Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№5 вариант

5-класс
№ 1. Этиштин учур чагы ... деген суроого жооп берет.
а) эмне кылып жатат?
б) эмне кылат?
в) эмне кылган?
г) эмне кылды?
№ 2. Илептүү сүйлөм деп … айтабыз.
а) эки же андан көп сүйлөмдөрдөн түзүлсө
б) бир эле сүйлөмдөн түзүлсө
в) күчтүү сезим менен айтылса
г) ойду жайынча баяндаса
№ 3. Татаал сүйлөмдү белгиле.
а) Жазында жерге көк чөп чыкты.
в) Окуучу тез-тез басты.

б) Жай мезгили келди.
г) Жаз аяктап, жай келди.

№ 4. Көптүк санда турган зат атоочторду белгиле.
а) окуучулар, көйнөк
б) өсүмдүк, билимдүү
в) машиналар, ырчылар
г) жоолук, өчүргүч, тоо
№ 5. Биз кино театрга саат төрткө экинчи автобус менен барабыз.
Иреттик сан атоочту тап.
а) төрткө
б) экинчи
в) төрт
№ 6. Синоним этиштерди белгиле.
а) алды-алмак болду
в) сүйлөдү-айтты

г) эки

б) тапты-жоготту
г) бас-баспа

№ 7. Суроолуу сүйлөмдү тап.
а) Жашасын тынчтык
в) Үйгө барасыңбы

б) Тынч отур
г) Сабак окуп жатам

№ 8. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө … кирет.
а) тамга, тыбыш
в) ээ, баяндооч

б) аныктооч, толуктооч
г) бышыктооч, аныктооч

№ 9. Сүйлөмдүн аныктоочу … деген суроолорго жооп берет.
а) качан? кантип? кайда?
б) кандай? кайсы? кимдин? эмненин?
в) эмне кылды? эмне кылып жатат?
г) ким? эмне? кимдин? эмненин?
№ 10. Билеги күчтүү бирди жыгат.
Сөз түркүмдөрү боюнча талдоо жүргүз.
а) этиш
б) сан атооч

в) сын атооч

Тесттин аягы!

г) зат атооч

Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо
критерийлери
Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-8-класстар үчүн
түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан ѳздѳштүргѳн билимин жана учурдагы
жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.
1. 5-8-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – “берилген 4 варианттын ичинен 1 гана
туура жоопту тандоо” форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :
Балл
3 баллдан аз
4-5 балл
6-7 балл
8-10 балл

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

