Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

КЫРГЫЗ ТИЛИ
(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

№1-вариант

11-класс
№1. Көп маанилүү сөздөрдү белгиле.
а) нан, сары
б) сүт, жашыл

в) май, ак

№2. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн маанисин белгиле.
Мен ага ишенбейм, оозу ачык экен.
а) жагымсыз
б) оозу чоң
в) келбети начар

г) чай, күрөң

г) көп сүйлөйт

№3. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн маанисин белгиле.
Сенден да жылуу сөз чыгат экен ээ!
а) жалындуу, кызык
б) жылуу, ысык
в) жагымдуу, жакшы
г) көп, укмуштуу
№4. Асты сызылган сөздүн синонимин белгиле.
Сындырбай этияттап карма.
а) маалкатып, кылчактап
в) чебердеп, абайлап

б) жакшылап, тартынып
г) менчик, өзүңкүндөй

№5. Асты сызылган сөздүн омонимин белгиле.
Жайлоодо чоң атам кой багат.
а) Мен Асандын койчусумун.
в) Чоң атамдын койлору көп.

б) Арстан, китепти столго кой.
г) Койлор азырынча жайлоодо.

№6. Асты сызылган сөзгө омоним сөздү белгиле.
Машинаны жай айдап жүр.
а) Токточу, жай эле баспайлыбы?
в) Жай сүйлөңүз, түшүнбөй жатам.

б) Тезирээк эле жай келсе экен.
г) Жоош адамдар жай сүйлөйт экен.

№7. Асты сызылган сөздүн антонимин белгиле.
Экзаменден «2» алып, абдан кайгырдым.
а) өкүндүм
б) сүйүндүм

в) капаландым

г) ыйладым

Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле.
Москвадан кат
Кымбаттуу Айдай! Көптөн бери жазбаганымды кечирип кой. Менин колум бошогон жок. Бизде
чоң жаңылык болду. Жаңы батирге көчтүк. Батирибиз тынч, мыкты райондо, метронун жанында. Мен
окуган институт да үйүбүзгө жакын. Окууга он мүнөттө жетем.
Баарыбыз кубанып жатабыз, бирок Кемелдин бул жакка көчкүсү келген жок. Анткени анын
досторунун баары эски мектепте калышты. Азыр иштерибиз көп. Жаңы эмерек алайын деп жатабыз.
Алгандан кийин сени конокко чакырайын дегем.
Сен келгенде экөөбүз Москваны кыдырабыз. Театрга, музейлерге барабыз.
Мага кат жазып тур. Апаңа, эжеңе салам айт.
Саламым менен мен, Айгерим
№8. Айгерим эмне себептен көпкө чейин кат жазган жок?
а) конокто жүрдү
б) убактысы болгон жок
в) жаңы эмерек алды

г) Москваны кыдырды

№9. Катта Айдайдын курдашы өзүнүн ... жөнүндө билдирди.
а) кубанычы, ойлору
б) мектеби, иниси
в) достору, метро

г) коноктору, Москва

№10. Кайсы маалымат текстке дал келет?
а) Айдайдыкына Айгерим келе элек, анткени алыс жашайт.
б) Айгерим жаңы эмерек алганда, Айдайды конокко чакыргысы келет.
в) Курдашы Айдайдыкына каникул учурунда конокко келген.
г) Кыздар Москвада бирге театрга барышкан.

