Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№1-вариант

9-класс
№1. Сүйлөмдө белгиленген сөз … сөз.
Кош, Ала-Тоо, уулуң кетти майданга!
а) киринди
б) каратма

в) сырдык

г) тууранды

№2. Киринди сөз катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Эрмек, сен бүгүнчө балдарга көз салып турсаң болот эле!
б) Ооу, Ысык-Көлдүн таң эртенки жылуулугун карагылачы!
в) Мен канчалык айткан менен, ал көшөрүп макул болгон жок.
г) Сөзсүз, биз аларга жардам берүүгө даярбыз.
№3. Сүйлөмдөгү жалпылагыч сөздү белгиле.
Кыргызстандын көлдөрү булар: Ысык-Көл, Чатыр-Көл, Соң-Көл, Сары-Челек.
а) көлдөрү
б) Кыргызстан
в) булар
г) Ысык-Көл
№4. Сүйлөмдөгү сырдык сөздөр … билдирет.
а) ички сезимди, эмоцияны
в) чакырууну, кетирүүнү

Мисалы: Кап, күтө турбай!
б) буйрукту, түрткү болууну
г) өкүнүүнү, кубанууну

№5. Жалпылагыч сөз катышкан сүйлөмдү тап.
а) Ушул көшөгөдөн эле баары агарып-көгөргөн.
б) Билем деген миң сөз, билбейм деген бир сөз.
в) Чоң-кичине, улуу-кичүү – баары ыраазы болушту.
г) Ал келген конокторго дегеле көңүл бурган жок.
№6. Бир өңчөй мүчөлөр катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Айдарова Алия Асановна кайда иштейт?
б) Мени, сени, тигини апам келишсин дейт.
в) Алтынай сага саат сатып келиптир.
г) Байкем экөөбүз досубузга жолуктук.
№7. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү белгиле.
1. Султан, Сайкалдын телефон номерин берчи.
2. Салкын, Санжар менен кат алышып турам.
3. Сапар Сайранын ата-энесин жакшы тааныйт.
4. Биздин көчөдө да майрам болор, Сагынбек.
а) I, II
б) II, III
в) II, IV

г) I, IV

Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле.
Сейит
Биз башынан эки үй жанаша турабыз. Мен чоң үйдүн баласымын. Агаларым согушка кетип, кабар
жок. Карыган атам жыгач уста, колхоздун арабаларынын баары ошол кишинин колунан чыгып турат.
Үйдө апам менен карындашым бар.
Берки үйдө болсо биздин жакын туугандарыбыз турат. Ортобуздан эки-үч ата өтсө да, алар менен
малыбыз, жаныбыз бир. Тээ чоң аталарыбыз өтө ынтымактуу болушкан экен.
№8. Тексттеги баяндамачыны белгиле.
а) кичи апанын келини
б) Жамийла

в) Иштерман

№9. Баланын атасынын кесибин белгиле.
а) иштерман
б) малчы

в) жыгач уста

№10. Карындаш – бул … .
а) кыздын кичүү кыз бир тууганы
в) эркек баланын кичүү кыз бир тууганы

б) кыздын иниси
г) баланын иниси

г) чоң үйдүн баласы
г) жумушчу

