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КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 3

3-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Сөз айкашын тапкыла.
а) беш китеп
б) бешинчи
в) китептин
г) китепке жаз
№ 2. Сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.
«Терди, Аида, бакчадан, көп, алма».
а) Аида бакчадан алма көп терди.
б) Бакчадан Аида алма көп терди.
в) Аида бакчадан көп алма терди.
г) Көп алма Аида бакчадан терди.
№ 3. Сүйлөмдү толуктагыла.
Капардын эмгегине ата-энеси абдан …
а) кайгырышты
б) капаланды
в) кубанышты
г) кубанды
№ 4. Каткалаӊ үнсүздөрдөн түзүлгөн сөз кайсы?
а) жоолук
б) бешик
в) көмүр
г) кашык
№ 5. Сүйлөм айтылыш максатына карай … болуп бөлүнөт.
а) Энчилүү ат жана жалпы ат
б) Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр
в) Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөр
г) Жалаң жана жайылма сүйлөмдөр
№ 6. Жай сүйлөмдү белгилегиле.
а) Тынч отур
в) Сабак окуп жатам

б) Үйгө барасыңбы
г) Жашасын тынчтык

№ 7. Үтүр белгиси кайсы сөздөрдөн кийин коюлат?
Жаз келди мал тоюнду жазгы эмгек башталды.
а) мал, жазгы
б) келди, тоюнду
в) тоюнду, башталды
г) келди, башталды
№ 8. Кайсынысы зат атооч жана этиштен турган сөз айкаштары болот?
а) кыш да келди
б) кышкы суук
в) ызгаардуу кыш
г) кыш келди
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№ 9. Сүйлөмдөгү этиштерди тапкыла.
Жайдын ысыгында тоолордун тынчтыгын бузган суулардын үнү угулбайт.
а) жайдын ысыгында
б) тынчтыгын бузган
в) суулардын үнү
г) бузган, угулбайт
№ 10. Ыр саптары түзүлө тургандай кылып ирээти менен койгула.
1. Көрөлү аяз атаны
2. Жерди чиет чапаны
3. Кызыл мурут ак каштуу
4. Кебездей экен сакалы
а) 2, 4, 3, 1
б) 4, 2, 3, 1
в) 3, 2, 4, 1
г) 1, 2, 3, 4
ТЕСТТИН АЯГЫ
Тестти баалоо:
Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.
Баллдар
1 – 4 балл үчүн
5 – 6 балл үчүн
7 – 8 балл үчүн
9 – 10 балл үчүн

Баасы
«2»
«3»
«4»
«5»

