Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№3 вариант

8-класс

____________________________________________________________
№1. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.
Аба ырайы бузулгандыктан, учак убагында учпай калды.
а) аба ырайы
б) учак
в) убагында

г) учпай калды

№2. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.
Илгери беш бир тууган заңгыраган сарайда жашаган экен.
а) жашаган экен
б) заңгыраган
в) бир тууган

г) сарайда

№3. Сүйлөмдүн баяндоочун белгиле.
Менин апам мектепте мугалим болуп иштейт.
а) апам
б) мугалим

в) иштейт

г) менин

№4. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Алмаз сууга баратат.
в) Алмазга күчүгү жагат.

б) Алмаз эчак эле келген.
г) Алмаз акылдуу жигит.

№5. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Сапар класста отурат.
в) Сапарга досу келди.

б) Сапар сылык окуучу.
г) Сапар эртең келет.

№6. Аныктоочтун милдетин зат атооч аткарган сүйлөмдү белгиле.
а) Иштер ойдогудай жүрүп жатабы?
б) Он беш жашынан ырдай баштаган.
в) Кандай китептер жарык көрүп жатат?
г) Бактын жалбырактары түшө баштады.
№7. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
Аныктооч ээ татаал баяндооч
а) Жыпар жыттуу гүлдөр бул жакта экен.
в) Эртең баарыбыз бирге баралычы.

б) Кызыл түс сага жарашпайт экен.
г) Бул концерт мага абдан жакты.

№8. Бышыктоочтун суроолорун белгиле.
а) Кандай? Кайсы?
в) Ким? Эмне?

б) Кимдин? Эмненин?
г) Качан? Каякка?

№9. Cүйлөмдөгү баяндоочтун суроосун белгиле.
Жайында түн кыскарат, күн узарат.
а) Эмне болот?
в) Кандай учур?

б) Кайсы кезде?
г) Эмне кылган?

№10. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
Ээ толуктооч баяндооч
а) Эртең досум менен тоого чыгам.
в) Апам майды камырга кошту.

б) Бизге баары кол чабышты.
г) Энени сыйлаган жаман болбойт.

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"

