Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

6-класс

№5 вариант

№ 1. Асты сызылган сөздүн синонимин белгилеңиз.
Бул шаардын калкы бир миллионго жакын.
а) эли
б) саны
в) эсеби

г) аянты

№ 2. Берилген сөздүн антонимин белгилеңиз. “узун”
а) узунча
б) узундук
в) кыска

г) кырка

№ 3. Сын атооч сөздөрдү белгилеңиз.
а) бирөө, бешөө, жетөө
в) кызыл, кенен, шайыр

б) барак, сызгыч, найза
г) чоңдук, ондук, жарма

№ 4. Иреттик санды белгилеңиз.
а) элүү
б) элүүнчү

в) элүүдөй

г) элүүлүк

№ 5. Сүйлөмдү толуктаңыз. Ал бизге конокко … .
а) келесиң
б) келемин
в) келет

г) келебиз

№ 6. «Уул кызы жакшы болсо, ата эненин кабагы жарык»_деди Кулмат чоӊ ата.
Калтырылган жерлерге туура келе турган тыныш белгилерин кой.
а) суроо белгиси жана сызыкча
б) чекит жана сызыкча
в) үтүр жана сызыкча
г) илеп белгиси жана сызыкча
№ 7. Сүйлөмдөгү сан атоочту белгилеңиз.
Мен №38 үйдүн 5-батиринде турам.
а) Мен
б) 38, 5

в) турам

г) үйдүн

№ 8. ң менен жазыла турган сөздү белгилеңиз.
а) жа…ыбар
б) жа…ылык
в) жа…ымда

г) жамы…ган

№ 9. Асты сызылган сөзгө улана турган мүчөнү белгилеңиз.
Мугалим класс… кирди.
а) –ты
б) –ко
в) –ка

г) –та

№ 10. Сүйлөмдү туура жак мүчөдөгү сөз менен толуктаңыз.
Сен жакшы … .
а) окуйбуз
б) окуйт
в) окуйсуң

г) окуймун

Тесттин аягы!

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"

