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№ 1. Бышыктоочтук милдетти аткарган
фразеологизмдерди белгилеңиз.
A) Анын коёндой окшош балдары кирип
келди.
Б) Көрүнүшү сүткө тойгон күчүктөй болуп
турду
В) Эрдикти жолбор жүрөктөр гана жасады.
Г) Баласынын тил албаган ит оорусу бар.
№ 2. Тыбыш менен тамганын саны дал
келбеген сөздү белгилеңиз.
A) эмгектин
Б) темир
В) ийгилик
Г) насыят
№ 3. Туура жазылган сөздөрдү белгилеңиз.
A) бир эки, эчким
Б) бала-бакыра, жаз-күз
В) күндүр-түндүр, ата-мекен
Г) бололек, тез тез
№ 4. Берилген текст кептин кайсы түрүнө
тиешелүү экендигин аныктаӊыз.
Жазгы таң таптаза атты. Чыгыш тарап
нурданып келип, улуу тоолор күн жарк
этти.Түнкү жаан жууп кеткен жашыл
дарактар ого бетер кулпуруп, гүлзар жыты
аңкый түштү.
A) сүрөттөө
Б) ой жүгүртүү
В) баяндоо
Г) эч бирине тиешелүү эмес
№ 5. Кыймыл-аракеттин ѳзү тарабынан
ишке ашкан сүйлөмдөрдү белгилеңиз.
A) Азыркы учурда салынбаган мектептерди
салышты.
Б) Азыркы учурда салынбаган мектептерди
салдырышты.
В) Азыркы учурда салынбаган мектептер
салынсын.
Г) Азыркы учурда салынбаган мектептерди
тургузду.

№ 6. Бул текст кептин кайсы түрүнө
тиешелүү экендигин белгилеңиз.
Арстанбап токою Жалал-Абаддагы
Базар-Коргон районунда. Бул жер –
жаратылыштын өзгөчөлүгү жана кооздугу
жагынан дүйнөдөгү эң сонун жерлердин
бири.
Арстанбаптын башкы байлыгы –
жаңгак.
A) баяндоо
Б) сүрөттөө
В) ой жүгүртүү
Г) эч бирине тиешелүү эмес
№ 7. Мыйзамдар кайсы стилге таандык
экендигин белгилеңиз.
A) көркөм стиль
Б) расмий эмес стиль
В) расмий стиль
Г) илимий стиль
№ 8. Тыныш белгиси туура коюлган
сүйлөмдү белгилеңиз.
A) “Ачууну таттуу кылган – туз – деди
Алинанын чоң энеси – алысты жакын
кылган – кыз”.
Б) “Ачууну таттуу кылган – туз, – деди
Алинанын чоң энеси, – алысты жакын
кылган – кыз”.
В) “Ачууну таттуу кылган – туз, деди
Алинанын чоң энеси, алысты жакын
кылган – кыз”.
Г) Ачууну таттуу кылган – туз, – деди
Алинанын чоң энеси, – алысты жакын
кылган – кыз.
№ 9. Сүйлөмдөн цитатаны аныктаӊыз.
Атактуу Леонардо да Винчинин:
“Пайдасыз жаткан темирди дат басат, акпаган
сууну балыр басат, ал эми пайдаланбаган
акылды маң басат,”-деген сөзү эл арасында
белгилүү.
A) Атактуу Леонардо да Винчинин:
Б) Пайдасыз жаткан темирди дат басат,
акпаган сууну балыр басат, ал эми
пайдаланбаган акылды маң басат
В) акпаган сууну балыр басат, ал эми
пайдаланбаган акылды маң басат
Г) деген сөзү эл арасында белгилүү.
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№ 10. Араб тилинен кирген сөздөрдү
белгилеңиз.
A) чарба, мейман, соода
Б) мейиз, анар, чилде
В) мамлекет, мекеме, санжыра
Г) мөндүр, бүркүт, бото
№ 11. Иран-фарс тилинен кирген сөздөрдү
белгилеңиз.
A) бото, инек, субай
Б) босого, далы, аргымак
В) зергер, шакирт, тараза
Г) кат, арыз, медресе
№ 12. Сараң, зыкым деген түшүнүктү
билдирген фразеологизмди белгилеңиз.
A) ат жалына казан асуу
Б) сары изине чөп салуу
В) ит жандуу
Г) битин сыгып, канын жалаган
№ 13. Фразеологиялык ширешме
катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
A) Бардыгына кол шилтеп басып кетти.
Б) Инилерине баш-көз болду.
В) Иш дегенде ичкен ашын жерге койду.
Г) Баягы адатынча беш өрдөгүн учурду.
№ 14. Фразеологиялык бирдик катышкан
сүйлөмдү белгилеңиз.
A) Көз ачып-жумганча жай да кирип келди.
Б) Оозуна талкан сугунгансып, сүйлөбөй
отурду.
В) Күнөөсүн сездирип, жанын көзүнө
көрсөтүп койду.
Г) Атасы алыска көз чаптырды.
№ 15. Фразеологиялык айкаш катышкан
сүйлөмдү белгилеңиз.
A) Китепти көздүн карегиндей сактоо керек.
Б) Апасынын жанында чарк айланып турду.
В) Мунараларды көргөндө оозун ачып калды.
Г) Жакында кой үстүнө торгой
жумурткалаган заман да келет.
№ 16. Кыргыз тилинин лексикасынын
морфологиялык жол аркылуу
байышына мисалды белгилеңиз.
A) өнөр жай
Б) окуу жай
В) ачкыч
Г) көз акы

№ 17. Кыргыз тилинин лексикасынын
синтаксистик жол аркылуу байышына
мисалды белгилеңиз.
A) кабарлар
Б) бака жалбырак
В) жокчулук
Г) сакалы
№ 18. Кыргыз тилинин лексикасынын
семантикалык жол аркылуу байышына
мисалды белгилеңиз.
A) башкаруу
Б) бурч
В) топчу
Г) жайлоо
№ 19. Толуктоочтук милдетти аткарган
фразеологизмдерди белгилеңиз.
A) Жалаң кой оозуна чөп албагандар
келиптир.
Б) Оозу-мурду кыйшайбай туруп эле айтып
салды.
В) Уялганынан кирерге жер таппай калды.
Г) Ал тарапка коён жүрөктөрдү жибербөө
керек.
№ 20. Аныктоочтук милдетти аткарган
фразеологизмдерди белгилеңиз.
A) Кечинде гана өзөк жалгады.
Б) Колунун ооруганына чыдабай, жаны
көзүнө көрүндү.
В) Бала кезинен эле чычканга кебек
алдырбаган адам эле.
Г) Дайыма эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып
басып жүрөсүң.
Тесттин жыйынтыгын баалоо:
 Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл
менен бааланат. Тестке жалпы
максималдуу 20 балл берилет.
 Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо
шкаласына которуу:
Балл
1-6
7-10
11-14
15-20

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

