Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№2-вариант

11-класс
№1. Көп маанилүү сөздөрдү белгиле.
а) ар, чын
б) кымыз, жылкы

в) ич, кара

г) табак, көчмөн

№2. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн маанисин белгиле.
Ой бул өзүнчө эле түлкү турбайбы!
а) сары, көрктүү
б) митайым, куу
в) жаныбар, кооз

г) айбан, уулуу

№3. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн маанисин белгиле.
Эртеден-кечке жалгыз бышып кеттим.
а) тер болуп
б) капа болуп
в) зар болуп

г) бук болуп

№4. Асты сызылган сөздүн синонимин белгиле.
Сындырбай этияттап карма.
а) бирден, кыйгачтап
в) кылдаттап, байкап

б) тартып, эскиртпей
г) өзүнчө, эптештирип

№5. Асты сызылган сөзгө омоним сөздү белгиле.
Атамдын күлүк аты бар, анын аты - Сарала.
а) Атамдын боз аты короодо турат.
в) Чоң атамдын өзүнүн аты Чубак.

б) Асандын атасынын кара аты бар.
г) Чубактын аты секирип кетти.

№6. Асты сызылган сөзгө омоним сөздү белгиле.
Бул документти тез кат.
а) Менин акчамды катып койчу.
в) Мага каттырып кой.

б) Сага да кат келиптир.
г) Каткан жериңден алып чык.

№7. Асты сызылган сөздүн антонимин белгиле.
Кантты азыраак эле кошуңузчу.
а) арзаныраак
б) арбыныраак
в) акырыныраак

г) астараак

Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле.
Бактыбектен кат.
Ассалоом алейкум, Айбек! Көптөн бери чалбаганымды кечирип кой. Экзамендерге даярданып
бошобой жаттым. Кечээ Кыргыз экономикалык университетине арыз жаздым. Эки жумадан кийин
биринчи экзамен болот. Толкунданып жатам. Атам да экономист болгондуктан, менин чечимиме абдан
кубанды. Ал эми апам болсо, мени догдур болсо деген, бирок менин химия менен биологияга шыгым жок.
Ал эми эсеп-кысапка шыктуумун. Окууну бүткөндө Улуттук банкты жетектесем сонун болот да, ээ!
Айбек, сенде кандай жаңылыктар бар? Силердин институт кандай экен? Догдурга окуган сага
жагып жатабы?
Сенден жооп күтөм. Жазып тур. Досторубузга менден салам айт. Бактыбек.
№8. Бактыбек көпкө чейин кат жазган жок, анткени, ... .
а) эс алып жүрдү
б) окууга даярданды
в) институтта окуду
г) экзамен тапшырды
№9. Окуу жайга тапшырууда адам өз ... байкаш керек.
а) досторун
б) мектебин
в) кесибин
№10. Айбек Бактыбектен ..., анткени ал ЖОЖдо ... жүрөт.
а) кичүү, иштеп
б) алыс, тапшырып
в) улуу, окуп

г) шыгын
г) жакын, калганы

