Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№3 вариант

9-класс
№1. Жалпы аттарды белгиле.
а) Бишкек, Нооруз, Курман айт
в) "Эл агартуу", "Асаба", "Обон"

б) Комуз, тегирмен, калем сап
г) Камчыбек, Тилек, Улукбек

№2. Энчилүү аттарды белгиле.
а) Курман айт, XXII съезд, 1-Июль
в) Алайлык, «Кыргызкитеп», 8-май

б) "Кыргыз Туу", "Асаба", Талас
г) Асанбайлык, Курманбек, Асаба

№3. Энчилүү аттарды белгиле.
а) Орозо айт, XXII олимпиада, 1-Июль
в) "Эркин-Тоо", "Асаба", "8-Март"

б) Аксуулук, «Кыргызбасма», 1-май
г) Аксылык, Каныбек, Асанбай

№4. Жалпы зат атооч сөздү белгиле.
а) Гүлчамбар, дарыя, шаар, гүлбакча
в) Ата Мекен, көл, ата-эне, Чычкан

б) Нарын, алайкуулук, Талас, Ак-Суу
г) Кылыч, Азамат, Эсенжан, адилет

№5. Түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Келечекте Ысык-Көлдө жыл сайын фестивалдар өткөрүлөт.
б) Бир кезде Ысык-Көлдү Жыт-Көл, Туз-Көл деп аташкан.
в) Көлдүн климаты мелүүн, абасы таза, нымдуу.
г) Ысык-Көлдө, «Келечек» лагеринде, чоң фестиваль өтөт.
№6. Түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) «Ийгиликтүү жаштар – ийгиликтүү өлкө» долбоорун кабыл алдык.
б) Азыркы муун, өзгөчө жаштар, максатына жетүүгө умтулушат.
в) Өспүрүмдөрдү, жаштарды сергек жашоого үндөө керек.
г) Өспүрүмдөрдүн, жаштардын күн тартибине өзгөчө көңүл бөлөбүз.
№7. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
а) Бектур досу менен жүрүптүр.
в) Мени тышта иним күтүп калды.

Толуктооч бышыктооч ээ баяндооч
б) Жоопко баары туура келди.
г) Эртең эрте турушубуз керек.

№8. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
а) Атам кечинде сени күтүптүр.
в) Аманбай досу менен жүрүптүр.

Ээ бышыктооч толуктооч баяндооч
б) Жоопко баары туура келди.
г) Энени кудай өзгөчө жаратыптыр.

№9. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.
а) Эмил досум өзүмө окшош.
в) Ак түс көңүлдү көтөрөт.

Аныктооч ээ толуктооч баяндооч
б) Аларды баары күтүп жатышыптыр.
г) Апам ысык сүттү чайга куйду.

№10. Бир өңчөй ээ катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Көчөлөрдө да, гүлбакчаларда да гүлдөр жайнайт.
б) Биздин Атабек маданияттуу, билимдүү адам.
в) Биздин шаарларыбыздын көчөлөрү түз, кенен.
г) Арстан, жолборс, түлкү – жапайы жаныбарлар.
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"

