КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ

КЫРГЫЗ ТИЛИ

ВАРИАНТ № 5

3-класс

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:
Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.
Текстти көңүл коюп жакшылап окугула. Берилген тапшырмаларды тексттин негизинде аткаргыла.
Капар уста ээр чабат. Ал тал, теректи кыйып, андан тактай жасайт. Ээрдин бөлүктөрүнүн үлгүлөрү
боюнча тактайды араалайт. Ээрдин босогосун, кашын чыгарып, аны тери менен каптайт. Кайыштан камчы
өрөт. Анын жасаган камчыларын чет өлкөлүктөр биринчилерден болуп сатып алып кетишет.
№ 1. Ачык муундардан түзүлгөн сөздү тапкыла.
а) тактай
б) камчы
в) тери
г) менен
№ 2. Илик жөндөмөсүндө турган ат атооч сөз кайсы?
а) ал
б) анын
в) андан
г) аны
№ 3. Жандуу жалпы атты тапкыла.
а) ал
б) уста
в) ээр
г) терек
№ 4. Текстте берилген туюк муундуу сөздөрдүн санын аныктагыла.
а) 3 сөз
б) 2 сөз
в) 4 сөз
г) 5 сөз
№ 5. Чыгыш жөндөмөдө турган сөздү тапкыла.
а) ээрдин
б) теректи
в) тактайды
г) кайыштан
№ 6. 6 тамга, 7 тыбыштан турган сөздү тапкыла.
а) ээрдин
б) араалайт
в) боюнча
г) каптайт
№ 7. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн саны канча?
Ал тал, теректи кыйып, андан тактай жасайт.
а) үч жөнөкөй сүйлөм
б) эки жөнөкөй сүйлөм
в) бир жөнөкөй сүйлөм
г) эки татаал сүйлөм

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ

№ 8. Тексттин ичиндеги кыймыл-аракетти билдирген сөздөр этиштин кайсыл чагын көрсөтүп жатат?
а) учур чак
б) өткөн жана учур чак
в) келер чак
г) өткөн жана келер чак
№ 9. “Биринчилерден” сан атоочтун кайсы түрү?
а) эсептик сан атооч
б) иреттик сан атооч
в) бөлчөк сан атооч
г) чамалама сан атооч
№ 10. Уңгулаш сөздөрдү тапкыла.
а) ал, ага, аны, андан
б) терек, тактай, тери
в) жасайт, өрөт, каптайт
г) камчы, камчыларын
ТЕСТТИН АЯГЫ
Тестти баалоо:
Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.
Жалпы: 10 балл
Баллдар
1 – 4 балл үчүн
5 – 6 балл үчүн
7 – 8 балл үчүн
9 – 10 балл үчүн

Баасы
«2»
«3»
«4»
«5»

