Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№2-вариант

9-класс

____________________________________________________________
№1. Сүйлөмдө белгиленген сөз … сөз.
а) киринди
б) каратма

Шамал, шамал, бузба чачымды.
в) сырдык
г) тууранды

№2. Киринди сөз катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Менин кошунам Сапарбай – мыкты жигит.
в) Менин ишенген адамым сиз элеңиз го...

б) Алым, сен эмне деп жатасың, түшүндүрчү?
г) Албетте, бул ийгилик – сенин ийгилигиң.

№3. Сүйлөмдөгү жалпылагыч сөздү белгиле.
Биздин урааныбыз булар: достук, тынчтык, бир туугандык.
а) тынчтык
б) булар
в) урааныбыз
№4. Сүйлөмдөгү сырдык сөздөр … билдирет.
а) чакырууну, кетирүүнү
в) ички сезимди, эмоцияны

г) Биздин

Мисалы: Кокуй, эмне болуп кетти?
б) буйрукту, түрткү болууну
г) өкүнүүнү, кубанууну

№5. Жалпылагыч сөз катышкан сүйлөмдү тап.
а) Баарын билүүгө умтулгандар көккө жетет.
б) Кеңешмеде баарына өзүнчө тапшырмалар берилди.
в) Бардык кемчиликтер бара-бара түзөлөт.
г) Улуу-кичүү, жаш-кары – баары талкууга катышышты.
№6. Бир өңчөй мүчөлөр катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Жусупова, Жамал Ниязовна кайда иштейт?
б) Мени, сени, тигини атам чакырып жатат.
в) Салкын, Бакыт сага китеп сатып келиптир.
г) Эжем экөөбүз курбубузга жолуктук.
№7. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү белгиле.
1. Арстан, аюу тоодо жашоочу жапайы айбанаттар.
2. Акинай, мен жакшы болуп калдым, келбей эле койгула.
3. Атамдарга жана кошуналарга салам айта бар, Алтынбек.
4. Асанбай Жамаш эжемдин колун сурап келген экен.
а) I, II
б) II, III
в) I, IV
г) II, IV
Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле.
Жылан жумурткасы
Талаа айдалып бүтүп калган кез эле. Биз көп балдар болуп жыландын жумурткасын уулап чыктык.
Далай ийинди кыдырып жүрүп, көп жумуртка алдык. Жар кыдырып жүрүп бир жапыз ийинге кез келдик.
Ийин абдан тар экен. Ийинге арабыздагы бир кичинекей баланын колун салдырдык. Ийинге колун салары
менен эле бала чочуп, тартып алды. “Колумду бир неме чакты” – деди. Баланын колунун сырты азыраак
канталап калган экен. Биз буга көңүл бурбай, жар кыдырып кете бердик.
№8. Текстте сүрөттөлгөн мезгилди белгиле.
а) жай
б) жаз

в) кыш

г) күз

№9. “Жумуртка уулап чыктык” дегендин маанисин белгиле.
а) ууландырганы
б) бузганы
в) издегени

г) санаганы

№10. Балдар жыландын ийиндерин кайдан издешти?
а) талаадан
б) токойдон
в) көчөдөн

г) жардан

