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

КЫРГЫЗ ТИЛИ

9-КЛАСС

ВАРИАНТ № 1

Аты-жөнү: __________________________________
2020

№ 1. Сызылган сөздүн сүйлөм мүчөлүк
милдетин белгилеӊиз. Акылдуу адамга
тапшыруу – иштин ийгилиги.
а) айкындооч мүчө
б) баш мүчө
№ 2. Сүйлөмдөгү баяндоочтун милдетин
аткарган сөздүн сөз түркүмүн белгилеӊиз.
Эӊ кенжебиз – Бекдайыр.
а) зат атооч
б) сан атооч
в) этиш
г) сын атооч
№ 3. Белгиленген сөздөрдүн сүйлөм мүчөлүк
милдетин аныктаңыз. Дос күйдүрө айтат,
душман күлдүрө айтат.
а) сөз жасоочу мүчө
б) бышыктооч
в) уланды мүчө
г) баш мүчө
№ 4. Каратма сөз катышкан сүйлөмдү
белгилеӊиз.
а) – Ой, Калыс, бу жумшак экен го.
б) – Ой-ой, укмуш экен го?
в) – Албетте, бар.
г) Ал өзүнчө күбүрөп, сүйлөнүп баратты.
№ 5. Тыныш белгилери туура коюлган
сүйлөмдү белгилеӊиз.
а) Оо, кокуй ой десе, баятан бери
айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.
б) Оо кокуй, ой, десе баятан бери
айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.
в) Оо кокуй ой, десе баятан бери
айтпайсызбы ал менин досум эмеспи.
г) Оо, кокуй, ой десе, баятан бери
айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.
№ 6. Сүйлөмдөгү боштуктарды толуктаңыз.
_______ – акыл-эстин соолбос казынасы.
Ага кам кѳргѳн сайын ал _______ берет.
а) акыл / кала
б) даңктоо / даңктала
в) эркиндик / сырын
г) мээ / ѳнүгѳ
№ 7. Татаал сүйлѳмдүн курамындагы
жѳнѳкѳй сүйлѳмдүн саны. Бишкек шаарына

ѳнүккѳн чет ѳлкѳлѳрдѳн архитекторлорду
чакырып алардын чиймеси боюнча
имараттарды салдырса шаарды оңдоо
иштери башталат.
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
ТЕКСТТИ КӨӉҮЛ КОЮП ОКУП, №8-10
ЧЕЙИНКИ ТАПШЫРМАЛАРДЫ
ТЕКСТ БОЮНЧА АТКАРЫӉЫЗ.
1. Жаздын алгачкы мөлтүр тамчысына
бетимди, кош алаканымды тостум, даамын
таттым. Чыт курсак бала кезде тоо кыдырып
сабалаган жамгырдын алдында жыңайлак,
жылаңбаш, тепеңдеп чуркаганды, жылаңач
турганды өнөр көрчүбүз.
2. Шатыраган жаздын жамгыры, кадимки
тааныш үнү менен сабалап жаап кирди.
Тамдын үстүнөн суу шырылдап агып жатты.
3. Биринчи жамгырдын кымындай
тамчысынын адамга берген демин, жыргалын
бала кездегидей эми сезе алабызбы?
4. Табияттын бирөө этибар албаган майда
көрүнүшүнөн, кубулушунан үзбөй кубаныч
таба алган, андай ырахатты узарткан, дайыма
сүйүнүп жүргөн адам кандай бактылуу!
№ 8. Төмөндөгү ырастоолордун кайсынысы
берилген тексттин негизги максатын так
аныктайт?
а) жазгы жамгырды сүрөттөө
б) табияттын сулуулугун баяндоо
в) балалык мезгилди айтып берүү
г) адамдардын кубанычы көрсөтүү
№ 9. 2-3-абзацтагы негизги ойду белгилеңиз.
а) жазгы жамгырдын сулуулугу
б) жамгырдын жааганына кубануу
в) жазгы жамгырдын адамга берген деми
г) балалык мезгилдин сезимдери
№ 10. 1-абзацта кептин кайсы түрү орун
алган?
а) сүрөттөө
б) баяндоо
в) ой жүгүртүү
г) эч бирине тиешелүү эмес

