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9-класс(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)  боюнча  тест 

 

1)Бир өңчөй толуктооч катышкан сүйлөмдө белгиле.  

а)Айжан сылык, назик кыз 

б) Сыймык көз айнегин,ачкычын үстөлгө койду  

в)Рустам баракка бир нерселерди жазды,чийди 

г) Айсезим сезимтал,кичипейил,жоош кыз 

2)Макалды белгиле. 

 а)Жакшы окууга аракет кылуу керек 

 б)Мугалимдер мектепке эрте келишет  

  в) Эмгек-дайра,билим-кеме 

  г)Сенин туулуп-өскөн жериң- Ата Журтуң 

3)Сүйлөмдун айкындооч мүчөлөрүн белгиле. Таежем былтыр мектепти бүтүрдү. 

а)таежем 

б)былтыр 

в) мектепти 

г)бүтүрдү 

4) Бөрү баласы ит болбойт. Сүйлөмдөгү бөрү деген сөз кайсы сөзгө синоним боло алат? 

А)короо 

Б) асман  

В) көпүрө 

Г)карышкыр 

5)Жалаң барыш жөндөмөдө турган зат атоочту тап. 

а) асманды ,китепти,баракты 

б)дүкөндөр,аялдамалар,шаарлар  

в)ага,мага,силерге 

г)энеме,айнекке,сабакка 

6) Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн белгиле.  Кимдир бирөө эшикти чертип калды. 

А)кимдир бирөө 

Б)бирөө, эшикти 

В) кимдир бирөө,чертип калды 

Г) эшикти,чертип калды 

7) Сүйлөмдөрдү бир өңчөй ээлер менен толуктагыла …..көчөт отургузушту. 

А)Мектеп,бөлмө,дарак  

Б)Аюу,жолборс,карышкыр 

В)Мен,сен биз 

Г)агам,иним,сиңдим 

8) Сүйлөмдөгү зат атооч сөз кайсы? Эртең силердикине таежемдер барышат . 

А)эртең  

Б)силердикине 

В)таежемдер 

Г)барышат 

9)Анын деген сөздүн сөз түркүмүн белгиле. 

А)зат атооч 

Б)этиш 

В)ат атооч 

г)сын атооч  

 

10)Бир өңчөй аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.  

А)Кутман шаарга да,айылга да бармай болду.  

Б) Акылай бүгүн, эртең зарыл иштерин бүтүрөт. 

В)Баланын агасы,эжеси,иниси келиптир. 



Г)Чолпондун,Айтургандын курбулары келишти. 

 

 

11) Суроолуу сүйлөмдү белгиле.  

А)Жаз мезгили сага жагабы? 

Б)Жаз мага жагат. 

В)Жадыраган жаз айы мартта башталат. 

Г)Жаз мезгили кандай керемет! 

 

12)Бир өңчөй аныктоочтор кайсы жөндөмөдө турат? 

Шириндин,Азиманын чачтары узун.  

А)атооч жөндөмөдө 

Б)илик жөндөмөдө 

В)барыш жөндөмөдө 

Г)жатыш  жөндөмөдө 

 

13) Пайдалуу деген сөздө канча муун бар? 

А)7 Б)8 В)3 Г)2 

 

14)Туура ташымалданган сөздү ажырат. 

А)пай-да-ла-нуу-га 

Б)па-йда-ла-нуу-га 

В) пайд-ала-нуу-га 

Г)пайд-ала-ну-уга 

 

15) Бышыктоочтун канча түрү бар? 

А)6 

Б)4 

В)2 

Г)3          

                           

16) Жалпылагыч сөздөрдү белгиле. 

А)камсыз кыл,эч нерсе,баары 

Б)булар,оюндар,чыгармалар 

В)баары,экөңөр,эч нерсе 

г) Барып келүү, милдети,жыйноо 

 

17) Көп чекиттин ордуна туура келген сөздү белгиле. 

Керим,Ырыс,Таалай……….сабакка кечигип калышты. 

А)эч нерсе      Б)экөөңөр     В)бардыгы       Г) үчөөң тең 

 

18)Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилегиле. 

А)Биздин тоолорубузда байырлап жүргөн жаныбарлар, булар:түлкү,бугу,карышкыр. 

б)Биздин тоолорубузда, байырлап жүргөн жаныбарлар, булар:түлкү,бугу,карышкыр. 

в)Биздин тоолорубузда байырлап,жүргөн жаныбарлар, булар:түлкү,бугу,карышкыр. 

г)Биздин тоолорубузда байырлап жүргөн жаныбарлар- булар:түлкү,бугу,карышкыр. 

 

19) Ойдун ырааттуулугун билдирген сөздөрдү белгиле. 

А) демек,акыры,көрсө,ошентип 

Б) деги,тескерисинче,менимче,балким 

В) алды менен, оболу, бир жактан 

Г) сөзсүз,сөз жок, ооба,албетте 

 

20) Сырдык сөз катышкан сүйлөмдү тап.  Баракелде,ушунтип иштеш керек. 



А)керек Б)иштеш В)ушинтип Г)баракелде 

 

21)Сырдык сөздөр сүйлөмдүн аягына келсе ,үтүр кайда коюлат? 

А)андан мурун Б)коюлбайт  В)андан кийин Г) эки жагына 

 

23) Түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдү белгиле . 

А)Жайыттан уйлар,койлор келишти. 

Б)Класстын президенти бизди тынч отуруубузду суранды. 

В)Айнур, Керимбайдын келини,быйыл ишке кирди. 

Г) Дүйнөдөгү кооз көл- Ысык-Көл. 

 

25)Сүйлөмдөрдү толукта.  1Айтор   2 кыскасы    3 да     4 ошентип 

А)… мен эртерээк келдим. 

Б) Мектепте …иш-чаралар кеч өткөрүлөт. 

В) ... китепти унутпагыла. 

Г)… биздикине келгиле.  

 

26)Кайсы сөз дефис менен жазылат? 

А)аба ырайы   Б)күндүр  түндүр   В)жаңы мектеп Г)тил кат 

 

27) Сөздөрдүн кайсынысы красивый дегенди билдирет? 

А)сулу  Б)суулуу В)сулуу Г)суучул 

 

28) Маанилеш сөздөрдү белгиле . 

А)намыс,өзгөчө Б) өмүр,жашоо  В)өнөр, өрөөн Г) чырпык,ынтымак 

 

27) Ката жазылган сөздү тап.  

а)жоптуу  Б)таанышуу  В)кыял Г) жайлоо  

 

28) Кайсы сөзгө созулма үндүүнү коюу керек? 

А) токой Б) жош В)оюн  Г)сонун 

 

29) Кайсы сөз айкашы тура эмес жазылган? 

А)белгилүү адам   Б)өмүр баяны  В)акылман акын Г)жакшы сапатар 

 

30) Асты сызылган сөзгө кайсы тыныш белгиси коюлат? Эрдин намысы эл намысы. 

А) үтүрлүү сызыкча   Б) үтүр  В) кош чекит  Г) сызыкча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Түшүнүк  кат 

 

       Окутуу   орус  тилинде   жүргүзүлгөн  мектептер үчүн  9-классы  боюнча кыргыз 

тилинен    тесттик тапшырмалар. Тесттик суроолор 30 тапшырманы камтыйт. 4 жооптун 

ичинен бир гана жоопту белгилей  турган тест тапршырмалардан турат. Ар бир тапшырмага 

жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура болуп саналат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


