Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№3 вариант

11-класс
№1. Берилген сөздөрдүн түрүн белгиле.
Беш жылдык, старчын, болуш
а) неологизм
б) архаизм

в) синоним

г) антоним

№2. Сөз айкашынан архаикалык сөздү белгиле.
а) алдынкы окуучу
б) алдынкы жумушчу
в) алдынкы пионер
г) алдынкы катар
№3. Сөздөрүн түрүн белгиле.
Аба жолу, автоунаа, атуулдук укук.
а) неологизм
б) архаизм

в) лексика

г) антоним

№4. Неологизм сөздү белгиле.
а) комсорг
б) колхоз

в) карыя

г) кредит

№5. Берилген фразеологизмдин маанисин белгиле.
Оозу-мурдунан түшкөндөй
а) абдан сонун
б) эң татынакай
в) абдан окшош

г) эң башкача

№6. Сүйлөмдү фразеологизм менен толукта.
Үйдүн ичи ... тыптынч.
а) эч ким жоктой
б) баары уктап жаткандай
в) кулак-мурун кескендей
г) бир нерсе болгондой
№7. Макалды белгиле.
а) Эмгекчилерибиз ыраазы болушту.
в) Келгиле, биз дагы ак эмгектенели.

б) Ар бир адам эмгектениши керек.
г) Адам эмгеги менен даңкталат.

№8. Макалды белгиле.
а) Ач кадырын ток билбейт.
в) Ач көз дүнүйө жыйнайт.

б) Балдар ата-энесин сыйлайт.
г) Ток адамдын маанайы жакшы.

№9. Төмөндөгү сүйлөмдөр кайсы стилде жазылган?
Бул кош терек азыр да ошол жерде. Мунун бир укмуштуу касиети бар. Алар бөтөнчө өңдүү,
тил бүткөндөй жандуу теректер. Күнү-түнү тынбай жалбырактары дирилдеп,
теректерден ар кандай үндөр чыгып шуулдайт.
а) оозеки стиль
б) көркөм стиль
в) илимий стиль
г) публицистикалык стиль
№10. Сүйлөмдөгү асты сызылган туюнтма эмнени билдирип турат?
Ал азыр ашка аралашып калды.
а) чоңоюп калгандыкты
б) казан-аякка аралашкандыкты
в) оорудан айыккандыкты
г) тамакты жактырбагандыкты
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 5-11-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"

