Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

6-класс
№4 вариант
_______________________________________________________________
№1. Белгиленген сөздөр кайсы суроого жооп берет?
Муратаалы комузда жана кыл кыякта 100гө жакын элдик күүлөрдү аткарган.
а) Эмненин?
б) Эмнеде?
в) Эмнеден?
г) Эмнени?
№2. Байламта сөздү белгиле.
а) жаңы
б) жан

в) жана

№3. Кызматчы сөздөрдү белгиле.
а) ат атооч, зат атооч, сан атооч
в) куранды сөз, кош сөз, кошмок сөз

б) байламта, бөлүкчө, жандооч
г) каратма сөз, сан атооч, сырдык сөз

№4. Шилтеме ат атооч сөздү белгиле.
а) сен, сиздер, силер
в) кайсы? кана? канча?

б) ошол, ушул, тиги
г) өзүң, өзү, өзүлөрү

№5. Жактама ат атооч сөздү белгиле.
а) мен, силер, алар
в) ким? нече? эмне?

б) ушул, ошол, бул
г) өзүм, өзүңүз, өзү

№6. Сүйлөмдөн сан-өлчөм тактоочту белгиле.
Атың арык болсо бир чап, отунуң аз болсо бир жак.
а) жак
б) чап
в) аз

г) жаш

г) бир

№7. Асты сызылган тактоочтун түрүн белгиле.
Алар көзмө-көз сүйлөшүп, чечишип алышканына ыраазы болушту.
а) орун тактооч
б) мезгил тактооч
в) сан-өлчөм тактооч
г) сын-сыпат тактооч
№8. Сүйлөмдөгү орун тактоочту белгиле.
Асан төмөн карай келе жаткан адамды көрдү.
а) жаткан
б) төмөн
в) карай

г) көрдү

№9. Тактоочторду жасоочу мүчөлөрдү белгиле.
а) -лай,-лата, -лап, -чалык
б) -лык, -луу, -гылт, -ыш
в) -чы, -кана, -мар, -гынчы
г) -дыр, -уу, -ган, -са
№10. Сын-сыпат тактооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Сейилдеп жүрүп, кеч келдик.
б) Сайкал артта калып калган.
в) Сапарга өтүк чак келиптир.
г) Санжар ошол замат түшүндү.
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"

