КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ

КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 4

3-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Сүйлөмдүн ээсин тапкыла.
Дан эгиндери толук бышып жетилди.
а) дан эгиндери
б) дан
в) эгиндери
г) бышып жетилди
№ 2. Сүйлөмдүн баяндоочун көрсөткүлө.
Мен сүйүктүү кесибиме ээ болдум.
а) болдум
б) сүйүктүү
в) ээ болдум
г) кесибиме
№ 3. Айкындооч мүчө кайсы?
Күзүндө дан-эгиндер жыйналды.
а) күзүндө
б) дан
в) эгиндер
г) жыйналды
№ 4. Жалаӊ сүйлөмдү тапкыла.
а) Асан жолго чыкты.
б) Жаз келип калды.
в) Арыктан суу шылдырайт.
г) Эсен жакшы ырдады.
№ 5. Ачык муундардан түзүлгөн сөздү тапкыла.
а) айлана
б) алма
в) жарма
г) талаа
№ 6. Уӊгулаш сөздөр кайсылар?
а) апа, эне, эже, жеңе
б) айлана, айылчы
в) акылдуу, акылман
г) жоокер, жоолук
Текстти көңүл коюп жакшылап окугула. № 7 - № 10 суроолорду тексттин негизинде аткаргыла.
Бул токойдон өсүмдүктөрдүн баары жолугат. Андан асман тиреген карагайларды көрөсүң. Арчакайың бар. Четин өсөт. Арчалардын жыты буруксуйт. Ден соолукка пайдалуу, дары-дармек жасоочу кийик
оту, миң тамыр, бака жалбырак сыяктуу чөптөр өсөт. Кызыл-тазыл гүлдөр да бар.
№ 7. Тексттин ичинде канча жалаң сүйлөм бар?
а) 4 сүйлөм
б) 3 сүйлөм
в) 1 сүйлөм
г) 2 сүйлөм
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№ 8. Сүйлөмдүн кайсы түрүнө кирет?
Кызыл-тазыл гүлдөр бар.
а) жалаң
б) жайылма
в) татаал
г) суроолуу
№ 9. “Сыяктуу” – сөздөгү тыбыштардын жана тамгалардын санын көрсөткүлө.
а) 7 тамга, 8 тыбыш
б) 8 тамга, 6 тыбыш
в) 7 тамга, 7 тыбыш
г) 7 тамга 6 тыбыш
№ 10. Асты сызылган сөз кайсы жөндөмөдө турат?
Арчалардын жыты буруксуйт.
а) чыгыш
б) илик
в) барыш
г) табыш
ТЕСТТИН АЯГЫ
Тестти баалоо:
Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.
Жалпы: 10 балл
Баллдар
1 – 4 балл үчүн
5 – 6 балл үчүн
7 – 8 балл үчүн
9 – 10 балл үчүн

Баасы
«2»
«3»
«4»
«5»

