
Ата мекен тарыхы боюнча мамлекеттик сынак үчүн тесттин 

болжолдуу суроолору  

Тестовые вопросы по Истории Отечества для ГАК 

 
001. Азыркы Кыргыз Республикасы жайгашкан жеринин жалпы аянты (1999 - ж., миң чарчы км): 

001. Обшая плошадь территории, занимаемой Кыргызской Республикой (1999 г., тыс. кв. км): 

002. Кыргызстандын түндүк тарабынан чеги: 

002. Кыргызстан на севере граничит с (государство): 

003. Кыргызстандын түштүк-чыгыш тарабынан чеги: 

003. Кыргызстан на юго-востоке граничит с (государство): 

004. Кыргызстандын түштүк тарабынан чеги: 

004. Кыргызстан на юге граничит с (государство): 

005. Кыргызстандын батыш тарабынан чеги: 

005. Кыргызстан на западе граничит с (государство): 

006. Кыргызстандын түштүк-чыгыш тарабындагы Кытай Эл Республикасы менен чектешкен чегарасынын 

узундугу канча км? 

006. Протяженность границы Кыргызстана с Китайской Народной Республикой на юго-востоке (км): 

007. Кыргызстандын түндүк регионун түзүп турган областтар:    

007. Области, составляюшие северный регион Кыргызстана:  

008. Кыргызстандын түштүк регионун түзүп турган областтар:    

008. Области, составляюшие южный регион Кыргызстана:  

009. «Биз бир гана илимдердин илимин, – тарых илимин билебиз». Бул тыянактын автору? 

009. «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории». Автор высказывания?   

010. Коомдун өткөндөгүсү, азыркы учуру жана келечектеги өнүгүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү 

илимдин аталышы:  

010. Наука о прошлом, настояшем, закономерностях и перспективах развития обшества в будушем:  

011. Табигый чөйрөдө жана коомдо өнүгүү процессинин аталышы:    

011. Процесс развития в природе и обшестве – это …: 

012. Жүз календардык жылдан турган мезгил аралыгынын аталышы:    

012. Как называется промежуток времени, равный ста календарным годам?   

013. Чыгыш календарынын өзөгүндө төмөндөгү принцип турат: Юпитер күндү … жылда толук айланып өтөт: 

013. В основу восточного календаря заложен следуюший принцип: Юпитер делает полный оборот вокруг 

Солнца за … лет:  

014. «Библия» деген сөздүн байыркы грек тилинен котормосу:    

014. Древнегреческое значение слова «Библия»: 

015. Жайыт жаңыртууга байланышкан элдердин бир жерден экинчи жерге көчүшү, малчылардын турмуш-

тиричилик образынын илимдеги аталышы:   

015. Как в науке называется образ жизни скотоводов-кочевников, основанный на миграциях населения по 

мере смены пастбиш?    

016. Өткөн замандардагы буюм түрүндөгү тарыхый булактарды изилдеп, анын негизинде адамзат тарыхына 

сареп салган илим: 

016. Наука, изучаюшая вешественные исторические источники прошлого и восстанавливаюшая по ним 

историю человечества:  

017. Кыргызстанда таш дооруна таандык эстеликтер табылган жер: 

017. Где в Кыргызстане найдены памятники каменного века?  

018. Кыргызстандын кайсыл жеринде эң алгачкы адамдын сөөк калдыктары табылган?    

018. Где в Кыргызстане найдены останки самого раннего первобытного человека?   

019. Неандерталдык адам – бул …:  

019. Кто такой неандерталец?    

020. Жыйноочулук же ыйгарып алуучулуктан өндүргүч чарбага өткөн доор:   

020. Когда совершился переход от собирательства к производяшему хозяйству?   

021. Кыргызстандагы уруулардын неолит доорундагы негизги турмуш-тиричилиги:    

021. Жизнедеятельность неолитических племен Кыргызстана:  

022. Саймалы-Таштагы аска-таш сүрөттөрү кайсыл доорго таандык?   

022. Время (эпоха, век) нанесения наскальных рисунков Саймалы-Таш:   

023. Б. з. ч. II - I миң жылдыктагы Чуст маданиятынын урууларына мүнөздүү чарбачылык:  

023. Характерная для племен Чустской культуры (II – I тыс. до н. э.) хозяйственная деятельность:  

024. Кыргызстандын аймагында коло доору өкүм сүргөн мезгил (б. з. ч., миң жылдыктар); 

024. Хронологические рамки эпохи бронзы на территории Кыргызстана (тыс., до н. э.):   

025. Ош шаарында казылып табылып, Чуст маданиятынын  



(б. з. ч. II – I миң жылдыктар) алкагына кирген эң байыркы тургун жай:    

025. Древнейшее поселение, расположенное в г. Ош, относяшееся к Чустской культуре (II – I тыс. до н. э.): 

026. Ош тургун жайы кайсы доорго таандык? 

026. К какому периоду (эпоха) относится Ошское поселение?     

027. Б. з. ч. I миң жылдыктын орто ченинде Евразиядагы скифтер жөнүндө баалуу маалымат калтырган грек 

тарыхчысы: 

027. Греческий историк, оставивший ценные сведения о скифах Евразии еще в середине I тыс. до н. э.:  

  

028. Б. з. ч. VII – III кк. Кыргызстандын аймагында жашаган көчмөн уруулар: 

038. Кочевые племена, обитавшие на территории Кыргызстана в VII – III вв. до н. э.:    

029. Сак урууларынын европалыктардагы аталышы: 

029. Как европейцы называли сакские племена  

030. Б. з. ч. I мин жылдыктын орто ченинде жашап отушкон сактардын согушчан ханышаларынын бизге келип 

жеткен аты-жондору: 

030. Дошедшие до нас имена сакских воительниц-цариц, живших в сер. I тыс. до н. э.?  

031. Б. з. ч. 490 – жылдагы Марафон согушуна Кыргызстандан катышкан уруулар:   

031. Племена из Кыргызстана, участвовавшие в Марафонской битве (490 г. до н. э.):   

032. Б. з. ч. 329 –ж. Орто Азияны ким басып алган? 

032. Кто завоевал Среднюю Азию в 329 г. до н. э. 

033. А.Македонский качан (б. з. ч., жылы) сактарга кол салып басып алган? 

033. Когда (год, до н. э.) А.Македонский напал на саков и завоевал?    

034. Кыргыздардын тарыхын чагылдырган жазма булактардын эң байыркысы:   

034. Наиболее ранний письменный источник, отражаюший историю кыргызов:     

        мин жылдыкта жашаган уруулар: 

035. б.з.ч. Чыгыш аймактарында Сыр –Дарыянын ортоңку агымынын жана Тянь-Шяньга чейинки жерлерде 

б.з.ч.I-миң жылдыкта төмөнкү уруулар жашашкан? 

035.На территории к востоку от среднего течения Сыр-Дарьи и до Тянь-Шаня в 1  тыс. до н. э. обитали 

следуюшие племена: 

036. Кыргызстандын аймагын камтыган эн байыркы мамлекет (б. з. ч. 1-мин жылдык): 

036. Древнейшее государство (1 тыс. до н. э.), охватываюшее территорию Кыргызстана:   

 (б. з. ч. II к.) тарыхта алгачкы ирет эскерет? 

037. Тянь-Шандагы усундар мамлекетинин борбору (б. з. ч. II к.): 

037. Ставка государства усуней на Тянь-Шане (II в. до н. э.)?   

038. Усундардын Ордо шаары Чигучэн жайгашкан аймак (б. з. ч. II к.): 

038. Месторасположение ставки усуней Чигучэн (II в. до н. э.):   

039. Усун мамлекетинин борбору жайгашкан аймак (б. з. ч. II к.): 

039. Где находилась ставка государства Усуней (II в. до н. э.)?    

040. Б. з. ч. II к. Чигучэн кайсыл мамлекеттин ордо шаары болгон?    

040. В городе Чигучэн во II в. до н. э. распологалась ставка государства …:   

041. Усундардын борбору Чигу шаарында б. з. ч. 115-жылы расмий кабыл алууда болгон белгилүү кытай 

саякатчысы жана дипломаты: 

041. Ставку усуней г. Чигу в 115 г. до н. э. официально посетил знаменитый китайский путешественник и 

дипломат …: 

042. Кыргызстандын байыркы уруулары (б. з. ч. 1 миң жылдык) аңчылык кылган жаныбарлар: 

042. Охотничьими добычами древних племен Кыргызстана в 1 тыс. до н. э. были …:  

043. Б.з.ч. I к. байыркы кыргыздарды кимдер каратып алган?    

043. Кто завоевал древних кыргызов в I в. до н. э.? 

044. Фергана өрөөнүндөгү байыркы мамлекеттердин бири  

(б. з. ч. 1 миң жылдык – б. з. 1 миң жылдыгынын орто чени): 

044. Древнейшее государство в Фергане (1 тыс. до н. э. – сер. 1 тыс. н. э):    

045. Даван мамлекетинин борбору (б. з. ч. II к.): 

045. Столица государства Давань во II в. до н э.:  

046. Б. з. ч. II кылымдын аягындагы Даван мамлекетинин падышасы: 

046. Царь государства Давань в конце II в. до н. э.: 

047. Даван падышачылыгында б. з. ч. II к. болжол менен канча шаар болгон? 

047. Приблизительно сколько городов было в царстве Давань во II в. до н. э.?   

в 101 г. до н. э.:    

048. Кыргыз ээлигин башкарган (б. з. ч. 99 – 74-жж.) кытай кол башчысы: 

048. Китайский полководец, правивший кыргызами в 99 – 74 гг. до н. э.:   

049. Даван-Кытай согуштары болгон мезгилдеги (б. з. ч. 103 – 101-жж.) Кытай императору: 

049. При каком императоре происходили Даваньско-китайские войны (103 – 101 гг. до н. э.)?  

050. «Даван жылкыларынын» аска-таштагы сүрөттөрү кайсыл жерде? 

050. Где находятся изображения «Даваньских коней»? 



051. Модэ Шаньюй ким болгон?   

051. Модэ Шаньюй – это …:   

052. Гунндардын мамлекет башчысы Маодунь тарыхта кандай ат менен (каган) белгилүү? 

052. Верховный правитель гуннов Маодунь отождествляется как … каган:   

053. «Кыргыздар – Орто Азиянын эң байыркы элдеринин бири», - деген божомолду алгачкылардан болуп 

кайсыл окумуштуу айткан? 

053. Ученый, одним из первых высказавший предположение, что «Кыргызы являются одним из самых 

древних народов Средней Азии»:    

054. Ашина уруусунун жетекчилиги астында V кылымдын орто ченинде түзүлгөн Алтай уруулар союзу кабыл 

алган этноним:  

054. Какой этноним принял алтайский союз племен, возглавляемый племенем Ашина в сер. V в. н. э.:  

055. Алтайдагы түрк уруулар союзу VI кылымда негиздеген мамлекеттин этносаясий аталышы: 

055. Этнополитическое название государства, основанного алтайским союзом тюркских племен в VI в. н. э.:  

056. Б. з. 1 к. орто чениндеТүрк каганатын негиздөөчүлөр: 

056. Основатели тюркского каганата в сер. 1 в. н. э.: 

057. Түрк каганаты 552-жылы кайсыл ыдырап-бузулган державанын ордунда пайда болду?   

057. Тюркский каганат в 552 г. возник на развалинах державы …:    

058. Түрк кагандарынын сулалесинин (династия) жазма булактардагы аталышы:   

058. Как называлась династия тюркских каганов в письменных источниках?    

059. 569-ж. Византиядан Түрк каганатына келген элчи: 

059. Византийский посол, посетивший Тюркский каганат в 569 г.:    

060. Батыш түрк каганаты (569-ж.) Иранга каршы кайсыл мамлекет менен союз тузгон? 

060. Государство, с которым Западнотюркский каганат заключил союз (569 г.) против Ирана:    

061. Түрк каганатынын Батыш жана Чыгыш кагандыктарга бөлүнгөн жылы: 

061. Когда (год) произошло разделение Тюркского каганата на Восточное и Западное каганства?  

062. Кыргызстандын аймактары аркылуу 630-жылы саякат кылып өткөн белгилүү кытай монахы, окумуштуу: 

062. Китайский ученый, монах, совершивший путешествие по территории Кыргызстана в 630 году: 

063. 710 – 711 – жылдын кыш айларындагы түрктөрдүн кыргыздарга каршы жортуулун ким жетектеген? 

063. Кто возглавлял войска тюрков в зимнем походе против кыргызов в 710 – 711 гг.?   

064. Батыш түрктөр VII кылымда кайсыл мамлекет менен дипломатиялык мамиледе болушкан? 

 окуп берууго жетишкен даниялык окумуштуу: ХIХ в.:  

064. С какими государствами составили дипломатический договор Западно тюркский каганат в VII-веке?  

064. 704 – 746 – жж. Кыргызстандын аймагын камтып турган каганат:   

064. Каганат (704 – 746 гг.), включавший территорию Кыргызстана:    

065. Түргөш каганатынын (VIII к.) борбору:  

065. Столица Тюргешского каганата (VIII в.):    

066. Карлуктардын (VIII к.) борбору Суяб жайгашкан аймак: 

066. Где (местность) находилась столица карлуков Суяб (VIII в.)?     

067. Кытай, араб жана түрк (карлук) аскерлеринин ортосундагы чечүүчү салгылашуу Талас суусунун боюнда 

канчанчы жылы июль айында болгон? 

067. В июле какого года произошла решаюшая битва между китайской, арабской и тюркской (карлукской)    

армиями у р. Талас?   

068. Кыргыз уруулары кайсыл жылдары уйгурларга толук эмес көз каранды болушкан? 

068. Время (годы), когда кыргызские племена были в неполной зависимости от уйгуров:   

069. Рашид ад-Диндин (ХII – ХIII кк.) маалыматындагы кыргыз жол башчыларынын аталышы: 

069. Титул предводителей кыргызов в ХII – ХIII вв., по сведениям Рашид ад-Дина:   

070. «Карахандар» деген түшүнүктү биринчилерден болуп илимге киргизген окумуштуу: 

070. Кто из них впервые ввел понятие «Караханы» в научный оборот?    

071. Х к. орто ченинен ХII к. ортосуна чейин өкүм сүрүп, Кыргызстандын аймагын камтып турган мамлекет: 

071. Какое государство было на территории Кыргызстана с середины Х до середины ХII вв.?   

072. Карахандар мамлекетин ким негиздеген? 

072. Основатель государства Караханидов: 

073. Карахандар мамлекетинин тиби, формасы: 

073. Тип и форма государства Караханидов: 

074. Карахандар мамлекетинин өкүм сүргөн мезгили (жылдар):   

074. Время (годы) существования Караханидского государства:    

075. Байыркы Түрк цивилизациясынын «Алтын кылымы» (мезгили, доору):  

075. «Золотой век» древнетюркской цивилизации (время, эпоха):   

076. Карахандар мамлекетинин (Х – ХIII кк.) Түндүк Кыргызстандагы борбору; 

076. Северная столица Караханидов (Х – ХIII вв.): 

077. Карахандар мамлекетинин (Х – ХIII кк.) Түштүк Кыргызстандагы борбору: 

077. Южная столица Караханидов (Х – ХIII вв.):  

078. Орто кылымдардагы шаарлардын борборунда чыңдалган курулуштун аталышы: 



078. Средневековое укрепленное строение в центре города: 

079. Караханийлер доорунун (ХI к.) окумуштуусу Махмуд Кашгаринин (Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммад) 

негизги чыгармасы: 

079. Сочинение Махмуда Кашгари (Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммад), ученого (ХI в.) эпохи караханидов:  

080. «Диван-лугат ат-Турк» (ХI-к.) сөздүгүнүн автору: 

080. Автор произведения «Диван-лугат ат-Тюрк» (ХI в.): 

081. «Кутадгу Билиг» (ХI-к.) чыгармасынын автору: 

081. Автор произведения «Кутадгу Билиг» (ХI в.):  

082. Карахандар мамлекетиндеги (Х – ХIII-кк.) жазманын негизи:    

082. Основа письменности в Караханидском государстве (Х – ХIII вв.):   

083. Карахандар мамлекетин ХII к. орто ченинде кимдер басып алган?    

083. Кем было завоевано Караханидское государство в середине ХII в.?    

084. Эне-Сай кыргыздарынын (VI к.) мамлекет башчысынын титулу: 

084. Титул главы или правителя кыргызского общества на Енисее в VI в. н. э.:  

085. Эне Сай кыргыздарынын (VI к.) жогорку мамлекет башчысынын аталышы:  

085. Как назывался верховный правитель кыргызов на Енисее в VI в. н. э.?   

086. Эне Сай кыргыз мамлекетинин мезгили (кылымы): 

086. Время (века) существования государства енисейских кыргызов:   

087. Эне-Сай кыргыздарынын күч-кубаттанган мезгили (кылымдар): 

087. Эпоха  Возвышение Энисейских кыргызов (века). 

088. Кыргыздар өзүлөрүнүн алгачкы мамлекеттүүлүгүн түзгөн аймак:   

088. Регион, где кыргызы создали свое первое государственное образование:   

089. Орто кылымдарда кыргыздар жашаган жер: 

089. Место обитания кыргызов в средние века: 

089. Эне Сайдагы байыркы кыргыздардын (VI к.) коомдук түзүлүшү:   

089. Тип общества древних кыргызов на Енисее в VI в. н. э.: 

090. Эне Сайдагы байыркы кыргыздардын (VI к.) чарбачылык өзгөчөлүктөрү:   

090. Хозяйство древних кыргызов на Енисее в VI в.: 

091. Барс-бекке (VII к. аягы – VIII к. башы) каган болгондон кийин берилген ысым: 

091. Тронное имя кагана кыргызов (конец VII – нач. VIII вв.) Барс-бега - …:   

092. Барс бек кайсыл жердеги кыргыздардын каганы? 

092. Барс бег – каган каких кыргызов? 

093. «Улуу Кыргыз дөөлөтү» өкүм сүргөн мезгил (кылымдар): 

093. Эпоха Кыргызского Великодержавия – это … века:  

094. «Улуу Кыргыз дөөлөтү» деген түшүнүктү илимге биринчилерден болуп киргизген окумуштуу: 

094. Кем был введен термин «Кыргызское великодержавие»?  

095. Уйгурлар Эне Сай кыргыздарын качан (жылы) басып алган? 

095. Когда (год) Уйгурский каганат покорил енисейских кыргызов?   

096. Эне Сай кыргыздары качан (жылы) Уйгур мамлекетин талкалап, алардын Орхондогу борборун алган? 

096. Когда (год) енисейские кыргызы разгромили государство уйгуров и завладели их столицей на Орхоне? 

097. Баш ийип берүү талабы менен Чынгыс хан өз элчилерин Эне Сай кыргыздарына качан (жылы) жиберген? 

097. Когда (год) Чингис хан отправил послов к енисейским кыргызам, с требованием покорности и 

подданства?   

098. Моңголдор энисей кыргыздарын качан (жылы) каратып алган?  

098. Когда (год) монголы покорили енисейских кыргызов? 

099. VII – IХ кк. Эне Сай кыргыздарынын тамак-ашына колдонулган негизги азыктар:  

099. Основные виды продуктов питания енисейских кыргызов в VII – IХ вв.:   

100. VII – IХ кк. Эне Сай кыргыздарынын согуш куралдары: 

100. Основные виды оружия енисейских кыргызов в VII – IХ вв.:   

101. VII – IХ кк. Эне Сай кыргыздарынын убакыт эсеби  (жыл сүрүү):    

101. Система летосчисления у енисейских кыргызов в VII – IХ вв.:     

102. Эне Сай кыргыздары колдонгон жазма формасынын азыркы илимдеги аталышы:   

102. Как в современной науке называется форма письменности, использовавшаяся енисейскими кыргызами? 

103. VII – IХ кк. Эне Сай кыргыздарынын диний ишенимдери:    

103. Религиозные воззрения енисейских кыргызов в VII – IХ вв.:   

104. Кыргыздарда жаңы жыл майрамынын аталышы: ал күнү «көжө, сүмөлөк бышырышып, отко 

сыйынышкан …»: 

104. Название новогоднего праздника у кыргызов. В этот день они «поклонялись огню, варили кашу и 

сумаляк»: 

105. Чынгыс хандын атасы ким? 

105. Кто отец Чингис хана?   

106. Темучин качан (жылы) хан болуп шайланган? 

106. Когда (год) Темучжин был провозглашен ханом? 



107. Чыңгыс хан басып алгандан кийин Кыргызстан монголдордун кайсыл улусунун курамында болгон? 

107. В каком улусе монголов находился Кыргызстан, после его покорения Чингис ханом?   

108. Кыргызстандын аймагы ХIII к. монголдордун кайсыл улусунун курамында болгон? 

108. В состав какого улуса монголов входила территория Кыргызстана в ХIII в.?   

109. Хайду мамлекети качан (жылы) түзүлгөн? 

109. Год основания государства Хайду: 

110. Моголистан мамлекетинин негиздөөчүсү: 

110. Основатель государства Моголистан:   

112. Моголистан мамлекети качан (жылы) түзүлгөн? 

112. Когда (год) образовано государство Моголистан? 

113. Моголистандын калкынын негизги бөлүгү кимдер?  

113. Основная часть населения Моголистана: 

114. Амир Темир башкарган жылдар 

114. Годы правления Амир Тимура:   

115. Тимурийлер мамлекетин ким негиздеген? 

115. Кто является основателем государства Тимуридов? 

116. ХV к. 70 – 80 – жж. кыргыздардын ханы: 

116. Хан кыргызов в 70 – 80-х гг. ХV в.:   

117. «Кыргыз» этноними алгачкы жолу качан (жылы, б. з. ч.) эскерилет? 

117. Когда (год, до н. э.) впервые упоминается этноним «кыргыз»?    

118. Кыргыз тарыхнаамэсинде эң узак талкууга алынып, бирок ушул күнгө чейин анык чечиле элек маселе: 

118. Проблема в кыргызской историографии, неоднократно обсуждавшаяся, но до сих пор не разрешенная: 

119. Кыргыздар кайсыл расанын мүнөздүү өкүлдөрү? 

119. К какой расе относятся кыргызы? 

120. Кыргыздардын эл болуп калыптануу процессинин алгачкы этабы кайсыл аймактарда өткөн? 

120. Регион, где происходил процесс первоначального этнического формирования кыргызов?  

121. Кыргыздардын урук-уруулук структурасында (санжыра) шарттуу түрдө кандай топторду байкоого 

болот?       

121. Какие группы условно можно наблюдать в родоплеменной структуре (генеалогия) кыргызов?  

122. Сарыбагыш, Бугу, Солто, Саяк, Черик, Азык, Багыш уруулары кыргыздардын урук-уруу структурасынын 

(санжыра) кайсыл тобун түзөт?  

122. Племя Сарыбагыш, Бугу, Солто, Саяк, Черик, Азык, Багыш к какому родоплеменному (генеалогия) 

структуру относиться? 

123. Кыргыздардын Оң канатын түзүп турган уруулар: 

123. Племена правого крыла (Онг канат) в родоплеменной структуре (генеалогия) кыргызов:  

124. Кыргыздардын сол канат уруулары: 

124. Племена, составляюшие левое крыло (Сол канат) кыргызов:   

125. Кыргыз урууларынын «Ичкилик» тобунун башкача аталышы:   

125. Как иначе называется группа племен «Ичкилик» ? 

126. Кыргыз урууларынын «Булгачы» тобунун башкача аталышы:   

126. Как иначе называется группа племен «Булгачи» ? 

127. Революцияга чейинки маалыматтар боюнча кыргыздар Нооруз (оруз дама) майрамын кайсыл айдын 

акырында белгилешкен ? 

127. В конце какого месяца отмечали кыргызы праздник Нооруз (оруз дама) по данным дореволюционных 

источников ?  

128. Кыргыздарда өлгөндөрдү жана ата-бабаларды эскерүү күнүнүн аталышы:   

128. Как называется день поминовения усопших и предков у кыргызов?   

129. «Манас» эпосу эң алгачкы жолу эскерилген жазма тарыхый булак: 

129. Письменный исторический источник, где впервые упоминается об эпосе «Манас»:   

130. ХVI к. башында кыргыздардын «оң» жана «сол» канат урууларын бириктирген кыргыз башкаруучусу: 

130. Предводитель кыргызов ХVI в., пытавшийся объединить кыргызов «правого» и «левого» крыльев:  

131. Жунгар хандыгы өкүм сүргөн мезгил: 

131. Годы сушествования Джунгарского ханства: 

132. Кубат бийдин башкарган мезгили (кылым): 

132. Время (век) правления Кубат бия:   

133. Кокон хандыгы качан (жылы) негизделген? 

133. Год основания Кокандского ханства?   

134. Кокон хандыгы кайсыл аймакта түзүлгөн? 

134. Где образовано Кокандское ханство?   

135. Кокон хандыгын ким негиздеген? 

135. Основатель Кокандского ханства? 

136. ХVIII к. экинчи жарымында бийликте болгон, «кушчу» уруусунан чыккан кыргыз феодалы:  

136. Кыргызский феодал из племени «кушчу», правивший во второй половине ХVIII в.:   



137. Кокон хандыгынын өнүгүү этаптары: 

137. Этапы развития Кокандского ханства: 

138. Үч жолу хан тактысына олтурган Кокон башкаруучусу: 

138. Кокандский правитель, трижды провозглашенный ханом: 

139. Кокон хандыгында увазирлик кызматка чейин көтөрүлгөн кыргыз башкаруучусу: 

139. Киргизский предводитель, достигший до должности «везирь» в период Кокандского ханства:  

 активдуу катышкан? 

140. Кокон хандыгынын түптөлүшүнө, өнүгүшүнө салымын кошкон кыргыз башкаруучулары: 

140. Предводители киргизов, внесшие вклад на образование и укрепление Кокандского ханства:   

141. Кокон хандыгындагы салыктар: 

141. Налоги в Кокандском ханстве:   

142. Кокон хандыгынын мезгилинде мал башынан алынган салык: 

142. Как назывался налог на скот в период Кокандского ханства?    

143. Курманжанга Бухара эмири датка наамын качан (жылы) ыйгарган? 

143. Когда (год) Бухарский эмир присвоил звание «Датка» Курманджан?   

144. Төмөндөгүлөрдүн кимисине 1863-ж. «Датка» наамы ыйгарылган?   

144. Кому из названных личностей было присвоено звание «Датка» в 1863 г.?   

145. Кокон хандыгынын акыркы ханы: 

145. Последний хан Коканда:   

146. Кокон хандыгынын жоюлгандыгы жөнүндө Указ качан (жылы, айы) жарыяланган? 

146. Когда (год, месяц) обнародован указ об упразднении Кокандского ханства?   

147. Россияга алгачкы кыргыз элчилерин (1785 – ж.) ким жөнөткөн? 

147. Кто из следующих кыргызских правителей в 1785 г. снарядил послов в Россию?   

148. 1785-ж. Екатерина II ге элчилик жөнөткөн кыргыз бийи: 

148. Кыргызский бий, снарядивший посольство к Екатерине II в 1785 г.:    

149. Түндүк кыргыз урууларынын Орусия менен дипломатиялык мамилелери ХVIII кылымдын канчанчы 

жылдары түзүлгөн?   

149. В какие годы ХVIII в. были установлены дипломатические взаимоотношения племен северных кыргызов 

с Россией?   

149. 1785-ж. Омбуга (Омск) жөнөтүлгөн биринчи кыргыз элчилигин ким жетектеген? 

149. Кто возглавлял первое посольство кыргызов в Омск в 1785 г.?    

150. Ыссык-Көл кыргыздарынын (Бугу уруусу) элчилери Семейге (Семипалатинск) качан (жылдары) 

барышкан? 

150. Когда (годы) послы иссыккульских кыргызов из племени Бугу посетили представительство России в 

Семипалатинске? 

151. Россиянын курамына эн алгачкы болуп өз ыктыяры менен кирген кыргыз уруусу: 

151. Племя кыргызов, одним из первых добровольно вошедшее в состав России:    

152. Түндүк Кыргызстан Россияга негизинен кандай жол менен кошулган?   

152. Каким путем был присоединен Северный Кыргызстан к России?   

153. 1867 - ж. Түндүк Кыргызстан кайсыл областка киргизилген?    

153. В какую область была включена северная часть Кыргызстана в 1867 г?   

154. Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн жыл? 

154. Когда (год) было образовано Туркестанское генерал-губернаторство?   

155. Кокон хандыгынын ордуна 1876-ж. кайсыл область түзүлгөн? 

155. Область, образованная на месте Кокандского ханства (1876 г.):     

156. Анжиян көтөрүлүшүнүн (1898 – ж.) жетекчиси: 

156. Предводитель Андижанского восстания (1898 г.): 

157. 1898-ж. көтөрүлүштүн аталышы:   

157. Как называется восстание 1898 г.?  

158. 1898-ж. Анжиян көтөрүлүшүнө «катышкан» катары сүргүнгө айдалган кыргыз акыны: 

158. Кого из кыргызских акынов сослали в Сибирь «за участие» в Андижанском восстании 1898 г.?  

159. 1-орус революциясына катышкан кыргыз-революционер: 

159. Революционер-кыргыз, участник 1 – русской революции: 

160. Кыргызстандын кайсыл жерлеринде 1917-жылдын жаз айларында алгачкы социал-демократиялык 

топтор түзүлгөн? 

160. Где весной 1917-г. возникли первые социал-демократические группы в Кыргызстане? 

161. 1916 – ж. көтөрүлүштүн себептеринин бири: 

161. Одна из причин восстания 1916 г.: 

162. 1916 – ж. элдик-боштондук көтөрүлүштүн жер-жерлердеги жетекчилери кимдер? 

162. Предводители народно-освободительного восстания 1916 г. на местах: 

163. 1916-ж. көтөрүлүштүн мүнөзү:  

163. Характер восстания 1916 г.: 

164. 1916 – ж. көтөрүлүш эл оозунда кандай аталат? 



164. Как в народе называется восстание 1916 г.? 

165. Х1Х к. 60-жж. Кыргызстанда болуп, «Манас» эпосунан үзүндүлөрдү жазып алган окумуштуу-турколог: 

165. Ученый-тюрколог, посетивший Кыргызстан в 60-х гг. ХIХ в. и записавший отрывки из эпоса «Манас»  

166. «Манас» эпосунан үзүндү басып чыгарган (Х1Х к.) эң алгачкы окумуштуу: 

166. Кто из них впервые опубликовал отрывки из эпоса «Манас» еше в Х1Х в.?   

167. Басмачылар эмнеге каршы күрөшүшкөн? 

167. Против кого боролись басмачи? 

168. Түштүк Кыргызстандагы басмачылардын белгилүү жетекчилери:    

168. Известные предводители басмаческого движения на юге Кыргызстана:    

 169. РСФСРдин курамында Кара-Кыргыз АОсу качан (жылы) түзүлгөн? 

169. Когда (год) была образована Кара-Кыргызская Автономная область в составе РСФСР? 

170. Кара-Кыргыз Автономиялуу областы кайсыл республиканын курамында болгон? 

170. В составе какой республики была Кара-Кыргызская Автономная область? 

171. Кара-Кыргыз Автономиялуу областы 1924-ж. кайсыл мамлекеттин курамында түзүлгөн? 

171. В составе какого государства в 1924 г. была образована Кара-Кыргызская Автономная область? 

172. 1918 – 1924-жж. Кыргызстандын аймагы төмөнкү Республиканын курамында болгон:  

172. В состав какого государства входила территория Кыргызстана в 1918 – 1924 гг.?    

173. Кара-Кыргыз Автономиялуу областы качан (жылы) Кыргыз Автономиялуу областы болуп кайра түзүлдү? 

173. Когда (год) Кара - Киргизская Автономная область была преобразована в Киргизскую Автономную 

область? 

174. Кыргыз Автономиялуу областы түзүлгөн жыл: 

174. Когда (год) создана Кыргызская Автономная область? 

175. Кыргыз Автономиялуу областы качан (жылы) Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик 

республикасы болуп кайра түзүлгөн? 

175. Когда (год) Киргизская Автономная область была преобразована в Киргизскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику? 

176. 1926-ж. Кыргыз АССРи кайсыл статустагы мамлекеттин курамында түзүлгөн?   

176. Статус государства, в составе которого в 1926 г. была образована Киргизская АССР:    

177. РСФСРдин курамында Кыргыз АССРи качан (жылы) түзүлгөн? 

177. Когда (год) была образована Кыргызская АССР в составе РСФСР?   

178. Кайсыл жылдардын аралыгында Кыргызстан РСФСРдин курамында Кыргыз АССРи статусу менен 

болгон? 

178. Период (годы), когда Кыргызстан в статусе Кыргызская АССР находилась в составе РСФСР: 

179. Кыргыз АССРи 1926-ж. кайсыл мамлекеттин курамында түзүлгөн?    

179. В составе какого государства в 1926 г. была образована Кыргызская АССР?  

180. 1926 – 1936-жж. аралыгындагы Кыргыз мамлекетинин статусу:     

180. Статус Кыргызского государства в период с 1926 по 1936 гг.:     

181. Кыргыз АССРи Кыргыз ССРи болуп качан (жылы) кайра түзүлгөн? 

181. Когда (год) Кыргызская АССР была преобразована в Кыргызскую ССР?  

182. Кайсыл мамлекеттин курамына кирүү менен Кыргызстан 1936-ж. Кыргыз Советтик Социалисттик 

Республикасы деген статуска ээ болгон?   

182. С вхождением в состав какого государства Кыргызстан в 1936 г. получил статус Кыргызская Советская 

Социалистическая Республика?     

183. Качан (жылы) Кыргыз АССРи Кыргыз ССРи статусун алган? 

183. Когда (год) Кыргызская Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована в 

Кыргызскую Советскую Социалистическую Республику? 

184. Кыргыз жазуусу латын алфавитинен орус алфавитине өткон жыл: 

184. Когда (год) осушествлен перевод кыргызской письменности с латинского на русский алфавит?  

185. Орус графикасынын негизиндеги жаңы алфавит качан кабыл алынган? 

185. Когда (год) был принят новый алфавит на основе русской графики? 

186. Совет элинин немецтик-фашисттик баскынчыларга каршы Улуу Ата Мекендик согушунун башталышы: 

186. Начало Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков: 

187. И.В.Панфилов ким?   

187. Кто такой И.В.Панфилов? 

188. И.В.Панфилов жетектеген аткычтар дивизиясынын №: 

188. Стрелковая дивизия, которой командовал И.В.Панфилов: 

189. Москваны коргоого катышкан № 316-аткычтар дивизиясынын командири: 

189. Командуюший № 316-ой стрелковой дивизии, участвовавшей в обороне Москвы: 

190. Дүйшөнкүл Шопоков ким? 

190. Дүйшөнкүл Шопоков известен как …: 

191. Ч.Түлөбердиев качан (жылы, айы), кайсыл жерде эрдик көрсөткөн?   

191. Когда и где совершил подвиг Ч.Тулебердиев ? 

192. Советтер Союзунун баатыры наамына эки жолу татыктуу болгон жоокер Т.Бегельдинов ким болгон?  



192. Кем был в годы Великой Отечественной войны Кыргызстанец Т.Бегельдинов – дважды Герой Советского 

Союза? 

193. Кыргызстандык Советтер Союзунун баатырларынын болжолдуу саны: 

193. Приблизительная численность Героев Советского Союза из Кыргызстана? 

194. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстанга болжол менен канча өнөр жай ишканалары 

эвакуацияланган? 

194. Сколько предприятий приблизительно было эвакуировано в Кыргызстан в годы Великой Отечественной 

войны ? 

195. СССРдин аймагын немецтик-фашисттик баскынчылардан толук бошотуу качан аяктаган?   

195. Когда завершилось полное освобождение территории СССР от немецко-фашистских захватчиков?  

196. 1950 -1961-жж. И.Раззаковдун кызматы: 

196. Должность Исхака Раззакова в 1950 – 1961 гг.: 

197. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүнүн формасы:    

197. Форма государственного устройства Кыргызской Республики:   

198. Кыргыз Республикасынын Конституциясына (1993-ж.) ылайык, мамлекет башчысы:   

198. Глава государства по Конституции Кыргызской Республики 1993 г.:   

199. Кыргыз Республикасынын Закон чыгаруучу бийлиги: 

199. Законодательная власть в Кыргызской Республике: 

200. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык (2010-ж.), Жогорку Кеңештеги  депутаттарынын 

саны: 

200. Согласно Конституции Кыргызской Республики (2010 г.), состав Жогорку Кенеша состоит из … 

депутатов: 

201. Эгемендүү Кыргыз Республикасы качан (жыл) түзүлгөн? 

201. Когда (год) была образована суверенная Кыргызская Республика? 

202. 1991-ж. түзүлгөн Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн статусу: 

202. Статус Кыргызского государства с 1991 г.: 

203. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү: 

203. День независимости Кыргызской Республики: 

204. Кыргыз Респубикасынын мамлекеттик символдору: 

204. Государственные символы Кыргызской Республики: 

205. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары жарыялаган мыйзамдын кабыл алынган мезгили (жылы, айы): 

205. Когда (год, месяц) был принят Закон о государственном языке?   

206. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзам качан (жылы) кабыл алынган? 

206. Когда (год) был принят закон о Государственном языке в Кыргызстане? 

207. Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация качан (жылы, айы) кабыл алынган? 

207. Когда (год, месяц) была принята декларация о суверенитете Кыргызской Республики?   

208. КРнын көз каранды эместиги жөнүндө декларация качан (жылы, айы) кабыл алынган?  

208. Когда (год, месяц) была принята «Декларация о государственной независимости Кыргызской 

Республики»? 

209. Кыргыз Республикасынын биринчи Конституциясы качан (жылы, айы) кабыл алынган? 

209. Когда (год, месяц) была принята первая Конституция Кыргызской Республики?   

210. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министри: 

210. Первый премьер –министр Суверенной Кыргызкой Республики: 

211. Кыргыз Республикасында алгачкылардан болуп кайсыл мамлекеттин элчилиги ачылган?  

211. Государство, одним из первых открывшее свое посольство в Кыргызской Республике:   

212. Улуттар аралык Ош, Өзгөн коогаланы качан (жылы) болгон? 

212. Когда (год) произошли межнациональные Ош, Узгенские конфликты?    

213. Ош коогаланы качан (жылы, айы) болгон? 

213. Когда (год, месяц) произошли трагические Ошские события?    

214. СССР качан (жылы) таркаган? 

214. Когда (год) СССР распался?   

215. Кыргызстан качан (жылы), кайсыл жерде КМШнын курамына кирген? 

215. Когда (год) и где Киргизстан присоединился к СНГ? 

216. Кыргызстан БУУга качан (жылы) мүчө болгон? 

216. Когда (год) Кыргызстан стал членом ООН? 

217. Кыргыздардын Бүткүл дүйнөлүк 1 курултайы качан (жылы) өткөрүлгөн? 

217. Когда (год) состоялся 1 Всемирный Курултай кыргызов? 

218. Ч.Айтматов төрөлгөн аймак: 

218. Место рождения (область) Ч.Айтматова:   

219. Ч.Айтматов негиздеген Эл аралык Форумдун аталышы: 

219. Как называется международный Форум, основанный Ч.Айтматовым?   

220. «Манас» эпосунун миң жылдык мааракеси качан (жылы) белгиленген? 

220. Когда (год) состоялось празднование 1000 летия эпоса «Манас»? 



221. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы белгиленген жыл: 

221. Когда (год) отметили 2200 летие Кыргызской государственности? 

222. Манаска арналган монументалдык комплекстин автору: 

222. Автор монументального комплекса, посвяшенного Манасу:   

223. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр (2010-жж):   

223. Страны – участницы ШОС (2010-гг.): 

224. 1961 – 1985-жж. Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы: 

224. Первый секретарь ЦК КП Киргизии в 1961 – 1985 гг.: 

225. 1985 – 1990-жж. Кыргызстан компартиясынын БКнын 1-катчысы: 

225. 1-секретарь ЦК КП Киргизии в 1985 – 1990 гг.: 

226. Ким Кыргыз Республикасынын Премьер-министри болуп эки жолу иштеген? 

226. Кто был избран дважды Премьер-министром Кыргызской Республики? 

227. Кайсы жылы А. Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенттигине шайланган? 

227. Когда (год) А.Атамбаев был избран президентом Кыргызской Республики? 

228. «Кутадгу билиг» чыгармасынын автору: 

228. Автор произведения «Кутадгу билиг»:   

229. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы Т.Сатылгановго (1864-1933-жж.) таандык? 

229. Укажите произведение Т.Сатылганова (1864-1933 гг.)? 

230. Төмөнкү чыгармалардын кайсынысы Б.Алыкуловго (1884-1949-жж.) таандык? 

230. Укажите произведение Б.Алыкулова (1884-1949 гг.): 

231. «Сынган кылыч» тарыхый чыгармасынын автору: 

231. Автор исторического произведения «Сломанный меч»? 

232. Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларынын бири: 

232. Один из первых историков кыргызского народа: 

233. Төмөндөгү кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон эмес? 

233. Кто из этих государственных деятелей не подвергся репрессии?   

234. Төмөндөгү кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон эмес? 

234. Кто из этих государственных деятелей не подвергся репрессии?   

235. Төмөндөгүлөрдүн кимиси сталиндик репрессиянын курманы болгон? 

234. Кто из этих писателей стал жертвой сталинских репрессий в Кыргызстане?   

235. Төмөндөгү кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон? 

235. Кто из этих государственных деятелей был репрессирован?    

236. Төмөндөгү кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон эмес? 

236. Кто из этих государственных деятелей не подвергся репрессии?   

237. Ош шаарындагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

237. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в г Ош:   

238. «Асаф ибн Бурхия» архитектуралык эстелиги жайгашкан жер: 

238. Где находится памятник «Асаф ибн Бурхия»? 

239. Жалал-Абаддагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

239. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Джалал-Абаде:  

240. Базар-Коргон районундагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:   

240. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Базар-Курганском районе:   

241. Ноокен районундагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

241. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Ноокенском районе:   

242. Ала-Бука районундагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

242. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Ала-Букинском районе:  

243. Чаткал өрөөнүндөгү ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

243. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Чаткальской долине:   

244. Аксы районундагы ислам дининин ыйык борборуна айланган эстелик:    

244. Один из памятников, превратившийся в исламскую святыню в Аксыйском районе:  

245. Т.Раззаковдун «Ошские события» аттуу китеби кайсыл жерде, качан жарык көргөн? 

245. Где и когда была опубликована книга Т.Раззакова «Ошские события»?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кыргыз тили жана адабияты боюнча Мамлекеттик сынакка даярдануу 

үчүн суроолор 

1. Кыргыз тилинин алфавити 

2. Сөздөрдүн составы: уңгу жана мүчө 

3. Кыргыз тилинде э жана е тамгаларынын жазылышы 

4. Созулма (аа, оо, өө, уу, үү, ээ) үндүүлөр жана аларды колдонуу эрежелери 

5. Йоттошкон тамгалар (я, ю, ё, е) тамгалары, аларды колдонуунун эрежелери 

6. Муун жана анын түрлөрү 

7. Сөз жасоо: сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы 

8. Сөз жасоо: сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы 

9. Кош сөздөр, жазуу эрежелери 

10. Кыскартылган сөздөр, жазуу эрежелери 

11. Бириккен сөздөр, жазуу эрежелери 

12. Кыргыз тилине мүнөздүү болгон ө,ү,ң тыбыштары, аларды колдонуу 

13. Төл сөздөрдө б, в, ж, д тамгаларынын колдонулушу 

14. Орус тилинен кирген сөздөрдө колдонулуучу в, ф, ж, х, щ, ц тамгалары, алардын  

 кыргыз тилиндеги колдонулуш эрежелери 

15. Зат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк 

16. Энчилүү жана жалпы зат атоочтор 

17. Жөндөмөлөр: атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү 

18. Сын атооч, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

19. Сын атоочтун даражалары: жай, салыштырма, күчөтмө, басаңдатма даражалар 

20. Сын атоочтун маанисине карай бөлүнүшү (катыштык жана сапаттык сын атоочтор) 

21. Орус тили жана ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр, алардын негизги  

 себептери 

22. Жазуунун жашоодогу мааниси кандай? 

23. Кыргыз эли колдонгон жазуулар. 

24. Сан атооч, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

25. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Эсептик сан атооч 

26. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Иреттик сан атооч 

27. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Жамдама сан атооч 

28. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Чамалама сан атооч 

29. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Топ сан  

30. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Бөлчөк сан  

31. Сан атоочтун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

32. Ат атооч, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

33. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Жактама ат атооч 

34. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Шилтеме ат атооч 

35. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Сурама  ат атооч 

36. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Тангыч ат атооч 

37. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Аныктама ат атооч 

38. Ат атоочтун маанисине карай бөлүнүшү: Белгисиз ат атооч 

39. Этиш, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

40. Этиштин чактары: Учур чак 

41. Этиштин чактары: Келер чак 



42. Этиштин чактары: Өткөн чак 

43. Этиштин оң жана терс формалары 

44. Тактоочтор, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

45. Тактоочтордун маанисине карай бөлүнүшү:Мезгил тактооч 

46. Тактоочтордун маанисине карай бөлүнүшү:Орун тактооч 

47. Тактоочтордун маанисине карай бөлүнүшү:Сын-сыпат тактооч 

48. Тактоочтордун маанисине карай бөлүнүшү: Сан-өлчөм тактооч 

49. Сырдык сөздөр, жалпы маалымат 

50. Сырдык сөздөрдүн жазуу эрежелери 

51. Тууранды сөздөр, жалпы маалымат 

52. Тууранды сөздөрдүн жазуу эрежелери 

53. Кызматчы сөздөр, жалпы маалымат 

54. Жандоочтор, жандоочторду кебибизде туура пайдалана алуу 

55. Байламталар, байламталарды кебибизде туура пайдалануу 

56. Бөлүкчөлөр, бөлүкчөлөрдү кебибизде туура пайдалана алуу 

57. Модалдык сөздөр, модалдык сөздөрдү кебибизде туура пайдалана алуу 

58. Синонимдер, мисалдар келтирүү 

59. Омонимдер, мисалдар келтирүү 

60. Антонимдер, мисалдар  келтирүү 

61. Канцелярдык иш кагаздары: Арыз 

62. Канцелярдык иш кагаздары: Түшүнүк кат 

63. Канцелярдык иш кагаздары: Буйрук кат 

64. Канцелярдык иш кагаздары: Тил кат 

65. Канцелярдык иш кагаздары: Өмүр баян 

66. Канцелярдык иш кагаздары: Буйрук 

67. Канцелярдык иш кагаздары: Токтом 

68. Канцелярдык иш кагаздары: Справка 

69. Медициналык иш кагаздары: медициналык бүтүм, тактама 

70. Терминдер, алардын илимдеги орду 

71. Медициналык терминдер 

72. Кесиптик лексика 

73. Сөз айкашы, алардын сүйлөм түзүүүдөгү орду, бөлүнүштөрү 

74. Сүйлөм, түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 

75. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү: жай, суроолуу сүйлөмдөр 

76. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү: илептүү, буйрук сүйлөмдөр 

77. Жөнөкөй сүйлөм, ээ аркылуу жана баяндооч аркылуу уюшулган учурлары 

78. Татаал сүйлөмдөр, тең байланыштагы татаал сүйлөм 

79. Татаал сүйлөм, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм 

80. Ташымал, эрежелери 

81. Фразеологизмдер, алардын мүнөздүү белгилери, мисалдар келтирүү 

82. Макал-лакаптар жана алардын фразеологизмдерден айырмачылыгы, мисалдар  

 келтирүү 

83. Төл жана бөтөн сөздөр, анын жазуу эрежелери 

84. Жер-суу аттарынын жазылышы 

85. Тыныш белгилер: чекит, үтүр, кашаа 

86. Тыныш белгилер: кош чекит, үтүрлүү чекит, көп чекит 



87. Тыныш белгилер: илеп белгиси, суроо белгиси 

88. Энчилүү аттардын жазылышы 

89. Үй-бүлө, тууган-туушкандык мамилени билдирген сөздөр 

90. Кыргыз эли колдонуп келген жазуулар  

 

Тексттер 

1. Жусуп Баласагын – дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлдөрүнүн бири 

2. Жөнөкөй жана татаал сөздөр, алардын жазуудагы өзгөчөлүктөрү 

3. Адилеттик, достук, жакшылык жөнүндө айтылган макалдар 

4. Илим-билим, адеп-ахлак темасындагы макалдар 

5. Кыргыздын кандай улуттук тамак аштары бар 

6. Улуттук оюндардын түрлөрү 

7. Кыргыз элинин кандай улуттук аспаптары бар 

8. Улуттук баш кийимдин кандай түрлөрүн билесиң 

9. Боз үй 

10. И.К.Ахунбаев-белгилүу хирург 

11. Тез жардам чакыруу (диалог түзүү) 

12. ИИМСИнин тарыхы 

13. Белгилүу профессор М.Мамакеев 

14. Диетанын ден соолукка пайдасы 

15. Туберкулёз оорусу 

16. Биринчи жардам 

17. Менин үйүм 

18. Уулануу, ага көрсөтүлүүчү биринчи жардамдар 

19. Дарыларды сактоо 

20. Дүкөндө (диалог түзүү) 

21. Дарыканада(диалог түзүү 

22. Кан басымы 

23. Сынык 

24. Ысытма 

25. Аллергия 

26. Ит мурун 

27. Азыркы медицинанын өнүгүшү 

28. Менин балалыгым 

29. Менин максаттарым 

30. Кафеде (диалог түзүү) 

31. Ооруканада (диалог түзүү) 

32. Талас өрөөнү 

33. Циркте (диалог түзүү) 

34. Ысык-Көл-кыргыз бермети 

35. Поликлиникада (диалог түзүү) 

36. Профессор М.М.Миррахимов 

37. Саякатта (диалог түзүү) 

38. Көчмөндөр оюну 

39. Нооруз майрамы 

40. Гигиеналык эрежелер 



41. Абу Али ибн Сина 

42. Манасчылар 

43. Вирустук гепатит 

44. Балдардын жугуштуу оорулары 

45. Ички органдар 

46. Бөйрөк 

47. Адеп-адамдын үлгүсү 

48. СПИД-коркунучтуу илдет 

49. Кыргызстандын жаратылышы 

50. Туризм-ден соолуктун булагы 

51. Медициналык аныктаманы жазуу 

52. Базарда (диалог түзүү) 

53. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары 

54. Жалал-Абад курорту 

55. Сары-Челек көлү 

56. Арстанбап токою 

57. Кыргызстан-күнөстүү өлкө 

58. Менин үй-бүлөм 

59. Ош шаары 

60. Белгилүү ортопед С.Жумабеков 

 

 

Вопросы по Географии Кыргызстана 

 
1. История изучения географии Кыргызстана 

2. Географическое положение Кыргызстана 

3. Границы Кыргызстана  

4. Характеристика границ 

5. Территория Кыргызстана 

6. Районирование 

7. Физико-географические области 

8. Природные ресурсы 

9. Орография Кыргызстана 

10. Важнейшие орографические элементы 

11. Горы Кыргызстана 

12. Системы горных хребтов Кыргызстана 

13. Основные этапы развитие рельефа Кыргызстана. 

14. Тектоника Кыргызстана 

15. Полезные ископаемые Кыргызстана  
16. Характеристика типов и подтипов рельефа. 

17. Климат Кыргызстана. 

18. Природно-климатических пояса 

19. Долинно-предгорный пояс 

20. Среднегорный пояс 

21. Высокогорный пояс 



22. Нивальный пояс 

23. Почвы Кыргызстана 

24. .Реки  Кыргызстана 

25. Озера Кыргызстана 

26. Озера Ысык- Көл  

27. Область формирования стока 

28. Область рассеивания стока 

29. Водохранилища. Кыргызстана 

30. Гидрографическая характеристика крупных рек Кыргызстана 

31. Ледники Кыргызстана 

32. Подземные воды. 

33. Селевые потоки и оползни. 

34. Растительный мир Кыргызстана 
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36. Степные растительности 

37. Флора Кыргызстана 

38. Типы лесов 

39. Леса Кыргызстана и их экологическое значение 

40. Орехово-плодовые леса Кыргызстана 
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42. Зональная фауна. 

43. Энтомо фауны  Кыргызстана  

44. Позвоночные 

45. Млекопитающие 

46. Красная книга Кыргызстана. 

47. Красно книжные виды растений Кыргызстана. 

48. Основные виды эндемичных животных 

49. Редкие виды животных 

50. Исчезающие виды животных 

51. Деградация экосистем 

52. Ландшафты Кыргызстана 

53. Основные типы ландшафтов   

54. Структура ландшафтов Кыргызстана 

55. Ландшафт образующие факторы 

56. Культурные ландшафты Кыргызстана. 

57. Особо охраняемые природные территории Кыргызстана (ООПТ). 

58. Биосферный заповедник Сары-Челек  

59. Состояние и тенденции изменения экосистем 

60. Охрана и рациональное использование природных ресурсов 

61. Социальная география Кыргызстана 

62. Развитие экономической географии. 

63. Население и трудовые ресурсы 

64. Динамика численности населения Кыргызстана 

65. Структура населения Кыргызстана 

66. Национальный состав населения КР. 



67. Демографические данные 

68. Этнический состав 

69. Общая характеристика народного хозяйства Кыргызстана 

70. Промышленность Кыргызстана 

71. Развития горно-промышленного комплекса. 

72. Топливо – энергетические ресурсы 

73. Гидроэнергия в Кыргызстане 

74. Крупнейшее месторождение золота в Кыргызстане 

75. Сурьмяный потенциал республики 

76. Месторождения ртути 

77. Традиционные и альтернативные источники энергии. 

78. Сельское хозяйство Кыргызстана  

79. Основной отраслью земледелия Кыргызстана 

80. Природно- рекреационные ресурсы. 

81. Рекреационный комплекс 

82. Историко-архитектурные памятники 

83. Перспективы развития туризма КР. 

84. Транспортные системы Кыргызстана 

85. Транспорт и связь 

86. Виды транспорта в Кыргызстане 

87. Перспективы развития транспорта в КР 

88. Сфера услуг 

89. Внешние экономические связи Кыргызстана 

90. Промышленный экспорт  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0

