Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№5 вариант

10-класс
№ 1. Берилген сөздүн тике маанисин белгилеңиз.
а) оозу эч жабылбаган адам
в) сөздү ачык айткан адам

Ачык ооз
б) өтө көп сүйлөгөн адам
г) сыр сактай албаган адам

№ 2. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн түз маанисин белгилеңиз.
Жакшы кабар тез жайылды.
а) унутулду
б) тегизделди
в) текшерилди

г) угулду

№3. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Кайрат сууга баратат.
в) Кайратка күчүгү жагат.

б) Кайрат эчак эле келген.
г) Кайрат зээндүү окуучу.

№ 4. Антоним сөздөрдү белгилеңиз.
а) чебер – чоркок
в) күлкү – тамаша

б) адам – киши
г) арча – бешик

№ 5. Жактуу сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Биз бүгүн эгемендүүлүккө жетиштик.
б) Азыркы айылдардын көбү мурдагы өз аттары менен аталууда.
в) Анда биздин айылды да башкача аташчу.
г) Үйдө баатыр, жоодо жок – анык сенсиң.
№ 6. Кошмок сөздү белгилеңиз.
а) КДК, КСДП, БУУ
в) ага-ини, жүрүм-турум, тез-тез

б) карагай, бадал, така
г) көз айнек, жол башчы, ач көз

№ 7. Жайылма сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Үйлөр салынууда.
в) Эжекебиз жайдары келди.

б) Коноктор чакырылды.
г) Көчөттөр тигилди.

№ 8. Жалаң сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Май айында майрамдар көп.
в) Марттан баштап күн жылыйт.

б) Мугалимдер келип калышты.
г) Ал бүгүн экзаменден кийин келет.

№ 9. Орунду көрсөткөн жардамчы сөздөрдү белгилеңиз.
а) астында, жанында, үстүндө
б) караганда, турмак, тиякта
в) аябай, аркылуу, анткени
г) турмак, боюнча, турсун
№ 10. Себеп бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Себеп таба албай эле убаралана бересиӊби?
б) Себебин билсеӊиздер, азыр айткыла.
в) Сабакка кечиккен үчүн шаштык.
г) Сабак боюнча билгендериӊерди жазгыла.
№ 11. Сырдык сөздү белгилеңиз.
а) ойчул
б) оймок

в) Апаке!

г) Апеей!
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№ 12. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн белгилеңиз.
Максат быйыл окууга тапшырды.
а) быйыл, окууга
б) Максат, тапшырды
в) Максат, быйыл
г) окууга, тапшырды
№ 13. Сүйлөмдүн ээсин белгилеңиз.
Үйүбүз шаардын ортосунда жайгашкан.
а) ортосунда
б) жайгашкан

в) шаардын

г) үйүбүз

№ 14. Байламта сөздү белгилеңиз.
а) ооба
б) сөзсүз

в) менен

г) гана

№ 15. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толуктаңыз.
мүмкүн, жанына, бирок, менен
1. Кандайча анын … келип калдың?
2…. сен аны менен жолукпай эле коёсуң?
3. Күрүч … күрмөк суу ичет.
4. Ал мага карыз эмес, … мага берди.
а) 1 - менен; 2 - мүмкүн; 3 - бирок; 4 - жанына
б) 1 - жанына; 2 - мүмкүн; 3 - менен; 4 - бирок
в) 1 - бирок; 2 - жанына; 3 - мүмкүн; 4 - менен
г) 1 - мүмкүн; 2 - жанына; 3 - бирок; 4 - менен
№ 16. Сүйлөмдөгү жалпылагыч сөздү белгилеңиз.
Сарыкенин өз балдары булар: Ысмайл, Ысак жана Ырыс.
а) өз балдары
б) булар
в) жана

г) Сарыкенин

№ 17. Каратма сөз катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Жол азабы курусун, биз чаалыктык.
б) Жол салынып бүтүп калды, билинбей.
в) Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт!
г) Жол барып-барып айрылып кетет.
№ 18. Сөз жасоочу мүчөлөр катышкан сөздөрдү белгилеңиз.
а) дарыкана, соодагер, жазуучу
б) атаке, балакай, дарактардын
в) эжекебай, баладар, жаштар
г) уулумдукуна, атак-даңкынын
№ 19. Орун бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Эгемендүүлүк күнү жылда белгиленет.
б) Быйыл күн жаанчыл болот экен.
в) Мен Сары-Челекте болгон эмесмин.
г) Самат кубангандан секирип жиберди.
№ 20. I жакта, көптүк түрдө турган сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Ал баарынан жакшы окуйт.
б) Анын жоолугунун өңү кызыл.
в) Бул чыгарма А.Осмоновдуку.
г) Биз мектепке жардам бердик.
Текстти окуп, төмөндө берилген тапшырмаларды аткарыңыз.
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.
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Бир аздан кийин, төбөсү оюлган дагы бир жапыз ийинге туш келдик. Ийиндин ичинде бешалты көк чаар жумуртка жаткан экен. Бир жолдошубуз ашыгып кетип, ийинге колун сала койду.
Баланын колу жумурткага жетерде, бир жылан анын колуна шап этип жабыша калды. Бала чочуп,
чалкасынан жыгылды. Биз качып жөнөдүк.
К.Тыныстанов
№21. Текстте сүрөттөлгөн мезгилди белгилеңиз.
а) жай
б) жаз
в) кыш

г) күз

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

г) санаганы

№23. Жумуртка уулаганы канча бала чыкты?
а) аз
б) көп

г) кичине

в) чоң

№24. Балдар жыландын ийиндерин … издешти.
а) талаадан
б) токойдон
в) көчөдөн

г) жардан

№25. Жылан … баланын колун чакты.
а) бир
б) эки

г) төрт

в) үч

№26. Жыландын жумурткаларынын түсүн белгилеңиз.
а) сапсары
б) аппак
в) көк чаар

г) кара чаар

№27. Жылан баланын ... чакты.
а) колун
б) бутун

в) бетин

г) мойнун

№28. Жумуртканы балдар ... чогултушту.
а) жегени
б) сатканы

в) ойногону

г) санаганы

№29. Текст боюнча жылан жумурткадан чыгат.
а) жок
б) ооба
№30. Жаратылышта жыландын бүт баары уулуу болот.
а) туура эмес
б) туура
Тесттин аягы!
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Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо
критерийлери
Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 9-11-класстар үчүн
түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан ѳздѳштүргѳн билимин жана учурдагы
жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.
1. 9-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – “берилген 4 варианттын ичинен 1 гана
туура жоопту тандоо” форматындагы 30 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 30 балл берилет.
5. Бардыгы: 30 тест тапшырма – 30 балл.
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :
Балл
13 баллдан аз
14-17 балл
18-22 балл
23-30 балл

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

