Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№5 вариант

8-класс

№ 1. Мезгил менен байланышкан катыштык сын атоочту белгилеңиз.
а) кечки суук, түшкү ысык
б) темир дарбаза, жыгач күрөк
в) айылдык жигит, чүйлүк кыз
г) эне мээрими, атанын ачуусу
№ 2. Чамалама сан атоочтордун тизмегин белгилеңиз.
а) төртөө, сегиз миң
б) бештен бир, бешөө
в) беш-алты, он чакты
г) эки жүз кырк төрт
№ 3. Мезгил тактооч катышкан сөз айкашын белгилеңиз.
а) ар дайым ойлойм
б) аста кирип келди
в) болушунча ала кел
г) ылдам келе жатат
№ 4. Шилтеме ат атооч сөздү белгилеңиз.
а) сен, сиздер, силер
в) кайсы? кана? канча?

б) ошол, ушул, тиги
г) өзүң, өзү, өзүлөрү

№ 5. Сан атооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Бакай менен Каныкей эки баланы корголошту.
б) Хан жигитин калтырып, кайра келет.
в) Сен бош болсоң, атаңа жардамдашчы.
г) Ишенимдүү жакын адамың болсо кандай ыракат.
№ 6. Антоним тактоочторду белгилеңиз.
а) өйдө-төмөн, аздыр-көптүр
в) өйдө-жогору, бүгүн-эртең

б) айлап-жылдап, анда-мында
г) жайды-жайлай, ылдам-эрте

№ 7. Келер чактагы этиш сөздү белгилеңиз.
а) алганмын, келгенмүн, айткамын
б) ыйлап жатат, сойлоп жатат, сүзүп баратат
в) ойногонмун, ыйлаганмын, чуркаганмын
г) алмакмын, чуркаймын, күтөмүн
№ 8. Бир өңчөй баяндооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.
а) Сен окууну да, жумушту да унутпа.
б) Келүү, кетүү үчүн убакыт керек да.
в) Жазууда да, которууда да эсептелет.
г) Булардын баарын окудум, жаттадым.
№ 9. Сүйлөмдү толуктаңыз.
Бүгүн Омор мектепке келген ____, ошондуктан үй тапшырмасын ____.
а) бар, билет
б) болду, билип
в) жок, билбейт
г) соң, билбейт
№ 10. Чейин, дейре жандоочтору кайсы жөндөмө мүчөсүн талап кылат?
а) чыгыш
б) табыш
в) илик
г) барыш
Тесттин аягы!
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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"

