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№ 1. Эриндүү үндүүлөрдү белгилеӊиз.
A) о, у, ө, ү
Б) а, у, э, и
В) о, ү, э, и
Г) а, о, у, ы
№ 2. Тилдин учу дирилдеп айтылган
тыбышты белгилеӊиз.
A) ч
Б) р
В) л
Г) ц
№ 3. Туура ташымалданган сөздү
белгилеӊиз.
A) жаан-дуу
Б) ко-з-у
В) саг-ындык
Г) караг-ай
№ 4. Сүйлөмдөгү кептин түрүн белгилеӊиз.
Биз дем алыш күнү Чуӊкурчак жайлоосуна
бардык.
А) баяндоо Б) сүрөттөө В) ой жүгүртүү
№ 5. Берилген сөздөрдүн антонимдерин
белгилеӊиз: тар, арык, кыска
A) чак, тар, кем
Б) кыска, арык, толук
В) кеӊ, семиз, узун
Г) ичке, толук, жапыз
№ 6. Сүйлөмдүн толуктоочун белгилеӊиз.
Жоргочон менен жол жүрбө.
А) менен
Б) жол
В) жоргочон менен Г) жүрбө
№ 7. Жалпы өткөн чактагы этишти
белгилеӊиз.
А) окучубуз
Б) окуганбыз
В) окуурбуз
Г) окуйсуздар
№ 8. Айкын өткөн чактагы этишти
белгилеӊиз.
А) келдим
Б) келермин
В) келгенмин
Г) келчү
№ 9. Бул окуя илгери-илгери болуп өткөн.
Сүйлөмдөгү этиштин чагын белгилеӊиз.
А) адат өткөн чак
Б) жалпы өткөн чак
В) капыскы өткөн чак
Г) байыркы өткөн чак
№ 10. Касейин комузун коюп, үйгө кирди.
Белгиленген сөздүн жөндөмөсүн белгилеӊиз.
A) илик
Б) барыш
В) атооч
Г) чыгыш

№ 11. тереӊирээк – сын атоочтун даражасын
белгилеӊиз.
A) жөнөкөй, жай
Б) сапаттык, катыштык
В) күчөтмө
Г) салыштырма
№ 12. Окуучуларга дил баян жаздырдым.
Сүйлөмдөгү этиштин мамилесин белгилеӊиз.
A) кош мамиле
Б) туюк мамиле
В) негизги мамиле Г) аркылуу мамиле
№ 13. Чакчыл мүчө уланган сөздү белгилеӊиз.
Ал болгон окуяны түшүндүрүп айтты.
A) түшүндүрүп
Б) айтты
В) болгон
Г) окуяны
№ 14. -сы – таандык мүчөнүн жагын
белгилеӊиз.
A) I, II
Б) I
В) II
Г) III
№ 15. Таандык мүчө уланган сөздү
белгилеӊиз.
A) китепте
Б) китептен
В) китебиӊ
Г) китептин
№ 16. Энчилүү аттарды белгилеӊиз.
A) «Учкун» АК, «Супер-Инфо» гезити,
Нарын, Айгүл
Б) Талас, түшүм, каз, кар
В) Ай, Жылдыз, асман, акыл
Г) Ош, калем, Сезим, топ
№ 17. Ээрчишүү байланышта турган сүйлөм
мүчөлөрүн белгилеӊиз.
A) баш жана айкындооч мүчөлөр
Б) аныктооч менен аныкталгыч
В) баяндооч менен ээ
Г) ээ менен айкындооч
№ 18. Жай сүйлөмдүн аягына коюлуучу
белги:
A) суроо белгиси
Б) үтүр
В) илеп белгиси
Г) чекит
№ 19. Айтылыш максатына карай сүйлөмдүн
түрү. – Балдар, келе жаткан майрамыӊар
кут болсун□
A) жай Б) суроолуу В) илептүү Г) буйрук
№ 20. Сүйлөмдүн ээсин белгилеӊиз.
Адам өз кемчилигин башканын көзү менен
жакшы көрөт.
A) кемчилиги
Б) жакшы
В) адам
Г) көзү
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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"

