголистан  

ислам? 



27. Моголистан мамлекетинин административдик-саясий борбору жайгашкан аймак?  Где 

расположена административно-политическая столица Моголистана? 

28. Моголистан мамлекетинин дини?  Официальная религия   Моголистана? 

29. Амир Темурдун бийлик жүргүзгөн жылдары?  Годы правления Эмира Тимура? 

30. 1269-ж. Борбордук Азияда пайда болгон мамлекет?  Какое государство было образовано в 

1269-г. в  Центральной Азии? 

31. XIV-к. 70-жж. Борбордук Азияда кимдин күчтүү мамлекети түзүлгөн?  Кто был 

основателем могущественнего государства, которое было создано 70-х гг. XIVго вв? 

32. Амир Темурдун мамлекетинин борбору?  Столица государства Эмира Тимура? 

33. Улукбек Кыргызтандын территориясына кайсы жылы жортуул уюштурган?  

В каком году Улукбек совершил завоевательный набег на територии Кыргызстана? 

34.  Хайду мамлекетинин борбору?   Столица государства Хайду? 

35.  Кыргыз-калмак согушун окуяларын чагылдырган эпосту атаңыз?  Назовите эпос, где 

отражены события кыргызско-калмакской войны? 

36.  Кыргыз ССРнин тарыхынын кайсы жылдагы басылмасынан энесай кыргыздарына 

арналган  глава алынып салынган?   В каком издании «Истории Киргизской ССР» была 

опушена глава об истории енисейских киргизов? 

37. Кыргыз термини «Кырк» жана көпчүлүктү билдирген «ыз» мүчөсүнөн турарын, «кырк 

уруулу эл» дегенди түшүндүрөрүн сунуштаган окумуштууларды көрсөт?   Укажите ученых, 

объяснивших происхождение названия «Кыргыз» от числительного «кырк» (сорок) с 

аффиксом множественного числа-“ыз”, сорок племен, сорока-племенной народ?  

38. Кыргыз термини көптүктү билдирген «ыз» мүчөсүнөн жана кызыл маанисин билдирген 

«Кырыг» сын атоочунан келип чыккан деген ойду айткан окумуштуу? Укажите ученого, 

обяснившего происхождение названия кыргыз от древне тюркского  «кырыг» - красный с 

аффиксом множественного числа-“ыз”, «кыргыз» - красные племена, народ?  

39. Кыргыз термини «талаа адамдары» дегенди түшүндүрөт, “кыр”-талаа, “кун”-киши, адам 

(кыркун) билдирерин сунуштаган окумуштууну көрсөт?  Учений предла 

гавший приосхождение термина «Кыргыз» от слов  “кыр”-степь, “кун”-человек, народ 

(Кыркун) - степной народ? 

40. «Кыргыз термининин этимологиясы» деген темада кандидаттык диссертациясын 

жактаган, кыргыз эли кырк уруудан турарын жана «кыргыз» деген сөз кырк уруу эл 

дегенди түшүндүрөрүн сунуштаган окумуштууну көрсөт?  Укажите ученого, зашитившего 

кандидатскую диссертацию на тему «Этимология термина кыргыз», где предлагает 

объяснение термина «кыргыз» как сорока-племенной народ? 

41. V-VII кк. кыргыз эли кайсы жазууну колдонушкан?  В какую письменность 

использовали кыргызы в V-VII вв.? 

42. Кыргыздар Тянь-Шанга ХШ-кылымда монгол басып алуусу мезгилинде же андан кийин 

көчүп келишкен деген гипотезаны сунуш кылган окумуштууларды көрсөт?  Укажите 



ученых, предлагавших гипотезу о том, что киргизы переселились на Тянь-Шань в период 

монгольского нашествия в XIII в или несколько позднее? 

43. Кыргыздардын Кытайга болгон эң алгачкы элчилиги?  Первое кыргызское посольство в 

Китае? 

44. Байыркы түрк доору?   Древнетюркская эпоха? 

45.  Талас салгылашуусу качан болгон?     Таласская битва произошла...? 

46. Караханид мамлекетинин борбору?    Столица Караханидского каганата? 

47. Кыргыздардын этногенези боюнча тарыхый адабияттарда канча багыт бар? Сколько 

направлений существует в исследовании этногенеза и этнической истории киргизского 

народа?  

48. Енисей кыргыздарынын группалары кыргыз улуу державалыгынын мезгилинде 

Кыргызстанга келишкен, бирок Хк. башында кайрадан Енисейге кайтышкан деген көз 

караштагы тарыхчыны көрсөт?  Укажите историка, предлагавшего точку зрения о том, что 

«группа енисейских киргизов проникла на современную территорию Киргизии в эпоху 

своего Великодержавия и возвратилась назад в начале Х в»? 

49.  «Кутадгу билиг» канчанчы жылы жазылган?   В каком году был написан «Кутадгу 

билиг»? 

50. «Тарих-и Рашиди» эмгегинин авторун атагыла?   Назовите автора источника «Тарих-и 

Рашиди»? 

51. Кара-кытайлардын мамлекети?       Государство Кара-китаев? 

52. Енисей Кыргыз мамлекетинин башкаруучусунун титулу?  Титул правителя государства 

енисейских кыргызов? 

53. 795-ж. эмне окуя болду?    Какое событие произошло в 795-г?     

54. Энисейдеги Кыргыз мамлекети биротоло кулаган жыл?     Год окончательной гибели 

государства енисейских кыргызов? 

55. Кыргыз элинин калыптануу процесси кайсы аймакта аяктаган? В каком регионе 

завершился процесс формирования кыргызской народности? 

56. Улуу түрк каганатынын негиздөөчүсү?    Основатель Великого тюркского каганата? 

57. Карлук мамлекети канча жыл өкүм сүргөн?  Сколько лет просуществовало государство 

Карлуков? 

58. VII к. араб алфавитинде канча тамга болгон?  Сколько было букв в VПв. в арабском 

алфавите? 

59. Кыргыздар Тянь-Шанда байыркы мезгилден бери жашап жана бир мезгилде алардын 

бир бөлүгү Енисейге көчүшкөн деген көз караштагы окумуштууларды көрсөт? Укажите 

ученых, считавших что киргизы проживали исконно на Тянь-Шане до новой эры и часть их 

некогда переселилась на Енисей. 



60. Кыргыздар үч этникалык компоненттин катышуусунда Тянь-Шанда ХV-

ХVIкылымдарга калыптанган деген көз караштагы тарыхчыны көрсөт?   Укажите 

историка, предлагавшего гипотезу о том, что формирование кыргызской народности 

произошло на Тянь-Шане в ХV-ХVI вв. на основе трех этнических компонентов. 

61. 1893-ж 25-ноябрда рун жазуусунун окулушунун ачкычын тапкан окумуштуу? Ученый, 

нашедший в 1893-г. 25-ноября ключ к расшифровке рунической писменности. 

62. «Кутадгу-билигдин» автору?   Автор  «Кутадгу-билиг»? 

63. Кыра-кытайлардын башкаруучусу?    Правитель кара-китаев? 

64. Енисейдеги Кыргыз мамлекетинин калкынын саны?  Численность населения 

государства енисейских кыргызов? 

65. Улуу Кыргыз дөөлөтү качан түзүлгөн?  Когда образовалась Великая держава кыргызов? 

66.   Фань Е. нин эмгеги кандай аталат?   Как называется труд Фань Е?   

67. Байыркы түрк жана монгол алфавитинин үлгүсү болгон жазуу? Прообразом 

древнетюркских и монгольских алфавитов стала...? 

68. Биринчи байыркы түрк жазуу эстеликтери Кыргызстандын аймагында кайсыл жерде 

качан табылган?   Где и в каком году был обнаружен первый древнетюркский письменный 

памятник на территории Кыргызстана? 

69. XVI к. баш. кыргыздардын «оң», «сол» канатын бириктирген тарыхый инсан?    

Историческая личность, обьединившая «правое» и «левое» крыла кыргызов в нач. ХVI в? 

70. Тон-Йокуктун эстелигин кайсы түрколог ачкан? Тюрколог, открывший памятник Тон-

Йокука? 

71. Улуу түрк каганаты качан экиге бөлүнгөн?  Когда произошло деление Великотюркского 

каганата на две части? 

72. Түргөштөр кандай урууларга бөлүнгөн?  На какие роды делились тюргеши? 

73. Махмуд Кашгаринин эмгеги?       Произведение Махмуда Кашгари? 

74. В Томсен рун жазуусунун окулушун кайсы жылы ачкан?  В каком году расшифровал   

руническую писменность Томсен? 

75. Орус тарыхнаамасындагы кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы маалыматтын автору?  

Автор первых сведений о кыргызах в Российской историографии? 

76. Енисей кыргыздарынын дини?  Религия енисейских кыргызов? 

77. Кыргыздар 20 жыл кимдер менен согушкан? С кем воевали кыргызы в течении 20 лет? 

78. Чыңгызхан качан жалпы моңгол ханы болуп жарыяланган?  Когда Чынгызхан 

провозглашен всемонгольским ханом? 

79. Жуңгар хандыгы өкүм сүргөн мезгил?  Время существования Джунгарского ханства? 

80. Енисей Кыргыз мамлекети канча округдан турган?  Из каких округов состояло  



81. Караханид каганатынын негиздөөчүсү?  Основатель Караханидского каганата? 

82. «Очерки происхождения Кыргызского народа» Ф,1963 деген эмгектин авторун көргөз?  

Укажите автора монографии «Очерки происхождения Кыргызского народа»  Ф,1963? 

83. «Кыргызы на просторах Азии», «Вооружение Енисейских киргизов» деген 

монографиянын авторун көргөз? Укажите автора монографии   «Кыргызы на просторах 

Азии», «Вооружение Енисейских киргизов»? 

84. Барсбек кагандын тактылык наамы?   Тронное имя Барсбек кагана?  

85. Орто Азияньш түрк тилдүү элдеринин ХIII-ХХ к. башындагы жалпы адабий тилин 

көрсөт?  Укажите литературный язык тюркоязычных народов Средней Азии в XIII-нач. 

ХХвв? 

86. Батыш Түрк каганатынын башкаруучусу?  Правитель Западнотюркского каганата? 

87. Талас салгылашуусунда кимдер согушкан?  В Таласской битве воевали...?  

88. Караханид мамлекети качан экиге бөлүнүп кеткен? Когда произошел распад 

Караханидского каганата на 2 части? 

89. Улуу Кыргыз дөөлөтү өкүм сүргөн жылдар? Время существования Великой  державы 

кыргызов? 

90. Чынгызхандын өз аты?     Настоящее имя Чынгызхана?  

91. Кыргыздар жуңгарларды кандай аташкан?  Как называли кыргызы жунгаров? 

92. «Тан династиясынын жаны хроникасы» булагында кыргыздарды кандай аталышта 

эскерет?    Как упоминается название «кыргыз» в источнике «Новая хроника династии 

Тан»? 

93. Мусулман букараларын буддизм жана христиан динин кабыл алууга мажбурлаган 

башкаруучу ким? Укажите правителя заставлявших своих подданым мусульман принят 

буддизм и христянство? 

94. Орто кылымдагы кыргыздардын «Хоорай» этносаясий бирикмеси кайсы аймак 

та жайгашкан? Где находилось средневековое этнополитическое обөединение кыргызов 

«Хоорай»? 

95. Батыш түрк каганатынын башкаруучу династиясы?  Правяшая династия 

Западнотюркского каганата? 

96. Карахандар мамлекетинин расмий дини?  Государственная религия караханидов? 

97. Кыргызстандагы азыркы күнгө чейин сакталган Караханид доорунун архитектуралык 

эстелиги? Архитектурный памятник Караханидской эпохи в Кыргызстане? 

98. Байыркы түрк жана монгол алфавитинин үлгүсү?  Прообразом древнетюркских и 

монгольских алфавитов стала...? 

99. Кара-кытайлардын гурханынын бийлигин тартып алган адам? Человек, узурпи 

ровавший власть гурхана кара-китаев? 



100. Антитүрктүк үчилтик коалицияга кимдер кирген? Кто входил в антитюркскую 

тройственную коалицию? 

101. Чыңгыз хандын теги кыргыз болушу мүмкүн деген гипотезаны илимге сунуш кылган 

окумуштуулар? Укажите ученых предлогавших Гипотезу о кыргызском происхождении 

Чингиз хана? 

102. Орхон   Енисей   жазуусу   жөнүндөгү   алгачкы   маалымат   кайсы   кылымдан 

бери белгилүү? С какого века известна первая информация о Орхоно Енисейских надписях? 

103. 1886-ж Каллаур менен Гастев байыркы түрк жазуусун тапкан аймак? Регион, где в 

1886г. Каллаур и Гастев нашли древне тюркские надписи? 

104. Байыркы түрк жазуусун «рун сымал жазуу» деп атаган окумуштуулар? Ученые, 

назвавшие древне тюркские надписи «руническими надписями»? 

105. Кыргызстан кайсы монгол улусуна кирген? В какой монгольский улус входил 

Кыргызстан? 

106. Кыргыз элинин калыптануу процессии качан бүткөн? Когда завершился процесс 

формирования кыргызского народа? 

107.Талас өрөнүндөгү «Отуз уул» жөнүндө алгачкы маалыматты берген байыркы түрк 

жазма эстелигин ким ачкан? Кто открыл в Таласской долине древнетюркский 

письменнный памятник в которых в первые упоминается «Отуз огулы»? 

108. Кыргыз Улуу дөөлөтү доорундагы кыргыздардын  маданиятынын таралуу аймагы? 

Территории распространения кыргызской культуры в эпоху Великодержавия? 

109. Түрктөр  IX-Xкк. кайсы шаарларды курушкан?  Какие города построили тюрки в IХ- 

Хвв.? 

110. Мусулман динин кабыл алуу менен отурукташкан элдердин маданиятынын  таасири 

астында калган түрк мамлекети?   Укажите тюркское государство, приняв мусульманскую 

религию, оказавшееся  подсильном влиянии  культуры оседлоземледельческих народов? 

111. Таш балбалдар алгач качан пайда болгон? Когда впервые появилось каменное 

изваяние? 

112. Кыргызстандын аймагынын кайсы жерлеринде таш балбалдар табылган? Где были 

найдены каменные балбалы на территории Кыргызстана? 

113. Өзгөн минарети, Бурана качан курулган? Когда были построены башня Бурана и 

Узгенский минарет? 

114.  Кошой-Коргон шаарчасы качан курулган? Когда был постреон городище Кошой-

Коргон? 

115. Шах-Фазиль мавзолейи качан курулган?  Когда был построен мавзолей Шах-Фазиль? 

116. Уйгурлардын кысымынын натыйжасында карлуктар Жети Сууга качан көчүп 

келишкен?   В каком году карлуки под давлением уйгуров переселились в Жети- Суу? 



117. Моголистандын тарыхы боюнча эң негизги тарыхый булак Тарих и Рашидинин 

эмгегинин авторун көрсөт?  Укажите автора книги, важного источника по истории 

Монголистана “Тарих и Рашиди”? 

118. Кыргыздарды Моголистандын жапайы арстандары деп атаган автор? Укажите автора, 

назвавшего кыргызов дикими львами Монголистана? 

119. Кимдерди Моголистандын жапайы арстандары деп аташкан? Когo называли дикими 

львами Монголистана? 

120. Кыргыздарды оң, сол, ичкилик  урууларына бөлгөн биринчи эмгекти көрсөт? Укажите 

труд,  где впервые  кыргызы делились на правое, левое крыла и группы ичкилик? 

121.  Кайсы түрк мамлекети биринчи болуп өз монетасын чыгарган? Тюркское государство, 

первым чеканившее свою монету?  

122.  Енисей Кыргыз мамлекетине салык төлөгөн, көз каранды эл?  Население, подвластное 

енисейскому Кыргызскому государству, платившее ему налог? 

123. Енисей кыргыздарын баш ийдирген уйгур каганы? Уйгурский каган,  покоривший 

енисейских кыргызов? 

 124. Монгол империясына баш ийгенин билдирген кыргыз княздарын көрсөт? 

    Укажите кыргызских князей, выразивших покорность монгольской империи? 

126.  Караханид каганатын негиздеген уруулар?  Племена, основавшие Караханидский  

каганат? 

127. Кыргыздардын Кытайга болгон эң алгачкы элчилиги?  Первое кыргызское посольство 

в Китае? 

128. Ислам динин мамлекеттик дин деп жарыялаган Караханид башкаруучусу? 

       Караханидский правитель, объявивший ислам государственной религией? 

129. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн аскер башчысы? Полководец Великой державы кыргызов? 

 

Жаңы доор. Новейший период. 

 

1. Жуңгар хандыгы качан түзүлгөн? Когда было образовано Джунгарское ханство? 

2. XVII-XVIIIкк. кыргыздардын мамлекеттик түзүлүшүнүн формасы? Форма 

государственного устройства кыргызов в XVII-XVIIIвв? 

3. ХIХк. 30 жж. Нарын кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшүн ким 

жетектеген?    Предводитель восстания нарынских кыргызов в 30-е годы ХIХв. против 

Кокандского ханства? 

4. 1873-76жж. элдик көтөрүлүш канча этаптан турат?  Этапы народного восстания 1873-76 

гг? 



5. Түркстан ген-губернаторлугу качан түзүлгөн? Когда было образовано Туркестанское ген-

губернаторство? 

6. 1916-ж. көтөрүлүштүн негизги себеби?   Главная причина восстания 1916-г? 

7. Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын атаңыз? 

 Назовите первых историков и просветителей кыргызского народа? 

8. Тянь-Шань тоолорун изилдеген окумуштууну атаңыз?    Назовите ученого, 

исследовавшего Тянь-Шаньские горы? 

9. 1870-ж. Кыргызстандагы эң алгачкы китепкана кайсы жерде ачылган?   В 1870-г. где 

была открыта первая библиотека в Кыргызстане? 

10. Россияга барган алгачкы кыргыз элчиси? Первый посол кыргызов, совершивший визит 

в Россию? 

11. Кокон хандыгында увазирлик кызматты ээлеген кыргыз төбөлү? 

 Родоправитель кыргызов, занимавший пост вазира в Кокандском ханстве? 

12. Кокондун акыркы ханы? Последний хан Коканда? 

13. Түштүк Кыргызстан Россияга кандай жол менен кошулган?   Южный Кыргызстан был 

присоединен к России путем...? 

14. 1916-ж. көтөрүлүштүн эпицентри?    Эпицентр восстания 1916-г.? 

15. Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын ата?  Назовите первых 

историков и просветителей кыргызского народа? 

16. Кыргыз ооз эки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу-түрколог?  Ученый-тюрколог, 

изучавший устное народное творчество кыргызов? 

17. Кыргызстандагы биринчи кинотеатр?  Первый кинотеатр в Кыргызстане?  

18. “Жуңгар” этноними эмнени түшүндүрөт? Что означает этноним жунгар? 

19. «Мухтасир тарихи Киргизия» жана «Тарихи кыргыз Шадмания» эмгектеринин автору 

ким?    Укажите автора книг «Мухтасир тарихи Киргизия» и «Тарихи кыргыз Шадмания»? 

20. Кокон хандыгынын тарыхына арналган, тарыхчы А. Мокеев тарабынан Түркиядан 

1992-жылы табылган «Фергана хандарынын тарыхы» эмгегинин авторун көрсөт?    

Укажите автора книги по истории Кокандского ханства, найденный историком А. 

Мокеевым  в Турции в 1992 году «История ферганских ханов»? 

21.  XIVк. аягы  XVк. башындагы ойрот-монгол согушунда кыргыздар.... колдошкон? В 

монголо-ойротских войнах в конце XIVначале XVвв. Кыргызы воевали на стороне...? 

22. Ажы бий кыргыздардын кайсы тобунун башкаруучусу болгон?     Предводителем какой 

группы кыргызов был Ажи бий? 

23. Кокон хандыгы кайсы аймакта түзүлгөн?  Кокандское ханство возникло в....? 

24. 1845-ж. Ошто эмне окуя болгон?  Какое событие произошло в Оше в 1845г?  



25. 1842-ж. Түндүк кыргыз уруулары хан көтөргөн манап?  Манап провозглашенный ханом 

северокыргызскими племенами в 1842г.? 

26.  Кайсы орус генералы Курманжан датканы «Алай ханышасы» деп атаган?  Кто из 

русских генералов назвал Курманджан датку  «Алайской царицей»? 

27. 1916-ж. көтөрүлүштүн жетекчисин көрсөт?  Укажите руководителя восстания 1916-г. 

28. «Манас» эпосунан эң алгачкы үзүндү басып чыгарган окумуштуу?  Ученый, впервые 

опубликовавший отрывки из эпоса «Манас»? 

29. 1873-1876-жж. көтөрүлүштү, Курманжан датка жана анын балдарынын ишмердүүлүгүн 

прогрессивдүү деп баалаган окумуштуулар?   Укажите ученых, которые считали восстание 

1873-1876гг. и деятельность Курманжан датки и ее сыновей как прогрессивную? 

30.  ХVIIIк. II жар. кыргыздарга кол салган казах  ханы? Казахский хан, нападавший на 

кыргызов    во II пол. ХVIII в? 

31. Кокон хандыгынын негиздөөчүсү?  Основатель Кокандского ханства? 

32. Көчмөндөрдөн алынган хан салыгы?  Ханский налог, собираемый с кочевников?  

33. Эң биринчи өз ыктыяры менен Орус букаралыгына өткөн кыргыз уруусу? Кыргызское 

племя, первым добровольно принявшее   протекторат России? 

34. Анжиян көтөрүлүшү качан болгон?  Когда произошло Андижанское восстание? 

35. 1916-ж. көтөрүлүштүн натыйжасында Түндүк Кыргызстандын калкы канча па- 

йызга кыскарган? В результате восстания 1916-г. население Северного Кыргызстана 

сократилось на ...? 

36. Биринчи орус-тузем мектеби Ош шаарында качан ачылган?  Первая русско-туземская 

школа в г. Оше была открыта в...? 

37.  ХIХк. II жар.- ХХк. баш. кыргыз элинин белгилүү музыканттарын атаңыз? Назовите 

знаменитых музыкантов кыргызского народа кон. ХIХ-нач. ХХв? 

38.  1916-ж. эң алгачкы темир жол курулган Кыргызстандагы элдик пункт? Населенный 

пункт в Кыргызстане, куда в 1916-г. была проложена первая ЖД ветка? 

39. Молдо Нияздын кайсы ыры бизге жазуу түрүндө жеткен? Какой из произведений Молдо 

Нияза дошло до нас в письменном виде? 

40. Осмонаалы Сыдык уулунун эмгектерин топтоп редакциялаган  тарыхчы? Историк, 

собравший и редактировавший труды Осмоналы Сыдык уулу? 

41. Тоголок Молдонун устаты ким болгон?     Кто был учителем Тоголока Молдо? 

42. Дадан(татар) мамлекетин түзгөн, ойрот жана монгол  урууларынын көбүнүн үстүнөн 

бийлик жүргүзгөн кыргыз башкаруучусу ким? Укажите кыргызского правителя, 

создавшего государство Дадан (татар) и правившего большинством ойратских и 

монгольских племен? 

43. Кокон хандыгынын кулашына алып келген элдик көтөрүлүш? Народное восстание, 

приведшее к падению Кокандского ханства? 



44. Кыргызстандын Россияга кошулушу канча этапта жүргөн? Этапы присоединения 

Кыргызстана к России? 

45. 1893-ж. түштүк Кыргызстанда пайда болгон эң алгачкы орус кыштагы? Первое русское 

поселение, возникшее в 1893-г. на юге Кыргызстана? 

46. 1916-ж. көтөрүлүштүн мүнөзү?   Характер восстания 1916-г? 

47. «Түркстан крайын башкаруу жөнүндөгү» Жобо качан кабыл алынган? Положение «Об 

управлении Туркестанским краем» была принята в ...? 

48. “Ойрот” этноними эмнени түшүндүрөт? Что означает этноним “Ойрот”? 

49. Жуңгар хандыгын түзгөн, анда үстөмдүк кылган уруу? Племя, основавшее и 

господствовавшее в жунгарском ханстве?  

50. Жуңгар хандыгынын негиздөөчүсү ким болгон? Кто был основателем Жунгарского 

ханства? 

51. «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый маданий байланыштары» 

монографиясынын автору ким? Укажите автора монографии «Киргизы и их 

этногенетические, историко- культурные связи»? 

52. Кыргыздар жөнүндө эң алгачкы жолу эскерген орус офицери? Русский офицер, впервые 

упоминавший о кыргызах? 

53. «Мухтасар тарих и Киргизия» китебинин автору? Кто является автором книги  

«Мухтасар тарих и Киргизия»? 

54. Ишенаалы Арабаевдин алгачкы китеби?    Первая книга И. Арабаева? 

55. Россияда эң алгачкы кыргыздар жөнүндөгү маалымат качан пайда болгон? Первые 

сведения о кыргызах в России появились при....? 

56. Кокон хандыгынын башкаруучусун көрсөт?   Назовите Кокандского правителя? 

57. Полот хан жетектеген көтөрүлүш качан болгон? Когда произошло восстание под 

руководством Полот хана? 

58. Кыргызстандын кайсы региону негизинен Россияга өз каалоосу менен кошулган? Какой 

регион Кыргызстана был присоединен к России в основном добровольно? 

59. Анжиян көтөрүлүшүнүн жетекчиси?      Руководитель Андижанского восстания? 

60. ХIХк. IIжар.- ХХк. баш. кыргыз элинин жазма акынын көрсөт?    Укажите акына - 

письменника кон. ХIХ-нач. ХХвв.? 

61. Кыргыз элинин тарыхын изилдөөгө чоң салым кошкон орус окумуштуусун атаңыз?     

Назовите русского ученого, внесшего большой вклад в  изучение истории кыргызов?    

62. Кыргызстанда биринчи орус-тузем мектеби качан ачылган? Когда была открыта первая 

русско-туземсакая  школа? 

63. Анжиян көтөрүлүшүнүн жетекчилеринин бири, алгачкы кыргыз тарыхчысын көрсөт?  

Укажите первого кыргызского историка, одного из руководителей  Андижанского востания? 



64. Кыргыздын басмадан чыккан алгачкы чыгармасы кимге таандык? Кому принадлежит 

первое произведение кыргызов, изданное типографским способом? 

65. Кыргыздардын биринчи алиппе китебин ким жана качан жазган?  Кто и когда написал 

первую азбуку кыргызов? 

66. XVIIIк. Фергана кыргыздарынын башкаруучусу?   Предводитель ферганских кыргызов 

в ХVIII в? 

67. Россияга эң алгачкы кыргыз элчилиги качан жөнөтүлгөн?  Когда было отправлено 

первое посольство кыргызов в Россию? 

68. Кокон хандыгынын өнүтүү тарыхы канча этаптан турат?   Из скольких этапов состоит 

история Кокондского ханства? 

69.  Кокон хандыгы өкүм сүргөн мезгил?   Период существования Кокандского ханства?  

70. Болуштар канча жылга шайланышкан?   На какой срок избирались волостные 

управители...? 

71. Ошто биринчи шаардык оорукана качан ачылган?  Когда была открыта городская 

больница в Оше? 

72. Пишпек шаар статусун качан алган?   В каком году Пишпек получил статус города? 

73. Анжиян көтөрүлүшүн реякциондук  деп  баалаган, ага Токтогул Сатылганов катышкан 

эмес деген окумуштууну көрсөт? Укажите ученого, считавшего Андижанское восстание 

реакционным и отрицавшего участие в восстании Т.Сатылганова? 

74. ХIХк. II жар.- ХХк. баш. кыргыз элинин жазма акынын атаңыз?   Назовите акына-

письменника кон. ХIХ-нач. ХХвв? 

75.  «Зилзала» чыгармасы басмадан чыгарылган шаар? Где было издано произведение 

“Зилзала”? 

76. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизин иштеп чыккан тилчи? Языковед, 

разработавший  нынешнюю кыргызскую орфографию? 

77. 1863-ж. июлунда майор Г.Загряжскийский отрядын курчоого алган манапты көрсөт? 

Укажите манапа, окружившего в 1863 г. отряд майора Г. Загряжского? 

78. 1889-ж Орхон дарыясынын боюнан Ядринцев кандай эстеликтерди тапкан? Какие 

памятники нашел Ядринцев в 1889-г. на берегах Орхона? 

79. Жуңгарлар кыргыздарды кандай аташкан?  Как называли жунгары кыргызов? 

 

80. Россияга алгачкы кыргыз элчилигин ким жөнөткөн? Кто отправил первое посольство 

кыргызов в Россию? 

81. Орус-тузем мектептеринин негизги максаты?  Основная цель русско-туземских школ? 

82. Советтик доорго чейинки манасчылар?  Сказители эпоса «Манас» до советского 

периода? 



83. Түштүк Кыргызстанда мектеп медреселердин куруу качан башталган? Когда началось 

строительство мектебов и медресе на юге Кыргызстана? 

84. Кенесары Касымовдун кыргыздарга болгон чапкыны качан болгон? В каком году был 

организован поход Кенесары Касымова против кыргызов?  

85. Курманжан датканын жашаган жылдары көрсөт?  Укажите годы жизни Курманжан 

датки? 

86. Нүзүп бий Кокон хандыгында кандай кызматты ээлеген? Какую должность занимал 

Нузуп бий в Кокандском ханстве? 

87. 19-февраль 1876-ж. кандай окуя болгон? Какое событие произошло 19 февраля 1876 г? 

88. 1873-76жж. элдик көтөрүлүш канча этаптан турат?  Этапы народного восстания  1873-

76гг.? 

89. Орус аскерлеринин Ош шаарын алышы?  Захват города Ош русскими войсками? 

90. Бийлер сот адилеттүүлүгүн эмнеге таянып жүргүзүшкөн? Основываясь  на что бийи 

проводили судебное разбирательство и правосудие? 

91. Түркстан генерал-губернатолугунун борбору?  Столица Туркестанского генерал 

губернаторства? 

92. Фергана областынын биринчи аскер губернатору?    Первый военный  губернатор 

Ферганской области? 

93.  Кыргызстанда Россия империясынын бийлиги орногондон кийин жер кимге тиешелүү 

болгон?  Кому принадлежала земля после вхождения  Кыргызстана в Российскую империю? 

94. Түндүк Кыргызстан Россиянын курамына толугу менен качан кошулган? Когда был 

полностью присоединен Северный  Кыргызстан к России? 

95. XIXк. ортосунда Орто Азияны басып алууда Россия менен атаандашкан мамлекет?  

Страна, соперничавшая с Россией в Средней Азии в сер. XIXв?  

96.  Дукчи Эшен башында турган Миң Дөбөдөгү көтөрүлүш  кайсы жерде болгон? Где было 

восстание под руководством Дукчи Эшена? 

97. Датка наамы падышалык армиянын кандай чинине туура келет?   Какому чину царской 

армии приравнено звание “датка”? 

98. Кайсы  жылдан баштап падышалык өкмөт Кыргызстанга орус дыйкандарын көчүрүп 

келе баштады? С какого года царское правительство начало переселять  русских крестьян в 

Кыргызстан...? 

99.  Кыргызстанга дунгандар жана уйгурлар качан көчүп келишкен?  Когда переселились в 

Кыргызстан дунгане и уйгуры? 

100.  1910-ж. Пишпек уьездинде пайда болгон биринчи кыргыздын отурукташкан кыштагы?  

Где появилось первое оседлое кыргызское поселение в Пишпекском уезде в 1910 году? 

101. Ала- Тоо округу качан түзүлгөн?   Когда был создан округ Ала- Тоо? 



102.  Кайсы хандын тушунда Алымбек датка башкы вазир болгон?   При  правлении какого 

хана  кокоанда Алымбек датка был визирем? 

103. Ыссык-Көл жана Борбордук Теңир-Тоодогу кыргыздар Кокон хандыгына качан баш 

ийген?  Когда кыргызы Иссык-Куля и Центрального Теңир-Тоо были подчинены 

Кокандскому ханству? 

104.  Кокон хандыгында жердин ээси ким болгон?  Верховным собственником земли в 

Кокандском ханстве выступали...? 

105. Нарында Кокондун кандай чеби салынган?  Какая крепость была построена в Нарыне? 

106.  Бишкек чеби качан курулган?   Когда была построена крепость Бишкеке? 

107.  Кайсы жылдар аралыгында Кыргызстан Кокон хандыгынын бийлик астында болгон?   

В какие годы кыргызы находились под гнетом Кокандского ханства? 

108. Кокон хандыгындагы аскердик чин?  Военный чин в Кокандском ханстве? 

109.  Нарботонун кайсы баласы “хан” титулун кабыл алган? Сын Нарбото, приняв 

ший титул “хан”? 

110. Кыргызстанда Кокондун чептерин куруунун максаттары?  Цели строительтсва 

крепостей кокандцами в Кыргызстане? 

111.  Кокон хандыгынын мезгилиндеги жерге төлөнгөн салык?  Земельный налог 

Кокандского ханства? 

112. Кокон хандыгындагы көчмөндөрдөн алынган салык?   Ханский налог, собираемый с 

кочевников? 

113. Азыркы Кыргызстан-Кытай чегарасын аныктаган, падышалык Россия менен Цин 

империясынын ортосунда 1862-ж. түзүлгөн келишим кандай аталат?   Как называется 

подписанный договор  в 1862 г. между Россией и Цинской империей, определевший  

современные кыргызско-китайские границы. 

114.   1910-жж. Кыргыздардын канча пайызы сабаттуу деп эсептелген?  Сколько процентов 

составляла доля грамотных кыргызов  в 1910году?  

115.  XX-к. башында кыргыздар Түркстан губерниясынын кайсыл областарына бөлүнүп 

калган?    В нач. XXв. в составе Российской империи кыргызы делились на следующие 

области Туркестана?  

116. Ойротторго каршы 1625-1627-жж. түзүлгөн кыргыз казак союзунун жетекчиси  

болгон казак султанын көрсөт?   Укажите казакского султана  руководителя созданного  в 

1625-1627гг. Кыргызско-Казахского союза против Ойратов?  

117. Султан Эр Эшим тарабынан Ташкен шаарынын акими болуп дайындалган кыргыз 

бийи?   Кто из кыргызов назначен Султаном Эр Эшимом правителем г.Ташкенте? 

118. Жуңгар ханы Эрдени Батур хунтайджинин кыргыздарга биринчи жортуулу качан 

болгон?    Каком году жунгарский хан Эрдени Батур хунтайджи совершил первый поход 

против киргизов? 



119. Жуңгарлардын кысымынын натыйжасында кыргыздар Гиссар, Кулябга кайсы жылы 

көчкөн? В каком году кыргызы  под  давлением жунгар переселились в Гиссар, Куляб? 

120. Кимдердин кысымы астында түндүк кыргыз уруулары XVII-XVIIIкк. Фергана, Памир 

Алайга көчкөн?   Под давлением какого народа северокыргызские племена переселились в 

Фергану, Памир, Алай в XVII-XVIIIвв.? 

121. Дөрбөн ойрот деген эмнени билдирет? Что означает Дорбон ойрот? 

122. Дөрбөн ойрот союзу качан түзүлгөн?  Когда был образован союз “Дорбон ойрот”? 

123. 1718-1722-жылдары калмактар кыргыздардын кайсыл аймагын басып алышкан?    

Какой регион кыргызов  захватили калмаки в 1718-1722г.?  

124. XVIIIк. 40-жж. Орто Азия элдеринин калмактарга каршы күрөшүнө жетекчилик 

кылган Кокондун башкаруучусун көрсөт? Укажите правителя Коконда, возглавившего 

борьбу народов Средний Азии против экспанции калмаков? 

125. 1702-ж. 2,5 миң Энесай кыргыздары түштүккө, Жунгарияга ким тарабынан 

көчүрүлгөн? Кем  в 1702-г. 2,5 тысяча енисейских кыргызов насильно были  переселены в 

Жунгарию? 

126. 1747-жылы Кыргыздар калмактардын 10миң аскерин кайсы жерде талкалаган? В 1747-

г. местность, где кыргызы  разбили 10 тыс. войска калмаков? 

127. Кыргыздар кайсы жылы Кашкар шаарынын жанында калмактардын 10миң аскерин 

талкалаган?  В каком году кыргызы разбили 10тыс. войска калмаков близ города Кашгар? 

128. 1747-жылы Кашкардын жанындагы салгылашууда кыргыз кошунун ким башкарган? 

Кто возглавлял киргизское войска в сражении близ г. Кашкар  в 1747-г?  

129. Калмактарга 1745-1753жж. хандык кылган, энеси кыргыз болгон ханды көрсөт? 

Укажите хана, правивше Жунгарским ханством в 1745-1753годы, у которого мать была 

киргизка? 

130. Калмактардын жардамы менен Абдукерим бий Коконду басып алгандан кийин кыска 

мезгилге хандыкты ким башкарган?       Кто правил Кокандским ханством  на короткое 

время после смерти Абдукерим бия,  пришедшего  власти с помощью калмыков? 

131. Ошко, Анжиянга 1641-ж. жасаган жортуулунан кийин Могул ханы Абдаллахты 

Кабылан Көлдө талкалаган кыргыз бийин көрсөт?      Укажите кыргызского бийа  

разбившего в 1641г. могольского хана Абдыллаха в местности Кабылан-Көл? 

132. Кыргыздардын калмактарга каршы күчтөрүн бириктирүү чечимин кабыл алган Ала-

Бел курултайы качан болгон? Каком году прошел Ала-Белский курултай кыргызов 

принявший решение обьеденить силы кыргызов против калмаков? 

133. Түндүк Кыргызстан жунгарлардан биротоло кайсы жылдары бошотулган? Когда 

окончательно был освобождена от жунгар  Северный Кыргызстан? 

134. “Жайыл кыргыны” деп аталган салгылашуу качан болгон? Когда произошло сражение 

“Жайыл кыргыны” (жайылские истребление)?  



135. Кыргыз, өзбектердин бириккен күчтөрү тарабынан Ферганага кирип келген кытай 

аскерлери качан талкаланган? В каком году была  разбита китайские войска 

обьединенными силами кыргызов и узбеков в Фергане? 

136. Кененсарыга каршы кыргыз колун ким жетектеген? Кто возглавил кыргызское войска 

против Кененсары? 

137. Кокон хандыгын башкарган династия “Алтын Бешик” жөнүндөгү генеологиялык 

уламышта өзүнүн тегин ким менен байланыштырат? С кем связывает свое происхождение 

правившая Кокандским ханствой династии согласно   генеалогической легенде “Алтын 

бешик”? 

138. Кокон хандыгын башкарган династия кандай аталат? Как называется династия 

правившая Кокандским ханством? 

139. Теңир-Тоолук черик уруусу Россияга өтүү үчүн качан ант берген? Когда племя черик 

принял присягу и получил российское подданство? 

140. Кыргыздардын тарыхын изилдеген казак окумуштуусу?  Казахский ученый, 

исследовавший историю кыргызов? 

Совет мезгили. Советский период. 

 

1.  Падыша бийлигинин кулагандыгы тууралуу кабар Бишкекке качан келген? Когда 

поступило известие в Бишкек о свержении Царской власти? 

2.  Кыргызстанда биринчи болуп Жумушчу депутаттар Совети түзүлгөн  шаар? Назовите 

город, где впервые создан Совет рабочих депутатов в Кыргызстане? 

3. Бүткүл Россиялык Советтердин 2-сьезди кандай токтом кабыл алган? Какое поста 

новление принял второй Всероссийский сьезд советов? 

4. Кыргызстандын түндүгүндө кайсыл   аймакта совет бийлиги биринчи орногон жана эмне 

үчүн?  На какой части территории северного Кыргызстана впервые установлена Советская 

власть и почему? 

5. 1917-ж. 6-апрелде Ташкентте түзүлгөн убактылуу өкмөттүн атайын органы эмне деп 

аталган? Как назывался специальный орган Временного правительства созданного 6 апреля 

1917г. Ташкенте? 

6. Төмөнкү коомдук уюмдардын кайсынысы саясий партия болуп эсептелбейт? Какая из 

ниже указанных общественных организаций не является политической партией? 

7. Нарында Совет бийлиги качан орногон?  Когда была установлена советская  власть в 

Нарыне? 

8. Ири бай-манаптар Кыргызстандын чегинен сыртка биринчи жолу качан көчүрүлгөн?  

Когда впервые  байи и манапы  были высланы из територрии Кыргызстана? 

9. Түркстан фронтунун командирин атаңыз?  Назовите командующего Туркенстанским 

фронтом?  



10. Түркстан фронту качан ачылган?    Когда был открыт Туркестанский фронт.  

11. Тоолуу кыргыз облусунун түзүү аракети качан болгон?    В каком году была предпринята 

попытка образования Горной кыргызской области? 

12. СССР менен Германиянын ортосунда  10 жылга чейин кол салышпоо тууралуу 

келишимге качан кол коюлган?  В каком году был подписан договор о не нападении между 

СССР и Германей? 

13. УАМ согуш мезгилинде эки жолку Советтер Союзунун баатыры деген наам алган 

Кыргызстандык жоокер?  Кто был удостоен дважды звания Героя Советского Союза из 

воинов Кыргызстанцев? 

14.  Кара кыргыз автономиялуу областы качан түзүлгөн?   Когда была образована Кара-

Кыргызская автономная область? 

15  Кара кыргыз автономиялуу областы качан  Кыргыз автономиялуу областы болуп кайра 

түзүлгөн? В каком году Кара-Кыргызская автономная область была преобразована в 

Кыргызскую автономную область? 

16. Кыргыз АССРи качан түзүлгөн?   Когда была образована Кыргызская АССР? 

17. Кыргыз АССРнин  Кониституциясы качан кабыл алынган?   Когда была принята 

Конституция Кыргызской АССР? 

18. Совет бийлиги Кыргызстандын территориясында  эң алгачкы жолу кайсы жерде 

орногон? Где впервые была установлена Советская власть на территории Кыргызстана? 

19.  Кыргызстанда Совет бийлигин орнотууга активдүү катышкан Курманжан датка 

нын небереси?  Внук Курманжан датки, который  активно участвовал в установлении 

Советской власти в Кыргызстане? 

20. Түндүк Кыргызстанда жер – суу реформасы качан жүргүзүлгөн ? Когда были проведены 

земельно-водные реформы на севере Кыргызстана? 

21. Түштүк Кыргызстанда жер – суу реформасы качан жүргүзүлгөн ? Когда были проведены 

земельно-водные реформы на юге Кыргызстана? 

22. А. Орозбеков деген ким?  Кем был  А. Орозбеков? 

23. Алаш улуттук партиясынын Кыргызстандагы жергиликтүү уюму ким  тарабынан 

түзүлгөн? Кем был учрежден местные отделы партии Алаш в Кыргызстане? 

24. «Букара» уюмунун уюштуруучусу?  Организатор союза «Букара» ? 

25. Репрессияга дуушар болгон көрүнүктүү кыргыз окумуштуусу?  Видный кыргызский 

ученый, подвергшийся репрессии? 

26. Кыргызстанда алгачкы  ЖОЖ качан ачылган?  Когда был открыт первый ВУЗ в 

Кыргызстане? 

27. Түштүк Кыргызстанда түзүлгөн кедей-кембегалдардын уюму кандай аталган? Как 

называлсась организация бедняков в Южном Кыргызстане? 



28. Түндүк Кыргызстанда Совет бийлигине каршы күрөшүүнүн негизги формаларынын 

бири? Основные формы борьбы против Советской власти на Северном Кыргызстане? 

29. Кыргыз АОсу кандай округдарга бөлүнгөн? Из каких округов  состояла Кырг. АО? 

30. Кыргызстандын 1926-ж. административдик-аймактык бирдигинин аталышы? Название 

административно-территориальной единицы Кыргызстана в 1926-г ? 

31. 1918-24-жж. Кыргызстандын аймагы төмөнкү республиканын курамында болгон?  В 

1918-1924 гг. территория Кыргызстана была в составе...? 

32.  Кара Кыргыз Автономиялуу облусун түзүү боюнча БАКтын токтому качан кабыл 

алынган? Когда принято постановление ЦИК о создании Кара-Киргизской автономной 

области? 

33. Кыргызстандын эң биринчи Конституциясы качан кабыл алынган? В каком году 

принято  первая Конституция Кыргызстана была принята? 

34. Кыргызстандагы алгачкы атайын окуу жайы? Первое специальное учебное заведение в 

Кыргызстане? 

35.  Ч. Айтматов Ленин сыйлыгын качан алган?   В каком году Ч. Айтматов получил  

награжден Ленинскую премию? 

36.  КыргАССРинин эң алгачкы өкмөт башчысын атаңыз? Назовите первого предсе 

дателя правительства   КыргАССР? 

37. Коллективдүү чарбалардын Кыргызстанда кеңири таркаган түрү?  Какая форма 

коллективных хозяйств была широко  распространена в Кыргызстане? 

38. Кыргызстан Лениндик   Комсомол уюмунун (ВЛКСМ) басма сөз органы?  Какая газета 

считается органом печати ВЛКСМ в Кыргызстане? 

39. Кыргызстандагы эң алгачкы илим-изилдөө мекемеси? Первое научно-исследова 

тельское учреждение в Кыргызстане? 

40. Улуу Ата Мекендик согушка Кыргызстандан катышкан жоокерлердин болжолдуу саны? 

Число воинов-кыргызстанцев, отправленных на фронты ВОВ?   

41.  Эң биринчи Советтер Союзунун батыры наамын алган кыргызстандык жоокер? 

Кыргызстанец, первый Герой Советского Союза в годы ВОВ? 

42. Согуш жылдарында Кыргызстанга канча өнөр-жай ишканалары эвакуацияланган? 

Сколько предприятий были эвакуированы в годы ВОВ в Кыргызстан? 

43. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстан өзгөчө жардам көрсөткөн шаар?  

Какому городу Кыргызстан оказывал особую помощь в годы ВОВ?   

44.   Улуу Ата Мекендик согушта Кыргызстандан чыккан белгилүү чалгынчы? Известный 

разведчик-Кыргызстанец в ВОВ? 

45. КПСС БКнын Февраль(1990) пленумунда СССРдин Конституциясынын канчанчы 

статьясы алынып салынган?   Какая статья Конституции СССР была снята на 

февральском (1990) пленуме ЦК КПСС? 



46. Курск салгылашуусунда Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон дунган 

элинин уулу?  Сын дунганского народа, которому в Курской битве присвоен звание Героя 

Советского Союза? 

47. Кыргыз ССРде төртүнчү беш жылдык качан кабыл алынган?  Когда был принят 

четвертый пятилетний план в Киргизской ССР? 

48.  Кыргыз ССРнин Жогорку жана жергиликтүү советтеринде биринчи альтернативалуу 

шайлоолор качан болгон?   Когда были проведены первые альтернативные выборы в 

Верховный и местные советы Кырг. ССР? 

49. 1990-жылы апрелде А. Масалиев кайсыл кызматка шайланган? На какую должность 

был избран А. Масалиев в апреле 1990г.? 

50. Кыргыз улутундагы канча жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына татык 

туу болгон? Количество кыргызов, удостоенных звания Героя Соетского Союза в годы 

ВОВ? 

51. Советтер Союзунун баатыры наамына эки жолу татыктуу болгон Кыргызстандык 

жоокер – Т. Бегельдинов ким болгон?  Кем воевал Т.Бегельдинов, кыргызстанец, дважды 

герой Советского Союза  в годы ВОВ? 

52. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстанда курулган ири ирригация лык  

курулуш?          Какое крупное ирригационное сооружение было построено в Кыргызстане в 

годы ВОВ? 

53. 1938-45-жж. Кыргыз ССРинин өкмөтүнүн төрагасы?  Председатель правительства 

Кыргызскому ССР в 1938-1945гг? 

54. Айыл-чарбасындагы жетишкендиктери үчүн Кыргызстан Ленин орденин качан алган?   

В каком году Кыргызстан был награжден орденом Ленина за достижение в области 

сельского хозяйства? 

55. Кыргызстандын түштүгүндөгү эң алгачкы ЖОЖду атаңыз? Назовите первый ВУЗ на 

Юге Кыргызстана? 

56  Кыргызстанда МТСтер качан жоюлган? Когда в Кыргызстане реорганизованы МТС? 

57. Кыргызстандагы «Сенектик жылдары»?  «Годы застоя» в Кыргызстане? 

58. Кыргыз улуттук жазуусун иштеп чыккан кыргыз агартуучусу? Кыргызский  

просветитель, разработавший кыргызскую национальную письменность? 

59. Алгач Кыргызстандын кайсы шаарында жана качан троллейбус кыймылы 

жүргүзүлгөн? Когда и в каком городе впервые было открыто троллейбусное движение в 

Кыргызстане?    

60. 1917-жылы Февраль революциясынын жеңишинен кийин Кыргызстанда .... орногон? 

После победы Февральской революции в Кыргызстане установилось.....? 

61. И.Сталин качан дүйнөдөн кайткан?    Когда умер И. Сталин?     

62. Кыргызстанда 1980-ж канча жогорку окуу жайы болгон? Количество ВУЗов  



в Кыргызстане в 1980-г? 

63.   «Биринчи мугалим» кинофильминин режиссеру?      Режиссер  кинофильма «Первый 

учитель»? 

64.  Социалистик Эмгектин Баатыры деген наамды жазуучулардан биринчи болуп ким 

алган? Кто из писателей был первым удостоен звания Героя Социалистического труда? 

65. Эки жолку Социалистик  Эмгектин Баатыры деген наам алган аялды атаныз? Назовите 

женшину дважды удостоенную звания Героя Социалистического труда?   

66. «Эл куту» ахитектуралык-монументалдык комплексин ким жараткан?  Кем был создан 

архитектурно-монументальный комплекс «Эл куту»? 

67.  Кыргыз мамлекттик филармониясы качан ачылган?     В каком году была открыта 

Киргизская Государственная филармония?   

68. Орус драм театры качан ачылган? Когда был открыт русский драматический театр? 

69. Кыргыз драм театры качан ачылган?  Когда был открыт кыргызский драматический 

театр?  

70. 1960-жж. көрүнүктүү балеринаны атаңыз?  Назовите видную балерину в 1960-гг? 

71. «Келкел» тарыхый романдын авторун атаңыз?  Назовите автора исторического романа 

«Келкел»? 

72.   Төмөнкүлөрдүн   кимиси   Социалисттик эмгектин баатыры наамына 1-болуп татыктуу 

болгон?  Кто из нижеуказанных людей стал первым героем социалистического труда в 

Кыргызстане? 

73.  Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын туңгуч президенти болгон окумуштуу? Назовите 

первого президента Академии наук Киргизской ССР? 

74. КПССтин XX сьезди эмнеси менен белгилүү? Каким событием известен ХХ-сьезд КПСС? 

75. 1959-ж декабрда Кыргызстанда кайсы суу сактагыч курулуп бүткөн? Строительство 

какого водохранилища в Кыргызстане завершилось в декабре 1959г.?     

76. Кайсы фильм кыргыз кино тарыхында алгачкы көркөм тасма болуп эсептелет? Какой 

фильм в истории кыргызского кино считается первым художественным фильмом?     

77. Манас аэропорту качан ишке кирген?  Когда был открыт  аэропорт “Манас” ? 

78.  1960-жж. Сурьма өндүрүү боюнча Кыргызстан СССРде канчанчы орунда турган?  Какое 

место занимал  в 1960-х годах  Кыргызстан в СССР  по производству сурьмы?  

79.   Кыргыз ССРи жалпы орто билим берүүгө качан өткөн?    В каком году  Кыргызская   

ССР  перешла ко  всеобщему  среднему  образованию? 

80.  Фрунзедеги политехникалык институт качан ачылган?   Когда был открыт 

Фрунзенский политехнический институт? 

81. Фрунзе –Ош жолу курулушу качан аяктаган? Когда было окончено строительство 

дороги Фрунзе –Ош? 



82. Качан Жалал-Абад областы Ош областына кошулган?  В каком году Жалал-Абадская 

область вошла в состав Ошской области? 

83. Качан Ош областы Ленин ордени менен сыйланган?  В каком году Ошская область была 

награждена орденом Ленина? 

84. Т. Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык качан негизделген? Когда была 

учреждена  государственная премия имени Т.Сатылганова? 

85. 1961-85-жж. Кыргызстан компартиясынын БКнын биринчи катчысы?  Первый 

секретарь ЦК компартии Киргизии в 1961-1985гг? 

86. Ысык-көл жана Нарын областары качан түзүлгөн?   Когда были образованы Иссык 

Кульская и Нарынская области? 

87. 1972-ж. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон  кинорежиссер? 

Кинорежиссер,  удостоенный в 1972г.  госпремии им. Токтогула? 

88. Кайра куруунун этаптарын көрсөтүңүз?  Укажите этапы перестройки? 

89. 1985-ж. Кыргыз ССРде ким компартиянын БК биринчи секретары болуп шайланган? 

Кто был избран первым секретарем ЦК компартии Киргизской ССР в 1985 г.? 

90.  Качан Л.И. Брежнев КПСС БК нын генеральный секретары болуп шайланган? Когда 

был избран Л.И. Брежнев Генеральным секретарем ЦК КПСС? 

91. УАМ согуш жылдарында коргошун Чүй өрөөнүнүн кайсыл жеринен казылып алнган? 

Где добывался свинец в Чуйской долине в годы ВОВ? 

92. Баатырдык кичи эпостордун атын атагыла? Назовите героические малые эпосы? 

93. Оштогу педагогикалык окуу жайы качан ачылган? В каком году было открыто Ошское 

педагогическое училище? 

94. Кайра куруу  доору кайсы мезгилди камтыйт?    Укажите годы перестройки? 

95. Латын алфавити Кыргызстанда качан киргизилген?  В каком году в был введен 

латинский алфавит в Кыргызстане?   

96. Кириллица Кыргызстанга качан киргизилген?  Когда была введена кириллица  

в Кыргызстане? 

97. 1932-1938 жж. Кыргызстанда кандай окуу жайлар ачылган?  Какие ВУЗы были открыты 

в Кыргызстане в 1932-1938 гг? 

98. 1940-41 окуу жылында Кыргызстанда  канча жогорку жана атайын орто окуу жайлары 

болгон?       Сколько было ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений в Кыргызстане в 

1940-41 уч. году? 

99. 1920-1930жж. Кыргызстанда кандай газеталар чыккан? Какие газеты выходили в 

Кыргызстане в 1920-1930гг? 

100. Советтик доордогу манасчылар? Сказители эпоса «Манас» советского периода? 



101. СССРдин Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалы качан ачылган?  Когда был 

открыт Кыргызский филиал Академии Наук СССР? 

102. 1950-1960-жылдардагы жазуучулар жана акындар?  Поэты и писатели Кыргызстана 

1950-1960 годов?   

103. Кыргыз  ССРинин илимдер академиясы качан түзүлгөн?  Когда была создана Академия 

наук Кыргызской  ССР? 

104. Кыргыз  АССРнин  өкмөтүнүн болочок төрагасы Ж. Абдрахманов акгвардиячыларга 

каршы салгылашкан Жети-Суу фронту качан түзүлгөн?    Когда был создан Семиреченский 

фронт против белогвардейцев, в составе которого сражался будущий председатель 

Совнаркома Кирг. АССР  Ж. Абдрахманов? 

105. Токтогул ГЭСи качан курулган?  Когда была построена Токтогульская ГЭС? 

106. Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советинин алгачкы төрагасын аныктагыла? 

Назовите первого председателя Совета Народных Комиссаров Кирг. АССР? 

107. Т. Кулатов Республикалык кайсы кызматта иштеген? На каком высшем посту работал 

Т. Кулатов? 

108. Т.Усубалиев кайсы кызматты ээлеген? Какую должность занимал Т.Усубалиев? 

109.  УАМ согуштун негизги бурулушу  кайсы окуядан башталган?  После какого события 

был коренной перелом в ходе ВОВ? 

Эгемендүүлүк мезгили. Период независимости. 

 

 1. КРнын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация качан кабыл алынган? В каком году была 

принята декларация о суверенитете   КР? 

2. Фрунзе шаары качан Бишкек болуп өзгөртүлгөн?   В каком году г. Фрунзе был 

переименован в г. Бишкек? 

3. КРнын көз каранды эместиги жөнүндөгү декларация качан кабыл алынган? 

    Когда была принята «Декларация о государственной независимости» КР? 

4. КРнын Конституциясы качан кабыл алынган?   Когда была принята конституция КР? 

5. Эки палаталуу Жогорку Кеңешке шайлоолор качан болгон?    В каком году были 

проведены выборы в двух палатный ЖК?  

6. Кыргызстан качан Бажы союзуна кирди? Когда Кыргызстан стал членом Таможенного 

союза? 

7. Жаңы Конституция боюнча КРнын президенти ......шайланат? По новой конституции 

президент КР избирается на .... ? 

8. «Манас» эпосунун 1000-жылдык мааракеси качан өткөрүлгөн?  В каком году было 

проведено празднование 1000-летия эпоса « Манас»? 



9. 20-февраль 2000-жылы Жогорку Кеңешке өткөрүлгөн шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде?    

Особенности   выборов в ЖК 20 февраля 2000 года? 

10. Кыргызстанда президенттик башкаруу качан киргизилген?    В каком году было введено 

президентское правление в Кыргызстане? 

11.  Ош пединституту качан Ош МУ болуп кайра түзүлгөн?   Укажите год преобразо- 

вания Ошского пединститута в ОшГУ? 

12. Агрардык реформанын жыйынтыгында мурдагы колхоз, совхоздордун ордуна кандай 

чарбалар пайда болгон?  Какие хозяйства возникли на месте бывших колхозов и совхозов в 

результате аграрных реформ,? 

13.  КРнын гимни качан кабыл алынган?    Когда был принят гимн КР? 

14.  Эгемендүү КРнын биринчи Премьер-министрин атаңыз?  Назовите первого премьер - 

министра суверенного Кыргызстана? 

15.  КРнын мамлекеттик түзүлүшүнүн формасы? Форма государственного строя КР? 

16. Жаңы Конституция боюнча КРнын Президенти ...... мөөнөткө шайланат? На какой срок 

избирается президент КР по новой Конституции? 

17.  Кыргызстан БУУна качан мүчө болуп кирген?   В каком году   Кыргызстан стал членом 

ООН? 

18.  КРда биринчи кайсыл өлкөнүн элчилиги ачылган?    Посольство какого государства в 

Кыргызстане было открыто первым? 

19.  Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк Биринчи Курултайы качан болгон? Когда был 

проведен Первый Всемирный курултай кыргызов? 

20.  Конституция боюнча элдин атынан кимдер сүйлөй алышат?  Кто  имеет право 

выступать от имени народа согласно Конституции КР? 

21.  КРнын Аткаруу бийлигин көрсөткүлө?  Исполнительная власть КР? 

22.  КР мамлекеттик башкаруу формасы?    Государственная форма правления КР? 

23.  Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы качан белгиленген?  В каком году 

отмечалось 2200 -летие Кыргызской государственности? 

24. Кыргыз республикасынын президенти 2015-жылды ..... деп жарыялады? Президентом 

Кыргызской республики 2015-год обьявлен ........? 

25. Бажы союзуна кирген мамлекеттерди көрсөт? Укажите стран членов Таможенного 

союза? 

26.  Ош шаарынын 3000 жылдык мааракеси качан белгиленген?  Когда отмечался 3000 

летний юбилей города Ош? 

 

27.  2005-жылы 24-мартта Кыргызстанда кандай окуя болуп өткөн? Какое событие 

произошло 24-марта 2005-года? 



28.  Шанхай Кызматташтык Уюмун түзгөн өлкөлөр?  Страны участницы ШОС? 

29. 2010-ж. 7-апрелде Кыргызстанда кандай окуя болгон?  Какое событие  произошло в 

Кыргызстане 7 апреля  2010 года? 

30. Кыргыз эл баатыры наамын алган инсанды көрсөткүлө?   Укажите человека, 

удостоенного  звания  Героя КР? 

31. «Сорос-Кыргызстан» Фонду кайсыл тармакка көмөк көрсөтөт?   Какую сферу 

поддерживает  Фонд  «Сорос - Кыргызстан»? 

32.  Шанхай Кызматташтык Уюмунун 2007-жылдагы Саммити кайсыл жерде өткөрүлгөн?    

Где состоялся саммит ШОС в 2007-году? 

33.  КМШ качан жана кайсыл жерде түзүлгөн?    Когда и где создано   СНГ? 

34. Ош жана Өзгөн окуялары качан болгон?   Когда произошли ошские и узгенские 

события? 

35. КРнын президенти 2014-жылды .... деп жарыялады? Президентом КР 2014-год 

обьявлен.....?  

36.  СССРдин жоюлган күнүн көрсөтүңүз?   Укажите дату распада СССР?   

37.  СССРде президенттик башкаруу институту качан киргизилген?  В каком году был 

введен в СССР институт президентства? 

38.  Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам Кыргызстанда качан кабыл алынган?  Когда был 

принят закон о государственном языке в Кыргызстане? 

39.  Ч.Айтматовдун акыркы чыгармасы?   Последнее произведение Ч.Айтматова? 

40. XXIX Пекин дүйнөлүк олимпиадада К. Бегалиев кандай медаль алган?    Какую медаль 

завоевал К. Бегалиев на XXIX олимпийских играх в Пекине? 

41. 2010-жылы 27-июнда  Кыргызстанда кандай окуя болгон? Кокое событие произошло в 

Кыргызстане 27 июня 2010 г.? 

42. Кыргызстанда менчиктештирүү качан башталган? Когда началась приватизация в 

Кыргызстане? 

43. Кыргыз Республикасынын баатырын көрсөт?   Укажите Героя Кыргызской 

Республики?  

44. Улуттук валюта качан киргизилген?  Когда была введена национальная валюта КР? 

45. СССРдин акыркы президентин атагыла?   Назовите последнего президента СССР? 

46. 1991-ж. 19-21-августарында Москвада кандай окуя болгон?   Какое событие произошло 

19-21-августа 1991 г в Москве? 

47.  КР нын гербинин авторун атаңыз?   Авторы герба КР? 

 КР нын гимнинин  авторун атаныз?   Авторы гимна КР? 

49. КР ынын желегинин авторун атаныз?   Авторы флага КР? 



50.  КР нын Баатыры деген наам алган актрисаны атаңыз?   Назовите актрису, удос- 

тоенную звания Героя КР? 

51. Кыргызстандын акыркы Конституциясы качан кабыл алынган? Последняя 

Конституция Кыргызстана была принята в ...? 

52. 2010-жылдын апрель окуялары кайсы жерден башталган?   Где начались апрельские 

события 2010-года? 

53. Камбар - Ата 2 ГЭСинин 1-турбинасы качан ишке киргизилген? Когда начала работать 

первая турбина Камбар-Атинской ГЭС-2? 

54. 2010-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодо кайсы партия эң көп добуш алган?   

Какая партия набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах в 

октябре 2010 года?  

55. 2010-жылы кабыл алынган Конституция боюнча мамлекетти башкарунун кандай 

системасы киргизилди? Назовите систему управления по Конституции 2010г.? 

 


