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1-BILET 

1. Amir Temurning davlat boshqaruvidagi islohotlari. 

Amir Temur o‘z davlatining shon-shurati uchun uning markaziy qismi bo‘lgan 

Mavarunnahrning, ayniqsa poytaxti Samarqandning obodonligiga alohida ahamiyat bergan. 

Mo‘g‘ullar bosqini davomida butunlay vayron etilgan Samarqand shahri Amir Temur davrida 

o‘zining qadimgi o‘rnidan birmuncha janubroqda qayta qurilgan. Shahar tevaragi Ohanin, 

Shayxzoda, Chorsu, Korizgoh, So‘zangaro va Feruza kabi nomlar bilan yuritiluvchi oltita 

darvozali mustahkam yangi qal’a devor bilan o‘rab chiqilgan.Shahar arkida Ko‘ksaroy va 

Bo‘stonsaroy bino qilingan. 

2. Temuriylar tarixi davlat muzeyi haqida ma'lumot bering. 

Temuriylar tarixi davlat muzeyi — Toshkentdagi Amir Temur xiyoboni yaqinida bunyod 

etilgan tarix muzeyi (1996). Muzey binosi oʻrta asr meʼmorligi anʼanalari asosida aylana tarxli, 

tomi gumbazli qilib, maxsus temirbetondan yaxlit supa ustiga qurilgan. Bino 3 qavatli, bal. 31 m 

(diametri — tashqi tomoni 70 m, ichkisi 50 m), uni qurishda temir ustun, gʻisht, turli beton blok 

va yengil tayyorlangan sunʼiy qurilish uskunalari qoʻllanilgan. Devor yuzasini pardozlashda 

ganch, marmar va sopol koshinlar ishlatilgan. Qurilishda Toshkent sh. hokimiyati, "Turon" 

firmasi, Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish. birlashmasi, "Oniks" korxonasi (30 dan ortiq 

kattakichik hajmdagi billur qandillar, 500 ta yoritgichli, ogʻirligi 2 t, bal. 8 m "Zumrad" qandil 

ishlab bergan), "Us to" birlashmasi qatnashgan. Muzeyga marmar zinalar orqali bosh tarzi (Amir 

Temur xiyobonidan)dagi 3 eshikdan kiriladi. 14 ta yogʻoch oʻymakorligidagi eshik oʻziga xos. 

Atrofi peshayvonli, qator ustunli (20 ta, bal. 10 m, muqarnas boshali, poyustuni kulrang 

marmardan ishlangan), turunjlari sirkori sopol bilan bezatilgan, binoning tashqi devori yuzasida 

"suls" uslubida insonni yaxshilikka undovchi soʻzlar bitilgan. Bino asosida foye, magazinlar, 

maʼmuriyat, vestibyul, kassa, axborotmaʼruza zali va boshqa texnik xizmat xonalari joylashgan. 

1qavatda koʻrgazma va kinoleksiya zali (200 oʻrindiqli) bor. 

3. Abdurauf Fitrat hayoti va faoliyati. 

Abdurauf Fitrat (1886, Buxoro shahri, Buxoro Amirligi — 4-oktabr, 1938, Toshkent 

shahri, Oʻzbekiston SSR) — oʻzbek tarixchisi, filolog, tarjimon, yozuvchi, dramaturg va shoir, 

zamonaviy oʻzbek tili va adabiyoti asoschilaridan biri, Oʻrta Osiyo jadidchiligining taniqli 

vakillaridan biri, birinchi oʻzbek professori (1926). Jadidchilik miiliy maʼrifatparvarlik 

harakatining tarafdori. Turkiyada oʻqigan. Inqilobga qadar Oʻrta Osiyoni Rossiyadan ozod 

qilinishi harakatlarida faol qatnashgan, politsiya nazorati ostida boʻlgan. Dastlab eski maktabda, 

keyinchalik, Buxorodagi Mir-Arab madrasasida tahsil olgan. 1902–1903-yillarda haj safariga 

chiqqan, uni ado etgach Arabiston, Anatoliya (zamonaviy Turkiya), Kavkazorti, Eron, 

Afg‘oniston, Hindiston bo‘ylab sayohat qilgan. 1906–1908-yillarda Rossiyaning Qozon, Nijniy 

Novgorod, Yaroslavl, Moskva, Petrograd shaharlarida bo‘lgan. XX asr boshlarida bujudga kelgan 

„Tarbiyai atfol“ jamiyati ko‘magida 1908–1913-yillarda Istanbuldagi Voizon madrasasida tahsil 

olgan va qizg‘in ijod qilgan. 1908–1913-yillarda Turkiya dorilfununida o‘qiyotganda uning zukko, 

bilimdonligi professor-o‘qituvchilarni hayratga soladi. Unga Fitrat — Donishmand taxallusini 

beradilar. Turkiyadagi „Yosh turklar“ harakatidan ilhomlanib, Buxoroda „Yosh buxoroliklar“ 

partiyasini tuzgan, uning maʼnaviy rahnamosiga aylangan. Doʻsti va maslakdoshi Munzim bilan 

hamkorlikda buxorolik 70 nafar yosh turkistonliklarni Germaniyaning bir qator oliy taʼlim 

muassasalariga oʻqishga yuborgan. 

 

2-BILET 

1. O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi. 

1989-yil 21-oktyabrda respublika Oliy Sovetining XI sessiyasi “O‘zbekiston SSR davlat 

tili haqida” Qonunni qabul qilib, o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berdi. Qonunning qabul 
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qilinishi o‘zbek xalqi va respublikada yashovchi boshqa xalqlarning madaniy, ma’naviy va siyosiy 

hayotida ro‘y bergan muhim voqea edi. Qonun o‘zbek tili va madaniyatining rivojlanishiga 

imkoniyat yaratdi. Shu bilan birga unda respublika hududida yashovchi boshqa xalqlarning tillarini 

rivojlantirish imkoniyatlari ham belgilab berildi. 

2. Minorayi Kalon me’moriy yodgorligi haqida ma’lumot bering. 

Minorayi kalon (Katta minora) Buxoro shahrida bunyod etilgan eng go‘zal me’moriy 

yodogrliklardan biri. Uni Movarounnahr hukumdori Arslonxon 1127-yilda qurdirgan. 

Minoraning poydevori yer sathidan 9 metr chuqurlikda bunyod etilgan. U tosh va maxsus 

qorishmadan ko‘tarilgan. Balandligi 50 metr bo‘lgan pishiq g‘ishtdan terilgan bo‘lib, yuqori qismi 

atrofni kuzatish maqsaida 16 ta darcha ochilgan. Minora tepasiga uning ichiga qurilgan 104 ta 

aylanma zina orqali chiqaldi. Ushbu minora hamon ham savlat to‘kib, qad ko‘tarib turibdi. 

3. Jordano Bruno hayoti va faoliyati. 

Bruno (Bruno) - Jordano Filippo (1548, Nola 1600.17.2, Rim) italyan faylasufi, kosmologi 

va shoiri; panteizm namoyandasi. B. xristian ilohiyoti asoslari bilan birga N. Kopernik nazariyasini 

oʻrgandi. U yoshligidan turli nazariyalarga tanqidiy koʻz bilan qarab, har bir masala boʻyicha 

oʻzining mustaqil fiqolarini qaramaqarshi qoʻyadi. Baʼzan uning bunday mustaqil gʻoyalari 

cherkov va xristianlik aqidalariga zid keladi. Hurfiqoliligi uchun inkvizitsiya tomonidan 

qattiqtaʼqib qilindi. B. taʼqibdan qochib Neapoldan Rimga oʻtdi, soʻngra Shveysariya, Fransiya, 

Angliya, Germaniyada yashadi. Untlarda astronomiya, falsafa va mnemonika, yaʼni xotirani 

rivojlantirish sanʼatidan maʼruzalar oʻqidi. Sxolastik falsafaga, katolik cherkoviga qarshi asarlar 

yozdi. Oʻz taʼlimotini "Nola falsafasi" deb atadi. 1592 yilda rohiblar uni aldab Venesiyaga taklif 

qildilar va inkvizitsiya qoʻliga topshirdilar. B. dahriylik (yereslik)da ayblanib, 8 yil qamoqda yotdi. 

Lekin oʻz dunyoqarashidan qaytmadi. Katolik cherkovi B.ni gulxanda yoqib yubordi. B.ning 

dunyoqarashi yunon faylasuflari, N. Kopernikning geliotsentrik sistemasi taʼsirida shakllandi. U 

geliotsentrik gʻoyani yanada rivojlantirdi, Quyosh sistemasidan tashqarida tirik mavjudotlar 

yashaydigan olamlar borligi haqida zamonasi uchun dadil fiqolar bayon etdi. Hamma narsa 

harakatda, uzluksiz rivojlanishda, yeru osmonda tabiat qonunlari mavjud deb billi. Lekin xudo 

tabiatda — narsalarning oʻzida deb tushundi. B. fan uchun kurashdi. B.ning asosiy asarlari: 

"Gʻoyalar soyasi haqida" (1582), "Sabab, ibtido va yakkayuyagona haqida" (1584), "Cheksizlik, 

koinot va olamlar haqida" (1584), "Kuldagi ziyofat" (1584), "Pegas sirlari" (1585). 

39-BILET 

1. MDHni tashkil topishi. 

1991-yilning oxiriga kelib barcha sobiq respublikalar SSSR tarki bidan chiqqanligini e’lon 

qildilar. 1991- yil 8-dekabrda Rossiya, Ukraina va Belarus rahbarlari yig‘ilib, SSSR siyo siy birlik 

sifatida tugatilganligini va Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) tuzil ganligini tasdiqladilar. 

1991-yil 25-dekabr kuni SSSR prezidenti M. Gorbachyov davlat boshlig‘i vakolatlarini o‘zidan 

soqit qilganligi to‘g‘risida bayonot berdi. 1991-yil dekabrda Turkmaniston poytaxti Ashxobod 

shahrida beshta Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlarining uchrashuvi bo‘lib, unda a’zo 

davlatlarning tengligi va barchasining MDH ta’sischisi sifatida ittifoqqa qo‘shilishi ma’lum 

qilindi. 1991-yil dekabrda Qozog‘istonning Olmaota shahrida bo‘lib o‘tgan uchra shuvda 

Deklaratsiya qabul qilinib, SSSR xalqaro huquq subyekti va geosiyosiy reallik sifatida o‘z 

faoliyatini tugatganligi ta’kidlandi. Shu yil oxirigacha Boltiqbo‘yi respublikalari – Latviya, Litva, 

Estoniyadan tashqari barcha sobiq sovet respublikalari MDH tarkibiga kirdi. 

2. Aleksandriya mayog‘i haqida ma'lumot bering.  

Aleksandr Mayog`ill mil.av.283-yil qurulgan mayqonng bvalndligi 120 metr. Uning eng 

yuqor qismi gumbaz bilan qoplangan. Gumbaning ustiga dengiz xudosi Posidonning 7 metrlik 

haykali o`rnatildi. Gumbaznin sayqallangan granit ustunlar ushlab turgan uning ustki qismida 

kechasi bilan yoninb turgan mayoq olovi dengizchilarga uzoqdan ko`rininb turgan. Mayoq 

kemalarning aleksandriya shahri bandargohiga kirish xavsuzligini ta`minlagan. 
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3. Jaloliddin Manguberdi Vatan qahramoni. 

Oʻzbekiston hukumati Jaloliddin Manguberdining moʻgʻul bosqinchilariga qarshi kurashda 

koʻrsatgan miyelsiz jasorati, vatanga va oʻz xalqiga sadoqat va cheksiz muhabbatini qadrlash va 

uning porloq ruhini abadiylashtirish maqsadida "Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligini 

nishonlash haqida" qaror qabul qiddi (1998 yil). Qarorga koʻra, uning yurti Xorazmda Jaloliddin 

Manguberdiga haykal oʻrnatildi, yirik koʻcha, maydon, jamoa korxonalari va boshqalarga uning 

nomi qoʻyildi. Jaloliddin Manguberdi haqida videofilm, doston, pyesa va boshqa yaratilgan. 

"Jaloliddin Manguberdi" ordeni taʼsis etilgan. (2000 yil 30 avg .). 

 

40-BILET  

1. Parvon jangi haqida ma'lumot bering. 

Parvon jangi (1221) - Jaloliddin Manguberdining moʻgʻul bosqinchilariga qarshi olib 

borgan janglaridan biri. Jaloliddin oʻzining turli qabilalardan tashkil topgan qoʻshini (60—70 ming 

kishi) bilan moʻgʻullarga qarshi chiqib, Parvon yaqinida jang maydonini egallagan. U bu yerda 

turib dastavval Toharistondagi Valiyon (yoki Valishton) qalʼasini qamal qilayotgan moʻgʻul 

qoʻshinini tormor etgan. Chingizxon Jaloliddinga qarshi Shiki-Xutuxu noʻyon boshchiligida 

qoʻshin (30 ming , boshqa manbaga koʻra, 45 ming kishi) joʻnatgan. Parvon jangi moʻgʻullarning 

bu urushdagi eng katta magʻlubiyati boʻlgan. Moʻgʻullar bosib olgan koʻpgina shaharlarda xalq 

qoʻzgʻolon koʻtarib moʻgʻul noiblarini oʻldirganlar. Ammo, Parvon jangidagi gʻalaba Jaloliddin 

uchun halokatli oqibatlarga olib kelgan. Jangdan soʻng Jaloliddinning lashkarboshilari oʻlja 

(ajoyib arab oti) ustida janjallashib qolganlar. Jaloliddin ularni tinchita olmagan. Sayfuddin 

Agʻroq, Aʼzam malik va Muzaffar malik uni tark etganlar. Jaloliddinning yonida faqat Amin 

almulkgina oʻz qangʻlilari bilan qolgan 

2. Olimp xudosi Zevs haykali haqida ma'lumot bering. 

Afsonalarga ko‘ra, yunon xudolari Olimp tog‘ida yashaganlar. Zevs xudolarning oliysi va 

odamzotning «otasi» hisoblangan. Uning nomi «yorug‘ osmon» degan ma’noni anglatgan. 

Qudratli Zevs sharafiga yunonlar 4 yilda bir marta mashhur sport musobaqalari — Olimpiya 

o‘yinlarini o‘tkazganlar. Yunonlar Zevsga atab ibodatxona va haykal bunyod etganlar. Xudolar 

podshosi Zevs taxtda o‘tirgan holda tasvirlangan. O‘ng qo‘lida — ma’buda Nikaning haykali, chap 

qo‘lida — muqaddas burgut o‘rnatilgan podsholik hassasi, oltin libosga burkangan, tanasi fil 

suyagidan taroshlangan, ko‘zlari qimmatbaho toshlardan yasalgan Zevs haykalining balandligi 12 

metr edi. Haykal shu darajada mahorat bilan ishlanganki, uni tomosha qilgan kishining 

tashvishlari, g‘am-g‘ussalari tarqalib ketgan. 

3.  O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov hayoti va faoliyati. 

Islom Abdug’aniyevich Karimov (1938-yil 30-yanvar Samarqand shahri - 2016-yil 2-

sentabr Toshkent shahri) - davlat va siyosat arbobi, O’zbekiston Respublikasi birinchi 

prezidentidir. Hayoti va faoliyati. I.Karimov xizmatchi oilasida tug’ilgan. O’rta Osiyo politexnika 

instituti (1960), Toshkent xalq xo’jaligi institutini (1967) tugatgan. Mehnat faoliyatini1960-yilda 

Toshkent qishloq xo’jaligi mashinasozligi (“Tashselmash”) zavodida master yordamchiligidan 

boshladi. So’ng mazkur korxonada master texnolog, 1961-yildan 1966 - yilgacha V.P. Chkalov 

nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida muhandis, yetakchi muhandis - 

konstruktor bo’lib ishladi.1966-yilda O’zbekiston davlat plan komitetiiga ishga o’tib, bosh 

mutaxassislikdan respublika Davlat plan  komiteti  raisining  birinchi  o’rinbosarigacha  bo’lgan  

yo’lni  bosib  o’tdi.  1983-yildan  O’zbekiston  SSR Moliya  vaziri  ,  1986-yildan  O’zbekiston  

SSR  ministrlar  Soveti  raisining o’rinbosari  -  Respublika  Davlat  plan  komitetining  raisi,  1986-

89-yillarda O’zbekiston KP Qashqadaryo viloyat komitetining birinchi kotibi, 1989-yil iyunida  

O’zbekiston  KP  MK  birinchi  kotibi,  1990-yil  24-martida O’zbekiston SSR Oliy Kengashining 

sessiyasida Islom Karimov O’zbekiston  SSR prezidenti etib saylandi. Siyosiy faoliyati. 1991-yil 

31-avgustda Karimov tarixiy voqea -O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e’lom 
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qildi. 1991-yil 29- dekabrda muqobillik asosida o’tkazilgan umumxalq saylovida Karimov 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylandi. 1995-yil 26-martda bo’lib o’tgan umumxalq 

referendumi yakunlariga ko’ra, Karimovning prezidentlik vakolati 2000 - yilga qadar uzaytirildi.  

2000-yil 9-yanvarda u muqobillik asosida Ozb. Res. Prezidenti etib qayta saylandi. Ilmiy faoliyati.  

I.Karimov O’zbekiston FA akademiyasi  (1994), shuningdek,  iqtisod,  fan,  ta’limni  

rivojlantirishga  qo’shgan  ulkan  hissasi uchun o’ndan ortiq xorijiy mamlakat universitet va 

akademiyalrining faxriy fan  doktori,  professor  hamda  akademikligiga  saylangan.  Uning 

“Ozbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li” (1992), “Yangi uy qurmay turib,  eskisini  

buzmang”  (1993),  “O’zbekiston  -  bozor  munosabatlariga o’tishning  o’ziga  xos  yo’li”  (1993),  

“Bizdan  ozod  va  obod  vatan  qolsin” (1994),  “Istiqlol  va  ma;naviayt”  (1994),  “Barkamol  

avlod  orzusi”(1998), “Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q” (1998), “Tinchlik uchun kurashmoq kerak” 

(2001)  va  boshqa  asarlarida  iqtisodiyot,  ijtimoiy-siyosiy  taraqqiyotning dolzarb masalalari 

tadqiq qilingan, O’zbekistonning ichki va tashqi siyosati ilmiy asoslab berilgan, hozirgi va 

istiqboldagi vazifalar ko’rsatib o’tilgan. O’zbekistonning  birinchi  prezidenti  Islom  Karimov  

2016-yil  2 - sentabrida  Toshkent  vaqti  bilan  soat  20:55  da  Toshkent  shahrida  bosh miyada 

tiklanmaydigan o’zgarishlarga va poliorgan yetishmovchiligiga olib kelgan miya qon 

aylanishining o’tkir buzilishi (insult) oqibatida vafot etdi. 

 
To‘liq qo’llanmani ushbu havola orqali yuklab olishingiz 

mumkin. Buning uchun ushbu yozuv ustiga bosing! 
https://maktabim.uz/?p=1215 
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