
Жусуп  Баласагын атындагы КУУ 

Мамлекеттик сынакка - кыргыз тили жана адабият боюнча В2 тайпаларга  жалпы 

болжолдуу  тесттик тапшырмалар 

 

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

Берилген сөздөргө  туура, так вариантын  тандап  аларды Х белгиси менен белгилегиле. 

1.Пенде 

А. сүйүктүү адам  В. тааныш адам 

Б. тууган  Г. адам 

 

2. Сопу 

А. жоош  В. момун 

Б. дүлөй  Г.кызыктуу адам 

 

3.Ургаачы 

А. аял киши  В. карыя 

Б. кыз  Г.келин 

 

4. Жеңе 

А.биртууган  В. тааныш 

Б. байкемдин аялы  Г.кыз 

 

5.Кут 

А. бакыт  В. байлык 

Б. тынчтык  Г.уруш 

 

6.Чөбөрө 

А. атамдын баласы  

Б. чоң  атамдын небересинин баласы 

В. туугандардын баласы  

Г. атамдын иниси 

 

7.Санжыра 

А. чыгарма В. түш 

Б. адамдын ата-тегин айтуу Г. уламыш 

 

8.Алас-алас-алас 

А. салт В. ырым 

Б. Ноорузда аткарылуучу ырым Г.ыр 

 

9.Көр оокат 

А. тойдун  аталышы В. күнүмдүк оокат 



Б. кыйын иш Г.кызыктуу иш 

 

10.Асан кайгы 

А. адамдын аты  

В. ыгы жок кайгырган адамдын аты 

Б. уламыштагы каарман  

Г.жаман адамдын аты 

 

11.Камбар ата 

А. койдун пири В. жылкынын пири 

Б. эчкинин пири Г.текелердин пири 

 

12.Алыкул  Осмоновдун ыры 

А. “Боз ат” В. “Отуз жаш” 

Б. “Тар заман” Г. “Кыйналдым” 

 

13.Көр азабы 

А. жол азабы В. ооруп калуу 

Б. туугандарга таарынуу Г.тиги дүйнөдөгү азап 

 

14.Күч күйөө 

А. сүйүктүү күйөө  

В. кайын журтунда жашаган күйөө 

Б. барктуу күйөө  

Г. кедей күйөө 

 

15.Кор болуу 

А. бирөөдөн көз каранды болуу  В. барктуу болуу 

Б. бирөөдөн коргонуу  Г. ооруп калууу 

 

16.Куруу аякка бата жүрбөйт 

А. пара берип иш бүтүрүү  

Б. кошомат кылып иш бүтүрүү 

В. сөз берүү    

Г. артынан ушак айтуу 

 

17.Чолпон ата 

А. койдун ээси В. жаныбарлардын колдоочусу 

Б. жолоочулардын пири Г. жылкынын ээси 

 

18. Ичи тар 

А. сүйүктүү  адам  

Б. эч кимге жакшылык жасабаган адам 

В. барктуу күйөө  



Г. кедей адам 

 

19. Бата 

А. жакшы тилек айтуу В. жарамазан айтуу 

Б.  азан айтуу Г. тарых айтуу 

 

20.Кыргыздардын  негизги  турак  жайы 

А. чатыр В. боз үй 

Б. таш там Г. жер там 

 

21.Коломто 

А. Очок В. боз үйдүн ортосундагы очок 

Б. Меш Г. печка 

 

22.Супара 

А. камыр жуура турган  идиш В. ун элегич 

Б. камыр жуура турган тээри Г. ун сактай турган челек 

 

23.Кырк чоро 

А. Манастын жигиттери  

В. Манастын душмандары 

Б. Сарай сакчылары  

Г. Манастын аскерлери 

 

24.Накыл сөз 

А. уламыш сөз В. макал-лакаптар 

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

 

25. Арман 

А. капалуу сөз В. кайгыруу 

Б. ой-санаа Г. бир нерсени ар дайым ойлоо 

 

26.Баба дыйкан 

А. дыйкандардын колдоочусу В. жер пири 

Б. эмгекчил адам Г. кедей двйкан 

 

27. Кут качуу 

А. береке качуу  

Б. бир үй-бүлөөнүн бактысынан ажыроо 

В. үйдүн ырыскысы кетүү  

Г. жакшылык кетүү 

 

28.Шагы  сынуу 

А. бир адамдын көнүлүн калтыруу   



Б. ыза болуу 

В. адамдын көнүлүн оорутуу    

Г. көңүл чөктүрүү 

 

29.Чын куран 

А. жаз айы В. апрель айы 

Б. кыш айы Г. күз айы 

 

30.Аталаш туугандар 

А. бир туугандар В. эки бир туугандын балдары 

Б. бир атанын балдары Г. чоң атасы бир  

 

2 –бөлүм.  

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген сөздөргө синонимдерди туура 

тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

Синонимдер 

 

31. Ар бир боз үйдүн ортосунда коломто бар. 

А.очок В. меш 

Б. сандале Г. печь 

 

32. Мен анын элесин унуттум. 

А. кебетесин В. өңүн 

Б. кыймылын Г. жүзүн 

 

33. Бир аз тук этип алдым 

А. кичине уктап алдым В. иштеп алдым 

Б. кыштошуп аладым Г. тыбырчылап калдым 

 

34.Чоң бир окуя болуп кетти го?  

А. тарых В. кандайдыр бир чоң иш 

Б. азап иш Г. оор жумуш 

 

35. Биздин университетибизде зирек балдар көп. 

А. акылдуу В. жөндөмдүү 

Б. сулуу Г. чыгаан 

 

36.Лекцияларды кунт коюп угуш керек. 

А. башка нерсеге көңүл бурбай В. тиктеп угуш керек 

Б. жакшы угуш керек Г. аракет кылып 

 

37.Университеттин студенттерине көп жеңилдиктер берилген. 

А. оңой иш В. мүмкүнчүлүктөр 



Б. окууга  төлөмүн азайтуу Г. эс алуу 

 

38.Кыргызыстан – дүйнөнүн  эң бир касиеттүү жерлердин бири 

А. тарыхый В. ыйык 

Б.  кооз Г. зор 

 

39. Адамдын эң начары  - соргок болот. 

А. шашма В. тойбос 

Б. таш боор Г. ичи тар 

 

40. Иса Ахунбаев - кыргыз элинин чыгаан адамы болгон. 

А. белгилүү В. чоң 

Б. пайгамбар Г. залкар 

 

Антонимдер. 

 

41.Арык болсо аккан суу  түз кетет. 

А. араң  В. кыйшык 

Б. тез Г. жай 

 

42.Ай болсо караңгы түн жарык болот 

А. күн В. жума 

Б. кеч Г. түш 

 

43.өрдөк , каз кайда конот көл болбосо? 

А. жер В. суу 

Б. чөл Г. таш 

 

44.Уят – өлүмдөн да катуу. 

А.  тынчтыктан В. турмуштан 

Б. өмүрдөн Г.  байлыктан 

 

45.Элчиге –өлүм жок. 

А. жакшылык В. өмүр 

Б. жашоо Г. турмуш 

 

46. Тил адамды бакытка бөлөп салат. 

А. жамандыкка В. караңгылыкка 

Б. көргө Г. зулумдук 

 

47.Орундуу сөз акыл –эстен от алат. 

А. калп В. көп 

Б. маанисиз Г. далилсиз 

 



48.Чыгаша да – тилден  болот. 

А. байлык В. киреше 

Б. акча Г. жакшылык 

 

49.Азаматты эки сапат багыттайт - чындык сөзү, ак эмгеги 

А. калп сөз В. жаман сөз 

Б. уруш Г. көп сөз 

 

50.Акылдуунун иши салмактуу, а түркөйдүн иши майда, камгак буу. 

А. билимдүү В. чоң 

Б. башка улуттуу Г. түрк  улутундагы адам 

 

3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр  

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

51.Баш оонада  – кыргыздар тойлорун берип башташат. 

А. илгерки кыргыздар колдонгон ай аты  В. август 

Б. күз   Г. мезгил 

 

52.Той болгондо – апалар себеттерди  чыгарып колдонушат. 

А. гүлдөр         

В. түштүк кыргыздардын чыбыктан жасалган   идиши 

Б. сумка  

Г. калта 

 

53.Тоголок Молдо кедей үй-бүлөдө өскөн экен. 

А. жаман адам В. чоң үй-бүлө 

Б. колунда жок Г. ачка үй-бүлө 

 

54. “Ар кимдин ниети өзүнө жолдош болсун,”– деди,апам. 

А. каалаганы өзүнө буйрусун  

Б. каалоо тилеги орундасын 

В. эмне айтса аткарылсын  

Г. пейли оңолсун 

 

55. Эшек  ылайдан өтүп  алды. 

А. бир адамды  иштетүү     

В. адамдын кызматын колдонуу 

Б. бирөөнүн жакшылыгын пайдалануу  

Г. иштетип алып – унутуу 

 

56.Карга да баласын аппагым дейт. 



А. өз баласын жаркшы көрүү В. таарынпоо 

Б. караны ак деп айтуу Г. өзүнө тартуу 

 

57. Бул киши - эшек такалап эле  жүрөт. 

А. бош адам В. жумушсуз адам 

Б. колунда жок Г. жалкоо адам 

 

58. “Энемдин чачпактарын көтөрүп барып калдым,”- деди Чолпон. 

А. зергер буюмду тагынуу             

Б. кадырлуу адамды  ээрчип конокко  баруу 

В. бирөөгө жакшылык кылуу  

Г. чачты өрүү 

 

59.Ушул Айгүлдүн күлү додо болгон жокко эч? 

А. жаман адам           

Б. бир жерде отурбаган, улам эле бир жерге көчө берген 

В. колунда жок          

Г.отуну жок 

 

60.Кыздын сыры төркүнгө маалым. 

А. кыздын мүнөзүн жакшы билүү (салт)   

В. кызды кадырлоо 

Б. кыздан кутулуу  

Г. кызга кабатырлануу 

 

61.Жаш кезиңден баштап – ар намысыңды сакта! 

А. кары эмес киши В. бала чак 

Б. адамдын өмүрү Г. орто жаштагы адам 

 

62. Мен-менсинген адамдарды далай турмуш сындырат экен. 

А. жаман адам В. бой көтөргөн 

Б. өзүн жакшы көргөн Г. башкаларды  кордогон 

 

63.Окуудан келгенимде –апам башымдан суу айландырды. 

А. ырым В. дарылоо 

Б. кыргыздардын салты Г. адат 

 

64.Адахандын шагы сынып калбасын деп, унчукпай койдум. 

А. бирөөнү көтөрмөлөө  

Б. адамды кадырлоо  

В. кимдир –бирөөнү таарынтуу  

Г. адамдын  көнүлүн калтырбоо 

 

65.Биздин да көчөдө  майрам болот. 



А. жакшы ниет кылуу В. жакшы үмүт менен жашоо 

Б. сабыр  кылуу Г. майрам тосуу 

 

66. Алиман эптеп-септеп күн көрүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күнгө кароо Г. ойлонуу 

 

67.Элине пайдасы жок адам – тирүүнүн өлүгү. 

А. жаман адам В. жакшылыгы жок  адам 

Б. өлгөн катары Г. бары-жогу белгисиз 

 

68.Адилет сөз - ачуу сөз. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

69.Калп – элдин ичин иритет, ыйманын качырат. 

А. бузат В. кетирет 

Б. кыйнайт Г. тажатат 

 

70.Жатка жанашып, өзгө карасанаба. 

А. жамандык кылба В. тийбе 

Б. болушпа Г. кемсинтпе 

 

4-бөлүм - 

Макалдарды улантып аяктагыла: 

 

71.Илим менен билимге көпүрө __________________________ 

 

72.Айтпа, айткандан кийин______________________________ 

 

73.Билбеймин деген бир сөз, билемин деген миң ___________ 

 

74.Жакшы сөз – суу, жаман сөз __________________________ 

 

75.Жакшы сөз таш эритет, жаман сөз баш_________________ 

 

76.Жакшы сүйлөсөң бекер ______________________________ 

 

77.Ит эмнеге үрбөйт, түшкө эмне ________________________ 

 

78.Ит үрө берет, кербен ________________________________ 

 

79.Чалдын көркү_________ сөздүн көркү_________________ 

 



80.Эң ачуу да – тил, эң таттуу да________________________ 

 

81. Алиман эптеп-септеп күн көрүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күнгө кароо Г. ойлонуу 

 

82.Элине пайдасы жок адам – тирүүнүн өлүгү. 

А. жаман адам В. жакшылыгы жок  адам 

Б. өлгөн катары Г. бары-жогу белгисиз 

 

83.Адилет сөз - ачуу сөз. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

84.Калп – элдин ичин иритет, ыйманын качырат. 

А. бузат В. кетирет 

Б. кыйнайт Г. тажатат 

 

85.Жатка жанашып, өзгө карасанаба. 

А. жамандык кылба В. тийбе 

Б. болушпа Г. кемсинтпе 

 

5-бөлүм.  

 

Бул бөлүмдө  жазуу түрүндө тест берилет жана студенттин канчалык даражада кыргыз 

тилин билүү жана түшүнүү деңгээли аныкталат. 

 

86. 

1.Азыркы президентибиз ким? 

А.Жээнбеков С. 

Б.Атамбаев А. 

В. Отунбаева Р. 

87.Кыргыз  Республикасынын Конституциясы качан кабыл алынган? 

А.1992-ж  Б.2017-ж  В. 2015-ж 

 

88.Кыргыз республикасында канча область (аймак) бар? 

 А.5   Б.7   В. 2 

 

89.Бишкек шаарынын аянты канча чарчы чакырымды түзөт? 

А.123,5  Б.125   В. 200 

 

90.Кыргыз тили мамлекеттик статуска ээ болгон жыл: 

А.1980-ж.  Б.1989-ж.  В. 1992-ж. 



 

91.Шайлоого канча жаштан катышканы укук берилет? 

А.18   Б. 16  В. 25 

 

92.” Манас” эпосундагы негизги идеялардын бири? 

А.калмактарды басып алуу 

Б.кыргыз элин бириктирүү 

В. кытайларды багындыруу 

 

93.Жусуп Баласагындын көз карашында бул ааламда эң керектүү нерсе? 

А.бир гана Аллахты ойлонуу 

Б.акыл -эс 

В. дөөлөт күтүү 

94. Кыргыз  республикасынын  эгемендүүлүгү качан  кабыл алынган? 

А.1998-ж.  Б.1991-ж.  В. 1999-ж. 

 

95. Манас эпосундагы Манастын жубайынын чын аты? 

А.Каныкей  Б.Санирабига  В. Айсулуу 

96.Чынгыз Айтматовдун эң акыркы чыгармасы? 

А. Чынгыз хандын ак булуту В. Тоолор  кулаганда 

Б. Тавро Косандра Г. Ак түш 

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

А. Ильяз         Б. Искендер  В. Арсен 

98. Кириск аттуу каарман кайсы жана кимдин чыгармасында кезигет? 

А. Ч.Айтматов “Деңиз боюн жорткон Ала-дөбөт” 

Б. М.Байджиев “Эркектер” 

В. Ч.Айтматов “Касандра тамгасы” 

99.Ч.Айтматовдун өзгөчөлүгү: 

А. билингвист, котормочу,элчи 

Б. көп кырдуу талант, илимпоз 

В. өз мезгилиндеги гений, акын 

100. Бишкек шаарындагы Ч.Айтматовдун атындагы  эс алуу паркы кайсы жерде 

жайгашкан? 

А. Тунгуч микрорайонунда   Б. Туштук магистральда 

В. Асанбай кичи районунда   Г. Манас көчөсүндө 

 


