1. Кыргызстанда таш доорунун эстеликтери табылган жер.
Местность в Кыргызстане где найдены памятники каменной эпохи.
2. Усундардын башкаруучусунун титулу.
Титул правителя усуней.
3. Кыргыз ээлигин башкарган кытай полководеци (б.з.ч. 99-74жж.)
Китайский полководец правивший кыргызами (99-74гг. д.н.э.)
4. Батыш түрк каганаты кайсы мамлекет менен Иранга каршы союз түзгөн?
С каким государством Западно-тюркский каганат заключил союз против
Ирана
5. Түрк цивилизациясынын «алтын кылымы»
«Золотой век» тюркской цивилизации
6. КРнын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация качан кабыл алынган?
Когда была принята декларация о суверенитете КР?
7. Фрунзе шаары качан Бишкек болуп өзгөртүлгөн?
Когда г. Фрунзе был переименован в г. Бишкек?
8. КРнын көз каранды эместиги жөнүндөгү декларация качан кабыл
алынган?
Когда была принята «Декларация о государственной независимости» КР?
9. Кетмен-Төбөдөгү Жал-Арык маданиятынын эстеликтери кандай
урууларга тиешелүү?
К каким племенам относятся памятники Жал - Арыкской культуры в
Кетмен-Тюбе?
10.Согуш жылдарында кыргызстанга канча өнөр жай эвакуацияланган?
Сколько предприятий были эвакуированы в годы ВОВ в Кыргызстан?
11.Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстан өзгөчө жардам
көрсөткөн шаар?
Какому городу Кыргызстан оказывал особую помощь в годы ВОВ?
12.Түштүк Кыргызстандын кайсы өрөөнүндө сактарга тиешелүү 250 мүрзө
дөбөлөр изилденген?
В какой долине Южного Кыргызстана было исследована 250
могильников, которые принадлежат сакам?
13.Узун Канжар-Акинак; аскер балтасы, уч канаттуу жебелер
Кыргызстандагы байыркы кайсы урууларга тиешелуу.

Каким древним племенам Кыргызстана относятся, трех лопастная стрела;
военный топор; длинный кинжал-Акинак?
14.Караханид каганатынын негиздөөчүсү?
Основатель Караханидского каганата?
15.1916ж. элдик көтөрүлүш эл оозунда кандай аталат?
Народное название восстания 1916г.?
16.VII-VIIIкк. Антитүрктүк үчилтик союздун башында кимдер турган?
Кто стоял во главе антитюркского тройственного союза VII-VIII вв.?
17.«Улуу Кыргыз дөөлөтү» деген терминди илимге кайсы окумуштуу
киргизген?
Какой ученый ввел в научный оборот термин « Великая держава кыргызов»?
18.Моголистан мамлекетинин биринчи падышасы
Первый правитель государства Моголистан
19.Моголистан мамлекетинин борбору
Столица государство Моголистан
20.Амир Темурдун бийлик жүргүзгөн жылдары:
Годы правления Амир Темура
21.1269-ж. Борбордук Азияда пайда болгон мамлекет?
Государство, возникшее в Ц А в 1269г.?
22.“Түрк” этнониминин тарыхта алгачкы эскерилиши
Первое упоминание этнонима “тюрк”
23.Моголстан мамлекети качан түзүлгөн?
Когда образовано государство Моголистан?
24.И.Сталин качан дүйнөдөн кайткан?
Когда умер И. Сталин?
25.Жунгарлар кыргыздарды кандай аташкан?
Как называли жунгары кыргыз?
26.Россияга алгачкы кыргыз элчилигин ким жөнөткөн?
Кто отправил первое посольство кыргызов в Россию?
27.ХIХк. 30 жж. Нарын кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы
көтөрүлүшүн ким жетектеген
28.Предводитель восстания нарынских кыргызов в 30-е годы ХIХв. против
Кокандского ханства?
29.795-ж. эмне окуя болду?
Какое событие произошло в 795г.?

30.Енисейдеги Кыргыз мамлекети биротоло кулаган жыл?
Год окончательной гибели государства енисейских кыргызов?
31.Кыргыз элинин калыптануу процесси кайсы аймакта аяктаган?
В каком регионе завершилься процесс формирования кыргызской
народности?
32.Кара-кытайлардын башкаруучусу?
Правитель кара - китаев?
33.Енисейдеги Кыргыз мамлекетинин калкынын саны?
Число населения государства енисейских кыргызов?
34.КРнын Конституциясы качан кабыл алынган?
Когда была принята
конституция КР?
35.Эки палаталуу Жогорку Кеңешке шайлоолор качан болгон?
В каком году были проведены выборы в двухпалатный ЖК?
36.1995-жылы шайланган Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын
курамы канча депутаттан турган?.
Сколько депутатов было в составе ЗС ЖК 1995 года.
37.1873-76жж. элдик көтөрүлүш канча этаптан турат? Этапы народного
восстания 1873-76 гг?
38.Туркестан генерал-губернаторлугу качан түзүлгөн?
Когда был
образовано Туркестанское ген-губернаторство?
39.Ысык-Көлдун аймагындагы кайсы шаарды Бань Гу тарыхта биринчи
эскерет?
О каком городе на территории Иссык-Куля впервые в истории упомянул
Бань Гу?

40.Алгачкы рун алфавити канча тамгадан (белгиден) турган?
Из скольких букв
состоял
первоначально рунический алфавит?
41.1916-ж. көтөрүлүштүн негизги себеби?
Главная причина восстания
1916г.?
42.Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын атаныз?
Назовите первых историков и просветителей кыргызского народа?
43.Тянь-Шань тоолорун изилдеген окумуштууну атаныз?
Назовите ученого, исследовавшего Тянь-шаньские горы?
44.1870-ж. Кыргызстандагы эн алгачкы китепкана кайсы жерде ачылган?
В 1870-г. где была открыта первая библиотека в Кыргызстане?

45.Бүткүл Россиялык Советтердин 2-сьезди кандай токтом кабыл алган?
Какое постановление приняло второй Всероссийский соезд советов?
46.Кыргызстандын түндүгүндө кайсыл
аймакта совет бийлиги биринчи
орногон жана эмне үчүн?
На какой части северного Кыргызстана впервые установлена Советская
власть и почему?
47.Алтын көлдүн жээгинен табылган эпитафиялык эстелик кимге таандык?
Кому принадлежит памятник эпитафии на берегу озера Алтын көл
48.Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы мамлекеттүүлүктөр:
Древнейшие государственности на территории Кыргызстана,
49.Чигучэн жайгашкан аймак?
Регион где располагался Чигучэн?
50.Биринчи көчмөндөр империясын кимдер тузгөн?
Первую кочевую империю создали...?
51.1917-ж. 6-апрелде Ташкентте түзүлгөн убактылуу өкмөттүн атайын
органы эмне деп аталган?
Как называлось специальный орган Временного правительства созданного 6
апреля 1917 г. В Ташкенте?
52.Төмөнкү коомдук уюмдардын кайсынысы саясий партия болуп
эсептелбейт?
Какой из ниже указанных общественных организаций не является
политической партией?
53.Санжыра боюнча XVI к. баш. кыргыздардын «он», «сол» канатын
бириктирген тарыхый инсан?
Историческая личность, объединавшая «правое» и «левое» крыла кыргызов
в нач. XVIв.
54.Томсон рун жазуусунун окулушун кайсы жылы ачкан?
Когда В.Томсон расшифровал орхоно-енисейской письменности?
55.Жунгар хандыгы өкүм сүргөн мезгил?
Время существования Джунгарского ханства.
56.Енисей кыргыздарынын жазуусу?
Письменность енисейских кыргызов?
57.Енисей Кыргыз мамлекети канча округдан турган?
Государство енисейских кыргызов состоял, из скольких округов?
58.704-766-жж. Кыргызстанда өкүм сүргөн мамлекет?
Государство, существовавший в Кыргызстане в 704-744гг?

59.Геродот түрк деген аталышты өз эмгегинде кандайча эскерет?
Как Геродот упомянул название тюрк в своих трудах?
60.Түндүк Кыргызстанда Совет бийлигине каршы күрөшүнүн негизги
формаларынын бири?
Основные формы борьбы против Советской власти на Северном
Кыргызстане?
61.Талас өрөөнүндөгү «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».
62.1995-жылы шайланган Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр палатасынын
курамы канча депутаттан турган?
Сколько депутатов было в составе СНП ЖК 1995 года.
63.«Манас» эпосунун 1000-жылдык мааракеси качан откорулгон?
В каком году было проведено празднование 1000-летия эпоса « Манас»?
64.Фергана
өрөөнүндө
басмачылык
кыймылдын
башталышынын
себептери?
Причины басмаческого движения в Ферганской долине?
65.Геродот сактарды өзүнүн эмгегинде кандай атаган?
Как называл саков в своих трудах Геродот?
66.Кыргызстандагы биринчи кинотеатр?
Первый кинотеатр в Кыргызстане?
67.Талас салгылашуусунда кимдер согушкан?
В Таласской битве воевали?
68.Улуу Кыргыз дөөлөтү өкүм сүргөн жылдар?
Время существования Великой державы кыргызов?
69.Кыргызстандагы азыркы күнгө чейин сакталган Караханид доорунун
архитектуралык эстелиги?Архитектурный памятник Караханидской эпохи
в Кыргызстане?
70.Орто Азияньш түрк тилдүү элдеринин ХIII-ХХ кылымдын башындагы
жалпы адабий тилин көрсөт?
Укажите литературный язык тюрко-язычных народов Средней Азии в
ХIII-нач.ХХ в.в?
71.Барсбек каган кимдердин башкаруучусу болгон?
Барс бек каган
правитель...?
72.Кыргызстанда президенттик башкаруу качан киргизилген?

В каком году было введено президентское правление в Кыргызстане?
73.Араб алфавити кайсы кылымдан баштап кенири жайылтылган?
С какого века широко распространяется Арабский алфавит?
74.Эгемендуулук мезгилиндеги Агрардык реформанын жыйынтыгында
мурдагы колхоз, совхоздордун ордуна кандай чарбалар пайда болгон?
В результате аграрных реформ, какие хозяйства возникли на месте бывших
колхозов и совхозов?
75.Эң биринчи өз ыктыяры менен Орус букаралыгына өткөн кыргыз уруусу?
Кыргызское племя, первым добровольно принявший протекторат России?
76.Анжиян көтөрүлүшү качан болгон?
Когда произошло Андижанское восстание?
77.1916 ж. көтөрүлүштүн натыйжасында Түндүк Кыргызстандын калкы
канча пайызга кыскарган?
В результате восстания 1916г. население Северного Кыргызстана
сократилось на …..?
78.1916ж. көтөрүлүштүн мүнөзү?
Характер восстание 1916г.?
79.Кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими?
Национальный головной убор кыргызских женщин:
80.Орхон Енисей жазуусу жөнүндөгү алгачкы маалыматты кайсы тарыхчы
жазып калтырган?
Кто из этих авторов оставил первые сведение о Орхоно Енисейских
надписях?
81.Уйгур каганаты Енисей кыргыздарын качан басып алган?
Когда Уйгурский каганат покорил енисейских кыргызов?
82.1842ж. Түндүк кыргыз уруулары хан көтөргөн манап?
Манап в 1842 году провозглашенный ханом северо кыргызскими племенами?
83.Кайсы орус генералы Курманжан датканы «Алай ханышасы» деп атаган?
Кто из русских ген. назвал Курманжандатку «Алайской царицей»?
84.1916-ж. көтөрүлүштүн жетекчилерин атаңыз?
Назовите руководителей восстания 1916г.
85.«Манас» эпосунан эн алгачкы узунду басып чыгарган окумуштуу?
Ученый, впервые опубликовавший отрывки из эпоса «Манас»?
86.Акын Токтогул Сатылгановдун чыгармасын көрсөт.
Укажи произведения акына Т. Сатылганова?
87.Эгемендуу КРнын 1-Премьер-министрин атаныз.

Назовите первого премьер - министра суверенного Кыргызстана.
88.КРнын мамлекеттик түзүлүш формасы
Форма государственного
образования КР?
89.Монгол империясына Енисей кыргыздары качан каратылган?
Когда енисейские кыргызы вошли в состав Монгольской империи?
90.Моголстан мамлекетинин негиздөөчүсү?
Основатель государства
Моголстан?
91.Кыргыз АО су төмөнкү округдарга бөлүнгөн?
Кырг. АО состояла из
нижеследующих округов?
92.Кыргыз-калмак согушун окуяларын чагылдырган эпосту атаныз?
Назовите эпос, где отражены события кыргызско-калмакской войны?
93.Кыргызстан элдеринин биринчи курултайы качан болгон?
Когда проводился первый курултай народов Кыргызстана?
94.Кыргызстан БУУна качан мүчө болуп кирген?
В каком году Кыргызстан стал членом ООН?
95.Россияга барган алгачкы кыргыз элчиси?
Первый посол кыргызов,
ездивший в Россию?
96.Кокон хандыгында увазирлик кызматты ээлеген кыргыз төбөлү?
Родоправитель кыргызов, занимавший пост вазира в Кокандском ханстве?
97.1918-24-жж. Кыргызстандын аймагы төмөнкү республиканын курамында
болгон...?
В 1918-1924 гг. территория Кыргызстана была в составе...?
98.Кара Кыргыз Автономиялуу облусун түзүү боюнча БАКтын токтому
качан кабыл алынган?
Когда принято постановление ЦИК о создание Кара Киргизской автономной
области?
99.КРда алгачкылардан болуп кайсыл өлкөнүн элчилиги ачылган.
Посольство какого государства в Кыргызстане было открыто первым.
100.
Тоолуу кыргыз облусунун түзүү аракети качан болгон?
В каком году была предпринята попытка образования Горной Кыргызской
области?
101.
УАМ согуш мезгилинде эки жолку Советтер Союзунун баатыры
деген наам алган Кыргызстандык жоокер.
Кто был удостоен дважды звание Герой Советского Союза из воинов
Кыргызстанцев?
102.
Туркестан фронтунун командирин атаныз.

Назовите командира Туркестанского фронта.
103.
Түркүстан фронту качан ачылган?
Когда сформирован Туркестанский фронт?
104.
Кыргыз АССРи качан түзүлгөн?
Когда было образовано Кыргызская АССР?
105.
Кыргыздардын Бүткүл Дүйнөлүк Биринчи Курултайы качан
болгон?
Когда был проведен Первый Всемирный курултай кыргызов?
106.
Кокондун акыркы ханы?
Последний хан Коканда?
107.
Төмөндөгү кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон
эмес?
Из низжеуказанных лиц какой государственный деятель не
репрессирован?
108.
Репрессияга дуушар болгон көрүнүктүү кыргыз окумуштуусу.
Видный киргизский ученый подвергшийся репрессии?
109.
Кыргыздардын тарыхын изилдеген казак окумуштуусу
Казакский ученый исследовавший историю кыргызов?
110.
Орозбеков деген ким?
Кто такой А.Орозбеков?
111.
Граждандык согуш жылдарындагы Совет бийлигине каршы чыккан
кыймыл?
Назовите движения которые выступали против Советской власти во время
Гражданской войны?
112.
КРнын Аткаруу бийлиги. Исполнительная власть КР?
113.
Түштүк Кыргызстан Россияга кандай жол менен кошулган?
Южный Кыргызстан был присоединен к России путем...?
114.
1916 ж. көтөрүлүштүн эпицентри?
Эпицентр восстания 1916г.?
115.
Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын
атагыла?
Назовите первых историков и просветителей кыргызского народа?
116.
Кыргыз ооз эки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу-турколог?
Ученый-тюрколог, изучавший устное народное творчество кыргызов?
117.
Кыргыз АССР биринчи Конституциясы качан кабыл алынган?
Первая Конституция Кыргызстана была принята?
118.
Клавдий Птоломейдин ою боюнча хунны жана скифтер жашаган
аймак?

Регион где, по мнению Клавдия Птолемея проживали хунны и скифы?
119.
Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын тунгуч президенти болгон
окумуштуу?
Назовите первого президента Академии наук Киргизской ССР?
120.
Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советинин алгачкы торагасын
аныктагыла.
Назовите первого председателя Совета Народного комиссариата
Кыргызского АССР
121.
1961-1985-ж. Т. Усубалиев кайсы кызматты ээлеген?
Какую должность занимал Т. Усубалиев в 1961-1985г.г.
122.
Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары жарыялаган мыйзам качан
кабыл алынган.
В каком году был принят закон о государственном языке?
123.
Конституция боюнча элдин атынан кимдер сүйлөй алышат?
Кто по конституции, имеет право выступать от имени народа?
124.
Таластагы жазуу эстеликтери канчанчы жылдан баштап изилдене
баштаган?
С какого года начинается исследование Таласских памятников?
125.
КыргАССРынын эң алгачкы өкмөт башчысын атаңыз?
Назовите первого председателя правительства КыргАССР?
126.
Коллективдүү чарбалардын Кыргызстанда кеңири таркаган түрү.
Какая форма коллективизации широко распространена в Кыргызстане?
127.
1990-жылы апрелде А. Масалиев кайсыл кызматка шайланган?
На какой должность избран А. Масалиев в апреле 1990-г?
128.
«Сорос-Кыргызстан» Фонду кайсыл тармакка көмөк көрсөтөт?
Какие отрасли оказание помощи фонд «Сорос-Кыргызстан»?

129.
Шанхай
Кызматташтык
Уюмунун
түзүлүүсүнүн
негизги
максаттары.
Цели создания Шанхайской Организации сотрудничества?
130.
КРнын Президенти канча жылга шайланат?
На сколько лет избирается президент КР?
131.
Курманжан датка качан дүйнөдөн кайткан.
Когда умерла Курманжан датка?
132.
«Мухтасир тарихи Киргизия» жана «Тарихи кыргыз Шадмания»

эмгектеринин автору ким?
Укажите автора книг «Мухтасир тарихи Киргизия» и «Тарихи кыргыз
Шадмания»
133.
Кокон хандыгынын тарыхына арналган, тарыхчы А. Мокеев
тарабынан Туркиядан 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».
134.
Парламенттик кризис качан болгон жана Жогорку Кенеш кайсы
жылы таркаган?
Когда произошол парламентский кризис и когда был распущен Жогорку
Кеңеш.
135.
Кайсы фильм кыргыз кино тарыхында алгачкы кыргыз көркөм
тасмасы деп эсептелет.
Какой фильм в истории кыргызского кино считается первым
полнометражным киргизским художественным фильмом?
136.
Кыргызстанда менчиктештирүү качан башталган?
Когда началось приватизация в Кыргызстане?
137.
Кыргыз Республикасынын баатырын көрсөт?
Укажите человека получившего звание героя КР?
138.
Улуттук валюта качан киргизилген.
Когда был введена в оборот национальная валюта (сом) КР?
139.
КРнын учурдагы Премьер-министри ким?
Назовите Премьера-министра КР?
140.
Кыргыз мамлекеттуулугунун 2200 жылдыгы качан белгиленген?
В каком году отмечалось 2200 -летие Кыргызской государственности?
141.
Тарых илими эмнени изилдейт?
Что исследует предмет История?
142.
Кыргыз Республикасынын тунгуч президенти.
Первый президент КР.
143.
«Байыркы түрктөр», « Этногенез и биосфера земли», « Хунну в
Китае» эмгектеринин авторун көрсөт.
Назовите автора труда «Байыркы түрктөр», « Этногенез и биосфера
земли», « Хунну в Китае»?
144.
Кыргыз этнониминин эн алгачкы эскерилиши?

Первое упоминание этнонима кыргызов?
145.
Сыма Цяндын эмгегин атагыла?
Назовите автора труда Сыма Цяна?
146.
Эн алгачкы коз карандысыз Кыргыз мамлекети?
Первое независимая Кыргызская государство? .
147.
А. Македонский качан сактарга каршы жортуул уюштурган?
А. Македонский когда организовал поход против саков?
148.
Бань Гунун эмгегин ата?
Назовите труды Бань Гу?
149.
Кыргызстандагы «падышалык» мүрзө дөбөлөр кимдерге тиешелүү?
Кому принадлежать «царские» погребальные курганы Кыргызстана?
150.
17-18-кк. кыргыздардын мамлекеттик түзүлүшүнүн формасы?
Формы государственности кыргызов 17-18-в.в
151.
Б.з.ч. 530 ж. сактарга каршы жортуул уюштурган Персия
падышасы?
Персидский царь, предпринявший поход против саков в 530г.до н.э?
152.
Байыркы Фергана мамлекети?
Государство древней Ферганы?
153.
Шанхай Кызматташтык Уюмун түзгөн өлкөлөр.
Какие государства образовали ШОС?
154.
1961-85-жж. Кыргызстан компартиясынын БКнын1-катчысы?
Назовите фамилию человека, который был председателям ЦК компартии
Кыргызстана1961- 85-гг.
155.
Бишкек чеби качан курулган?
Когда была возведена крепость Бишкек?
156.
Туркестан ген - губернатолугунун борбору:
Столица Туркестанского генерал-губернаторства?
157.
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.
Киргизы испокон веков жили в Тянь Шане. Назови историка который
выдвинул гипотезу, что имя Усуны означает кыргызы?
158.
Түштүк Кыргызстандагы Чуст уруулары жерди кандай курал менен
айдашы мүмкүн эле?
Каким орудием труда похали землю кыргызы южного региона во время
чусткой культуры?
159.
Эпиграфикалык жазуу деген эмне?

Что обозначает эпиграфическая писменность?
160.
Кыргызстандын аймагында коло кылымындагы кайсы турак жай
байыркы Фергананын маданий идеологиялык борбору болгон?
На территории Кыргызстана во время бронзовый эпохи какая местность
являлось центром Ферганской культуры
161.
Улукбек Кыргызтандын территориясына кайсы жылы жортуул
уюштурган?
Каком году Улукбек совершил завоевательный набег против Моголстана?
162.
Улуу түрк каганатынын негиздөөчүсү?
Основатель Великого тюркского каганата?
163.
1893-ж 25-ноябрда рун жазуусунун окулушунун ачкычын тапкан
окумуштуу?
Кто 1893-году 25-ноября какой ученый сумел открыть загадку чтение
рунской писменности?
164.
Фергана областынын 1-аскер губернатору:
Первый военный губернатор Ферганской области?
165.
Гунн империясын негиздеген адам? Основатель империи хунну?
166.
Байыркы турк доору? Древнетюркская эпоха?
167.
Талас салгылашуусу качан болгон? Таласская битва произошла...?
168.
Караханид мамлекетинин борбору?
Столица Караханидского каганата?
169.
КРнын мамлекеттик символдору? Государственные символы КР?.
170.
Эн биринчи Советтер Союзунун баатыры наамын алган
кыргызстандык жоокер?
Кыргызстанец, который получил первое звание Герой Советского Союза в
годы ВОВ?
171.
Эң биринчи өз ыктыяры менен Орус букаралыгына өткөн кыргыз
уруусу?
Кыргызское племя, первым добровольно принявший протекторат России?
172.
Ишенаалы Арабаевдин алгачкы китеби?
Первая книга И. Арабаева?
173.
1916 ж. көтөрүлүш басылгандан кийин, кыргыздар кайда качкан?
После подавления восстание 1916-году куда бежали кыргызы?
174.
Болуштар канча жылга шайланышкан?
На какое время избирались волостные управители?

175.
Орус-тузем мектептеринин негизги максаты.
Основная цель открытия русско-туземной школы?
176.
Кара кыргыз автономиялуу областы качан Кыргыз автономиялуу
областы болуп кайра түзүлгөн?
В каком году Кара кыргызская автономная область была преобразована в
Кыргызскую Автономную область?
177.
Кыргыз АССРи качан түзүлгөн?
Когда образована Кыргызская АССР?
178.
Ата Мекендик согушта Кыргызстандан чыккан белгилүү чалгынчы?
Назовите разведчика ВОВ из Кыргызстана?
179.
Кыргыз элинин тарыхы үчүн манилүү роль ойногон СССРдин
конституциясынын кабыл алынган жыл?
Когда была прията Конституция СССР, в котором сыграло особую роль в
жизни кыргызского народа?
180.
«Тарих-и Рашиди» эмгегинин авторун атагыла?
Назовите автора источника «Тарих-и Рашиди»?
181.
1924-1928 ж.ж. Кыргызстанда кандай газеталар чыккан.
Какие газеты издавались в Кыргызстане 1924-1928 г.г
СССРдин жоюлган күнүн көрсөтүңүз?
Укажите дату распада СССР?
182.
Азыркы мезгилде Кыргыз парламентинин төрагасын атаныз.
Назовите спикера Кыргызского парламента?
183.
Кыргызстандын акыркы конституциясы качан кабыл алынды?
Когда была принята последняя конститутция Кыргызстана?
184.
Кара-кытайлардын мамлекети?
Государство Кара-китаев?
185.
2005 -жылы 24-мартта Кыргызстанда кандай окуя болуп өткөн?
Какое событие произошло 24-марта 2005 года?
186.
Енисей Кыргыз мамлекетинин башкаруучусунун титулу? Титул
правителя государства енисейских кыргызов?
187.
Ош шаарында ким өзүнүн акча каражатынын эсебинен медресе
курган.
Кто на свои средства построили медресе в Оше.
188.
Чуст маданиятынын элинин негизги чарбачылыгы.
Основные занятие население Чусткой культуры.
189.
«Букара» уюмунун уюштуруучусу.

Организатор союза «Букара»
190.
Тарых илими эмнени изилдейт?
Что исследует историческая наука?
191.
Муундардын келип чыгышын жана адамдарын туугандык
байланыштарын, уруусун, аты - жөнүн изилдөөчү илим?
Как называется наука которая исследует родословную и имя человека?
192.
«Байыркы түрктөр», « Этногенез и биосфера земли», « Хунну в
Китае» эмгектеринин авторун көрсөт.
Назовите автора труда «Байыркы түрктөр», « Этногенез и биосфера
земли», « Хунну в Китае»?
193.
Улуу Түрк каганаты качан түзүлгөн?
Образование Великого тюркского каганата.
194.
“Түрк” этнониминин тарыхта алгачкы эскерилиши.
Первое упоминание этнонима "тюрк".
195.
Амир Темурдун бийлик жүргүзгөн жылдары.
Годы правления Амир Темура.
196.
1269ж. Борбордук Азияда пайда болгон мамлекет?
Какое государство было образовано в Центральной Азии 1269-году?
197.
Кыра-кытайлардын башкаруучусу?
Правитель кара-китаев?
198.
Давань падышачылыгында канча шаар болгон?
Сколько городов существовало в Даванском царстве?
199.
Неолит доорунун негизги айырмачылыгы кайсы?
Назовите основные различия неолитовой эпохи?

