
Жусуп  Баласагын атындагы КУУ 

Мамлекеттик сынакка - кыргыз тили жана адабият боюнча В2 тайпаларга   Укук 

таануу жана Бажы кызматы  адистиги боюнча  болжолдуу  тесттик тапшырмалар 

Адистешкен суроолор: 

 

1.Соттун акыркы  чечими? 

А.буйрук 

Б.өкүм 

В. чечим 

 

2.Мыйзамсыз кылган ишке акчалай жаза? 

А.күзөт   Б.төлөм  В. айып 

 

3.Ак ийилет, бирок___________________ 

А.жоголбойт 

Б.сынбайт 

В. жеңет 

 

4.Тартипти сактоочу уюм? 

А.аскерий полк 

Б. ички итер министирлиги 

В. өрт өчүргүч мекеме 

 

5.Адам укуктарынын жалпы деклорациясы качан кабыл алынган? 

А.1956-ж  Б.1946-ж  В. 1948-ж 

 

6.Канча жаштан баштап   жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат? 

А.16   Б.18      В.14 

 

7.Конституция боюнча адамга ар кандай медициналык сынагын жүргүзүүгө мүмкүнбү? 

А. ооба 

Б.жок 

В. эгер өзү макул болсо, мүмкүн 

 

8.Укук таануда кандай кылмыш кодексинин түрлөрү бар? 

А.кылмыш кодекси 

Б.кылмыш жана процессуалдык кодекси 

В. процессуалдык кодекс 

 

9.Кыргыз Республикасынын атуулдары эмнеге укуктуу? 

А.эс алууга, иштебей койгону 

Б. билим алууга, жумушка орношууга 

В. үй-бүлөлүү болууга, чет өлкөгө кетүүгө 



 

10.Мыйзамды  чыгарууга ким укуктуу? 

А.Кыргызстандын Президенти 

Б.ар бир жаран 

В. шайлоочулар 

 

11.Мамлекеттүүлүктүн негизги символдору? 

А. чек ара,бажы, конституция, желек 

Б.чек ара, бажы, гимн, желек 

В. герб,чек ара, бажы, гимн 

 

12.Соодалык Уставдын негизги  милдети? 

А. бажылык тартипти башкарып туруу 

Б.чек араны бекемдөө 

В. бажылык  мыйзамды колдоо 

 

13.Кайсы жылы КРсы дүйнөлүк соода бирикмесине кирген? 

А. 1998-ж.   Б.2000-ж.  В. 2016-ж. 

 

14.КРсы  биричи жолу бажы кызматы дүйнөлүк соода бирикмесине  качан кирген? 

А. 1998-ж.   Б.2000-ж.  В. 2015-ж. 

 

15. Совет доорунда кайсы жылы Кыргыз бажы кызматы иштеп кирди? 

А. 1918-ж.   Б.1916-ж.  В. 1920-ж. 

 

16.Мамлекет үчүн бажы кызматынын мааниси кандай? 

А. товарларды көзөмөлдөө 

Б.мамлекеттин казынасын байытуу 

В. эл аралык соода байланышын кеңейтүү 

 

17.Бажы кызматкеринин негизги сапаттары? 

А. айкөлдүк, билимдүүлүк, шайырдык 

Б.психологияны, бажы кодексин, экономиканы мыкты өздөштүрүү 

В. укукту, экономиканы, бажы кодексин мыкты өздөштүрүү 

 

18.Кыргызстан үчүн Улуу Жибек жолу кандай  мааниге ээ? 

А. соода-кербен, экономика, бажы, эл аралык карым-катнаштын жолу 

Б.бажы, эл аралык карым-катнаштын, туризмдин  жолу 

В. экономиканын, бажы,эс алуу, соода- сатыктын жолу 

 

19.Улуу Жибек жолунун узундугу? 

А. 7 миң км   Б.10 миң км  В. 50 миң км 

20.Биринчи   бажылык кодекси качан түзүлгөн? 

А. 1989-ж.   Б.1992-ж.  В. 2005-ж. 



2. “Эл таануу” практикалык кыргыз тили. 

Бул бөлүмдө Эл таануу, сөз таануу, салт таануу, маданият таануу денгээли  аныкталат. 

Берилген сөздөргө  туура, так вариантын  тандап  аларды Хбелгиси менен белгилегиле 

 

21.Бечара 

А. сүйүктүү адам В. байкуш 

Б. тууган Г. кедей адам 

 

22. Таш боор 

А. жоош В. карапайым 

Б. мээримсиз Г.кызыктуу адам 

23.Кош бойлуу 

А. боюнда бар аял  В. жүгү бар 

Б. оорулуу  Г. салмактуу 

 

24. Телегейи тегиз 

А. бактылуу В. ийгиликтүү 

Б. баарын билген Г.бүт жактан төп келген 

 

25.Кут качты 

А. бакытсыз болуу В. байлыгы жок 

Б. кедей болуу Г.уруш-талаш 

 

26.Аял- эркек бирдей кийген кийимдер 

А. маасы,көлөч,чепкен, такыя  

Б. маасы,көлөч, тебетей, жоолук 

В. маасы,көлөч,калпак, элечек  

Г.калпак, элечек, пальто, шым 

 

27.Улуттук тамак-аштар 

А. бешбармак, куурдак, манты  

Б. казы, карта, чучук 

В. олобо, сары май, плов  

Г. чучбара, лагман, шорпо 

 

28.Суусундуктар 

А. кымыз, бозо,максым В. ак серке, сүт, чай 

Б. сүзмө, айран, шубат Г. суу, чалап, кола 

 

29.Көр оокат 

А. тойдун  аталышы В. күнүмдүк оокат 

Б. кыйын иш Г.кызыктуу иш 

30.Кут түшүү 



А. жакшылык  В. элдин жакшылыкка ишеними 

Б. бакыт-таалай Г.токчулук 

 

31.Ии деген үн ишке демөөр 

А. макул деген сөз В. ылдам 

Б. тез  Г.колдоочу сөз 

 

32.Жут 

А. кедейчилик В. ачкачылык 

Б. оору Г. кыйн заман 

 

33.Куйма кулак 

А. сөздү укпаган В. жоопкерчиликтүү эмес 

Б. жалкоо Г.дүлөй 

 

34. Жубан 

А. сүйуктүү ат В. күйөдөн чыккан аял 

Б. балалуу аял Г. келин 

 

35.Кардуу адам 

А. жини ачуу В. барктуу 

Б. амалдуу Г. оорулуу 

 

36.Кара кылды как жарган 

А. чечкиндүү В. адилеттүү 

Б. сөзмөр  Г. ишмердүү 

 

37. Чолпон ата 

А. койдун ээси В. жаныбарлардын колдоочусу 

Б. жолоочулардын пири Г. жылкынын ээси 

 

38. Бешик бооңор бек болсун 

А. үйлөнгөндө айтылат В. бала төрөлгөндо айтылат 

Б. туулган күндө Г. тойдо айтылат 

 

39. Жүзү  кара 

А. жаман адам В. уят сөз 

Б.  жаман иш кылгын адам Г. жалкоо 

 

40.Оомат консун! 

А. жакшы ниет В. жакшы тилек 

Б. байлыкты каалоо Г. денсоолук 

 

41.Каргыш 



А. кимдир бирөөгө жамандык каалоо В. эң начар сөз 

Б. суук кабар Г.бата 

 

42.Сеп 

А. кызга берилген буюмдар В. энчи 

Б. жыгач буюмдары Г. челек 

 

43.Санирабига 

А. Манастын жубайы          В. Манастын энеси 

Б. Манастын карындашы Г. Манастын  жардамчысы 

44.Учкул сөз 

А. уламыш сөз В. макал-лакаптар 

Б. үлгү сөз Г. ата-бабалардан  калган  улуу сөз 

 

45. Садага 

А. капалуу сөз  

Б. диний сөз 

В. кедейлерге берилүүчү оокат  

Г. орозодо берилүүчү тыйын 

 

46.Табып 

А. элдик дарыгер В. молдо 

Б. эмгекчил адам Г. акылдуу адам 

 

47. Көшөгөңөр көгөрсүн! 

А. жаш жубайларды куттуктоо        В. боз үйгө киргенде айтылат 

Б. үйдөн айтылуучу сөз Г. жакшылык каалоо 

 

48.Көз жаруу 

А.  бир адамдын көнүлүн алуу В. ыза болуу 

Б.  бала төрөө Г. көзүн оорутуп алуу 

 

49.Күрөш 

А. кыргыздардын ойуну В.согуш 

Б. ысым Г. тамак 

 

50.Сарсанаа 

А. капаа болуу В. ар дайым кайгыруу 

Б. түйшүк Г. ой 

3-бөлүм. Лексика  

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген сөздөргө синонимдерди туура 

тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

Синонимдер. 



 

51. Ар бир боз үйдүн ортосунда коломто бар. 

А.очок В. меш 

Б. сандале Г. печь 

 

52. Мен анын элесин унуттум. 

А. кебетесин В. өңүн 

Б. кыймылын Г. жүзүн 

 

53. Бир аз түк этип алдым 

А. кичине уктап алдым  

В. иштеп алдым 

Б. кыштошуп аладым  

Г. тыбырчылап калдым 

 

54.Чоң бир окуя болуп кетти го? 

А. тарых В. кандайдыр бир чоң иш 

Б. азап иш Г. оор жумуш 

 

55. Биздин университетибизде зирек балдар көп. 

А. акылдуу В. жөндөмдүү 

Б. сулуу Г. чыгаан 

 

56.Лекцияларды кунт коюп угуш керек. 

А. башка нерсеге көңүл бурбай В. тиктеп угуш керек 

Б. жакшы угуш керек Г.  аракет кылып 

 

57.Университеттин  студенттерине  көп жеңилдиктер берилген. 

А. оңой иш В. мүмкүнчүлүктөр 

Б. окууга  төлөмүн азайтуу Г. эс алуу 

 

58.Кыргызыстан – дүйнөнүн  эң бир касиеттүү жерлердин бири 

А. тарыхый В. ыйык 

Б.   кооз Г. зор 

 

59. Адамдын эң начары  - соргок болот. 

А. шашма  В. тойбос 

Б. таш боор  Г. ичи тар 

 

60. Иса Ахунбаев - кыргыз элинин чыгаан адамы болгон. 

А. белгилүү  В. чоң 

Б. пайгамбар Г. залкар 

 

61.Чабандар тоодо мал багып жатканда көбүнчө эттен жасалган тамактырды жейт. 



А. бешбармак, кесме, бышкан эт    

В. бышкан эт, карын, сүт 

Б. нан, шорпо, сарымсак    

Г. айран, бозо,чалап 

 

62.Чоң боз үйдө көптөгөн тааныш аялдар кошок айтып отурушат. 

А. белгилүү ыр В. адам өлгөндө айтылуучу ыр 

Б. макал-лакап Г. керез 

 

63.Дүйнөдө ар кыл мүнөздүү адамдар бар, бирок эң жаманы жакшылык 

каалабагандары. 

А. белгилүү адамдар  В. чоң адамдар 

Б. ичи тар Г. коркок 

 

64. Бишкекте заманбап кийимдердин  дүкөндөрү өтө көп болуп  

кетти. 

А. белгилүү  В.чет өлкөлүк  

Б. азыркы мезгил  Г. борбордук 

 

65.Ар бир жаран президенттик шайлоого  добушун берүүгө тийиш. 

А. адам  В. чоң киши 

Б. атуул Г. аскер 

 

66.Кыргыз кыздарынын оң сапаттары  өтө көп. 

А. белгилүү бийчи, ырчы,акын  В. назик, сыпаа,сылык 

Б. уйкучу,кызгынчаак,тигүүчү Г. уз, элпек, чечен 

 

67.Ысык-Көл – кыргыз элинин чоң сыймыгы. 

А. белгилүү  В. байлыгы 

Б. керемети Г. кооз жери 

 

68.Самарканд шаары эң байыркы шаарлардын бири. 

А. илгерки  В. чоң 

Б. эски Г. тарыхый 

19.Кыргызстан суверендүү мамлекет болуп 1991-жылы 31-августта жарыяланган. 

А. белгилүү  В. чоң 

Б. өз алдынча Г. кеңири 

 

69.Таттыбүбү Турсунбаеванын ысмы Кыргыз кино жылдызы катары республикабызда 

кеңири белгилүү. 

А. иши  В. аты-жөнү 

Б. кызматы Г. ролдору 

 

 



Антонимдер. 

 

70.Мен анын элесин эсимден чыгырдым. 

А. унуттум В. сагындым 

Б. жоготтум Г. эстедим 

 

72.Бул айылдан ырайы суук, кебетеси келишкен бир шумдук адамдар келе жатты. 

А. араң  баскан В. сулуу 

Б. жоош Г. жөнөкөй 

 

73.КУУнун  аброю жакыңкы арада өтө эле түшүп кетти. 

А. азайды  В. кыйын болду 

Б. көтөрүлдү Г. билинбей калды 

 

74.Жазында тер агызсаң, күзүндө   ачка каласың. 

А. түшүмүн жыйнайсың  В. ойнойсуң 

Б. көтөрүлөсүң Г. бийлейсиң 

 

75.Биздин заманга чейин соода кербен жолдору абдан өнүккөн болчу. 

А. артта калган В. көбөйгөн 

Б. көтөрүлгөн Г. билинбей калган 

 

76.Жаңы окуу жылы башталып, окууга өткөнүбүзгө абдан кубандык. 

А. капаландык В. курчадык 

Б. көтөрүлдүк Г. таң калдык 

 

77.Эски дос эстен кетпейт. 

А. жаңы  В. душман 

Б. кошуна Г. жаман 

 

78. 31- август Кыргыз республикасынын Эгемендүүлүк күнү. 

А. аза күнү  В. боштондук 

Б. көз каранды Г. эл аралык күнү 

 

79.Ар бир жаран өз мекенин сакташ керек. 

А. коргош керек В. жоготуш керек 

Б. билиш керек Г. унутуш керек 

 

80.Суук кабарды кыргыздар байкап угузушкан. 

А. жакшылык  В. жаңылык 

Б. аба-ырайы Г. билдирүү 

 

81.Кур сөз менен кыздан кутула албайсың. 

А. аз сөз В. көп сөз 



Б. чыныгы сөз Г. иш 

82.Оору ыйлаганга – сүйүү сүйлөгөнгө мажбурлайт. 

А. аткартат  В. таңуулайт 

Б. эч нерсе кылдырбайт Г. билдирбейт 

 

83.Сүйүү жок жерде кубаныч да жок. 

А. азаттык В. кыйнчылык 

Б. кайгы Г. боштондук 

 

84.Көлгө түшсөң – кургак чыкпайсың. 

А. аман В. суу болуп чыгасың 

Б. күнөлүү болуп Г. билинбей  

 

85.Жетимди баары урат. 

А. атасы бар В. кыйын 

Б. жоош Г. бай 

 

86.Дарттардын жакшысы жок. 

А. оюн В. денсоолук 

Б. кийим Г. оору 

 

87.Жакшы аялга баа жетпейт. 

А. мактоо  В. акча 

Б. сын Г. кароо 

 

88.Тырмак ооруса жүрөк сезет, ал эми жүрөк ооруса эчким сезбейт. 

А. ойлойт  В. байкайт 

Б. түшүнөт Г. билбейт 

 

89.Карыз болгончо ачка жүргөн жакшы. 

А. ток  В. кем 

Б. бекер Г. бай 

 

90.Терең сууну чаңдата албайсың. 

А. аз В. майда 

Б. узун Г. бийик 

 

4-бөлүм. Түшүндүрмөлөр  

 Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

91.Кедейдин байлыгы  –  анын ден соолугу. 

А. кембагал В. тамагы жок адам 

Б. үйү жок адам Г. ачка адам 



 

92. Уйлөнүү той болгондо кыргызда  - көшөгөңөр көгөрсүн деп айтышат. 

А. каалоо -тилек         В. макал-лакап  

Б. бата Г. адат 

 

93.Жакшы аял – жарым ырыс. 

А. бакыт-таалай В. белек 

Б. ишкер Г. жар 

 

94.Ар кимдин ниети өзүнө жолдош болсун - деди апам 

А. каалаганы өзүнө буйрусун  

Б. каалоо тилеги орундасын 

В. эмне айтса аткарылсын  

Г. пейли оңолсун 

 

95. Кыргыздардын илгерки салты бар – кудага кементай кийдирүү. 

А. пальто  

Б. кур 

В. улуттук кийм  

Г. кийизден жасалган баалуу улуттук кийим 

 

96. Байбичелердин башында сонун элечектер орун алган экен. 

А. улуу аялдар  В. келиндер 

Б.даражалуу адам Г.балдардын апасы 

 

97. Манаптын кемери укмуштуу баалуу таштардан жана күмүштөн жасалган экен. 

А. баалуу буюм В. кымбат кур 

Б. кийим Г. ат жабдуусу 

 

98.Үрүп чыгаар ити жок адамдар өтө эле кыйналды. 

А.колунда бар бай адам В. ити  жок 

Б. бирөөгө жакшылык кылуу Г. колунда жок кедей адам 

 

99.Узак болсо дагы, түз жол менен жүр. 

А. асфальтталган жол В. туура жол 

Б. кыйын жол Г.бийик эмес 

 

100.Кыздын сыры төркүнгө маалым. 

А. кыздын мүнөзүн жакшы билүү (салт)   

 

 


