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№ 1. Сүйлѳмдү толуктаңыз.
___ бала жаман сѳздѳн жазганат.
A) акылсыз
Б) адепсиз
В) эстүү
Г) аттуу

№6. Таандык байланышына мисалды
белгилеңиз.
A) мүйүздүү козу
Б) баалуу эмгек
В) тааныштардын машинасы
Г) тѳрт адам

№2. Берилген текст кайсы стилге
мүнѳздүү?
Кар сызыгынын деңгээли мѳңгүлѳр
орун алган аймактын климаттык,
ороклиматтык жана морфологиялык
шарттарына жараша ар кандай
бийиктикте жайгашат.
A) кѳркѳм стиль
Б) официалдуу иш кагаздар стили
В) публицистикалык стиль
Г) илимий стиль

№7. Татаал сүйлѳмдүн курамында
канча жѳнѳкѳй сүйлѳм бар?
Бейше Москвадагы институтту
бүтүп келген соң үй-бүлѳлүк шартка
карап алгач Нарын шаарындан спорт
мектебинде машыктыргыч кесипте
иштеди.
A) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

№3. Тен байланыштагы татаал
сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Жоргону жетелеп, коктуга түштүм.
Б) Чакага суу алсам, балык кошо түшүп
калыптыр.
В) Талааларда таңды кеч торгойлор
сайрап, безенип кирет.
Г) Чоң жолдон машинадан түштүм, үйгѳ
жеткенче сүйүнүп бардым.

№8. Бир тутумдуу жѳнѳкѳй сүйлѳмдү
белгилеңиз.
A) Нуркыз дизайн ѳнѳрүн жакшы
ѳздѳштүрдү.
Б) Бишкек шаарына архитекторлорду
чакырды.
В) Ал искусствонун кѳп түрлѳрүн
ѳздѳштүргѳн.
Г) Кѳпчүлүк эл ѳз тарыхын унутпайт.

№4. Башкаруу байланышына мисалды
белгилеңиз.
A) кѳрктүү түс
Б) ийгиликтүү иш
В) кыргыз айылдарында
Г) Алайга баруу

№9. Жалан сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Ырчылар ансамбль уюштурушту.
Б) Чет элдер менен байланыш түзүлдү.
В) Боордош элдер сүйлѳдү.
Г) Майрамдар ѳткѳрүлдү.

№5. Ыкташуу байланышына мисалды
белгилеңиз.
A) кѳпѳлѳктү кармоо
Б) күлкүчү кыз
В) сѳздүн баркы
Г) дүкѳндѳн келүү

№10. Белгилүү жактуу сүйлѳмгѳ
мисалды белгилеңиз.
A) Бак-дарактарды отургузушту.
Б) Кыргызтан . Ѳлкѳбүз кен байлыктарга
бай.
В) Жакшы ойлорду айткын.
Г) Ойлогон ишине тез эле жетет.
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№11. Белгисиз жактуу сүйлѳмгѳ
мисалды белгилеңиз.
A) Элибиздин меймандостугун билдим.
Б) Эрте туруп, аттарды сугарып келдим.
В) Уулу адам болуу – аста-аста.
Г) Сүрѳттү чебер сүрѳтчүлѳрдѳй тартты.
№12. Асты сызылган сѳздѳрдүн
кайсынысы аныктоочко мисал боло
алат?
A) Сахнага чыкканда күйүп-жанып турат.
Б) Кѳлдѳ кѳп жатып, аябай күйүп калды.
В) Күйгѳн от жылуулук берип турду.
Г) Оттон күйгѳнүн айтып жатты.
№13. Асты сызылган сѳздѳрдүн
кайсынысы толуктоочко мисал боло
алат?
A) Кѳп сүйлѳгѳндүн баары билимдүү эмес.
Б) Билимдүүгѳ кайда болсо да, иш табылат
В) Билимдүү миңди жыгат.
Г) Адатынча билимдүүсүнүп мактанат.
№14. Сын-сыпат бышыктоочко
мисалды белгилеңиз.
A) Адептүү адам болуп ѳстү
Б) Лекция жазганы китепканага бардык.
В) Быйыл мол түшүм алдык.
Г) Чет элдик адам кыргызча так сүйлѳдү.
№15. Максат бышыктоочко мисалды
белгилеңиз.
A) Маданий иш-чаралар кѳп жүргүлдү.
Б) Кѳчѳгѳ газета сатып алганы чыктым
В) Тентектиктен эки жолу уят болдум.
Г) Жайды-жайлай жер менен иштедим.
№16. Мезгил бышыктоочко мисалды
белгилеңиз.
A) Июнь айында экзамен болот.
Б) Токойго отун үчүн бардым.
В) Айласыздан унчукпай калды
Г) Тилеген билимине ээ болду.
№17. Белгиленген сөздөрдүн кайсылары
сүйлөмдө бирдей кызмат аткарышат?
I. Жылуулук үйлѳргѳ берилди.
II. Кызыктуу китептер сатылды.
III. Билимдин ачкычы – окууда.
IV. Булак акса – кѳл ток.
A) I, II гана
Б) II, IV гана

В) III, IV гана
Г) II, III гана
№18. Багыныңкы байланыштагы
татаал сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Жакшы адам тырышчаак, жаман адам
урушчаак.
Б) Жамандын ѳзү – коркок, сѳзү – чоркок.
В) Баарын сыйласаң, бардыгынан урмат,
сый кѳрѳсүң.
Г) Уулум, ар кимдин, ар биринин
мүнѳзүнѳ жараша мамиле кыл.
№19. Сѳз жасоонун синтаксистик
жолуна сѳздү белгилеңиз.
A) толгон ай, жылдыздуу асман
Б) жоголгон саат, таттуу тамак
В) бай ѳлкѳ,чоң мамлекет
Г) Ысык-Кѳл, эже-сиңди
№20. Жалаң сүйлѳмдү белгилеңиз.
A) Карыя сүйлѳдү.
Б) Айды булут каптады.
В) Курч маселелер айтылды.
Г) Үйдү кыйратуу оңой, тургузуш кыйын.

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"

