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КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 3

4-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Ат атооч сөздөрдү тапкыла.
а) мен, тигил, апам, ошол
б) сен, алар, аныкы, бул
в) окуучу, алар, булар, ал
г) мунун, биздин, бешинчи
№ 2. Белгиленген ат атооч кайсы жак, кайсы сан экендигин белгилегиле.
Силер канаттууларга камкордук көрөсүңөрбү?
а) III жак, көптүк сан
б) I жак, жекелик сан
в) II жак, көптүк сан
г) I жак, көптүк сан
№ 3. Көптүк сандагы ат атоочтор кайсылар?
а) биз, силер, алар
б) биздин, алар, сиз
в) алар, сиздер, ал
г) силер, мен, алар
№ 4. Көп чекиттердин ордуна ылайыктуу ат атоочторду коюп жазгыла.
... элибиздин меймандостугу кандай сонун! Мейман келгенде дасторкон дүйүм тамакка толот. ... эмне гана
жок! ... болгон сыйын көрсөтүшөт.
а) Кыргыз, дасторкондо, ага
б) Биздин, анда, аларга
в) Биздин, анда, ага
г) Ал, менде, аларга
№ 5. Жекелик сандагы ат атоочтун сылык түрүн тапкыла.
а) биз
б) сиздер
в) алар
г) сиз
№ 6. Көптүк сандагы ат атооч катышкан сүйлөмдү тапкыла.
а) Сиздин китебиңизди алып турса болобу?
б) Алар жыл сайын Жалал-Абад курортунда эс алышат.
в) Анын окууга болгон кызыгуусу абдан жакшы.
г) Келечекте мен да апамдай дарыгер болгум келет.
№ 7. Кайталанма зат атоочторду ат атоочтор менен алмаштыргыла.
Асанбек бүгүн шаардан келди. Шаардан келип Асанбек тоого жөнөдү. Асанбекке тоонун абасы абдан
жагат. Асанбекти чоң ата жана чоң апасы күтүп жатышкан.
а) ага, аны ал
б) ал, буга, аларды
в) ал, ага, аны
г) аны, ага, аларды
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№ 8. Барыш жөндөмөдөгү жактама ат атоочту белгилегиле.
а) анын
б) анда
в) андан
г) ага
№ 9. Белгиленген сөздү кайсы ат атооч менен алмаштырса болот?
Мугалим класска киргенде ордуңдан туруп учураш!
а) Ал
б) Бул
в) Эже
г) Тигил
№ 10. Ашыкча сүйлөмдү тапкыла.
а) Биздин жерибиз тоолуу аймакта.
б) Жерибизде көп канаттуулар жашайт.
в) Алардын эң чоңу – бүркүт.
г) Алар аскадагы үңкүрлөргө уя салышат.
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»

