Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

КЫРГЫЗ ТИЛИ
(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

№3 вариант

5-класс
№1. Сан атоочко берилүүчү суроолорду белгиле.
а) ким? эмне? кимдер? эмнелер?
б) канча? нече? канчанчы? канчоо?
в) кандай? эмне кылат? кайдан?
г) кимге? эмнеге? кайда? кайсы?
№2. Сан атооч заттын … билдирет.
а) көлөмүн
б) атын

в) санын

г) формасын

№3. Иреттик санды белгиле.
а) элүү
б) элүүнчү

в) элүүдөй

г) элүүлүк

№4. Иреттик санды белгиле.
а) алты
б) алтынчы

в) алтыдай

г) алтылык

№5. Сүйлөмдөгү сан атоочту белгиле.
Уулжан үчүнчү партада отурат.
а) Уулжан
б) үчүнчү

в) партада

г) отурат

№6. Берилген сан атоочтордун составы боюнча түрүн белгиле.
1998, 155, 25, 240
а) жөнөкөй сан атооч
б) иреттик сан атооч
в) татаал сан атооч
г) татаал эмес сан атооч
№7. Суроого туура жоопту белгиле.
– Бул кызматта качантан бери иштейсиз?
–... (2010-) бери иштейм.
а) эки миң онунчуда
в) эки миңинчи ондон

б) эки миңден онунчудан
г) эки миң онунчудан

№8. Суроого туура жоопту белгиле.
– Сиз кайсы үйдү издеп жүрөсүз?
–... (32-).
а) отуз экинчиде
в) отуз экинчиси

б) отуз экинчиге
г) отуз экинчини

№9. Суроого туура жоопту белгиле.
– Сенин үй номуруң кандай?
–... (35).
а) отузунчу беш
б) отуз беш

в) отуз беште

г) үч беш

№10. Туура берилген сөздү белгиле.
а) сегизөө
б) тогузоо

в) оноо

г) бешөө

Тесттин аягы!

Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо
критерийлери
Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн
түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан ѳздѳштүргѳн билимин жана учурдагы
жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.
1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – “берилген 4 варианттын ичинен 1 гана
туура жоопту тандоо” форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :
Балл
3 баллдан аз
4-5 балл
6-7 балл
8-10 балл

Баа
"2"
"3"
"4"
"5"

