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взбекстан Республикасы 
Жогорку жана орто билим беруу министрлигине 

караштуу Бабур атындагы Андижан мамлекеттик университетанин

5111304 - кыргыз тили жана адабияты багыты боюнча 2020-2021-окуу 
жылы учун тарых предметинен откоруло турган экзаменин коп баллдуу

баалоодогу мыйзам ченеми
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©збекстандын мамлекеттик ез алдынчалыгына ээ болуусу аркылуу 

элибиздин кылымдар бою эцсеген тилеги кармалды, езунун тагдырын жана 

келечегин жарата турган болду. Тарыхый кыска доордун ичинде 

коомубуздун социалдык-саясый турмушунун бардык тармактарында чукул 

бурулуш жасалды, Мамлекетибизди модернизациялоо, жигердуу 

демократиялык жацыланууларды турмушка ашыруу менен бирге бир топ 

реформалар еткерулду. Атап айтканда, дал ошол улуу езгеруулерду 

кылымдар бою эцсеген элибиздин кевне тарыхына болгон мамилеси терец 

езгорду.

Президентибиз Ш.М.Мирзиёевдин демилгеси менен алга сурулген 

Аракеттер стратегиясында “таалим жана окутуунун сапатын баалоонун эл 

аралык стандарттарын жайылтуунун негизинде жогорку окуу жайларынын 

иш аракеттеринин еапаты ошондой эле натыйжалуулуугун ашыруу.., 

илимий-изилдее жана инновациондук иш аракеттерин сыйлоо” го карата 

милдеттер коюлууда. Ушул милдеттер Кадрларды даярдоого тийиштуу 
болгон жоопкерчиликти ашырат.

Бугунку татаал глобаллдашуу доорунда руханият тармагында жузеге 

келип жаткан олупуу проблемалар, элибиздин руханиятын асыроо жана 

дагы да жогорулатуу, жаш муундун журогун жана ац-сезимин турдуу 

зыяндуу идея жана идеологиялардын таасиринен сактоо жана коргоодо 

Мекендин тарыхын ар тараптуу жана терец изилдее, негизги булактарга 

таянып уйретуу, келечек муунга чыныгы тарыхыбызды окутуу аркылуу
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аларды жогорку руханияттуу инсандар кылып тарбиялоо олуттуу мааниге ээ 

болот.

Мамлекетибиздин тарыхында жацы доор - ез алдынчалыктын ©нугуу 
доору башталды. Элибиз демократиялуу укуктук мамлекет жана ачык 
тургундук коомду куруу жолунда алгачкы сыноолордон етту.

Эгемендуулуктун жылдарында журтубузда улуттук руханиятыбызды 

орнотуу, аны замай талабына ылайык турд© енуктуруу боюнча эбегейсиз 

иштер турмушка ашырылды. Демократиялык реформалар кун сайын 

терецдешип барууда.

Жацы коом куруу, эц мурда жаштарга, алардын руханий дуйнесу, 

кесиптик чеберчилигине байланыштуу. Ошондуктан, жаш муунда улуттук 

идеяны, жогорку руханий касиеттерди калыптандырууда, улуттук ац-сезим 

жана саламаттуу турд© ой жугуртууну ойготуу, аларды Мекен, эл жана 

эгемендуулуктун тагдыры учун идеялык курешуучулук рухунда 

тарбиялоодо, жогорку руханияттуу жеткинчектуу инсан болуп

калыптанышында, ошондой эле элибиздин руханий жогорулашынын 

жолунда “0збекстан тарыхы” предметинин мааниси чоц. Аталган предметти 

барды к жогорку жана орто атайын окуу жайларында, ошондой эле 

мекетптерде окутулушу да дал ошол жогорку маани менен белгиленет.

Предметтин максаты жана милдеттери

Предметти окутуудан максат - жаш муундун ац-сезиминде адамзат 
учун эц зарыл болгон руханиятты калыптандыруу, ошондой эле 

жогорулатуу, алардын ац-сезиминде жогорку руханий касиеттерди 

калыптандыруу процессинде улуттук улуттук ац-сезим жана саламаттуу 

турд© ой жугуртууну ойготуу, тарыхый эскеруунун жаштарыбызды Мекенге 

туруктуу жана улутту суйуучулук рухунда тарбиялоодогу зор маанисин 

туюнтуу, ©зунун тагдыры жана келечегин жарата турган жаш муунду жацы 

коомду дагы да енуктурууг© багытталган идеялардын негизинде 

тарбиялоого каратылган.
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- Мекенибиздин челкемдерунде эц байыркы доорлордон баштап болуп

еткен тарыхый-маданий процесстерди адилеттуу жана булактарга таянган 

абалда баалоо, уйренуу, алардын себептери жана мазмунун ачып беруу;

- тарыхтын турдуу доорлордо мамлекеттин экономикалык жана 

маданий жагынан еркундешу учун жигердуу салымын кошкон мамлекеттик 

ишмерлери, улуу жолбашчылар, илим-билим жана маданияттын екулдеру, 

улуттук баатырлардын иш-аракеттерин адилеттуу турде баалоонун 

негизинде жаштарыбызды улутту суйуучулук рухунда тарбиялоо;

- тарыхты эекеруунун негизинде жаштарыбызды “Биз эч кимден кем 

эмеспиз жана кем болбойбуз” идеясынын рухунда тарбиялоо;

- азыркы кунде мамлекетибизде еткерулуп жаткан реформалар жана ото 

кептешн болуп жаткан езгеруулордун мазмунун, укуктуук-демократиялык 

коом куруу жолундагы жацылыктарды, ©збекстандын дуйне 

коомчулугундагы интеграциялашуусу процеестерин жаштарга жеткируу.

Негизги болум

Орто Азиядагы байыркы мамлекеттер

Алгачкы доордун общиналык тузуму жана анын мезгилдери. Орто 

Азиядагы алгачкы адамдар. Табигый шарттар. Обекстан жана Кыргызстан 

территориясындагы алгачкы адамдардын жашаган жерлери. Дыйканчылык 

жана чарбачылыктын башталышы. Алгачкы доордо диний кез караштардын 
пайда болушу.

Биздин эрага чейинки I жылдыктагы маданият. Байыркы Чыгыш 

тарыхы. Байыркы Египет, Месопотамия, Бобил, Иран падышачылыктарынын 

пайда болушу. Байыркы Индия жана Кытай, Урарту падышачылыгы. Биздин 

эрага чейинки VIII-VII кылымдардагы Орто Азия. Байыркы мамлекеттердин 

туптелушу.

7



Орто Азиядагы мамлекетчилик 3000 жылдык тарыхка ээ экендиги. 

Харезм, Согд, Бактрия, Фергана. Биздин эрага чейинки III-I кылымдарда 

Сырдарыянын орто агымындагы Канг мамлекети жана Тахаристан 
мамлекеттери.

Орто Азияда Иран жана Греция баскыны жана ага каршы куреш

Орто Азия элдеринин азаттык жана эрк учун чет эл баскынчыларына 
каршы курешу. Иран ахманийлеринин Орто Азияга баскынчылык 

журуштеру жана коз карандысыздык саясатына каршы жергиликтуу элдин 

аракети. Биздин эрага чейинки 329-жылда Искендер Зулкарнайндын 

баскынчылык журушторуне каршы куреш.Спитамен башчылыгындагы 

козголоц.

Байыркы Греция жана Грециядагы тецсиздиктин пайда болушу. Шаар 

мамлекеттер (Полистер), Афина жана Спартакатц шаар мамлекеттеринин 

енугушу. Македония мамлекети.

Байыркы Рим. Рим- эц ири кулчулук мамлекети.

Орто Азия эрабыздан мурдагы IV-III кылымдардагы ез алдынча

мамлекеттер.

Байыркы Харезм мамлекети, Канг падышачылыгы, Фергана (Паркан) 

мамлекеттери, алардын Орто Азия элдеринин тарыхында ээлеген орду. Ушул 

доордо Орто Азиядагы социалдык-экономикалык процесстер, маданий 

турмуштук маселелери.

Кушан мамлекети

Кушан падышачылыгынын пайда болушу. Кушан падышычылыгы 

доорундагы шаарлар. Кушан падышачылыгынын саясий кризиске учурашы 

жана анын талкаланышы.

Алгачкы орто кылымдарда озбек мамлекетчилиги

IV-V кылымдарда Орто Азиядагы социалдык-саясий жараяндар. 

Иранда Сосонийлер мамлекеткинин пайда болушу. Хийонийлер
8



кидарийлердин Орто Азияга кириб келиши, Иран Сосонийлери менен 

алардын ортосундагы регионга таасири айланасындагы куроштеру.

Эфталийлердин келип чыгышы. V-VII кылымдагы Турк каганаты. Турк 
каганатынын кучтуу мамлекетке айланышы. Батыш жана Чыгыш Турк 

каганаттарына ажыралышы. VII кылымда Чыгыш Турк каганатынын чоц 

аскердик куч менен Батыш Турк каганатына чабуулу жана анын 

багындырылышы. Мовароуннахр территориясынана арабтардын бастырып 

кириши. Ислам дининин жайылышы. VIII кылымдын 70-80-жылдардагы 

Муккана козголоцу. VI-VIII кылымдардагы маданий турмуш.

IX -XII кылымдарда Орто Азия мамлекеттери

Орто Азияда VIII-XI кылымдардагы саясий абал. Газнавийлер, 

Караханийлер, Харазм шах мамлекеттери. X кылымда Караханийлер 

мамлекети жана анын онугушу. Борбору Баласагын жана Тараз шаарлары. 

Байыркы дуйнодегу феодал мамилелердин енугушу. IX -XI кылымдардагы 

илим жана маданият. Ал-Харазмий, Ал-Беруний, Ал-Фарабий, Жусуп 

Баласагын, Махмуд Кашгарий, Хожа Ахмад Яссавий, Сулайман Бакырганий- 

хаким ата. Озбек элинин калыптанышы женундегу кез караштары. V-XI 

кылымдардагы Батыш жана Борбор Европа, германдар жана алардын Батыш 

Рим империясы территорияларына жайгашуусу. Франктар мамлекети. Улуу 

Карл империясы.

XIII кылымдарда Монголдордун Орто Азияга журушу

Отурар коопсуздугу. Азия элдеринин монгол баскынчыларына каршы 

курошу. Темир Малик, Жалалидин Мангуберди, Махмуд Тарабий 

башчылыгындагы эл аракеттери.

9



Амир Темур жана темурийлер доорунда Орто Азия

Амир Темурдун саясат майданына келиши. Амир Темурдун 

Моварауннахрда борбордошкон мамлекет жаратышы. Амир Темурдун тышкы 
саясаты. Амир Темур жана темурийлер доорундагы илим жана маданият.

XVI кылымда Моваронунахр жана Дашти Кыпчактын саясий тузуму. 

Мовароуннахрдын Шайбанийлер жактан басып алынышы. Бухара хандыгы. 
Шайбанийлер доорунда Мовароуннахрдагы маданият.Аштарханийлер 

доорундагы саясий жана экономикалык абал. Абулфайзхан доорундагы саясий 

жана экономикалык абал. Абулфайзхан доорундагы мамлекеттик 

акимчиликтин начарлашы. Надыршахтын Бухара жергесине бастырып 

кириши. Мангиттер династиясынын екумдарлыгынын орнотулушу. XVI 

кылымда Хива хандыгы. XVIII кылымда Кокон хандыгы.

XIV-XVIII кылымдарда Европа

Жуз жылдык согуш. Жанна д’Арк. Франция жана Англияда 

борборлошкон мамлекеттин пайда болушу. Жакерия.Уот Тайлер козголоцу.

XVII кылымда Англия буржуазиялык тецкеруш. XVH-XVIII 

кылымдарда Тундук Америка.

Наполеон Бонапарт диктатурасынын орнотулушу жана жоголушу. XVII 

кылым акыры XVIII кылымдын биринчи жарым жылдыгында Россия. XVII 

кылым акыры XVIII кылымда илим жана маданият.

XVIII-XIX кылымдарда езбек хандыктары

XVIII акыры XIX кылымдын биринчи жарымында Бухара эмирлигинини 

саясий-экономикалык абалы. Шахмурад жана анын езгеруштеру. Амир 

Хайдар ( 1800-1826 жылдар) доорундагы саясий абал. Насруллахан (1826-1860 

ж), доорундагы элдин абалы. XIX кылымдын биринчи жарым жылдыгында 

Хива хандыгынын саясий-экономикалык абалы. Мухаммад Рахим I доорунда 

(1806-1825 ж), мамлекет езгеруштеру. Хива хандыгынын башка мамлекеттер 

менен байланышы. 1798-1810 жылдар да Олимхан доорунда хандык
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чегарасынын кецейиши жана ички саясий абалы. Умархан башчылыгы 

доорунда Кокон хандыгынын экономикалык-саясий абалы. Кокон хандыгында 

маданий турмуш.

XVIII-XIX кылымдарда Азия мамлекеттери

XVHI-XIX кылымдарда Кытай, Индия, Иран жана Туркия. XVIII-XIX 

кылымдарда Африка элдери жана мамлекеттери.

1815-1870 жылдарда Батыш Европа мамлекеттери енугупгуунун жалпы 

касиеттери.

Орто Азиянын падышачылык Россия тарабынан басып алынышы

жана ага каршы куреш

Кичуу Жуз жана чон уздардын Россия атуулдугунун кабыл алынышы. 

Жергиликтуу элдердин эркиндик учун курешуулеру. Кокон хандыгына 

аскердик журушу. XIX кылымдын 60-80- жылдардагы аскердик журуштер. 

Падышачылык Россиянын Ташкентти басып алышы. Ташкент учун куреш. 

Падышачылык Россиянын Бухара эмирлигине каршы курешу. Туркстан 

генерал-губернаторлорунун уюшулушу. Бухарага каршы куреш аракеттеринин 

кучейушу.Падышачылык Россиясы жагынан Хива хандыгынын баш 

ийдирилиши. Хивага каршы чабуул пландары. Хива хандыгынын басып 

алынышы. «Адилетсиз бутумдун» тастыкталышы жана хандыкттын 

васалдыкка айланышы. Кокон хандыгындагы эл кетерулушу. Кетерулуштун 

башталыш себептери. XIX кылымдын 80-90-жылдарындагы эл кетерулушунун 

себептери. Кез каран дысыздык саясатынын кучейушу. Падышачылык 

Россиянын Туркстанда алып барган саясаты. XIX кылымдын 80-жылдарында 

Фергана ереенундегу кетерулуштер жана алардын натыйжалары. Полотхан 

кетерулушу. «Алай канышаасы» Курманжан датка. 1892 жылдагы Ташкент 

Кетерулушу. 1898 жылдагы Дукчу Эшан кетерулушу.

Жадиддер аракетинин пайда болушу. Жадидчиликтин пайда болушуна 

себеп болгон тарыхый шарттар. Туркстанда жадиддер аракети жана анын 

кучейушу.
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XIX-XX кылымдарда Европа

Франция-Пруссия урушу, Англия, АКШ, Россия жана Франция 

мамилелери. Биринчи дуйнелук согушу жана анын Туркстан елкесуно 
таасири. Туркстанда Туркияга боордоштун жардамы аракетинин башталышы. 

Биринчи дуйнелук согушу босогосундагы елкедегу абал биринчи дуйнелук 

согуштун башталышы жана Туркстанда езгече кырдаалдын жарыяланышы.

1916 жылдагы улуттук эркиндик аракети. Улуттук эркиндин кетерулушунун 

башталыш себептери. Жыззахтагы кетерулуш. 1916 жылда Кыргызстан 

жергесинде болуп еткен эл аракеттери.

XIX кылымдын акыры XX кыльшдын баштарында Туркстан

XIX кылым акыры XX кылым баштарында Бухара эмирлигинин 

социалдык-экономикалык жана саясий абалы. Бухара Россия мамилелери. 

Бухара эмирлигинин Падышачылык Россиясынын протекторатка айланышы.

1917 жылдагы Россиядагы саясий кырдаал. 1917 жылдагы октябрь куралдуу 

тецкерулунгунен кийин Россиянын социалдык-экономикалык абалы. Россия 

граждандык согушу жана чет эл интервенция жылдарында. Октябрь 

тецкерулушуне кийин большевиктер диктатурасынын орнотулушу. 1918-1924 

жылдарда Туркистанда енугуу аракети. Туркистан элдеринин чыныгы 

перзенттери Мунаввар Кары Абдурашидханов, Махмудхожо Бехбудий, 

Мухаммаджан Танишбаев, Турар Рыскулов, Назир Туракулов.

Согуштан кийинки жылдарда АКШ, Япония, Кытай жана Индия.

1918- 1923 жылдардагы эл аралык мамилелер.

Орто Азия жана Кыргызстанда Совет бийлигинин орнотулушу. Орто 

Азияда улуттук чегераларынын белгилениши. 1920-1930 жылдарда 

Озбекстандын социалдык-экономикалык жана маданий турмушу. 1930 

жылдарда Кыргызстандагы социалдык-саясий абал. Сталин репрессиясы -  

элдердин тушкунчулугу.
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Дуйнеде фашизим жана согуш коркунучунун кучейушу. Германия, 

Англия, Франция, Испания жана АКШ. 1924 -  1939 жылдарда Кытай, Япония, 

Индия, Туркия.

Экинчи дуйнелук согушу.

1939- 1945 жылдарда согуш аракеттери. Германиянын СССРге (вз 

доорун жашап еткен мамлекет) чабуулу. Согушта туп бурулуш. Согуштун 
жыйынтыктары жана сабактары.

0збекстан жана Кыргызстан экинчи дуйнелук согуш жылдарында. 0збек 

жана кыргыз элдеринин жецишке кошкой салымы. Озбекстан жана 

Кыргызстандыктардыи экинчи дуйнелук согуш майдандарында керсеткен 

эрдиктери.

XX кылымдын экинчи жарымында АКШ жана Батыш Европа 

мамлекеттери.

Согуштан кий инки жылдарда Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, 

Румыния, Югославия мамлекеттеринде тоталитар тузумдун орнотулушу жана 

1946-2010 жылдардагы социалдык-саясий жана экономикалык процесстер. 

Согуштан кийинки жылдарда Африка жана Азия елкелеру.

1946-1990 жылдарда Взбекстандын социалдык-экономикалык 

саясий жана маданий турмушу.

Бул доордо жол коюлган каталыктар. Тургундук жылдары 1985-1990 

жылдардагы кайра куруу. 1989 жылкы Фергана окуясы. Взбекстан 
Республикасы эгемеидуулугу жана енугуу жолунда. Кыргызстан 

Республикасынын эгемеидуулугу. ©збекстан -  суверен жана демократах 

республика. Эгемендуулук декларациясы (1990 жыл 17 июнь).

©збекстан Республикасы ез алдынчалыктын жылдарында

©збекстан Республикасынын эгемендуулук куну. ©збекстан 

Республикасынын Байрагы. ©збекстан Республикасынын Гимни. ©збекстан 

Республикасынын Конституциясы. ©збекстанда демократиялык коомго
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ылайык шайлоо тартибинин мыйзамдаштырылышы. И.А.Каримовдун 

«взбекстан: базар мамилелерине втуудв взуне ылайык тандаган жолу» 

чыгармасы. Республика маданий агартуу борбору. взбекстан Республикасы 
Бириккен Улуттар Уюмунун мучесу. взбекстан Республикасынын эл аралык 

экономикалык уюмдар менен мамилелери. взбекстан Республикасынын 

тышкы саясатындагы тынчтык-бейпилдик принципи. взбекстандын врто 

Азиядагы Эгемендуу Мамлекеттер менен биримдиги. взбекстан

Республикасында улуттук идеологиянын туура коюлушу.

взбекстан Республикасынын «Таалим жвнундегу» мыйзамы.

Кадрларды даярдоо Улуттук программасынын кабыл кылынышы.

Кыргызстан, Казакстан, взбекстан жана Тажикстан Республикалары 

мамлекет башчыларынын экономикалык интеграция жана аны терецдетуу 

женундегу жолугушуулары. взбекстан жана Кыргызстан Республика-' 

ларынын Шанхай биримдик уюмундагы катышуусу.

взбекстан Республикасы Президента Ш.М.Мирзиёевдин «Эркин жана 

жыргалдуу, демокрагиялык взбекстан мамлекетин биргеликте курабыз» 

чыгармасынын мааниси.

2017-2021 жылдарда взбекстан Республикасын ©нуктуруунун беш 

башкы багыты (демилгеси) боюнча Аракеттер стратегиясынын кабыл 

алынышы.

Абитуриенттердин тарых предмета боюнча билим даражаларын тактоо 

максатында квп варианттык тест суроолор даярдалды. Абитуриент тест 

варианттарынан бирин тандап алып, ар бир тест барагына езунун колун коет. 

Биринчи барактын жогору жагына езунун фамилиясы жана атын жазат. Тест 

суроолоруна болгон жоопторун тегерек формасында белгилейт жана атайын 

жооп барагына ез колу менен жоопторун жазып коет.

Ар бир тест варианттарында 30 суроо берилген. Ар бир берилген туура 

жооп - 3,1 балл. Жаяпы максимал - 93 балл.

Экзамен алуучулар жоопторду текшеруу натыйжаларын тесттин 

акыркы барагына жазып коюшат жана колун коюшат.
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Чыгармачылык экзамендин натыйжалары боюнча аппеляцияга арыз 

экзамен натыйжалары жарыяланган убакыттан баштап 24 еааттын ичинде

гана кабы л алынат.
Аппеляция кылуу жараянында абитуриентке чыгармачылык ишке 

кошумча киритуугв тыюу салынат.

Чыгармачылык экзаменинде алынган бааны езгортуу аппеляция 

кылуучунун катышуусунда предмет боюнча комиссиянын ыраазылыгы жана 

жогорку окуу жайы кабыл алуу комиссиясынын токтому менен жузвге 

ашырылат.

Чыгармачылык экзамен откерууге чейин аппеляцияга арыз беруу 

жана аны керуп чыгуу тартиптери женунде абитуриенттерге алдын ала 

маалымат берилет.

Ушул чыгармачылык экзамен ©ткеруу программасы Андижан 

мамлекеттик университетинин Тарых факультети окуу-усулдук Кецешинин 

2020 жыл № 11-сан токтому менен тастыкталган.

Дуйнолук тарых кафедрасы мудуру: ^ - 7  т.ф.н. Т. Хамраева
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