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

КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 5

4-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
№ 1. Сөз жасоочу мүчө уланган сөз кайсы?
а) ишиме
б) иштер
в) ишкана
г) иштин
№ 2. Татаал сүйлөмдү тапкыла.
а) Дос табышат, душман чабышат.
б) Мен Ош, Жалал-Абадда болгон эмесмин.
в) Атам кой, уй, эчки, жылкы багат.
г) Арчалар дайыма жапжашыл болуп турат.
№ 3. Сөздөрдүн синонимин тапкыла.
Жолдош, айыл, кооз
а) Дос, кыштак, көрктүү
б) Достук, шаар, көрктүү
в) Дос, калаа, сулуу
г) Курбу, колхоз, кооздук
№ 4. Төл сөздөрдү бөлүп көрсөткүлө.
‒ «Очокко жакканга ыңгайлуу болсун деп, агам экөөбүз отун камдап коёбуз», ‒ Азиз токтоо сүйлөдү.
‒ Апам иштен келгенде абдан ыраазы болуп, бизди мактайт.
‒ «А мен болсо, гүлдөргө суу куям …», ‒ энтиге сөзгө кошулду Асема
а) Апам иштен келгенде абдан ыраазы болуп, бизди мактайт.
б) Азиз токтоо сүйлөдү, энтиге сөзгө кошулду Асема.
в) А мен болсо, гүлдөргө суу куям …
г) Очокко жакканга ыңгайлуу болсун.
Текстти көңүл коюп окугула. № 5 – № 10 суроолорго тексттин негизинде жооп бергиле.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары салтанаттуу оюн-зоок, спорттук таймаштар жана маданий
иш-чаралар менен коштолуп өттү. Бул иш-чаранын салтанаттуу ачылыш аземи өтө жогорку деңгээлде
даярдалганын дүйнөнүн алтымыштан ашуун мамлекеттеринен келген меймандар да суктануу, тамшануу
менен айтышты. Муну менен дүйнө эли Кыргызстанды дагы бир жолу жакшы жагынан тааный алды. Кыргыз
элинин түптүү маданияты, кең пейилдиги, меймандостугу, улуттук оюндары жана улуттук тамак-ашы дүйнө
элине даңаза болду.
№ 5. Берилген текст тексттин кайсы түрүнө кирет?
а) айтып берүү
б) сүрөттөө
в) баяндоо
г) ой жүгүртүү
№ 6. Кош сөздөрдү тапкыла.
а) өтө жогорку, ачылыш аземи
б) оюн-зоок, иш-чара, тамак-аш
в) кең пейил, дүйнө эли
г) спорттук таймаш, улуттук оюн

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

№ 7. Бир өңчөй баяндооч катышкан сүйлөмдү тапкыла.
а) 1-сүйлөмдө
б) 2-сүйлөмдө
в) 3-сүйлөмдө
г) 4-сүйлөмдө
№ 8. Биринчи сүйлөмдөгү сөздөрдүн санын аныктагыла.
а) он алты
б) он беш
в) он жети
г) он төрт
№ 9. Иреттик сан атооч кайсы?
а) алтымыштан
б) бир
в) экинчи
г) жогорку
№ 10. Асты сызылган сөз кызматчы сөздөрдүн кайсы түрү?
а) жандооч
б) бөлүкчө
в) сырдык сөз
г) байламта
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»

