Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору
КР ББИМ

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

№4 вариант

9-класс
№1. Кызматчы сөздөрдү белгиле.
а) ат атооч, зат атооч, сан атооч
б) байламта, бөлүкчө, жандооч
в) куранды сөз, кош сөз, кошмок сөз
г) каратма сөз, сан атооч, сырдык сөз
№2. Жандооч сөздү белгиле.
а) аркылуу
б) аябай

в) абдан

г) анткени

№3. Жандооч сөздү белгиле.
а) болбосо
б) себеби

в) бирок

г) сыяктуу

№4. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.
мүмкүн, жанына, менен, бирок
1. Жазуу тактасына бор ____ жазабыз.
2. Ал арабасынын ____ басып барды.
3. Мен шашып жөнөдүм, ____ жетпедим.
4. Мен сенин тоюӊа ____ кечигип келем.
а) 1 - менен; 2 - жанына; 3 - мүмкүн; 4 – бирок
б) 1 - менен; 2 -мүмкүн; 3 - бирок; 4 - жанына
в) 1 - менен; 2 - жанына; 3 - бирок; 4 – мүмкүн
г) 1 - мүмкүн; 2 - жанына; 3 - бирок; 4 - менен
№5. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.
бирок, жанына, менен, мүмкүн
1. Мен ага бардым, … айта албадым.
2. Сен эмнеге анын … басып келбедиң?
3. Күн ачылышы …, бирок жылыбайт го.
4. Күндүн ачылышы … жумушту баштайбыз.
а) 1 - жанына; 2 -менен; 3 - бирок; 4 – мүмкүн
б) 1 - менен; 2 - мүмкүн; 3 - бирок; 4 - жанына
в) 1 - мүмкүн; 2- бирок; 3 - жанына; 4 – менен
г) 1 - бирок; 2 - жанына; 3 - мүмкүн; 4 - менен
№6. Байламта сөздү белгиле.
а) жаңы
в) жана

б) жан
г) жаш

№7. Байламта сөздү белгиле.
а) гана
в) ооба

б) менен
г) сөзсүз
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№8. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.
боюнча, абдан, аркылуу, менен
1) Сиздин кабарыңыз ... келдим.
2) Жасаган тамагыңыз … даамдуу экен.
3) Курч балта … отунду жарып берген.
4) Аба мурун-ооз … өпкөгө барат.
а) 1 - аркылуу; 2 - боюнча; 3 -абдан; 4 - менен
б) 1 - менен; 2 - боюнча; 3 - аркылуу; 4 - абдан
в) 1 - боюнча; 2 - абдан; 3 - менен; 4 - аркылуу
г) 1 - боюнча; 2 - менен; 3 - аркылуу; 4 - абдан
№9. Байламта катышкан сүйлөмдү белгиле.
а) Тең-теңи менен, тезек-кабы менен.
б) Сүйүү менен жаша, күрөш менен өл.
в) Тил менен тикенди да аласың, балам.
г) Уйкучу менен жалкоо бир тууган.
№10. Сөз менен сөздү, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү, сүйлөм менен сүйлөмдү
байланыштыруучу байламталарды белгиле.
а) ажыраткыч
б) каршылагыч
в) байланыштыргыч
г) себеп-натыйжалаш
Тесттин аягы!
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"

