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№ 1. Сүрѳттѳѳгѳ мүнѳздүү мисалды
белгилеңиз.
А) Айлыбыздан токой коруган адамга
жолугуп калдым.
Б) Таранчылар. Ооздорун ачышып,
канаттарын үрпѳңдѳтүп, бутактан
бутакка тынчы жок безилдеп
секиришет.
В) Мааниси жакын сѳздѳр синоним болот.
Г) Ата-энени сыйлоо Адистин
адамкерчилик сапаты болчу.
№ 2. Фразеологизм катышкан сүйлѳмдү
белгилениз.
А) Кымбат баалуу, жаркырак буюм болчу.
Б) Аны мындан үч жыл мурда окууга
киргизген.
В) Байлыктын баарын эмгектен тапсаң
болот.
Г) Биздин досторубуздун бардыгы колу
ачык адамдардан болот.
№ 3. Илимге таандык терминдерди
белгилеңиз.
А) бак-дарак, жер-жемиш, үй-бүлѳ
Б) талаа, багбан, бүркүт
В) оозеки, жазуу, чыны
Г) плюс, минус, квадрат.
№ 4. Абзац кайсы сандын ордуна
ылайыктуу келе тургандыгын
белгилеңиз.
(1)Тамдын алдында кичине жер бар
эле. (2)Ошо бош жерге гүлдүн уругун
сээп койгом. (3)Күндѳрдүн биринде
гүлдѳр жайнап чыгыптыр. (4)Υч маал
суу куйам. (5)Анын сулуулугуна
суктанып, сүйүнүп турам.
А) 1, 2
Б) 1, 4
В) 4, 5
Г) 1, 3

№ 5. Жаңы сѳз жасаган мүчѳнү
белгилеңиз.
А) -кар
Б) -да
В) -нын
Г) -лар
№ 6. Этиштен атооч жасоочу мүчѳгѳ
мисалды белгилеңиз.
А) Базардан апам шыпыргы сатып келди
Б) Короону таза шыпырды.
В) Кѳчѳ таза шыпырылды.
Г) Таза болуп, ѳзүнчѳ эле шыпырды.
№ 7. Кошмок сѳз катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
А) Жаңы жылда аянтта тарс-турс эткен
үндѳр угулду.
Б) Дүкѳндѳрдѳ кийим-кече арзан баада
сатылды.
В) Эл үчүн татыктуу иш жасалды.
Г) Кѳлгѳ жайкысын эс алуучулар кѳп
келет.
№ 8. Кош сѳз катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
А) Токтогулдун күүлѳрү жанды эргитет.
Б) Кыргызстанда ѳнѳр жайлар ѳнүгѳ
баштады.
В) Бүгүн-эртең бардыгы ѳз ордуна келет.
Г) Жаз келип, жерлер казыла баштады.
№ 9. Туура жазылган сүйлѳмдү
белгилеңиз.
А) Бишкекте бийик-бийик үйлѳр салына
баштады.
Б) Кыздар кызыл тазыл кѳйнѳк кийип
келишти.
В) Асмандан жарк журк этип жылдыз
түштү
Г) Зоопарктан жан жаныбарларды кѳрдүк.

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

№ 10. Туура жазылган сѳздѳр:
А) уйгутуйгу, анда санда
Б) акыл ой, аң сезим
В) кийим-кечек, каршы-терши
Г) жыйым терим, майда-чүйдѳ

№17. Таандык мүчѳ уланган ат атооч:
А) кайсы бир
Б) ѳзүм
В) бүтүн
Г) ким

№ 11. Туура жазылган аттарды
белгилеңиз.
А) Мурат аалы, Алатоо
Б) Чалкуйрук,Турдакун
В) Бѳрү басар, Ак кула
Г) Ысык-кѳл, Жалалабад

№18. Суроо белгиси туура коюлган ат
атооч:
А) кайсы? кайдан?
Б) ана? ар кайсы?
В) баары? бардыгы?
Г) ушу? ар кандай?

№ 12. Жалпы таандык мүчѳ уланган сѳз:
А) китеби
Б) оюнчугуң
В) балдардыкы
Г) тоосу

№19. Аныктама ат атооч катышкан
сүйлѳмдү белгилеңиз.
А) Кана, улуулардан бата алалы.
Б) Ойлогон ойлорунан эч нерсе
түшүнүксүз болду.
В) Ичинен кимгедир тынчсызданып
жатты.
Г) Ар ким ѳз билгенин жасай берсе
болбойт.

№13. Сын атооч катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
А) Баягы адатын карматып, мактана чоңчоң сүйлѳдү.
Б) Бизди таң калтырып, ишти оңой-олтоң
бүтүрдү.
В) Алина эшиктен жоон-ичке отундарды
кѳтѳрүп кирип келди.
Г) Сабакка кечиккендиктен, бат-бат басып
келе жатты.
№14. Туура жазылган сын атоочту
белгилениз.
А) таарынчак, ѳтѳаябвай
Б) кыпкызыл, кѳк ала
В) бийик ирээк, сабырлу
Г) уялчак, жаман жакшы
№15 Сын атооч жасоочу мүчѳнү
белгилениз.
А) -лар
Б) -дай
В) -ды
Г) -нын
№16. Аныктоочтук милдетти аткарган
сан атоочту белгилениз.
А) Бирѳѳ келди да, экѳѳ кетти.
Б) Саат беште үйгѳ барам.
В) Анын биринчи сыйлыгы болду.
Г) Досум он беште.

№20. Берилген сүйлѳмдѳгү асты
сызылган сѳздѳр кайсы сѳз түркүмү?
Кичинекей кѳлчүк кең асманды кантип
ичине батырат?
А) зат атооч
Б) сын атооч
В) сан атооч
Г) ат атооч

Тесттин жыйынтыгын баалоо:
 Ар бир туура аткарылган тапшырма 1
балл менен бааланат. Тестке жалпы 20
балл берилет.
 Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо
шкаласына которуу:
Балл
1-6
7-10
11-14
15-20

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

