Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

6-класс
№3 вариант
_______________________________________________________________
№1. Тактооч сөздөрдү белгиле.
а) жыгач челек, калың килем
в) жумшак жыгач, кийиз өтүк

б) таппай калды, келип кетти
г) тез чуркады, кечинде келди

№2. Мезгил тактооч катышкан сөз айкашын белгиле.
а) ар дайым ойлойм
б) аста кирип келди
в) болушунча ала кел
г) ылдам келе жатат
№3. Мезгил тактоочторду белгиле.
а) аз-маз, жапжалгыз, көп-көп
в) тез, акырын, эптеп-септеп

б) мурда, жакында, өткөндө
г) өйдө-төмөн, жакын, жогору

№4. Орун тактооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Сууну көп кечсе – балчык болот, сөздү көп айтса тантык болот.
б) Тарыхка кириш кыйын, чыгыш оңой.
в) Тар жерде табышкан, кең жерде келишет.
г) Алдыга жылган – ашуу ашат дейт
№5. Антоним тактоочторду белгиле.
а) жайды-жайлай, ылдам-эрте
в) айлап-жылдап, анда-мында

б) өйдө-төмөн, аздыр-көптүр
г) өйдө-жогору, бүгүн-эртең

№6. Сүйлөмдөгү орун тактоочту белгиле.
Асан төмөн карай келе жаткан адамды көрдү.
а) жаткан
б) төмөн

в) карай

г) көрдү

№7. Орун тактоочту белгиле.
а) ар качан
б) эрксизден

в) көзмө-көз

г) ары-бери

№8. Тактоочторду жасоочу мүчөлөрдү белгиле.
а) -лай,-лата, -лап, -чалык
б) -лык, -луу, -гылт, -ыш
в) -чы, -кана, -мар, -гынчы
г) -дыр, -уу, -ган, -са
№9. Мезгил тактооч катышкан суйлөмдү белгиле.
а) Силер мага тез келгилечи!
б) Баарыӊар бирге иштегиле.
в) Бүгүн эрте туруш керек.
г) Сиз шашпай сүйлөӊүзчү.
№10. Орун тактооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Сен азыр келе бересиңби?
б) Сен шашпай турсаӊ болот.
в) Сагындын аты артта калды.
г) Салкын, мага жалгыз жолук.
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"

