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КІРІСПЕ
1. Қазақстан тарихының мәні мен маңызы
Қазақстан тарихы Орта Азия халықтарының бір бҿлігі ретінде жҽне жеке
тҥрі ретінде соңғы 150 жыл ішінде дҥниежҥзілік этнография тҥркология
мҽдениеттану,
археология,
ҽлеуметтік
антропология
жҽне
тарих
ғылымдарының зерттеу объектісі болып отыр. Қазақстанның тарихы кҿшпелі
тҥркі халықтарының тарихы ретінде бірнеше тарихи фактілерге байланысты
зерттеушілердің назарын ҿзіне аударып отыр.
1. Қазақстан территориясының ҧзаққа созылған тарихи жылдарда алып дала
императорларының қҧрамына кіруі.
2. Қазақ этносының ҽртҥрлі халықтардың қосылуы жҽне араласуы негізінде
қалыптасуы.
3. Қазақ халқының кҿшпелі экономикасының номадизмді зерттеушілер ҥшін
классикалық ҥлгі болып қалуы.
4. Қазақтардың тілі мен ауызша мҧралары тҥркологтар ҥшін баға жетпес қҧнды
дерек болуы.
5. Қазіргі қазақ территориясында соңғы жҥздеген жылдар бойы орыс жҽне тҥрік
мҧсылман мҽдениетінің аралас ҿмір сҥріп бір-біріне ҽсер етуі.
6. 20ғ.бастап қазақтарға деген қызығушылық ҿктемдік тҽртіптің коммунистік
тҽжірбиелердің қҧрбандары ретінде ҿсе тҥсуі.
Ҿткен ғасырдағы зерттеушілердің бірі неміс ғалымы В.В. Радлов алғашқы
болып қазақтың кҿшпелі қоғамының жетілмегендігі, тағылығы жҿніндегі қате
тҥсініктерге қарсы шықты. Ол бҧл туралы «біз бҧл жерде отырықшы халықтың
мҽдениетіне қарсы тҧрған ҿркениеттің сатысы мен істес болып отырмыз. Қазақ
қоғамында ҥстемдік қҧрып отырған анархия емес тек ҿзіне ғана тҽн біздікінен
ҿзгеше жҽне барынша реттелген мҽдени қатынастар»- деп жазады.
Қазақстан тарихы кҿп жылдық отаршылдық бҧғауынан босап, енді
халықтың тарихи санасын объективті тҧрғыда қалыптастыруға міндетті.
Қазақстан тарихының бҥгінгі кҥнгі басты мақсаты - Қазақстандық патриотизм
мен ҧлттық намысты қалыптастыру.
2. Қазақстан тарихының деректері
Тарихи дерек дегеніміз - адамзат қоғамының тарихына куҽ болатын
ҿткеннен қалған кез-келген ескерткіш. Тарихи деректерді пайдалану ҥшін
ондағы мҽліметтерді бір жҥйеге келтіріп, оның ақиқаттық деңгейін анықтап алу
қажет. Тарихи деректің тҥрлері:
1. Заттық деректер: еңбек құралдары, тұрмыстық заттар, қару- жарақтар,
архитектуралық ескерткіштер.
2. Этнографиялық деректер: салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, нанымсенімдер.
3. Лингвистикалық деректер: тілі, жер-су атаулары.
4. Ауызша деректер: аңыздар, жырлар, мақалдар.
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5. Жазбаша деректер: а) Антик ғалымдарының жазбалары: (Геродот,
Страбон, Птолемей).
ә) Ежелгі қытай деректері (Сыма Цян).
б) Ежелгі түрік деректері (Күлтегін, Білге қаған жырлары).
в) Еуропалық жазба деректері (Плано Карпини, Гильом де Рубрук, Марко
Поло).
г) Мұсылман елдерінің деректері (Әл Ыдырыси, Әл Масуди т.б.).
д) Ежелгі орыс деректері (Игор жорығы туралы жыр).
е) Дала тарихнамасы: (Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарихи Рашиди», Мұхамед
Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік», Қадырғали Жалаири «Жылнамалар
жинағы» т.б.).
3. Қазақстан тарихының тарихнамасы
Тарихнама дегеніміз- тарих ғылымының зерттелу тарихы. Қазақстанның
ежелден бергі жҥйелі тарихын жазу тҽжірбиесін алғаш бастаған А.И. Левшин
болды. Оның «Қырғыз-қайсақ немесе қырғыз-қазақ ордалары туралы жазбалар»
еңбегі сол кездегі тарихи этнографиялық ҽдебиеттің басталуы болды. Қазақстан
тарихы бойынша жалпылама еңбектер, бағдарламалар, оқулықтар жасау Кеңес
дҽуірінде басталды. Бҧл ғылымның қалыптасуы кезеңіндегі қиындықтарға
қарамастан 1920 жылы А.П. Чулошниковтың «Қырғыз-қазақ халқының тарихы
туралы очерктері», 1925 жылы М.Тынышпаевтың «Қазақ халқының тарихы»
еңбегі, 1935 жылы С.Д. Асфендияровтың «Ежелгі заманнан бергі Қазақстан
тарихы» еңбегі жарық кҿрді. Онда автор революцияға дейінгі Қазақстан
тарихның кезеңдерін ашып кҿрсетеді. Қазақстанның Ресейге ҿз еркімен
қосылғаны жҽне оның прогрессивті процесс екендігін теріске шығарады.
Қазақстанның кҿне замандағы 19 ғасырда 70 жылдарына дейінгі тарихын 1941
жылы жарық кҿрген М.В. Вяткиннің Қазақ ССР тарихының очерктері қамтиды.
1943 жылы кҿне заманнан бҥгінгі кҥнге дейінгі ҚазақКСР тарихының бірінші
басылымы шығарылды, бірақ кезінде бҧл еңбек ҥлкен сынға ҧшырады. 1947
жылы шыққан жаңа басылымы да сынға ҧшырап, оның авторларының бірі
Е.Бекмаханов репрессияға ҧшырады. 1977-80 жылдары Қазақ КСР тарихының 5
томдығы жарық кҿрді. 1990 жылдардан бастап кҿптеген жаңа оқулықтар
жазыла басталды.
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1-ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН ЕЖЕЛГІ ДӘУІРДЕ
Дәуірдің ерекшеліктері:
- Тас дҽуірінде адамзаттың дамуы тарихқа дейінгі кезеңде 3 бағытта
жҥрді:
1. Антропогенез – адамдардың маймыл тҽрізді ҥлгіден қазіргі адам
кейпіне келуі.
2. Техногенез – ҿңдеу техникасымен еңбек қҧралдарын пайдаланудың
дамуы.
3. Социогенез – бҧл адамзат қоғамының қарапайым тобырдан кҥрделі
қауымдық коллективке кҿшуі;
- Тҧтынушы шаруашылықтан - ҿндіруші шаруашылыққа ҿту (егіншілік,
мал шаруашылығы, қол ҿнер);
- Металлдар мен алтын ҿндірісін игеру;
- Мал шаруашылығының дамуы, оның жетекші шаруашылыққа айналуы;
- Патриархалдық қатынастың дамуы, жанҧялық меншіктің дамуы.
1.1 Қазақстан тас дәуірінде
Адамзаттың ең алғашқы қолданған қҧралы 2,5 млн. жыл шамасында.
Ертедегі адамдардың жасаған қҧралдарының материалдарына қарап
археологтар алғашқы қауымдық қҧрылыс кезеңін ҥш кезеңге бҿледі. Адамзат
тас қасиетін жете білген. Материалды таңдап алу кҿп жағдайда қҧралдың неге
арналатынына байланысты болған. Тҥрі мен ерекше сипатына қарай тас
бҧйымдар: шапқыш чоппер, қырғыш, ҥшкіртас, соққыш, бҧрғы т.б. бҿлінген.
Қазақстанның баяғы замандағы тҧрғындары эволюциялық дамуы
жағынан Ноmo Habilis (епті адам) фазасына сҽйкес келетін питекантроп пен
синантроптың замандастары отты тҧтатып, оны сҿндірмей жағып отыруды
білген, ірі жҽне уақ жануарларды аулаумен айналысып, ҿсімдік тағамдарын
жинаған. Қоғамдық қатынас тҥрі- алғашқы қауымдық тобыр.
Палеолит- ерте тас ғасыры кезеңінің ерекшеліктері (б.э.д. 2,5 млн.12мыңжылдық)
Тарихи кезеңі

Адам
эволюциясы

Еңбек құралдарын
ӛңдеу

Дошель
(олдувай
кезеңі)

Homo habilisшебер адам

Шель жҽне
ашель
дҽуірлері

Homo erectusтік жҥруші
адам

Салмақты
қарабайыр кескіш
қҧрал-чоппер,
чоплинг- қол
шакпқы
Дҿңгелек
ҿзектастан(нуклеус)
Жасау ҽдісі кең
тарады. Тілгіштер,
қырғыштар
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Қоғамдық
қатынастардың
түрлері
Алғашқы қауымдық
табын, тобыр

Кейінгі ашель
жҽне мустье

Ориньяк,
салютре,
мадлен

Аналық қоғамның
белгілері байқала
басталды. Ҥлкен
қауым
Homo sapiens
саналы адам

Дротиктер,пышақ
тіліктер, 20-ға тарта
тҥрлі найза сҥңгінің
ҧштары тескіш,
кескіш

Рулық қауым

Мезолит- орта тас ғасырының ерекшеліктері: Микролиттердің пайда
болуы, садақ пен жебенің пайда болуы.
Неолит- жаңа тас ғасырының ерекшеліктері: тастың қасиетін жете
меңгеру (жылтырата тегістеу, қыру, бҧрғылау), тҧтынушы шаруашылықтан ҿндіруші шаруашылыққа ҿту (егіншілік, мал шаруашылығы, қол ҿнер), Ттйпа
жҽне тайпалық одақтардың қалыптасуы.
1.2 Қазақстан қола дәуірінде
Б.э.д. III мыңжылдықта Қазақстан жерін мекендеген қауым металды
ҿндіруді кең кҿлемде колға алды. Сол себептен б.э.д. IV-III мың жылдықтар
"энеолит" яғни "мыстас" дҽуірі деп аталады. Кейін мысқа қалайыны қосу
арқылы сапасын жақсартқан. Қола дҽуірі- б.э.д. 2-1 мыңжылдықтар.
Қола дҽуірі тайпаларының мҽдениетінің ерекшеліктері
кезеңдері

Кезеңнің сипаттамасы

Ерте
дҽуірі

уақыт
аралығы
қола Б.э.д.18-16
ғғ.

Орта
дҽуірі

қола Б.э.д.1513ғғ.

Мал санының кҿбеюі, бақташылық мал
шаруашылығы, қоланың дамуы, тҧрақты
жерлеу ғҧрпы – ҿлікті сол жағымен жатқызып
жерлеу, қҧрбандық қҧралдары

Кейінгі
дҽуірі

қола Б.э.д.12-9ғғ. Жартылай кҿшпелі мал шаруашылығынан
кҿшпелі мал шаруашылығына ҿту, айырбастың
дамуы, теңсіздіктің пайда бола бастауы, табу
ҽдет-ғҧрпы, дҿңгелек жертҿлелер

Комплексті
егін-мал
шаруашылығы,
отырықшы ҿмір сҥру, ҿлікті ҿртеу мен
жатқызып жерлеу ғҧрпы
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2-ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН ЕРТЕ КӚШПЕЛІЛЕР ДӘУІРІНДЕ
Дәуірдің ерекшеліктері:
- Еуразия даласында кҿшпелі шаруашылықтың қалыптасуы;
- Қазақстан территориясында кҿшпелі шаруашылықтың ҥш тҥрінің
қалыптасуы- кҿшпелі шаруашылық (Батыс, Орталық Қазақстан), жартылай
кҿшпелі мал шаруашылығы (Солтҥстік, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Алатау,
Ҧлытау, Қаратау жоталары); Отырықшы мал шаруашылығы (Оңтҥстік
Қазақстан, Сырдария, Шу, Талас, Іле);
- Темір технологиясын игеру.
2.1 Сақ қоғамы
Жартылай кҿшпелі мал шаруашылығы кҿшпелі мал шаруашылығына
ауысты. Тарихта жаңа кезең – ерте темір дҽуірі басталады. Геродот, Страбон
деректері бойынша б.з.б. VIII – IVғғ. Қазақстанның негізгі бҿлігін сақтардың
тайпалары мекендеген. Гректер бҧларды «Азиялық скифтер» деп атады. Иран
жазбаларында «жҥйрік аттылар», парсылар «қҧдыретті еркектер» деп атады.
Сақтардың 3 түрі:
- Парадария сақтары – теңіздің аржағынан келгендер. (Қара теңіздің
солтҥстігі)
-Хаомоварға сақтары – Хаома сусынын дайындайтын сақтар (Мҧрғаб
ҿзені, Алтай тауы)
-Тиграхауда сақтары – шошақ бҿрікті сақтар (Сырдарияның ортаңғы
ағысы, Тянь-Шань, Жетісу)
Сақ қоғамы 3 топқа бӛлінді:
- Жауынгер – ҽскери топ (тҥсі-қызыл, таңбасы –сҥңгі мен оқ)
- Абыз – діни адамдар (тҥсі ақ, таңбасы-табақ)
- Малшы, егінші– (тҥстері – сары, кҿк, таңбалары-соқа мен қамыт)
Патша, кӛсем – жауынгер тобынан сайланды. Билікті ең жауынгер (ер,
ҽйел) жҥргізді.
2.2 Номадизм
Номадизмнің пайда болу себептері: географиялық ортаның ҽртҥрлілігі,
қоршаған ортаға бейімделген топтың болуы, кҿлік ретінде қолданылатын
жануарлардың болуы, дамыған мҥліктік дифферинциация;
Еуразия далаларында бақташылыққа, одан кейін кҿшпелі мал
шаруашылығына ҿтуге жылқы елеулі ҽсер етті. Жылқыны тамақ, ҽскери қҧрал
ретінде пайдаланды. Жылқы басқа малдарды қорғады, басқа біреуден малды
тартып алуға кҿмектесті, басқа малдарды шҿппен қамтамасыз ету ҥшін қалың
қарды тҧяғымен бҧзды. Еуразия далаларындағы жылқы бағуға негізделген ең
алғашқы шаруашылық- мҽдени жҥйе элементтері неолит- энеолит дҽуірлеріне
жатады.
Б.з.д. 1 мыңжылдықта мал шаруашылығы басты шаруашылық тҥріне
айналды. Сақ пен ғҧн кезеңдерінде мал шаруашылығы бірнеше формада болды.
11

Бірінші тҥрі шҿлейт жерлермен байланысты, себебі мҧндай жерде жер
ҿңдеумен айналысу мҥмкін емес еді. Екінші шаруашылық тҥрі- жартылай
кҿшпелі мал шаруашылығы жҽне ҥшінші тҥрі отырықшы мал шаруашылығы,
мҧнда негізінен егіншілікпен айналысты.
Номадизмнің ерекшеліктері:
1. Мал шаруашылығының басты тҥр болуы;
2. Табиғи факторға тҽуелділік- экстенсивті шаруашылық сипаты;
3. Мерзімді- маусымдық кҿшіп- қонуы;
4. Кҿшке халықтың кҿп бҿлігінің қатысуы;
5. Шаруашылықтың натурал формасының басым болуы;
Номадизмнің мәні: кҿшпелі қоғамның ҽр мҥшесі ҽскери адам.
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3-ші тақырып. ҤЙСІН, ҚАҢЛЫ, ҒҦН ДӘУІРІ
Дәуірдің ерекшеліктері:
- Ерте таптық қатынастардың қалыптасуы;
- Ертемемлекеттердің қалыптасуы;
- Орталық Азия тайпаларының жаппай кҿшуі жҽне Қазақстанның шығысирандық тайпаларының тҥркіленуі.
Ертетаптық қоғамның белгілері:
- тапқа бҿліну шығу тегіне, айналысқан кҽсібіне байланысты жіктелуі;
- жеке меншік ҽлеуметтік жіктелудің басты критерийі емес;
- салық жҥйесінің болуы немесе билеуші топ, мемлекет алдында, билеуші
топтар алдында бағынышты топтың белгілі бір міндеттер атқаруы.
Ғұн, үйсін, қаңлы қоғамдарында мемлекеттік белгілердің қалыптасуы:
1. Малға деген жеке меншіктің қалыптасуы;
2. Монархиялық билік институты, биліктің мҧрагерлік жолмен берілуі;
3. Тҧрақты ҽскердің болуы;
4. Рулық негізге негізделген ҽкімшілік жҥйесінің қалыптасуы;
5. Қоғамдағы адам қарым- қатынасын реттейтін хҧқҧқтық ережелердің
қалыптасуы;
6. Бюрократиялы-шенеунікті аппараттың болуы.
3.1 Ғҧн ертетаптық бірлестігі және олардың әлемдік тарихтағы орны
Б.э.д. I мыңжылдығы ортасында Алтай, Оңтҥстік Сібір мен Шығыс
Қазақстан территориясында «ғҧн» деген атпен белгілі ертемемлекеттік
бірлестік қалыптасты. Б.э.д. 70ж. ҥйсін, ухуань, динлиндер кҿшпелі тайпалары
Қытаймен одақтасып ғҧндарға қарсы шықты. 55ж. Ғҧн мемлекеті Оңтҥстік
жҽне Солтҥстікке екіге бҿлінді.
Батысқа жылжыған ғҧндар 4ғ. 70-ші жылдарында оңтҥстік- шығыс
Еуропаға аяқ тіреді. 376ж. Римге жақындады. Атилла бастаған ғҧн ҽскері Рим
империясының орталық бҿлігін талқандады.
Ғұндар бастаған «Халықтардың ұлы қоныс аударуы» әлем тарихында
жаңалықтар әкелді:
1. ҽлем тарихында ортағасырдың қақпасының ашылуы;
2. феодалдық дҽуірдің басталуы;
3. қҧл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап Еуропада ҧлттық
мемлекеттердің пайда болуы;
4. Қазақстанның шығыс-ирандық тайпаларының тҥркіленуі.
Ғұн қоғамы: жоғары биліктің атқарушысы - "шаньюй" (жҽңгір, шоң –
кҿктің ҧлы). Негізгі қҧрамы 24 кҿшпелі рудан тҧрады (билер, ру басылар)
руларға "тҥмен басылар" бекітілді.
III-VI ғ. Орталық Азиядағы ғҧн ҥстемдігі тиылды. 453ж. Атилла ҿледі.
Шаруашылығы – мал ҿсіру (жылқы), аңшылық кҽсібі, саудасы –
керамикадан жасалға қҧмыралар жҽне қытай жібегі.
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3.2 Ҥйсін мемлекеті
Б.з.б. IIғ. Жетісу Орта Азиядан келген ҥйсіндер мекендеді. Негізгі мекені
- Іле алқабы. Батыста – Шу, Талас (қаңлылармен шектесті). Шығыста –
ғҧндармен шектесті. Оңтҥстікте – Ферғанамен шектесті. Астанасы - Қызыл
Аңғар (Ыстықкҿл). Басшысы – Гуньмо.
Сыртқы саясаты: қытаймен дипломатиялық, туыстық қарым-қатынас.
(Ҥйсін Гуньмосы Қытай ҥйсін ханшасына ҥйленген).
Шаруашылығы: - отырықшы, кҿшпелі.
Баспанасы: - Отырықшы ҥйсін - қам кірпіш, кҿшпелі ҥйсін - киіз ҥй.
Қорғандардың үш тобы: -Ҥлкен-диам. 8м, биікт. 15м. (алтын қару, қыш
ыдыс). Орта қорған- диам. 15м, биікт. 4м. (ағаш ыдыс, темір қару). Кіші қорған
–диам. 10м, биікт. 1м.(темір пышақ, қыш ыдыс).
3.3 Қаңлы (Кангюй) мемлекеті
Қаңлы қытайша (Канцзюй) жазба деректерінде б.з.д. 2ғ. айтылды.
Сыртқы саясаты: Жібек жолының Сырдария бойымен жоғарыда
Солтҥстік Батысқа қарай – Кавказ бен Қаратеңіз, тҥскейге – Иран мен Таяу
Шығыс, Ҥндістанға белсенді билік жҥргендерін қазба кезінде табылған
олжалар дҽлелдейді.
Этникалық сипаты жӛнінде: А.М. Бернштам: қаңлылар тҥркі тілді
халық,
Б.А. Литвинский: Қаңлылар иран тілді сақтар ҧрпағы (себ:былғары киімді
сауытты адамдар), басқа зерттеушілер: Солтҥстік мал ҿсіруші тайпалары
қатарына жатқызады
Қару – жарақтары: Ҧшы ҥшкелденіп келетін ҧзын найзалар қынабы
белдікке қос таспамен бекітілген екі жҥзді ҧзын семсерлер, жебесі ҥш қырлы
оқтары бар қҧрама садақтар.
Археологиялық ескерткіштері: Кең бҿлігі садақтың ҿзіне, екі бҿлігі
оқтарға арналған ҥш бҿлімді қорамсақ. Қорымдар: - Қауыншы жҽне (Ташкент
аймағы).Отырар - Қаратау мҽдениеті. (Сырдария орта ағысы мен Қаратау,
Таласқа дейін). Мекен жайлары: оба қорымдарымен қоршалған (Жаушықҧм,
Жаманторғай, Тҿребай-Тҧмсық).
Шаруашылығы: темірді балқытып, тҧрмыс заттарын жасаған. Сҥйектен
бойтҧмарлар жасаған. Керамика негізгі материал болған. Алтын мен қоладан
(бҧйымдар, ҽшекейлер). Мал ҿсіру (жылқы, қой, ешкі), аң аулау (елік, таутеке,
арқар, ақбҿкен).
Сыртқы саясаты: Қытай, Парфия, Рим, Кушан елдерімен саяси,
экономикалық, мҽдени қарым- қатынаста болған.
Шаруашылығы: темірді балқытып, тҧрмыс затын жасаған. Сҥйектен
бойтҧмарлар жасаған. Керамика негізгі материал болған. Алтын мен қоладан
(бҧйымда, ҽшекейлер). Мал ҿсіру (жылқы, қой, ешкі), аң аулау (елік, таутеке,
арқар, ақбҿкен)
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4-ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДАҒЫ ТҤРІК ДӘУІРІ
Дәуірдің ерекшеліктері:
- 6 ғасырда тҥрік ҿркениетінің дамуындағы жаңа кезеңнің басталуы;
- Қазақстан территориясында жергілікті екі мҽдениет отырықшы жҽне
кҿшпелілікке негізделген біртҧтас шаруашылық жҥйесінің қалыптасуы;
- Алтайдан Донға дейін созылған кеңістікте дала мҽдениетінің
қалыптасуы;
- Тҥрік дҽуірі -бірҽлеуметтік қҧрылымға, рулық негізге қҧрылған
мемлекеттердің ҿмір сҥруі.
4.1 Тҥрік қағанаттарының саяси -экономикалық дамуы, әлеуметтік
қҧрылымы
Түрік қағанаты (552-603жж.)
Халықтардың Ҧлы қоныс аударуы Орта Азияға, Қазақстанға, Шығыс
Еуропа Халыққа саяси ҿзгеріс ҽкеледі (II – Vғғ.) дҽуірі.
Генеалогиялық жағынан ғҧн қауымдастығына енген рулардан сақталған,
VIғ. ортасына дейін мемлекет қҧрамында болған тҥрік тілдес кҿшпелілер
тайпалар саяси аренада 542ж. Тҥрік қағанаты империясын қҧрады.
Ҿздерін ерекше жаралған деп сезінген тҥріктер Кҥлтегін жазуында:
"Жоғарыда–Кӛк аспан, ал тӛменде қара жер жаратылғанда, ол екеуінің
ортасында адам баласы ӛмірге келді. Адам баласының үстінен патшалық
қылып, менің аталарым–Бумын қаған, Естемиш қаған отырды. Олар
мемлектті сақтап түркі елінің заңдарын бекітті"- деп басталады немесе
араб тарихшысы Әл- Жағиз: «Түркілер–аз қозғалып, бір орында отыра беруді
жек кӛретін халық. Олардың ойында жаугершілік, олжа іздеу, ӛзге елдерді
бағындыру»-деп кӛркемдейді. Vғ. тҥркі тілдес халықтардың территориясы–
Солтҥстік Монғолиядан Шығыс Европаға дейін, Оңтҥстік Амударияның оң
жағалауын дейін алып жатқан.
- 542ж. қытай шежіресінде "тҥрік" атауы аталады. 546ж. Алтайда соғысқа
50 мың ҥйлі теле тайпасы жеңіліп, тҥріктерге қосылуы, тҥріктерді кҥшейтеді.
- 552ж. Тҥрік қолбасшысы Бумын жеңеді, ҿздерін бҧрын билеген жужан
аварларға қарсы кҥрес шығады, тҥрік қағанаты қҧрылады. Негізін салушы
Бумын. 553ж. Бумын - қаған қаза табады. Мҧрагері–Мҧқан қаған (553-572)
Мҧқан қаған кезінде VIғ. Тҥрік қағанаты Маньчжуриядағы қидандарға,
солтҥстіктегі Енисей Қырғыздарына Шығыс Солтҥстік Қытайға қарсы шығып,
жеңіске жетеді. Осыдан мықты мемлекетке айналды. Тҥріктер Орта Азияға
аттанар жолда (Солтҥстік Ҥндістан мен Шығыс Тҥркістанға дейінгі
территориядағы) эфталиттер қарсылығына кездеседі. 561-563жж. Тҥрік-Иран
келісімі эфталиттерге қарсы).
587ж. Тҥріктер эфталиттерді жеңеді (Бҧхарда). Жібек жолы тҥріктер
қолында қалады. Иран, Парсы кедергі болады. Батысында Византия – Тҥрік
ҽскери одағы пайда болады.
603ж. Тҥрік қағанаты ҽлсірейді (ішкі тартыс). Батыс Тҥрік бҿлініп
шығады. Территориясы Шығыс Тҥркістан, Ҽмудария, Еділ, Солтҥстік Кавказ.
Батыс Түрік қағанаты (603-704жж.)
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Этникалық құрамы: он тайпа (он оқ будун), Шығысында–5 тайпалы
дулу, батысында– 5 тайпалы нушабилер тҧрған. Астанасы Суяб (Тоқмақ қаласы
Қырғызстан Шу ҿзенінің бойы). Жазғы ордасы- Испиджаб қаласы (Сайрам).
Лауазымдары- қаған, жабғу, шад, елтебер қаған ҽулетіне ғана тҽн болды.
Сот қызметін атқарушы –тарқан, халқы қара бодан (еркін малшы).
Батыс Тҥріктің ең мықты қағандары- Жҽғҧй (610-618), Тоқ жабғу (618630)
Батыс Тҥрік Тоқарысқа, Ауғаныстанға қарсы шығады. Мақсаты-қҧл
иелену. Салық жинаушы–тудун (қағанның орынбасарлары)
- 640-657жж. ішкі тартыстар кҥшейіуінен қағанат ҽлсіреді.
- Тан империясы Жетісуды тартып алады.
- 8ғ. басында тҥркештер саяси жетекші болады.
Түркеш қағанаты (704-756 жж.)
Ҥш- Елік қаған (699-706жж.) Жетісуда билік қҧрды.
Тҥркеш қағанаты Тҽшкент, Тҧрпан, Бесбалықта билігін жҥргізді.
Бас астанасы Суяб, Шу ҿзені бойы, екінші астанасы Кҥңгіт, Іле ҿзенінің
жағалауында. Елді ҽр бҿлікте 7 мың ҽскері бар, 20- еншілікке бҿледі.
Осы кезеңде арабтардың 705ж. Бҧхарға жорығы осы одақтың
араласуынан сҽтсіз аяқталады. 706-711жж. Сақал қаған (Ҥш Елік қағанның
баласы) мҧрагері болады.
- Ішкі саясатында таққа талас.
- Сыртқы саясатында Тан империясы мен араб соққылары.
- 711ж. Болучи шайқасы (Жоңғария) Тҥркеш пен Шығыс тҥркеш
қапағаны арасында қақтығыс. Шығыс қағанаты жеңеді.
Сҧлу қаған (715-738жж.) тҧсында Тҥркеш қағанаты кҥшейеді. Билік қара
тҥркештер қолына кҿшеді. Ордасы - Тараз.
Арабтар ( батыста ) - Сҧлу қаған -- Тан империясы (шығыста).
- 723ж. Тҥркештер (жеңеді) - Араб (жеңіліп, Сҧлуға Ҽбу МҧзахимСҥзеген деген лақап ат береді).
- 736ж. Араб (жеңеді) - Тҥркеш (жеңіліп, Сҧлу қаған ҿз қолбасшысы БағаТархан қолынан ҿледі).
- 746ж. Қарлҧқ (жеңеді)- Тҥркеш. Қытай (жеңеді) - Тҥркеш. Тҥріктердің
екі жағынан шапқыншылық
- 751ж. Тараз (Атлах қаласы). Араб жеңеді. Қытай (жеңіледі) – Тҥркеш
Талас шайқасы (Зияд ибн Салих) (Уао Сяньчжи).
- 756ж. Тҥркеш қҧлады, қарлҧқ кҥшейеді.
Қарлұқ мемлекеті (756-940жж.)
Олардың V ғасырдағы территориясы: Алтай–Балхаш (кҿшпелі). Негізгі
территориясы бҧрынғы Батыс Тҥрік қағанатының жері.
Шығыста - Жоңғар Алатауы, Батыста – Сырдария, Солтҥтікте - Балқаш кҿлі
Оңтҥстікте - Ыстықкҿл. Қҧрамы –болат, шігіл, ташлық. Тайпа кҿсемінің
титулы - елтебер, жабғҧ.
VIIIғ. 776 жылы тҥркеш қҧрамына – қарлҧқ, оғыз, ҧйғыр, қимақ
тайпалары қосылып қарлҧқтар Жетісуда Қарлҧқ қағанатын қҧрды.
Астанасы- Суяб.
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Қарлҧқтар Қашқарияны (766-775жж.) басып алады, Ферғанаға (VIIIғ.
аяғы) ықпалын жҥргізеді.
Қағанат кҿсемі - жабғу, ал 840 жылдан кейін қаған.
Қҧрамы 9 тайпа – тухси, шығыл, азкіші, тҥркеш, халас, жарҧқ, барысхан,
иран тілді соғдылар болды.
VIII-Ⅹғғ. Мемлекетте тҥркілену процесі жҥрді (отырықшы- егінші) 840
жылы орталық Азияда енисей қырғыздары, ҧйғыр қағанатын жояды. Осы кезде
қарлҧқ жабғуы Испиджаб билеушісі білге қҧл қадыр хан ҿзін қаған деп
жариялады.
IX ғ. аяғы Араб
қарсы шығады. Испиджабты жеңеді. Ислам діні
кірді. Нҽтижесі Бағдаттағы араб халифатына сырттай бағынышты болды.
Баласағҧн талқандалғаннан кейін, 940 жылы қарлҧқ мемлекеті
талқандалды. Қарлұқтардың ыдырау себебі:
1. Оғыздарға күрес кезінде Чигил (Ыстықкӛл), Іле алқабында яғма
тайпалары ыдырайды.
2. Қашқар жағынан келген қатер. Яғни билікке талас.
4.2 Ҧлы Жібек жолының әлеуметтік-экономикалық маңызы
халықаралық қарым-қатынастың дамуына тигізген әсері

мен

VI–VII ғасырларда Қытайдан шығып, Жетісу мен Оңтҥстік Қазақстан
арқылы ҿтетін Жібек жолының бҿліктері жанданды. Жолдың бҧлай ауытқуын
бірнеше себептермен сипаттауға болады. Біріншіден, Жетісуда Орта Азиямен
жҥретін сауда жолдарын бақылайтын Тҥрік қағандарының ордалары болатын.
Екіншіден, Ферғана арқылы жҥретін жол VII ғасырда қырқыс салдарынан
қауыпты болып қалған еді, ҥшіншіден аса бай тҥрік қағандарымен олардың
айналасындағы кісілер, теңіздің арғы бетінен келген тауарларды аса кҿп
тҧтынатындар қатарынан саналатын.
Жетісу – Ұлы Жібек жолының Шығысқа шығатын басты қақпасы.
Испиджабтан шыққан керуендер шығысқа қарай бет алып, Шараб жҽне
Будухкент қалалары арқылы Таразға барады екен. Қазақстанның аса ірі
қалаларының бірі Тараз. Таразбен қатар Жамухат деген шаһар тҧрған.
Алқаптың жазық жағында Атлах қаласы бар, керуен жолының бір тармағы
Ыссық кҿлдің жағалауына шыққан.
Ұлы Жібек жолының Оңтүстік Қазақстан арқылы Батысқа шығатын
негізгі тармақтары. Егер Жібек жолымен батыстан шығысқа қарай жҥрсек,
оның Қазақстандағы учаскесі Шаштан (Ташкент) шығып Тҧрбат асуы арқылы
Испиджабқа, Сайрам (Сарьямға) келеді. Сырдария бойындағы керуен жолының
ҥстінде тҧрған қалалардың ірісі- Отырар болатын. Ал Женттен Қызылқҧм
арқылы Хорезм мен Ҥргенішке қаражол тартылып, Одан ҽрі Еділ бойымен
Кавказға асып кететін болған.
Жібек жолының Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы ӛтетін негізгі
арқауынан жол тарамдалып, терістік пен Шығысқа қарай, Орталық және
Шығыс Қазақстан аудандарына, кейін Сарыарқа атымен мәлім болған Дешті
Қыпшаққа, Ертіс жағалауы мен Алтайға, Монғолияға асып кетеді екен. Осы
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арамен атты кӛшпелілер тайпалары жүретін дала жолы ӛткен. Сӛйтіп
малға, жүн мен теріге, металға бай Орталық Қазақстан аймағы саудасаттық байланыс жүйесіне, оның ішінде халықаралық жүйеге тартылып,
кӛптеген керуен сүрлеулері арқылы Жібек жолы торабымен тоғысады.
Сауда мен тауарлары, ақша айналымы. Жібек жолы ҽуелгі кезде қытай
жібегін шетелдерге шығаруға қызмет еткен. Сосын реті келген кезде Рим мен
Византиядан, Ҥндістан мен Ираннан, Араб халифатынан, кейінірек Еуропа мен
Русьтен осынау кҥре жолмен мирри мен ладан, жасмин суы мен амбра,
кардамон мен мұқсат жаңғағы, женьшеньмен питонның ӛті, кілемдер мен
маталар, бояулар менминералды шикізат, гаухар мен яшма, янтар мен
құралдар, піл сүйегі мен «балық сояулары», құйма күміс пен алтын, ұлпандар
мен теңгелер, садақ пен жебелер, семсер мен сүңгілер т.б. кҿптеген заттар ҽрліберлі тасылып жатқан. Сауданың ең басты жиһазы жібек алтынмен бірге
халықаралық валюта болған, оны хандар мен елшілерге тарту еткен, жалдамалы
ҽскерге жалақы етіп берген, мемлекеттік қарызды сонымен тҿлеген. Қалада
тауар айырбасының негізгі ҥш бағыты: елдер арасындағы, қала мен оның
тӛңірегі арасындағы, қала мен кӛшпелі дала арасындағы бағыттары тоғысып
жатты.
Оның халықаралық қарым-қатынастың дамуына тигізген әсері. VII-XIV
ғасырларда елшілік жҽне сауда керуендерінің дені Жібек жолымен жҥретін.
Сан ғасырлар бойы жол тынымсыз ҿзгеріп отырған, оның бір учаскелері
айрықша маңыз алып, кҿркейіп жатса, екінші бір учаскелері жабылып, ондағы
қалалар мен сауда орталықтар, бекеттері қаңырап бос қалған. Мҽселен, VI–VIII
ғасырларда негізгі кҥре жол Сирия– Иран– Орта Азия Оңтҥстік Қазақстан–
Талас алқабы– Шу алқабы– Ыстық кҿл шҧңқыры– Шығыс Тҥркістан болған.
Осынау жолдың бір тармағы, дҽлірек айтсақ, тағы бір бағыты Византиядан
шығып, Дербент арқылы Каспий ҿңірі даласына – Маңғыстау– Арал ҿңірінен
ҿтіп, Оңтҥстік Қазақстанға жеткен. Бҧл жол Сасанилар Иранына қарсы, батыс
тҥрік қағанаты мен Византия арасында сауда-елшілік одағы жасалған кезде,
Иранды айналып ҿтетін болған. ІХ- ХІІ ғасырларда жолдың бҧл желісі, Орта
Азия мен Таяу шығыс арқылы Кіші Азия мен Сирияға, Мысыр мен Византия
баратын жолға қарағанда, едҽуір аз пайдаланған.
Тҥріктер қағанат дҽуірінде Еуразиялық сауда-саттыққа шҧғыл кірісті. Ол
шаруаның бір қатардағы соғды саудагерлерін қолдау арқылы шешілгені анық.
Ҧлы Жібек жолы тармақтарына иелік жасау саясаты тҥркілердің кҿрші
империялармен тығыз араласуына себепкер болды, ҽсіресе Қытай жібегін
парсы жері арқылы Византияға шығару тҥрлі саяси-дипломатиялық амалдарды
талап етті. Тҥрік қағанатына кҿршілес империялар арасында делдалдық жасауға
тура келді.
4.3 Қарахан және Қимақ мемлекеттері
Қарахан мемлекеті (942-1210жж.)
Осы кезеңде: Жартылай кӛшпелі мал шаруашылығы қатынасы ұлғайды;
- Егіншілік(отырықшылық, қолӛнер дамыды;
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Бҧл процесс оңтҥстік-шығыс аудандарда кҥшейді.
Себеп:Табиғи-географиялық жағдай, халықаралық сауда жолының ҿтуі.
Орталық, Солтҥстік-шығыс аудандарда мал шаруашылығы ҥстем болды.
Х ғасыр ортасында Жетісу жҽне Шығыс Тҥркістан (Қашқар) бір бҿлігінде
феодалдық қҧрылымды Қарахан мемлекеті пайда болды. Себепші: Қарлҧқ
тайпасынан(чигил, яғма да кірелі) ыдырауы.
Этникалық құрамын кҥрделі бір деректер ҧйғыр мен қарлҧқ бірігіп қҧрды
десе, кейбір деректер де яғма мен шігіл тайпалары.
Территориясы: Шинжаң, Жетісу, Мҽуреннахр.
940 жылы Сатҧқ боғра хан Баласағҧнды ҿзіне қаратты. Бҧл Қарахан
мемлекетінің тарихи бастауы. Кейін Қашқармен Таразды, Жетісуді қаратады.
940 жылы Мемлекеттік діні–ислам; Астанасы–Қашқар; Шығыс қағанатордасы, билеушісі- Мҧса (Сатҧқ баласы).
Батыс Қағанат территориясы- Мҽуреннахр жҽне Ферғананың батыс
бҿлігі. Астанасы Ҧзкент, кейін Самарқанд қаласына ауыстырылады.
Шаруашылығы: Кҿшпелі мал шаруашылығы жҽне жартылый кҿшпелі
мал шаруашылығы.
«ихта» - хандардың туыстарына халықтан салық алу хҧқығын сыйға
тартты.
Коммендация- ҽлсіздің ҽлдіге жерін беріп, ҽлдінің ҽлсізді қорғауы;
Саяси құрылысы:
- «Арслан» (арыстан, боғра)– Қарахан билеушілерінің жоғарғы атағы,
арслан чигилер кҿсемі, боғра-яғма кҿсемі. (Ҽли арыслан мен Сатҧқ Богра)
- «Тамғаш хан» - хандардың ханы. XIIғ. Қараған мемлекеті қҧлады.
Себеп: мемлекеттің екіге бҿлінуі: Садҧғ богра хан мен Ҽли арыстан хан.
Билік қарақытайлар қолына ҿтеді.
Мәдениеті: -Испиджаб – сауда орталығы. Ақша қҧю Тараз, Отырар,
Самарқанд, Бҧхар, Шаш қалаларында жҥреді. X-XIғғ. сҽулет ҿнері дамыды, оюҿрнек нақышы (Айша Бибі, Аяққамыр, Алаша, Ҽулие ата, Баба ҽже,
Сырлыкеніш, Тараз моншасы, Таластағы тас кҿпір)
Қимақ қағанаты (IXғ. –Xғ. басы)
Қытай деректерінде - Яньмо (қимақ) тайпасы
Олар VIIIғ. басында Солтҥстік Батыс Моңғолияда, VIIIғ. ортасында Солтҥстік
Алтай, Ертісте қоныс тепті.
Ішкі саясаты:
- 656ж. тайпа кҥшейе берді.
- 840ж. (Ҧйғыр қағанаты қҧлап, біразы қимақтарға қосылды.
Қҧрамы: 7 тайпа – эймур, имақ, қыпшақ, татақ, баяндур, ланиказ, ажлар.
Тайпа басшысы – жабғу (ябғу)
Сыртқы жағдай:
- IXғ. II жартысында 12 тайпа болды, ең мықтысы – қыпшақ
- XIғ. басы - қимақ қағанаты қҧлады
- қыпшақтар кҥшейді;
- дара билікке ҧмтылу;
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- Орта Азия кҿшпелілер соғысы ҽсерінен сырттан келудің кҥшейюі;
- Билеушісі – қаған, шексіз билік.
4.4 Оғыз мемлекеті (IX-XIғғ. басы)
VIIIғ. тҥркештер қарлҧқтармен соғыста жеңіледі де, Жетісудан Шуға кҿшеді.
- IXғ. басы қарлҧқ, қимақ, оғыз, қаңғар -печенег бірлестігі қҧрылады.
Территориясы: Сырдарияның тҿменгі ағысы, Арал
- IXғ. аяғы хазар, оғыз
қаңғар – печенег бірлестігі - Орал, Еділ жерінде.
Орталығы: Жетісу, ҽрі Оңтҥстік, Батыс Қазақстан
IXғ. аяғы- XI ғ. басы территориясы: Сырдария – Еділ, Хғ. астанасы –
Янгикент. Қағанат билеушісі: жабғу, қҧрамы : 24 тайпа.
- 965ж. Киев Русі, оғыз (жеңді)
Хазар қағанаты;
- 985ж. Киев Русі, оғыз (жеңді)
Еділ бҧлғарлары
Ішкі тартыс: X-XI ғғ. Оғыз кҿтерілісі – салық наразылығы
Сыртқы саясаты: Селжҧқтармен соғыс;
- қыпшақтармен соғысы (қҧлатты);
Әскер басы: сюбашы, жабғудың орынбасары – кҥл-еркін, діні – пҧт, шам.
4.5 Ерте орта ғасырдағы Қазақстан мәдениеті
Тіл және жазу. VI–VIII ғасырларда Қазақстан мен кҿршілес аумақтарда
ертедегі тҥріктердің бірнеше тілдік топтары: бҧлғар–хазар, батыс тҥрік (оғыз),
қарлҧқ қалыптасады. VIII–X ғасырларда, алғашында Ертіс ҿңірінде кимек–
қыпшақ тобы, Оңтҥстік Қазақстан мен Жетісуда иран (кҿбінесе соғды) тілдік
тобы сақталып, осы ортада семит тілдерінің бірі– сирия тілінде сҿйлеген ҿте
шағын халық топтары болған. Кейініректе мҧнда басқа бір семит тілі– Орта
Азияны жаулап алушы арабтардың тілі енді, бірақ діни жҽне заң саласында тым
шектеулі тҥрде ғана қолданылды. Біздің заманымыздағы І мыңжылдықтың
аяғына қарай Солтҥстік Қазақстанда тҥрік тілдерінің угор тілдерін ығыстырып
шығару ҥрдісі аяқталды. Сонымен, б.з. І мыңжылдықтың ортасы мен екінші
жартысын Алтайдың батысынан Еділ бойына дейінгі далалар, соның ішінде
VIII–X ғасырларда оғыздар мемлекеті қҧрылған Каспий–Арал ҿңірі аймағы,
сондай-ақ Жетісудың тҥргеш–қарлҧқ (батыс тҥрік) халқының тҥріктену кезеңі
деп қарастыруға болады.
Ертедегі түрік жазуы. Тҥрік қағанаты тарихының алғашқы кезеңінде,
VIIғ. бірінші жартысында, бірнеше белгілермен толықтырылған соғды жазуы
негізінде тҥріктердің жазуы пайда болды. Геометриялық пішіндегі 38 таңбадан
тҧратын жазу ағашқа немесе тасқа жазуға бейімделген еді. Ертедегі тҥрік
жазуын тҧңғыш рет XVIII ғасырдың 20-жылдарында І Петрге қызмет атқарған
неміс ғалымы Д. Мессершмидт пен оған еріп жҥрген шведтің тҧтқын офицері
И. Страленберг Енисей аңғарында ашты. Олар Скандинавияның руналық
жазумен ҧқсастығына қарап оны «руналық» жазу деп атады. 1889 жылы Н.М.
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Ядринцев Солтҥстік Моңғолияда, Орхон ҿзенінің аңғарынан руна жазулары бар
орасан зор қҧлыптастарды тапты.
Табылған тексті оқудың бірінші болып кілтін тапқан дат ғалымы В.
Томсен жҽне жазбаларды алғаш рет оқыған орыс тҥркологы В.В. Радлов болды.
Ескерткіштердің табылған жері бойынша жазу «орхон–енисей» жазуы деп
атала бастады, ал тілі мен жазылу сипатына қарай ол ертедегі тҥріктердің
руналық жазуы деп аталып келеді. Ең ҽйгілілері– Білге қаған мен оның інісі,
қолбасшы Кҥлтегіннің қҧрметіне 732-735 жылдары тҧрғызылған ескерткіштер
жҽне екінші Тҥрік қағанатының алғашқы қағандарының кеңесшісі Тоныкҿктің
(716 жыл) қҧрметіне орнатылған ескерткіш. Бҧлар тарихи қҧжат жҽне ҽдеби
шығарма. Орта Азия мен Қазақстан территориясындағы ескерткіштер Батыс
Тҥрік қағанаты мен Қарлҧқ мемлекетіне (VII-IХғғ.) қатысты, қола айналардағы
жазулар кимектерге тҽн, ағаш таяқшадағы жазудың біршама жҧмбақ сыры бар.
Ондағы жазу тҥрі орхон – енисей жазуынан ҿзгеше. Ертедегі тҥріктердің руна
жазуын ХІ – ХІІ ғасырларда Орталық жҽне Орта Азияда ҽуелі ҧйғыр курсиві,
содан соң ислам дінін қабылдаған тҥркі тайпаларының арасына тараған араб
жазуы ығыстырып шығарды.
Қалалардың пайда болуы, қалалық мәдениет. VIIғ. басында Жетісу
ҿлкесіне саяхат жасаған Сюан Цзан «Суябтан (Батыс Түрік қағанатының
астанасы) батысқа қарай бірнеше қала бар, әрбіреуінің ӛзгеге бағынбайтын
бектері болғанымен, бірақ барлығы түркілік қағанға тәуелді. Шудан гешуанға
(Құшан) дейінгі аймақ түгел түркі Сули (Соғды) атанды. Халқының жартысы
егіншілікпен, қалғаны саудамен айналысады»-деп жазды. Алғашқы орта ғасыр
дҽуірінде отырықшылық Қаратаудың солтҥстік жағында да дамыған. Академик
Ҽ.Х. Марғҧланның зерттеуі бойынша, мҧндағы қыстақ-кенттерде жергілікті
тайпалардың отырықшылануы деп кҿрсетеді. Орта ғасыр дҽуірінде
отырықшылық ҿмірдің дамуы Жетісу жерінде де жҥрген.
Соңғы кездегі археолог Байпақовтың зерттеуіне қарағанда, солтҥстікшығыс Жетісудың ҿзінде қырықтан астам қалалық ҿмірдің іздері табылған.
Олардың кҿпшілігі Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу ҿзендерінің бойында орналасқан.
Қоныстар салыну жҥйесі жағынан: орталық, шахристан, рабад бҿліктерден
тҧрады. Жазба жҽне археологиялық материалдардың хабарына қарағанда,
қалалық дҽуірдің гҥлденген кезі X−XIIғғ. болып табылады. Бҧл Қараханид
мемлекетінің дамыған мезгілі.
Дін және мәдениет. Исламның таралуы.
Ерте орта ғасырларда Қазақстан жерінде бірқатар діни сенімдер мен
діндер болған: Оңтүстік Қазақстанда зороастризм діні сақталды. Бҧл діннің
қазақ жерінде болғанын ғалымдар отқа табыну орындары, адам сҥйегін ыдысқа
салып жерлеу ғҧрпынан, қойға табыну дҽстҥрлерінің сақталғаны арқылы
дҽлелдейді.
Түркі тайпалары пұтқа табынған яғни Кҿкке (Тҽңірге) жҽне жерге, суға
сыйыну болды. Тҥркі қағандары Кҿк тҽңірі ҽмірімен билік қҧрамыз деп санаған.
Кҿк тҽңірінің ҽмірімен жеңіске жетеміз не жеңіліске ҧшыраймыз деп сенген.
Маңызы жағынан Кҿк Тҽңірінен кейін екінші орында Ҧмай – қҧдай ана тҧрды.
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Ол отбасының, ошақтың, балалардың қамқоршысы болып саналады.
Тҥркілерде қасиетті тауларға табыну да кездеседі.
Будда дінінің таралуы Оңтҥстік Қазақстан мен Жетісуға соғдылықтардың
келуімен байланысты болған. VIII ғасырда Батыс Тҥріктің кейбір қағандары
бҧл дінді қолдаған. Будда храмдары Испиджабта табылған. Месопотамия
жерінен шыққан манихей діні қазақ жеріне Мҽуреннахр отырықшылары
арқылы келген. Бҧл діннің Қазақстандағы орталығы Тараз болды. Манихей
дінінің қағидасы бойынша ҿмір жақсылық пен жамандықтың кҥресінен тҧрады.
Мал етін жеуге қарсы болды, тек ҿсімдік тағамдарын пайдалануды уағыздады.
V ғасырдан бастап Қазақстанға христиан дінінің несториандық бағыты
тарала бастады. Негізін салушы Нестор деген монах. Несториандар қасиетті
Мария қҧдайды емес Христосты туды, ал Христос адам бейнесіндей тҧлға деп
уағыздады. Сол ҥшін Нестордың жолын қуушылар қуғындалды. Олар бҧл дінді
Орталық Азияға, Қазақстанға одан ҽрі Қытай мен Моңғолияға таратты. V–VIII
ғасырлардағы несториандық шіркеулер Тараздан, Меркіден, Жетісудан
табылды. Тҥркілер ҿлгендерді ежелгі шаман дәстүрімен жерлеген. Орта
ғасырлық авторлар тҥрік сиқыршылары «жад» тасының сиқырлы кҥшімен
жаңбыр жауғыза алады, ҥскірік аяз шақыра алады деп жазған. Тҥркілердің
сиқырлы кҥшке, шаман, бақсы, балгерлерге сенетіні жайлы парсы
тарихшылары да жазған. Сҿйтіп, ерте орта ғасырлар дҽуірінде қазақ жеріндегі
отырықшы жҽне кҿшпелі халықтар діни кҿзқарастары ҽр тҥрлі болғанымен
ерекшеленеді.
Ислам діні. Ислам діні VIII ғасырдан бастап Оңтҥстік Қазақстан мен
Жетісуға таралды. Х ғасырда ислам діні қарахандар мемлекетінің ресми дініне
айналды. Ислам-ҿте икемшіл дін. Ол Қҧранда жазылған уағыздар, шариғатта
кҿрсетілген талаптарды халық бойына сіңіре отырып, сол халықтардың
жергілікті ҽдет-ғҧрыптарына икемделе білген, олармен санасқан. Мҧсылмандық
суннист, шииттік болып екіге бҿлінеді. Қазақтар оның суннит бағытына
жатады. Ислам дінінің қазақ жеріне орнығуы халықтың рухани, идеялық
жағынан бірігуіне ынтымақтасуына жағдай жасады. Мҧсылмандық алдымен
Оңтҥстікте сосын орталық, солтҥстік, шығыс, батыс аймақтарға ХІІ ғасырға
дейін біртіндеп таралды.
Ислам діні–қазақ халқын мҧсылмандық мҽдениетке жақындастырып,
ғылым-білімнің, ҽдебиеттің дамуына да оң ҽсер етті. Исламның адамды жақсы
істерге, ой тазалығына, қарапайымдылыққа шыдамдылыққа тҽрбиелеуі–қалың
бҧқара арасында бҧл дін уағыздарының кең таралуына жағдай жасады. Орта
Азия мен Қазақстан жеріне ислам дінінің таралуына байланысты екі мҽдениет,
екі алфавит тартысқа тҥсті. Бірі–тҥркі мҽдениеті мен тҥркі алфавиті, екінші–
араб–парсы мҽдениеті мен алфавитін бірте-бірте арабтыкі жеңді. Себебі, араб
тілі Шығыстағы ғылым тілі болатын. Сондықтан да тҥркі ғалымдары
ғҧламалары араб–парсы мҽдениетін, араб тілін игерді, сол тілде еңбектерін
жазды. Сол арқылы ҽлемге танылды жҽне ҿздері де Ислам мҽдениетін байытты.
Ислам дінінің қазақ жеріне орнығуы кейбір қалаларымызды діни-рухани
орталықтарға айналдырды. Ал, далалық ҿлкелердегі кҿшпелілер ҥшін
табиғаттың тылсым кҥшіне сыйыну ҽлдеқайда биік тҧрды, едҽуір рҿл атқарды.
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Жалпы қазақ қоғамы ҥшін кез келген сенім қажеттіліктен туындады. Қазақтар
дінбасылары уағыздаған ислам қағидаларын жаттай отырып, оны ҿз салтдҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрыпына, тҧрмыс- тіршілігіне ыңғайлады. Осыған орай ислам
дінінің қазақ арасында жаппай орнығуы XIX ғасыр.
Ғылым мен білімнің дамуы. Ислам дінінің Қазақстанда орнығып дамуы
қазақ жерінде ғылым мен білім салаларының дамуына ықпал етті. Сайрам;
Отырар, Тҥркістан т.б. қалаларда діни медреселер салынып ғылым білімге кең
жол ашылды. Талай тҥркі ғҧламалары алғашқы білімді осы медреселерде алып
содан кейін Орталық Азия мен араб елдеріндегі ҥлкен ғылым ордаларында
жалғастырды.
Мұсылмандық Ренессанс ӛкілдері: Әбу Нәсір әл–Фараби (870–950жж.)
болды. Ол Фараб (Отырар) қаласында ҽскербасының отбасында дҥниеге келген.
Алғашқы білімді Отырар медреселерінің бірінде алған. Шаш (Тҽшкент),
Самарқан, Бҧқара қалаларында білімін жетілдірген. Бағдат, Дамаск (Шам),
Александрия қалаларында тҧрған. Ҽл-Фараби барлық ҿмірін ғылымға арнайды.
Дҥние, байлық, мал жинамайды. Қызмет лауазымын қумайды. Оның
философия мен логика, математика мен физика, социология мен логика,
астрономия мен ботаника, минералогия мен лингвистика медицина мен музыка,
ғарыш, заң ғылымдары саласын қамтыған. 160-қа жуық еңбектері (трактаты)
бізге жеткен.
Махмуд Қашғари Ыстықкҿл жағасындағы Барысхан қаласынан шыққан
белгілі ғалым, филолог жҽне географ. Ол Шығыс елдері мен Орталық Азия
мемлекеттеріне кҿп сапар жасаған. Тҥрік тілдерінің бҽрін дерлік білген араб
тілін ҿте жақсы меңгерген. 1074 жылы Бағдат қаласында «Диуани лҧғат аттҥрік» («Тҥрік тілдерінің сҿздігі») атты ҥш томдық еңбегін жазған. Ол
шығармада тҥркі халықтарының тарихы, Орталық Азия географиясы жҽне сол
жердегі қалалар туралы кҿп мҽліметтер бар. Қолжазбада ҽлемнің дҿңгелек
картасын жасап кҿрсеткен. Картаның ортасында Қашғар, Жетісу жҽне
Баласҧғын қалалары орналасқан. КСРО кезіндегі кҿрнекті шығыстанушы
ғалым, В.В. Бартольдің сҿзіне қарағанда «Қашғари – Орта Азия туралы жазған
араб авторлары ішінде кітап деректерінің негізінде емес, ҿзінің бҧл елдерді ҿте
жақсы білетіндігіне, ҿз біліміне сҥйеніп жалғыз ғалым». Еңбектің тҥп нҧсқасы
бізге жетпеген. Оның жалғыз кҿшірмесі 1266 жылы жасалған. Тҥркияның
Стамбул кітапханасында сақтаулы. М.Қашғари – тҧңғыш тіл маманы. Барлық
саналы ғҧмырын тҥркі тілдерін, тарихын, мҽдениетін зерттеуге арнаған. Ал
тҥркі тілінің бір бҧтағы қазақ тілі екені белгілі. Осыдан он ғасыр бҧрын
жазылған М.Қашғаридың «Тҥрік сҿздігі» тҥрік тілінің ҧлы ескерткіші,
энциклопедиялық анықтама деуге болады.
Жүсіп Баласағұн. (1021-1075жж.) Шу ҿзені бойындағы Баласағҧн
қаласында туған. «Қҧдатғу білік», дастан 85 тараудан тҧратын (6520 бҽйіт,
саясат, заң, этика) -философиялық шығарма. Бҧл еңбек алғаш рет тҥркі тілінде
жазылған. Ол ҿзінің еңбегінде: «Арабша, тҽжікше кітаптар кҿп, ал бҧл – біздің
тіліміздегі тҧңғыш даналық жинағы»- деп тҥркі тіліндегі кітаптардың
жоқтығын айтады. Ол ҿз тілін қорсынып араб, парсы сияқты жат елдің тілінде
сҿйлеу шығарма жазу сияқты ҽрекеттерге қарсы болған. Сондықтан да ана
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тілінде жазылған бҧл еңбектің маңызы зор. Даналық дастанында адамға
білімнің тірліктегі мҽні адам іс-ҽрекетінің оңы мен терісі тҥрік тілінен келетін
пайда мен зиян ел билеуші ҽкімдерге қажетті жақсы қасиеттер ҽр текті
жҧртшылық ҿкілдерінің тілін таба білу туралы ой –толғамдар, отбасы жҽне
неке, ҧл мен қыздың тҽрбиелі ҿнегесі, бала мен ата – ананың қарымқатынасына байланысты мҽселелер жан – жақты сҿз болады.
Ахмет- Иассауи (1093–1126жж.) де ҿз шығармаларын тҥркі тілінде
жазғанымен араб алфавитін қолданған. Ол ақын, философ, дін уағыздаушы
Тҥркістанда ҿзінің шығармашылық, діни қызметін бастаған. Суфизмнің негізін
салушы. Оның «Қҧран» кітабына жасалған талдаулары «Даналық кітабы»
арқылы халық арасына кеңінен таралды. Оның ілімі мен ҽулиелілік қасиеті
Тҥркістанды да ҽйгілі етті. Оның діни рухани ҧстазы ҽулие Арыстан баб болған.
Бҧл еңбектің бізге жеткені XV–XVI ғасырлардағы кҿшірмелер, тҥпнҧсқасы
сақталмаған. Бҧл еңбекте адамды даналыққа адалдыққа кішіпейілдікке
шақырады. Аллаға адал болуға баулиды дін жолында таза болуға ҥгіттейді.
Ақын ҿз заманының ҽділетсіз билік иелерін қатты сынға алады. Ол 63 жасқа
келгеннен кейін «Енді былайғы ҿмірін кҥпірлік пайғамбар 10 жылын жер
астында жасалған мінҽжатханада (қылует) ҿткізеді.
Сүлеймен Бақырғани (ХІІғ. ӛмір сүрген) артына ҿнеге, насихатқа толы
ҿлеңдер қалдырған. «Ақырзаман», «Бақырған» деген ҿлең кітаптары кейін
жарық кҿрген. Ҿмірдің ҿткені екенін сҿз етіп, діни жолымен тағдырға мойын
ҧсынуды уағыздаған. Бҧл ойшыл халық арасында Хакім ата деген атпен
танылған.
Ахмет Игунеки (ХІІғ. ӛмір сүрген) де Тҥркістанда туған. Араб, парсы
тілдерін меңгерген ойшыл, ақын. Бізге жеткен «Хақихаттар хадисі» деген
шығармасы. Дастанда адамгершілік, ҽділеттік, білімділік, ақыл-парасаттылық
сияқты ҿнегелі тҽлімдер дҽріптеліп адамшылыққа жат іс-ҽрекет, мінезқҧлықтар сыналады. Білім жҿнінде, тіл туралы, сақтылық ҽдептілік,
дҥниеқорлық т.б. мҽселелер туралы пікір қозғалады.
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5-ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН АЛТЫН ОРДА ДӘУІРІНДЕ
(XIII-XVғғ.)
Дәуірдің ерекшеліктері:
- Алтын Орда дҽуірі – Ҧлы далада экономикалық, мҽдени ҿрлеу уақыты;
- Қазақстан халықаралық байланыстар мен сауданың тоғыстыратын
жолына айналуы;
- Қазақстан даласында билікті орталықтандыру идеясына ҿтуі;
- Қазақстанда этносаяси ҥрдістердің дамуы антропологиялық жағынан
айқындалуға, этникалық картасының қалыптасуына ҽкелуі.
5.1 Қазақстан тарихындағы моңғол кезеңі. Алтын Орда дәуірінің
негізгі тарихи оқиғалары:
- 13ғ. басында Орталық Азияда Шыңғыс ханның басқаруымен кӛшпелі
мұңғұл тілдес тайпалардың (найман, керей, жалайыр, меркіт, дулат) басын
біріктірген Моңғол мемлекетінің құрылуы;
- 1207-1218жж. Моңғолдардың империядан тыс Оңтүстік Сібірге,
Қытайға соғыс жорықтары, Қазақстанның бір бӛлігінің (Жетісу тайпаларықарлұқтар мен ұйғырлар) қарсылықсыз бағынуы және моңғолдар
шапқыншылығына бағынуы;
- Қазақстан мен Орта Азия жеріне моңғолдардың шапқыншылығы және
1218-1220жж. бұл жерлерді жаулап алу; егіншілік шаруашылығын жақсы
игерген бай орталықтары Сырдария мен Мәуреннахр қалаларын жаулап алу
біраз зардаптар әкелді, қалалар құлазыды;
- Қазақстан территориясы Шыңғыс ханның үш ұлының ұлысының
құрамына енуі: Жошы ұлысы – Ертістен Жайыққа дейін ( Дәшті Қыпшақ),
шағатай ұлысы- Жетісу мен Оңтүстік), Үгедей ұлысы- Шығыс қазақстанның
бір бӛлігі, Батыс Моңғолия мен Тарбағатай;
- 13ғ. 2- ші жартысы- 14 ғ. 1-ші жартысы Алтын Орданың кӛтерілу
және саяси күшейуі кезеңі, бұл кезең қала мәдениеті мен егіншіліктің қайта
ӛрлеу кезеңі болып сипатталады; Яғни, Ұлы даланың ӛркендеу кезеңі (Орталық
және Батыс Қазақстан, Поволжье, Шығыс Еуропа);
- 14ғ.соңы-15ғ. басы экономикалық және саяси дағдарыс, сонымен қатар
Орта Азиялық билеуші Ақсақ Темірдің шапқыншылықтары және жеке
саяси бірлестіктердің құрылуы: Ақ Орда, Астрахан хандықтары, Қазан
хандығы, Сібір хандығы, Ноғай Ордасы;
- Шағатай ұлысының ыдырауы және Жетісуда Моғолстан
мемлекетінің құрылуы және Сырдария мен Амударияның арасында Әмір
Темір үстемдік еткен Мәуреннахр мемлекетінің қалыптасуы;
5.2 XIV-XVғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер
Ақ Орда мемлекеті: Орыс деректерінде – Алтын Орда деп аталады.
Территориясы – Сырдариядан Алтайға дейін, Оңтҥстік Арал
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маңынан Жетісуға дейін, этникалық қҧрамы – қыпшақ, найман, керей,
ҥйсін, қоңырат, маңғыт. Кҥшейген кезі – Ерзен хан тҧсы (XIVғ. басы)
1350-64 жж.аралығында 8 хан ҿлтірілді.
Орыс хан саясатының мақсаты
Жошы ҧлысы иеліктерін біріктіру.
Сыртқы саясатында Тоқтамыс бағынбағандықтан, Ақсақ Темірден кҿмек
сҧрады. Темір соғыстарынан кейін Ақ Орда, Ноғай Ордасы мен Ҽбілхайыр
хандығын бҿлінеді.
Ӛзбек хандығы
( Әбілхайыр мемлекеті )
Территориясы: Жайықтан: - Шығыста – Балқаш, ОңтҥстіктеСырдарияның тҿмеңгі ағысы, Арал, Солтҥстікте – Тобыл, Ертіс.
Астанасы Сағынақ (Сырдария жағасында )
Ішкі саясаты: Орталықтандыру, кҿшпелі ру билеушілерінің билігін шектеу.
Этникалық қҧрамы: 92 баулы ҿзбек немесе 92 баулы қыпшақ.
Моғолстан мемлекеті: XIVғ. ортасында Қазақстанның оңтҥстік –шығысы
мен қырғыз жерінде Моғолстан мемлекеті пайда болды.
Басшысы – Тоғылық Темір. Орталығы – Алмалық. Саяси кҥші- дулат
тайпасы. Ішкі саясаты – территорияларды біріктіру.
Сыртқы саясаты –Орысханмен бірігіп Темірге қарсы шығады. 137172жж. Темірдің Моғолстанға шабуылы. 1430 жылдан билікке Есен бҧға келеді.
Мемлекеттің ҿмір сҥруін тоқтату кезеңі –XVIғ. орт.
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6-шы тақырып. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ДӘУІРІ XV-XVIIғғ.
Дәуірдің ерекшеліктері:
- Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары:
Қазақ мемлекеттілігінің ҿмірге келіп, дамуы қазақ этносының ҿркен
жаюындағы ҧзақ жолында оның бірегей қҧралып қалыптасуы мен бірігіп
нығаюы елдік тҧтастығын сақтап қалу ҥшін аса маңызды болды. Мемлекеттің
негізін қҧраушылар ежелгі жҽне ортағасырларда Қазақстан территориясында
мекен еткен тҥрік жҽне моңғол тілдес тайпалар еді. Қазақ хандығының
қалыптасуымен бірге қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы байланысты
болды. Қазақ мемлекеттілігінің пайда болуы Дҽшті Қыпшақ, Жетісу жҽне
Тҥркістан территорияларында болған ҽлеуметтік- экономикалық ҥрдістердің
заңды жалғасы еді.
1. Экономикалық алғышарттары- кҿшпелі мал шаруашылығы жҽне
отырықшы- егіншілік қала мҽдениетінің негізінде аралас экономикалық
аймақта біртҧтас экономиканың қалыптасуы барлық жерлердің бірігуіне
жағдай туғызды;
2. Этникалық алғышарттары- Дҽшті Қыпшақтың, Жетісудың, Тҥркістанның
кҿшпелі жҽне отырықшы халықтарының экономикалық, мҽдени, саясиқоғамдық байланыстарының нығайюы қазақ рулары мен тайпаларының
этникалық бірігуіне ҽкелді;
3. Саяси алғышарттары- Ақ Орда, Моғолстан, Ҽбілқайыр хандығы, Ноғай
Ордасы кезеңдерінде қалыптасқан этникалық негізге қҧрылған рулар мен
тайпалардың саяси бірлестіктері жергілікті мемлекеттің даму тҽжірибесінің
болуы;
6.2 Қазақ хандығының даму кезеңдері
Бірінші Қазақ хандығының қалыптасу кезеңіндегі хандар (XVғ. соңы мен
XVIғ. басы). Керей мен Жәнібек (1453-1474жж.). Қазақ хандарының негізін
салушы екі ханның билік еткен уақыты бір. Ҥш атадан келіп табысатын
шҿберелер. Т.И. Сҧлтановтың кҿрсетуі бойынша: Орыс хан, одан Тоқтақия,
одан Болат, одан Керей. Ал, Жҽнібек шежіресі Орыс ханнан Қҧйыршақ, одан
Барақ, Одан Жҽнібек.Ал, Иоакинифте тағы бір ата қосылады. Мҽселен, Орыс
ханнан Тоқтақия, одан Тҽңірберді, одан Болат, одан Керей. Ал, Жҽнібек
шежіресі: Орыс ханнан қҧтлық Бҧқа, одан Қҧтыжақ, одан Барақ, одан
Жҽнібек.Ҽбілғазы шежіресінде Жҽнібектің Ҽбусағит деген лақап аты аталады.
Жҽне оның тоғыз ҧлы болғаны жҿнінде айтады. Олар: Ираншы, Махмҧт,
Қасымбек, Мҧхаммедхан, Шибанимен соғысып, шҽйт болады. Одан соң Етік,
Жаныш, Қанбар, Тыныш, Ҽдік, Жҽдік. Қазақ хандарының негізін салушы екі
ханның есімі ҿзбек ҧлысының ыдырап, біраз жҧрттың Монғолстанның
батысына қоныс аудару оқиғасымен байланысты деректерде айтылады. Керей
мен Жҽнібектің Ҽбілқайыр хандығынан «кҿшпелі ҿзбек ҧлысы» бҿлініп
шыққан уақыты даулы. М.Х. Дулати «Тарихи Рашидиінде» Керей мен
Жҽнібектің Моғолстанға келген жылдары һижраның 870 жылы (1465-1466жж.)
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деп баяндайды. Егер Есен Бҧғаның қайтыс болған уақыты 1462 жылмен
есептесек, хандықтың қалыптасу уақыты бҧдан ертерек болса керек. Т.И.
Сҧлтановтың еңбегінде де 1459 жылдың шамасы деп кҿрсетеді. Яғни, Қазақ
хандығының қуаттану кезі 1458-1460жж. шамасында.
Бұрындық. (1473-1511жж.) – Керей ханның ҧлы. Бҧрындықтың қай кезде
билікке келгені жҿнінде нақты дерек жоқ. М.Х. Дулатидің еңбегінде: «Ҽкесі
Керейден кейінгі билікті Бҧрындық жалғастырды»- деп жазады. Жҽне
Бҧрындықтың билікке XVғ. 70-ші жылдары келгені туралы мҽлімет аламыз.
Бірақ хандық билікті соңына дейін ҧстай алмады. Бҧрындықтың тҿрт ҧлы:
Шайхым, Санжар-Жахан, Жахан-Бақты, Қымсын жҽне т.б. қыздары болған.
Бҧрындық хан тҧсында қазақ хандығы Сырдария бойындағы қалаларды
иеленді. Тҥркістан, Сайран, Отырар т.б. қалаларға билігін жҥргізді. Хандық
билік енді қолбасшыларының бірі Қасымға ауысты.
Қасымхан (1511-1518жж.) – Жҽнібектің ҧлы. Шешесі Жаған бикем мен
Шейбани ханның анасы Аққҧзы бегім апалы-сіңілі. XVғ. 70-80-ші жылдарда
Қасым Бҧрындық белгілі қолбасшыларының бірі болады: «Шейбани-намеде»
бҧл турасында: «Бҧрындық ханның ҽскерінің ішіндегі атақты баһадҥрі жҽне
мықты сҧлтандарының бірі»– деп жазады. Ҿз заманында Жҽнібектің
ҧлдарының ішіндегі Қасымның беделі ҥстем болды. Қазақ хандығы
территориялық жағынан Қасым тҧсында біршама кеңіді, саяси жағынан
тҧрақты болды. 1510-1513жж. Қасым хан мен Сырдария бойындағы
қалалардың бҽрін, Мҽуреннахрдағы саяси процестер жҥріп жатқан шақта алған
болатын. Зерттеушілердің айтуынша 1516-1517жж. Мҽуреннахар билеушілерінің қазақ хандығына қарсы шыққан кҥресі жеңіліспен аяқталды.
Бҧлардың кҿздегені Сырдария бойындағы қалалар ҥшін кҥрес. Қасым хан
кҿрші елдермен де саяси бірлікте, татулықта болды. Ортағасырлық тарихшылар
оның ҿз заманында ақылымен ел билеуде аса беделді болғаны жҿнінде кҿп
жазады. Мҽселен, «Қазір бҥкіл Дҽшті- Қыпшақтың билігі Қасымханға кҿшкен»
– деп жазады Махмҧд бен Уҽли ҿзінің «Бахр-ҽл-асрар» кітабында. Немесе М.Х.
Дулатидің дерегінде кездесетін Қазақ Ордасына шайбанилық сҧлтандарға одақ
қҧру мақсатында келген Сҧлтан Сайдханның келген кезі. Бҧл кездесу
Қасымханның кҿрегендігін, саясаткерлігін кҿрсетсек керек. тарихта Қасым аты,
оның «Қасым ханның қасқа жолы» заңдар жинағымен байланысты.
Шҽкҽрімнен алғашқы қазақтың бітім-билігін шығарған осы хан еді деген сҿз
қалған.
Екінші дағдарыс кезеңі (1518-1538жж.). Мамаш (1518-1521жж.) Қасымның ҧлы. М.Х. Дулатидің мҽлімдеуінше ол ҽкесінің ҿлімінен кейін
бірден билікке келді. Билік қҧрған дҽл уақыты белгісіз. Мамаш хан ҿзара
соғыстың нҽтижесінде ҿзбек одағы мен Моғолстан билеушілерінің қазақтарға
қарсы шабуылы кезінде қаза тапқан. Хайдар Б. Али Рази оны Қамаш хан деп те
айтады. Жҽне бҧл оқиғаның хижра жыл санауы бойынша 923ж. болғанын
мҽлімдейді. (1521).
Тайыр (Тахир) (1523-1531жж.). Жҽнібектің ҧлы, Ҽдіктің баласы. Мамаш
ханнан кейін, қазақ хандығында алауыздық басталып, Дҽшті-Қыпшақ
сҧлтандарының арасында ҿзара алауыздық соғыс жҥрді. Тайыр ханның тҧсында
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қазақтар солтҥстік – батыс территориясынан, оңтҥстігінде біраз жерлерден
айрылды. Ҿзі Жетісуға қашып кетеді. Деректерде қырғыз арасына барып
паналағаны жҽне сонда ҿлгені айтылады. Жалайыридің "Жылнамалар
жинағында": "Тахир біраз кҥн хандық қҧрды, бірақ патшалық сырын білмеді" –
деп жазады.
Бұйдаш (Буйлаш) (1523-1531жж.). Ҽдіктің ҧлы, Тайыр ханның інісі.
Ҽбден дағдарысқа тҥсіп, берекесі кеткен билікті Бҧйдаш хан жалғастырды.
М.Х. Дулатидің сҿзімен келтірсек: «ағасы Тахир ҿлгеннен кейін, қазаққырғызға Бҧйдаш билік етті. Оған қараған халықтың саны небҽрі 20 мыңнан
аспайтын". XVIғ. 30-шы жылдары тарихи деректерде кҿмескі. Қ.Жалаири ҿзінің
еңбегінде қазақ хандарының тарихына қысқаша тоқталып ҿтеді. Мҽселен,
Бҧйдаш туралы былай деп жазылған: "Ҽдік сҧлтанның ҧрпағын бес ҧл деп
атайтын. Бҧйдаш хан Барақҧлы Дервиш ханмен соғыста ҿлді. Бес ҧл ҧрпағы 24
сҧлтан сонда шаһид болды. Бес ҧлға патшалық тимеді. Қайсыбірлері сол елде
келте хандық қҧрды, бірақ аттары белгілі болмады".
1518-1538жж. дейінгі аралықта Қазақ Ордасының саяси билігінде дағдарыс
кезеңі болды. Қасым ханнан кейін болған аты аталған хандар қазақ
хандығының барлық жерінде билік жҥргізе алмады. Міне, осы кезде Қазақ
хандығы саяси билік жағынан ҽлсіреді.
Үшінші дағдарыстан шығу. Этнотерриториялық жағынан кеңею кезеңі.
XVIғ. II жартысы. Хақназар (1540-1580жж.). Қасымның ҧлы, оның анасы
Каныкей ханым. Саяси билікте Хақназар ҽкесі Қасым тҧсындағы иеленген кеңбайтақ жерін қайтарып алуды кҿкседі. XVIғ. соңына дейін Шайбани
ҧрпақтарының қҧрамында болған. Сырдария ҿңіріндегі қалаларды қайтарып
алды. Сонымен қатар бҧл кез Ноғай Ордасының саяси бытыраңқылық уақыты
болатын. Осы тҧсты пайдаланған Хақназар Ноғай ҧлысының біраз бҿлігін ҿзіне
қосып алады. М.Ж. Кҿпеев шежіресі бҧл туралы: «Ақназар қайратты батыр
атанып, ҿзбек ханы Шейбаниларды ығыстырғанын, жазады. Орыстың сол
уақыттағы патшасы Иван Ақназарға елші жіберіп, жауласпайық, сауда жасап,
керуен жҥргізіп тҧрысайық деп ҿзара ынтымақтастықтың болғанын айтады.
Жҽне Ақназар қазақты Қасымхан тҧсындағы халіне тҥсірген»-деп жазылады.
Ортағасырлық тарихшы Хафиз Тыныш 1579-1580-шы жж. оқиғаларға топтала
келе, «Баба сҧлтанның Бҧзахҧр сҧлтанға: Хақназарды ҿлтіру ҥшін, жорыққа
аттану керек екенін» қатты тапсырып, бҧйырғанын келтіреді. Яғни, Хақназарды
Бабасҧлтан арам пиғылмен қастандықпен ҿлтірген. Хақназардың тҧсында ҥш
жҥзде саяси жҥйе ҽбден қалыптасады.
Шығай (1580-1582жж.) – Жҽнібек ханның тоғызыншы ҧлы Жҽдіктің
баласы. Шығай ханның билік басына келуі шамамен 1580 жылдары не бҽрі 2-3ақ жыл тақта отырды. Қадырғали Жалаиридің «Жылнамалар жинағында»:
Шығай ханның батырлығы ҽр жағдайда мҽлім болған, ақырында жалғыз қалып
апат болды, қабірі Кҥмішкентте, Ҽлі атаның панасында делінеді. Шығай
ханның ҽйелдері кҿп болған. Олардан тараған ҧрпақ: Сейтқҧл сҧлтан, Ондан
сҧлтан, Алтун ханым – Байым бикемнен туған еді. Тҽуекел хан, Есім сҧлтан,
сҧлтан Сабыр бике-ханым. Бҧл ҥшеуінің анасы Жағаттың Яхшым бикемі
болады. Ҽли сҧлтан, Сулум сҧлтан, Ибрагим сҧлтан, Шағым сҧлтан-бҧлардың
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анасы Бҧрындық ханның қызы Дадам ханым. Деректерден Шығайдың 30
жасында қайтыс болғанын аңғарамыз. 1583ж. қайтыс болса, 1552 жылы туған
болып шығады.
Тәуекел (Тевекель, Тауке, Тевкель) –(1583-1598жж.). Шығайдың ҧлы
Тарихта Тҽуекелді қазақ–қалмақ ханы деп атайды. Тҽуекел хан алдымен
Абдолла ханмен одақтас болғанымен, кейін келе дербес саясат жҥргізеді. Қазақ
Ордасының Бҧхармен соғыс кезінде дипломатиялық қатынасты да нығайтты.
Мҽселен, 1594 жылы Тҽуекелдің Ресейге Қҧл-Мҧхаммед бастаған елшілерді
жіберу, Қҧл-Мҧхаммедтен беріп жіберген грамотасында Тҽуекел Федор
Ивановичтен ең алдымен інісі Ораз-Мҧхаммедті босатып, Қазақ Ордасына
қайтаруды ҿтінеді. Бҧл елшілік туралы А.И. Левшин жазады. Тҽуекел 1598
жылы Бҧқара қаласының тҥбінде болған кезекті ҧрыстардың бірінде
жараланып, Ташкентке келіп қайтыс болады.
Тӛртінші кезең қазақ-қалмақ арасындағы шиеленіс XVIIғ. Есім хан. (Ишим) –
(1598-1635жж.). Шығайдың ҧлы. Осыған дейінгі Шығайдың Абдоллахан
қарамағында болуы, Тҽуекелдің Бҧхар, Самарқанд қалаларына шабуылы XVIғ.
соңы- XVIIғ. басындағы Қазақ Ордасының негізгі саяси жағдайлары еді. Яғни,
Қазақ хандығының Оңтҥстік жерінің орталық бҿлігін қамтыды. Орта Азия
мемлекеті ең кҥшті Бҧхар хандығы Имамқҧлы ханы тҧсында қазақ елімен саяси
қақтығыстарда болады. Бҧл оқиғалар 1613 жылы басталып, 1612, 1623 жылдары
қайталанып отырған. Кҥрестің негізгі себебі Орта Азия қалалары ҥшін болатын.
Есім тҧсында батыс қалмақ руларының (торғауыт, хошауыт, дҥрбет, чорас)
Орталық жҽне Солтҥстік Қазақстан арқылы Батысқа (Еділ-Жайық) арасына
белсенді жылжыған уақыты. 1620 жылдары қалмақтар Ом, Тобыл, Есім, Ертіс
ҿңірлеріне қоныстанады. Бҧл бір шетінен 1635ж. қҧрылған жоңғар мемлекетімен
байланысты. Есім хан тҧсындағы мемлекеттік биліктің нығаю белгісі деп «Есім
ханның Ескі жолы» заң ережелерін айтуға болады.
Салқам Жәңгір (Джангир, Янгир)- (1629-1651жж.) Есімнің ҧлы. Салқам
Жҽңгір ҽкесі Есім хан тҧсында басталған қалмақпен соғысты қолға алады. Бҧл
кезде қалмақтардың одан сайын кҥшейген уақыты еді. Қазақ шежіресі Мҽшһҥр
Жҥсіп жазбаларында: "Бҧл кезде қалмақтың қоңтажысы кҥшейді. Қазаққа дамыл
бермей, тыныштық кҿрсетпейді. Қысқа кҥнде қырық шапқан. Соғыс болса
қалмақтың иығы аса берген" – деп жазады. Осыған қарағанда қалмақтардың ҽбден
қазақ жеріне бет алған уақыты екенін білуге болады. Жҽңгір 1652 жылы
қалмақтардың қолынан қаза табады.
Бесінші кезең. Әз Тәуке тұсындағы тұрақтылық. XVIIғ. аяғы – XVIIIғ.
басы
Әз Тәуке(Тевке) – (1680-1715жж.) Жәңгірдің ұлы. «Кҥлтҿбеде кҥнде
кеңес» осы Ҽз Тҽуке тҧсында айтылған сҿз. 1748 жылы Ресей қҧжатында
М.Тевкелев: "Тҽуке хан табанды саясаткер, қырғыз арасында қҧрметті атақта"
деп береді. Халық сҿзі Ҽз Тҽукенің атын «Жеті жарғы» заңдар жинағымен
байланыстырды. Мемлекеттің ҽлеуметтік жағдайын реттеуде заңның орны
ерекше болғаны анық. Тҽуке сыртқы саясатта Ресей, Бҧхар, Жоңғар елімен
қарым-қатынаста болды. Оған дҽлел деректердің бҧхаралық Сҧбханқҧл ханнан
самарқандық Кҿшекей бидің елшілікке келгенін байқаймыз. Ал Жоңғар
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хандары Қалдан Бешокті мен Сыбан Раптанмен кҿптеген мҽселелер елшілік
арқылы шешіліп отырды. Сондықтан Ҽз Тҽуке тҧсында саяси билікте біршама
тҧрақтылық болса керек.
6.3 XV-XVII ғғ. Қазақ хандығының экономикалық және әлеуметтік
жағдайы
Ӛндірістің номадтық әдісі. Қыс кезіндегі ауыл, қыстақтарда рулықшаруашылық ауылдарын қҧрайтын 5-тен 15-ке дейін жетелеген ҿзара туыстас
шаруашылықтар орналасты. Бҧл қыстақтардың тҿңірегінде кҿшпелі
малшылардың ҿздерінің азын аулақ азық-тҥліктік егістері болған. Мҧнда
шаруашылық ру басы жазғы маусымға ҿз мҥшелерінің, туыстарының
кедейленген бҿлігін қалдырып отырған, ал олар жай, қарапайым қҧралдармен
бар кҥш жігерін тауыса еңбек ете отырып, жер ҿңдейді, егістерді қолдан суару
ҥшін арықтар жасайды, ҿнімді жинап, ҿңдеп жайлауға кҿшкен ҿздерінің
«бақытты» ағайын-туыстарын, бидай тағамдарымен қамтамасыз етеді. Жер
иленушіліктің, жерге меншіктің басқада тҥрлері болған: інжу-хан жерлері,
мҥлік-жеке меншіктегі егістік алқаптарда кездесетін жерлер, бахорҚазақстанның оңтҥстік ҿлкесінде, исламның тараған аймақтарындағы
мҧсылман мекемелері мен дін басыларының жерлері.
Қазақстанның Оңтҥстік аймақтарында феодалдық шартты тҥрдегі жерге
ету мен жер меншігінің тҧрақты тҥрлері қалыптасты. Қатардағы кҿшпенділер,
малшылар, егіншілер, отырықшылар мен қолҿнершілер, тҧтамтай ауыл
тҧрғындары кҿптеген салықтар мен алымдар тҿлеуге міндетті болды.
Малшылардан зекет, соғым, сыбаға, егіншілер мен қолҿнершілерден ҧшыр,
тағар, бадж, хоредж алынды жҽне олар борыштары міндетті жҧмыстарын,
сауып, қоналғы, жамалғы, мардикалды орындады.
Бірлескен қауым– қазақтың қоғамының ӛндірістік–шаруашылық негізі.
Бірлескен қазақ қауымында дуализм қҧблысы орын алған, яғни қоғамдық
ҿндіріс бір жағынан, жайылым жерлерін ортақ иленумен, екіншіден, малға
отбасылардың жеке меншігімен сипатталады. Қазақстандағы меншік тҥрлерінің
негізі мен маңызы даулы мҽселе боп табылады. Тарихшылардың бір бҿлігі
ҿндірістің феодалдық тҽсіліне ірі жер меншігі тҽн жҽне бҧл экономикалық
негізсіз кҿшпенділер қоғамына феодализмнің орнау барысын шамалау да
мҥмкін емес деп санайды. Олар егіншілердегі сияқты кҿшпенділерде де
ҿнірістің негізгі қҧралы жер деп есептейді.
Екінші кҿзқарас, кҿшпелі мал шаруашылығының басымдығы кезінде
ҿндірістің негізгі қҧралы жер емес мал, ал жерге келетін болсақ, онда ол еңбек
кҥшін қолданбай-ақ, ҿзінің табиғи жағдайында жайылым ретінде пайдаланған
деген тҧжырымға келеді. Кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі шаруашылықтарда
ҿндірістің негізгі қҧралы шынында мал болған шығар. Ал жерге тікелей жеке
меншік болмаған. Қазақтардың ҿндірістік-шаруашылық ҽрекетінің тҥрі бірлесіп
еңбек ету қағидаларына қҧрылған ауылдық қауым болған.
Мал шаруашылығы қауымында ҿндірісті ҧйымдастырудың ерекшелігі, бҧл
оған қосылған жеке адам тек еңбек етуші ғана емеес, сонымен бірге мал
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тҥріндегі ҿндіріс қҧралының белгілі бір мҿлшеріне иелік етуші еді. Малдан
айрыла отырып, шаруашылық қауымының тең қҧқты мҥшесі бола алмайтын да
еді, ҿйткені ол енді қосымшалық қағидасының жҥзеге асуына жҽрдемдесе
алмайды немесе қауымнан бҿлініп, одан шеттеле бастайды.
Малдың бір бҿлігінен айрылған шаруашылықтар кҿбіне ҿздері тектес
кедейленген шарушылықтармен бірлесіп еңбек ету ісіне, жаңа қауымға бірігуге
мҽжбҥр болды. Сондықтан бір қауымға біріккен шаруашылықтар саны 20-30–ға
жетіп, тіпті 50-ден асатын ауыл-қыстауларды кездестіруге болатын еді. Бірақ
мҧнда сол бҿліну, оқшалану жағдайлары орын алды. Қауымды билеушілер
жалпы ҿнімнің бір бҿлігін жарлы кедейлердің жҽне аз қамтамасыз етіп,
қадағалап, отырады, бірақ мҧның бҽрі де оларға деген ҽр тҥрлі жеке тҽуелділік
тҥрлерін тудырады.
Қазақ қоғамының әлеуметтік топтарға бӛліну принциптері: 15-17 ғғ.
қазақ қоғамы кҿшпелі мемлекеттік дҽстҥрлерін сақтап қалды. Ақсүйек тобын:
тӛре- Шыңғыс тҧқымы мен қожа- Мҧхаммед пайғамбардың ҧрпағы болып
саналатын діни топ ҿкілдері қҧрады. Қарасүйек тобы: батырлар, билер, байлар,
жатақ, қара халық қҧрады. Кҿшпелі қоғамдағы нақты билік иелері- ру- тайпа
билері мен батырлары, яғни қазақтың потестарлық ҧйымының жетекшілері
болып келеді. Әлеуметтік топты екіге топтастыруға болады: біріншісі
ақсүйектер мен рудың беделді адамдары(би, шешен, батыр, жырау т.б.)
Екіншісі дала кеңістігіндегі негізгі тұрғындар емін- еркін жайлаған
кӛшпелілер.
6.4 Дәстҥрлі қазақ мәдениеті
Мәдениеттің жалпы сипаттамасы. XV-XVIIғғ. Қазақ хандығының
бастауы ғана емес, Еуразиялық кеңістікте ҿмір сҥрген отырықшы жҽне кҿшпелі
мҽдени ҿркениеттік нҧсқалардың ҿзара мҽдени қарым- қатынасының,
салыстыруға қолайлы кезең. Кҿшпелілер ҿздерін табиғаттың бір бҿлшегі
ретінде санаған жҽне шаруашылық қҧрылымы кҿшпелі ҿмір салтқа
бейімделген. Қазақ халқының саяси аренаға этнос ретінде шығуына себепші
болған тҥркі тілдерінің негізінде қалыптасқан қазақ тілінің қалыптасуы осы кез.
Тіл- мҽдениетті ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғастырушы мҽдени қҧрал болса, дҽстҥрлі
қазақ мҽдениеті ҿзінен- ҿзі ежелгі ҥйсін, қаңлы, ғҧн, сақ пен тҥркі тайпалары
мҽдениетінің тікелей ҽрі заңды мҧрагері. Яғни, қазақ халқының рухани жҽне
материалдық мҽдениет кҿздері кҿне замандардан бастау алатын, ҧрпақтанҧрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі мәдениет.
Қазақ халқының ауызша шығармашылығы: ҿзге халықтар секілді қазақ
халқының дҽстҥрлі мҽдениетінің бір тармағы, ерте заманда жасаған мҽдени
мҧрасы оның халық ауыз әдебиеті болып табылады. Қазақ халқының қоғамдық
ҿмірі, шаруашылығы, кҽсібі, қайғы- мҧңы дҥниетанымдық кҿзқарасы жайында
мақал- мҽтелдер, аңыздар, жырлар ойлап шығарды жҽне оларды ауызекі айту
кҥйінде жалғастырған. Қазақ ауыз ҽдебиетінде халықтың тҧрмыс- салтына,
ҽдет- ғҧрпына байланысты туған шығармалар, мақал- мҽтелдер, аңызертегілер, батырлар жыры, ғашықтық жырлар, тарихи жырлар, айтыс ҿлеңдері,
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шешендік ҥлгілері сҿздер т.б. ауыз ҽдебиетінің негізгі ҥлгілері болып табылады.
Фольклор халық творчествосымен этнография (ҽдет-ғҧрып), диалектология
(жергілікті ерекшелік), тарих (шежіре), философия ( даналық ойлар),
психология ( мінез қҧлық), педагогика (тҽлім- тҽрбие), музыка (ырғақ)
салаларымен тығыз байланысты. Халық ауыз ҽдебиетінің мҧралары ҧрпақтан
ҧрпаққа ауызша айту дәстүрі арқылы жеткен. Яғни, жадыда сақтау арқылы.
Бҧл дҽстҥрлі жатқа айту қазақ қоғамының рухани мҧрасы. Кҿшпелілер ортасы
туғызған қазына. Халық арасында ауызша мҧраларды жатқа айтатын адамдар
болған. Халық мҧрасы ҽртҥрлі жанрда дамыды.
Халықтың жазу, сызу болмаған кезден- ақ ауызша шығарылған кҥрделі
шығармаларының бірі- ертегілер. Ертегілер кҿбінесе қара сҿзбен айтылады
жҽне ерте заманда шығарған кҿркем ҽңгіме. Адам баласының еңбек, кҽсіп ету,
тҧрмыс- тіршілік қҧру тҽжірибесіне байланысты туған. Жаратылыс қҧбылысын,
табиғат сырын жетік білмеген ертедегі адамдар ҽр нҽрсені қиял еткен. Адамның
ой- ҿрісін, сана сезімінің ҧлғайып ҿсуі ертегіге кҿп ҽсер еткен. Мҽселен, «Ер
тҿстік», «Қҧм мерген», «Алтын сақа» т.б. бҧларда аңшылар, батырлар, мергендер
бейнесі берілген. Келесі бір ауыз ҽдебиетінің жанры- аңыз- әңгімелер. Бҧларды
ертегілерден бҿлмей қарастырып келген. Алайда аңыздар ҿз кезегінде: 1. Тарихи
аңыздар. (Қорқыт, Шыңғыс, Темір, Абылай т.б.)
2. Топономикалық аңыздар (жер- су аттарына байланысты.) болып
бҿлінеді.
Яғни, тарихи тҧлғалардың аттарының аңызға айналуы, сонымен қатар жерсу, мекен-тҧрақ, тау- тас атаулары замана оқиғаларын кең дала тҿсіне
қалдырған іздерінен аңғаруға мҥмкіндік береді. Тарихи деректердің бай кҿзібатырлық жыр- толғаулар. Батырлар жырының тууы тарихта кезеңдермен
тығыз байланыстылығын М. Ғабдуллин былай деп тҥйіндейді: «біріншіден,
қазақтың тарихта аттары мәлім рулары: үйсін, қаңлы, қоңырат, керей,
қыпшақ т.б. ӛздерінің ру тәуелсіздігін сақтап қалу үшін күрескен кезде туған.
Олардың бұл жолдағы ерлік істері ру арасында ӛлең- жырға, аңыз- әңгімеге
айналған. Екіншіден, қазақта батырлар жырының тууына зор әсер еткен
келесі бір жағдай болды. Ол- қазақтар мен қалмақтардың арасындағы қарымқатынастар, кӛп заманға созылған күресте».
Қазақ халқының тарихи жырлары мен батырлық эпостары - ҿткен
тарихымыздың соғыс, кҥрес – жорықтарын суреттейді, батырлардың ерлік
бейнесін береді. М. Ҽуезовтің сҿзімен айтсақ: «Дастандар сонау бір бағы
заманда Орта Азияны, Қырым мен Еділ бойын жайлаған кҿшпелі тайпалар
бастан кешірген нақтылы тарихи оқиғалардың поэтикалық кҿрнісі болып
табылады... Ондай оқиғалар–XVI ғасырда Қазан хандығының ыдырауы
(«Қобыланды» жыры), XV–XVI ғасырларда Қырым хандығындағы рулық
соғыстар («Ер Тарғын» жыры), қазақтар мен ноғайлының XVI ғасырда бірлесіп
жасаған жорықтары («Ер Сайын», «Алпамыс»). Қазақтармен ҿзбектердің
жорығы («Қамбар» жыры). Батырлар жырының қаһармандары қазақ деп
аталмайды. Ноғайлы нҽсілінен делінеді. Қазақ халқының дербес ҿмір сҥруіне
байланысты оның ҽдебиет тілі қолданыла бастады.
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Ауызша шығармаларда жоқтау сияқты салт жыры, ертегі- аңыздар бастау
болса, кейін жеке адамды дҽріптеген туындылар кҿбейіп, ҽдебиеттің мақсаты
айқындала бастады. Халық шығармашылығын дәріптеушілер: ақын, сал, сері,
жырау. Кҿптеген зерттеушілердің пікірінше «ақын» сҿзі парсы тіліндегі
«ахунд» яғни, оқымысты, білімді, қҧрметті, ақылды адам сҿздерімен мағыналас.
Бҧл пікірді алғаш айтқандар, Л. Будагов пен В. Радлов болды. Л. Будагов
сҿздігінде, «ақын- импровизатор, суырып салма, болған жайды ҽңгімелеуші
жҽне ҽн салушы. Ҽ. Марғҧлан болса «ақын» сҿзі аққын (бір арнаға тҥс) сҿзінен
шығарады.
Қазақтың ауызша поэтикалық сҿз дҽстҥрін таратушылар жырау,
жыршыдан ерекшелендіретін бір жҽйіт; Олар бір- бірімен айтысқа тҥседі. Ал
айтыс жанры ақынмен тығыз байланысты. Ақын болу ҥшін, ҿзінің поэтикалық
кҥшін ақындық ҿнерін халық алдында кҿрсету керек. Халық алдында суырып
салма ҿнерін таныта алмаған ақындық атаққа ие бола алмайды. Жҽне бір рудан
шыққан ақындар айтысқа тҥсе алмайды. Себебі, айтысушылар қарсыласының
жеке басының кемшілігін немесе оның руының кемшіліктерін бетіне басу
арқылы ҧпай жинап айтысқан. Кҿнетҥркі тілінде «барымта», «жорық»
мағынасында «акун» сҿзі қолданылады. Осы орайда «ақын» сҿзінің мағынасы
парсы тіліндегі «ахунд» сҿзімен де, «ақын» сҿзімен де мағыналас емес, бҧл
нағыз тҥрік сҿзі. Қазақша «ақын» сҿзі ҿзінің кҿне мағынасын жоймаған.
Ақынның пайда болу уақыты жӛнінде. Ҽ. Марғҧлан: «Ақын ең кҿне тҧлға.
Кҽсіптік ақындардың қалыптасуы тайпалық одақтар кезіндегі этикалық
поэзияның тууымен тығыз байланысты»- деп жазады. Ақынның кҿнелігі ол
халықтың салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрпына қатысушы ғана емес жетекшісі ретінде де
айқындалады. Ҥйлену жҽне жерлеу салт- дҽстҥрдің, ҽдет-ғҧрыптың ең кҿнесі.
Ҽсіресе ҥйлену салт- дҽстҥрінде беташар, той бастар т.б. ақын басқарған. Ал
ҿлген адамға ас бергенде «жаршы» қызметін атқарады. Яғни,ҿлген адамның
жақсы жақтарын айтып мадақтайды, батыр болса ерлік істерін жырлайды. Егер,
аруақ культін есептесек, бҧл ҽскери демоктатия дҽуірі, яғни, тайпалық одақтар
дҽуірімен байланысты. Ақынның кҿне тҧлға екенін дҽлелдейтін мынадай
себептер бар. Алдымен ақын бойындағы қасиет жоғары кҥштердің ҽсерінен
жҽне ҽннің сиқырлық қызметінен екендігі дҽлел бола алады. Ақындық ҿнер
тҿтемдік кҿріністермен де байланысты. Мҽселен, халық арасында ҽр ақынның
қасқыр, арыстан, не ҥйрек т.б. тҥрінде ерекше кҥш беретін рухы болады деген
қағида бар. Ақын ҿлер алдында осы жануар рухының ҧшып кеткенін кҿреді.
«Сал» мен «Сері». Ауызекі қазақ тілінде «сал» мен «сері» сҿзі синоним
ретінде қолданылады. Сал, сері тҧлғасы адамдардың барлығына бірдей емес,
ерекше адамдарға берілді. Олар: ақындар, матадан тігілген ҽдемі киім киіп,
арғымақ мініп, аң- қҧс аулап, кҿңіл кҿтеріп, салтанат қҧрып, ерекшеленіп
тҧрғандары сал-сері атанды. Сал мен серінің бір- бірінен екі тҥрлі
айырмашылығы болды. Біріншіден, ҿзінің жҥріс-тҧрысы, сыртқы пішіні
жағынан сал ерекшеленіп тҧрды. Ал серіге ҧстамдылық, тҽкаппарлық жҽне
жомарттық, нҽзік кҿркемдік талғам, суырып салмалық тҽн болды. Ақан серіден
ҥзінді: дария ағып жатқан суда сын жоқ, Жануар ҿлім деген малда тіл жоқ,
қҧрбылар, тіршілікте ойна да кҥл, бҧл дҽурен екі айналып, келмегі жоқ.
34

Қазақ тілі- қазақ халқының ҧлттық тілі, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тілі болып табылады. Қазіргі қазақ тілі ноғай тілімен бір топ
қҧрып, тҥрік тілінің қыпшақ тобының батыс тобына жатады. Қазақ тілінің
қалыптасу тарихы халқымыздың қалыптасу тарихымен бірге дамып, жасап
келеді. Демек халқымыздың этногенезі ежелгі ру- тайпалардан бастау алатыны
сияқты, қазіргі қазақ тілінің бастауы б.з.б. IIғ. біздің заманымыздың Vғ. дейінгі
уақытты қамтиды. Кҿне ҥйсін, қаңлы, сақ ру-тайпалары тілдері негізінде
қҧрылған туыстас тіл болып табылады. Келесі кезеңі Тҥркі дҽуіріндегі руна
жазымен байланысты. Оны Орхон- Енисей жазба ескерткіштерінде кездесетін
бірқатар сҿздер мен сҿз тіркестердің, мақал- мҽтелдердің осы кҥнге дейін
тіліміздің сҿздік қорында сақталуы дҽлелдейді. X- XY ғғ. қыпшақ тілі тілдік
ортаны біріктіріп, ҿзіндік ерекшелігі бар топ ретінде айқындалды. Соңғы кезеңі
XYғ. қазақ тілі қазақ этносының қалыптасуының аяқталуына ҽсер етуші негізгі
фактор болды.
Кӛшпелілер дүниетанымы. Қазақ халқының дҥниетанымы адамның
ҿмірдегі жҽне қоршаған ортадағы орнын танумен тығыз байланысты. Кҥні-тҥні
далада жҥретін кҿшпелі ел, бақташылар, аңшылар аспан ҽлемін бақылап, ҽрбір
кҿрініске мҽн берген. Жҧлдызға қарап бағыт-бағдар ажырату ҽдеті
малшылардың кҥнделікті тіршілігінде орын алды. «Метеор» - дегенді қазақ
бҧрын білмеген. Оны «аққан жҧлдызға» санайды. Жерге жақын ҧшқан метеор,
жанасқан тҧсын жарқыратып жібереді. Оны қазақтар «қадір тҥні» дейді. Ислам
дінінің тҥсіндіруінше, бҧл кҥні жҧмақтың есігі ашылады да адам не тілесе
сонысы қабыл болады. (Шолпан кҥзетшісі, Жеті қарақшы, Темір қазық.) Қазақ
жерінде шаманизмнің қалдығы бақсылық, балгерлік, тҽуіптік. Бҧл дінге
сенушілер «айлалы», «сиқырлы» ҽрекеттер жасау арқылы табиғаттан тыс
кҥштерді бағындырды.
Қазақ халқының әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі. Алдымен ҽдет- ғҧрып мен
салт- дҽстҥр сҿздері тығыз байланысты болғанымен мағыналарына тоқталсақ,
алғашқысы діни наным- сенімдерге байланысты шараларды білдірсе, мҽселен,
отқа май құю, отпен аластау, тасаттық беру, аруаққа сыйыну, жерлеу
ғұрпы, құрбандық шалу, ауызбастырық беру, ауыз тигізу, кемпір ӛлді т.б.,
кейінгісі тҧрмыс-салтқа байланысты атадан-балаға дҽстҥр болып жалғасып келе
жатқан шараларды білдіреді. Қазақ қоғамындағы айтулы салттардың бір
қатары-шілдехана, тұсау кесу, тоқымқағар, құда түсу, қалың мал тӛлеу, келін
түсіру, қыз ұзату, байғазы беру, базарлық әкелу, әмеңгерлік т.б. Кҿшпелілерге
тҽн ең басты дҽстҥр-қонақжайлылық. Бҧл тҥсінік қазақ арасында сақталған,
ата- бабамыздан Алаша заманынан келе жатқан «бӛлінбеген енші» ҧғымымен
тығыз байланысты. Жолаушының кез келген ҥйге тҥсуіне хҧқысы болды. Ал
оны қабылдау, қарсы алу, тамақ беру ҥй иесінің міндеті. Жалпы алғанда қазақ
халқының ҽдет- ғҧрпы мен салт- дҽстҥрі ҧрпақ ҥшін тҽлім- тҽрбиеге қҧрылса,
қалың қауым ҥшін адами қатынастарды реттеуші ереже, заң орнына жҥрген.
Материалдық мәдениеті. Қазақ халқының материалдық мҽдениеті рухани
мҽдениеті сияқты ежелгі дҽуірден келе жатқан ҿмір сҥру жағдайларына сҽйкес
мҽдени қалыптасу ерекшеліктерін сипаттайды, халықтың ҿткен тарихындағы
ҿмір сҥру жағдайларынан мҽліметтер береді. Материалдық мҽдениет
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жетістіктері баспана, ҧлттық киім, ыдыс- аяқ басқа да тҧрмысқа қажет заттарда
кҿрініс тапты. Ұлттық киім. Халқымыз ҥстіне киген киіміне мҽн беріп, оның
адамның жасына сай келуін, жарасымды, қонымды киім ҥлгісі болуын ерекше
кҿңіл бҿлген. Жаздық киім ҥлгілері жҧқа маталардан тігілсе, қыстық киім
ҥлгілері мал мен аң терісінен тігілді.
Бас киім түрлері: ерлер қыстыгҥні екі қҧлағы жҽне артқы етегі бар шошақ
тымақ, тҥрлі аң терілірінен тігілген шошақ бӛрік, бҿрік сыртынан кең жалбағай
күлапара, жаздыгҥні ақ киізден тігіліп, қайырмасы барқытпен қапталған ақ
қалпақ, тҥрлі пҧлдан сырып тігілген айыр қалпақтар киді. Ал, ҽйелдердің бас
киім ҥлгілері жас ерекшелігіне сай болды. Бой жеткен қыздар үкілі, кестелі
кҽмшат бӛрік немесе тақия киген. Ҧзатылған кезде ҽкесінің дҽулетіне сай
қымбат тастармен безендіріліп тігілген сәукеле киді, тҧңғыш баласын туғаннан
кейін маңдайын тҥйреуіш тағылған кимешек кигізілді. Бірнеше балалы ҽйелдер
тассыз,тек кестеленген кимешек киіп, ақ жаулық таққан.
Сыртқы киім түрлері: ерлер қыста жылы, ҽрі суық ҿткізбеу ҥшін мал мен
аң терілерінен тігілді. Қойдың немесе тҥйенің жабағы жҥнінен- күпі, қой
терісінен- тон, елтірі, тҥлкі, қасқыр терілерінен- ішік, қҧлын терісінен- жағалы
жарғақ тігіп киді. Қойдың иленген терісінен тері шалбарлар, ешкі терісінен
тықыр жарғақ шалбарлар тігілді. Киім сыртынан тҥрлі қару ҥлгілерін ілінген
былғары белбеу тақты. Қазақ ҽйелдерінің киімдері негізінен жібектен,
мақпалдан тігілді. Бҥрмелі, кестелі, желбіршекті, қос етекті- кӛйлек, бой жеткен
қыздар бешпент, шапан киген.
Аяқ киім үлгілері: ерлер ҿкшесі биік, киізбен киілетін былғары саптама
етік, жҧмсақ теріден– мәсі, былғарыдан- кебіс киді.
Ұлттық тағам түрлері. Қазақ халқының ҧлттық тағамдарының барлығы
сҥт пен еттен жҽне ҧннан жасалды. Етті пісіріп, қуырып, тҧздап, сҥрлеп жеген.
Жылқы етінен жал-жая, қазы- қарта, шҧжық, дайындады. Еттен жасалатын
ҧлттық тағам- бешбармақ табақпен тартылды. Сҥттен ірімшік, айран, қҧрт,
сҥзбе қҧрт, қаймақ, сары май алған. Биенің сҥтінен қымыз, тҥйенің сҥтінен
шұбат жасаған. Ҧннан кеспе кҿже, шелпек, бауырсақ т.б. жасаған. Жент–
тарыдан немесе бидайдың жармасы мен ірімшік, шекер, сары май қосып
жасалған тағам.
Киіз үй- жер шарының белгісі ретінде. Қазақ халқының жалпы даму
мҽдениеті желден, аңдардан, қауіп- қатерден сақтануға пана болған киіз ҥйімен
байланысты. Сондықтан киіз ҥй қҧрылымы, тҥрлері, олардың қолдану орны
мен безендірілу ерекшеліктері мҽні қазақ халқының бҥкіл ҿмірінен толыққанды
мҽлімет береді. Ерте кҿшпелі тайпалар отырықшылық пен қатар кҿшпелі мал
шаруашылығымен ҧштастырылып отырды. YI-XIIғғ. Жазғы ҥйдің екі тҥрі
болды. Бірі кҽдімгі киіз ҥй, екіншісі, дҿңгелек ҥстінде орнатылған жылжымалы
ҥй болды. Жылжымалы ҥйде бай адамдар тҧрған. Бҧл туралы Плано Карпини
мен Рубруктың жазбаларынан кҿреміз. Ал бҧл киіз ҥйдің алғашқы ҥлгісі
жҿнінде ғалым Гиппократ «Жылжымалы кҥймелердің ең кішісі тҿрт, басқалары
алты дҿнгелекті, ҥсті киізбен жамылған кҽдімгі ҥй біреуі екі, біреуі ҥш
бҿлмеден тҧрады. Не суық, не жел, не жарық ҿтпейді. Бҧл кҥймелерде ҽйелдер
мен балалар отырған»- деп жазады. Гиппократ.(О воздухе,о воде и местностях.)
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Бҧл мҽліметті дҽлелдей тҥсетін дерек Геродотта аргиппей тайпаларына
қатысты: «Ҽрқайсысы ағаш астында тҧрады. Қысқа қарай ағаш киізбен
жабылады, ал жазда жабусыз қалдырады» - деп келтіріледі. Ал, ғалым
Ҽ.Х.Марғҧлан киіз ҥйдің ең жақын тҥрі кейінгі андроновтықтардың Орталық
Қазақстанның Бҧғҧлы тҧрағында кездесетін жертҿле баспаналарды жатқызады.
Киіз үйдің құрылысы: қанат (кереге)- жиналмалы қабырғалары, уықкҥмбез сҥйегі, шаңырақ-тҿбесі, сықырлауық- есігі. Жамылғылары: туырлықкерегеге тҧтынатын, үзік- кҥмбезге жабатын, түндік- шаңыраққа жабылатын
киіз, киіз есік- сықырлауықты жауып тҧратын киіз. Керегелерінің санына қарай:
6 қанатты, 7 қанатты, 12 қанатты ҥйлерге бҿлінеді жҽне керегелерінің саны
неғҧрлым кҿп болған сайын ҥйде соғҧрлым ҥлкен болады. Киіз ҥй ішінің оң
жағы ҽйелдерге, сол жағы ерлерге, тҿр қонақтарға арналған. Қызметіне қарай
үш түрге: мерекелік, отау, жай киіз үйлер болып бҿлінеді. Мерекелік киіз ҥйтой-жиындарда қонақ кҥтуге дҽулетті байлар тіккен. Отау ҥй– ҥйленген
жастарға арналып қҧрылған. Жай киіз ҥй- кішірек, жеңіл келген, кҿшуге
ыңғайлы болғандықтан қауымның барлығы қолданған. Киіз ҥй қазақ халқының
кҿп ғасырлық жолындағы ерекше дҥниетанымының кҿрінісі. Ол -жер шарының
ҥлгісі ретінде сақталып келе жатыр. Бҧл тек кҿшпелілер тҥсінігінің, кҿшпелілер
дҥниетанымының, кҿшпелілер жаратылысының кҿк аспанмен байланыстылығы
бірлігі ретінде кҿрсетіледі (аспан денелерімен байланыстылығы, жыл санау,
уақытты анықтау.

37

7-ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН XYIII ҒАСЫРДА. КІШІ ЖҤЗДІҢ РЕСЕЙ
ҚҦРАМЫНА ЕНУІ
Кезеңнің ерекшеліктері: XYIIIғ. 30- шы жж. Кіші жүздің Ресейге
қосылуының тарихи себептері:
- Ҽлемдік сауда мен ҽлемдік шаруашылықтың қалыптасуында геосаяси
ҥрдістердің
дамуының
айқын
факторларының
ықпалында
еуропа
державаларының сауда жолдарының ҥстемдік етуге талпыныстары жҽне
олардың арасында ҽлемдік деңгейде ҽскери- саяси жҽне сауда-ҿндірісін игеру
бҽсекелестігінің кҥшеюі Ресейдің шығыс тобының қалыптасуына ҽкелді;
- Қазақ кҿшпелі қоғамының ішкі саяси ҿмірінде дағдарыс
қҧбылыстарының ҿсуі: қазақ жерлерінің ҥш жҥз кҿлемінде шаруашылық пен
саяси ҽртҥрлілігі, жҥздердегі ортаклықтандырылған биліктің болмауы, қазақ
хандары биліктерінің ҽлсіздіктері, сҧлтандар басқарған ру ақсҥйектерінің
алауыздығы;
- Орталық Азия аймағында Қазақстанның геосаяси жағдайының ҽлсіреуі:
қазақ-жоңғар қарым-қатынасының нашарлауы, қазақтардың Еділ қалмақтары,
башқҧрттармен, Жайық жҽне Сібір казактарымен ҽскери қақтығыстары
қазақтардың Орта Азия билеушілерімен кҥрделі қарым-қатынастары;
7.1 Қазақ жерлерінің Ресей империясының қҧрамына енуінің негізгі
кезеңдері
Бодандық кезеңі -1731ж:
1.
қазақтар басқа да бодан халықтармен (башқҧрт, қалмақ, жайық
қазақтары) бейбіт ҿмір сҥруге жҽне адал қызмет етуге ант береді.
2.
Ресей билеушілерінің талабы бойынша қарулы ҽскер беру.
3.
Дала арқылы ҿтетін сауда керуендерін қорғау.
4.
Жыл сайын малмен жасақ салығын тҿлеу.
5.
Шекаралық бекіністер мен ҽскери шептер салу.
Жартылай отарлау кезеңі- 1822-1824жж., 1867-68жж:
1. Орта жҽне Кіші жҥздердің территориялық ерекшеліктеріне байланысты
ҽкімшілік округтер мен бҿлімдерге бҿлу.
2. Қазақтардың орыс заңын қабылдауы.
3. Билер соты мен хандық билікті жою.
4. Жылсайын малмен жасақ салығын тҿлеу.
5. Патша ҽкімшілігінде қызметтегі кҿшпелі элитаны салықтан босату.
Отарлау кезеңі-1891ж:
1.
Қазақ жерлерін империяның меншігі етіп жариялау.
2.
Қазақтардың орыс заңына бағынуы.
3.
Қазақстанның табиғи байлықтарын пайдалану, Қазақстанға орыс жҽне
шетел капиталының енуі.
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7.2 XVIII ғасырда Қазақстанға жҥргізген патша саясаты
Қазақстанның Ресейге қосылуы алдындағы байланыстар
экономикалық, саяси дамуда екі жақ бірдей мҥдделі болды.
XVIIIғ.

XV-XVIIғғ.

Ререй үшін сиімді жақсары

Қазақрсан үшін сиімді
жақсары

Орса Азия базарына
кедергіріз шығт

Оқ дәрі алт (оссы қарт)

Шикізас, мал алды

Сатар айырбарсат
Ратда байланыры

Көперсерге сиімді
ратда байланыры

Кейіннен Жоңғарияға
қарры одақсар

Елшіліксер жіберт
Птнксер ралт
Көшім ұрпақсарымен
күрерсе одақсар сабт

Ш.Уҽлиханов XVIIIғ. қазақ қоғамы жҿнінде «XVIII ғасырдың алғашқы он
жылдықтары қазақ халқының ӛміріндегі қияметті кезең болды. Жоңғарлар, Еділ
қалмақтары, Жайық қазақтары мен башқұрттар жан-жақты килігіп, олардың
ұлыстарын талқандап, малдарын айдап, адамдарын алып кетті» – деп жазады.
- 1717 жылы Қайып пен Ҽбілхайыр сҧлтандар қазақ руларының сыртқы
жағдайында қатер тҿніп тҧрғанын ескеріп Петр I-ге ҿздерін бодандыққа алу
жҿнінде сҿз салады. Келіссҿз нҽтижесіз себебі Петр I Швециямен соғыс
жҥргізіп жатқан кезі болатын. Жауап: сыртқы шекараны қадағалай тҧру.
Петр I ҥшін
1715-1716жж. Ертіс бойлап жҽне Каспийді жағалатып
жіберген И.Бухгольц пен Бекович-Черкасский экспедицияларының сҽтсіздікке
ҧшырағаннан кейінгі, Ресей патшасына Ҽбілхайырдың ҧсыныс хаты олжа болды.
I Петрдің Шығысқа ашылған қақпа есебіндегі жоспары: бҧл жҿнінде
қосымша мҽлімет: қҧпия істердегі аға тілмҽш жҽне кейіннен дипломат болған
А.Тевкелевтің хатында: "… Императорлық ҧлы мҽртебелі тақсыр император
Ҧлы Петр парсы жорығынан оралысымен ҿзінің Отаны Ресей империясы ҥшін
ежелден есітіліп жҥрген жҽне ол уақыттары белгісіз дерлік қырғыз-қайсақ
Ордасын Ресейдің бодандығына алуды кҿздеген ниетін білдіруді қалады жҽне
де сол ҿз монархым ҽсіресе тҿменгі дҽрежедегі ол Орда дҽл бодандыққа ҿтуді
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қаламаса, бір бет қағазбен Ресей империясынң қолдауында болуға
міндеттегенше, зор шығындарға қарамастан, мен тіптен бір миллионға дейін
ақшаны шығарсам да, тырысуым керектігін айтты".
Петр I-нің тікелей жарлығымен салынған құрылыстар: Ямышевск (1716ж.),
Омбы (1716ж.), Железинка (1717ж.), Семей (1718ж.), Ҿскемен, Коряков
(1720ж.) жҽне т.б. қорғаныс пункттері
Кіші жҥздің бір бҿлігінде Ресей азаматтығын алуды тездетуіне себеп
болған негізгі жағдай 1723-1727жж. "Ақтабан шҧбырынды"
Қазақтардың кӛшу бағыттары: Ембі, Жайық, Ор
- 1729ж. Балқаш кҿлінің, оңтҥстік –шығысы «Аңырақай шайқасы» қазақтар
ҥшін нҽтижелі болды.
- 1730ж. қыркҥйекте Ҽбілхайырдың Уфа арқылы Петербургке орыс ҽйел
императоры Анна Ивановнаға ҿтініш хатпен елшілік жіберіледі.
- 1731ж. 19 ақпанда император ҽйел сенім грамотасына қол қойды.
- Кіші жҥздің Ресейдің азаматтылығын қабылдағаннан кейін де қазақ
хандығы жағдайы кҥрделі кҥйіне қалды.
- Жоңғар агрессиясын тойтаруға Абылай сҧлтанның қолбасшылық таланты
кҿзге тҥсті.
Қазақ-Ресей қатынасы. Ҽбілмҽмбет Ҽбілмансҥрді кҿмекшісі етіп
белгілейді. Орта жҥзде жҧрттың қолдауына ие болып, сҧлтандық орынға
кҿтеріледі. Себебі: «1731ж. орта жҥзге билік жҥргізіп отырған Ҽбілмҽмбет пен
Абылай ант беруден бас тартты»– деп жазылады. (ҚазКСР тар. 57 жыл, А, 1
том, 56 бет). Кейін патшалық Ресейдің отарлаушы кҥштері Орта жҥз
территориясына ішкерілей еніп келе жатқандықтан Ҽбілмҽмбет пен Абылай
1740 жылы Орынборға барып, Ресейге бой ҧсынатындығы жҿнінде позиция
білдіреді. Ресейді қазақ жеріне жақындатпау ҥшін кҥресті.
Қазақ-жоңғар қатынасы. 1741-1743жж. Қалдан Серенге тҧтқынға Ҽз
Тҽукенің немересі Ҽбілпейіз аманатқа беріліп Абылай босатылады. 1740 жылы
басында жоңғар билеушісі Қалдан Серен ҿліп, жоңғар хандығы арасында ішкі
қақтығыс. Орта жҥз бен Ҧлы жҥздің жоңғарға тҽуелділігі аяқталады. Керісінше,
жоңғардың қарама-қарсы топтарының кҿмек сҧрайтын одақтасына айналды.
1741-1745жж. жоңғарлармен одақтас. 1749 жылдан бастап қара қалмақ ішіндегі
саяси мҽселелерге араласты. Алғашқы бетте қазақ сҧлтандарымен тығыз
араласқан Ҽмірсана мен Давациді жақтап Лама Доржымен соғысады.
Ҽмірсананы жақтап Қытаймен кҥреседі.
- 1757 жылдан бастап Тарбағатай мен Алтай территориялары ҥшін кҥреседі.
Қытаймен сауда байланысы дамиды. Мыңдап жылқы айдап апарып қатысып
отырған, мҧндай қарым- қатынас территория мҽселесін шешуге жол ашты.
Сауданы сылтау еткен қазақтар Іле, Тарбағатай, Алтай жерлеріне қайта қоныстана
бастады. Қоқандық ҿзбектер, қырғыз, қарақалпақ Сібір тҥркілерін бағынышты
ҧстаған.
- 1771 жылы Тҥркістан қаласында ҥш жҥздің ханы болып сайланды. 1778
жылы Ресейге ресми елшілік Тҧғым деген ҧлын жіберді.
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8-ші тақырып. ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ XIX ҒАСЫРДА
Кезеңнің ерекшеліктері:
- 1822ж. М.Сперанскийдің басқаруымен жасалған 1822ж. «Сібір қазақтары
туралы жарғы» Орта жҥздегі хандықты жоюға арналды;
- 1822ж. «Орынбор қырғыздары жҿніндегі жарғы» Кіші жҥздегі хандықты
жоюға арналды;
- 1865ж. ҥкімет Қазақ даласын басқару туралы «Ереженің» жобасын даярлау
ҥшін Далалық комиссия қҧрды;
- 1867-68жж. реформалар бойынша Қазақстан территориясы 6 облысқа
топтастырылды.
8.1 XIXғ. 1-ші жартысындағы патша реформалары және Кіші және Орта
жҥзде әкімшілік- территориялық жаңа жҥйенің енуі
М.Сперанскийдің басқаруымен жасалған 1822ж. «Сібір қазақтары туралы
жарғы» Орта жҥздегі хандықты жоюға арналды. Қазақ даласының
территориясы Батыс Сібірге қарады. Орталығы 1839 жылға дейін Тобылда,
1839 жылдан Омбыда орналасты.
Жарғы бойынша ҽкімшілік- территориялық жаңа жҥйе:
Окруктік приказ- окруктерді биледі онда ҽкімшілік, полиция, сот
орналасты;
приказды аға сҧлтан басқарды;
аға сҧлтан 3 жылға сайланды;
оған уақытша майор атағы берілді;
ҥш сайлаудан кедергісіз ҿтсе дворяндық диплом берілді.
бір округке - 15-20 болыс енді, басында –сҧлтан тҧрды, билігіорындаушылық тҥрінде: округтік приказдың (дуанның) ҥкімін жҽне сот ҥкімін
орындау;
әр болыс 10-12 ауылдан тҧрды, басында- ауыл старшындары, олар 3 жыл
сайын қайта сайланып отырды жҽне округтік приказ бекітіп отырды;
әр ауылда 50-70 шаңырақ бірікті;
- сот істері: азаматтық (тҧрмыстық дау) жҽне қылмыстық, басқаруға тҽртібіне
қарсы арыз;
- салық жҥйесі- ҽр шаруашылық «жасақ» салығын тҿледі.
жарғыны қабылдаған қакзақтар бес жыл салық тҿлемінен босатылды.
Уҽлидің орнына ел басшылары ҧсынған Ғҧбайдолла патша ҥкіметі
тарапынан қолдау таппады.
- 1822ж. «Орынбор қырғыздары жҿніндегі жарғы» Орынбор генералгубернаторы П.К. Эссен Жарғы жобасын жасалып, 1824ж. Азиялық комитетте
бекітеді. Жарғы бойынша Кіші жүз үшке бӛлінді: Батыс - байҧлы, Орта Жетіру жҽне жартылай Ҽлімҧлы, Шығыс - Ҽлімҧлы, қыпшақтар мен арғындар;
Билік басындағы сҧлтандар- правительдер Орынбор шекаралық
комиссиясының қҧрамына еніп, 4 кеңесші жҽне бай қазақтардан 4 заседатель
кҿмекшісі болды;
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Комиссия ҿз істері бойынша губернатор алдында есеп берді;
Ҽр сҧлтан правительде офицер басқаруымен казак ҽскері болды;
Жҽне ставкалары казак станциялары мен бекіністерінде орналасты;
1831ж. бастап дистанция қҧрылды;
Кіші жҥздің ҽкімшілік қызметкерлерін шекаралық комиссия ҧсынысымен
Орынбор генерал- губернаторы тағайындады;
Кіші жҥздің соңғы ханы Арынғазы Петерборға келіссҿзге келген кезде
тҧтқындалып, Калуғаға жер аударылды;
8.2 XIX ғ. 60-90жж. реформалар: мақсаттары мен міндеттері, нәтижелері
- 1865ж. ҥкімет Қазақ даласын басқару туралы «Ереженің» жобасын даярлау
ҥшін Далалық комиссия қҧрды.
- қҧрамы: ішкі істер, ҽскери министрліктер мен жергілікті генералгубернаторлықтың ҿкілдері;
1867-68жж. реформаның мақсаты:
- Ресейдің басқа да бҿліктеріне қазақ даласының қосылуына жҽрдем жасау;
- дҽстҥрлі билік жҥйесін біржола шеттету;
-қазақ халқын бір басқарманың астына біріктіру;
Реформаның нәтижесі:
Қазақстан территориясы 6 облысқа топтастырылды;
Жетісу мен Сырдария облыстары –Түркістан генерал- губернаторлығына
Ақмола жҽне Семей облыстары – Батыс Сібір генералгубернаторлығына
Орал мен Торғай облыстары Орынбор генерал –губернаторлығына
қарады;
облыс, оның басында –ҽскери -губернатор тҧрды;
-облыс уезге бҿлінді, оның басында – орыс ҽскерлері басқарды;
уездер болысқа бҿлінді, болыстардың басында – сайланбалы болыс
басқармалары;
болыс әкімшілік ауылдарға бҿлінді, оның басында – ауыл старшындары
тҧрды;
XIXғ. 80 жылдарынынң соңы мен 90- жылдарынынң басында ғана патша
ҿкіметі ҽкімшілік – сот істері реформасын енгізуді аяқтауға кірісті. 1886ж. 2
маусымда Тҥркістан ҿлкесін басқару жҿніндегі Ереже, 4, ал 1891ж. 21 наурызда
–Ақмола, Семей, Жетісу, Орал жҽне Торғай облыстарын басқару жҿніндегі
Ереже қабылданды. 1891ж. Ереже бойынша ауыл ағамандары арасындағы жер
мҽселелері жҿніндегі дауларды болыс шеңберінде болыстық сьездер, ал ҥй
иелері арасындағы дауларды ауылдық жиындар шешіп отырды. Бҧларда болыс
басқарушылары мен ауыл ағамандарына ҿз кандидаттарын ҿткізу жолындағы
аса қатал кҥрес жҥріп жатты.
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9-шы тақырып. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ
ҦЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫ
Кезеңнің ерекшеліктері:
- Кҿшпелілер XIXғ. бірнеше дҥркін ірі кҿтерілістерге шығып, ҿз
тҽуелсіздіктерін қорғады;
- Оларды ҧлттық-азаттық дегенімізбен, кҿшпеліліктің Ресей ҽкелген жаңа
ҿмір-салтына қарсы реакциясы болды;
- Дҽстҥрлі ҿмір сҥрген шаруашылық ҽлеуметтік жҥйе реформалармен бірге
енген жерге бҿліну, алым-салық, кҽсіпке бейімдеу, ҽкімшілік жҥйені т.б.
қабылдай алмады;
- Бҿкей Ордасында 30ж. ҿрістеген Исатай мен Махамбет кҿтерілсі Жҽңгір
ханның Орда жерінде жҥргізген реформаларына қарсылығы;
- К. Қасымҧлы бастаған 10 жылдық кҥресті ғана "ҧлт-азаттық" деп атауға
негіз, ҧлттық-мемлекеттік мҧраттары: Абылай хан тҧсындағы еркіндікті сақтау,
ішкі шаруада тҽуелсіз болу;
9.1 1773-1775жж. Кіші жҥз қазақтарының Е. Пугачев бастаған
кӛтеріліске қатысуы
Кӛтерілістің себебі: жер мҽселесі, Жайықтың ҽр жағына кҿшуге тиым
салу, патша билігі мен казактар жағынан жасалынған қысымшылық.
Кӛтерілістің саяси күші: қазақ қоғамының барлық тобы.
Кӛтерілістің нәтижесі: қазақтарға Жайықтың ҽр жағына кҿшіп- қонуға
рҧқсат етілді.
9.2 1783-1797 жж. С.Датҧлы бастаған Кіші жҥз қазақтарының
кӛтерілісі
Кӛтерілістің себебі: жер мҽселесі Еділдің ҽр жағына кҿшіп- қонуға тиым
салу, казактар жағынан жасалынған қысымшылық. (1783ж. кҿктемдегі
кҿшпелілердің малын айдап ҽкетуі), Нҧралы ханның ҧстанған саясатына
қарсылық.
Кӛтерілістің саяси күші: ру старшындары, кҿшпелі тайпалар.
Кӛтерілістің нәтижесі: Айшуақ хан бастаған, қҧрамына С.Датҧлы енген
хан кеңесінің қҧрылуымен аяқталуы.
9.3 1836-1838жж. И.Тайманов пен М.Ӛтемісҧлының жетекшілігімен
болған Бӛкей Ордасындағы кӛтеріліс
Кӛтерілістің себебі: жер мҽселесі, жер кҿп бҿлігінң Жҽңгір ханның
қоластына ҿтуі, жер ҥшін салық кҿлемінің ҿсуі, хан тарапынан болған
ҽділетсіздік.
Кӛтерілістің саяси күші: ру старшындары, кҿшпелі тайпалар.
Кӛтерілістің нәтижесі: Кҿтеріліс басып тасталынды, себебі, Ресей
саясатының қазақ қоғамындағы жікшілдік тудыруының кӛрінісі еді. Қазақ
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қоғамында бұрын- соңды болмаған хан мен қарашаның арасындағы
түсініспеушілік. Ресейдің қазақ ханын ӛз халқына қарсы қойған саясаты еді.
9.4 1837-1847жж. К.Қасымҧлы бастаған кӛтеріліс
Кӛтерілістің себебі: қазақ жерінің рулық принцип емес, территориялық
принцип бойынша бҿлінуі, дҽстҥрлі билік жҥйесін біржола шеттету; қазақ
халқын бір басқарманың астына біріктіру, ҽскери шептердің салынуына
байланысты, жайылымдық жерлердің азайыуы, Ҧлы жҥз қазақтарының Хиуа,
Қоқанд хандықтарынан қысымшылық кҿруі.
Кӛтерілістің саяси күші: қазақ қоғамының барлық тобы.
Кӛтерілістің нәтижесі: 1841ж. К.Қасымҧлы ҥш жҥздің болып сайланды.
Кҿтеріліс басып тасталынды.
9.5 1856-1857жж. Ж.Нҧрмҧхамедҧлы бастаған Ҧлы жҥз қазақтарынң
кӛтерілісі
Кӛтерілістің себебі: Қазақтардың Орта Азия билеушілері тарапынан
кҿрген теперіші, ҽскери шептердің салынуына байланысты, жайылымдық
жерлердің азайыуы.
Кӛтерілістің саяси күші: ру старшындары
Кӛтерілістің нәтижесі: кҿтеріліс басып тасталынды.
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10-шы тақырып. ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ XIXғ. 2-ШІ ЖАРТЫСЫ МЕН XXғ.
БАСЫНДА
Кезеңнің ерекшеліктері:
- 1822жж., 1967-1968жж. ҽкімшілік реформалар негізінде қазақ жерін
бҿлуде рулық принципті негізге алмай, территориялық приинципті негізге
алған ҽкімшілік бҿліністер кҿшпелі қауымның жайылымсыз қалуына ҽкелуі;
- арзан жҧмыс кҥшінің пайда болуы;
- темір жол магистралін салу мҥмкіндігінің тууы;
- 1891ж. реформаның негізінде қазақ жері Ресей империясының меншігі
ретінде жариялануы, артынша қазақ жерінде пайдалы қазбалардың тҥрлері бар
екендігі белгілі болуы;
10.1 Қазақ ӛлкесіне капиталистік қатынастардың енуі
Ҿндіріс пен сауда жҽне ауыл шаруашылығында капиталистік
қатынастардың дамуына ҽсер еткен жағдайлар болып есептелінді. XIXғ. орта
кезеңінде қазақ ҿлкесіне капиталистік қатынастардың енуіне Ресей жеріндегі
капиталистік қатынастардың дамуы ҽсер етті. 70-80жж. ауылшаруашылық
шикізаттарын ҿңдейтін – май шайқайтын, былғары шығаратын, ҧн тартатын,
кҽсіпорындары дамыды. Негізгі шикізат ӛңдейтін орталықтар Солтҥстік
Батыс, Шығыс Қазақстан болды. Шымкент сантонин зауытын химия
ҿнеркҽсіптерінің бастамасы деп есептеуге болады. 1822ж. негізі қаланған бҧл
зауыт ҿнімін Англияға, Америкаға, Германияға, Ҥндістан мен Жапонияға
экспортқа шығарды. Шымкент пен Тҥркістанда мақта тазалайтын зауыттар
істеп тҧрды. Темекі ҿнеркҽсібі Верный қаласында 1875ж. жҽне 1900ж.
салынған. Арал теңізінде, Павлодар уезіндегі Қарабас кҿліне тҧз кен орындары
ашылды. Жайық, Ембі, Ертіс ҿзендерінің алаптарында, Арал мен Каспий
теңіздерінде балық аулау дамыды. XIXғ. соңы мен ХХғ. басында 300 ден –
100ге дейін жҧмысшысы бар ҿнеркҽсіп орындары жҧмыс істей бастады. Спасск
мыс қорыту зауыты, Успенск руднигі, Қарағанды кҿмір кені, Екібастҧз жҽне
Риддер кҽсіпорындары болатын.
Тау-кен қазу кҽсіпорындары саласы дамыды қорғасын, таза мыс, кҥміс
қара мыс.Тау- кен қазу, кҿмір жҽне мҧнай ҿнеркҽсібі шетел капиталистерінің
кҿңілдерін кҿңілдерін аудартты. Спасск –Успенск, Атбасар мыс, Риддер
рудасы, Қарағанды жҽне Екібастҧз таскҿмір кендері, мҧнай кен орындары
шетел капиталистеріне сатылды. Спасск мыс рудалары акционерлік қоғамдық
акцияларын ҧстаушылар АҚШ, Германия, Белгия, Швеция ҿнеркҽсіптері
болды.
Мемлекеттік банктің Қазақстан территориясындағы бӛлімдері ең
алдымен сауда ӛнеркәсіптік орталықтарында ашылды. Оралда (1876ж.),
Петропавлда (1881ж.), Семейде (1887ж.), Омбыда (1895ж.), Верныйда (1912ж.).
XIXғ.-II-ші жартысында ХХғ. басында жергілікті кҿпестер сауданың
жҽрмеңкелік формасын қолдана бастады. Ірі жәрмеңкелер қатарында
Қарқаралы уезіндегі Қоянды, Петропавл уезіндегі Тайыншакҿл, Ақмола
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уезіндегі Констаниновск, Атбасар уезіндегі Беровск, Верный уезіндегі Қарқара
жҽрмеңкелері саналды.
Ҿнеркҽсіп пен ішкі сауданың дамуына Қазақстанды Сібірмен жҽне Ресей
империясының ішкі жерлерімен байланыстыратын теміржолдардың салынуы
мҥмкіндік туғызды. Қазақстанда XIX ғ. соңында 482км. рельстік жол салынды.
Базарлар мен жҽрмеңкелер пайдалы қазбалардың кеңеюіне ықпал етті.
Крепостное право жойылғаннан кейінгі орыс кҿпестері жылқы сатып алуға,
қауымдық жерлерді заңсыз тартып алып, басқарудың отаршылдық жҥйесін
орнату қазақ қоғамының ҽлеуметтік бҿлшектенуін кҥшейтумен бірге жҥргізілді.
Кҿшпелі шаруашылықтың ыдырауына ҽкелді. 70-80жж. кедейленген
қазақтардың кҥнкҿрістік табыс іздеп тҥрлі кҽсіпшіліктерге жҽне таукен
ҿнеркҽсіптеріне кетуі кҿбейді.
10.2 Патша ҥкіметінің қазақ жеріне қоныстандыру саясаты себептері
Империяның орталық аудандарынан Қазақстан жеріне қонысаудару
қозғалысы шартты түрде мынадай кезеңдерге бӛлуге болады.
1-кезең XIXғ. орт.- казактардың қонысаударуы.
2- кезең XIXғ. орт.- XIXғ. соңы- шаруалардың қонысаударуы(1989 ж.
жарғыдан кейінгі шаруаларға жәрдем түрлерінің белгіленуі)
3- кезең XX ғ. басы – 1917ж. Столыпиннің аграрлық реформасы
Орыс және украин шаруаларының қонысаударуы. XIXғ 60-шы жылдары
Ресейдегі буржуазиялық реформалары жҽне «крепостнойлық праваны жою»
жер мҽселесін шеше алған жоқ. Реформа нҽтижесінде кҿптеген шаруалар жерсіз
қалды. Шаруалар наразылығын тудырмау жағдайында, сонымен бірге қазақ
жеріндегі ҿз қорғанысын жасау мақсатында орыс жҽне украин шаруаларын
ҿлкенің барлық облыстарына орналастыру XIXғ. 70ж. басталды, ал 80-жылдары
бҧл іс жаппай кҿшіп келіп қоныстанушылық сипат алды. 1889ж. 13 шілдедегі
ережеде Томск жҽне Тобол губерниялары мен Жетісу, Ақмола, Семей
облыстарына кҿшу нақтыланды. XIXғ. аяғы кҿшпелі мал шаруашылығы
Сырдария ауданы, Орталық Қазақстан далаларында, Бетбақдалада, Маңғыстау,
Семей, Ақмола облыстарында ғана сақталды.
Ұйғырлар мен дүнгендердің қонысаударуы. Бҧл мҽселе XIXғ. 2-ші
жартысында орыс- қытай қатынасына байланысты туындады. 60-80-ші
жылдары қол қойылған кейбір қҧжаттарға байланысты Жетісу жҽне Кырғыз
жері Ресей қоластына ҿткен болатын. Қытай мемлекетінің шекарасында
басталған кҿтеріліс кҥшпен басып тасталған болатын. Патшалық билік
халықтың тығыз орналасқанына қарамастан ҿзінің оңтҥстік бҿліктегі қорғаныс
қажеттілігі мақсатында қытай жағына, сонымен қатар дҥнгендер мен
ҧйғырларға жаңадан қосылған территорияға қоныстануды ҧсынды.
10.3 1916 жылғы кӛтерілістің себебі мен сипаты
Ресейдің дҥниежҥзілік империалистік соғысқа тартылуы Қазақстан
еңбекшілерінің жағдайына ауыр соққы болды. Салықтар мҿлшері артты. Қазақ
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халқына 10-ға жуық салық, баж салығын тҿлеу міндеттелді. Келесідей жайттар
орын алды: қазақ жерін тартып алу, соғыс қажеті ҥшін киім, мал, азық-тҥлікті
мемлекет қажетіне еріксіз жинау. Соғыс уақытында Тҥркістан 300 мың пҧт ет,
70 мың жылқы, 13 мың тҥйе тасылды. Жетісудан 34 млн. сомның малы мен
ауылшаруашылық ҿнімі алынды. Қоныс аударған деревнялардың дҽулетті
топтары мен қазақ ауылдарының еңбекші бҧқарасы арасында жер учаскелері
ҥшін кҥрес басталды. Ҽскери бҿлімдерде соғысқа қарсы насихат кеңінен
ҿрістеді, ҽскерге шақырылғандар ҽскерден бас тартты, себебі ҿз жанҧяларына
жҽрдем тҿленбеді. Мысалы, Кҿкшетауда 300 солдат ҿздерінің жанҧяларын
жермен, ҥй маңы учаскесімен, жҽрдем ақымен қамтамасыз етпейінше
майданнан бас тартты. Патша ҥкіметіне қарсы кҿтеріліс қарулы кҥшпен
тоқтатылды, кҿтерілісшілер қамауға алынды, жер аударылуға сотталды. Мұның
бәрі 1916 жылғы ұлт-азаттық кӛтеріліске әкелді.
Себептері: а) Қазақ жерлерінің шұрайлы бӛлігін тартып алудың
жалғасуы,
1916 ж.ортасына қарай тартып алынған жер кӛлемі 45 млн. десятинаға
жетті.
б) Отарлық езгінің күшеюі;
с) Салық мӛлшерінің артуы (3-4 еседен 15 есеге дейін ӛсуі).
Яғни ҽлеуметтік-экономикалық, саяси факторлар ҽсер етті. Кҿтерілістің
басталуына сылтау болған 1916ж. 25 маусымдағы армияның тыл жҧмыстарына
Қазақстанның, Орта Азияның жҽне Сібірдің 19-43 жасқа дейінгі ерлерді
шақыру болды.
Кӛтеріліс орталықтары: Жетісу мен Торғай.
Торғайда қыркҥйек пен қазан айларында барлық жағынан жаулаушы
отрядтар қыспаққа алды. 1917ж. ақпан айына дейін жалғасқан партизандық
сипат алды.
Жетісулық кҿтерілісшілердің біраз бҿлігі Батыс Қытайға ҿтіп кетуге
мҽжбҥр болды. Қыркҥйек айында басып тасталынды.
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тақырып.

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА КЕҢЕС ҤКІМЕТІНІҢ
ОРНАУЫ ЖӘНЕ АЗАМАТ СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫ (1917- 1920жж.)
Кезеңнің ерекшеліктері:
- Қазақстанның барлық облыстарынан дерлік ҿкілдері қатысқан бірінші
жалпықазақтық съезд Орынбор қаласында 1917ж. 21-26 шілдеде ҿтуі;
- Cаяси партиялардың қҧрылуы;
- Қазан тҿңкерісі Қазақстанда қалалық сипат алуы. Қазан тҿңкерісі қазақ
ауылдарын, ҽсіресе жартылай жҽне кҿшпелі шаруашылықпен айналысатын
аймақтарды айналып ҿтуі. Сол себептен тҿңкеріс қазақ ауылдарына
ҧжымдастыру жылдары келуі.

11-ші

11.1 1917ж. Ақпан буржуазиялық-демократиялық тӛңкерісі
Ресейдегі буржазиялық–демократиялық тҿңкеріс Қазақстан еңбекшілерінің
саяси оянуына, ҿлкеде отаршылдық ҽлеуметтік езгіге қарсы ҧлт-азаттық,
жҧмысшы, аграрлық қозғалысының даумына ҽсер етті.
1905ж. Қазан айында Оралда бес облыстағы қазақ халқы делегаттарының
съезін ҿткеріп, ҧлттық мҥддені қолдайтын партия қҧрмақ болды. 1906ж.
Семейде қазақтардың екінші съезі ҿтті.
Қаралған мәселелер:
- орыс шаруаларының қоныс аударуын тоқтату
- жерді тұрғылықты халықтың меншігі етіп қалдыру
- мектеп ашу
- мешіттер салу
Қазақстан халқының саяси санасының ҿсуінде мемлекеттік Думаға сайлау
жҥргізу ерекше рҿл атқарады.
I. Мемлекеттік Думаға Қазақстанға 9 депутат сайланды 4-уі қазақ, 5- орыс.
II. Мемлекеттік Думаға 13 депутат 5-уі қазақ.
Нҽтижесі II Мемлекеттік Думаға сайланған депудаттар мҧсылмандық
фракцияға кірді, шаруаларды шеткері жаққа қоныс аударттыруды тоқтатуға
кҥш салды.
1917ж. ақпанда Ресейде халық жек кҿретін царизмді қҧлатқан
буржазиялық - демократиялық тҿңкерісі жеңіп шықты
Ақпан тӛңкерісі ӛзгешелігі: қос ӛкіметтілік- буржуазиялық пен жұмысшы
және уақытша ӛкімет солдат депутаттар кеңесі.
Уақытша ҥкімет ҽскери губернаторларды, генерал – губернатор жҽне
отарлық ҽкімшіліктің шенеуніктеріне билік жҥргізуден алып тастады. Олардың
орнына облыстық комиссарлар, азаматтық атқару комитеті коалициалық
комитеті жҽне т.б. келді. Уақытша ҥкімет облыстардың басына патшаның
шенеуніктерін қазақтың ҧлттық интеллигенция ҿкілдерін қойды. Мысалы,
Ҽ.Бҿкейханов Торғай облысындағы Уақытша ҥкіметтің комиссары,
М.Тынышпаев- Жетісу облысының комиссары болып тағайындалды. Қазақ
халқын Ресейдің ҧлттық-отарлық езгісінен азат етуді қалаған топтар мен
ҥйірмелер арасында ҿзінің бағдарламасымен ҽрекет жасаған Ҽулиеата уезінде
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Т.Рысқҧлов ҧйымдастырған "Қазақ жастарының революцияшыл одағы" болды.
Қҧрамы: алдыңғы қатарлы қазақ жастары. Іс жҥзінде Уақытша ҥкімет патша
саясатын жақтады. Қазақ мҽселелерін шеше алмады. (автономия, жер т.б.) Сол
себепті Ҽ.Бҿкейханов Уақытша ҥкіметтен шығып «Кадет» партиясына
қосылады. Қазақстанның барлық облыстарынан дерлік ҿкілдері қатысқан
бірінші жалпықазақтық съезд Орынбор қаласында 1917ж. 21-26 шілдеде ҿтті.
Кҥн тҽртібінде 14 мҽселе қозғалады.
1. мемлекеттік басқару жүйесі;
2. Қазақ облыстарының автономиясы;
3. жер мәселесі;
4. халық милициясын құру;
5. земство;
6. халыққа білім беру;
7. сот;
8. рухани-діни мәселесі;
9. әйелдер мәселесі;
10. Құрылтай жиналысын шақыру және қазақ облыстарында оның
сайлауына әзірлік;
11. бүкілресейлік мұсылман съезі;
12. Қазақ саяси партиясын құру;
13. Жетісу облысындағы оқиғалар;
14. Киевтегі бүкілресейлік федеративтік кеңеске және Петроградтағы
халыққа білім беру жӛніндегі комиссияның жұмысына қазақтардың қатысуы;
Бүкіл қазақтық бірінші съезд шын мәнінде қазақтың ұлттық саяси
партиясы "Алаштың" съезі болып айқындалды.
11.2 1917ж. Қазан тӛңкерісі жағдайындағы негізгі ерекшеліктері
- Қазан тҿңкерісі Қазақстанда қалалық сипат алды.
- Қазан тҿңкерісі қазақ ауылдарын, ҽсіресе жартылай жҽне кҿшпелі
шаруашылықпен айналысатын аймақтарды айналып ҿтті. Сол себептен
тҿңкеріс қазақ ауылдарына ҧжымдастыру жылдары келді.
- Қазақ жеріндегі еуропа нҽсілді тҧрғындар казактар немесе
қонысаударушылар ретінде танылды. Олардың ҽлеуметтік- экономикалық
жағдайы елдегі жағдаймен салыстырғанда жоғары болды. Олар жерге деген
жетіспеушілікті білмеді. Казактарға жан басына 30 десятина жер,
қонысаударушы шаруаларға жан басына 15- 20 десятина жер бҿлінді.
Сондықтан, большевиктердің «Жер туралы декретіне» байланысты бір
халықтың екінші бір халықты ығыстыруына жол берілмегендіктен жер
кҿлемдерінің азайып қалуы немесе жердің бір бҿлігін қайтарып беру сияқты
ҥрей пайда болды.
- Қазақ қоғамында болып жатқан саяси ҿзгерістерге атсалысқан, 1917
жылы «Алаш» партиясын қҧрған қазақ иинтеллигенциясы қалыптасты. Ҿз
бағдарламалары арқылы қазақ қоғамындағы келеңсіз саясатқа қарсы тҧра білді.
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1917ж. 24 қазанда (6 қарашада) Петроградта кҿтеріліс кезінде
жҧмысшылар енген солдаттардың астананың маңызды орындарын басып алу
нҽтижесі уақытша ҥкіметтің қҧлауына ҽкелді. Бҧл Қазан кҿтерілсінің
Петроградтағы жеңісі- Қазақстанмен іргелес қалаларда- Ташкентте, Омбыда,
Орынборда, Астраханьда Кеңес ҿкімінің орнауы- Қазақстанда биліктің кеңестер
қолына кҿшуіне ҽсер етті. Бҧл процесс 1917ж. аяғынан 1917ж. наурызына дейін
созылды. Кеңес ҿкіметін қолдаушылар: жҧмысшылар жҽне кедей шаруалар
Сырдария, Ақмола облыстары, Бҿкей Ордасының кҿптеген аудандары Торғай,
Орал, Семей, Жетісу облыстары қызыл гвардиялық отрядтар мен жергілікті
гарнизондардың большевикшіл солдаттары қарулы кҿтерілістер арқылы
Уақытша ҥкіметті басу арқылы жҥзеге асты. Қазақстандағы Кеңес ҿкіметін
орнату ісіне Ҽ.Жангельдин, С.Сейфуллин, А.Асылбеков, Ҽ.Майкҿтов,
И.Дубынин, А.Иманов, Т.Рысқҧлов, Т.Бокин, А.Розыбакиев т.б. қатысты.
РКФСР
қҧрылғаннан
кейін
елдің
Шығысында
автономиялық
республикаларды қҧруға жҧмыстар жҥргізілді. Большевиктік ҧйымдар,
Қазақстан мен Тҥркістан Кеңестері бҥкілқазақтық жҽне бҥкіл Ресейлік съезд
шақыруға дайындады.
Cаяси партиялардың құрылуы. Ҧлттық идеяны жақтаған "Алаш" партиясы
ҿкілдері Ҽлихан Бҿкейханов, Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып Дулатов, Елдес
Ғҧмаров, Ғазымбек Бірімжанов қҧрастырған бағдарламаның жобасы
жарияланды. Бағдарлама жобасы 10 пункттен тҧрды.
I. Мемлекет қалпы. Россия демократическая, Федеративная республикасы
болу. Федеративная Республиканың һҽр мемлекетінің іргесі бҿлек, ынтымағы
бір һҽр қайсысы ҿз тізгінін ҿзі алып жҥреді.
II. Жерге бостандық. Қазақ жҥрген облыстардың бҽрі бір байланып, ҿз
тізгіні ҿзінде болып, Россия Республикасының Федерациялы бір ағзасы болуы...
«Алаш» партиясы ҽділдікке жоқ, нашарларға жолдас, жҽбірлерге жау болады.
III. Негізгі құқық. Россия Республикасында дінге, қанға қарамай, еркекҽйел демей адам баласы тең болу. Жиналыс жасауға, қауым ашуға, жария
сҿйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік...
IV. Дін. Дін ісі мемлекет ісіне айырылуы болды. Дін біткен тең қҧқық…
муфтилік қазақта ҿз алдына болу.
V. Билік һәм сот. Һҽр жҧрттың билік пен соты тҧрмыс ыңғайына қарай
болуы. Би һҽм судья жергілікті жҧрттың тілін білу. Қазақ кҿп жерде сот тілі,
қазақ тілі болу...
VI. Ел қорғау. Ел қорғау ҥшін ҽскер осы кҥнгі тҥрде болмау. Ҽскерлік
жасына жеткен жастар жерінде ҥйретіліп, жерінде қызмет ету. Ҽскерлік
қызметін қазақ аты милиция тҥрінде атқару.
VII. салық. Хал-ауқат, табысқа қарай: бай-байша, кедей-кедейше ғаділ
жолмен таратылу.
VIII. Жұмысшылар. Жҧмысшылар закон панасында болу… "Алаш"
партиясы жҧмысшылар турасында социал-демократтардың меньшевиктік
тобының программасын жақтайды.
IX. Ғылым-білім үйрету. Оқу орындарының есігі кімге де болса ашық һҽм
ақысыз болу; жҧртқа жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде ана тілінде
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оқу; қазақ тілінде орта мектеп, университет ашу; оқу жолы ҿз алды автономия
тҥрінде болу; ҥкімет оқу ісіне кіріспеу.
X. Жер мәселесі. Учредительное собрание негізгі закон жасағанда жер
сыбағасын алдымен жергілікті жҧртқа берілсін деу; қазақ жер сыбағасын
отырған жерлерден алып орналасқанша, қазақ жеріне ауған мҧжық келмеуі,
бҧрын алынған жерлердің қазаққа қайтуы.
Бҧл бағдарлама Қҧрылтай жиналысына сайлауда «Алаш» партиясының ірі
табысқа жетуін қамтамасыз етті жҽне 1917ж. 5-12 желтоқсанда Орынборда
ӛткен екінші бүкілқазақтық съезде қазақ халқы әр түрлі топтардың ӛкілдерін
біріктірді.
1917ж. кҥзінде Қазақстанда тағы бір ҧлттық саяси «Ҥш жҥз» партиясы
болды. Оның жетекшісі Кҿлбай Тоғысов болды. Ҧстаған бағыттары
большевиктік. "Алаш" партиясының оппоненттері.
"Ҥш жҥз" партиясы 1918ж. қаңтарынан Кеңес ҥкіметін орнату ісіне кіріседі
(большевиктерді жақтайды). Алайда осы кезде басталып кеткен азамат соғысы
Қазақстанда басқаша саяси жағдай туғызды. Соның есебінен саяси кҥштердің
арасындағы жағдайды кҥшейтті.
11.3 Қазақстан азамат соғысы негізгі контрреволюциялық ошақтары
- 1917ж. қараша 4-ші жалпымҧсылмандар сьезінің шешімімен Тҥркістан
автономиясы ҥкіметі қҧрылды.
- 1917 жылы Кеңес ҥкіметіне қарсы Орынбор казактарының атаманы
А.Дутов қарсы шықты. Дутовтың армиясына Орынбор жҽне Орал казактары
бірікті. Дутов Кеңес ҿкіметін қҧлатып, кеңестердің бҥкілресейлік съезінің
делегаты С.Цвиллинг бастаған революциялық комитетті тҧтқынға алады.
- Кеңес ӛкіметімен күресуді қарулы орталығы Жетісуда да болды, 1917ж.
1 (13) қарашасында Жетісу казактары ҽскерінің ҽскери кеңесі ҽскери ҥкімет
ҧйымдастырады. Верныйға Кеңес ҥкіметіне қарсы кҥресу мақсатымен
ақгвардия офицерлері мен юнкерлер жиналады.
- 1918ж. наурызында Гурьев қаласында Кеңес ҥкіметіне қарсылық атаман
В. Толстовтың жетекшілігімен ҿтті.
- 1918ж. мамырында Сібірде чехословак корпусында бҥлік басталады.
Бҥлік нҽтижесінен Кеңес ҥкіметі уақытша қҧлайды. Оның орнына Уақытша
Сібір ҥкіметі келеді.
- 1920ж. кӛктемде солтҥстік Жетісуда Дутов пен Аннековтың
ҽскерлерінің қалдықтары біріктіріліп, нҽтижесінде Кеңес ҥкіметі біржола
орнайды.
«Соғыс коммунизм» саясаты»: азық- тҥлік салғырты;
- қала мен ауылдың арасындағы азық- тҥлік айырбасы;
- ҧсақ, орта, ірі ҿндірістерді ҧлттандыру;
- жерді арендаға беруді тоқтату, ауыл шаруашылығында жалдамалы
жҧмыс кҥшін пайдалану;
- жеке меншік сауданы аяқтау;
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- халық тҧтынатын тауарлар мен азық- тҥліктікті карточка мен таптық
принцип бойынша мемлекеттік тарату;
- еңбек борышын ҿтеу, еңбек армиясын қалыптастыру;
- еңбек жалақысын натуралдау, мемлекеттік қызмет кҿрсету тегін болуы.
11.4 ҚазАКСР–нің қҧрылуы. Қазақ Кеңес мемлекетінің қалыптасуы
Қазақ Кеңес мемлекеттігінің негізгі ерекшеліктері:
Большевиктер- биліктің концепциясы: саяси диктатураға негізделген
орталықтандырылған кеңес мемлекеттілігін қҧру.
Қазақ либералды интеллигенциясы және оның «Алаш» партиясыбиліктің концепциясы:қазақ мемлекеттілік қҧрылымы, демократиялы
федеративті Ресей республикасы қҧрамында ҧлттық территориялды автономия
қҧруға негіздеу.
Қазақ Кеңес мемлекеттілігінің қҧрылу кезеңдері:
1-ші кезең- 1918 жылы мамыр айында РКФСР халық комиссариатының
жанынан қазақ бҿлімін қҧру. Бҧл қазақ ҿлкелерін басқаруға арнайы қҧрылған
бірінші орган.
2- ші кезең- 1919 жылы шілде айындағы «Кеңес Социалистік
Республикасының Қырғыз (қазақ) ҿлкесін басқару бойынша революциялық
комитет жҿнінде» Ленин қол қойған декрет бойынша РКФСР қҧрамындағы
автономия хҧқында Қазақстан кеңес мемлекеттілігін қабылдады.
3-ші кезең- 1920 жылы 4-12 қазан айында Орынбор қаласында ҿткен
Қазақстан кеңестерінің қҧрылтай сьезі Қырғыз (қазақ) Кеңестік Автономиялық
Социалистік республикасынң еңбекші хҧқықтарының Декларациясы
қабылданды. Қазақстан автономиясы қҧрамына: Орал, Торғай, Ақмола, Семей
облыстары, Астрахан губерниясы жҽне 4-ші жҽне 5-ші болыстары, Закаспий
облысының Маңғышлақ, сонымен қатар Орынбор қаласы Республикасының
астанасы ретінде енді. 1920ж. республиканың жер кҿлемі- 2 млн. кв.м., халық
саны- 4,8 млн. адамға, жергілікті тҧрғындардың саны- 46%- ға ҿсті.
4-ші кезең- 1924 жылы Орта Азия республикаларының ҧлттықтерриториялық шекаралары белгіленді, осының нҽтижесінде Тҥркістан АҚСРнің қазақтар тҧратын аудандары (Сырдария мен Жетісу облыстары) Қазақстан
қҧрамына кірді Орынбор губерниясы Ресей Федерациясына беріліп, қазақ
АКСР-ның астанасы 1925ж. Орынбордан Қызылордаға кҿшірілді. Қазақ АҚСРындағы негізгі ҧлттардың кҿпшілігінің сан жағынан ҿсуі тҿрт негізгі бағыт
бойынша жҥрді. 20ж. ортасынан бастап кҿшіп келушілер санының кҿшіп
кетушілер санынан артық болуы. Табиғи ҿсім, туылғандар санының
ҿлгендерден артық болуы. Автономиялық республика қҧрылғаннан жҽне
1924ж. Орта Азия республикасының ҧлттық- территориялық шекара
белгіленгеннен кейін, республиканың нақты ҽкімшілік шекарасының кеңеюі.
Ассимиляциялық жҽне қосылу процестерінің есебінен ҿсті.
5-ші кезең- 1936 жылы желтоқсан айында ҚазАКСР одақтық республика
болып қайта қҧрылып, Қазақстанда ҧлттық- мемлекеттік қҧрылыстың қҧрылу
кезеңін аяқтады. Алайда, статустың ҿзгеруімен шектелді, іс жҥзінде іске асқан
жоқ.
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тақырып.

ҚАЗАҚСТАН КЕҢЕСТІК ТОТАЛИТАРЛЫҚ
ЖҤЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢІНДЕ (1918-1939жж.)
Кезеңнің ерекшеліктері:
- Жаңа экономикалық саясат;
- Экономикаға мемлекеттік араласуы негізінде жеке меншіктің тҥрлері
салық, кредит, қайта бҿлу механизмдерінің дамуы;
- Ҧжымдастырудың ерекшеліктері: кҿшпелі жҧртты отырықшылыққа
ҿткізу, яғни дҽстҥрлі шаруашылық тҥрін бҧзу;
- Индустрияландырудың міндеттері- социализмнің материалдытехникалық негізі ретінде ауыр индустрияны дамыту, аграрлы елден аграрлы –
индустриялды елге айналдыру;
- қоғамдық - саяси жағдай: Қазақстанда тоталитарлық жҥйенің орнауы.

12-ші

12.1 1921ж. Қазақстандағы ЖЭС. Жер-су реформасы
Жаңа экономикалық саясат
- азық-тҥлік салғыртын азық-тҥлік салығымен ауыстыру;
- сауда – ауыл мен қала арасындағы экономикалық байланыстың негізгі
тҥрі;
- орта жҽне ірі ҿнеркҽсіпорындарының мемлекет қолында сақтап қалу;
- ҿндіріске жеке капиталды жіберу: жеке шаруашылықтар мен ҧсақ
мемлекеттік орындарды арендаға беру;
- жерді арендаға алу жҽне ауыл шаруашылығында жалдамалы еңбекті
пайдалану;
- мемлекет бақылауында жеке саудаға рҧқсат ету;
- мемелекеттік жҽне кооперативтік сауданы дамыту;
- еңбек борышын ҿтеу мен еңбек армиясын жою;
- ҿндірісті жҧмысшылармен еңбек биржасы арқылы қамтамасыз ету;
- ақша жҥйесін бекіту, жалақының ақшалай тҥріне кҿшу, мемлекеттік
қызмет кҿрсету дің тегін тҥрін алып тастау.
Империалистік жҽне азамат соғыстары қазақ халқын ауыр халге
ҧшыратты. Соғыстан кейінгі колониалдық экономика ауыр жағдайда қалды.
Соғыс қимылдарынан ҽсіресе ҿнеркҽсіп пен транспорт салалары зардап шекті.
1920ж. ҿнеркҽсіп, 1913ж. салыстырғанда 2 есе қысқарады. Мыс пен полиметалл
рудалары тіптен ҿнім ҽкелмейді. Рудниктер мен кҿмір шахталары электр
станцияларының істемеуінен тоқтап қалды. Транспорт катастрофиялық
жағдайда болды, ҽсіресе теміржол жағдайы. Паровоздар мен вагондар жҿндеуді
қажет етті. Жҥздеген кҿпірлер қирады. Егіндік жерлер 3 есеге кішірейіп, мал
басы 29,9 млн-нан 6,3 млн-ға дейін азайды. Осының бҽрі республикадағы
аштыққа ҽкелді.
Азамат соғысы кезінде енгізілген соғыс коммунизм саясаты соғыс
біткеннен кейін де жалғасты. Мемлекеттік кҥштеу саясаты ауыл мен село
наразылығын кҥшейтті. 1921ж. ақпан-наурыз айларында Ақмола, Петропавл,
Кҿкшетау, Қостанай, Орал, Семей губерниялары мен уездерінде Кеңес
ҿкіметінің ҿктемдігіне қарсы кҿтерілді.
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Осы жағдайлардан кейін, РКП(б)-ның Х съезі (1921ж. Наурыз)
шаруашылыққа жҥйе қолданды. Азық-тҥлік салымынан азық-тҥлік салығына
кҿшу туралы шешім қабылданды.
Қазақстанда ЖЭС-ке кҿшу 1921 жылы наурыз-сҽуір айларында ҿтті.
Ҿзгерістері: - қаржыда
кредитте
ақша шаруасында
аренда
еңбек заңында
жер ісін реттеуде
Осы шаралар ауыл шаруашылығының кҿтерілуіне ҽсер етті. Ауыл
шаруашылығы жҥйесінде 2811 ҽртҥрлі кооператив тҥрлері 1926ж. Қазақстан
территориясында 128 ірі жҽрмеңке пайда болды. Ең ҥлкен жҽрмеңкелер
қатарына: Ойылды, Қоянды, Темір, Атбасар.
Жалпы ӛлке экономикасы кӛпукладты сипат алды. Экономикаға
мемлекеттік араласуы негізінде жеке меншіктің түрлері салық, кредит,
қайта бӛлу механизмдері дамыды
1926-27жж. Шабындық жҽне егістік жерлерді қайта бҿлу шабындық
жердің: 61,6%-кедейлер, 8,8%-ауқаттылар, ал, 1926ж. егіндікті қайта бҿлу
кезінде, 59,3% - кедейлер, 31,7% - орташалар, 9%- ауқатты шаруашылықтар
алды.
Ескермеген тұстары: Шаруашылықтағы екінші дҽрежедегі ҿндіріс қоры
(жҧмыс кҿлігі ауылшаруашылығының қҧрал-жабдықтары т.б.) Орташа
шаруашылығының бҧл жҿнінен қҧрқол болуы. Мҥмкіндіктерінің жоқтығынан
кедей шаруашылықтар одан бас тартты, оны бҧрынғы иелеріне яғни ауқатты
байларға қайтарып беруі.
1923ж. наурызында 3-ші партия конференциясында байлардың малын
тҽркілеу, ҥй-ішінен тҧрған аймағынан кҿштіріп жіберу, жергілікті
партиялардың пікірінше, бҧл "ауылды орташаландыруға жҽне оның ҿндіргіш
кҥштерін дамытуға, себеп еңбекшілердің одағын қҧруға мҥмкіндік береді".
1928ж. 27 тамызында (ОАК) Орталық Атқару Комитеті мен (РХКК) Республика
Халық Комиссарлары Кеңесінің мҽжілісінде тҽркілеу жҿніндегі Заң жобасы
қабылданып, жарлық қаулы қҧжатына айналды
Науқанның қорытындысы: 696 шаруашылық конфискіленді, 619 тҧрғын
округінен тыс жерге айдалды.
12.2 Қазақстандағы ҧжымдастыру
Ұжымдастырудың сипаты:
- 1929ж. жаппай ҧжымдастырудың басталуы;
- бай – кулактарды қҧртудың мемлекеттік бағыты;
- елдегі индустрияландыру процесінің жеткілікті қордың қалыптасуына
ҽкелуі;
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Ұжымдастырудың ерекшеліктері:
- кҿшпелі жҧртты отырықшылыққа ҿткізу, яғни дҽстҥрлі шаруашылық
тҥрін бҧзу;
- Қазақстан ҧжымдастыруды негізі 1933ж. кҿктемінде (кҿшпелі жҽне
жартылай кҿшпелі аудандардан басқасы) аяқтауға тиісті аймақтық топқа
жатқызылды.
Ұжымдастырудың зардаптары:
- трагедиялы тҥрде жҥруі ;
- мал басының азайыуы;
- мал басының жаппай қырылуы;
- қолдан жасалған аштыққа ҽкелінуі;
- адам санының азайыуы;
- қазақ байларының Қазақстанннан тыс жерлерге қонысаударуы.
12.3
Қазақстандағы
"индустрияландыру"
ерекшеліктері мен мәселелері (1926 -40жж.)

саясаты,

міндеттері,

Индустрияландырудың
міндеттерісоциализмнің
материалдытехникалық негізі ретінде ауыр индустрияны дамыту, аграрлы елден аграрлы –
индустриялды елге айналдыру.
Индустрияландырудың кӛздері- шикізат кҿзін жҽне материалды,
кҽсіпорындардан тҥсетін пайданы, салық жҥйесін ҥнемдеу.
Индустрияландырудың ерекшеліктері мен мәселелері:
Ҿлкенің экономикалық артта қалуы, жҧмысшылар мен инженертехникалық жҧмысшылардың болмауы, сумен қамтамасыз ету мҽселелері.
Индустрияландырудың қорытындысы- одақтық деңгейде ҿндіріс
орындарын қҧру: Балхаш мыс зауыты, Шымкент қорғасын зауыты, Ащысай
металл балқыту зауыты, Қарағанды кҿмір шахталары, Тҥрксіб темір жолы.
Әлеуметтік- экономикалық ӛзгерістер: қалалардың ҿсуі (Қарағанды, Аягҿз,
Балқаш, Талдықорған, Арал, Степняк), 1928-1939жж. қалалардың саны 44-тен 81ге ҿсті, урбанизация процесі еуропалықтардың есебінен жҥрді, демографиялық
жағдайдың ҿзгеруі, орыс тҧрғындардың ҥлес салмағы 2 есе ҿсті. БКП (б) ның 14съезі (1928ж.) желтоқсанда белгілеген социалистік индустрияландыру бағытын
жҥзеге асыру Қазақстанда біршама қиыншылықтар ҽкелді.
Екі кӛзқарас пайда болды: Біреуі, Ф.Н. Голощекиннің Қазақстанды
шикізат базасы ретінде кҿруі болса, екіншісі С.Садуақасов Республикаға "қолы
бос" жҧмысшыларды кҿшіріп ҽкеле беруге қарсы, жҧмыс кҥші рететінде кедей
қазақтарды пайдалану.
Қазақстанның пайдалы қазба байлықтарына бай болуы, Қазақстанда ауыр
индустрия кен шығару мҧнай, кҿмір, тҥсті металл салаларын дамыту негізінде
болды. 1928-1940жж. республиканың темір жол желісі 50% ҿсіп, 658км. жеткен.
Сібір мен Орта Азияны байланыстырған Тҥркістан – Сібір жолы салынды.
Қазақстан Ресейге, Орта Азияға тасылған шикізат тҥрлері: кҿмір, мҧнай, тҧз,
мақта, астық, ауылшаруашылық ҿнімдері, социалистік индустрияны жҥзеге
асуы кедей жҧмысшылар тобын қалыптастырды.
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12.4 20-30-шы жж. Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдай
Қазақстанда тоталитарлық жүйенің орнауы:
- 1925ж. жазында Ф.Голощекиннің ҿлкелік партияның басшысы болып
сайлануы мынадай ҿзгерістер ҽкелді:
- ауылдарда «Кіші Қазан» тҿңкерісін ҿткізу;
- 1926-27жж. егіншілік пен жайылымдық жерлерді бҿлудің жҥзеге асуы;
- 1928ж. 27 тамызда «бай шаруашылықтарын тҽркілеу» жайлы шешімнің
қабылдануы;
- ҿндіріс ҿнімі қҧралынан, ҿндіріс ҿнімін бҿлуден шаруаның толық аласталуы;
- жеке меншікке қарсы кҥрес.
«Сталиндік қуғын- сүргін»
- «ҧлтшыл- уклонизм » айыбының С.Садуақасов пен С.Қожановқа тағылуы;
- партиялық оппоненттер С.Сейфуллин, М. Мырзағалиев, С. Меңдешев жҽне
т.б. қудалануға алынды;
- ҧлттық интеллигенция , елдің рухани кҿсемдері - А. Байтҧрсынов,
М. Жҧмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов т.б. интеллигенция ҿкілдерінің
репрессияға ҧшырауы.
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13 – ші тақырып. ҚАЗАҚСТАН ХХғ. 50–60жж.
Кезеңнің ерекшеліктері:
- Соғыстан кейінгі республиканың негізгі даму бағыттары:
- Елдің экономикасын басқаруда ҽміршіл- ҽкімшіл жҥйенің сақталуы;
- Ҧлы Отан соғысының жеңісі Кеңес ҥкіметінің таңдаған даму моделінің
орталықтандырылған жоспарлы экономиканың дҧрыстығы деп дҽлелденуі;
- Қазақстан экономикасының дамуының теріс жақтары белгіленді:
экономиканы қаржыландырудың қысқаруы, жҧмысшы кадрлердің жетіспеуі,
еңбектің ҿндірістілігі;
- Қазақстан соғыс ҿндірісінің ірі жетекшісіне айналуы (Семейде атом
полигоны, Балқаш тҥбіндегі ракета полигоны).
13.1 Соғыстан кейінгі саяси-әлеуметтік жағдай
Кеңес қоғамының соғыстан кейінгі жоспарлары демократияға қарсы,
тоталитарлық Сталиндік социализмнің белгісіне ҥлесіп жатты. Елде И.В.
Сталиннің жеке басына табыну бел алды. Олар: әкімшілік бұйрық беру
тәсіліндегі қарама – қайшылық, Социализм идеясының шырқау кезеңі (4050жж.), қоғамдық ғылымдарды бақылауда болуы, басқаша ойлайтын
адамдарды қудалаудың жаңа науқанының басталуы.
Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті пленумының (1947ж.
наурыз) қаулысында тҿменгі партия комитеттерінде: «Тарих жазудағы,
әдебиет пен ӛнердегі саяси қателер мен ұлтшылдық бұрмалауларға қарсы
большевиктік сынды кеңінен кӛрстетіп, КОКП (б) Орталық Комитетінің
идеологиялық мәселелер жӛнінде қаулыларын сӛзсіз орындау» – тікелей
жҥктелді.
Ленинградта «Ленинргадтық іс», Мҽскеуде «Дҽрігерлердің ісі» қолдан
жасалып жатқан кезде, Қазақстанда "Бекмахановтың ісі" ҧйымдастырылды.
Кітап сыналды: «Россияға қарсы ҧлттық кҿтерілістерді дҽріптейтін
орыстарға қарсы кітап» деп «XIX ғасырдың 20-40жж. Қазақстан» 1947ж.
монографиясы ҧлтшыл кҿзқараспен жазылған деп айыпталды.
1952ж. 4 желтоқсан ҚазКСР Жоғарғы сотының сот алқасы 25 жылға
соттады. Тек И.В. Сталин ҿлгеннен кейін Е.Бекмахановтың ісі ақталады. 1954ж.
кҿктемде Қазақстанға қайта оралды.
13.2 Қазақстанның ауыл шаруашылығы. Тың және тыңайған жерлерді
Игеру
1949-53жж. алынған астықтың жылдық орташа кҿлемі 4,9 мрд. пҧт ҿнім
алған. Мемлекет сатқан астық кҿлемі жҿнінен 1941 жылғыдан тҿмен еді.
Республиканың мал шаруашылығы ауыр жағдайда болды.
- 1951ж. 4,5 млн. ірі қара болды
- 1928ж. 6,5 млн. ірі қара болды
Партия Орталық Комитеті ақпан – наурыз (1954ж.) пленумы ҧсынған тың
игеру идеясының жерді жыртып тастаудың салдарынан 1957-1958жж. Павлодар
57

облысында жеңіл топырақты жерлерінде шаң бораны тҧра бастады, ал 60
жылдардың басында жер қыртысын ҧшырып кету жеңіл топырақты емес, ауыр
топырақты жерлерді де қамтыды. Солтҥстік Қазақстанда 9 млн. га жер жел
эрозиясына ҧшырады. Бҧл Франция сияқты елдің ауыл шаруашылық жер
кҿлеміне тең. Жерді зор кҿлемде жырту глобальдық кҿлемде қҧрғақшылықтың
артуына ҽсер еткен. Тың игерген аудандар халқы республикалар аралық кҿшіп
– қону есебінен 61%-не ҿсті. Негізгі қоныстанушылар: РСФСР, Украина,
Белоруссия, Молдавия
Теріс салдары: Қазақстан этносының тіліне, ҽлеуметтік – мҽдени ҿміріне
қауіп тҿнді. Жҧмысшы тобының ҿсуі. Қазақстанның ҽлеуметтік қҧрылысы.
60жж. ҿндіріс дамуына байланысты жҧмысшы саны ҿсті.
- 1970ж. Ҽйелдерді ҿндіріске тарту жҿнінде Одақта 8-орында болды.
Жҧмысшы тобы ҧлттық қҧрамы да ҿзгерді, ҿнеркҽсіпке тҧрғын халық
нашар тартылды. 70ж. Қазақтар тек мҧнай шығаратын жҽне газ
ҿнеркҽсіптерінде басым болды. Приборлар, машина, электротехника жасауда,
тігін ҿнеркҽсібінде тҿмен болды. Себебі тҧрғын халықтан маман кадрлар
даярлауға қамқорлық жасалмады, жҧмысшы кҥшін басым ҽкелді,. кҽсіптік
техникалық училищелер қазақ жастарын қабылдамады. Баспахана, мҧнай
шығару, металлургия, металл ҿндеу салаларында жҧмысшы білімі жоғары
болды. Аяқ - киімі, тері илеуде білім дҽрежесі тҿмен болды.
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14–ші

тақырып.

ҚАЗАҚСТАН КЕМЕЛДЕНГЕН СОЦИАЛИЗМ
ЖАҒДАЙЫНДА
ЖӘНЕ
М.С.
ГОРБАЧЕВТЫҢ

ДАҒДАРЫСЫ
РЕФОРМАЛАРЫ
Кезеңнің ерекшеліктері:
- Халықшаруашылығы комплексінің жоғары ҿсуі 8-ші бесжылдық
жылдары (1966-1970ж.ж). Сондықтан бҧл бесжылдықты «алтын бесжылдық»
деп атады;
- Халық шаруашылығын қарқынды даму жолына ауыстыру;
- Экономикалық дамудың ҽлеуметтік бағытын кҥшейту.
14.1 70-80жж.
бағыттары

1-ші

жартысындағы

республика

дамуының

негізгі

- Қазақстандағы индустрияның динамикалық даму үлгісі, республиканың
ірі ӛндірістік аймағына айналуы: Қазақстан елдің тҥсті металл базасы болды,
республикада жанар-жағар энергетикалық комплексі жҧмыс істеді, химия
ҿнеркҽсібі дамыды. 60- жылдардың ортасындағы экономикалық реформа
экономиканы
уақытша
кҿтеруге
жҽрдемдесті:
ҿнеркҽсіп
пен
ауылшаруашылығы ҿндірісінің жылдық кҿрсеткіші ҿсті. Халықшаруашылығы
комплексінің жоғары ҿсуі 8-ші бесжылдық жылдары (1966-1970жж.).
Сондықтан бҧл бесжылдықты «алтын бесжылдық» деп атады.
- Республиканың ӛндірісі шикізаттық бағытын сақтады: республикадан
сыртқа арзан шикізат шығарылып, дайын ҿнім қымбат болып енді. Бҧдан
шығару-енгізу балансының қҧны бір-біріне қайшы келді.
- Республикада ҽскери-ҿндіріс кешені инфраструктура кеңінен ҿріс алды.
(республикада 50 ҿндіріс-қорғаныс негізінде есептелінді.)
- Индустриализациямен байланысты урбанизация қарқынды жҥрді. (қала
халқының саны кҥрт ҿсті)
- Республика экономикасының барлық салаларына тҽн қасиет: шығынды
механизмнің қызмет етуі, ҽсіресе ауыл шаруашылығында ресурстық кҿлемнің
ҿндіріске жарамауы.
- Халықтың тҿмен ҿмір сҥруін ҽр саланың факторлары дҽлелді:
денсаулық, экология, тҧрғын ҥй мҽселесі, ҽлеуметтік қамсыздандыру, еңбектің
жағдай жҽне тҿлемі, адамның мҽдени жҽне рухани талабы.
- Халық тҧтынатын тауардың қҧнсыздануы жҽне жойылуы.
- Республикада экологиялық мҽселелердің ушығуы табиғатқа деген
аяусыздықтың нҽтижесі, табиғат байлықтарын қорғауды жоққа шығаруы
болды. Арал мҽселесі, Семей полигонының радияциялық зияны.
Осы аталған қоғам дамуының негізгі бағыттары қоғамдағы дағдарыстың
ҿсуіне куҽ болды.
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14.2 Қазақстандағы «қайта қҧру» саясаты (1985-1991жж.)
«Қайта құру» саясатының кезеңдері және олардың сипаттамасы:
1985ж. сҽуір пленумында партияның жаңа экономикалық жоспары алға
тартылды. Оның негізгі мазмҧны елдің ҽлеуметтік-экономикалық бағытын
дамытуды, экономикалық дамудың жаңа сапасына кҿшу. Халық
шаруашылығының қҧрылымын тҥбегейлі ҿзгерту, оны қоғамдық сҧранысты
қанағаттандыруға, Кеңес халқының тҧрмысын дамытуға бағыттау. Осы тҧрғыда
экономиканың сапалы дамуы 2 тҥрлі негізде қаралды.
1. Халық шаруашылығын қарқынды даму жолына ауыстыру,
2. Экономикалық дамудың әлеуметтік бағытын күшейту.

«Қайта құру» саясатының кезеңдері:
- 1985ж. кӛктемі –1987ж. жазы. «Қайта қҧрудың» бірінші кезеңінде,
бірқатар іс-шаралар атқарылды: елдің ҽлеуметтік-экономикалық даму
қарқынының концепциясы жарияланды, ішімдікке қарсы компания шақырылды
жҽне еңбек тҽртібімен кҥрес қолға алынды. Қарқынның басты факторы болып
ҿндіріс аппаратының жаңартылуы жҽне еңбек ҿнімділігін арттыру. Аграрлық
секторды ЖТР (Жаңа технологиялық революция) игеруді жеделдету (жерді
ҿңдеудің жаңа технологиясы)
Нарық жҽне жеке меншік жағдайында бҽсекелі жаңа технологияны ендіру
қажет етілмеді. Ауылшаруашылығында мемлекеттік совхоз-колхоз жҥйесі
ЖТР-ді қабылдауға дайын болмады. Ал ішімдікке қарсы компания бюджеттің
жойылуын жоғарылатты жҽне тҧтынушы нарықтағы жағдайларды ушығуына
ҽкелді.
- 1987 жылы жазында –1989 жылы мамыр айы. Аталмыш кезеңде
шешуші шараларға ҿту жҿнінде жағдай жасалды: жоспар мен нарықты
біріктіру, жеке меншік ойластырылған гибридтпен ауыстырылды. (Аренда,
арендалық қатар). Осыған байланысты жарты мемлекеттік ҧйымдар жҽне
кооперация жҿнінде жартыкеш заң қабылданады. Бҧл шара қоғамдағы
қозғалысты алға жылжытқанмен жалпы мҽселе шешілген жоқ. Аталмыш
кезеңде жарияланған қоғамдық ҿмірдің жариялылығы формальді мінез
танытты.
- 1989ж. мамыр – 1991ж. тамыз. Ҥшінші кезеңде тҥбегейлі ҿзгерістерге
шешім қабылданады. Ол – ҽкімшіл органнан (Компартияның ОК) реформаға
негізделлген белсенді – 1989ж қҧрылған Парламентке кҿшу.
Осы жағдайда нарық пен жеке меншікке кҿшу ҥшін кҥрестің басталуы
демократиялық қоғамды қҧрудың басты жағдайы ретінде болды.
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15- ші тақырып. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН
Кезеңнің ерекшеліктері:
- 1990ж. 25-ші қазанындағы Қазақ КСР-нің ҧлттық егемендігі туралы
Декларация қабылданды;
-1991ж. 10 желтоқсан Қазақ КСР-нің атауы Қазақстан Республикасы болып
ҿзгертілді;
- 1991ж. 16 желтоқсанда Жоғары Кеңес Қазақстан Республикасының
тҽуелсіздігін жариялады. Біздің еліміз демократиялық мемлекетке айналды;
- 1991ж. 29 тамыз Семей ядролық сынақ полигоны жабылды;
- 1992ж. 4- ші маусым ҚР- ның рҽміздері бекітілді;
- 1992ж. 2 наурызда Біріккен Ҧлттар Ҧйымының мҥшесі болып
қабылданды, тҽуелсіз мемлекет ретінде халықаралық қатынастардың белсенді
мҥшесі болды. Қазақстан басқа мемлекеттермен қҧқықтық негізде қарымқатынас жасайды;
- 1993ж. жҽне 1995ж. Конституциялары қабылданды;
- 1994ж. 12 ақпанда «Қазақстан Республикасындағы қҧқықтық
реформаның мемлекеттік бағдарламасы туралы» Президент жарлығы –сот
жҥйесін реформалаудың негізгі қҧжаты;
- 1994ж. 27 желтоқсанда Азаматтық кодекстің жалпы бҿлімі қабылданды.
Бҧл заң қоғамымызда жаңа экономикалық қарым-қатынастарды реттейді;
- 1995ж. 9- шы желтоқсанда Жаңа Конституцияны негізінде ҚР
тарихындағы бірінші екі палаталы Парламентке сайлау ҿткізілді. Жоғарғы
палата- Сенат, тҿменгі - Мҽжіліс;
- Қазақстан Республикасы – демократиялық, қҧқықтық мемлекет. Тҽуелсіз
Қазақстан мемлекеті ҿзінің азаматтарының қҧқықтары мен бостандықтарын
қорғауды бірінші кезектегі міндеті санайды. Еліміздің қоғамдық саяси ҿмірінің
барлық салаларында ҿзгерістер пайда болды. Қҧқықтық мемлекет қҧрудың
алғашқы қадамы;
- Жаңа ғасыр, жаңа мыңжылдық қарсаңындағы Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев
«Қазақстан Республикасының сот жҥйесі мен судьяларының мҽртебесі туралы»
Конституциялық заңға қол қойды;
- Қазақстан Республикасы Конституциясының І бабында Қазақстан
Республикасы ҿзін демократиялық, қҧқықтық, ҽлеуметтік мемлекет ретінде
кҿрсетеді. Оның негізі –адам, адамның ҿмірі, адамның қҧқықтары,
бостандықтары;
15.1 Қазақстан Республикасының тәуелсіз ел ретінде мемлекеттік
рәміздері
Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Елтаңбамыздың
авторлары белгілі суретшілер: Шот-Аман Уҽлиханов пен Жандарбек
Мҽлібеков. Елтаңба кҿгілдір тҥсті, ортасында шаңырақ бейнесі бар.
Шаңырақтан жан-жаққа уықтар тарайды. Шаңырақ пен уық біздің
Отанымыздың тыныштықта ҿмір сҥріп жатқан халықтарының бірлігін
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кҿрсетеді. Елтаңбаның екі жағында қанатты тҧлпар бейнеленген. Тҧлпарадамның сенімді досы жҽне қолқанаты. Елтаңбаның жоғары жағындағы бес
бҧрыш - бақытты ҿмірге жол сілтейтін жарық жҧлдыздың белгісі. Сондықтан
біздің елтаңбамыздағы аспан мен жҧлдыз асыл арманға жеткізетін белгі болып
саналады. Тҿменгі жағындағы «Қазақстан» деген жазу Республиканың аты.
Масақ – Отанымыздың байлығы. Елтаңба – мемлекеттің тарихи дҽстҥрін
кҿрсететін, бірлікке, тыныштыққа шақыратын белгі.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Жер бетінде қанша ел
болса, сонша ту бар. Ҽр елдің ҿз туы, ҽр тудың ҿз тағдыры бар. Біздің туымыз –
кҿгілдір тҥсті, тік тҿрт бҧрышты. Ол бірлік пен ашық аспанды, тыныштық пен
амандықты кҿрсетеді. Тудың ортасында бейнеленген сҽулесін шашқан алтын
кҥн – тыныштық пен байлықтың белгісі, кҥннің астындағы қалықтаған қыран
дархандық пен қырағылықтың, ой-арманның шарықтауын меңзейді. Тудың
сабын бойлай ҧлттық ою-ҿрнек салынған тік жолақ бар. Кҥн, кҥн сҽулесі,
бҥркіт жҽне ою-ҿрнек алтын тҥстес бояумен боялған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Мемлекеттік ҽнҧран –
мемлекеттік тҽуелсіздік пен егемендіктің музыкалық – поэтикалық рҽмізі.
Негізінен ҽуен мен сҿзден тҧрады. Ҧлттық мемлекеттік ҽнҧрандар ҽр елдің
музыкалық эмблемасы болып табылады. Ҽнҧран сҿзі ҽн жҽне ҧран сҿздерінің
бірігуі арқылы жасалған. Ҽн – вокалды музыкалық шығарманың ҽуені, сазы.
Ҧран – халықтың немесе адамдардың белгілі бір тобын ортақ ҽрекетке, ісқимылға жҧмылдыруға шақыратын шартты сҿз, ҥндеу, дабыл.
15.2 Қазақстанның астаналары
Астана. 1997 жылы 20 қазанда саяси, экономикалық жағдайларға
байланысты республиканың бас қаласы Астанаға кҿшірілді. Жас Қазақстан
экономикалық тапшылыққа қарамай, қиын шешім қабылдады. Бҧл шешім басқа
елдерді де таң қалдырған еді. Аз уақыттың ішінде бҧрынғы провинциалдық
қала танымастай ҿзгерді. Ҽсем Есілдің жағасын бойлай Президент сарайы,
Парламент ғимараты, «Интерконтиненталь» қонақ ҥйі, Еуразия университетінің
жаңа ғимараты, Жастар сарайы, ҽр тҥрлі министрліктердің ҥйлері мен кҿп
қабатты тҧрғын ҥйлер салынды.
Парламент ҥйінің алдында қазақтың атақты ҥш биі – Тҿле би, Қаз дауысты
Қазбек би, Ҽйтеке би - ескерткіштері орналасқан. Ақ барыс – жас Қазақстанның
ХХІ ғасырдағы жарқын да, бақытты болашағының символы.
Астана - мемлекеттің саяси, ҽкімшілік, экономикалық, мҽдени орталығы.
Орынбор. 1920 жылы Қазақстан Ресейдің қҧрамында автономиялы
респблика болып қҧрылды. Орынбор бас қала болып жарияланды. Орынбор
ҿлкесі ол кезде қазақ жері болатын. Орынбордың кадет корпусында қазақтың
кҿптеген жігіттері білім алып шықты. Олар ҿз елінің зиялылары жҽне ірі қоғам
қайраткерлері А.Байтҧрсынов, С.Сейфуллин, Б.Қаратаев, М.Дулатов, М.Шоқай,
Х.Досмҧхамедов, ағайынды Сейдалиндер болды. Осында қазақтың талантты
ҧлдары жҧмыс істеп, еңбектер жазған.
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Қызылорда. 1925 жылы наурыз айында Қазақстанның астанасы
Орынбордан Қызылордаға кҿшірілді. Сҿйтіп, бҧрынғы Ақмешіт, қазіргі
Қызылорда астана болды. Ол кезде Сыр бойының табиғаты ҿте бай еді. Аз
уақыттың ішінде қалаға бҥкіл қазақ жерінен ғалымдар, ақындар, ҽншілер
жиналды. Ҽ.Бҿкейханов, С.Сейфуллин, І. Жансҥгіров, А. Байтҧрсынов т.б.
еңбек етті. Қалада тҧңғыш музыка театры ашылды. Онда Қ.Қуанышбаев,
С.Қожамқҧловтар жҧмыс істеді. Қызылорда - ақ кҥріштің, газ бен мҧнайдың
орталығы.
Алматы. 1929 жылы еліміздің астанасы осында кҿшірілді. Басын қар
басқан Алатаудың етегіндегі ҽсем қала астана болуға лайық еді. Қаладағы
Опера жҽне балет театрының ҥйі, «Қазақстан» қонақ ҥйі, Республика сарайы,
М.Ҽуезов атындағы драма театры, Орталық мҧражай, Ғылым академиясының
бас ғимараты т.б. сҽулет ҿнерінің тамаша ескерткіштері деп саналады. Медеу
мҧз айдыны бҥкіл дҥние жҥзіне белгілі. Қазір Алматы – Алматы облысының
орталығы, республикалық мҽртебесі бар қала. Жергілікті басқару органы –
Алматы қалалық ҽкімшілігі.
Түркістан. Тҥркістан – бабалардың кҿне қаласы. Ол Қаратау мен
Сырдария ҿзенінің ортасында, Ҧлы Жібек жолының бойында орналасқан.
Ежелгі заманда қала Шабғар деп аталатын. Монғол жаугершілігінен кейін қала
Тҥркістан атанды. Тҥркістандағы ғажайып ғимарат он жыл кҿлемінде салынып
бітті. Ата-бабаларымыз кҿне заманнан Тҥркістан топырағын қасиетті санаған.
Хандар таққа отырған кезде Қожа Ахмет ақынның басында тҧрып ант берген.
Кҿне Тҥркістан топырағында сексен хан, би, батырлардың сҥйегі жерленген.
Жас жеткіншек, сендер ата-бабаларынның ерлік жолын, сҿзін іздесеңдер, осы
кҿне Тҥркістаннан табасыңдар. Ҿйткені, тарихы терең Тҥркістан таспен
жазылған кітап секілді.
15.3
Қазақстан-2030
Елбасының
жылсайынғы жолдаулардың негізі

Қазақстан

халқына

жолдауы

Қысқа мерзімді басым мақсаттар мен оларды іске асыру стратегиялары
біздің еліміз кҿздеген перспективаларға қол жеткізу ҥшін мынадай жеті
басымдықты іске асыру қажет:
1. Ҧлттық қауіпсіздік. Аумақтың тҧтастығын толық сақтай отырып,
Қазақстан тҽуелсіз егемен мемлекет ретінде қамтамасыз ету.
2. Ішкі саяси тҧрақтылық пен қоғамның топтасуы. Қазақстанға бҥгін жҽне
алдағы ондаған жылдар ішінде ҧлттық стратегияны жҥзеге асыруға мҥмкіндік
беретін ішкі саяси тҧрақтылық пен ҧлттық біртҧтастықты сақтап, нығайта беру.
3. Шетел инвестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі жоғары
ашық нарықтың экономикаға негізделген экономикалық ҿсу.
4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім мен ҽл-ауқаты.
5. Энергетика ресурстары.
6. Инфрақҧрылым, транспорт жҽне байланыс.
7. Кҽсіби мемлекет.
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Глоссарий
Негізгі терминдер
Австралопитектер — адам тҽріздес маймылдар, адамның арғы тегі.
Айтыс — ауыз ҽдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ алдында
қолма-қол суырып салып айтылатын сҿз сайысы, жыр жарысы.
Ақсақал — ауыл-аймақтың жасы егде тартқан қҧрметті адамы. Ҽрқашан аталы
сҿз айтып, тустықты, бірлікті, елдікті сақтау жолындағы уағызшы.
Алаш — ежелгі тҥрік сҿзі- бауырластар, қандастар, туыстар. Кҿне заманда,
тҥркі халықтары бҿліне қоймаған қауым кезінде дҥниеге келген.
«Алаш» - демократиялық – ағартушылық бағыттағы алғашқы қазақ
басылымдарының бірі.
Алаш партиясы- қазақтың тҧңғыш ҧлттық-демократиялық партиясы (19171920).
Албандар – қазақ халқын қҧраған ірі тайпалардың бірі.
Албан – ХҤІІІ ғасырда жоңғар тайшылары мен жайсаңдары жаулап алған
елдерінен жинаған алым-салықтың бір тҥрі.
Антропоморфтық — адамтҽрізді.
Археология — ғылым, тарих ғылымының кҿне дҽуір мен орта ғасырдағы
адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін
саласы.
Ауыл — дҽстҥрлі қазақ қоғамында ежелден қалыптасқан қауымдастық.
Барымта — кҥштеп малды айдау, ҧрлау.
Батыр — ҽскери адам, қҧрметті азаматы, халыққа ҿз батылдығымен,
ержҥректілігі мен кҿзге тҥскен адам.
Би — рубасы, сот.
Ғҧндар — ежелгі тҥркінің тайпа бірлестігі.
Гуньмо — ҥйсіндердің жоғарғы басқарушысы.
Динар — Шығыс елдерінің кҿне ақшасы.
Дирхем — арбтардың ежелгі кҥмістен жасалған монета.
Дін – адамдардың қҧдайға табыну негізі, кҿзқарасы.
Жайлау — кҿшпенділердің жазғы мал жаю тҧрағы.
Жайык (Яик) — Орал ҿзені.
Жартылай кӛшпелі мал шаруашылығы – жазда жҽне қысқы мал жайылым
тҧрағы.
Зекет — мал салығы.
Иқта — феодалдық қоғамдағы жер салығы.
Иқтадар — жер салығын иемденуші.
Ислам — дҥниежҥзілік діннің бір тҥрі, ҤІІ ғасырда араб елінде пайда болған,
негізін қалаушы Мҧхаммед пайғамбар, жалғыз қҧдай – бҧл Алла.
Тарих - ғылым, адамзаттың басынан кешкенін зерттеу.
Киіз ҥй- кҿшпелі халқының негізгі тҧрағы.
Қади – сот.
Қазы — жылқы еті мен майынан жасалған тағам.
Камзол - ҽйел адамның сыртқы киімі.
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Қаңлы – ежелгі тҥркі тайпаларының бірі.
Қарта — жылқының ішек-қарынынан жасалатын тағам.
Кереге — киіз ҥйдің қабырғасы.
Қидандар — қарақытай, ХІІ ғасырда Жетісу ҿңірінде мемлекетін қҧрған.
Конфедерация — одақ, бірігу.
Кӛшпенділік — мал шаруашылығы негізінде кҿшіп-қону.
Кроманьондық — «есті адам» қазіргі адамға сай.
Кҥзеу — кҿшпенділердің кҥзгі тҧрағы.
Қымыз — жылқының сҥті.
Қҧн — жасаған қылмысына байланысты салық тҿлеу.
Қорған — ескі тастан жасалған зираттар.
Қыстау — кҿшпенділердің қыстағы тҧрағы.
Кҥй — қазақ халқының саздық ҽуені.
Матриархат — ҽйел қоғамындағы елді билеуі.
Медресе — мҧсылмандардың орта жҽне жоғарғы оқу орны.
Мезолит — орта тас ғасыры.
Мектеп — бастауыш оқу орны.
Миграция — кҿшіп-қону.
Молда — ислам дінін уағыздаушы.
Мустье — орта палеолит.
Неандерталдық — ежелгі адамдар.
Неолит — жаңа тас ғасыры.
Палеолит — ежелгі тас ғасыры.
Парадарайа — теңіз жағалауындағы сақтар.
Патриархат — еркектердің қоғамдағы елді билеуі.
Петроглиф – тастан қашап жазылған жазулар.
Питекантроп — ежелгі адамның бір тҥрі.
Революция — қоғамның, танымның сапалық табиғи ҿзгерісі.
Редут — тікбҧрышты тҽрізді, қоршауға алуға арналған алаң.
Реконструкция — бҧрынғы кҿріністі қайта қалпына келтіру.
Реформа— ҽлеуметтік жағдайдағы ҿзгерістер.
Сақтар — VIII—III ғғ. б.д.д. біздің территориямызда мекен еткен тайпа.
Сарбаз — ҽскер.
Сардар (бек) — ҽскери қолбасшы.
Сарматтар — IIIғ. б.д.д. —IVғ. батыс ҿңірін мекен еткен тайпа.
Саукеле — қалыңдықтың бас киімі.
Синантроп — Қытайдан табылған алғашқы адам.
Соғым — мал салығы.
Сҧлтан —ақсҥйек, басқарушы.
Аға сҧлтан — 1822-1824 жж.орыс билеушілерінің негізінде алынған атақ.
Старшина — рубасы.
Сыбага — мал салығы.
Тәңірлік — ислам дінінен бҧрынғы, тҥркі тайпаларының қҧдайды Тҽңіріге
деген сенім.
Тиграхауда — шошақ бҿрікті сақтар.
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Тӛленгіттер — сҧлтандардың хандардың қҧлдары ретіндегі бҿлек сословиесі.
Тілмаш — аудармашы.
Уезд — ҽкімшілік-территориясының бір бҿлігі.
Ҥйсін — Жетісу ҿңірінде мекен еткен тайпалық одақ, кейін Ҧлы жҥзге еніп
кетті.
Ҧшҧр — жер шаруашылығындағы салық тҥрі.
Уық — киіз ҥйдің бір бҿлігі.
Хаомаварга — хаома сусынын дайындайтын сақтар.
Харадж — жер салығы.
Қажы — Мекке мен Мединаға табынып келген адам.
Қонтайшы — жоңғарлардың бас қолбасшысы.
Шапан — ер адамның сыртқы киімі.
Шҧжық — жылқы етінен жасалған тағам.
Шаманизм — бақсылар, тылсым кҥш арқылы емдеушілер.
Шаңырақ — киіз ҥйдің ең жоғарғы тҿбешігі, кҥмбезі.
Шаньюй — ғҧндардың жоғарғы басшысы.
Энеолит — тастан жҽне мысқа ауысу кезеңі.
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Cтуденттің ӛзіндік жҧмысының тақырыптары
1. Орта ғасырлардағы Қазақстан: мҽдениеті, ғылымы, қалалары.
2. Тҥріктердің дала ҿркениеті: ерекшеліктері.
3. Қазақстан монғол дҽуірінде: мҽдениеті, мемлекеттің даму ҥлгісі.
4. Жаңа замандағы Қазақстан: капитализмнің дамуы, ағартушылар.
5. Қазақ халқының тҽуелсіздік пен мемлекеттік дербестік ҥшін кҥресінің
негізгі кезеңдері.
6. Қазіргі замандағы Қазақстан: мҽдениеті, ғылымы.
7. Қазақстан тағдырындағы социализм: қуғын- сҥргін, себептері, ҧлттық
интеллигенцияның тағдыры.
8. Тҽуелсіз Қазақстан: ішкі жҽне сыртқы саясаты.
9. Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктік эволюциясы.
10. Қазақстанның мемлекеттік тҽуелсіздігінің қайта қалпына келуі.
11. Қазақстан Республикасы егемендігінің қалыптасу кезеңдері.
12. Қазақстанның қазіргі дамуының негізгі маңызды бағыттары.
13. Қазақстанның экономикалық байланыстары мен бастамаларының дамуы.
14. Қазақстанның сыртқы саяси байланыстары мен бастамаларының дамуы.
15. Қазақстанның қазіргі ішкі жҽне сыртқы саясаты.
16. Қазақстанның
жҽне
кҿрші
аймақтардың
ҧлттық
қауіпсіздік
проблемалары.
17. Сақтар мҽдениетінің ҽлемдік ҿркениеттен алатын орны.
18. Ҥйсіндер мен қаңлылар. Дипломатияның бастауы.
19. Атилла – ғҧндардың кҿсемі.
20. Қазақстанның орта ғасырлардағы мҽдениетінің ерекшеліктері.
21. Ҧлы Жібек жолы жҽне тҥріктердің дала ҿркениеті, халықаралық қарымқатынас.
22. XV-XVIIғғ. Қазақ хандарының саясаты.
23. XV-XVIIғғ. Қазақ хандарының кҿрші елдермен қарым- қатынастары.
24. XV-XVIIғғ. Қазақ қоғамының дамуы.
25. Қазақ хандығының мҽдениеті (XV-XVIIғғ.).
26. XV-XVIIIғғ. жыраулар мҧрасы (Асан қайғыдан Бҧхар жырау,
Махамбетке дейінгі жыраулардан 2 немесе 3 жыраудың толғауларын
мысалға ала отырып жазасыз).
27. Қазақ билері (Тҿле би, Ҽйтеке би, Қазыбек би шешендік мҧраларын
мысалға алып жазасыз).
28. Қазақ батырлары (Қамбар, Ер Тарғын т.б. жырларды мысалға алып
отырып жазасыз).
29. Қазақ батырлары (Қабанбай, Бҿгенбай, Наурызбай, Шақшақ Жҽнібек
батыр, Қарасай батыр, Базар батыр).
30. XV-XII ғғ. Қазақ-жоңғар соғыстары.
31. XV-XII ғғ. қазақтардың соғыс ҿнері.
32. Қазақстан – Ресей империясының отары.
33. Қазақстанның XVIIIғ. мҽдениеті.
34. Қазақ тарихындағы аға сҧлтандар XIXғ (Қҧнанбай т.б.).
35. Қазақстанның XIXғ. мҽдениеті.
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36. Қазақстанның XXғ. бас кезіндегі мҽдениеті.
37. «Алаш» партиясының бағдарламасы, оның мазмҧны.
38. XXғ. басындағы Қазақстандағы ҧлттық-демократиялық, реформаторлық
қозғалыстар.
39. Қазақстанның дҽстҥрлі қҧрылымының бҧзылуы.
40. Ҧжымдастыру жылдарындағы қазақ ауылының трагедиясы.
41. Сталинизм мен тоталитарлық жҥйенің Қазақстанда орнығу ерекшеліктері.
42. Қазақстанға халықтарды депортациялау – тоталитаризмнің қылмысы.
43. 1941-1945жж. Ҧлы Отан соғысы: шығуы, қорытындылары, сабақтары.
44. Қазақстанның 1950-1980жж. ҽлеуметтік-экономикалық дамуы.
45. Қазақстан М.Горбочев реформалары кезеңінде.
46. Қазақстандағы 1986ж. Желтоқсан оқиғасы жҽне оның маңызы.
47. Қазақстанның мемлекеттік тҽуелсіздігінің қалпына келуі: мҽні мен
маңызы.
48. Республиканың Тҽуелсіздігін жариялауы, тарихи маңызы.
49. Қазақстанның тҧңғыш Президентінің сайлаулары.
50. Қазақстан
Республикасындағы
ҽлеуметтік-экономикалық
реформалардың мҽні, мазмҧны, маңызы.
51. Қазақстан Республикасының Конституциясы.
52. Астана – егемен Қазақстанның елордасы.
53. «Қазақстан - 2030» стратегиясының тарихи маңызы.
54. XX ғ. соңындағы Қазақстанның ғылымы мен мҽдениеті.
55. Қазақстан халықтары, кҿпҧлтты Қазақстанның қалыптасу кезеңдері.
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ӘР ТАҚЫРЫПҚА АРНАЛҒАН ПЫСЫҚТАУ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
1- ШІ ТАҚЫРЫП. ЕЖЕЛГІ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
Бірінші деңгейлі сұрақтар
1.1.1. Бӛріқазған және Тәңірқазған тҧрақтары қай дәуірге жатады:
a. Жаңа тас дҽуіріне.
b. Мезолит дҽуіріне.
c. Ашель дҽуіріне.
d. Неолит дҽуіріне.
e. Салютре дҽуіріне.
1.1. 2. Адамзат даму тарихының негізгі ғылыми бағыттары:
a. Матриархат, патриархат.
b. Антропогенез, социогенез, техногенез.
c. Жанҧялық жҽне жеке меншік.
d. Ертетаптық қатынастардың қалыптасуы.
e. Адамның маймыл тҽріздес тҥрден қазіргі адамның
қалыптасуы.
1.1.3. Мезолит дәуірінің ерекшеліктері:
a. Микролиттердің пайда болуы, садақ пен жебенің пайда
болуы.
b. Тайпалар мен тайпалық одақтардың пайда болуы.
c. Ертетаптық қатынастардың қалыптасуы.
d. Алтын жҽне металл ҿндірісін игеру.
e. Микролиттердің пайда болуы.
1.1.4. Неолиттік тӛңкеріс бҧл –
a. Отырықшы шаруашылықтан – кҿшпелі мал шаруашылығына ҿту.
b. Жартылай кҿшпелі шаруашылықтан кҿшпелі мал шаруашылығына ҿту.
c. Тҧтынушы шаруашылықтан ҿндіруші шаруашылыққа ҿту.
d. Терімшіліктен аңшылыққа кҿшу.
e. Ҿндіруші шаруашылықтан тҧтынушы шаруашылыққа ҿту.
1.1.5. Неолиттік тҧрақтар орналасу сипатына қарай, тӛрт тҥрге бӛлінеді,
тҥрлерін кӛрсетіңіз:
a. Бҧлақ бойындағы, ҿзен жағасындағы, кҿл жиегіндегі жҽне ҥңгірдегі
тҧрақтар.
b. Бҧлақ бойындағы, ҿзен жағасындағы, кҿл жиегіндегі жҽне жартастағы.
c. Жартастағы, бҧлақ бойындағы, ҿзен арасындағы, тас бҧйымдар.
d. Қалақ қҧралдар, сындырғыштар, ретуштар, сырлы керамикалар.
e. Ҥңгір ауызындағы, шҿл-дала аймақтарындағы, бҧлақ бойындағы, ҿзен
жағасындағы.
1.2.1. Қола дәуірінің ерекшеліктері:
a. Адам эволюциясы, қоғамдық қатынастардың қалыптасуы.
b. Микролиттердің пайда болуы, садақ пен жебенің пайда болуы.
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c. Мал шаруашылығының дамуы, оның шаруашылықтың жетекші салаға
айналуы. Алтын мен металл тҥрлерін ҿндірістік игеруі, жанҧялық
меншіктің пайда болуы.
d. Еуразия даласындағы кҿшпелі шаруашылықтың қалыптасуы.
e. Темір технологиясын игеру.
1.2.2. Андроновтық тайпалардың мал шаруашылығы немен ерекшелінеді:
a. Жартылай шаруашылықтан, кҿшпелі мал шаруашылығына ҿту.
b. Кҿшпелі шарушылықтан, жартылай кҿшпелі шаруашылыққа ҿту.
c. Кҿшпелі жҽне кҿшпелі мал шаруашылығынан отырықшылыққа ҿту.
d. Отырықшы мал шаруашылығынан кҿшпелі мал шарушылығына ҿту.
e. жартылай шаруашылықққа ҿту.
1.2.3. Ата-баба аруағына сыйыну діни- сенімі- ол:
a. Ҿлікті сол жақ қырымен жерлеу.
b. Ҿлікті аспен, киіммен, еңбек қҧралдарымен, ҽшекей заттарымен бірге
жерлеу, о дҥниеге сену.
c. Ҿлікті ҿртеу.
d. Ҿлікті ҿртеу, еңбек қҧралдарымен бірге кҿшу.
e. Ҿлікті ҿртеу жҽне жерлеу.
Екінші деңгейлі сұрақтар
1.1. «Тарихқа дейінгі мәдениеттің» ерекшелігін анықтаңыз:
a. Ертетаптық қатынастардың қалыптасуы.
b. Адамның жануарлар дҥниесінен бҿлініп шыққанынан жазу пайда болғанға
дейінгі кезең.
c. Тайпалар мен тайпалық одақтардың пайда болуы.
d. Адам тасты жару ҥшін екінші тасты пайдаланған – оларды бір-біріне
соғатын болған.
e. Дайындалған қҧрал кейін шапқыш ретінде
қолданылды.
1.2. Матриархаттан патриархатқа кӛшудің негізгі себебі:
a. Жанҧялық меншіктің ауысуын қадағалау ҥшін.
b. Артық ҿнімнің пайда болуы
c. Ҿндірістік кҥштердің кеңеюі.
d. Діни наным –сенімдердің кҥрделенуі.
e. Қҧрал-жабдықтардың ҿзгеруі.
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2- ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ЕРТЕКӚШПЕЛІЛЕР ДӘУІРІНДЕ
Бірінші деңгейлі сұрақтар
2.1.1. Қандай деректе сақтардың ҥш тобы туралы айтылады:
a. Кҿне Рим деректерінде.
b. Антикалық сына жазуда.
c. Парсының сына жазуында.
d. Археологиялық материалдарда.
e. Геродоттың кітабында.
2.1.2. Сақ тайпаларының этникалық қҧрамы:
a. Парадария, Хаомоварга, Тиграхауда.
b. Хаомоварга, Тиграхауда, абыздар, шошақ бҿріктілер.
c. Парадария, Хаомоварга, патша,жҽне абыздар.
d. Хаомоварга, патша,жҽне абыздар.
e. Жауынгер тобы, абыздар, қауым мҥшелері.
2.2.1. Сақ қоғамы қандай ҥш топтан тҧрды:
a. Жауынгерлер, абыздар жігі, қауым мҥшелері.
b. Кҿсемдер мен патшалар жҽне жауынгер.
c. Елтебер, шад, тегин.
d. Кҿсемдер мен патша жҽне жауынгер.
e. Елтебер, шад, тегин, патша жҽне жауынгер.
2.2.2. Сақтар тарихының екінші бір қыры А.Македонскийдің
шапқыншылықтарына қарсы кҥрестермен байланысты. Сақтар ӛзеннің
екінші бетінен гректерге садақ оғын жаудырды. Сақтарды қандай жағдай
алаңдатты?
a. Сырдарияда Кушан империясы қалыптасты.
b. Грек- македония ҽскерінің қатыгездігі.
c. А.Македонскийдің қатыгездігі.
d. Сырдария жағасынан Александрия Асхата қаласының салынуы.
e. жауаптардың бҽрі дҧрыс.
2.2.2. Б.э.д. 519-518 жж. сақтарға қарсы кім жорық
жасады.
a. Кир.
b. Ахеменид династиясының басқа хандары.
a. А. Македонский.
b. Дарий І
c. Аргиппейлер.
2.4.2. Сақ мифологиясында сәйгҥлік ат немен байланысты болған:
a. Кҥнмен, отпен.
b. Кҥнмен, желмен.
c. Елмен, отпен.
d. Кҥнмен, аймен
e. Кҥнмен, сумен
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2.4.3. Обалардан табылған қару- жарақтар, бҧйымдар сақтардың неге
сенгенін дәлелдейді:
a. Ҽшекей бҧйымдарға.
b. Қанатты аттар образдарға.
c. Аңдық стильге.
d. Қҧстар мен қанатты жолбарыстардың кҥштеріне.
e. О дҥниеге.
Екінші деңгейлі сұрақтар
2.1. Сақтар мен Ахеменидтер әулетінің ӛзге де патшалары шайқасқан.
Б.з.б. 519-518 жж. сақтарға қарсы Дарий І жорық ашқаны жӛнінде қай
автор жазып кеткен?
a. Грек авторы Геродот.
b. Рим авторы Геродот.
c. Антик авторы Полиэн.
d. Парсы жазбаларында.
e. Қытай деректерінде
2.2. Ертетемір дәуірінің ерекшеліктері:
a. Еуразия даласында кҿшпелі шаруашылықтың пайда болуы; мал
шаруашылығының ҥш тҥрінің пайда болуы; темір технологиясын
игеру.
b. Мал шаруашылығының дамуы оның шаруашылықтың жетекші
бағытына айналуы.
c. Патриархалдық қарым- қатынастардың пайда болуы, жанҧялық
меншіктің пайда болуы.
d. Ертетаптық қатынастардың пайда болуы, мемлекеттііктің пайда
болуы.
e. Орталық Азия тайпаларының жаппай кҿшуі.
2.3. «Номадизм» тҥсінігіне анықтама беріңіз:
a. Мал шаруашылығының жетекші салаға айналуы, адамдардың белгілі бір
тобының кеңістікте қозғалыста болуы
b. Кҿшпелі ҿмірімен байланысты шаруашылықтың ерекше тҥрі. ,
табиғат қҧбылыстарын негізделіп малдың табындарын маусымдық
жайылымдарға орналастыру,егін шаруашылығының жетекші роль
атқаруы.
c. Орталық Азия тайпаларының жаппай кҿшуі.
d. Қысқы мекенжайлар ҧзақ тҧруға арналмайтын, кҿшпелілердің негізгі
малы қой ғана.
e. Отырықшы ҿмір сҥріп кҿшіп жҥру
2.4. Сақтардың ең атақты және толық мәліметтер беретін ескерткіштері:
a. Кҿкмардан, Бесшатыр.
b. Бесшатыр, Есік қорғандары.
c. Бҿріқазған, Тҽңірқазған.
d. Шілікті, Есік қорғандары.
e. Кҿкмардан, Есік қорғандары.
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3- ШІ ТАҚЫРЫП. ҒҰН, ҤЙСІН, ҚАҢЛЫ ДӘУІРІ.
Бірінші деңгейлі сұрақтар
3.1.1. Ғҧн қоғамындағы билік тҥрі:
a. Билік басында шаньюй, одан кейін тархандар тҧрған.
b. Билік басында шаньюй,оның билігі шексіз, одан кейін князьдар, тҥмен
тҧрды.
c. Билік басында шексіз билікпен жабғу тҧрды, одан кейін тҥмен атымен
князьдар тҧрды.
d. Билік басында шексіз билікпен қаған тҧрды, одан кейін шад, елтебер
тҧрды.
e. Билік басында шексіз билікпен гуньмо, одан кейін темник лауазымды
князьдар тҧрды.
3.1.2. Б.з. 93ж. басталған ғҧндардың қоныс аударуының екінші
толқынының бағытын кӛрсет:
a. 55ж. аса қҧдіретті ғҧн мемлекеті-оңтҥстік жҽне солтҥстік болып екі елге
бҿлінеді.
b. Олар бірқатар тайпаларды бағындырып, егіншілерін соңынан ертіп,
Сырдария бойы мен Арал ҿңіріне, Орталық жҽне Батыс Қазақстан
аймақтарына барып енді, б.з ІҤғ. олар Еуропадан бой кҿрсетеді.
c. Ҥш қол оңтҥстік жолымен Қашғармен Ферғана арқылы Шатқал
қыратындағы Шанаш асуын жҽне Талас тауындағы Қарабура асуын
басып ҿтеді.
d. Ҥш қол шығыс Тҥркістаннан шығып, солтҥстік жолмен Бедел асуы
арқылы ҥйсіндер ордасы алқабына шығып Шу алқабымен Таласқа
барады.
e. Орта Азия арқылы Батысқа жылжыды.
3.1.3. Ғҧн қоғамында жеке меншіктің қандай тҥрі болды:
a. Малға деген, жанҧялық жеке меншік болды.
b. Жерге деген малға деген меншік тҥрі болды.
c. Жерге деген жанҧялық жеке меншік болды.
d. Жерге деген мемлекеттік меншік.
e. Жерге деген жанҧялық жҽне жеке меншік болды.
3.2.1. Ҥйсіндердің негізгі территориясын кӛрсетіңіз.
a. Негізгі территориясы Іле алқабында болды,олардың батыс шекарасы
Шу мен Талас арқылы ҿтеді де Қаңлы мемлекетімен шектеседі,
шығысында ғҧндармен ортақ шекара болды, оңтҥстік ферғанамен
ҧштасты.
b. Негізгі территориясы Іле алқабында болды,олардың шығыс шекарасы Шу
Талас арқылы ҿтеді де Ҥйсін мемлекетімен шектеседі, шығысында
ғҧндармен.
c. Жоңғар алатауынан Сырдарияға дейін.
d. Негізгі территориясы Шу мен Талас ҿзендерінің алқабы, ғҧндармен
шектескен.
e. Шығысында ғҧндармен, оңтҥстік Ферғанамен.
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3.2.2. Ҥйсіндердің шаруашылығы қандай болды:
a. Кҿшпелі мал шаруашылығы.
b. Мал шаруашылығы жҽне егіншілік.
c. Отырықшы егіншілік.
d. Отырықшы егіншілік жҽне жартылай кҿшпелі мал шаруашылығы.
e. Мал шаруашылығы ҽсіресе жылқы шаруашылығы.
3.2.3. Ҥйсін қоғамының қҧрылысы қандай:
a. Біртектес болды.
b. Біртектес болмай онда байларда ру мен тайпа дҽулеттілері абыздар
жҽне қатардағы топтар малшылар мен егіншілер болды.
c. Патша руы жҽне ҽскер, абыздар, қатардағы адамдар.
d. Біртектес болмай онда байларда – рулық жҽне тайпалық тек абыздар
жҽне қатардағы топтар қҧлдар болды.
e. Абыздар, ру дҽулеттілері, қҧлдар.
3.2.4. Ҥйсін қорғандары, тҥріне қарай 3 топқа бӛлінеді:ҥлкен, орта, кіші
қорғандар. Археологтар ҥлкен қорғандардан не тапты:
a. Қыш ыдыстар, адам сҥйегінің жанында пышақ жатыр.
b. Кҿп мҿлшерде ҽшекей бҧйымдарын, алтын, қару-жарақ, саздан жасалған
аяқ-табақтар тапқан, киімге тағылған алтын қаптырмалар, алтын
сырғалар.
c. Кҿп мҿлшерде сҥйектен жасалған заттар.
d. Қару - жарақтар.
e. Кҿп мҿлшерде темір мен қоладан жасалған
қаптырмалар.
3.3.1. Қаңлы мемлекетінің территориясын атаңыз:
a. Тянь-Шань жҽне Тарбағатай.
b. Іле алқабында орналасқан, батыс шекарасы Шу мен Талас ҿзендері арқылы
ҿтті.
c. Ҥйсіндердің батысында Талас жҽне Сырдария ҿзендерінің алқабын жҽне
Орталық Қазақстанды алып жатты.
d. Орталық Азия жҽне Таяу жҽне Орта Шығыс.
e. Сырдарияның тҿменгі ағысынан Жайық ҿзенінің тҿменгі ағысына дейін.
3.3.2. Қаңлы тайпасының шаруашылығы қандай болды:
a. Шаруашылықтың маңызды бір саласы-мал ҿсіру болған,
егіншілікпен де айналысқан.
b. Қоныстанушылар ҿмірінде аң аулау ісі де ҥлкен орын алған.
c. Шаруашылықтың маңызды бір саласы-мал ҿсіру болған,
аңшылықпен де ай жабайы алма мен алмҧрт, ҿрік пен пісте
жемістерін жинау да кҿп шаруаның мҽнді бір тҥрі болған.
d. Оның халқы егіншілікпен, қол ҿнер кҽсібімен, саудамен де
айналысқан.
e. Жаппай отырықшылықпен айналысқан.
3.3.3. Қаңлылардың шығу тегіне байланысты қандай екі кӛзқарас бар:
a. Зерттеушілердің бір бҿлігі иран тілді топқа жатқызады енді бір тобы
ҥнді –иран тілді топқа жатқызады.
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b. Зерттеушілердің бір бҿлігі иран тілді этносқа жатқызады, енді бір тобы
тҥркі тілді этносқа жатқызады.
c. Зерттеушілердің бір бҿлігі монғол тілді этносқа, бір тобы тҥркі тілді
этносқа жатқызады.
d. Зерттеушілердің бір бҿлігі ҥнді- иран тілді этносқа, бір тобы тҥркі
тілді этносқа жатқызады.
3.3.4. Отырар – Қаратау мәдениетіне жататын ескерткіштердің ішіндегі ең
ҥлкені:
a. Қостҿбе.
b. Шаштҿбе.
c. Кҿкмардан.
d. Тасмола.
e. Бғазы-Дҽндібай.
3.4.1. Қазақ далалры арқылы асқа да жолдар ӛтті, олар Сібір мен
Жайық бойын қай елмен байланыстырды:
a. Қытаймен.
b. Орталық Азиямен.
c. Орта Азиямен.
d. Ҥнді елімен.
e. Иранмен.
Екінші деңгейлі сұрақтар
3.1. Ғҧн дәуірінің ерекшеліктерін анықта:
a. Ерте мемлекеттің қалыптасуы, Орта Азия тайпаларының жаппай
кҿшуі, Қазақстанның Иран тілдес тайпаларының тҥркілену процесі.
b. Патриархалдық қарым- қатынастардың пайда болуы, жанҧялық
меншіктің пайда болуы.
c. Ертетаптық қатынастардың пайда болуы, мемлекеттіліктің
қалыптасуы, егіншіліктің дамуы.
d. Ҧлы далада экономикалық, мҽдени ҿрлеу уақыты.
e. Мҽуреннахр жерлеріне Орта Азия тайпаларының жаппай кҿшуі.
3.2. Ҥйсін қоғамындағы мемлекеттіктің белгілері:
a. Малға деген жеке меншік, монархиялық билік жҥйесі, биліктің
мҧрагерлік жолмен жалғасуы, ҽскери армияның қалыптасуы, рулық
бастауға негізделген мемлекеттік-ҽкімшілік жҥйе.
b. Еуразия даласында кҿшпелі шаруашылықтың қалыптасуы.
c. Темір технологиясын игеру.
d. Қазақстан территориясында жергілікті екі мҽдениет отырықшы жҽне
кҿшпелілікке негізделген біртҧтас шаруашылық жҥйесінің қалыптасуы,
Алтайдан Донға дейін созылған кеңістікте дала мҽдениетінің қалыптасуы.
e. Бір ҽлеуметтік қҧрылымға, рулық негізге қҧрылған мемлекеттердің
ҿмір сҥруі кезеңі, Ҧлы далада экономикалық, мҽдени ҿрлеу уақыты
жҽне этникалық процестердің қалыптасуы.
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3.3. Қаңлының билік қҧрған кезеңдегі сыртқы саясатының жалпы
бағыты:
a. Орта Азияны жаулап алу.
b. Жібек жолының Сырдария бойымен жҥретін бҿлігіндегі Ферғанадан
Арал ҿңіріне дейінгі учаскесін ҿз бақылауында қайтсе де сақтап
қалу.
c. Қытаймен сауда байланысын орнату.
d. Орталық Азия мен Орта Азияда ҿз билігін жҥргізу.
e. Сырдария бойымен жҥретін бҿлігіндегі Ташкенттен Аралға дейінгі
учаскесін ҿз бақылауында қайтсе де сақтап қалу.
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4- ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДАҒЫ ТҤРІК ДӘУІРІ
Бірінші деңгейлі сұрақтар:
4.1.1. Тҥрік қағанатының алғашқы қағаны:
a. Бумын.
b. Мҧқан.
c. Жеғҧй.
d. Сатҧқ –Бограхан.
e. Ештеми.
4.1.2. Тҥркеш қағанаты қай тайпаның тегеурінді шабуылына тап
болды:
a. Қарлҧқ тайпасының.
d. Оғыздардың.
b. Қытай тайпасының.
e. Арабтардың.
c. Қарахандардың.
4.2.1. Қай мемлекетте ислам ресми идеология болып қабылданды:
a. Қарлҧқ.
b. Оғыз.
c. Қыпшақ.
d. Қарахан.
e. Тҥркеш.
4.2.2. Қыпшақ мемлекетінің алдында ӛмір сҥрген
мемлекет:
a. Оғыз мемлекеті.
b. Қарлҧқ мемлекеті.
c. Қыпшақ.
d. Қимақ мемлекеті.
e. Тҥркеш мемлекеті.
4.3.1. Хорезм Қыпшақ ақсҥйектерімен жақындаса тҥсуді мақсат ету
барысында қандай саясат жҥргізді:
a. Туыстық қарым-қатынас орнатты.
b. Дипломатиялық қарым-қатынас орнатты.
c. Қаңлы, қыпшақ имек, ҧран тайпалары топтарының жетекшілерін
хорезмшахтар ҽртҥрлі қызметке тарта бастайды.
d. Шен атақ берді.
e. Некелік қарым-қатынас орнатты.
4.3.2. Оғыз мемлекеті қай территорияда қҧрылды (IV-XIғғ.)
a. Оңтҥстік Қазақстан ауданында.
b. Ертістен Жайыққа дейінгі аудан.
c. Сырдарияның тҿменгі жҽне ортаңғы ағысы, Арал маңы, Батыс Қазақстан.
d. Оңтҥстік Қазақстан мен Орта Азия.
e. Жетісу (Суяб қаласы).
4.4.1. Қалалардың сауда және қолӛнер орталығы ретінде дамуы Қазақстан
қай ӛлкелеріне тән болды.
a. Солтҥстігінде.
b. Батысында.
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c. Шығысында.
d. Солтҥстік-шығысында.
e. Оңтҥстігінде.
4.4.2. Қай автордың шығармасында лингвистикалық мәселе анықталды.
a. М. Қашқари «Диуани лҧғат ат-тҥрік».
b. Ҽл-Фараби «Қарапайым қала тҧрғындарының кҿзқарастары».
c. Х.А.Яссауи «Диуани Хикмет».
d. Ж. Баласағҧн «Қҧтты білік».
e. М.Х.Дулати «Тарих и Рашиди».
4.4.3. Қазақстан территориясында Исламның таралуына қандай оқиға
себеп болды.
a. Арабтардың Орта Азия жерін жаулау алу шапқыншылықтары.
b. Кҥштеп исламға бағындырды.
c. Моңғол шапқыншылығы.
d. Қазақ хандығының қҧрылуы.
e. Тҥрік тайпаларының ҿз беттерімен исламды қабылдаулары.
Екінші деңгейлі сұрақтар
4.1. Тҥрік қағанаттарының билікке келу жҥйесін кӛрсетіңіз:
a. Тҥрік, қарлҧқ, қыпшақ, тҥркеш.
b. Тҥрік, тҥркеш, Батыс тҥрік, қарлҧқ.
c. Тҥрік, қарлҧқ, Батыс тҥрік, тҥркеш.
d. Тҥрік, Батыс тҥрік, тҥркеш, қарлҧқ.
e. Тҥрік, Батыс тҥрік, қарлҧқ тҥркеш.
4.2. Қарахандардың мемлекеттік қҧрылысын атаңыз:
a. Федерация
b. Конфедерация
c. Унитарлы
d. Республика
e. Қағанат
4.3. Еуразия кеңістігінде дипломатиялық маңызы болған мемлекеттер:
a. Қыпшақ жҽне Қарахан мемлекеттері.
b. Оғыздар мен қимақтар.
c. Қыпшақ мемлекеті.
d. Қыпшақтар мен қимақтар.
e. Қыпшақ жҽне оғыз мемлекеті.
4.4. Қай дәуірдің мәдениеті мҧсылмандық ренессансты сипаттайды:
a. Моңғол дҽуірінің мҽдениеті.
b. Ертеортағасыр мҽдениеті.
c. Қола дҽуірінің мҽдениеті.
d. Сақ дҽуірінің мҽдениеті.
e. Жаңа дҽуірдің мҽдениеті.
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5- ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН АЛТЫН ОРДА ДӘУІРІНДЕ
Бірінші деңгейлі сұрақтар
5.1.1. 1218-1220жж. моңғол шапқыншылықтары Қазақстан ен Орта
Азияның қай бӛлігінде ауыр жағдайда ӛтті.
a. Сырдария қалаларымен Оңтҥстік Қазақстан.
b. Сырдария қалалары мен Мҽуреннахрдың егіншілік орталықтары.
c. Жетісу қалалары мен Мҽуреннахр.
d. Жетісу қалалары мен Сырдария қалалары.
e. Жетісу қалалрымен Шығыс Қазақстан.
5.1.2. Алтын Орда дәуірінің негізгі тарихи оқиғалары:
a. Халықтардың Ҧлы қоныс аудару процесі, Алтын Орданың саяси
кҥшейіуі.
b. Ертемемлекеттіліктің қалыптасуы, жеке меншіктің пайда болуы.
c. Қазақстанның бір бҿлігінің қарсылықсыз бағынуы жҽне моңғолдар
шапқыншылығына бағынуы; Қазақстан территориясы
Шыңғыс
ханның ҥш ҧлының ҧлысының қҧрамына енуі, Алтын Орданың
кҿтерілу жҽне саяси кҥшейуі кезеңі.
d. Моңғолдар кҿрші елдердің кҿптеген халықтарын бағындырады,
қағанаттардың қҧрылуы.
e. Кҿшпеліліктің белгілерінің пайда бола бастауы, қағанаттардың
қҧрылуы.
5.1.2. Қазақстанның қай бӛлігі Жошы ҧлысының қҧрамына енді:
a. Оңтҥстік-Шығыс Қазақстан.
b. Солтҥстік-Шығыс Қазақстан.
c. Жетісу, Оңтҥстік Қазақстан.
d. Далалық ҿлке, Ертістің батысынан Жетісудің теріскейін қамтып, ДештіҚыпшақтың бҥкіл шығысын Тҿмеңгі Еділ бойына дейін алып жатты.
e. Оңтҥстік- Шығыс Қазақстан, Дешті-Қыпшақтың бҥкіл шығысын Тҿмеңгі
Еділ бойына дейін алып жатты.
5.2.1. Темірдің Алтын Ордаға жорығының негізгі мақсаты:
a. Экономикалық сауда байланысын орнату.
b. Қҧлдыққа айналдыру.
c. Ислам дінін енгізу.
d. Кҿшпелілердің соңғы ҽлемдік империясының экономикалық жҽне ҽскери
кҥшін жою.
e. Кҿшпелілер арасында ҽскери тҽртіп орнату.
5.2.2. Ақ Орданың Орыс хан кезіндегі сыртқы саясаты қандай оқиғамен
байланысты болды:
a. Тоқтамыс жаулаушылығына қарсы кҥрестің негізгі ауыр салмағы соған
тҥседі.
b. Ноғай Ордасы сауда–экономикалық жҽне саяси байланысын орнатты.
c. Орта Азиямен бірігуі.
d. Темір жаулаушылығына қарсы кҥрестің негізгі ауыр салмағы тҥседі.
e. Жоңғарлардың шапқыншылығымен.
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5.3.1. Ӛзбек ҧлысының этникалық қҧрамы:
a. Қыпшақ жҽне қарлҧқ тайпаларынан тарайтын тҥрік тайпалары,
ертеортағасырда Дҽшті- Қыпшақ жҽне Оңтҥстік- Шығыс Қазақстан
жерлерін мекендеген тайпалардың ҧрпақтары.
b. Қимақ жҽне қарлҧқ тайпаларынан тарайтын тҥрік тайпалары,
ертеортағасырда Дҽшті- Қыпшақ жҽне Оңтҥстік- Шығыс Қазақстан
жерлерін мекендеген тайпалардың ҧрпақтары.
c. Қимақ жҽне қыпшақ тайпаларынан тарайтын тҥрік тайпалары,
ертеортағасырда Дҽшті- Қыпшақ жҽне Оңтҥстік- Шығыс Қазақстан
жерлерін мекендеген тайпалардың ҧрпақтары.
d. Қимақ жҽне қарлҧқ тайпаларынан тарайтын тҥрік тайпалары,
ертеортағасырда Дҽшті- Қыпшақ жҽне Оңтҥстік- Шығыс Қазақстан
жерлерін мекендеген тайпалардың ҧрпақтары.
e. Қарахан жҽне қарлҧқ тайпаларынан тарайтын тҥрік тайпалары,
ертеортағасырда Дҽшті-Қыпшақ жҽне Оңтҥстік-Шығыс Қазақстан
жерлерін мекендеген тайпалардың ҧрпақтары.
5.3.2. Әбілхайырдың ойраттардың соққысынан жеңіліп қалуы неге әкеліп
соқты:
a. Сығанақ хандықтың орталығына айналады.
b. Мемлекеттің сыртқы саясатта беделін кҿтерді.
c. Ҽбілхайыр мемлекетінің қарауындағы тайпалардың едҽуір бҿлігіне
Жҽнібек пен Керей сҧлтандардың бастауымен қопарыла кҿшуіне ҽсер
етті.
d. Мемлекеттің ішкі саясатын нығайтты.
e. Мемлекеттің сыртқы саясатта беделін кҿтерді, Сығанақ хандықтың
орталығына айналады.
5.4.1. Қазақ хандығының қҧрылуында Моғолстан мемлекетінің рӛлі:
a. Моғолстан билеушісі Есен-Бҧға Жҽнібек пен Керей сҧлтандарға Шу мен
Талас ҿңірлерін бҿліп берді.
b. Моғолстан билеушісі Мҧхаммед хан Жҽнібек пен Керей сҧлтандарға Іле
ҿңірлерін бҿліп берді.
c. Моғолстан билеушісі Есен-Бҧға Жҽнібек пен Керей сҧлтандарға
Сырдария жерін бҿліп берді.
d. Жҽнібек пен Керей Ҽбілхайыр хандығынан Мҽуреннахрға кҿшті.
e. Моғолстан билеушісі Есен-Бҧға Жҽнібек пен Керей
сҧлтандарға
Сырдарияның оңтҥстігін бҿліп берді.
Екінші деңгейлі сұрақтар:
5.1. Алтын Орда дәуірінің ерекшеліктері:
a. Ҧлы даланың экономикалық мҽдени дамуы, кҿшпеліліктің
қалыптасуы.
b. Қазақстан халықаралық байланыстар мен сауда қатынастарының
байланысына айналды, қағанаттардың қалыптасуы.
c. Қазақстан даласына бір орталықтан басқару жҥйесі енгізілді, тҥрік
қағанатының қалыптасуы.
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d. Этникалық картасы қалыптасты, ертемемлекеттіліктің қалыптасуы,
ертетаптық қатынастың қалыптасуы.
e. Ҧлы даланың экономикалық мҽдени дамуы, Қазақстан халықаралық
байланыстар мен сауда қатынастарының байланысына айналды,
Қазақстан даласына бір орталықтан басқару жҥйесі енгізіледі.
5.2. Ҧлық Ҧлыстың мемлекеттік қҧрылымы:
a. Ханның оң қолы беклербек, мемлекеттің барлық ісіне жауап берді, билік
басында шанью тҧрды.
b. Мемлекет жартылай ҽскер жҥйесінде болды, ҽскери жҽне ҽкімшілік
қызметтер бҿлінді, салықты- ихтадар жинады.
c. Мемлекеттің қаржы ісіне уҽзір жауап берді, мемлекет ісіне қағанның
туыстары – шад, елтебер жауап берді.
d. Елдің тікелей басқаруы арнайы органдар – диуан, хатшы, бітікші,
салықшылар арқылы жҥрді, мемлекет ісіне қағанның туыстары – шад,
елтебер жауап берді.
e. Мемлекет жартылай ҽскер жҥйесінде болды, ҽскери жҽне ҽкімшілік
қызметтер бҿлінген жоқ, ханның оң қолы беклербек, мемлекеттің барлық
ісіне жауап берді, мемлекеттің қаржы ісіне уҽзір жауап берді, елдің
тікелей басқаруы арнайы органдар – диуан, хатшы, бітікші, салықшылар
арқылы жҥрді.
5.3. Әбілхайыр мемлекетінің ӛмір сҥрген уақыты:
a. 1427-1467жж.
b. 1424-1469жж.
c. 1428-1468жж.
d. 1426-1466жж.
e. 1428-1458жж.
5.4. Қай мемлекеттің ыдырауы нәтижесінде Моғолстан мемлекеті
пайда болды:
a. Жошы ҧлысының ыдырауы нҽтижесінде Орталық Қазақстан
жерінде.
b. XIVғ. Ортасында Шағатай ҧлысының ыдырауы нҽтижесінде
Оңтҥстік-Шығыс Қазақстан территориясы мен Қырғыз жерінде.
c. Ҥгедей ҧлысының ыдырауы нҽтижесінде Тарбағатай жерінде.
d. Алты Орданың ыдырауы нҽтижесінде.
e. Ақ Орданың ыдырауы нҽтижесінде
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6-ШЫ ТАҚЫРЫП. XV-XVIҒҒ. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ
1-ші дейгейлі сұрақтар.
6.1.1. Қазақ хандығының қҧрылу себептері:
a. Ҽбілқайыр саясатына наразылық білдірген Керей мен Жҽнібек
сҧлтандар бастаған кҿшпелі тайпалардың кҿшіп кетуі.
b. Ноғай Ордасының ҽлсіреуі
c. Ақ Орданың ыдырауы жҽне Ҿзбек ҧлысынан Керей мен Жҽнібек
бастаған кҿшпелі тайпалардың кҿшіп кетуі.
d. Моғолстан мемлекетінің ыдырауы жҽне Ҿзбек ҧлысынан Керей мен
Жҽнібек бастаған кҿшпелі тайпалардың кҿшіп кетуі.
e. Кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі тайпалардың сыртқы саясатта
кҥшейіуі.
6.1.2. Қай ханның тҧсында Оңтҥстік Қазақстандағы отырықшыегіншілік аймақтары қазақ хандығының жері болып иеленді.
a. Бҧрындық хан тҧсында.
b. Қасым хан тҧсында.
c. Керей хан тҧсында.
d. Хақ-Назар-хан тҧсында.
e. Мамаш хан тҧсында.
6.2.1. 16ғ. 2- ші жартысында моғолдар мен ойраттарға қарсы қазаққырғыз одағы қҧрылды. Бҧл одақты қазақ хандарының қайсысы
басқарды:
a. Қасым хан.
b. Жҽнібек хан.
c. Керей хан.
d. Хақ Назар хан.
e. Мамаш хан.
6.2.2. XVΙ аяғындағы ойратта қазақ әскерінен жеңіліп, қай қазақ
ханына тәуелді болады, және бҧл қазақ ханы ӛзін «қазақ-қалмақ»
ханымын деп атаған:
a. Тҽуекел.
b. Хақ Назар тҧсында.
c. Жҽңгір хан тҧсында.
d. Тҽуке хан тҧсында.
e. Тахир хан тҧсында.
6.2.3. 17ғ. 2-ші ширегінде қай ханның тҧсында Оңтҥстік
Қазақстандағы отырықшы-егіншілік аймақтар қазақ хандығының
жері болып иеленді және Тәшкент қаласы 200 жылдай қазақтардың
меншігінде болды:
a. Хақ-назар тҧсында.
b. Есім хан.
c. Шығай хан тҧсында.
d. Тҽекел хан тҧсында.
e. Тҽуке хан тҧсында.
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6.2.4. Тәуке хан билік еткен тҧсында жоңғарлар Оңтҥстік Қазақстанға
жорығы кезінде қай қаланы ала алмады:
a. Сайрам.
b. Манкент.
c. Тҥркістан.
d. Шымкент.
e. Ташкент.
6.2.5. «Жеті жарғы» бойынша жауапкер қҧн тӛлей алмаған жағдайда
не қолданылды:
a. Бас бостандығынан айырды.
b. Ауыр жаза қолданылды.
c. Айып тҿлеу ҥшін мерзімін ҧзартты.
d. Жазадан босатылды.
e. Бҥкіл қауым тҿлеген.
6.2.6. XVΙΙ ғ. Қазақ хандығының астанасы қай қала
болды:
a. Ташкент.
b. Сығанақ.
c. Сайрам.
d. Тҥркістан.
e. Отырар.
6.2.7. XVΙΙғ. соңы- XVΙΙΙғ. басында қай ханның тҧсында қазақ хандығы
кҥшті мемлекетке айналды:
a. Абылай хан тҧсында.
b. Ҽбілхайыр хан тҧсында.
c. Тҽуекел хан тҧсында.
d. Тҽуке хан тҧсында.
e. Қасым хан тҧсында.
6.2.8. Жоңғар хандығының негізі қашан қаланды?
a. XIVғ.
b. XVғ.
c. XVIғ.
d. XVIΙIғ.
e. XVIΙғ.
6.2.9. «Жеті жарғы» бойынша ер кісі ҥшін қанша қой
тӛленген?
a. 5 мың бас.
b. 3 мың бас.
c. 1 мың бас.
d. 2 мың бас.
e. 500 бас.
6.3.1. Ҧшыр, баж, хараж салықтарын кім тӛледі?
a. Кҿшпелі малшылар.
b. Егіншілер мен малшылар.
c. Қолҿнершілер мен саудагерлер.
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d. Егіншілер мен қолҿнершілер.
e. Барлық жауап дҧрыс.
6.3.2. Қазақ қоғамында хандық билікке кімдердің хҧқықтары болды?
a. Батырлардың.
b. ҽмірлердің.
c. Сҧлтандардың.
d. Билердің.
e. Байлардың.
6.4.1. Ҧлы жҥзге қандай тайпалар енді?
a. Табын, адай, алшын.
b. Найман, керей тама.
c. Жағалбайҧлы, шҿмекей.
d. Дулат, албан, жалайыр.
e. Қаракесек, қыпшақ.
6.4.2. Кіші жҥзге қандай тайпалар енді?
a. Найман, арғын.
b. Қыпшақ, дулат.
c. Ҥйсін, албан.
d. Керей, жалайыр.
e. Адай, жағалбайҧлы, байҧлы, ҽлімҧлы.
6.4.3. Орта жҥзге қандай тайпалар енді?
a. Табын, адай, алшын.
b. Найман, керей, дулат.
c. Жағалбайлы, шҿмекей.
d. Арғын, қыпщақ, уақ.
e. Керей, жалайыр.
6.5.1. «Жҥз» дегеніміз:
a. Жеке мемлекет.
b. Жеке халық.
c. Тарихи-шарушылық жҽне географиялық аймақ,
белгілі рулық топтың территориясы.
d. Ҽртҥрлі тілде сҿйлейтін тайпалардың географиялық
аймағы.
e. Барлық жауап дҧрыс.
2-ші деңгейлі сұрақтар
6.1. Қазақ мемлекеттігінің қалыптасуының қандай алғы шарттары
болды?
a. Экономикалық байланыстардың нығаюы.
b. Мҽдени байланыстар.
c. Қоғамдық-саяси байланыстар.
d. Ортақ тілдің дамуы.
e. Экономикалық байланыстардың нығаю, мҽдени байланыстар, қоғамдықсаяси байланыстар, ортақ тілдің дамуы.
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6.2. XV-XVIΙғғ. қазақ хандарының билік ету ретін кӛрсетіңіз:
a. Жҽнібек, Керей, Есім, Тҽуке, Тҽуекел, Қасым.
b. Жҽнібек, Керей, Хақ Назар,Есім, Тҽуке, Тҽуекел.
c. Жҽнібек, Керей, Бҧрындық, Қасым, Мамаш, Тахир, Хақ Назар,
Тҽуекел, Есім, Ҽз Тҽуке.
d. Жҽнібек, Керей, Бҧрындық, Тахир, Хақ Назар, Тҽуекел, Есім, Тҽуке.
e. Жҽнібек, Керей, Есім, Тҽуке, Тҽуекел, Қасым.
6.2. Қазақ хандығы XVIғ. 20-шы жылдары Қасым ханның ӛлімінен
кейін қандай кезең болды?
a. Дағдарыс кезеңі.
b. Этнотерриториялық жағынан кеңею кезеңі.
c. Ең қуатты кезеңі.
d. Ресей мемлекетінің нығаю кезеңі.
e. Ҥш жҥз қалыптасты.
6.3. XVIғ. басында Қазақ хандығы мен Шайбани арсында жҥрген
кҥрестің себебі:
a. Сауда, бекініс жҽне қыстау орталықтарына арналған Сырдария
бойындағы қалалар ҥшін.
b. Жердің жетпеуі.
c. Шайбанидтер Дешті-қыпшақ даласына тҧрақтанғысы
келді.
d. Моғолстан ҥшін кҥрес.
e. Мҽуреннахр ҥшін кҥрес.
6.4. «Қазақ» этнонимінің мағынасы:
a. Тайпа.
b. Ру.
c. Еркін, жҥру, еркіндік.
d. Ноғай-қазақ.
e. Ҿзбек-қазақ, еркін.
6.5. Ҧрлық жасау Тәуке ханның заңы бойынша ең ауыр қылмыс
саналды. Кінәліні қалай жазалады:
a. Таспен атқылаған.
b. Кҧн тҿлеу.
c. Дҥре соққан, ҥш тоғыз тҿлеттірген.
d. Ҿлім жазасына кесу.
e. Мҥліктік тҿлем талап етілді.
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7-ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН XVIΙI ҒАСЫРДА. КІШІ ЖҤЗДІҢ РЕСЕЙ
ҚҰРАМЫНА ЕНУІ
1- ші деңгейлі сұрақтар
7.1.1. 1718 ж. Аягӛзде жоңғарлармен болған соғыста қазақтардың
жеңілу себептері.
a. Қазақ ҽскерінің саны жағынан аз болуы.
b. Жоңғар ҽскерлерінің ҽскери шеберінің нҽтижесі.
c. Қазақтар сҽтсіз шайқасты.
d. Ҽбілхайыр мен Қайып сҧлтандардың ауыз бірлігінің болмауы.
e. Барлық жауап дҧрыс
7.1.2. 1723-1725жж. қазақтар қай қалалардан айрылды:
a. Тҥркістан, Тҽшкент.
b. Отырар, Баласағҧн.
c. Сығанақ Сайрам.
d. Сарайшық, Тараз.
e. Ҥзгент, Қойлық.
7.2.1. 1726ж. «Бҧланты шайқасының» тарихи маңызы:
a. Жоңғарлардан Қазақстан территориясы біржола азат
етілді.
b. Орта жҥз тҥгелімен азат етілді.
c. Кіші жҥз тҥгелімен азат етілді.
d. Қазақ ҿлкесінің солтҥстік-батысы азат етілді.
e. Кіші жҥзбен Орта жҥздің кҿп бҿлігі азат етілді.
7.2.2. Ел арасында Ақтабан шҧбырынды жылдарынан қандай ән
қалды:
a. Қараторғай.
b. Бозторғай.
c. Елім-ай.
d. Ақсақ киік.
e. Ақ жайық.
7.2.3. XVIΙIғ. 1-ші жартысында Қазақстан Ресей ҥшін қандай қызмет
атқарды:
a. Қазақстанның табиғат байлықтары қызықтырды.
b. Азияға ашылған кілт жҽне қақпа.
c. Қазақстандағы арзан жҧмыс кҥштері.
d. Қазақтардың кҥшімен жоңғарларға қарсы шығу.
e. Ҿр ҿзенні бойында бекініс тҧрғызу.
7.2.4. 19 ғ. басында қай қала Қазақстан мен Қытай арасында негізгі
сауда орталығы болды
a. Бҧхара.
b. Верный.
c. Ҽулиеата.
d. Ақмешіт.
e. Семей.
86

7.3.1. Қазақстанның Ресейге қосыла бастаған кезі:
a. 1711ж.
b. 1721ж.
c. 1731ж.
d. 1741ж.
e. 1751ж.
7.3.2. Абылайдың халық алдында абыройының ӛсуіне не себеп болды:
a. Хиуа жҽне Қоқанд хандықтарына қарсы кҥресуі.
b. Оның Ресей бодандығына ҿтуі.
c. Оның жоңғарларға қарсы ірі қолды басқаруы жҽне талқандауы.
d. Оның жекпе-жекте басым тҥсуі.
e. Аристократиялық шығу тегі.
7.3.3. 1748ж. Абылай және оны қолдаған феодалдар Ресей бодандығын
қабылдады, талқыға тағы қандай сҧрақтар тҥсті:
a. Қазақ-орыс сауда қарым қатынасын кеңейту.
b. Башқҧрт кҿтерілісін ҧйымдастырушыларын ҧстау.
c. Кҿпестер керуенінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
d. Жаңа ҽскери бекіністер салу.
e. Барлық жауап дҧрыс.
7.4.1. XVI-XVIΙғғ. қазақтар ошақтың сақтаушысын
қалай атады:
a. Жер-ана
b. Су-ана.
c. От-ана.
d. Ойсыл-қара.
e. зеңгі баба.
7.4.2. Қазақтар ҥшін қандай жҧлдыз тҥнгі уақытта сағат қызметін атқарған:
a. Жеті қарақшы.
b. Темірқазық.
c. Шолпан.
d. Қосжҧлдыз.
e. Ҥркер.
7.4.4. Асар қандай салт-дәстҥр:
a. Мезгілдік жҧмыстарды орындауда қауым мҥшелерінің кҿмектесу
міндеттері.
b. Байлардың кедей туыстарына кҿмектері.
c. Тіл тигізгені ҥшін айып.
d. Затттар мен мҥліктер сақтау жҿнінде келісім.
e. Барлық жауап дҧрыс.
7.4.6. 15-17 ғғ. қазақтарды қай діннің ролі басым болды?
a. Сопылық.
b. Шаманизм.
c. Ислам.
d. Буддизм.
e. Христиан.
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7.4.7. Орталық Қазақстанда орналасқан Алаша хан хан және Жошы
мавзолейлері қай дәуірдің архитектуралық ескерткіштеріне жатады?
a. XIV-XVғғ.
b. XIII-XIVғғ.
c. XV-XVIғғ.
d. XV-XVIΙғғ.
e. XVII-XVIIIғғ.
7.4.8. Абылайдың ақылшысы, атақты жырауы:
a. Асан Қайғы.
b. Бҧхар жырау.
c. Ҽл-Фараби.
d. Шортанбай.
e. Доспанбет.
7.4.9. Аяз би мен Жиренше образдары ауыз әдебиетінің қай ҥлгісінде
кездеседі:
a. Батырлық жырларда
b. Лирикалық жырларда
c. Ҽңгімелерде
d. Ертегіліерде
e. Ҿлеңдерде
7.4.10. Қай дәуірде қазақ тілі қыпшақ-ноғай тҥркі тілдер
тобынан бӛлініп шыққан:
a. XVI-XVIIғғ.
b. XIII-XIVғғ.
c. XV-XVIғғ.
d. XIV-XVғғ.
e. XII-XIIIғғ
2-ші деңгейлі сұрақтар
7.1. Ресей мемлекеті Қазақ хандығынан байланысты нығайтуда
қандай жолдардың қауіпсіздігі ескерілді:
a. Орта Азия жҽне Қытайға.
b. Орта Азия мен Европаға.
c. Орта Азия мен Ҥнді елдерін.
d. Орта Азия мен Қазақстанның оңтҥстік аймақтарына.
e. барлық жауап дҧрыс.
7.2. 1713ж. Жоңғар қонтайшысының Қазақстанға жорығы немен
аяқталды?
a. Уақытша жеңіліспен.
b. Тҧтқынға алумен.
c. Жеңіспен.
d. Жеңіліспен.
e. Достық келісіммен.
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7.3. Ресейдің жерледі отарлау саясатына байланысты Қазақстанда
қандай мәселелер туындады:
a. Хандық биліктің жойылуы жҽне кҿшпеліліердің
қақтығысы.
b. XVIII ғ. аяғындағы кҿшпелі мал шаруашылығындағы дағдарыс жҽне
жер мҽселесінің туындауы.
c. Егіншілікке жағдайдың болмауы.
d. Хандық биліктің жойылуы жҽне кҿшпелі мал шаруашылығындағы
дағдарыс.
e. Барлық жауап дҧрыс.
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8 –ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН XIX ҒАСЫРДА.
1-ші деңгейлі сұрақтар
8.1.1. 1822 жылғы ереже бойынша кімді ақ киізге кӛтеріп хан
сыйлады:
a. Ҧлы жҥздің сҧлтанын.
b. Ауыл старшынын.
c. Биді.
d. Генерал-губернаторды.
e. Шекара бастығын.
8.1.2. Кіші жҥзде хандық билік қашан жойылды
a. 1818ж.
b. 1820ж.
c. 1822ж.
d. 1824ж.
e. 1826ж.
8.2.1. 1867-68жж. Уақытша ережелер бойынша Қазақстан
облыстарының басында кімдер белгіленді:
a. Сҧлтандар.
b. Билер.
c. Аға сҧлтандар.
d. Ҽскери генерал-губенаторлар.
e. Қатардағы азаматтардың ішінен халық сайлады.
8.2.2. 1867-68 жж. Уақытша ережелер бойынша Қазақстанда қандай
облыстар қҧрылды?
a. Орал, Торғай, Жетісу, Сырдария, Верный.
b. Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Верный.
c. Ақмола, Торғай, Семей, Орал.
d. Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Верный.
e. Орал, Торғай, Ақмола, Жетісу, Семей.
8.2.3. Ақмола, Торғай, Орал және Семей облыстарын басқару туралы
ереже басына қашан қол қойылды:
a. 1867ж. 22 қыркҥйекте
b. 1864ж. 28 қазанда
c. 1865ж. 18 қазанда
d. 1868ж. 21 қазанда
e. 1867ж. 11 шілдеде
8.2.4. 1891 жылы «Далалық облыстарда басқару туралы ереже»
бойынша қандай әкімшілік ӛзгерістер болды
a. Тҥркістан ҿлкесінде 3 облыс қҧрылды; Сырдария, Ферғана, Самарқан.
b. Тҥркістан ҿлкесінде еқі облыс қҧрылды: Сырдария, Жетісу.
c. Сырдария, Ферғана облыстары жҽне Амудария.
d. Сібір қырғыздары жҿніндегі облыстар.
e. Тҥркістан генерал-губенаторлығы болып қҧрылды.
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8.3.8. 1867-68жж. Уақытша ереже бойынша Тҥскістан генералгубенаторлығына қандай облыстар енді?
a. Сырдария жҽне Жетісу.
b. Орал жҽне Торғай.
c. Ақмола жҽне Семей.
d. Ҿскемен жҽне Семей.
e. Феғана жҽне Тҽшкент.
8.3.2. 1867-68 жж. уақытша ережелер бойынша Ақмола облысы қай
генерал-губенторлыққа бағынды?
a. Тҥркістан.
b. Орынбор.
c. Батыс-Сібір.
d. Далалық.
e. Омбы басқармасына.
8.3.3. 1867-68 жж. уақытша ережелердің қазақтар ҥшін ең ауыр
салдары.
a. Қазақ жерлерінің Ресей қҧрамына енуі.
b. Салықтың кҿбеюі.
c. Ауылдың ҽлеуметтік жіктелуі.
d. Дҽстҥрлі жерді пайдалану жҥйесінің бҧзылуы.
e. Жергілікті халықтың қҧқығының шектелуі.
2-ші деңгейлі сұрақтар
8.1. 1867-68 жж. ережеге дейін қазақ даласы неше генералгубернаторлыққа бӛлінді?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 1
8.2. Қазақстанның Ресейге қосылу мерзімі:
a. 1731 ж.
b. XVIΙI ғ. 60-жылы.
c. XVIIΙғ. 90 жылы.
d. XIX ғ. 30 жылы.
e. XIX ғ. 60 жылы
8.2. 1867-68 жж. ережелер бойынша қазақ даласы неше генералгубернаторлыққа бҿлінді?
a. 2.
b. 3.
c. 4.
d. 5.
e. 1.
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8.3. 1867-68 жж. ережелер бойынша қазақ даласындағы әкімшілік басқару
қҧрылымының басты принципі.
a. Қазақстандағы ҽкімшілік басқару халықтың ҿзін-ҿзі басқару принципі.
b. Ҽлеуметтік-экономикалық принципі.
c. Ҽскери жҽне азаматтық биліктің біртҧтастығы.
d. Кҿшпеліліердің патриархалды феодальдық қҧрылымын ыдырату.
e. Қазақтардың материалдық жағдайын кҿтеруі.
8.4. 1867-68 жж. жарғының қандай ережесі рулық қҧрылымды ыдыратты.
a. Губенаторлықты.
b. Облыстарды.
c. Уездерді.
d. Болыстарды.
e. Ҽкімшілікті ауылдарды.
8.4. 1867-68 жж. уақытша ержелер, екі жылғы уақытша енгізілгенімен,
бҧл тәжірибе неше жылға созылды?
a. 5 жылға.
b. 18 жылға.
c. 20 жылға.
d. 15 жылға.
e. 25 жылға.
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9 –ШЫ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕСЕЙГЕ ҚОСЫЛУ
КЕЗЕҢІНДЕГІ ҰЛТ–АЗАТТЫҚ КӚТЕРІЛІСТЕР
1 – ші деңгейдің сұрақтары.
9.1.1. 1783-1797жж. Кіші жҥз қазақтары кӛтерілісінің басты мақсаты:
a. Ғасырлар бойғы қауымның меншігіндегі жерді
қайтару.
b. Отарлау қимылдарын тоқтату.
c. Ханның ҽділетсіздігін тоқтату.
d. Жайық казак ҽскерлерінің қимылдарын тойтару.
e. Барлық жауап дҧрыс.
9.1.2. Сырым Датҧлы әскері орналасқан казак бекінісі қайда болды?
a. Жетісуда.
b. Сібірде.
c. Жайық маңында.
d. Тҥркістанда.
e. Бҿкей ордасында.
9.1.3. Сырым Датҧлы бастаған кӛтерілістің басты нәтижесі:
a. Жайық пен Еділ ҿзендерінің арасынан қазақтар мҽңгіге айрылды.
b. Қазақтарға кҿшіп-қону ҥшін Жайықтың оң жағасына ҿтуге рҧқсат
етілді.
c. Ҿлкені отарлау кҥрт кҥшейді.
d. Ҽскери шептерді салу басталды.
e. Жайық казактары мен қазақ кҿшпенділері арасында жағдай ушыға
тҥсті.
9.2.1. Исатай Тайманҧлы кӛтерілісінің жеңілу себептерін атаңыз.
a. Казак ҽскерлері жақсы қарулана тҥсті.
b. Кҿтерілісшілердің ҽртҥрлі топтан болуы.
c. Қатысушылардың жартысы тербелісте болуы.
d. Феодалдық – бай жоғарғы топ ҿкілдерінің сатқындықтары.
e. Барлық жауап дҧрыс.
9.2.2. Исатай Тайманҧлы мен Махамбет Ӛтемісҧлының
жетекшілігімен болған кӛтерілістің қозғаушы кҥштері:
a. Шаруалар.
b. Жатақтар.
c. Ағамандар.
d. Сҧлтандар.
e. Қолҿнершілер.
9.2.3. 1836-38жж. кӛтерілістің оң жақтары:
a. Сҧлтандардың пайдасына шешілген салықтың ҿсуіне шек қойылуы.
b. Патша ҥкіметі қазақ қоғамының жоғарғы тобы феодалдармен
санасуға мҽжбҥр болуы.
c. Кҿтеріліс хан сарайының ҽлеуметтік тобын ҽлсіретті.
d. Халықпен бірлескен кҥрестің негізі салынды.
e. Барлық жауап дҧрыс.
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9.2.4. 1836-38жж. кӛтерілістің негізгі мақсаты:
a. Ханның жеке билігіне шек қою.
b. Шаруалардың жағдайың жақсарту.
c. Бодандық жер саясатына ҿзгеріс.
d. Ҽскери бекініс қҧрлыстарын тоқтату.
e. Барлық жауап дҧрыс.
9.3.1. Кенесары Қасымҧлы бастаған кӛтерілістің сипаты:
a. Халыққа қарсы.
b. Феодалдарға қарсы.
c. Бодандыққа қарсы.
d. Қоқандықтарға қарсы.
e. Хиуалықтарға қарсы.
9.3.2. 1837-47жж. кӛтерілістің тарихи маңызы:
a. Ҥш жҥздің барлығы қамтыды.
b. Ресейдегі халықтардың азаттық кҿтерілісінің негізгі
бҿлшегі.
c. Қазақ қоғамындағы ішкі қарама-қайшылықтың патша саясатына тҽуелді
екендігін кҿрсетті.
d. Халықтың ҧлттық санасының ҿскенін кҿрсетті.
e. Барлық жауап дҧрыс.
9.3.3. Кӛтеріліс басшыларының қайсысы халық кҥшін қолдана
отырып қателік жіберді
a. 1802ж.Сырым Датҧлы қазақ сҧлтандарының жетекші ретінде жіберілді.
b. Исатай жазалаушы отрядтарын ҿлтірді.
c. Кенесары қырғыз манаптары ҿлтіріп, басы Петерборға жіберілді.
d. Жанхожа Нҧрмахамедҧлы жазалаушылармен соғыста жараланды.
e. Есет Кҿтібарҧлы патша жағына шығып кетті.
9.3.4. Кенесары Қасымҧлы әскерінде ақтандық ҥшін қандай жаза
қолданылды?
a. Қамшымен дҥре соғу.
b. Ҿз руынан қуылды.
c. Ҿлім жазасына кесілді
d. Туысқандары жазаланды.
e. Барлық жауап дҧрыс.
9.4.1. Жанхожа Нҧрмҧхамедҧлы (1856-1857жж.) кӛтерілісінің себептері:
a. Дҥниежҥзілік соғысқа қатысуы, территорияның рулық
емес, территориялық принцип бойынша бҿлінуі.
b. Ортаазиялық билеушілер жағынан қысым, Ресейдің ҽскери бекініс
қҧрылыстары жҽне қазақтарды территориядан ығыстыру:
c. Бодандыққа қарсы.
d. Феодалдарды қарсы
e. Барлық жауап дҧрыс.
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9.4.2. 1857ж. 9 қаңтарда Ж.Нҧрмҧхамедҧлы мен Фитингоф жазалаушы
отрядтарын шешуші шайқсы қай жерде болды:
a. Арықбалық жерінде.
b. Сырдарияның тҿменгі ағысында.
c. Амударияның жағасында.
d. Балқаш кҿлінің жағасында.
e. Маңғыстауда.
9.4.3. Ж. Нҧрмҧхамедҧлы кӛтерілісінің нәтижесі:
a. Кҿтеріліс басып тасталынған жоқ.
b. Жетісуда қыркҥйек айында басып тасталынды.
c. Кҿтеріліс басып тасталынды.
d. Ж. Нҧрмҧхамедҧлы Ҧлы жҥздің ханы етіп сайланды.
e. Торғайда 1917ж. ақпанда басып тасталынды.
9.5.1. Жетісудағы 1916ж. кӛтеріліс жетекшілерінің қайсысын
жазалаушы отряд Бҧрҧндай жотасында асып ӛлтірілді.
a. Ж. Мамбетов.
b. У. Саурықов.
c. А. Қошанов.
d. Б. Ашекеев.
e. Т. Бокин.
9.5.2. Жетісудағы 1916ж. кӛтеріліс жетекшілерінің қайсысы Қарқаралыға
тҥрмеге жіберілді?
a. Б. Ашекеев.
b. Ж. Мамбетов.
c. Ҽ. Жангелдин.
d. Н. Кротов.
e. Т. Бокин.
9.5.3. 1916ж. кӛтеріліс барысында кім сардарбек болды?
a. Б. Ашекеев.
b. Ҽ. Жангелдин.
c. Т. Рысқҧлов.
d. Т. Бокин.
e. Н. Кротов.
2-ші деңгейлі сұрақтар
9.1. 1783-1797жж. Ресей бодандық саясатына қарсы ең бірінші ірі
шайқастың себептері:
a. Кіші жҥз ағамандарының арасындағы алауыздық.
b. Негізгі қозғаушы кҥштердің қатарындағы кҿшпелілердің ҽртҥрлі талап
қоюы.
c. Жетекшілердің саяси жағдайдан тҽуелді болуы.
d. Қаруланған кҿтерілісшілерге қарағанда жазалаушылардың жоғары
санауы.
e. Барлық жауап дҧрыс.
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9.2. Кӛтеріліс жетекшілерінің ішінде қайсысы халыққа жақын болды?
a. С. Датҧлы мемлекеттің жаңа тҥрін қҧрғысы келді.
b. И. Тайманҧлы шаруалардың қолдауымен Каспий маңы аймағында
халыққа жақын билікті қҧрды.
c. К. Қасымҧлы, болашақ ҥш жҥздің ханы ретінде салық жҥйесін
реттеді.
d. Ж. Нҧрмҧхамедҧлы қазақ жерінде казактардың қалыптасуына қарсы
болды.
e. Есет Кҿтібарҧлы патша саясатын мойындады.
9.3. Кӛтеріліс басшыларының қайсысы халық халық кҥшін
қолдана отырып қателік жіберді
a. 1802ж.Сырым Датҧлы қазақ сҧлтандарының жетекші ретінде
жіберілді
b. Исатай жазалаушы отрядтарын ҿлтірді
c. Кенесары қырғыз манаптары ҿлтіріп, басы Петерборға жіберілді.
d. Жанхожа Нҧрмахамедҧлы жазалаушылармен соғыста жараланды.
e. Есет Кҿтібарҧлы патша жағына шығып кетті.
9.4. Ж. Нҧрмҧхамедҧлы кӛтерілісшілерімен Қуандариядағы бекіністі
қашан бҧзды?
a. 1840ж.
b. 1841ж.
c. 1842ж.
d. 1843ж.
e. 1844ж.
9.5. Барлық кӛтерілісті біріктірген мақсат:
a. Кҿтерілісшілер Ресей, Қоқанд, Хиуа жҽне Бҧхара билеушілерінің отарлау
мақсатының кҥшейіуне қарсы.
b. Жеке билікке таласуы.
c. Кҿтерілісшілер жазалаушылардың аяусыз қимылдарына қарсы.
d. Феодалдардың озбырлығына қарсы.
e. Қоқандықтарға қарсы.

96

10-ШЫ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ХІХҒ ІІ- ШІ ЖАРТЫСЫН – ХХ
ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА: ӘЛЕУМЕТТІК –ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ.
1–ші деңгейлі сұрақтар
10.1.1. 1891ж. Петербург келісімі Іле ӛлкесінің тҧрғындары ҥшін нені
қарастырды?
a. Салықсыз сауданы.
b. Кедергісіз кҿшіп- қонуды.
c. Кез келген тауарды тасымалдау.
d. Қытай немесе орыс бодандығын таңдау.
e. Сауданы дамыту.
10.1.2. Іле ӛзені арқылы Қазақстан мен Қытайды тікелей су жалғасы
қашан ашылды?
a. 1870 ж.
b. 1881 ж.
c. 1883 ж.
d. 1890 ж.
e. 1897 ж.
10.2.1. ХІХ ғ. «Шаруаларды Жетісуға қоныстандыру жӛнінде уақытша
ереже» бойынша қоныстандырушыларға қандай жеңілдіктер жасалды?
a. Жан басына 30 десятина кҿлемінде жер бҿлініп берді.
b. 15 жылға дейін барлық салық тҥрлерінен жҽне басқа міндеттерден
босатылды.
c. Жағдайы жоқ жанҧяларға ссуда берілді.
d. Ҽскери қызметтен босатылды.
e. Барлық аталғандар.
10.2.2. Қазақ даласы мен Сібір жеріне орталық губерниялардан қоныс
аударушылардың стихиялы тҥрде қозғалысы қандай жағдайдан кейін?
a. Ресейдің Оңтҥстік Қазақстанды жаулап алғаннан
кейін.
b. Крепостнойлық правоның жойылуынан кейін.
c. 1822-24жж. кейін.
d. 1867-68жж. кейін.
e. 1891 жылғы реформадан кейін.
10.2.3. ХІХғ соңында қала тҧрғындары ненің есебінен
қалыптасты?
a. Қонысаударушылардың есебінен.
b. Ауылдан кҿшкен қазақтардың есебінен.
c. Ішкі демографиялық деңгейдің есебінен.
d. Сауданың кеңеюі есебінде.
e. Барлық жауап дҧрыс.
10.2.4. Қай жылдары Ресей ҥкіметі Жетісу мен Қырғыстанға ҧйғырлар мен
дҥнгендерді жер аударды?
a. 1875-79жж.
b. 1877-1895жж.
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c. 1881-83жж.
d. 1883-1885жж.
e. 1891-93жж.
10.2.5. Қазақстанға ХІХғ. соңында қонысаударылған дҥнгендердің
айналысқан шаруашылығы:
a. Тары.
b. Ҧн.
c. Гречка.
d. Кҥріш.
e. Шемішке.
10.3.3. ХІХ ғ 2-ші жартысында саяси қуғындалғандардың ҧсыныстары
бойынша қазақ ағартушыларының ішінен кім облыстық статистикалық
комитеттің мҥшесі болып сайланды?
a. Ы.Алтынсарин.
b. Ш.Уҽлиханҧлы.
c. Абай Қҧнанбайҧлы.
d. Ахмет Байтҧрсынҧлы.
e. Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы.
10.4.1. Ш. Уәлиханов қандай кӛлемді эпикалық жырды халық
аузынан жазып алған?
a. «Алпамыс».
b. «Қыз Жібек».
c. «Қозы Кҿрпеш Баян Сҧлу».
d. «Манас».
e. «Қобыланды».
10.4.2. 1879ж. Ы.Алтынсарин қай облысқа инспектор болып сайланды?
a. Семей.
b. Торғай.
c. Петропавловск.
d. Қостанай.
e. Ферғана.
10.5.1. 1905ж. орыс-қазақ бірігіп кӛтерілген, интернационалды сипат
алған саяси ереуіл (демонстрация) қай қала болды?
a. Верный.
b. Перовск.
c. Орынбор.
d. Петропавл.
e. Семей.
10.5.2. Қай қаланың гарнизон солдаттары 1905ж. 21-ші қарашада
патша ҥкіметінің билігіне қарсы шыққан халықты басып тастады?
a. Верный қаласының.
b. Петропавловск қаласының.
c. Перовск қаласының.
d. Жаркент қаласының.
e. Ҽулие ата қаласының.
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2 -ші деңгейлі сұрақтар
10.1. XIXғ. соңы- XXғ. басында Қазақстандағы теміржол-қҧрылыстарын
салу барысында патша ҥкіметі қандай мақсатты кӛздеді?
a. Қазақстанды жаңа шаруашы-қатынасының жалпыресейлік жҥйесіне
қосуды тездету.
b. Аймақтың шикізат ресурсын кеңінен пайдалану.
c. Осылай, Орта Азия мен Қазақстанда Ресейдің ҿндіріс орталықтарымен
тығыз байланыстыру.
d. Қазақ халқының ҧлт-азаттық кҿтерілісіне қарсы шапшаң ҽскери кҥш
қимылдарын қамтамасыз ету.
e. Барлық жауап дҧрыс.
10.2. XIXғ. II-ші жартысындағы Қазақстанның қоғамдық ӛмірдегі
ерекшеліктерді кӛрсетіңіз.
a. Қазақстанға азаттық қозғалыс жетекшілерінің келуі.
b. Жер аударылған революционерлердің келуі.
c. Ағартушылықтың дамуы.
d. Ғылыми қоғамдардың қалыптасуы.
e. Барлық жауап дҧрыс.
10.3. Қазақстандағы орыс географиялық қоғамының істері.
a. 1887ж. желтоқсанда Орынборда архив комиссиясы
қҧрылды.
b. XIXғ. соңында Қазақстанның облыс орталықтарында статистикалық
комитеттер қҧрылды.
c. XIXғ. соңы –XXғ. басында қазақ ҧлттық мҽдениетінің экспонаттарын
жинай бастады.
d. Ғылыми орындар мен қоғамдарда Ресей шығыстанушылары жҧмыс істей
бастады.
e. Барлық жауап дҧрыс.
10.4. Ыбырай Алтынсарыҧлының ағартушылық бағытының
жарқын ісі?
a. Қолҿнершілер мен ауылшаруашылық мектептерін ҧйымдастыру.
b. Қазақ қыздарына арналған мектеп-интернаттардың
ашылуы.
c. Баспа қызыметі.
d. Оқытушылық қызметке мҧғалімдерді таңдау.
e. Ауыл жҽне болыс мектептерін ҧйымдастыру.
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11- ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН АЗАМАТ СОҒЫСЫ КЕЗІНДЕ
(1917-1920ЖЖ.)
1-ші деңгейлі сұрақтар
11.1.1 Бірінші жалпықазақ съезі қашан болды:
a. 1918ж. Омбыда
b. 1918ж. Тҥркістанда
c. 1918ж. Орынборда
d. 1917ж. Тҥркістанда
e. 1917ж. Орынбоорда
11.1.2. Алаш қозғалысының лидерлерінің бірі, дәрігер, оқымыстыэнциклопедист, Ойыл уалаятының жетекшілерінің бірі:
a. Жақып Ақбаев
b. Халел Досмҧхамедҧлы
c. Міржақып Дулатҧлы
d. Жҥсіп Бабаев
e. Асылбеков Абдолла
11.1.3. Ҥш жҥз партиясының лидері кім:
a. К. Тоғысов
b. Ҽ Жангельдин
c. А.Иманов
d. Т.Рысқҧлов
e. Т.Бокин
11.1.4. А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов қай жылы
ақталды:
a. 1990ж.
b. 1989ж.
c. 1988ж.
d. 1987ж.
e. 1990ж.
11.1.5. Ақпан буржуазиялы-демократиялық тӛңкерістен кейін
Тҥркістан аймақтық қазақ-қырғыз комитетінің тӛрағасы болып кім
сайланды
a. Ҽ.Бҿкейханов.
b. А.Байтҧрсынов.
c. М.Шоқай.
d. Х.Досмҧхамедҧлы.
e. С.Сейфуллин.
11.2.1. 1917 жылы 25 қазандағы (7 қараша) Петроградтағы жағдай
неге әкелді:
a. Кҿкек айында Қызыл Армия оңтҥстік Оралда қарсылық кҿрсетті.
b. Шілде айында Уфа мен Қостанайда қарсылық
кҿрсетті.
c. Қарулы тҿңкеріс болды. Уақытша ҥкіметтің беделінің
тҥсуі.Ҥкіметтің биліксіз қалуы.
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d. 1917ж. соңында Қостанай мен Торғайда ҥкімет кеңестер қолына
кҿшеді.
e. Тек Орал қаласында большевиктер казак ҽскери ҥкіметін бағындыра
алмады.
11.2.2. Большевиктерге қарсы коалицияның жеңілуінің негізгі себебі:
a. Біркелкілігі.
b. Ҽскерлер мен меньшевиктердің мақсаттарын қолдады.
c. жоғары офицерлер мақсаттарын қолдауы.
d. Ҽркелкілігі.
e. Шаруалардың ҿз мақсаттарын қолдауы.
11.3.1. Азамат соғысы жылдарындағы Соғыс коммунизм шаруашылық
саясатының мәні:
a. Ақша жҥйесінің нығаюы, ақшалай жалақығы кҿшу, тегін қызмет тҥрлерін
алып тастау.
b. Ҧлттандыру, тегін қызмет тҥрлері енгізілді, азық-тҥлік салғыртын
енгізілді.
c. Азық-тҥлік салығы, ҧлттандыру, еңбек қызметі.
d. Азық-тҥлік салығы, ҧлттандыру, еңбек қызметін алып
тастау.
e. Жерді арендаға беруді ҧлғайту, ауыл шаруашылығындағы жалдамалы
жҧмыс.
11.4.1. Қазақ ӛлкесін басқару ҥшін қҧрылған алғашқы
орган:
a. Орынборда 1924ж. қазан айында ҿткен Қазақстан кеңестерінің
ҿкілдік съезі ВЦИК пен Кеңес халық комитетінің КазАКСР
жҿніндегі декретін бекітті.
b. 1918ж. мамырда РКФСР-дің ҧлттық жҧмысы бойынша халық комитетінің
жанынан қазақ бҿлімі қҧрылды.
c. Қырғыз (қазақ) ҿлкелерін басқарудың революциялық комитеті жҿнінде
1919ж. шілдедегі бойынша Қазақстан кеңес мемлекеттігін алды
d. 1936ж. желтоқсанда ҚазАКСР одақтық республика болып қайта
қҧрылды
e. Барлық жауап дҧрыс
1-ші деңгейлі сұрақтар
11.1. 1917ж. Қазан тӛңкерісі қарсаңындағы жалпыҧлттық дағдарыстың
ӛсуін не анықтады?
a. Аштық пен бҥліктің болуы.
b. Халыққа бейбітшілік беруге Уақытша ҥкіметтің бейімсіз болуы.
c. Уақытша ҥкіметтің шаруаларға жерді ,
жҧмысшыларға фабрикаларды беруге бейімсіз болуы.
d. Анархиялық кҿңіл-кҥйдің ҿсуі.
e. Барлық жауап дҧрыс.
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11.2. Ҧлы қазан тӛнкерісінен кейін халық білімінің Ақмола бӛлімін
кім басқарды?
a. С. Мендешев.
b. С. Арғакшеев.
c. С. Сейфуллин.
d. А. Розыбакиев.
e. Т. Бокин.
11.3. Азамат соғысы жылдарында Қазақстан территориясында қандай
әскери бӛлініс қҧруға рҧқсат етілді?
a. Ірі рота бҿлімдері.
b. Полктерге.
c. Бригадаларға.
d. Батальондарға.
e. Взводтарға.
11.4. ҚазАКСР-і Одақтық республика болып қҧрылды?
a. 1936ж. Қарашада.
b. 1936ж. Желтоқсанда.
c. 1936ж. Қыркҥйекте.
d. 1937ж. Желтоқсанда.
e. 1937ж. Қантарда.
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12-ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ТОТАЛИТАРЛЫҚ ЖҤЙЕНІҢ ОРНАУЫ
КЕЗІНДЕ
1-ші деңгейлі сұрақтар
12.1.1. Жаңа экономикалық саясат-бҧл:
a. Азық-тҥлік салғыртының енуі, жерді арендаға беруге тиым салу.
b. Азық-тҥлік салғыртының азық-тҥлік салығымен ауысуы, ақша жҥйесінің
берік орнауы, ҿнеркҽсіпті жҧмыс кҥшімен еңбек биржасы арқылы
қамтамасыз етуі, ақысыз қызмет кҿрсету тҥрлерін алып тастау.
c. Ақысыз қызмет кҿрсету тҥрлерін алып тастау, жеке саудаға тиым салу.
d. Жеке саудаға тиым салу, еңбек арпмиясын қҧру.
e. Ҧсақ, орта, ірі ҿнеркҽсіпорындарын национализациялау, жеке саудаға
тиым салу, жер-су реформасы.
12.2.1. Индустриаландырудың міндеттері:
a. Қазақстанды кҿмір ҿндіретін шикізат кҿзіне айналдыру.
b. Қазақ қоғамының дҽстҥрлі қҧрылымын бҧзу.
c. Социализмнің материалды техникалық базасы ретінде ауыр индустрияны
қҧру, елді аграрлы елден аграрлы-индустриалды елге айналдыру.
d. Елді индустриалды елден, индустриалды-аграрлы елге айналдыру.
e. Барлық жауап дҧрыс.
12.2.2. Индустрияландырудың қорытындысы:
a. Одақтық маңызы бар ҿнеркҽсіп орындарын қҧру, қалалардың ҿсуі,
урбанизация процесі шетелдіктердің есебінен жҥрді.
b. Мемлекет пайдасына «ауылдағы таптық кҥресі» біржолата шешті.
c. Ҿнеркҽсіпорындарын дамыта отырып, ауылдың кҿтерілуі.
d. Жаңа зейнетақы заңының шығуы.
e. Еңбек ақының ақшадай жалақыға ауысуы.
12.3.1. Ҧжымдастырудың зардаптары:
a. Елдің, соның ішінде республиканың экономика ҽміршіл-ҽкімшіл жҥйемен
басқаруды қысқарту.
b. Жҧмысшы кадрлардың жетіспеуі, экономикасын қаржыландырудың
қысқартылуы.
c. Ҿлкенің экономикалық артта қалуы, инженер-техник жҧмысшылардың
жетіспеуі.
d. Қазақ қоғамының дҽстҥрлі қҧрылымының бҧзылуы, мал
шаруашылығының жҧтқа ҧшырауы.
e. Ауылшаруашылығын дайындауды жою.
12.4.1. Байлардың мҥлкін тәркілеу неден туындады:
a. Капитализмді аттап, социализмге кҿшуден.
b. Таптық кҥрестің принципі негізінен.
c. Байлардың Кеңес ҥкіметіне қарсы шығуынан.
d. Экономикадағы ҿсудің тежелуінен.
e. Аштықтың зардаптарын жою ҥшін.
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12.4.2. Зиялыларды қиын тағдырға ҧшыратқан, сталиндік қуғынсҥргіннің қылмыстары:
a. Ҽміршіл-ҽкімшілдік жҥйені толық орнату.
b. Лагерлер жҥйесін орнату.
c. Азаматтардың бостандықтары мен хҧқықтарын
қорлау.
d. Қазақ зиялыларының саяси жҽне идеологиялық
тҽрбиесінен.
e. Барлық жауап дҧрыс.
12.4.3. ҚазКСР Конституциясы қашан қабылданды?
a. 1936ж.
b. 1935ж.
c. 1937ж.
d. 1928ж.
e. 1926ж.
2-ші деңгейлі сұрақтар
12.1. ЖЭС неге рҧқсат етті?
a. Жерді арендаға алуға жҽне тапсыруға.
b. Жалдамалы жҧмыс кҥшін қолдануға.
c. Сауданың дамуына.
d. Азық-тҥлік салығының дамуына.
e. Аталғандардың барлығына.
12.2. Елді индустрияландырудың мәні:
a. Лагерлердің кҿбеюі.
b. Халық дҽстҥрінің бҧзылуы.
c. Қазақ шаруаларының аштыққа ҧшырауы, кедейленуі.
d. Қазақстан Ресейдің шикізат кҿзіне айналуы.
e. Барлық жауап дҧрыс.
12.3. Қазақстандағы кӛшпелі және жартылай кӛшпелі еңбек
шаруаларын толығымен аяқтау процесі қай жылы аяқталуы тиіс еді?
a. 1931 ж.
b. 1932 ж.
c. 1933 ж.
d. 1934 ж.
e. 1935 ж.
12.4. Мына Қазақстанның қоғам қайраткерлерінің ішінен кім «Кіші
Қазан» идеясына қарсы шықты?
a. С.Садуақасов пен Ж.Мынбаев.
b. И.Қҧрамысов пен С.Садуақасов.
c. Т.Рысқҧлов.
d. М.Нҧрмақов пен Д.Омаров.
e. М.Нҧрмақов.
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13 –ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН XXҒ. 50-60ЖЖ.
1- ші деңгейлі сұрақтар
13.1.1. 1941-42жж. Қазақстанда қанша зауыттар мен фабрикалар,
цехтер мен артельдер кӛшірілді
a. 350
b. 300
c. 220
d. 200
e. 180
13.1.2. Ҧлы Отан соғысы жылдарында 1945ж. 10 тамызда
Гастеллоның ерлігін қайталаған аты аңызға айналған ҧшқыш:
a. Н.Ҽбдіров
b. С.Луганский
c. М.Янко
d. И.Кожедуб
e. Л.Беда
13.2.1. Ауыл шаруашылығын реформалау бойынша 1965ж. наурызында
қандай шаралар белгіленді?
a. Жоспарлаудың жаңа жҥйесі енгізілді, ауылшаруашылығы қысқартылды,
мемлекет жағынан ауылға кҿмек кҿрсетілді, жеке шаруашылықты
дамытуға рҧқсат берді.
b. Ауылшаруашылық ҿніміне сатып алуда мемлекеттік бағаның ҿсуі, ауыр
индустрияны қалыптастыру.
c. Ішкі саудадан материалдарды шикізаттарды ҥнемдеу.
d. Ауылшаруашылығы салығы азайтылды , экологиялық мҽселелер.
e. Салық жҥйесі , ішкі ауысым.
13.3.1. Тың және тыңайған жерлерді игерудің
зардаптары:
a. Топырақ эрозиясы дамыды.
b. Экологиялық баланстың бҧзылуы.
c. Жайылымдық жерлердің қысқартылуы.
d. Ауылдар салуға жерлер тартып алынды.
e. Барлық жауап дҧрыс.
13.4.1. 1937ж. Қазақстанға Қиыр Шығыстан Жапон бақылаушылары деген
мақсатпен, кімдер қоныс аударды:
a. 349 мың 713 немістің департациялануы.
b. Шешендер мен ингуштер.
c. Балқар жҽне тҥрік-масхетиндер.
d. Қырым татарлары, қарашайлар.
e. 95 мың 903 корей халқының адамдарын қоныс
аударды.
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2-ші деңгейлі сұрақтар
13.1. Екінші дҥниежҥзілік соғыс қандай оқиғамен
байланысты?
a. Кеңестік-финдік соғыстың басталуы.
b. Германияның Норвегияға енуі.
c. Германияның КСРО-ға шабуылы.
d. Германияның Польшаға енуі.
e. Аншлюстің Австрияға енуі.
13.2. 50-60жж. реформалардың аяқталмау себептері:
a. Жоспарлау жҥйесі, ҽміршіл-ҽкімшілдік жҥйенің араласуы,
қорытынды мен жалақы арасындағы пропорцияның болмауы.
b. Кҽсіпорындарға рҧқсат етілді: ҿндіріс еңбегінің ҿсуін ҿзбеттерімен
жоспарлауға.
c. Ҿнімнің ҿз бағасынан тҿмен болуы.
d. Жоспарлаудың жаңа жҥйесі енгізілді, колхозшыларға ақшалай еңбек
ақының енгізілуі.
e. Шаруалар шаруашылығының енгізілуі.
13.3. «Тың» тҥсінігіне қай территориялар енді?
a. Украина, Сібір, Қазақстан, Солтҥстік Қазақстан.
b. Сібір, Солтҥстік Кавказ, Қазақстан, Қиыр Шығыс.
c. Оңтҥстік Сібір, Қазақстан, Орал, Поволжье, Солтҥстік Кавказ.
d. Поволжье, Қазақстан, Орал, Ресейдің қаратопырақты емес жерлерді.
e. Солтҥстік Ҿзбекістан, Оңтҥстік Сібір, Қазақстан,
Украина.
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14 – ШІ ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН КЕМЕЛДЕНГЕН СОЦИАЛИЗМ
ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ЖӘНЕ М.С. ГОРБАЧЕВТЫҢ
РЕФОРМАЛАРЫ
1- ші деңгейлі сұрақтар
14.1.1. Республикадағы экологиялық жағдайдың
кҥрделенуі:
a. Табиғатқа деген аяусыз қарым- қатынас.
b. Табиғат байлықтарын сақтауда республиканың қызығышылығының
болмауы.
c. Жерді қҧнарландырудағы дҧрыс қолданылмаған саясат.
d. Семейдегі ядролық полигонның қоршаған ортаның радиоактивті
ластануына ҽкелуі.
e. Барлық жауап дҧрыс.
14.1.2. 1979ж. Целиноград оқиғасының мақсаты:
a. Қазақстан территориясында украин автономиясын қҧру.
b. Тың жҽне тыңайған жерлерді игеру.
c. Республикадағы экологиялық мҽселелердің шиеленісуі.
d. Қазақстан территориясында неміс автономиясын қҧру.
e. Қазақстан территориясында Корей автономиясын қҧру.
14.2.1. 1985ж. Сәуір пленумында партияның жаңа экономикалық
бағдарламасын алға қойылды. Оның негізгі мазмҧны болып:
a. Седентаризация процесін тездету.
b. Елдің ҽлеуметтік- экономикалық дамуы.
c. Республикадағы экологиялық проблемалардың кҥрделенуі.
d. Тҧтынушы товарлардың қҧнсыздануы жҽне жоғалуы.
e. Барлық жауап дҧрыс.
14.2.2. 1986ж. Желтоқсан оқиғасы ненің бастауы болды?
a. Қазақстан тҽуелсіздігі мен суверенитетін алды.
b. Қазақстан Одақтық Республиканың қҧрамына енді.
c. Статустың ҿзгеруі уақытша сипат алды.
d. Халық комиссариатының негізінде Қазақ бҿлімі қҧрылды.
e. «Американы қуып жету жҽне асып тҥсу».
14.3.1. ҚазКСР-нің Ғылым Академиясының тҧңғыш президенті.
a. Б. Момышҧлы
b. А. Байтҧрсынҧлы
c. М. Шаханов
d. Қ. Сҽтбаев
e. О. Бокеев
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2-ші деңгейлі сұрақтар
14.1. Республиканың 70-80 жж. Экономиканың барлық салаларына не
тән:
a. Тҧтынушы тауарлардың қҧнсыздануы мен жоғалуы.
b. Қызмет ету механизмінің шығын болуы, ҿнімсіз ресурс, салалар
істерінде шын жағдайды идеологиялық статистиканың қажауы.
c. Қазақстандағы урбанизация темпінің жоғары болуы.
d. Қазақстанның ҽскери- ҿндірістік базаға айналуы.
e. Республика ҿнеркҽсібінің шикізаттың кҿзін сақтауы.
14.2. Қайта қҧрудың алғашқы кезеңінде қандай шаралар ӛткізілді?
a. Еңбек дисциплинасын нығайту, ақшаның қҧнсыздануының ҿсуі.
b. Жоспар мен рынокты байланыстыру.
c. Елдің ҽлеуметтік- экономикалық концепциясының жеделдету,
алкогольге қарсы компания шақырылды жҽне босқа жіберушілікпен
кҥрес.
d. Бюрократиялық жҥйенің орнына парламент- реформаторлы орын
ретінде қалыптасты, радикалды шешімдер қабылданды.
e. Нарыққа ҿту, жеке меншілікке ҿтті.
14.3. ХХғ. 20-30 ж. әдебиеттің ең кӛрнекті ӛкілдері.
a. Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаев, О.Сҥлейменов.
b. О.Сҥлейменов, Ҽ.Қашаубаев, М.Шаханов.
c. М.Шаханов, М.Ҽуезов.
d. Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаев, С.Торайғыров, А.Байтҧрсынов.
e. А.Қашаубаев, М.Жҧмабаев, Қ.Сҽтбаев.
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15- ШІ ТАҚЫРЫП. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН
1- ші деңгейлі сұрақтар
15.1.1. 1991ж. Тамыз оқиғасының салдары.
a. Қазақстан БҦҦ-на мҥше болып енді.
b. Тҽуелсіз мемлекеттер достығының қҧрылуы.
c. КСРО таратылды.
d. ҚазКСР-і Қазақстан Республикасы болып қҧрылды.
e. Жаңа Ҿзендегі жағдай.
15.1.2. 1992ж. ортасына қарай Қазақстанның тәуелсіздігін қанша мемлекет
таныды?
a. 20
b. 25
c. 30
d. 32
e. 40
15.1.3. ҚР Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасында
биліктің қай тҥрі қызмет етеді?
a. Парламенттік.
b. Президенттік.
c. Аралас.
d. Теоктатиялық.
e. Монархиялық.
15.1.4. ҚР-ның елтаңбасы мен туы қашан қабылданды?
a. 1990ж. маусымда.
b. 1991ж. маусымда.
c. 1992ж. маусымда.
d. 1993ж. маусымда.
e. 1992ж. мамырда.
15.2.1. Жекеменшікті Қазақстан халқына беру қалай аталады?
a. Шаруашылық есепке кҿшу.
b. Коммерционизация.
c. Жекешелендіру.
d. Национализация.
e. Жекеменшікті арендаға беру.
15.3.1. ҚР Конституциясы бойынша жергілікті атқарушы орган:
a. Маслихат.
b. Ҽкімшілік.
c. Мҽжіліс.
d. Сенат.
e. Департамент.
15.3.2. 2030 стратегиялық бағдарламасы бойынша, қандай ҥш жағдай
Қазақстанның тҧрақтылығы мен гҥлденуі ҥшін қажет:
a. Техникасы жаңарған ҿндіріс, еңбек жоғарылығы, саяси плюрализм.
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b. Ҧлттық бірлік, ҽлеуметтік теңсіздік, азаматтың
жағдайы.
c. Жоғары ҿмір деңгейі, еңбек жоғарылығы, ҽлеуметтік ҽділеттік.
d. Фермерлік шаруашылық, жоғары ҿмір деңгейі,
тҧрақтылық.
e. Фермерлік шаруашылық, тҽуелсіздік, азаматтың
жағдайы.
2-ші деңгейлі сұрақтар
15.1. Республикадағы демографиялық жағдайды жӛндеу ҥшін шығынсыз
демографиялық мәселелерден бастау керек екенін Президент атап ӛтті?
Оған не жатады?
a. Жалғыз басты аналарды қолдау.
b. Ата-аналардың бала тҽрбиесі ҥшін хҧқықтың жауапкершілігін
кҥшейту.
c. Тҧрғын ҥй мҽселесін шешу.
d. Бірінші бала туғанға жалақыны 1/3-ке ҿсіру.
e. Интернаттарды ашу.
15.2. Президенттің ойы бойынша, шетелдік партнерлермен қарымқатынаста ең басты нені ескеру керек?
a. Экологияны.
b. Халықтың жҧмыстылығын.
c. Ноу-хауды пайдалану.
d. Кҽсіпкерлердің кҿзқарасын.
e. Жҧмысшыларға жоғары жалақыны.
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Негізгі әдебиеттер
1. Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: оқулық–хрестоматия. -Астана 2000ж.
2. Ҽбдікҽрімҧлы Ҽ. Қазақстан тарихы. -А., 1997ж.
3. Қазақстан тарихы: Кҿне заманнан бҥгінге дейін: Очерк (ред. Қ.С.
Алдажҧманов т.б.). -А., 1994ж.
4. К.Рысбайҧлы. Қазақстан Республикасының тарихы. –А., 2002ж.
5. Қазақ ССР тарихы: кҿне заманнан бҥгінге дейін. Бес томдық. -А.,80-84
жж.
6. Қазақтар: Кҿпшілікке арналған 9 томдық анықтамалық. -А., 98ж.
т. 1. Тарихи оқиғалар
т. 2. Тарихи тҧлғалар
т. 3. Шежіре
т. 4. Асыл сҿз
т. 5. Ата салт
т. 6. Қазақ сҿзінің шығу тҿркіні туралы
т. 7. Қазақстан һҽм казақтар хақында
т. 8. Ата жҧрт
т. 9. Библиография
8. Мағауин М. Қазақ тарихының ҽліппесі. -А., 1994ж.
9. Қазақстанның кҿне тарихы. -А., 1993ж.
10. Жолдасбайҧлы О. Ежелгі жҽне ортағасырдағы Қазақстан. -А., 1995ж.

Қосымша әдебиеттер
Абусеитова М.Х. Казахское ханство во 2-й половине ХVII в. -А., 1985г.
Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана. -А., 1990г.
Агапов П., Кадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана. -А., 1979г.
Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуний долины
р. Или. -А., 1963г.
5. Акишев К.А. Искусство и мифология саков. -А., 1984г.
6. Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне
древнего Казахстана. Поиски и раскопки в Казахстане. -А., 1972г.
7. Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего полеолита южного Казахстана.
-А., 1979г.
8. Алпысбаев Х.А. Олдувей мен Соан малтатас индустриясы жҽне оның
қаратаудағы қҧралдармен ҿзара қатысы Қазақстандағы іздеулермен
қазбалар. -А., 1972ж.
9. Алтынсарин И. Собрание сочинений. Т.2. -А., 1976г.
10. Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен) -А., 1989 г.
11. Абдиров М.Ш. История Казачества Казахстана. -Астана, 1994г.
12. Ахинжанов С.М., Кыпчаки в истории средневековья Казахстана. -А., 1995г.
13. Алаш – Орда. Сборник документов. -Астана, 1992г.
14. Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б., Кляшторный С.Г., Масанов Н.Э.,
Султанов Т.И., Хазанов А.М. История Казахстана и Центральной Азии.
-А., 2000г.
15. Абдиров М. Завоевание Казахстана царской Россией. -А., 2000г.
1.
2.
3.
4.
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16. Артықбаев Ж.О. Бҧланты шайқасы. -Қарағанды, 1998ж.
17. Ақатан С. Тышқан жылғы қырғын (ХI- ХIIIғғ. Найман тайпасының
мемлекеті жҽне мҽдениеті) -А.,1994ж.
18. Абылай хан. (1711-1781жж.) Ред. Б. Ысқақов. -А., 1992ж.
19. Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолҿнері. -А., 1987ж.
20. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы. -А., 1996ж.
21. Аманжолов Қ., Рахметов К. Тҥрік халықтарының тарихы. -А., 1993ж.
22. А.Иссауи. Диуани Хикмет. -А., 1993ж.
23. Алматы. 1986ж. Желтоқсан. 2 кітап. -А., 1992ж., 3 кітап. -А., 1992ж.
24. Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекции. -А., 1998г.
25. Ҽбсадықов А. Хан Абылай: Тарихи шындық жҽне халықтық таным.
-Қостанай, 2000ж.
26. Ҽбуев Қ. Қазақстан тарихының «Ақтандақ» беттерінен. -А., 1994ж.
27. Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. Сочинение в 9-ти томах. Т.2, Ч.1.
-М., 1963г.
28. Ҽбілғазы. Тҥрік шежіресі. -А., 1987ж.
29. Бичурин М.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена. -А., 1998г.
30. Басин В.Я. Россия и казахские ханства в ХVI-ХVII вв. -А, 1971г.
31. Басин В.Я., Сулейменов Б.С. Казахстан в составе России в ХVII – начале
ХIХ вв. -А., 1981г.
32. Байпаков К.М. Города средневекового Казахстан на Великом Шелковом
пути. -А., 1998г.
33. Амрекулов Н., Масанов Н. Казахстан между прошлым и будущим.
-А., 1994г.
34. Байпаков К.М. Средневековая культура Южного Казахстана и Семиречья.
-А., 1986г.
35. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинение, Т.1.
-М., 1963г.
36. Бекмаханов в Казахстане в 20-40 годы ХIХ века. -А., 1993г.
37. Бекмаханов Е. Присоединение Казахстана к России. -М., 1957г.
38. Валиханов Ч.Ч, Собрание сочинений в 5-ти томах, -А., 1985г.
39. Вяткин М. Батыр сыры. -А., 2000г.
40. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. -М., 1967г.
41. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. -М., 1970г.
42. Гумилев Л.Н. Хунну. -М., 1960г.
43. Голод в казахской степи. Сборник документов и материалов. -А., 1991г.
44. Гражданская война в Казахстане (1917-1920гг.). –А., 1971г.
45. Дахшлейгер Г.Ф. Социально-экономические преобразования в ауле и
деревне в Казахстане. -А., 1965г.
46. Зиманов С.З. Политический строй казахов в конце ХVIII – первой половине
ХIХ века. -А., 1964г.
47. История Казахстана: белые пятна. -А., 1991г.
48. История индустриализации Казахстана ССР (1924-1941 г.г.) Т.1, 2. -А, 1967г.
49. Касымбаев Ж.К., Агубаев Н.Ж. История Акмолы. -А., 1989г.
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50. Казахско-русские отношения в ХVIII – ХIХ веках. Сборник документов и
материалов. -А., 1964г.
51. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий.
-А., 1992г.
52. Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств (ХVIIIв.).
-А., 1999г.
53. Козыбаев М.К., Абылхожин Ж.Б. Коллективизация в Казахстане: трагедия
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