Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№4 вариант

8-класс

____________________________________________________________
№1. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
Ээ толуктооч баяндооч
а) Мен кантты чайга салдым.
в) Бүгүн сага жаңылык айтам.

б) Бизди эжем күтүп отурат.
г) Сени апаң чакырып жатат.

№2. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
Толуктооч бышыктооч ээ баяндооч
а) Бектур досу менен жүрүптүр.
в) Мени тышта иним күтүп калды.

б) Жоопко баары туура келди.
г) Эртең эрте турушубуз керек.

№3. Cүйлөмдөгү баяндоочтун суроосун белгиле.
Жазында күн жаайт, чөптөр өсөт.
а) Эмне болот?
б) Кайсы кезде?

в) Кандай учур?

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

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

№5. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Жанар жайлоого кеткен болчу.
в) Азат Улуктан улуу экен.

б) Жыргал быйыл мектепке барат.
г) Сабырдын мүнөзү жакшы.

г) Эмне кылган?

№6. Аныктоочтун милдетин зат атооч аткарган сүйлөмдү белгиле.
а) Пушкиндин ырлары кыргыз тилине которулган.
б) Кыргызстанда жети облус бар.
в) Чынгыз Айтматов - чыгаан инсан.
г) Канат кайра-кайра бара бериптир.
№7. Аныктоочтун милдетин сан атооч аткарган сүйлөмдү белгиле.
а) Тогуз-Торого көп буюмдар жөнөтүлдү.
б) Берметтер тогузунчу кабатта жашашат.
в) Тогузга чыкканда туулган жерине келет.
г) Тогуз коргоол шахматка окшоп кетет.
№8. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.
а) Кыздар
б) топ таш

Кыздар топ таш ойноп жатышат.
в) ойноп
г) ойноп жатышат

№9. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.
а) Алыстан
б) музыканын

Алыстан музыканын шаңдуу үнү угулууда.
в) шаңдуу үнү
г) угулууда

№10. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Аюу чээнге кирет эмеспи.
б) Аюу кышында уктайт экен.
в) Аюуга мамалагы келатат го.
г) Аюунун салмагы оор болот.
Тесттин аягы!
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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"

