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№ 1. Шилтеме ат атооч катышкан
сүйлөмдү белгилеңиз.
A) Биздин айыл алыс жайгашкан.
Б) Ушу жерге үрѳндү себүүгѳ болот.
В) Мектеп байгелүү орунга ээ болду.
Г) Кѳлдѳ ар түрдүү балыктар ѳстүрүлѳт.

№ 6. Сын-сыпат тактоочту белгилеңиз.
A) Алыскы жүрүштѳн аман-эсен келди.
Б) Жаздын түнүндѳ булбулдун үнүн
уктум.
В) Балалыктан бери жүргѳн күндѳлүктү
барактадым.
Г) Жазгы чурулдаган чымчыктар мени
ойготту.

№ 2. Сын атооч катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
A) Окуяны эстеген балдар каткырышты.
Б) Эстүү адам этекке чаптырбайт.
В) Бекзат-эстүүнүн эстүүсү.
Г) Байкемдин баласы эстүү болуп
чоңойду.

№ 7. Боштукка маанисине карата
ылайыктуу тууранды сѳздү коюңуз:
______ этип, суудан үшүп чыкты.
A) чатыр-чутур
Б) калч-калч
В) тык-тык
Г) жарк-журк

№ 3. Тактооч катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
A) Таза аба ишке дем берип турду.
Б) Жайнаган гүлдѳрдү кѳрүп суктандым.
В) Менден ѳткѳн бактылуу киши жок.
Г) Жазында бѳксѳ тоого кѳчүп келгенбиз.

№ 8. Ички сезимди билдирүүчү сырдык
сѳздѳр катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
A) “Так-так,” деп, атын токтотту.
Б) Каз-каз, кана бас, бѳбѳк.
В) Салоомалейкум, ата, кандайсыз?
Г) Аттиң, мындай болуп кетерин ким
билиптир.

№ 4. Асты сызылган сѳздѳрдѳн мезгил
тактоочту аныктаӊыз.
A) Кѳп эмгектенсең, ошончолук пайдасын
кѳрѳсүң.
Б) Жакшы адамдын аты алыска тарайт.
В) Эмгекчил адам жайдыр-кыштыр тынбай
иштейт.
Г) Коркконунан тез-тез сүйлѳп жиберди.

№ 9. Сырдык сөздү белгилеӊиз.
Жарыктык, карып калган тура.
А) тура
Б) карып
В) калган
Г) жарыктык

№ 5. Асты сызылган сѳздѳрдѳн орун
тактоочту аныктаӊыз.
A) Кыргызча мыкты сүйлѳп,элди тан
калтырды.
Б) Кийин бардыгы ѳз ордуна коюлду.
В) Кийиктин карааны элес-булас кѳрүндү.
Г) Сынактын баарынан жеңил ѳттү.

№ 10. Сырдык сѳздүн тыныш белгиси
туура коюлган сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Ой сен эмне мынча, кеч келдиң?
Б) Кагылайын ээ, бул жаман ишти тез
токтот.
В) Эх кээде, ѳзүмдү чоң адам катары
элестетем.
Г) Бул жасаган ишин укмуш болду, бали.
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№ 11. Үтүр белгисин туура коюңуз.
О (1) сен бат эле келдиң (2)кап (3)
биринчи (4)барсам (5)болмок экен.
A) 1, 2, 3
Б) 1, 2, 4
В) 2, 4, 5
Г) 2, 3, 5
№ 12. Маанисин жакындаштырып,
боштукту толуктаңыз.
Эч нерсе болбой жатып эле неге
жаман кѳрдүң, ________.
A) бали
Б) атаганат
В) о-о
Г) ботом
№ 13. Тѳмѳнкү сүйлѳмдѳн атоочтукту
бѳлүп кѳрсѳтүңүз.
Абаны тазартуучу заттарды ѳтѳ
кѳп бѳлүп чыгарат.
A) абаны
Б) тазартуучу
В) заттарды
Г) ѳтѳ кѳп
№ 14. Атоочтук катышкан сүйлѳмдү
белгилеңиз.
A) Кѳрүүчүлѳр аттардын чабышын күтүп
отурушту.
Б) Аянтта аттар тууралуу репортаж
берилди.
В) Чабандестер катуу машыгышып,
аттарын чабышты.
Г) Аттар катуу чабылып, элдин
кызыгуусун жаратты.
№ 15. Чакчылды белгилеңиз.
Υйдѳн ары четке чыга беришти.
A) Υйдѳн
Б) ары
В) четке
Г) чыга

№ 17. Атоочтукту уюштуруучу мүчѳнү
белгилеңиз.
A) -й
Б) -ыш
В) -бас
Г) -ды

№ 18. Асты сызылган кыймыл атоочтун
синтаксистик кызматын белгилеңиз.
Жаман сѳз таарынууну жаратат.
A) ээлик
Б) баяндоочтук
В) аныктоочтук
Г) толуктоочтук
№ 19. Кыймыл атооч катышкан
сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Иштин кѳзүн билген адам ишинде
кыйналбайт
Б) Апам мени адептүүлүккѳ тарбиялады.
В) Канча убакыт ѳтпѳсүн ал иш
унутулбайт.
Г) Жашоодо уруп-сабоо эч качан
жакшылыкка алып барбайт.
№ 20. Сүйлѳмдүн маанисине карата
боштукту жандооч менен толуктаңыз.
Тойду кыргыздын салты ____ ѳткѳрдүк.
A) жѳнүндѳ
Б) кѳздѳй
В) боюнча
Г) дейре
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

№ 16. Чакчылды уюштуруучу мүчѳнү
белгилеңиз.
A) -луу
Б) -гыча
В) -ыш
Г) -кана
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