рметті студент!
2017 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 2» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4
пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры

Маманды ты
атауы

Жауап парағыны 6-9 секторларыны
пəндер реті

5B020300

«Тарих»

1. #аза станны ежелгі жəне
ортағасырлар тарихы
2. #аза стан тарихыны тарихнамасы
жəне деректануы
3. #аза стан Республикасы əлемдік
ауымдасты та
4. Шығыс пен Батысты жа а жəне
азіргі заман тарихы

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. #аза станны ежелгі жəне ортағасырлар тарихы
2. #аза стан тарихыны тарихнамасы жəне деректануы
3. #аза стан Республикасы əлемдік ауымдасты та
4. Шығыс пен Батысты жа а жəне азіргі заман тарихы
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші )шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.
4. Есептеу ж(мыстары
пайдалануға болады.

)шін

с(ра

кітапшасыны

бос

орындарын

5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.
2

тиісті

6. Тест ая талғаннан кейін с(ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С(ра кітапшасын ауыстыруға;
- С(ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, (ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н(с аларынан болжалған
д(рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы
жауапты та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген
ате )шін 1 балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе
д(рыс жауапты та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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аза станны ежелгі жəне ортағасырлар тарихы

1. VIII ғ. Шығыс т)ріктерді билігін (лат ан тайпалар:
A) Т)ргештер
B) #ыпша тар
C) Басмылдар
D) #има тар
E) Нушебилер
2. Жетісудағы ортағасырлы
A) #(лан
B) Б(хара
C) Кедер
D) Тараз
E) Невакет

алалар:

3. XIV ғ. аяғы -XV ғғ. жататын сəулет неріні ата ты ескерткіштері:
A) Жошы хан мазары
B) #ор ыт кесенесі
C) К ккесене
D) #арахан кесенесі
E) #ожа Ахмет Йассауи кесенесі
F) Айша бибі кесенесі
G) Алаша хан кесенесі
4. #адырғали Жалайырды е бегін к не шағатай- аза тілінен аударып,
басып шығарған авторлар:
A) Н. Мингулов
B) С. 2тениязов
C) Ж. Т лебаева
D) А. Исин
E) Б. Ахмедов
5. Кіші ж)з рулары:
A) албан
B) уа
C) беріш
D) суан
E) арғын
F) алшын
G) адай

4
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6. «Жеті Жарғы» за дар жинағын жасауға атыс ан билер:
A) Т ле би
B) 4йтеке би
C) Алшынбай би
D) Бекболат би
E) #арашор би
F) Май ы би
G) Боранбай би
7. Тарихи танымды жағы басым жырлар:
A) «Ерт стік»
B) «Бекболат биге»
C) «Б гембай ліміне»
D) «К)лше ыз»
E) «#озы К рпеш Баян С(лу»
F) «Ей, А тамберді, #абанбай»
8. Лирикалы эпосты жырлар:
A) «Б гембай ліміне»
B) «Ей, А тамберді, #абанбай»
C) «#ыз Жібек»
D) «Айман-Шолпан»
E) «Ерт стік»
F) «#озы К рпеш Баян С(лу»
9. Темір дəуірінде отыры шы мал шаруашылығы тараған
A) Алтай
B) 7лытау
C) Баянауыл
D) Тянь-Шань
E) Сырдария
10. #аған руынан шы ан лауазым иелері:
A) ябғу
B) елтебер
C) тат
D) ара б(д(н
E) т)менбасы
F) тархан
G) бектер

5
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11. Керейт тайпалары мекендеген зендер:
A) Шу
B) Сырдария
C) Аргун
D) Орхон
E) Керулен
12. Малға байланысты т лем атаулары:
A) зекет
B) сауын
C) баж
D) (шыр
E) соғым
13. 1201 жылы Шы ғыс ханға арсы ода тас ан тайпалар:
A) ырғыз
B) дулу
C) оғыз
D) (йғыр
E) има
F) найман
G) меркіт
14. Суфизмні Орта Азия мен #аза стан аумағында ке таралған
ағымдары:
A) Мухасибийа
B) Кубравийа
C) Шазимийа
D) Ат-тасаввур
E) Сухравардийа
F) Мавлавийа
15. Батый ханны Шайбани ханға осшы етіп берген тайпалары:
A) оғыз
B) б(йры
C) жалайыр
D) найман
E) има
F) керейт

6
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16. Рузбихан дерегіндегі халы :
A) ма ғыттар
B) оғыздар
C) аза тар
D) жо ғарлар
E) (йғырлар
F) алма тар
G) шайбанилер
17. XV ғ. II жартысында #аза хандары мен Шайбанилерді
шай астарыны басым б лігі тті:
A) Ташкент
B) Сығана
C) Тарбағатай
D) Соза
E) Сайрам
F) Зайсан
G) Ертіс
18. XVI-XVII ғ. аза тарда аны бай алған шаруашылы саласы:
A) теселі егіншілік
B) отыры шы мал шаруашылығы
C) отыры шы егін шаруашылығы
D) к шпелі мал шаруашылығы
E) жартылай к шпелі егін шаруашылығы
19. Тəуекел хан Абдаллах хандығына шабуыл жасап, басып алған
алалары:
A) #ойлы
B) Т)ркістан
C) Сығана
D) Испиджаб
E) Баласағ(н
F) Сауран
G) Тараз

7
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20. #аза станны тас дəуірін зерттеген ғалымдар:
A) З.С. Самашев
B) Ж.К. Таймағамбетов
C) В.Ф. Зайберт
D) М.Е. Елеуов
E) К.А. А ышев
F) 4.Х. Марғ(лан
G) Х.А. Алпыспаев
H) К.М. Байпаков
21. Кейінгі ола дəуіріндегі Шығыс #аза стан тайпаларыны мəдениеті
синхронды мір с)ретін мəдениеттер:
A) #аратау мəдениеті (О т)стік #аза стан)
B) Ш(ра мəдениеті (Орталы #аза стан)
C) #(лажорға мəдениеті (Шығыс #аза стан)
D) Беғазы-Дəндібай мəдениеті (Орталы #аза стан)
E) Тасмола мəдениеті (Орталы #аза стан)
22. Са с зіні мағыналары:
A) «Номадтар»
B) «Азиялы скифтер»
C) «Дайлар»
D) «К шпенділер»
E) «Половшылар»
F) «Еріктілер»
23. #ола дəуіріні ерекшеліктері:
A) мал бағуды к шпелі т)ріне к шті
B) тері деу игерілді
C) отыры шы мал шаруашылығы дамыды
D) терімшілік дамыды
E) металл деу игерілді
F) теселі егіншілік дамыды
G) жартылай отыры шы мал шаруашылығы дамыды
H) ол нер дамыды
24. К не т)ркі жазбаларын зерттеген ғалымдар:
A) А. Якубовский
B) С. Руденко
C) Н. Ядринцев
D) С. Плетнева
E) О. Большаков
F) С. Волин

8
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25. Шағатай (лысында орталы тану жəне Мауереннахр хал ымен
жа ындасу саясатын (станған хандар:
A) Шағатай хан
B) Ор ына хатун
C) Шапар хан
D) #азан хан
E) Кебек хан
F) Тармашырын хан
аза станны ежелгі жəне ортағасырлар тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. #аза станны жа а заман тарихын жазуда олданылған
идеологиялы талаптар:
A) Космополитизм
B) Европоцентристік
C) Демократиялы бағыт
D) Ағартушылы бағыт
E) 7лтшылды
2. #аза тар туралы мағл(мат беретін XVIII ғ. орыс зерттеушілері:
A) И.Г. Георги
B) И.С. Томин
C) С.П. Рычков
D) И.И. Иванов
E) А.К. Левшин
F) И.Н. Николаев
3. XIX ғ. ағарту ісімен айналыс ан (лтты прогресшіл айраткерлері:
A) Ы. Алтынсарин
B) А. #(нанбаев
C) М. Дулатов
D) 4. Б кейхан
E) А. #арса баев
4. Ке естік дəуірдегі #аза станны археологиялы зерттеулеріні
бастамалары:
A) Аналитикалы талдау орталығы (рылды
B) ХХ ғ. 20 ж. #азАКСР-де Ғылым Академиясыны филиалы (рылды
C) Археология жəне этнография институты (рылды
D) Республикада археологиялы )йірмелер ж(мыс жасады
E) 1919 ж. материалды мəдениет тарихы академиясы ашылды
F) ХХ ғ. 30 ж. республика аудандары бойынша ірі экспедициялар
(йымдастырылды
G) 1920 ж. Музей ісі жəне к не ескерткіштерді орғау бойынша
Т)ркістан комитеті (рылды
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5. #аза станны ішкі дамуыны проблемаларын зерттеулерінде басты
та ырып етіп алған авторлар:
A) Л.Н. Лев
B) К.Л. Носов
C) 4.Н. Нысанбаев
D) А.Н. Аристов
E) С.П. Каримов
F) В.В. Бартольд
6. Партиялы м(рағаттар орларында са талуға іріктелген
кешенін (рады:
A) #аза КСР КП ОК шешімдері мен аулылары
B) Барлы де гейдері партия (йымдарыны материалдары
C) Ортағасырлы алалар туралы деректер
D) Алаш зиялыларыны съездеріні хаттамалары
E) Б( ара халы ты дауыс беру ( ы тары
F) Н(ротан партиясыны шешімдері

(жаттар

7. Ке естік #аза станда жары к рген е бектер:
A) М.А.Щербина
B) Сəкен Сейфуллинні туындылары
C) Ш.Ш.Уəлиханов
D) #аза КСР тарихы
E) #аза стандағы #азан революциясы
8. Ке естік кезе ге тəн дерек мəліметтеріндегі « айта
асырушы органдар:
A) Ода ты Республикалар )кіметтері
B) Филологтарды (йымы
C) Тарихи сыншы ғалымдар
D) Ке ес органдары
E) Республикалы партия органдары
F) 4леуметтік шынды ты жа таушылар
G) Зерттеушіні к з арасына байланысты

деуді» ж)зеге

9. Орталы Азия рыногында Британды інжілдік миссия (рылымыны
ма саты:
A) Еуропалы білім беру
B) Орталы Азия рыногында сауда айналымын (лғайту
C) Іріткі салушылы əрекеттер (йымдастыру
D) Христиан дінін тарату
E) Барлаушылы əрекетін ж)ргізу

11
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10. Ке естік тарихнамада, ке естік жа ғырту кезе дерінде пайда болған
тарихи пайымды бағыттар:
A) Т. Текстни «мəліметтану»
B) А. Тоффлер «а паратты »
C) С. Нурин «таритысты»
D) М. Кафт «еркін жазу»
E) К. Леонтьев « оғамды »
11. Ке естік аза станды тарихнамадағы мəдени революцияны
сипаты:
A) Социалистік #аза стан т(ғырнамасыны дайындығы
B) Социалистік (рылысты ма ызды за дылығы
C) Социалистік революцияны (рамды б лігі
D) 7лтты мəдениетті дамуы
E) Кемелденген социализмні на ты нəтижелері
12. Тарихи зерттеулер əдебиетіні жанрлары:
A) Музей к рмелері
B) Ке се (жаттары
C) Монографиялар, диссертациялар
D) М(рағат (жаттары
E) Романдар, пьесалар
F) М)сіндер, ескерткіштер
13. Талдау ар ылы т)сіндірілетін тарихи деректер:
A) Эпиграфиялы деректер
B) Мерзімдік басылымдар
C) Топонимикалы деректер
D) За (жаттары
E) Іс- ағаз (жаттары
14. Сырт ы сынны міндеттерімен оса міндетті зерттеу ар ылы жазба
дерек авторын аны тау:
A) Авторды психологиялы жағдайы
B) Авторды дене параметрлері
C) Авторды социомəдениеті
D) Авторды тəжірибелік ызметі
E) Авторды сырт ы к рінісі
F) Авторды д)ниетанымы
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15. #аза шежіресін жина тап, зерттеп, жариялаумен айналыс ан
ғалымдар:
A) Н.Шлецин
B) Н.Аристов
C) В.Фомина
D) Г.Исаков
E) В.В.Григорьев
F) В.Бартольд
16. Араб жəне парсы деректеріндегі мəліметтер т)рі:
A) Жалпы сипаттағы деректер
B) Христиан діні оша тарындағы за намалы келісім шарттарға
негізделген деректер
C) М(сылман ркениеті оша тарындағы бейбіт жəне əскери
байланыстарыны мəліметі
D) Діни арым- атынастарға негізделген деректер
E) Саяси партияларды шешімдерімен негізделген деректер
17. Шағатай (рпа тарыны Іле зеніні алабындағы басты, əрі )лкен
т(рағы:
A) Хан Орда
B) Iлкен Орда
C) 7лыс
D) Боз Орда
E) Кіші Орда
F) 7лығ-Иф
G) Iлкен Iй
18. А Орда хандарыны (зіреттілігі:
A) Халы аралы атынастар орнатты
B) Халы ты Сырдария зенін бойлап оныстандырды
C) М(рагерлік ( ы иемденді
D) Жеті жылды жоры а атысты
E) Алтын Орда хандарына бағынышты болды
F) Ел билеуге жарлы беріп отырды
G) Мемлекет ісіне на ты араласпады
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19. #аза станны солт)стік б лігіні тарихын зерттеуде (нды болып
есептелетін орыс жылнамалары:
A) С.Мальцевті жылнамасы
B) Сібір жылнамасы
C) И.Бабарон «Тан мен Персияға саяхат»
D) Ремезов жылнамасы (XVIIғ. аяғы - XVIII ғ. басы)
E) Игорь полкі туралы жылнама
F) С.Есипов «Сібір жылнамасы» (1687 ж.)
20. Т.Омарбеков, Ш.Омарбековты «#аза стан тарихы жəне
тарихнамасы» е бегінде арастырған негізгі мəселелер:
A) Мемлекетті тарих ғылымына баса назар аударуы
B) Отаршылды проблемалары
C) #аза стан тарихын дəуірлеу, кезе ге б лу мəселесі
D) Кəсіби тарихшыларды міндеттері
E) Деректану ғылымыны дамуы
F) К шпелі оғамға байланысты зерттеулерге тарихнамалы талдау
21. 2теміс ажыны «Шы ғыс-намесінде» баяндалатын аза тарихына
атысты мəліметтер:
A) XIV ғ. збек атанған тайпалар
B) Шы ғыс (рпа тарыны жойылуы
C) Д)ниеж)зілік соғыс алапаты
D) Алтын Орда жəне А Орда тайпалары
E) #аза тарды орыстармен соғысы
F) Ресейді экспансиясы
G) #аза хал ыны (лт зиялылары
22. Ортағасырлы тарихнамалы дəст)рлерді авторлары:
A) Тарихи )дерістердегі партияны р лі мəселелерін зерттеді
B) Мерзімді басылымдарға ж)гінді
C) Ғылыми е бектерді жазды
D) 4скери-феодалды хрониканы (растырды
E) Материалды саналы т)рде с(рыптауды дамытты
F) Шынайы о иғалардағы экономикалы атынастарды орнын к рсетті
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23. П.Г.Галузоны
«1867-1914 жж. #аза станны
о т)стігіндегі
аграрлы атынастар» атты е бегінде:
A) Арал мен Каспий аралығы тайпаларына тал ыланды
B) О т)стік #аза стан алаларына сипаттама берілді
C) #аза тарды жер к лемі бойынша жіктелуі баяндалды
D) Т)рік хал ыны шығу тегі талданды
E) Станицалардағы анау нысандары аны талды
F) Сыр бойы мəдениеті айшы талды
G) Старшиндарды билігі əшкереленді
24. Конституциялы Ке есті шығарған шешімдері:
A) Екіжа ты келісімді к рсететін пакт
B) Парламент отырысында абылданатын кез келген аулы
C) 2зге (конституциялы емес) кілеттіктер ж)зеге асырылатын шешім
D) Жеті жарғы
E) Конституциялы кілеттілікті орындауда абылданатын шешім
F) 2кілеттілік жəне кілеттілік емес шешімдер
G) Президент ол ойған кез келген жарлы
25. #Р Конституциясы бойынша халы :
A) Ноғай Ордасыны (рылуына т)рткі болды
B) Е жоғарғы за ды к)ші бар актілерді абылдауға ( ылы
C) Мемлекет атынан с з с йлеу ( ығына ие
D) Дешті #ыпша ты саяси картасын згертті
E) Сайлау ( ығына ие
F) Мемлекеттік билікте т керіс жасау ( ығына ие
G) Орыс княздіктерімен арым- атынас орнатты
аза стан тарихыны тарихнамасы жəне деректануы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза стан Республикасы əлемдік ауымдасты та

1. Т(ра ты дамуды ке ау ымды мəселелерін арауға Б77-ны жанжа ты тартылуы жоғарғы де гейдегі б)кіл əлемдік конференциялар
ткізуден бай алады, олар:
A) Шаруашылы даму - Иран (1993 ж.)
B) Экологиялы даму- Вена (1993 ж.)
C) Экономикалы даму –Ресей (1993 ж.)
D) Сауданы дамуы - #ытай (1993ж.)
E) 4леуметтік даму туралы (Копенгаген 1995 ж.)
F) Халы ты оныстануы мен дамуы туралы – Каир (1994 ж.)
2. «Мемлекеттік тəуелсіздік туралы» Конституциялы За бойынша
#аза стан Республикасы т мендегі бағыттағы мемлекет деп танылды:
A) 4леуметтік
B) Тəуелсіз
C) Азаматты
D) Дамыған
E) Демократиялы
F) Буферлік
G) Парламенттік
3. #аза стан Республикасыны сырт ы саясаты сипатталады:
A) Бейбітшілік с)йгіш
B) Агрессивтік
C) Интеграциялы
D) Экспансионистік
E) К пполюсті
F) 2 ірлік
4. Елімізді сырт ы саяси басымды тары ай ындалған #аза стан
Республикасыны сырт ы саясатыны т(жырымдамалары абылданды:
A) 2008 ж.
B) 2005 ж.
C) 2007 ж.
D) 2009 ж.
E) 1992 ж.
F) 1993 ж.
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5. Ресейге жалға берілген «Бай о ыр» ғарыш айлағы орналас ан
#аза стан облысы:
A) Бай о ыр аласы
B) Жем ауданы
C) Нарын (мы
D) #арма шы ауданы
E) #ызылорда облысы
F) Астрахань аласы
G) А мола облысы
H) Эмба аласында
6. Ресейге жалға берілген «Эмба» полигоны орналас ан #аза стан
облысы:
A) Жем ауданы
B) Эмба аласында
C) Нарын (мы
D) Солт)стік #аза стан облысы
E) А т бе облысы
F) А мола облысы
G) Астрахан
H) #арағанды облысы
7. Ресейге жалға берілген «Азғыр» полигоны орналас ан #аза стан
облысы:
A) Солт)стік #аза станда
B) Атырау облысы
C) #(рманғазы ауданы
D) Астраханда
E) Азғыр ауылында
F) А тау
G) Семей
H) Нарын (мы
8. #ытай мен #аза стан арасындағы халы аралы
пункттер:
A) Бахты (#аза стан)-Пекин (#ХР
B) Досты (#аза стан)-Алашанькоу (#ХР)
C) Бахты (#аза стан)-Iрімжі (#ХР)
D) #орғас (#аза стан)-Шанхай (#ХР)
E) Досты (#аза стан)-Покиту (#ХР)
F) Iшарал (#аза стан)-Хоргос (#ХР)

17
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9. Интеграциялы процестерді дамуымен Кеден Одағыны
(рылу
барысы:
A) 1996 ж. а панда Тəжікстан Кеден Одағыны толы м)шесі болды
B) 2збекстан, Ресей, Беларусь басшылары 1995ж. а тарда Кеден
Одағына бірікті
C) Чехия, Ресей, Беларусь басшылары 1995ж. а тарда Кеден Одағына
бірікті
D) 1996 ж. наурызда Кеден Одағына #ырғызстан осылды
E) Кеден Одағы (рыла алмады
F) Украина, Ресей, Беларусь басшылары 1995 ж. а тарда Кеден
Одағына бірікті
G) Молдавия, Ресей, Беларусь басшылары 1995ж. а тарда Кеден
Одағына бірікті
10. Б77-ны ат аратын ызметі:
A) Халы аралы экологиялы дамуды реттеу
B) Ғылым мен білімні дамуын арттыру
C) Халы аралы байланысты т(ра ты дамытуға жəрдемдесу
D) #оғамды келісімді алыптастыру
E) Халы аралы сауда байланысын дамыту
F) Халы аралы бейбітшілікті амтамасыз ету
11. Еуразиялы экономикалы оғамдасты а (ЕурАзЭ#) м)ше
мемлекеттер:
A) Филлипин, Шри-Ланка
B) Тəжікстан Республикасы, 2збекстан Республикасы
C) Корей Республикасы, #аза стан
D) Жапония, Индонезия
E) Украина, Филлипин
F) Жапония, Иордания
12. 2002 ж. 4 маусымда Алматыда Азия ке есіні (А2СШК) бірінші
Саммитіні шешімі:
A) Саяси ода а бірігу
B) Коммерциялы шарттарға ол жеткізу
C) 2ркениеттер арасындағы с(хбат а олдау к рсету туралы
декларацияға ол ойылды
D) Бір-біріні ішкі істеріне араласпау (станымдарын са тау
E) Азиялы мемлекеттер арасындағы с(хбат а олдау к рсету туралы
декларацияға ол ойылды
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13. ШЫ7-ны іскерлік ынтыма тасты
(рылымдары – Банкаралы
бірлестік, Даму оры жəне Іскерік ке ес институттарыны ма саттары:
A) М)ше мемлекеттерді іскер жəне аржы топтары арасында тікелей
байланыстар мен пікір алысуды жолға ою
B) Ғылыми-техникалы прогреске зияткерлік олдау к рсету
C) Транзиттік əлеует жəне кедендік ынтыма тасты а жəрдемдесу
D) Білім, мəдениет, туризм салаларын дамытуға ат салысу
E) 2ндіріске ғылыми жа алы тарды енгізуге к мектесу
F) 2 ірлік экономикалы ынтыма тасты ты одан əрі ке ейтуге
жəрдемдесу
G) Инвестициялы жобаларды аржыландыру
14. Тəуелсіз #аза стан Республикасыны тарихындағы 2001 ж. болған
негізгі о иғалар:
A) Н.4. Назарбаев Давос аласында ткен Б)кілəлемдік экономикалы
форумға атысты
B) Алматыда Орталы Азия елдеріні Экономикалы коғамдастығыны
бірінші саммиті тті
C) Астананы халы аралы т(саукесері болып тті
D) Президенттті «Семей ядролы сына полигонын жабу туралы»
Жарлығы шы ты
E) Будапеште 7лыбритания, Ресей жəне А#Ш басшылары #Р
ауіпсіздік кепілдігін беру туралы меморандумға ол ойды
15. Ауыл шаруашылығы техникасын жасайтын американды белгілі
«Джон Дир» компаниясыны мамандары #аза станды зауытты
м)мкіндіктерін зерттеді:
A) А молалы «Целинмашты »
B) ТОО «Компания Агралды »
C) АО «О т)стік-#аза стан машина жасау зауытыны »
D) ТОО «Казростсервисті »
E) «Казсельмашты »
F) Шымкенттік «Майкенмашты »
16. #аза стандағы американды тарды атысуымен (рылған
компаниялар мен кəсіпорындар:
A) Каспий т(рба (быры консорциумы
B) Бритиш
C) Аджип ККО, #арашығана интеграциялы (йымы
D) Петро#аза стан
E) Петролеум
F) Газ-ДеФранс-Сюэз
G) Нейшнс Энерджи
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17. #аза стан-Британ атынастарыны дамуы нəтижесінде елімізге
келген король отбасы м)шелері:
A) ІІІ Елизавета ханшайым1996 жылы азанда
B) Ханшайым Анна 1993 жылы
C) Герцог Александр 2002 жылы
D) Чарльз 1996 жылы арашада
E) Герцог Глостерский 2002 жылы ырк)йекте
18. #аза станны #ытаймен сауда-экономикалы байланыстары
ке ейтілді:
A) 1988 жылы «#аза шетсауда» бірлестігі (рылды
B) Орта валюталы ор жасалды
C) Бірлескен ғылыми жобалар əзірленді
D) «КРАМДС» корпорациясы #ытаймен ж(мыс жасады
E) 1983 жылдан бастап Харгос шекаралы ткелі ашылды
19. 2000 жылы #аза стан хал ы Ассамблеясы жанынан (йымдарды
атысуымен А паратты -талдау Орталығын ашу ж нінде ж(мыс
басталды:
A) Экономикалы Ке есті
B) Адам ( ы ж ніндегі комитетті
C) #аржы Комитетіні
D) Iкіметаралы Ке есті
E) Е#Ы7 Жоғарғы комиссарыны
F) Е#Ы7 жанындағы (лтаралы атынастар орыны
G) #аза стан хал ы Ассамблеясыны
20. #аза станда социалистік мемлекет аппаратын ығыстыру:
A) Тарады аржыны тапшылығы əсер етті
B) Ке естік ағидаларға шек ойылды
C) Социалистік оғам даму жолында болды
D) 1993 ж. со ында #Р Жоғарғы Ке есі зін- зі таратты
E) Бірнеше жылдар бойына тті
21. #Р сырт ы саясатыны дамуыны екінші кезе і:
A) 1994 жылдан 1996 жылға дейінгі кезе ді амтыды
B) Алғаш ы елшіліктер ашылды
C) Алғаш ы халы аралы форумдар пайда болды
D) Сырт ы саяси ызметті ( ы ты негізі алыптасты
E) Шетелде стратегиялы (лтты м)дделер тетігі алыптасты
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22. Ке естіктен кейінгі интеграциялы процестерді иындат ан
объективті факторлар:
A) Азия елдеріні б лектенуі
B) Еуропа елдеріні Азия елдерін бірдей абылдамауы
C) Орта нары ты ке істікті алыптастырудағы иыншылы тар
D) Славянды факторларды əсері
E) Достасты елдеріні шикізат німін ндірушілер ретінде бағалануы
F) Еуропа мен Азия елдеріндегі зара айырмашылы тар
G) 2зара ы палдасты мəселесіндегі шиеленістер
23. НАТО-ны Бас хатшысы Х. Солананы 1997 жылғы 10-11
наурыздағы #аза станға сапары барысында ынтыма тасты ты басым
бағыттары белгіленді:
A) #оршаған ортаны орғау
B) Таяу Шығыстағы жағдайды реттеу
C) Ғылым саласы
D) Мəдени-гуманитарлы саланы дамыту
E) Мəдени байланыстарды нығайту
24. #аза стан Республикасы мен 7лыбританияны арасындағы мəденигуманитарлы ынтыма тасты а дəлел болатын фактілер:
A) Аума ты т(тасты ты са тау мəселесі жолға ойылуы
B) 7лыбритания Еуразиялы клубыны ашылуы
C) Бір-біріні ішкі істеріне араласпау (станымдарын са тау дамытылуы
D) Бірлескен экономикалы жобаларды к птігі
E) 2002 ж. бастап Лондонда досты ты дамытуға бағытталған Британ#аза #оғамы (Б##) əрекет етуі
F) 29 британды жоғарғы о у орындарында 1000-нан астам студенттер
білім алуы
25. 1997 ж. 24-26 ырк)йек аралығында #аза станға келген #ХР
Мемлекеттік Ке есіні Премьері Ли Пэн мен ол ойылған келісім:
A) М(най жəне газ саласындағы келісім
B) Сауда, экономикалы келісім
C) Саяси келісім
D) Мə гілік досты туралы келісім
E) Кен орындарын игеру жəне м(най (бырлары жобалары туралы
келісім
аза стан Республикасы əлемдік ауымдасты та
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Бірінші д)ниеж)зілік соғысты себептері:
A) Ағылшын-орыс айшылы тары
B) 4лемді б ліске салу жолындағы к)рес
C) Ағылшын-француз айшылы тары
D) Ірі мемлекеттерді идеологиялы к)ресі
E) Ірі мемлекеттерді арасындағы айшылы тарды к)шеюі
F) 4лемдік нары та )стемдік орнату жолындағы к)рес
2. Бірінші д)ниеж)зілік соғыс а атыс ан əскери ода :
A) #асиетті Ода
B) Iш император одағы
C) Пангерманды Ода
D) Антанта
E) Солт)стік ода
3. Бірінші д)ниеж)зілік соғысты орытындысы бойынша Германия
айырылып алған жерлер:
A) Баден-Баден жəне Шваб
B) Эльзас, Лотарингия жəне Мальмеди
C) Саар, Рур жəне Страсбург
D) Рур, Эльзас жəне Трианон
E) Померания, Эйпен жəне Познань
F) Лотарингия жəне Баден-Баден
4. 1920 ж. Спа конференциясыны шешімін Франция:
A) #абылдаған жо
B) #абылдады
C) Толы орындады
D) #олдады жəне барлы талаптарын орындады
E) #олдады
F) #абылдаған жо жəне Германияны жаулады
5. 1924-1930-жж. Францияны экономикалы дамуына əсер етті:
A) Солт)стік-батыс айма тарыны алпына келуі
B) Эльзас пен Лотарингияны айтарылуы
C) Салы салу (рылымыны реформасы
D) 2ндіріс орындарыны техникалы жа ғыртылуы
E) 2ндірістік инвестиция тəжірибесі
F) Ішкі арызды теу
G) 7лтты валютаны к)шеюі
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6. #ырғи- аба соғыс жағдайында, Трумэн əкімшілігі сырт ы саясатта
бірнеше адамдар мен бастамаларды олға алды:
A) Жеке бостанды ты олдау
B) #арусыздану туралы келісім
C) Маршалл жоспары
D) Жа а белестер бағдарламасы
E) 7лттар Лигасыны (рылуы
F) Коммунизмді олдау
7. Токугава əулетіні ішкі саясатыны басты (рамдас белгілері:
A) Феодалды князьдерді к)шеюіне тос ауыл ою
B) Аграрлы мəселені шешу
C) 4леуметтік мəселелерді шешу
D) «Елді жабу»
E) Феодалды князьдерді к)шейту
F) Шаруалар к терілістерін басу
8. XVII ғ. Iндістандағы моғол билеушілеріне арсы к теріліс:
A) Сикхтер к терілісі
B) Майсурлар к терілісі
C) Мир Касим к терілісі
D) Джаттар к терілісі
E) Маратхалар к терілісі
9. Т(ра тану кезе індегі Францияда:
A) Инфляция жоғары болды
B) Ауыл шаруашылығында жер жетіспеді
C) Кіріс м лшерінде згеріс болған жо
D) Экономикалы дағдарыс басталды
E) 4леуметтік жағдай шиеленісті
F) Кəсіпкерлерді жағдайы иындады
G) Экономика біркелкі дамыған жо
H) Саяси т(ра сызды бай алды
10. 1929 ж. А#Ш-ғы экономикалы дағдарыс:
A) Нью-Йорк аласында басталды
B) Сырт ы саясатты бағытын згертті
C) Фермерлік шаруашылы а кіріс əкелді
D) #ор биржасындағы о иғамен байланысты
E) Ауыл шаруашылығына згерістер енгізді
F) Елді əлеуметтік жағдайына əсерін тигізбеді
G) #ағаз а ша (нсызданып, банк ж)йесін к)йзелтті
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11. Германияны Версаль бітім шартыны талаптарын б(зғандығын
к рсететін о иға:
A) Эльзас жəне Лотарингияны басып алу
B) 4скери флотты айта (ру мен ауыр аруларды жаса тау
C) «Неміс е бек майданын» (ру
D) Коминтернге арсы пактіге ол ою
E) Экономиканы дамытуды т рт жылды жоспарларын абылдау
12. Потсдам конференциясында аралған мəселелер:
A) Чехословакия-Герман шекарасы
B) Германия жерін бес б лікке б лу
C) Жапонияға атом бомбасын тастау
D) Жапонияға соғыс ашу
E) Б77-ны (рылымын бекіту
F) Біріккен 7лттар 7йымын (ру
13. 1939 жылы наурызда болған о иға:
A) Шығыс пактісі абылданды
B) Судет облысы Германияға берілді
C) Моравия мен Богемия Германияны протектораты болып
жарияланды
D) Словакия Чехиядан б лінді
E) Германия Клайпеданы басып алды
14. Екінші д)ниеж)зілік соғыстан кейін А#Ш:
A) Маршалл жоспарын абылдады
B) «Темір а па» саясатын жа тады
C) Бейтарапты ты олдады
D) О шаулану саясатын (станды
E) Батыс Еуропа елдерімен бірігіп НАТО-ны (рды
F) Варшава шартына ол ойды
G) Социалистік елдерге к мек к рсетті
15. Екінші д)ниеж)зілік соғыстан кейін 7лыбритания:
A) Отарлы империяны са тап алды
B) «Мориссон жоспарын» жариялады
C) Отарларындағы əлеуметтік жағдайларды реттеді
D) Таяу Шығыс мəселесін шешті
E) Сырт ы саясатта КСРО-ны олдады
F) Корей соғысынан бас тартты
G) Iндістанға тəуелсіздік беруге мəжб)р болды
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16. Англияда прогрессивті консервативтік партия басшылары (станды:
A) Бейтарапты саясатты
B) Жеке кəсіпшілікті
C) Фашисттік к з арастарды
D) Маршалл жоспарын
E) Экономиканы т(ра тандыру бағдарламасын
F) Дəст)рлі ( ы ты -консервативті (ндылы тарды
G) #ызметкерлер жала ысын к теруді
17. Э. Хит )кіметі кезіндегі 7лыбританияда:
A) Саннигдейл келісіміне ол ойылды
B) Парламент ж(мысын жалғастырды
C) Протестанттар мен католиктер арасындағы діни а тығыс к)шейді
D) Солт)стік Ирландия мəселесі шиеленісті
E) 2неркəсіпті дамуына шектеу ойылды
18. Монетаризм теориясыны авторлары:
A) Лейдлер Д.
B) Тэтчер М.
C) Стрендж С.
D) Паркин М.
E) Фридман М.
F) Хантингтон С.
G) Фукуяма Ф.
19. Германияны бірігуіне ы пал еткен о иға:
A) ГДР-дан ке ес əскерлерін шығару туралы келісім
B) ГДР-да батысгерманды марканы енгізілуі
C) ГДР-дағы революциялы о иғалар
D) Германияны шығыс жəне батыс айма тары арасындағы соғыс
E) Германияны бірігуі туралы халы аралы (йымдарды шешімі
F) НАТО мен ВШ7 арасындағы атынастарды нашарлауы
G) ГДР-дағы халы к терілісі
20. Индепенденттік республика кезе інде (1649-1653 жж.) ж)ргізілген
буржуазиялы згертулер:
A) Республика жарияланды
B) Монархия жойылды
C) Конституциялы (рылыс орнады
D) Буржуазиялы -демократиялы тəртіп орнады
E) Шаруаларға еркіндік берілді
F) Лордтар палатасы жойылды
G) 4леуметтік те дікке негізделген тəртіп орнады
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21. Шығыс дəст)рлі оғамыны жа а замандағы дағдарысыны
белгілері:
A) А шалай салы ты енгізілуі
B) Демократиялы тəртіпті орнауы
C) Ауыл шаруашылығы дамуыны интенсивті сипаты
D) Шаруа шаруашылығыны к)йзелуі
E) Фермерлік шаруашылы тарды пайда болуы
F) 2сім орлы ты жойылуы
G) #оғамны əлеуметтік (рлымыны згеруі
H) #оғамны к пукладтылығыны жойылуы
22. Фашизм мен (лтшылды белгілері к рініс тап ан е бек авторлары:
A) Б. Муссолини
B) О. Мосли
C) В. Зомбарт
D) Р. Люксембург
E) Э. Бернштейн
F) О. Бауэр
23. Социалистік елдерді саяси дамуында:
A) Бірпартиялы ж)йе принципі то татылды
B) «Мə гілік к сем» идеясы дəріптелді
C) «Ашы социализм» жа а дағдарыс а (шырады
D) Авторитарлы режимді сынады
E) Демократиялы сайлаулар ж)ргізілді
24. 1816ж. жəне 1834 ж. #ытайға аттанған екі ағылшын миссияны
басты ма саттары:
A) Сауда арым- атынастарын орнату
B) Гуанчжоу мекенін француз иелігінен босату
C) Апиын енгізуді (лғайту
D) 1816 жəне 1834 жылдары əскери к)штерге батыс реформаларын
енгізу
E) Корея сюзеренитетінен бас тартуы
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25. Ағылшындар негіздеген отарларды «жанама бас ару»
концепциясыны мəні:
A) Жергілікті зиялылар кілдерін удалау
B) Христиандандыруды к)шейту
C) Отарларды ішкі істеріне араласпау
D) Жергілікті а с)йектерді билігін шектеу
E) Жергілікті халы ты басшыларымен тікелей байланыс орнату
Шығыс пен Батысты жа а жəне азіргі заман тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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