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№ 1. Тексттин эӊ кичине бирдигин белгилеӊиз.

№ 8. Сүйлөмдөргө мүнөздүү кептин түрүн

а) сүйлөм
в) микротема

белгилеӊиз.
Эмне үчүн мага жай айы жагат? Анткени,
бул эӊ жылуу, кооз мезгил.
а) сүрөттөө
б) ой жүгүртүү
в) баяндоо
г) көркөм стиль

б) абзац
г) сөз

№ 2. Кептин сүрөттөө түрүнө мүнөздүү белги.

а) заттын түрдүү белгилерин, кыймыларакеттин сыпатын көрсөтүү
б) ой жүгүртүү аркылуу сыпаттоо
в) окуяларды ырааты менен баяндоо
г) заттын санын санап көрсөтүү
№ 3. Туура ташымалданган сөздү белгилеӊиз.

а) ко-з-у
в) жаан-дуу

б) саг-ындык
г) караг-ай

№ 4. Эркелетүү маанисинде айтылган

сөздөрдүн тизмегин белгилеӊиз.
а) бал
б) айбан
в) ачык ооз
г) аппагым
№ 5. Касейин комузун коюп, үйгө кирди.

Белгиленген сөздүн жөндөмөсүн белгилеӊиз.
а) барыш
б) чыгыш
в) атооч
г) илик
№ 6. көрүн – берилген сөздүн сөз түркүмүн

белгилеӊиз.
а) сын атооч
б) тактооч
в) зат атооч
г) этиш
№ 7. Айтылыш максатына карай сүйлөмдүн

түрүн белгилеӊиз. Тарбиянын негизи
балалык,өспүрүм куракта негизделет.
а) жай сүйлөм
б) жалаӊ сүйлөм
в) жөнөкөй сүйлөм
г) жайылма сүйлөм

№ 9. «Уул» деген сөздөгү тамганын жана

тыбыштын санын белгилеӊиз.
а) 3 тамга, 4 тыбыш
б) 3 тамга, 3 тыбыш
в) 3 тамга, 2 тыбыш
г) 2 тамга, 3 тыбыш
№ 10. «э» кандай тыбыш?

а) ичке, кууш, эринсиз, созулма
б) ичке, кеӊ, эринсиз, кыска үндүү
в) жоон, кеӊ, эринсиз үндүү
г) ичке, кууш, эринчил, кыска үндүү
№ 11. Чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздү

белгилеӊиз.
а) түн киргенде
б) Анатайдын
в) жолоочу
г) чанадан
№ 12. Карагат деген сөздүн өтмө маанисин

белгилеӊиз.
а) карагаттын көчөтү
б) карагат көз
в) карагаттын вареньеси
г) бир түп карагат
№ 13. Сүйлөмдөгү кептин түрүн белгилеӊиз.

Биз дем алыш күнү Чуӊкурчак жайлоосуна
бардык.
а) ой жүгүртүү
б) сүрөттөө
в) баяндоо
г) баяндоо жана сүрөттөө
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№ 14. Сүрөттөөдө көбүрөөк колдонулган сөз

түркүмү.
а) этиш
б) сын атооч
в) зат атооч
г) ат атооч
№ 15. Көмүскөдө калган сүйлөм ээсин

белгилеӊиз. Биринчи ошону карап көрөлүчү?
а) сиздер
б) алар
в) сен
г) биз
№ 16. Абстракттуу зат атоочторду белгилеӊиз.
а) кум
б) жаштык
в) өрүк
г) ун
№ 17. Арсар келер чактагы этиш катышкан
сүйлөмдү белгилеӊиз.
а) Акыл окуптур.
б) Биз барабыз.
в) Мен айтармын.
г) Сен бара кел.
№ 18. Өткөн чакта турган татаал этиштерди
белгилеӊиз.
а) кыйынчылыктан чыгабыз, айылга барабыз
б) барган элем, көрүшкөн экен
в) келе жатат, даярдап жатат
г) угуп, отурам, ырдап жатасыӊ
№ 19. айылга баруу – сөз айкашынын байланыш
жолун белгилеӊиз.
а) башкаруу
б) ээрчишүү
в) ыкташуу
г) таандык
№ 20. Белгиленген сөздүн сүйлөмдөгү милдетин
белгилеӊиз. Жакшы адамдын акылына жамандык
келбейт.
а) бышыктоочу
б) аныктоочу
в) ээси
г) толуктоочу

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"

