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

КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 4

4-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Алфавит тартиби боюнча жайгашкан сөздөр кайсылар?
а) жибек, жууркан, жумуртка, жылдыз
б) жылдыз, жибек, жумуртка, жууркан
в) жибек, жумуртка, жууркан, жылдыз
г) жумуртка, жууркан, жибек, жылдыз
№ 2. Муунга туура бөлүнгөн сөздөрдүн катарын тапкыла.
а) галс-тук, ком-плект
б) гал-стук, ком-плект
в) гал-стук, комп-лект
г) галс-тук, комп-лект
№ 3. Жекелик сандагы ат атоочтон түзүлгөн сүйлөмдү тапкыла.
а) Алардын жумуштары каралып жатат.
б) Андан көп нерсе сурай алган жокмун.
в) Биздин мекенибиз – Кыргызстан!
г) Сиздер үйгө кире бериңиздер.
№ 4. Мезгил тактооч менен толуктагыла.
Кыргыз элим ... гүлдөп өсөт.
а) жайкалып
б) тоодой
в) дүйнөдө
г) эртең
№ 5. Белгиленген этиш сөз кайсы жакта тургандыгын аныктагыла.
Биз жумасына бир китептен үйүбүзгө алып окуп турабыз.
а) 2-жак сылык түрдө
б) 2-жакта
в) 1-жакта
г) 3-жакта
№ 6. Кайталанма зат атоочторду ат атоочтор менен алмаштыргыла.
Сапар уста ээр чабат. Сапар тал, теректи кыйып, андан тактай жасайт. Сапардын жасаган камчыларын
чет өлкөлүктөр да алып кетишет. Сапарга айылдаштары дайыма ишеним көрсөтүшөт.
а) ага, муну, буга
б) ал, анын, ага
в) ал, аны, ага
г) бул, мунун, буга
№ 7. Тактооч-антоним сөздөрдү тапкыла.
а) өйдө-ылдый
б) арык-семиз
в) келди-кетти
г) кайгы-муң
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№ 8. Текст түзүлө тургандай кылып ирээти менен жайгаштыргыла.
1. Карапага шамал тийген сайын бу-булап күңгүрөйт.
2. Дыйкан түлкүнү чочутуу үчүн карапаны асып койду.
3. Түлкү дыйкандын тоогун уурдоого кынык алды.
4. Түлкү келип күүлдөгөн эмне экенин издейт.
а) 2, 4, 1, 3
б) 3, 2, 1, 4
в) 3, 1, 2, 4
г) 1, 2, 4, 3
№ 9. Орун тактоочторду тапкыла.
Малчылар жайында жогору көчөт, күзүндө төмөн түшөт.
а) күзүндө
б) жайында
в) жогору, төмөн
г) көчөт, түшөт
№ 10. Татаал тактооч катышкан сүйлөмдү тапкыла.
а) Азыр кыргыз тили сабагы болуп жатат.
б) Жүргүнчүлөр кечке маал жолго чыгышты.
в) Жакында ата-энелер чогулушу болот.
г) Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгула.
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»

