Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

5-класс

№4 вариант

№1. Чыгыш жөндөмөсү уланган сөздү белгиле.
а) тогуздай
б) алтыдан
в) алтыга

г) сегизде

№2. Сан атоочтун суроосун белгиле.
а) качан?
б) кандай?

в) канча?

г) кайсы?

№3. Эсептик санды белгиле.
а) төртүнчү
б) төрт

в) төрт чакты

г) төртөө

№4. Берилген сандын жазылышын белгиле.
1072
а) миң, жетимиш эки
б) жүз жети, эки
в) бир миң жетимиш эки
г) он жетимиш эки
№5. Заттын санын билдирген сөздөрдү белгиле.
а) калай, алтын, күмүш, темир
б) жакшы, жаман, кенен, жарык
в) жетимиш, элүү, токсон, жүз
г) кандай, кайсы, качан, канча
№6. Сүйлөмдөгү сан атоочту белгиле.
Уулжан үчүнчү партада отурат.
а) Уулжан
б) үчүнчү

в) партада

г) отурат

№7. Сүйлөмгө туура келген сөздү белгиле.
Сен ___ класста окуйсуң?
а) канчанчыда
б) кандайча

в) кайсынысы

г) канчанчы

№8. Суроого туура жооп бергиле.
– Канчанчы үйдө жашайсыз?
– ... (30-).
а) отузунчусу
б) отузунчуга

в) отузунчуда

г) отузунчуну

№9. Чамалама сан атоочтордун тизмегин белгиле.
а) беш-алты, он чакты
б) бештен бир, бешөө
в) төртөө, сегиз миң
г) эки жүз кырк төрт
№10. 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

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"

