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№ 1. Белгиленген сөздүн аткарган милдетин
аныктаңыз. Акылдуунун сөзү –кыска, айта
салса – нуска.
а) баяндооч
б) ээ
в) толуктооч
г) зат атооч
№ 2. Тизмектеги айкындооч мүчөнү
белгилеӊиз. Алмамбет келди.
а) Алмамбет келди б) Алмамбет
в) жок
г) келди
№ 3. Каратма сөз катышкан сүйлөмдү
белгилеӊиз.
а) – Ой, бул сен белеӊ?
б) – Албетте, мен аны унуткан жокмун.
в) – Балдар, китебиӊерди таза кармагыла.
г) Февраль айы аяктап, жаздын жыты келе
баштады.
№ 4. Көркөм стилге мүнөздүү сүйлөмдү
белгилеӊиз.
а) Жээктеринде кокос пальмалары өсөт.
б) Индостан жарым аралы Түштүк-Батыш
Азиядан орун алган.
в) Цейлон деген уй желининен тамган тамчы
сүттөй болуп, Индостан чоӊ океанга үзүлүп
түшүп турат.
г) Климаты жылуу, суусу мол дарыялары көп.
№ 5. Сырдык сөздөргө тыныш белгиси туура
коюлган сүйлөмдү белгилеӊиз.
а) Чү, жаныбарым Чоӊтору, чү!
б) Чү жаныбарым, Чоӊтору чү.
в) Чү жаныбарым Чоӊтору чү!
г) Чү, жаныбарым, Чоӊтору, чү.
№ 6. Сүйлөмдөгү боштуктарды толуктаңыз.
_______ – акыл-эстин соолбос казынасы.
Ага кам кѳргѳн сайын ал _______ берет.
а) мээ / ѳнүгѳ
б) даңктоо / даңктала
в) эркиндик / сырын
г) акыл / кала
№ 7. Татаал сүйлѳмдүн курамында канча
жѳнѳкѳй сүйлѳм бар.
Бабалар деңиз толкунундай бизге урунса
андан биз ойгонобуз чыйралабыз намысыбызга
келебиз рухий байлыгыбызды чогултабыз.
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

ТЕКСТТИ КӨӉҮЛ КОЮП ОКУП, №8-10
ЧЕЙИНКИ ТАПШЫРМАЛАРДЫ
ТЕКСТ БОЮНЧА АТКАРЫӉЫЗ.
1. Чоң энемдин айткан жомогун эстеп
жүргөм. Жомоктун таасириби, айтор,
жаңыдан ак кар кеткенде кичине ак гүл менен
сүйлөшкөнүм эсимде.
2. Бажыракай, көздүн карегиндей
жылтыраган ак гүлгө чөгөлөй калып, жанга
угузбай, дос бололук деп шыбырагам.
3. А гүл да жооп берген.
4. Чын бала менен гүл сүйлөшө алат. Алар
бири-биринин тилин түшүнө алышат. Ал
үчүн кайрадан баладай наристе, таза болуш
керек. Кайрадан бала болгон киши муну
билер.
5. Жаз менен балалыктын жайдарылыгы
окшошуп кетет. Жазды билиш үчүн баладай
жароокерлик, аппак тазалык, баёо болуш
керек. Чыгыштын бир акылманы айткандай,
«… таңкы желдей эркин, эми эле ачылган
гүлдөй жапжаңы жана мөлтүр тамчыдай таза
болуп өмүр сүрө алсаң, анда бактылуусуң…»
№ 8. Төмөндөгү ырастоолордун кайсынысы
берилген тексттин негизги максатын так
аныктайт?
а) чоң эненин жомогунун таасири
б) кайрадан бала катары жаралуу
в) гүл менен баланын сүйлөшүүсү
г) балалык мезгилдин таза, баёо болушу
№ 9. 5-абзацтагы негизги ойду белгилеӊиз.
а) жаз менен балалыктын окшоштугун ачып
көрсөтүү
б) таза өмүр сүрүүнүн бакытка жол ачылышы
в) жаз мезгилин сүрөттөө
г) кайрадан балалык мезгилге кайтып келүү
№ 10. 1-абзацта кептин кайсы түрү орун
алган?
а) сүрөттөө
б) баяндоо
в) ой жүгүртүү
г) эч бирине тиешелүү эмес

