Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№3 вариант

10-класс
№1. Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгиле.
а) «Акылдуунун, сөзү кыска, айта салса нуска!» – деп чоң энем айтчу эле.
б) «Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска, – деп чоң энем айтчу эле».
в) Акылдуунун сөзү кыска «айта салса нуска». – деп чоң энем айтчу эле.
г) «Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска», – деп чоң энем айтчу эле.
№2. Үтүр белгиси туура коюлган сүйлөмдү белгиле.
а) Мен, эшикти бекитип шашкан бойдон кеттим.
б) Мен эшикти бекитип, шашкан бойдон кеттим.
в) Мен эшикти, бекитип шашкан бойдон кеттим.
г) Мен эшикти бекитип шашкан, бойдон кеттим
№3. Берилген сөздүн тике маанисин белгиле.
Алтын кол
а) алтын шакек
в) чебер

б) нерсенин аталышы
г) колу алтын

№4. Берилген сөздүн тике маанисин белгиле.
Ачык ооз
а) өтө көп сүйлөгөн адам
в) сөздү ачык айткан адам

б) сыр сактай албаган адам
г) оозу эч жабылбаган адам

№5. Башкаруу сөз айкашын тап.
а) Анаранын үйү
б) коноктон келди

в) биз келдик

г) жайкы кеч

№6. Таандык сөз айкашын тап.
а) мектептен келди
б) мен бардым

в) мектептин багы

г) кызыл алма

№7. Сүйлөмдөн бышыктоочту тап:
Асандын көзүнө бардыгы жаңы көрүнөт.
а) Асандын
б) жаңы

в) көзүнө

г) көрүнөт

№8. Төмөнкү сүйлөмдөн аныктоочту тап.
Ысмайыл ак жумал жигит эле.
а) Ысмайыл
б) ак жумал

в) жигит

г) эле

№9. Атама сүйлөмдү белгиле.
а) Баарына салам.
в) Булар – балдарым.

б) Сиз унутчааксыз.
г) Жайкы шүүдүрүм.

№10. Сүйлөмдүн түрүн белгиле.

Маселени кабыргасынан коюу керек.
а) жактуу
б) жаксыз

в) кемтик
Тесттин аягы!

г) буйрук

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 5-11-класстар үчүн
түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан ѳздѳштүргѳн билимин жана учурдагы
жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.
1. 5-11-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"

