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Тест тапшырмалардын жалпы саны – 30
1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 28

Бул бөлүм 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмалардан турат. Ар
бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз тандаган
жоопту тегеректеп белгилеңиз.
№ 1. Бир эле текстте кептин түрлөрүнүн аралашып келе бериши мүмкүнбү?
а) ооба
б) жок
№ 2. «э» тыбышы тилдин катышына карай...
а) кууш
б) эринсиз

в) эриндүү

г) ичке

№ 3. «л» тыбышынын мүнөзү.
а) созулма
б) каткалаӊ

в) ичке

г) уяӊ

№ 4. Окуучуларга дил баян жаздырдым. Сүйлөмдөгү этиштин мамилесин белгилеӊиз.
а) туюк мамиле
б) негизги мамиле
в) кош мамиле
г) аркылуу мамиле
№ 5. Этиштин баяндагыч ыӊгайын белгилеӊиз.
а) ойнодум
б) ойносом
в) ойносок экен

г) ойногула

№ 6. -дан кайсы жөндөмөнүн мүчөсү?
а) табыш
б) илик

г) чыгыш

в) барыш

№ 7. Миӊдеген дарт бар, бирок ден соолук деген жалгыз. Сүйлөмдүн түрүн белгилеӊиз.
а) байламтасыз байланыштагы
б) теӊ байланыштагы
в) бирдей маанилүү
г) багыныӊкы байланыштагы
№ 8. Адамдын ички сезимин билдирген же айбанатка карата айтылган сөздүн сөз түркүмүн белгилеӊиз.
а) тууранды сөз
б) кызматчы сөз
в) тактоочтор
г) сырдык сөз
№ 9. Сүйлөмдү түзүүчү каражаттарды белгилеӊиз.
а) тыбыш, тамга
б) интонация
в) тыныш белги
г) сөз, сөз айкашы
№ 10. Караӊгы киргенде ‒ деген түшүнүктү берген фразеологиялык бирдикти белгилеӊиз.
а) көзү кычышуу
б) көз байланганда
в) күндө майрам күндө той
г) акесин таанытуу
№ 11. Кой оозунан чөп албаган. Фразеологизмдин маанисин белгилеӊиз.
а) жүүнү бош адам
б) момун адам
в) оозу тынбаган адам
г) мокок адам
№ 12. Сөзгө мүнөздүү иш кагазынын түрүн белгилеӊиз: угулду
а) кулактандыруу
б) чогулуштун токтому
в) отчет
г) акты
№ 13. Терминдер кайсы стилге мүнөздүү?
а) жазуу
б) оозеки

в) көркөм

№ 14. Тыбыш менен тамганын саны дал келбеген сөздү белгилеӊиз.
а) таштак
б) тырмак
в) тарак
№ 15. Омоним сөздөрдү белгилеӊиз.
а) дарыя ‒ дайра
в) бак ‒ дарак

г) илимий
г) таяк

б) сабакка баруу ‒ гүлдүн сабагы
г) ачуу тамак ‒ таттуу тамак

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтар технологиясынын улуттук борбору

№ 16. Милиция коом менен бирдикте. Белгиленген сөздүн сөз түркүмүн белгилеӊиз.
а) жандооч
б) байламта
в) бөлүкчө
г) айкаш
№ 17. Орун тактоочту белгилеӊиз.
а) мурда
б) ашык

в) тез

№ 18. Кош сөз түрүндөгү тууранды сөздү белгилеӊиз.
а) өйдө-төмөн
б) тыпылда
в) бакылда

г) артка
г) жарк-жарк

№ 19. Көп чекиттин ордуна тиешелүү байламтаны белгилеӊиз.
Коркоктук … баатырдык … кадиктик … эрдик … айтор элимдин эртегисинде болуп өткөн бардык касиет
дал ушул тоо койнунда сакталган.
а) бирок
б) не
в) ары
г) да
№ 20. Жамдама сан атоочтун мүчөсү канчага чейин уланат?
а) онго чейин
б) сегизге чейин
в) жетиге чейин
г) тогузга чейин
№ 21. Баяндоочтун милдетин аткарган сөз түркүмдөрүн белгилеӊиз.
а) кыймыл-аракетти билдирген бардык сөздөр
б) этиш сөз түркүмү гана
в) атоочтуктар, кызматчы сөз түркүмү
г) зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш сөз түркүмү
№ 22. Жазылышы туура сөздөр.
а) суучул, сөзсүз, жасалган, он бир
б) сучул, сөссүз, жазалган, омбир
в) сучуул, сөсүз, жасалган, онбир
г) сучул, сөзүз, жазалган, ом бир
№ 23. Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилеӊиз.
а) Жаш келсе – ишке, кары келсе – ашка.
б) Жаш келсе, ишке; кары келсе, ашка.
в) Жаш келсе ишке – кары келсе ашка.
г) Жаш келсе ишке; кары келсе ашка.
№ 24. Фразеологиялык айкаштын түрүн белгилеӊиз. Тили буудай кууруйт.
а) туруктуу
б) өзгөрүүсүз
в) өзгөргөн
г) жарыш
№ 25. Макал сөздү белгилеӊиз.
а) Кыздуу үйдө кыӊыр сүйлөбө.
б) Канаттууга кактырбай.
в) Көргөн билген адамдар.
г) Акылдуу болгула!
№ 26. Өтмө маанилүү сөздү белгилеӊиз.
а) күмүш сөйкө
в) кагаз баштык
№ 27. Көп маанилүү сөздөр деп … аталат.
а) адабий жана диалектилик сөздөр
б) көп сөздөрдүн бир мааниде колдонулушу
в) бир эле сөздүн бир канча формалары
г) бир сөздүн көп маани бериши
№ 28. Бир тутумдуу сүйлөмдү белгилеӊиз.
а) Адамды ишинен тааныйт.
б) Кыргызстанда күн мемиреп жылуу.
в) Жүгүр! Артынан сүйөп жибер.
г) Бийиктеп учуп баратабыз.

б) алтын балалык
г) карагат кыям (варенье)
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2-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 2
Бул бөлүм дал келүүлөрдү белгилей турган тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир элементке оң
жактагы элементтердин ичинен дал келгенин табыңыз (б.а. дал келген эки элементти туташтырыңыз). Бир
тамганын тушуна бир эле сан жазылат.
2.1. Берилген мисалдарды маанисине жараша оң жактагы стилдин түрлөрү менен дал келтириңиз.
А
Б
В
Г

Мисалдар
очерк
диссертация
буйрук
мүнөздөмө

1
2
3
4
5

Стилдин түрлөрү
илимий
көркөм
публицистикалык
расмий
расмий эмес

Жообу:
А
Б
В
Г

2.2. Багыныӊкы сүйлөмдүн түрлөрүн маанисине жараша оң жактагы мисалдар менен дал келтириңиз.

А
Б
В
Г

Багыныӊкы сүйлөмдүн
түрлөрү
Баш сүйлөмдүн максатын
билдирген сүйлөм
Баш сүйлөмдүн карамакаршысын билдирген
сүйлөм
Баш сүйлөмдүн себебин
билдирген сүйлөм
Баш сүйлөмдүн сыпатын
билдирген сүйлөм

Мисалдар
1
2

3

4
5

Быйыл жай жаанчыл болуп,
малдарга тоют аз камдалды.
Сыртта каткыргандар ким
экенин билиш үчүн, эшикке
чуркап кетти.
Жасаган ишине билмексен
болуп, Шабдан унчукпай
отурду.
Өзү кичинекей болсо да,
акылы абдан көп болот.
Досторун кандай болсо, сен
да ошондой болосуң.

Жообу:
А
Б
В
Г

Тесттин жыйынтыгын баалоо:
 1-бөлүмдѳгү №1-№28 чейинки ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
 2-бөлүмдѳ берилген 2.1 жана 2.2. – тапшырмаларды баалоо:





төрт туура дал келген жообуна 3 балл;
үч туура дал келген жообуна 2 балл;
эки туура дал келген жообуна 1 балл;
башка жоопторго 0 балл берилет.

 Тестке жалпы максималдуу 34 балл берилет.
Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:
Балл
1-14
15-19
20-25
26-34

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

