
Кыргыз тили жана адабияты боюнча 2019-2020 окуу жылына мамлекеттик 

сынактын  болжолдуу тесттери 

 юридикалык факультет   (В2 денгээли)   

 

1.Кыргыздардын эң бир касиеттүү жеринин бири болуп  Ысык-Көл эсептелет.  

А. ыйык    В. кооз 

Б. бийик    Г. белгилүү 

2.Кыргыз элинин мыкты салты – санжыраны сактоо жана өз балдарына жеткизүү. 

А. жомок         В. тарых                                      

Б. ата-тегин айтуу Г. ооз эки чыгарма 

3.Кожомкул балбан  кедей  уй-бүлөдө өскөн экен. 

А. жаман адам В. чоң үй-бүлө 

Б. колунда жок Г. ачка үй-бүлө 

4.Ар кимдин  иши илгери болсун деп кааласаң , өзүңдүн да ишиң илгерилейт. 

А. каалаганы өзүнө буйрусун В. каалоо тилеги орундасын 

Б. эмне айтса аткарылсын Г. иши оңолуп жүрсүн 

5.  Туугандарың, досторуң менен чай ичип, чер жазып отурсаң кандай керемет. 

А. ырахаттануу    В. жалкоолук 

Б. көнүлдүү отуруу   Г. иштебей отуруу 

6.Кыргыздардын жана башка түрк элдердин  байыркы турак  жайы . 

А. чатыр В. сарай 

Б. боз үй Г. таш там 

7.  Бул киши - эшек такалап эле  жүрөт. 

А. бош адам В. жумушсуз адам 

Б. колунда жок Г.  жалкоо адам 

8. Суунун атасы-булак, сөздүн атасы- кулак. 

А. жерден чыккан суу            В. көл 

Б. арык Г. чөл 



9.Ушул Айгулдүн күлү  додо  болгон жок. 

А. жаман адам           В. бир жерде отурбаган      

Б. колунда жок Г.отуну жок 

10.Калк  айтса калп айтпайт. 

А. эл  В. көп кишилер 

Б. кошуна    Г. отурум 

11.Кедейдин  байлыгы – анын ден соолугу. 

А. жарды В. бечара 

Б. жаш Г. орто жаштагы адам 

12. Жакшы иш- сууга чөкпөйт. 

А. туура В. оңой 

Б. жеңил Г. пайдалуу 

13.Көпчүлүк  болсо иш тез бүтөт. 

А. бир канча адамдардын тобу В. орун 

Б. кошуна Г. үй-булө 

14. Ой – сөздүн булагы. 

А. бирөөнүн  сөзү В. ичинен элестетүү 

Б. макал Г.маселе 

15.Биздин атабыз өтө кызганчаак  адам. 

А. жакшы ниеттүү В. көралбас адам 

Б. сабырдуу Г. өзүмчүл 

16. Кыргыз мунайзат – мунайдын  наркын көторүп салды. 

А. баалуулук В. акча 

Б. көлөм Г. насыя 

17.Кыргыздардын эң таттуу тамагы  бешбармак. 

А. майда ттурааган эт В. нарын 

Б. камыр менен эт Г. бышкан майда ттурааган этке камыр,чык 

18.Адилет сөз - ачуу сөз. 



А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

19.Бакыттын негизи - биримдик. 

А. таалай В. тилектин ойдогудай орундалышы 

Б. байлык Г. денсоолук 

20.Душмандын мактоосуна ишенбе. 

А. жаман адам В. кас 

Б. кошуна Г. кембагал 

21. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Тил жоголбойт! 

Жоголсо жоголот дил! 

Тукумуң да, тууруң да жоголот бил! 

22.Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Тил – көпүрө илим менен билимге, 

Тил адамга кубат берет өмүрдө. 

23.Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Адамда болсо эки жаман сапат, 

Андайды кутман Элик, тез алыстат. 

24.Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Кош сүйгөнүм коштошоордо жалынба, 

Сен жакшы элең мен сүйө элек чагыңда. 

25.  Соңку  саптар кайсы чыгармадан? 

Көкөтөй ашы болот деп, 

Кытайга кабар жеткенде. 

26. Махмуд Кашгари өз эмгегинде эмне тууралуу жазган? 

27. Ч.Айтматовдун “Тоолор  кулаганда” аттуу чыгармасындагы башкы каармандын аты? 

28. Кириск аттуу каарман кайсы жана кимдин чыгармасында кезигет? 

29.Ч.Айтматовдун өзгөчөлүгү: 



30. Кимге таандык сөздөр? 

Биринчи байлык – ден соолук, 

31.Экинчи байлык – ак жоолук 

Жамандыкты амандык жеңет. 

Оору эмгектен качат, эмгек көнүлдү ачат. 

32. Асманда бар, көктө жок. 

Саманда бар, чөптө жок. (С)________________ 

33. Төрдө жок, бурчта бар. 

Пиязда жок, мурчта бар. _________________ 

34. Тамгада жок, арипте бар. 

Маликте жок, талипте бар. __________________ 

35. Жетиде жок, экиде бар. 

Түндө жок, күндө бар._____________________ 

36. Боз үйдө жок, там үйдө бар. 

Эски үйдө жок, жаңы үйдө бар.______________ 

37. Сайрайт дайым жазында, топусу бар башында. 

38. Денесин жерге жашырган, сабагын жерден ашырган?_____________ 

39. Ак , бирок кант эмес, таттуу, бирок бал эмес?______________ 

40. Узун кулак, алан көз, жарык эрин, агыш төш. 

Коркоктугу жанда жок, дабыш чыкса турбайт эч. 

 

41.Акча алып жумушка киргизем деген  адам? 

А. паракор 

Б. жабырлануучу 

В. алдамчы 

42.Чет өлкөдөкү биздин өкүл? 

А. элчи 

Б. бизнесмен 



В. конок 

43. Сот убагында эки тарап бир пикирге келгенде? 

А. элдешүү 

Б. чогулуу 

В. түшүнүү 

44.Адилет чечимди соттон ким чыгарат? 

А. прокурор 

Б. сот 

В. жактоочу 

45. КР белгилүү юристтер? 

А. Ч.Баекова, Ч.Арабаев, Ж.Бокоев 

Б. Т.Койчуеев, И.Ахунбаев, А.Исманкулов 

В. К.Иманалиев, С.Жээнбеков, Д.Ильич 

46.Бала төрөлгөндө кандай документ берилет? 

А. төрөлгөн тууралуу документ 

Б. төрөлгөн тууралуу  күбөлүк 

В. маалымдама 

47. Күйөсүнөн  ар дайым  токмок жеп жүргөн аял эмнеден өтүш керек? 

А. сот-медициналык экспертизадан 

Б. туугандардын астынан 

В. бейтапканадан 

48. Соттун  эң негизги маанилүү бир сапаты? 

А. адилеттүүлүк 

Б. билгичтик 

В. маалыматтуулук 

49. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында  башкы прокурор болуп иштеп 

келген айымдар? 

А. Ч. Жакупова 

Б. А.Салянова 



В. Б.Акаева 

50.Сүйлөмдүү туура аяктагыла 

Ууру  тойгончо  жеп  ___________________________________ 

А. сүйүнөт 

Б. карганат 

В. кыймылдайт 

51.Кылмыштарды  алын алуу________________________________ 

 А. укук органдардын милдети 

Б.  үй-бүлөнүн  милдети 

Б. президенттин милдети 

52.Конституциялык соттун чечими акыркы чечим, ал ...... жатпайт. 

А. даттанууга 

Б.  аткарууга 

В. кайрадан ачууга 

53. Кылмыш иши боюнча Эң акыркы чечимди ........ чыгарат. 

А. райондук сот 

Б. жогорку сот 

В.  шаардык сот 

54.Биздин өлкөдө жерге карата........... киргизилди 

А. жеке менчик 

Б. акционердик менчик 

В. муниципалдык менчик 

55.Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде........... жок 

А. ыйман 

Б. арман 

В. акыл 

56.Укуктарын  сактоо үчүн биздин жарандарга ......... жетпейт 

А. укуктук  сабаттуулук 



Б. адептүүлүк 

В. ыймандуулук 

57. Туура вариантын тандагыла 

Акыйкатчыл адам ......... адам. (Жан Жак Руссо) 

А. бактылуу 

Б. бай 

В. кыйын 

58.Адилет соттун кылычында ........ жок.  (Жозеф Местер) 

А. кеп 

Б. кын 

В. амал 

59.Акыйкатсыздык өкүм сүргөн жерде ....... жок, ......... жок  жерде – акыйкатсыздык  өкүм 

сүрөт. (Иоган  Зейме) 

А. эркиндик 

Б. байлык 

В. адамкерчилик 

60.Алы жок акыйкат – бечара, акыйкатсыз кара күч....... (Блез Паскаль) 

А. акмактык 

Б. зулумдук 

В. амалдуулук 

61.Капастагы   канаттуу .............. ажыраган жандык. (Генри Бичер) 

А. кептен 

Б. канатынан 

В. амалынан 

62. Капаста булбул ......... (Томас Фуллер) 

А.  сацрабайт 

Б. ойнобойт 

В. бийлебейт 

63.Кедейлер акыйкатты издеп жүрүшсө........ акыйкаттан качып жүрүшөт.  



А. байлар 

Б. бизнесмендер 

В. амалдуулар 

64.Куугунтук жеп, ыдык көргөн.......... дайыма коргош керек.  

А. кепти 

Б. чындыкты 

В. ойду 

65.Жакшы адам иш үстүндө, жаман адам_______ үстүндө 

66.Жаш келсе – ишке, кары келсе-_______________ 

67.Жашка кызмат, карыга___________ 

68.Иши жоктун____________ жок 

69.Иш бар жерде___________ бар 

70.Эл ичи – өнөр___________ 

71. Эсептешкен__________ болбойт 

72.Эсептешкен дос______________ 

73.Тирилигиң – зор_____________ 

74.Балалуу үй - базар, баласыз үй____________ 

75. Адам болмок аста-аста, айбан болмок __________________ 

76 Макал атасы –сөз, мата атасы__________________________ 

77.Байлык мурат эмес, жоктук    _________________ ________ 

78.Жакшы сөз – суу, жаман сөз __________________________ 

79.Агын сууда_________________________________________ 

80.Справка_________________________ 

81.Характеристика__________________ 

82.Обьяснительная записка_____________ 

83.Служебная записка__________________ 

84. Счет на оплату_____________________ 

85.Квитанция_________________________ 



86.Граница___________________________ 

87.Правительство_____________________ 

88.Выборы__________________________ 

89.Гражданин________________________ 

90.Патриоты_________________________ 

91.Производство_____________________ 

92.Официальный визит_________________ 

93.Экономить_________________________ 

94.Известная личность__________________ 

94.Запрет на ввоз ______________________ 

95.Государственные награды_____________ 

96.Международные отношения__________________ 

97.ЕЭС 

98.ООН 

99.СНГ 

100.ШОС 

 

Түзгөн – факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасынын кафедра башчысы, 

профессор Г.К. Осмоналиева. 

 

 

 


