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№ 1. Сүйлѳмдү толуктаңыз.
Сен менин ___ болушума тилектеш бол.
А) бактысыз
Б) сабатсыз
В) бактылуу
Г) жоголушума
№2. Берилген текст кайсы стилге
мүнѳздүү?
Кыргызстан – Чыгыш жарым
шардагы эн чоң материк Евразиянын
борбордук бѳлүгүнѳн, аны чулгаган
океандар менен дениздерден алыс орун
алган.
А) кѳркѳм стиль
Б) илимий стиль
В) публицистикалык стиль
Г) официалдуу иш кагаздар стили
№3. Тең байланыштагы татаал
сүйлѳмдү белгилеңиз.
А) Биз билбеген, кѳрбѳгѳн комедиялар
коюлду.
Б) Адамдар байыртадан бери тоону ыйык
кѳрүшкѳн.
В) Тулпарым ойкуштап жер чапчып,
ооздук кемирет.
Г) Тоо бооруна чыктым, баягыдай
жайнаган жоогазын жок.
№4. Башкаруу байланышына мисалды
белгилеңиз.
А) кымбат баалуу
Б) ырчы ырдады
В) жылкыларды сугаруу
Г) Баястандын китеби
№5. Ыкташуу байланышына мисалды
белгилеңиз.
А) айлуу түн
Б) чечендер сүйлѳдү
В) иши мыкты
Г) тегирменчинин уну

№6. Таандык байланышына мисалды
белгилеңиз.
А) кеби уккулуктуу
Б) таттуу тамак
В) кѳркѳм чыгарма
Г) чынар терек
№7. Татаал сүйлѳмдүн курамында
канча жѳнѳкѳй сүйлѳм бар?
Саадабай университеттин үчүнчү
курсунан кетип Алма-Атанын
журналисттик факультетине экзамен
берип андан ѳтпѳй калды да Нарынга
барды.
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
№8. Бир тутумдуу жѳнѳкѳй сүйлѳмдү
белгилеңиз.
А) Бейшеден мен тѳрт жаш улуу
болчумун.
Б) Жаш ѳспүрүмдѳр акылдуу болуп
чоңоюп жатышат.
В) Адабиятчыларды жакшылап кѳңүл
буруп карадык.
Г) Ѳзбек, казак туугандар тойлору
жѳнүндѳ айтып беришти.
№9. Жалан сүйлѳмдү белгилеңиз.
А) Жаз келди.
Б) Чымчыктар жагымдуу сайрады.
В) Бизге жагымдуу жагдай түзүлдү.
Г) Жаңы кинолор тартылды.
№10. Белгилүү жактуу сүйлѳмгѳ
мисалды белгилениз.
А) Элдердин достугуна ишендим.
Б) Жекшемби күн.
В) Дан жыттанган дыйкан талаа!
Г) Кыйынычылыктар артта калды.
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№11. Белгисиз жактуу сүйлѳмгѳ
мисалды белгилеңиз.
А) Конок болуп кетиңиз.
Б) Алардын мүнѳздѳрүн билдим.
В) Уулу жакшы адам болуп чоңойду.
Г) Жайында кѳлдѳ эс алышат.
№12. Асты сызылган сѳздѳрдүн
кайсынысы аныктоочко мисал боло
алат?
А) Карыялар кѳпкѳ сүйлѳшүп отурушту.
Б) Карыялардын сѳзүн дайыма эстейм.
В) Оюн коюуда карыяларча басышты.
Г) Мектепке карыяларды чакырып
келишти.
№13. Асты сызылган сѳздѳрдүн
кайсынысы толуктоочко мисал боло
алат?
А) Эмгек  ар кандай дарттын дабасы.
Б) Эмгектен ѳткѳн ырыс жок.
В) Талбас эмгек тоодой тоскоолдукту
жеңет.
Г) Эмгекчил адамдан мээнет качпайт.
№14. Сын-сыпат бышыктоочко
мисалды белгилениз.
А) Бир күндѳ беш жолу келет.
Б) Билим алуу үчүн алыска кетти.
В) Бишкекте сүрѳт кѳргѳзмѳсү ачылды.
Г) Алысты ойлуу карады.
№15. Максат бышыктоочко мисалды
белгилениз.
А) Базар баасы үч эсе тѳмѳндѳтүлдү.
Б) Тѳмѳндѳн жогору карай басты.
В) Жылдыздар кечинде кооз кѳрүнѳт.
Г) Банкка акча алууга бардым.
№16. Мезгил бышыктоочко мисалды
белгилениз.
А) Жакшы иш жасагандыктан ишим бат
бүттү.
Б) Кѳпкѳ дейре кумда жатты.
В) Досторум үчүн баарына даярмын.
Г) Жашыңда окуп ал.

№17. Төмөндөгү асты сызылган сөздөрдүн
кайсылары сүйлөмдө бирдей кызмат
аткарышат?
I. Жакшыга жанаш, жамандан адаш.
II. Уюштуруучулук иштерди жакшы билет.
III. Абийириңди жашыңдан сакта.
IV. Көргөзмөгө эски улуттук буюмдар
коюлду.
А) I, II
Б) II, IV
В) III, IV
Г) I, III
№18. Багыныңкы байланыштагы
татаал сүйлѳмдү белгилеңиз.
А) Күүгүм кирерде комбайнчылар дем
алганы киришти.
Б) Кѳгүлтүр кѳлдѳ эс алып, ден
соолугумду чыңдадым.
В) Эненин түшүнѳ тѳшү кызгылт, ѳңү
саргыч канаттуу куш кирди.
Г) Акылдуу-элпек,акылсыз тентек.
№19. Синтаксистик жол менен жасалган
сѳздү белгилеңиз.
А) Ата Мекен, ата-эне
Б) жаман сѳз, чоркок кыз
В) ардактуу ата, кызыктуу окуя
Г) акылдуу уул, ысык жай
№20. Жалаң сүйлѳмдү белгилеңиз.
А) Ардактуу ата-энелер сүйлѳдү.
Б) Бүгүн келесиңби?
В) Балдар базарга барды.
Г) Айпери бийледи.

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"

