Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№5 вариант

7-класс
№ 1. Асты сызылган сөздүн синонимин белгилеңиз.
Тоскоолдук кылуу – кыянатчылык.
а) убара тартуу
б) кылмыш кылуу
в) жолтоо болуу
г) кыйнап келүү
№ 2. Асты сызылган сөздүн антонимин белгилеңиз.
Колунан көөрү төгүлгөн.
а) мокок
б) чоркок
в) иштүү

г) ишкер

№ 3. Терс формадагы этиш катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Мени көргөнүнө абдан кубанды.
б) Мен дароо эле жолго чыкпайм.
в) Менин иштерим чачтан көп экен.
г) Мен ага кабар берген болчумун.
№ 4. Сүйлөмгө туура келген мүчөлөрдү белгилеңиз.
Мен балам иште__, жаша__ жерди издеп жүрөм, кызым.
а) -бес, -бас
б) -бей, -бай
в) -син, -сын
г) -ген, -ган
№ 5. Белгиленген ат атоочтун түрүн белгилеңиз.
Эмне эксең, ошону аласың.
а) өздүк
б) шилтеме
в) тангыч

г) жактама

№ 6. Туура берилген сөздү белгилеңиз.
а) сегизөө
б) оноо
в) бешөө

г) тогузоо

№ 7. Сүйлөмдү толуктаңыз.
Эжеке, бул кайсы көчө, айтып ____.
а) келиӊизчи
б) көрүӊүзчү

в) калыңызчы

г) коюңузчу

№ 8. Сүйлөмдү толуктаңыз.
Ата-энеге ____ болбойт.
а) таарынган
б) таарынчу

в) таарынам

г) таарынат

№ 9. Сүйлөмдөгү орун тактоочту белгилеңиз.
Асан төмөн карай келе жаткан адамды көрдү.
а) карай
б) төмөн
в) жаткан

г) көрдү

№ 10. Сүйлөмдү туура жак мүчөдөгү сөз менен толуктаңыз.
Ал бизге конокко … .
а) келесиң
б) келет
в) келебиз
г) келемин

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"

