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АВТОРДОН 

Жыйнакка Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин кыргыз тилин окуп жаткан студенттерине 

сунуш кылынган тесттер жана тапшырмалар кирген. Тесттер 

тилдин деңгээлине ылайыкташтырылып түзүлгөн жана кыргыз 

тилинин грамматикасын, лексикасын, адабиятын, маданиятын, 

салт-санааларын камтыйт. Сунушталган жыйнакта : Экономика, 

Башкаруу жана бизнес, Укук таануу, Бажы иши адистиги 

боюнча адистешкен тесттер топтолгон. Аталган окуу-куралы 

КУУнун Кыргыз филология факультетинин алгачкы, жаңыча 

түзүлгөн мамлекеттик тил боюнча тесттердин жыйнагы болуп 

эсептелет жана негизги коммуникативдик максатын аткарып 

Кыргыз Республикасынын тил саясатын өнүктүрүүгө 

практикалык түрдө кошумча заманбап окуу куралы катары 

колдонууга Филологиялык билим берүүнүн технологиялары 

кафедрасы тарабынан сунушталат. 

Биринчи бөлүм – баштапкы топтор үчүн. 

Экинчи бөлүм –ортоңку топтор үчүн. 

Үчүнчү бөлүмдө - кыргыз мектепти бүтүргөн 

студенттердин тандоосуна адистешкен кыргыз тили курсу 

боюнча тесттер сунушталды. Кыргыз тилине, адабиятына, 

кыргыз элинин маданиятына, салтына жана башка нарк-

насилдерине кызыккан  адамдар үчүн. 
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1. БАП – БАШТАПКЫ ТОП 

КУРС орус мектепти аяктагандар үчүн 

1- вариант 

1-бөлүм. Грамматика – 30 мүнөт 

Бул бөлүмдө тил билүү деңгээли текшерилет. Толук эмес 

сүйлөмгө  толуктай   турган туура вариантын тандагыла жана Х 

белги менен белгилегиле. 

1.Менин  ..... жок.  

А. дептериңиз        Б. дептерим 

В.дептер             Г. дептерибиз 

 

2.Тиги биздин..... 

А. китебибиз                              В. китеби 

Б. китебибинизди                     Г.китебиңиз 

 

3.Силердин .... жакшы экен.  

А. сөздүктөрдү                            В. сөздү 

Б.сөздүктөр              Г. сөздүгүңөр 

 

4. Сиздердин.... кайда?         

А. үйүбүз                                             В. үйүңүздөр 

Б. үйүңөр                                           Г. үйү 

 

5.Анын.... мына.  

А.макалабыз        В.макалаңыз 

Б. макаласы           Г. макала 
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6. Мага сенин.... жагат. 

А. саатың                                        В. катыбыз 

Б. каттарыңар                          Г. катыңыз 

 

7. .... сөздүгүңдү алсам болбу ? 

А. Менин                                         В. Сенин 

Б. Анын                                              Г. Сага 

 

8. .... үйүнүз алыспы ? 

А. Анын                                          В. Сизге 

Б. Сиздин                                          Г. Сиздердин 

 

9.... атым Назгүл 

А. Бизге                                             В. Меники 

Б. Биздин                                            Г. Менин 

 

10. .... бөлмөбүз чоң эмес 

А. Бизге                                             В. Биздин 

Б. Силердин                                       Г. Булардын 

 

11.Бул ............. кызыктуу аңгемелер бар экен. 

А. жыйнактан                   

Б. жыйнакка 

В. жыйнактын                   

Г. жыйнакта 

 

12. Бул эрежени ............. изде. 

А. китепти                        В. китепте 

Б. китептен                        Г. китепке 
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13. Бул ............. аннотация жазышым керек. 

А. макаладан                      В. макалада 

Б. макалага                         Г. макаланы 

 

14. Сага ........... жагабы? 

А. Алыкул Осмоновдун ырларын       

Б. Алыкул Осмоновдун ырларына 

В. Алыкул Осмоновдун ырларынан     

Г. Алыкул Осмоновдун ырлары 

 

15. Болот .......... орус тилине которду. 

А. Айтматовдун аңгемесин.           

Б. Айтматовдун аңгемесинен 

В. Айтматовдун аңгемесинде     

Г. Айтматовдун аңгемеси 

 

16. Бул ............ жыйнагы. 

А. Пушкиндин ырларын            

Б.Пушкиндин ырларына 

В. Пушкиндин ырларынын        

В. Пушкиндин ырларында 

 

17. ............. кызыктуу жерлер бар. 

А. А. Токомбаевдин чыгармаларын   

Б. А. Токомбаевдинчыгармаларынан 

В. А. Токомбаевдин чыгармалары    

Г. А. Токомбаевдин чыгармаларында 

 

18. Мен .......... рецензия жаздым. 
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А. К.Молдобасановдун операсында   

Б. К.Молдобасановдун операсынын 

В. К.Молдобасановдун операсына     

Г. К.Молдобасановдун операсынан 

 

19. ............ үзүндүлөрдү жатка билем. 

А. М.Алыбаевдин ырларын                

Б. М.Алыбаевдин ырларынан 

В. М.Алыбаевдин ырларында             

Г. М.Алыбаевдин ырларына 

 

20. Эретең мен ........... барам. 

А. Асылдыкына                       В. Асылды 

Б. Асылда                                 Г. Асылдын 

2-бөлүм. Лексика - 25 мүнөт. 

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синоним, антонимдерди туура тандап  аларды Х  белги 

менен белгилегиле. 

1.Синонимдер. 

1.Республикалык мелдеште биздин университеттин спортчулар 

тобу жеңди. 

А.утту     Б. мелдешти    

В.ойноду     Г.жеңилди 

 

2.Кечээ  биз жигерденип иштедик. 

А.түшүндүрдүк  В.эмгектендик 

Б.жуудук  Г.ойлодук 
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3.Мен классикалык музыканы  жакшы  көрөм. 

А.кызыгам  В.жек  көрөм 

Б.сүйөм  Г.угам 

 

4.Ысык-Көл - дүйнөдөгү керемет жерлердин бири. 

А.ажайып   В.кызыктуу 

Б. салкын  Г.оор 

 

5.Биз силерге зор ийгилик каалайбыз. 

А.арбын  В.көп 

Б.ачуу  Г.чоң 

 

6.Бул текст  силер  үчүн  өтө  эле оңой. 

А.аз  В.кичинекей 

Б.жеңил  Г.маанилүү 

 

7.Мен  досторум  менен  бирге  концертке бардым. 

А.чогуу  В.анан 

Б.анча-мынча  Г.кечээ 

 

8.Ал кезде  биз  сары  ооз  бала элек. 

А.саатта  В.кечинде 

Б.күздө  Г.мезгилде 

 

9.Бул көйнөк  сизге  туура келет. 

А. чак  В.жарашат 

Б.ылайык  Г.чоң 

 

10.Биз  тоого  барбай  калдык,анткени  аба  ырайы бузулуп  
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калды. 

А.андыктан  В.эгерде 

Б.ошон  үчүн  Г.себеби 

 

2. Антонимдер. 

 

1.Кечээ  мен  жаңы  макала  жаза баштадым. 

А.бүтүрдүм  В.бардым 

Б.бышырдым  Г.котордум 

 

2.Баарыбыз  унчукпай  отурдук. 

А.окуп  отурдук  В.сүйлөшүп отурдук 

Б.көрүп  отурдук  Г.ойноп  отурдук 

 

3.Кечээ  көптөгөн  бери  издеп  жүргөн  китепти  таптым. 

А.жоготтум  В.тапшырдым 

Б.жолуктум   Г.таштадым 

 

4.Бул бөлмө   абдан  тар экен. 

А.узун   В.кичинекей 

Б.кенен   Г.жазы 

 

5.Улуу  адамдарды  сыйлаш  керек. 

А.картаң   В.кичүү 

Б.жаш   Г.бойдок 

 

6.Биздин  үй  ылдыйкы  көчөдө   жайгашкан. 

А.жакынкы   В.наркы 

Б.төмөнкү   Г.үстүнкү 
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7.Арзан  буюм  көпкө  чыдабайт. 

А.начар   В.дурус 

Б.мыкты   Г.кымбат 

 

8.Жакында  Кыргызстандын  экономикасы  оңолот . 

А.азыр   В.былтыр 

Б.эбак   Г.жайында 

 

9.Достор  абдан  таттуу  мамиледе  болчу. 

А.талаш   В.татаал 

Б.татынакай   Г.ачуу 

 

10.Жайында  шаарда  ысык  болот. 

А.муздак   В.салкын 

Б.супсак   Г.үп 

 

3-бөлүм. Которуу – 15 мүнөт. 

Бул бөлүмдө котормононун адекваттуулугу жана өз 

алдынчалыгы текшерилет. Берилген сүйлөмдөрдү кыргыз 

тилине которуңуз: 

1. Сегодня я не пойду в кино, так как мне надо готовиться к 

олимпиаде 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. На улице очень холодно и дует сильный 

ветер.________________________________________________
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_____________________________________________________

_____ 

3. Завтра мы с одноклассниками поедем в 

горы.________________________________________________

_____________________________________________________

_____ 4. Мне очень понравилось последнее произведение 

Чынгыза Айтматова “Когда падали горы” 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5.Эпос “Манас – это энциклопедия жизни кыргызов”. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6.У кыргызского народа очень много пословиц и поговорок, 

но к сожалению мы не знаем их значения. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

7.Я живу там, где жили мои предки. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

8.Сейчас очень престижно знать кыргызский язык. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. февраля отмечается Международный день родного 

языка._______________________________________________

_____________________________________________________

______10.“Будущее”- за 
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молодежью!__________________________________________

_____________________________________________________

___________ 

4-бөлүм. Окуп түшүнүү - 20 мүнөт. 

Бул бөлүмдө окуу үчүн тексттер берилген. Алардын ар 

бирине карата 5 суроо берилген. Текстти окуп, суроолорунун 

ура жообун таап, аны Х белгиси менен белгилеңиздер.

 

Менин Мекеним – Кыргызстан 

 Ар кимдин өз мекени болот. Мекен ата-энедей ыйык, ата-

эне жашоо берип, жарык дүйнөгө алып келсе, мекен бизди 

өстүрөт. 

Биздин мекенибиз –Кыргызстан. Мекенибиз бийик 

тоолуу, абдан кооз өлкө. Кайда барбагын – ак мөңгүлүү тоолор 

бизди коштоп жүрөт. Таза аба, таза суу, меймандос эли – биздин 

чоң байлык.  

Кыргызстан эгемендүү, эркин өлкө.  Кыргызстандын 

калкы  5 миллиондой  элди түзөт. Анын ичинде 80 ге жакын 

улуттар бар. Алардын баарын биз сыйлап 

жашайбыз.Кыргызстан 7 областтан турат. Алар : Чүй, 
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Талас,Нарын, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл.  Борборубуз  

Бишкек шаары. Борборубуз  Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Бишкек 

шаарыбыз жыл сайын оңолуп, өсүп келе жатат. Ар бир өлкөнүн 

өзүнө таандык туусу, герби жана гимни бар. Биздин да 

мамлекетке таандык бүт шаң белгилерибиз бар. 

 

Суроолорго жооп бергиле: 

1.Эмне үчүн мекен  ыйык? 

А. Мекен бизди өстүрөт. Б.Мекен тоолуу өлкө. 

В. Мекен биздин үйүбүз. Г.Мекен – кооз. 

 

2. Кандай байлыгыбыз бар? 

А. Мекен бизди өстүрөт.  

Б.Таза аба, таза суу, меймандос эли – биздин чоң байлык.  

В.Мекенибизде  тоолор бар.  

Г.Мекенибиз  абдан  кооз. 

 

3. Кыргызстанда канча област бар? 

А. Кыргызстанда 5 област бар.  

Б. Кыргызстанда  9 област бар.  

В.Кыргызстанда  7 област бар.  

Г. Кыргызстанда  6 област бар.  

 

4. Кыргызстандын борбор шаары кайсы областта 

жайгашкан? 

А.Борборубуз  Чүй өрөөнүндө жайгашкан.   

Б.Борборубуз  Нарын өрөөнүндө жайгашкан.   

В.Борборубуз  Баткен өрөөнүндө жайгашкан.   

Г.Борборубуз  Ош өрөөнүндө жайгашкан.  
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5. Мамлекетке таандык  белгилер? 

А.Ар бир өлкөнүн өзүнө таандык туусу, герби жана гимни бар. 

Б.Биздин да мамлекетке таандык бүт шаң белгилерибиз бар. 

В.Биздин конституциябыз бар.  

Г.Артисттер, акындар, жазуучулар  бар. 

 

5-бөлүм. Жазуу - 30 мүнөт. 

Бул бөлүмдө “Менин  мекеним Кыргызстан” деген темага 30-35 

сүйлөмдөн  кем эмес чакан аңгеме жазыңыз. (180-190 сөз). 
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1. БАП – БАШТАПКЫ ТОП 

КУРС орус мектепти аяктагандар үчүн 

2 – вариант 

 

1-бөлүм. Грамматика – 30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө тил билүү деңгээли текшерилет. Толук эмес 

сүйлөмгө  толуктай   турган туура вариантын тандагыла жана Х 

белги менен белгилегиле. 

 

1. Ал ............ артистти 

А. цирктен                             В. цирктин 

Б. циркте                                Г.циркке 

 

2. Мен ............. окуйм 

А. Чыгыш университетинде        Б. Чыгыш университетине 

В.Чыгыш университетинен         Г. Чыгыш университетин 

 

3. Бакыт ............ тапшырган жатат. 

А. Медицина институтуна              Б. Медицина институтун 

В. Медицина институтуна              Г. Медицина институтунда 

 

4. Асан менен ............ тааныштым 

А. Кыргыз драма театрынын          Б. Кыргыз драма  театрына 

В. Кыргыз драма театрында           Г. Кыргыз драма театрына 

 

5. Биз ............. жактырабыз 
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А. сүрөт музейи                   В. сүрөт музейине 

В. сүрөт музейинен             Г. сүрөт музейин 

6. Ал .......... келе жатат  

А. Ош шаарынан                  В. Ош шаарына 

Б. Ош шаарында                   Г. Ош шаарын 

 

7. Бул ............. китепканасы. 

А. Ж.Баласагын  университетинин   

Б.Ж.Баласагын  университетинде 

В.Ж.Баласагын университетине    

Г. Ж.Баласагын  университетинде 

 

8. Кечээ кечинде ....... окудум. 

А. гезитте                              В. гезитке 

Б. гезиттен         Г. гезит 

 

9. Сенинин  катың .......  ичинде жатат. 

А. папкада                        В. папкага 

Б. папканын                      Г. папканы 

 

10.Мен бул ........... сатып алдым. 

А. сүрөттү    В. сүрөттөн 

Б. сүрөт                           Г. сүрөткө 

 

11. Бүгүн ... киного барабыз. 

А. мен                          В. алар 

Б. силер                        Г. биз. 

 

12. .... журналы өтө кызыктуу 
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А.сенин                                           В. ага 

Б. анын                                              Г. сиздердин 

13. ..... калемиңиздер жазбай жатат. 

А. Алардын                                      В. Сиздерге                                           

Б. Сиздин                                          Г. Сиздердин 

 

14. ... бош убактыңар барбы ? 

А. Анын                                            В. Сиздин 

Б. Силердин                                       Г. Сенин 

 

15. Ишенби күнү мен ..... барам. 

А. ишке                                             В. иш 

Б. иштен                                            Г. иште 

 

16. Кечээ .... Аселди көрдүм. 

А. көргөзмөгө                                   В. көргөзмөдөн 

Б. көргөмөнү                                     Г. көргөзмөдө 

 

17. Биз ........ келе жатабыз 

А. чогулушта                                     В. чогулуштун 

Б. чогулушка         Г. чогулуштан 

 

18. Менин эжем .......... иштейт 

А. оорукана                      В. ооруканадан 

Б. ооруканада                    Г. ооруканага 

 

19. Менин апам .................. жакшы көрөт 

А. театрда                             В. театрга 

Б. театрды                             Г. театрдан 
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20. Ал ............ артисти 

А. цирктен  В. цирктин Б. циркте Г.циркке 

 

2-бөлүм. Лексика -  25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синонимдерди туура тандап  аларды Х  белги менен 

белгилегиле. 

 

Синонимдер. 

 

1.Республикалык мелдеште биздин университеттин спортчулар 

тобу жеңди. 

А.утту  В. мелдешти 

Б.ойноду  Г.жеңилди 

 

2.Кечээ биз жигерденип иштедик. 

А.түшүндүрдүк  В.эмгектендик 

Б.жуудук  Г.ойлодук 

 

3.Мен классикалык музыканы  жакшы  көрөм. 

А.кызыгам  В.жек  көрөм 

Б.сүйөм  Г.угам 

 

4.Ысык-Көл – дүйнөдөгү керемет жерлердин бири. 

А.ажайып   В.кызыктуу 

Б.салкын  Г.оор 
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5.Биз силерге зор ийгилик каалайбыз. 

А.арбын  В.көп 

Б.ачуу  Г.чоң 

 

6. Бул көпөлөктөр абдан кооз экен. 

А. Сулуу             В. Чарала 

Б. Татынакай                                   Г. Кызыл 

 

7. Мен театрга барганды абдан жакшы көрөм. 

А. Жаман   В. Жек көрөм 

Б. Сүйөм   Г. Угам 

 

8. Биздин мекенибиз өтө чоң. 

А. Кичине   В. Кең 

Б. Кызыктуу   Г. Бай 

 

9.Менин апамдын кооз чапаны бар. 

А. кемсели   В. жоолугу 

Б. пальтосу   Г. чокою  

 

10. Атам бизге дайым   насаат айтат. 

А. улуу сөз   Б.кеп-кенеш 

В. макала   Г. жомок 

 

3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет 

жана  белгиленген сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  

аларды Х  белги менен белгилегиле. 
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1. Менин апамдын оромолу өтө кооз. 

А.жоолугу             В. буюму 

Б. көйнөгү           Г. калпагы  

 

2.Менин  максатым-жакшы  инсан  болуу. 

А.күндө  пайдаланган  буюм       Б.адам 

В. макала                                    Г.алдына  койгон  ойлор 

 

3.Адамдын өмүрү узак болсо,көптү  көрөт. 

А.жакшы  мүнөз      Б.адамга  берилген  жашоо 

В.жакшы ден  соолук  Г.адамдын  мүмкүнчүлүгү 

 

4.Мен кемселимди унутуп калыптырмын. 

А. досум В.улуттук чапан 

Б.балдардын  оюнчугу Г.дарыгердин  буюму 

 

5. Адамдын   жаманмүнөзү көп. 

А.биздин айланабыздагы  дүйнө            В.адамдын ички дүйнөсү 

Б.кымбат  белекГ.жакшы дос 

 

6.Бул макала силер үчүн өтө эле оңой. 

А.аз В.кичинекей 

Б.жеңил Г.маанилүү 

 

7.Бүбүсара Бейшеналиеванын аты Кыргыз консерваториясына 

коюлган. 

А. ысым  

В.географиялык аталыш 
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Б.гезит, журналдарга энчилүү атоолор   

Г. жаны барларга коюлган аталыш 

8. Казак эли  биздин - боордошубузболуп эсептелет. 

А. туугандар В.коноктор 

Б.кызматчылар Г.жумушчулар 

 

9.Боз үйдүн ортосунда коломто турат. 

А. идиш-аяк В. очок 

Б. жемиш Г.араба. 

 

10.Тоголок Молдо кедейдин үй бүлөсүндө туулган. 

А.жаман киши В. колунда жок адам 

Б. жумушчу адам Г. жөнөкөй адам 

 

4 - бөлүм. Окуу - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө окуу үчүн тексттер берилген. Алардын ар бирине 

карата 5 суроо берилген. Текстти окуп, суроолордун  туура 

жообун  тапкыла, аны Х белгиси менен белгилеңиздер. 

 

Баткен 

 Силер картадан Баткенди тапкыла. Эң жаңы уюшулган 

областынын бири – бул Баткен областы. Баткен, Кадамжай, 

Лейлек райондору биригип, Баткен областын түзөт. Областын 

борбору –Баткен шаарчасы. Бул аймакта Сүлүктү, Кызыл –Кыя 

деген шаарлар бар. Баткен аймагында өрөөндөр мал бакканга 

ыңгайлуу. Жайында ысык, кышын жылуу болот Ошондуктан 

бул жактагы элдер түрдүү жер – жемиштерди өстүрүүнүн сырын 

билишет. Баткендин өрүгү даамдуу жана өзгөчө ширин болот. 
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Дарактар жыл сайын мөмө байлап, арбын түшүм берет. Жер 

жайнаган өрүк болот. Баткендин эли өрүктү кургатып, 

базарларга жөнөтүшүп турушат. Андан тышкары тамекиден да 

мол түшүм алууга болот.  Баткен аймагында түрдүү улуттагы 

элдер: кыргыз, өзбек, тажиктер жашайт. 

 

Суроолорго жооп бергиле? 

1. Баткен областына кайсы шаарлар карайт? 

А. Кадамжай     В.Токмок 

Б. Кант     Г.Токтогул 

 

2.Баткендин борбору кайсы шаар болуп эсептелет? 

А. Баткен     В.Ош 

Б.Сүлүктү     Г.Кызыл –Кыя 

 

3.Кандай негизги жер-жемиш Баткенде өсөт? 

А.өрүк     В. бурчак 

Б.алча     Г. гүл 

 

4. Дыйканчылыкта баткендиктер кандай сырды билишет? 

А. Элдери өтө сулуу келет   

Б. баткендиктер ар  түрдүү жер – жемиштерди өстүрүүнүн 

сырын билишет. 

В. Алар тилин абдан сүйөт  

Г.Суусу даамдуу. 

 

 5.Баткендин климаты кандай ? 

А. Жайында ысык, кышын жылуу болот.   

В. Өтө ысык келет 
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Б. Абдан суук       

Г. Тропикалык. 

5-бөлүм. Жазуу - 30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө “Кыргыз элинин белгилүү инсандары” деген 

темага  (30-35) сүйлөмдөн  кем эмес чакан аңгеме жазыңыз. 
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1. БАП – БАШТАПКЫ ТОП 

КУРС орус мектепти аяктагандар үчүн 

3-вариант 

 

1-бөлүм. Грамматика – 30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө тил билүү деңгээли текшерилет. Толук эмес 

сүйлөмгө  толуктай   турган туура вариантын тандагыла жана Х 

белги менен белгилегиле. 

 

1. Ал ............ кызды көрдүм 

А. көчөдөн                            В. көчө 

Б. көчөдө                                Г.көчөсү 

 

2. Бул сөздүк  .......? 

А. сиздики   В. сиздикиби 

Б. сиздин   Г. сизге 

 

3. .... интервьюсу  бат эле бүттү 

А.  анын                         В. аныкы 

Б. аныкына                             Г. ал 
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4.Сиздин  .......... оор экен. 

А. тапшырмасы                       В. тапшырмаңыз 

Б. тапшырма                            Г. тапшырмалары 

 

5. .... баласы  1 жашка толуптур. 

А. алар                                   В. алардыкы 

Б. алардын                              Г. алардыкына 

6. Сиздердин  мейманыңыздар ..... 

А. кечигип келди                            В. кечигип койду 

Б. кечигип салды                            Г. кечигип турду 

 

7.  КУУнун жамааты жаңы окуу жылына .... 

А. даярданып жатат                       В. даярдан 

Б. даярдоо                                       Г. даярдандануу 

 

8.  Эртең  мен документтеримди КУУга ..... 

А. тапшырам                                  В. тапшырды 

Б. тапшырган                             Г. тапшырдым 

 

9. Кредиттин акчасын .... 

А. төлөш керек эле                                     В. төлөө керек эле 

Б. төлөп керек  эле                                      Г. төлөй керек эле 

 

10. Мен  апамдын жытын ..... 

А. сагындым                           В. сагын 

Б. сагынган                              Г. сагындыңыз 

 

11.Бул  студент кыз өтө .... экен 
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А. шашпай                                       В. шашма 

Б. шашылыш                                   Г. шашкыла 

 

12. Бул сырыбыз, сыр  бойдон  эле... 

А. кал                                   В. калмак 

Б. калуу                             Г. калат экен 

 

13. Мен дос кызыма ..... 

А. жолуктум                         В. жолук 

Б. жолукту                             Г. жолуктуңуз 

 

14. Гезитти күнүгө ..... 

А. окуш керек                        В. окуй керек 

Б. окуп керек                             Г. окур керек 

 

15. Мээрим менен Канат сыйлык   .....  

А. алдым                  В. ал 

Б. алам                      Г. алышты 

 

16. Жыгылган бала тез эле сакайып ..... 

А. түштү                        В. отурду 

Б. кетти                            Г. жиберди 

 

17. Күн катуу суук болуп кеткендиктен мен жылуу 

кийинип..... 

А. салдым                       В. турдум 

Б. алдым                            Г. бүтурдүм 

 

18. Менин атам   күн сайын мага телефон чалып..... 
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А. турат                        В. кетет 

Б. чалат                          Г. болот 

 

19. ....., көчөгө  чыккан  жокпуз 

А. Бүгүн күн суук болгондуктан Б. Бүгүн күн суук бол 

В. Бүгүн күн суук болот Г. Бүгүн күн суук болот эле 

 

20. Айылга бараарың .... биз билебиз 

А. экендигин   В. экен 

Б. экениңди                     Г. экенимди 

 

21. Жакшы ниет ..... ырыс 

А. кем   В. жарым 

Б. бир                                 Г. төп 

 

22.Ынтымактуу элдин калаага  карды ток..... 

А. бол   В. болот 

Б. болуптур                     Г. болмок 

  

23.Ойноп сүйлөсоң  да ..... 

А. ойлоп сүйлө   В. ойлобой  сүйлө 

Б. ойлоп жаз                     Г. ойлоп айт 

 

24.КУУнун студенттери   тогуз коргоолдон  алдынкы орунду  

бүгүн..... 

А. алды   В. ал 

Б. алам                            Г. азыр алат 

 

25. Биз күнүгө эртең менен ..... 
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А. чуркайбыз   В. чуркады 

Б. чуркадым                     Г. чуркамак 

 

26 ..... чогулушка? 

А. сиз   В. ал 

Б. мен                              Г. биз 

 

26. Быйыл ..... мелдешти  утуп  алдык. 

А. силер   В. алар 

Б. мен                              Г. биз 

 

27. Келечекте мен юрист..... 

А. болгум келет   В. болгум келди 

Б. болууну келем                Г. болмок  келем 

 

28...... чет өлкөдө жүргөндө өз мекенин абдан сагыныптыр. 

А. сиз   В. ал 

Б. мен                             Г. биз 

 

29.Жакында биздин   мамлекет оңолот деп мен..... 

А. толук ишенемин   В. толук ишенет 

Б. толук ишенди                Г. толук ишендик 

 

30.  Эмне болбосун ..... максатыңды көздө. 

А. сиздин   В. анын 

Б. менин                              Г. өз 

 

2-бөлүм. Лексика -  25 мүнөт. 
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Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синонимдерди туура тандап  аларды Х  белги менен 

белгилегиле. 

 

1. Синонимдер. 

 

1. Түнгө маал баланын эти ысып чыкты. 

А. бешимде В. куптанда 

Б. кечинде Г. караңгыда 

 

2.Тарыхта өзгөрбөгөн  эл  болбойт. 

А. журт В. коом 

Б. киши Г.карыя 

 

3. Эң биринчи балам Кочкор  айлында төрөлгөн болчу. 

А. тың В. тунгуч 

Б. эркек Г. жоош 

 

2. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. 

А. аңтаргандай В. чукугандай 

Б. тапкандай Г. кыдыргандай 

 

5.Эр жигит эл ичинде, жоо бетинде. 

А. конокто В. согушта 

Б. жолдо Г. сууда 

 

6. Балким  биздин келечегибиз таптакыр башка болоор. 

А. айтмакчы В. мүмкүн 

Б. учурда Г.сөзсүз 
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7. Орунсуз сөз ийининен баш алат. 

А. туура эмес В. жай сөз 

Б. көп сөз Г. кыйын сөз 

 

8. Акылман адамдардын айтканын тындаш керек. 

А. даанышман В. карыя 

Б. окумуштуу Г. кыйын. 

 

9. Бул окуяны мен укпай калыптырмын да! 

А. тыңшабай В. көрбөй 

Б. айтпай Г. кызыкпа 

 

10. Жаңы жылдык майрамды көңүлдүү өткөзөлү. 

А. жыйынтыктуу В. күлкүлүү 

Б. шаңдуу Г.кызыктуу 

 

2. Антонимдер. 

 

1.Бул ааламда дайым согуш болсун. 

А. бакубаттуулук В. тынчтык 

Б. жакшылык Г.байлык 

 

2. Унчукпасаң дудук деген ат конот. 

А. байкуш В. кур бабырак 

Б. чынчыл Г.кедей 

 

3.Тил адамды бакытка бөлөп салат. 

А. капачылыкка В. тозокко 
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Б. ойго Г.караңгылыкка 

 

4. КУУда абдан өнү серт кыздар бар. 

А. бойлуу В. арык 

Б. кичине Г.сулуу 

 

5. Апасы балдарын эч качан жамандабаш керек. 

А. макташ керек В. уруш керек 

Б. эркелетиш керек Г.караш керек 

 

6. Илимий иштерди дайым улай бериш керек. 

А. караш керек В. жыйнаш керек 

Б. токтотуш керек Г. текшериш керек 

 

7. Конокторду босогого отургузуш керек. 

А. жерге В. төргө 

Б. ашканага Г.ичкериге 

 

8. Өз бир туугандарды төмөндөтүп  мамиле кылуу керек. 

А. көкөлөтүп В. урушуп 

Б. мактап Г.жактап 

 

9. Биздин Университет билимдин  ордосу. 

А. үйү В. ишканасы 

Б. бөлмөсү Г.жери 

 

10.Өмүр кыска, туулган соң өлмөк бар 

А. жашоо В. айлана 

Б. чөйрө Г.үй бүлө 
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3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет 

жана  белгиленген сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  

аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

1. Чынгыз Айтматовдун  аты Кыргыз улуттук драммалык 

театрына коюлган. 

А. ысым В. наам 

Б. чөйрө Г.кооздолгон ат 

 

2. Алас, алас,алас – ар балээден калас! 

А. айлан В. кайт 

Б. сакта Г.жогол 

 

3.Кыргыздар– үйгө келген адамга сөзсүзнан ооз тийдирет. 

А. салт В. ырым 

Б. тарых Г.адат 

 

4.Студенттердин эң башкы максаты – мыкты адис болуу. 

А. буюм В. жумуш 

Б. алдына коюлган ойлор Г. мүнөз 

 

5.Кудай берген жашыңды  көп, татыктуу жаша деп, карыя 

айтты. 

А. алкыш В. бата 

Б. тилек Г. жөн эле сөз 
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4 бөлүм. Которуу - 15 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө котормонун адекваттуулугу  жана өз алдынчалыгы 

текшерилет. 

 

 Берилген сөз айкаштарын кыргыз тилине которуңуз  

 

1.сборник  упражнений  

 

 

2.мнение ученых 

 

 

3. самостоятельная работа 

 

 

4. контрольная работа 

 

 

5.современная молодежь 

 

 

6. симпатичная девушка 

 

 

7.молодая невестка 

 

 

8.пожилой свекор 
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9.добрая свекровь 

 

 

10.многодетная мать 

 

 

 

 

5 - бөлүм. Жазуу -  30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө “Кыргыз  кызы кандай болуш керек?” деген 

темага (30-35) сүйлөмдөн  кем эмес чакан аңгеме жазыңыз. 
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1. БАП – БАШТАПКЫ ТОП 

КУРС орус мектепти аяктагандар үчүн 

4-вариант 

 

1-бөлүм. Грамматика – 30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө тил билүү деңгээли текшерилет. Толук эмес 

сүйлөмгө  толуктай   турган туура вариантын тандагыла жана Х 

белги менен белгилегиле. 

 

1. Ал ............ кызды көрдүм 

А.көчөдөн                            В. көчө 

Б. көчөдө                                Г.көчөсү 

 

2. Бул китеп  ....... 

А. сиздики?                         В. сиздикиби? 

Б. сиздин?                              Г. сизге? 

 

3. .... сынагы тез эле бүттү 

А. анын                         В. аныкы 

Б. аныкына                              Г. ал 

 

4.Сиздин  .......... жеңил экен. 

А.тапшырмасы                       В. тапшырмаңыз 

Б. тапшырма                            Г. тапшырмалары 

 

5. ....небереси  5 жашта экен. 

А. алар                        В. алардыкы 

Б. алардын                              Г. алардыкына 
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6. Сиздердин коногуңуздар ..... 

А. кечигип келди    В. кечигип койду 

Б. кечигип салды          Г. кечигип турду 

 

7. Бишкек шаары майрамга .... 

А. даярданып жатат                       В. даярдан 

Б. даярдоо                                       Г. даярдандануу 

 

8. Билесиңби, мен КУУга ..... 

А. тапшыр                                  В. тапшырды 

Б. тапшырган                             Г. тапшырдым 

 

9. Окуунун контрагын .... 

А. төлөш керек эле                                     В. төлөө керек эле 

Б.  төлөө керек  эле                                      Г. төлөй керек эле 

 

10. Мен  сени абдан ..... 

А. сагындым                           В. сагын 

Б. сагынган                              Г. сагындыңыз 

 

11.Ал келин өтө .... экен 

А. шашпай                                       В. шашма 

Б. шашылыш                                  Г. шашкыла  

 

12. Махабат гүл бойдон ... 

А. кал                                   В. калмак 

Б. калуу                             Г. калат экен 

 

13. Мен эски досума ..... 
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А. жолуктум                         В. жолук 

Б. жолукту                             Г. жолуктуңуз 

 

14. Сабакты күнүгө ..... 

А. окуш керек                        В. окуй керек 

Б. окуп керек                             Г. окур керек 

 

15. Биздин кыздар  кетип  .....  

А. калышты                     В. бүттү 

Б. жиберди                             Г. алышты 

 

16. Ооруган апа тез эле сакайып ..... 

А. түштү                        В. отурду 

Б. кетти                            Г. жиберди 

 

17. Күн катуу ысып кеткендиктен мен жеңил кийинип..... 

А. салдым                       В. турдум 

Б. алдым                            Г. бүтүрдүм 

 

18. Менин апам дайым мага телефон чалып..... 

А. турат                        В. кетет 

Б. чалат                           Г. болот 

 

19. ....., эшикке  чыккан  жокпуз 

А. бүгүн күн суук болгондуктан  Б. бүгүн күн суук бол 

В. бүгүн күн суук болот  Г. бүгүн күн суук  болот эле 

 

20. Балаң сага окшош .... биз билебиз 

А. экендигин   В. экен 
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Б. экениңди                     Г. экенимди 

 

21. Жакшы ниет ..... ырыс 

А. кем   В. жарым 

Б. бир                                           Г. төп 

 

22.Ынтымактуу элдин калаага  карды ток..... 

А. бол   В. болот 

Б. болуптур                                Г. болмок 

 

23.Ойноп сүйлөсоң  да ..... 

А. ойлоп сүйлө   В. ойлобой  сүйлө 

Б. ойлоп жаз                               Г. ойлоп айт 

 

24.КУУнун студенттери  футболдон биринчиликти бүгүн..... 

А. алды   В. ал 

Б. алам                                        Г.  азыр алат 

 

25. Биз ар дайым эртең менен ..... 

А. чуркайбыз   В. чуркады 

Б. чуркадым                     Г. чуркамак 

 

26..... жумушка барасыңбы? 

А. сиз   В. ал 

Б. сен     Г. биз 

 

26. Быйыл .....  кеңсе товарлары боюнча тендерди  утуп  

алдык. 

А. силер   В. алар 
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Б. мен                              Г. биз 

 

27. Келечекте мен мугалим..... 

А. болгум келет   В. болгум келди 

Б. болууну келем                Г. болмок  келем 

 

28......  жигит чет өлкөдө жашаганда өз мекенин абдан 

сагыныптыр. 

А. сиз   В. ал 

Б. мен                                        Г. биз 

 

29.Жакында биздин  өлкө оңолот деп мен..... 

А. толук ишенемин   В. толук ишенет 

Б. толук ишенди                        Г. толук ишендик 

 

30. Кандай болбосун ..... максатыңды көздө. 

А. сиздин   В. анын 

Б. менин                                     Г. өз 

 

2-бөлүм. Лексика - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синонимдерди туура тандап  аларды Х  белги менен 

белгилегиле. 

 

1. Синонимдер. 

 

1.Сулуу кыз менин жанымдан тез эле өтүп кетти. 

А. татынакай В. жылдыздуу 
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Б. кечине Г.кара 

 

2.Тарыхта унутулган эл  болбойт. 

А. журт В. коом 

Б. киши Г.карыя 

 

3. Эң биринчи окуучум  тез эле мектептин директору болуп 

дайындалды. 

А. тың В. тунгуч 

Б. абалкы Г.эзелки 

 

4. Билим алуу ийне менен кудук  казгандай. 

А. аңтаргандай В. чукугандай 

Б. тапкандай Г.кыдыргандай 

 

5.Эр жигит эл ичинде, жоо бетинде. 

А. конокто В. согушта 

Б. жолдо Г. сууда 

 

6. Мүмкүн  биздин келечегибиз таптакыр башка болоор. 

А. айтмакчы В. балким 

Б. учурда Г.сөзсүз 

 

7. Орунсуз сөз ийнинен баш алат. 

А. туура эмес В. жай сөз 

Б. көп сөз Г. кыйын сөз 

 

8. Акылман адамдардын айтканын  угуш керек. 

А. даанышман В. карыя 
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Б. окумуштуу  Г. кыйын 

 

9. Бул  нерсени  мен укпай калыптырмын да? 

А. тыңшабай  В. көрбөй 

Б. айтпай  Г.кызыкпай 

 

10. Бул кечени биз көңүлдүү өткөзөлү. 

А. жыйынтыктуу  В. күлкүлүү 

Б. шаңдуу  Г.кызыктуу 

 

2. Антонимдер 

 

1.Бул ааламда дайым согуш болсун. 

А. бакубаттуулук  В. тынчтык 

Б. жакшылык  Г.байлык 

 

2. Унчукпасаң дудук деген ат конот. 

А. байкуш  В. кур бабырак 

Б. чынчыл  Г.кедей 

 

3.Тил адамды бакытка бөлөп салат. 

А. капачылыкка  В. тозокко 

Б. ойго  Г.караңгылыкка 

 

4.  Карыларга – урмат, жаштарга -кызмат. 

А. жамандык  В. сыйлабастык 

Б. зомбулук  Г.уруш 

 

5. Карысы  бардын ырысыбар. 
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А. жашы  В. баласы 

Б. келини  Г.аксакалы 

 

6.  Озуу куйгөн үйлөп ичет. 

А.кайнатып   В. шорулдап 

Б. жылытып  Г.ойлоп 

 

7.Сакал тойдо керек. 

А. жерде  В. төрдө 

Б. ашта  Г.өлгөндө 

 

8.Иши оңолордун ити чөп жейт. 

А. ачка калат  В. үрөт 

Б. ичет  Г.чайнайт 

 

9. Миң кишинин атын билгиче, бир кишинин сырын – бил. 

А. тааныба  В. ишен 

Б. бөл  Г. сакта 

 

10.Жашоо кыска, туулган соң өлмөк бар 

А. өмүр  В. айлана 

Б. чөйрө  Г.үй- бүлө 

 

 

3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 15 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет 

жана  белгиленген сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  

аларды Хбелги менен белгилегиле. 
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1.  Биздин кафедра бул макаланы толугу менен которуп чыкты. 

А. ысым В. гезит менен журналга чыккан текст 

Б. илимий текст Г.кооздолгон  текст 

 

2. Бул адамдын өнү мага абдан жылуу учурады. 

А. сүйуктүү В. тааныш 

Б. тууган Г.кызыктуу 

 

3. Биздин кыргыздар - үйгө келип калган  адамга “нан ооз тий” 

деп, айтат. 

А.  салт В. ырым 

Б. тарых Г.адат 

 

4.Мугалимдердин  эң негигзи  максаты – балдарды  мыкты адис 

болууга даярдоо. 

А. буюм В. жумуш 

Б. алдына коюлган ойлор Г. мүнөз 

 

5.Мына  жаркыраган күз да кирип келди! 

А. жылдын мезгили В. маараке 

Б. тилек Г. жөн эле сөз 

 

6. Алиман эптеп-септеп күн көрүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күнгө кароо Г. ойлонуу 

 

7.Элине пайдасы жок адам – тирүүнүн өлүгү. 

А. жаман адам В. жакшылыгы жок  адам 

Б. өлгөн катары Г. бары-жогу белгисиз 
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8.Адилет сөз - ачуу сөз. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

9.Калп – элдин ичин иритет, ыйманын качырат. 

А. бузат В. кетирет 

Б. кыйнайт Г. тажатат 

 

10.Жатка жанашып, өзгө карасанаба. 

А. жамандык кылба В. тийбе 

Б. болушпа Г. кемсинтпе 

 

4-бөлүм. Которуу - 20 мүнөт. 

Бул бөлүмдө котормонун  адекваттуулугу  жана өз алдынчалыгы 

текшерилет 

 Берилген сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуңуз. 

1.Этот человек  хотел посмотреть 

весь мир и написать все увиденное 

в своей книге. 

 

 

2.Кыргызский народ очень часто 

использует меткие выражения и 

крылатые фразы. 

 

 

3. Самостоятельная работа  
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студентов, модули и зачеты 

закончились 15 июня. 

 

4. Эта  контрольная работа была 

посвещена пройденным темам. 

 

 

5. Городская, современная 

молодежь не интересуется театром 

и книгами. 

 

 

6. Какой должна быть кыргыская 

девушка? 

 

 

7. В кыргызской семье –молодая 

невестка кланяется старшим  

родственникам мужа. 

 

 

8. Кыргызы – очень хлебосольный 

народ. 

 

 

9. Каждая девушка мечтает о 

доброй свекрови в будущем. 
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10.Семья, многодетная мать, дети 

– все это является счастьем! 

 

 

 

5-бөлүм. Жазуу - 30 мүнөт. 

Бул бөлүм жазуу ыкмаларын өздөштүрүүнүн деңгээлин 

текшерет. 

Белгилүү инсан  жөнүндө   (30-35) сүйлөмдөн  кем эмес чакан 

аңгеме жазыңыз. 
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2 БАП . Ортоңку топтор үчүн 

1- вариант 

1-бөлүм. “Эл таануу” практикалык кыргыз тили - 30 мүнөт. 

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 
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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” 
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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 
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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 
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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  
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2 –бөлүм. Лексика - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синонимдерди туура тандап  аларды Х  белги менен 

белгилегиле. 

 

1. Синонимдер 

 

1. Ар бир боз үйдүн ортосунда коломто бар. 

А.очок В. меш 

Б. сандале Г. печь 

 

2. Мен анын элесин унуттум. 

А. кебетесин В. өңүн 

Б. кыймылын Г. жүзүн 

 

3. Бир аз тук этип алдым 

А. кичине уктап алдым В. иштеп алдым 

Б. кыштошуп аладым Г. тыбырчылап калдым 

 

4.Чоң бир окуя болуп кетти го?  

А. тарых В. кандайдыр бир чоң иш 

Б. азап иш Г. оор жумуш 

 

5. Биздин университетибизде зирек балдар көп. 

А. акылдуу В. жөндөмдүү 

Б. сулуу Г. чыгаан 

 

6.Лекцияларды кунт коюп угуш керек. 
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А. башка нерсеге көңүл бурбай В. тиктеп угуш керек 

Б. жакшы угуш керек Г. аракет кылып 

 

7.Университеттин студенттерине көп жеңилдиктер берилген. 

А. оңой иш В. мүмкүнчүлүктөр 

Б. окууга  төлөмүн азайтуу Г. эс алуу 

 

8.Кыргызыстан – дүйнөнүн  эң бир касиеттүү жерлердин бири 

А. тарыхый В. ыйык 

Б.  кооз Г. зор 

 

9. Адамдын эң начары  - соргок болот. 

А. шашма В. тойбос 

Б. таш боор Г. ичи тар 

 

10. Иса Ахунбаев - кыргыз элинин чыгаан адамы болгон. 

А. белгилүү В. чоң 

Б. пайгамбар Г. залкар 

 

2. Антонимдер. 

 

1.Арык болсо аккан суу  түз кетет. 

А. араң  В. кыйшык 

Б. тез Г. жай 

 

2.Ай болсо караңгы түн жарык болот 

А. күн В. жума 

Б. кеч Г. түш 
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3.өрдөк , каз кайда конот көл болбосо? 

А. жер В. суу 

Б. чөл Г. таш 

 

4.Уят – өлүмдөн да катуу. 

А.  тынчтыктан В. турмуштан 

Б. өмүрдөн Г.  байлыктан 

 

5.Элчиге –өлүм жок. 

А. жакшылык В. өмүр 

Б. жашоо Г. турмуш 

 

6. Тил адамды бакытка бөлөп салат. 

А. жамандыкка В. караңгылыкка 

Б. көргө Г. зулумдук 

 

7.Орундуу сөз акыл –эстен от алат. 

А. калп В. көп 

Б. маанисиз Г. далилсиз 

 

8.Чыгаша да – тилден  болот. 

А. байлык В. киреше 

Б. акча Г. жакшылык 

 

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

А. калп сөз В. жаман сөз 

Б. уруш Г. көп сөз 
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10.Акылдуунун иши салмактуу, а түркөйдүн иши майда, камгак 

буу. 

А. билимдүү В. чоң 

Б. башка улуттуу Г. түрк  улутундагы адам 

 

3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 20 мүнөт. 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет 

жана  белгиленген сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  

аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

 

1.Баш оонада  – кыргыздар тойлорун берип башташат. 

А. илгерки кыргыздар колдонгон ай аты  В. август 

Б. күз   Г. мезгил 

 

2.Той болгондо – апалар себеттерди  чыгарып колдонушат. 

А. гүлдөр         

В. түштүк кыргыздардын чыбыктан жасалган   идиши 

Б. сумка  
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Г. калта 

 

3.Тоголок Молдо кедей үй-бүлөдө өскөн экен. 

А. жаман адам В. чоң үй-бүлө 

Б. колунда жок Г. ачка үй-бүлө 

 

4. “Ар кимдин ниетиөзүнө жолдош болсун,”– деди,апам. 

А. каалаганы өзүнө буйрусун  

Б. каалоо тилеги орундасын 

В. эмне айтса аткарылсын  

Г. пейли оңолсун 

 

5. Эшек  ылайдан өтүп  алды. 

А. бир адамды  иштетүү     

В. адамдын кызматын колдонуу 

Б. бирөөнүн жакшылыгын пайдалануу  

Г. иштетип алып – унутуу 

 

6.Карга да баласын аппагым дейт. 

А. өз баласын жаркшы көрүү В. таарынпоо 

Б. караны ак деп айтуу Г. өзүнө тартуу 

 

7. Бул киши - эшек такалап эле  жүрөт. 

А. бош адам В. жумушсуз адам 

Б. колунда жок Г. жалкоо адам 

 

8. “Энемдин чачпактарын көтөрүп барып калдым,”- деди 

Чолпон. 

А. зергер буюмду тагынуу             
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Б. кадырлуу адамды  ээрчип конокко  баруу 

В. бирөөгө жакшылык кылуу  

Г. чачты өрүү 

 

9.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 

 

10.Кыздын сыры төркүнгө маалым. 

А. кыздын мүнөзүн жакшы билүү (салт)   

В. кызды кадырлоо 

Б. кыздан кутулуу  

Г. кызга кабатырлануу 

 

11.Жаш кезиңден баштап – ар намысыңды сакта! 

А. кары эмес киши В. бала чак 

Б. адамдын өмүрү Г. орто жаштагы адам 

 

12. Мен-менсинген адамдарды далай турмуш сындырат экен. 

А. жаман адам В. бой көтөргөн 

Б. өзүн жакшы көргөн Г. башкаларды  кордогон 

 

13.Окуудан келгенимде –апам башымдан суу айландырды. 

А. ырым В. дарылоо 

Б. кыргыздардын салты Г. адат 

 

14.Алахандын шагы сынып калбасын деп, унчукпай койдум. 
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А. бирөөнү көтөрмөлөө  

Б. адамды кадырлоо  

В. кимдир –бирөөнү таарынтуу  

Г. адамдын  көнүлүн калтырбоо 

 

15.Биздин да көчөдө  майрам болот. 

А. жакшы ниет кылуу В. жакшы үмүт менен жашоо 

Б. сабыр  кылуу Г. майрам тосуу 

 

16. Алиман эптеп-септеп күн көрүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күнгө кароо Г. ойлонуу 

 

17.Элине пайдасы жок адам – тирүүнүн өлүгү. 

А. жаман адам В. жакшылыгы жок  адам 

Б. өлгөн катары Г. бары-жогу белгисиз 

 

18.Адилет сөз - ачуу сөз. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

19.Калп – элдин ичин иритет, ыйманын качырат. 

А. бузат В. кетирет 

Б. кыйнайт Г. тажатат 

 

20.Жатка жанашып, өзгө карасанаба. 

А. жамандык кылба В. тийбе 

Б. болушпа Г. кемсинтпе 
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4-бөлүм - 15 мүнөт. 

  

Макалдарды улантып аяктагыла: 

 

1. Илим менен билимге көпүрө __________________________ 

 

2. Айтпа, айткандан кийин______________________________ 

 

3. Билбеймин деген бир сөз, билемин деген миң ___________ 

 

4. Жакшы сөз – суу, жаман сөз __________________________ 

 

5. Жакшы сөз таш эритет, жаман сөз баш_________________ 

 

6. Жакшы сүйлөсөң бекер ______________________________ 

 

7. Ит эмнеге үрбөйт, түшкө эмне ________________________ 

 

8. Ит үрө берет, кербен ________________________________ 

 

9. Чалдын көркү_________ сөздүн көркү_________________ 

 

10. Эң ачуу да – тил, эң таттуу да________________________ 

 

11. Алиман эптеп-септеп күн көрүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күнгө кароо Г. ойлонуу 

 

12.Элине пайдасы жок адам – тирүүнүн өлүгү. 
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А. жаман адам В. жакшылыгы жок  адам 

Б. өлгөн катары Г. бары-жогу белгисиз 

 

13.Адилет сөз - ачуу сөз. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

14.Калп – элдин ичин иритет, ыйманын качырат. 

А. бузат В. кетирет 

Б. кыйнайт Г. тажатат 

 

15.Жатка жанашып, өзгө карасанаба. 

А. жамандык кылба В. тийбе 

Б. болушпа Г. кемсинтпе 

 

5-бөлүм. Жазуу/тести - 30 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө  жазуу түрүндө тест берилет жана студенттин 

канчалык даражада кыргыз тилин билүү жана түшүнүү деңгээли 

аныкталат.Ар бир тапшырма 10 суроодон турат жана ар бир 

тапшырманын өзүнчө максаты бар.  Бул бөлүмдө 4 тапшырма, 

40 суроодон түзүлгөн. көп чекиттин ордуна туура сөз таап коюш 

керек: 

 

5.1“Өлкө таануу”(Туура вариантын тапкыла) 

1.Азыркы президентибиз ким? 

А.Жээнбеков С. 

Б.Атамбаев А. 

В. Отунбаева Р. 
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2.Кыргыз  Республикасынын Конституциясы качан кабыл 

алынган? 

А.1992-ж  Б.2017-ж  В. 2015-ж 

 

3.Кыргыз республикасында канча область (аймак) бар?Аттарын 

кошо  жазыңыз. 

А.5   Б.7   В. 2 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.Бишкек шаарынын аянты канча чарчы чакырымды түзөт? 

А.123,5  Б.125   В. 200 

 

5.Кыргыз тили мамлекеттик статуска ээ болгон жыл: 

А.1980-ж.  Б.1989-ж.  В. 1992-ж. 

 

6.Шайлоого канча жаштан катышканы укук берилет? 

А.18   Б. 16  В. 25 

 

7.” Манас” эпосундагы негизги идеялардын бири? 

А.калмактарды басып алуу 

Б.кыргыз элин бириктирүү 

В. кытайларды багындыруу 

 

8.Жусуп Баласагындын көз карашында бул ааламда эң керектүү 

нерсе? 

А.бир гана Аллахты ойлонуу 

Б.акыл -эс 

В. дөөлөт күтүү 
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9. Кыргыз  республикасынын  эгемендүүлүгү качан  кабыл 

алынган? 

А.1998-ж.  Б.1991-ж.  В. 1999-ж. 

 

10. Манас эпосундагы Манастын жубайынын чын аты? 

А.Каныкей  Б.Санирабига  В. Айсулуу 

 

Адистикке  байланыштуу  тесттер 

 

5.2. Экономика жана бизнес тобу үчүн: (туура жообун 

тапкыла) 

 

1.Ишкер адамдар кайсы эрежлерди эсинен чыгарбаш керек? 

А. Буюмдарды арзан алып  - элге кымбат сатуу 

Б.  Эсепти так билүү 

В. Элге чынчыл  кызмат кылуу 

 

2.Соодада _____________ жок. 

А.Калп 

Б. Достук 

В. Ынтымак 

 

3.Соода-сатыктын  чакан түрү? 

А.минимаркет 

Б.чекене соода дүкөнү 

В. дүкөн 

 

4.Товардын базар баасы эмне менен аныкталат? 

А.суроо-талап мыйзамы менен 
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Б.сатуучу аныктайт 

В. сатып алуучулар айтат 

 

5. Көптөгөн соода-сатык  мекемелердин ортосундагы мамиле? 

А.достук 

Б. кызматташтык 

В. Атаандаштык 

 

6. Товар, буюмдарга бааны ким коет? 

А.товарды чыгарган фирма 

Б.сатуучу 

В. кардар 

 

7.Чыгаша болмоюнча_________________ 

А.киреше болбойт 

Б. сатып ала албайбыз 

В. акча таба албайсың 

 

8.Ар бир жаран өзүнүн иштеген жеринен_________ төлөйт 

А.насыя 

Б.салык 

В. каржы 

 

9.Чакан ишкананын жасап чыккан товарларларынын ________ 

жогорку. 

А.деңгээли 

Б.өтүмдүүлүгү 

В. үнөмдүүлүгү 
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10.Жаш бизнесменге эң  башында эмне керек? 

А.каражат, бизнес долбоор, өндүрүштүк жай 

Б.ата энесинин колдоосу, акча, диплом 

В. жакшы маанай 

 

5.3. Укук таануу(туура жообун тапкыла) 

 

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 
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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 

 

5.4. Бажы тобу(туура жообун тапкыла) 

 

1.Мамлекеттүүлүктүн негизги символдору? 

А. чек ара,бажы, конституция, желек 
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Б.чек ара, бажы, гимн, желек 

В. герб,чек ара, бажы, гимн 

 

2.Соодалык Уставдын негизги  милдети? 

А. бажылык тартипти башкарып туруу 

Б.чек араны бекемдөө 

В. бажылык  мыйзамды колдоо 

 

3.Кайсы жылы КРсы дүйнөлүк соода бирикмесине кирген? 

А. 1998-ж.   Б.2000-ж.  В. 2016-ж. 

 

4.КРсы  биричи жолу бажы кызматы дүйнөлүк соода 

бирикмесине  качан кирген? 

А. 1998-ж.   Б.2000-ж.  В. 2015-ж. 

 

5. Совет доорунда кайсы жылы Кыргыз бажы кызматы иштеп 

кирди? 

А. 1918-ж.   Б.1916-ж.  В. 1920-ж. 

 

6.Мамлекет үчүн бажы кызматынын мааниси кандай? 

А. товарларды көзөмөлдөө 

Б.мамлекеттин казынасын байытуу 

В. эл аралык соода байланышын кеңейтүү 

 

7.Бажы кызматкеринин негизги сапаттары? 

А. айкөлдүк, билимдүүлүк, шайырдык 

Б.психологияны, бажы кодексин, экономиканы мыкты 

өздөштүрүү 

В. укукту, экономиканы, бажы кодексин мыкты өздөштүрүү 
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8.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 

 

9.Улуу Жибек жолунун узундугу? 

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

 

10.Биринчи   бажылык кодекси качан түзүлгөн? 

А. 1989-ж.   Б.1992-ж.  В. 2005-ж. 
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2 БАП . Ортоңку топтор үчүн 

2- вариант 

1-бөлүм   30 мүнөт 

“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 

 

 

1.Бечара 

А. сүйүктүү адам В. байкуш 

Б. тууган Г. кедей адам 

 

2. Таш боор 

А. жоош В. карапайым 

Б. мээримсиз Г.кызыктуу адам 
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3.Кош бойлуу 

А. боюнда бар аял  В. жүгү бар 

Б. оорулуу  Г. салмактуу 

 

4. Телегейи тегиз 

А. бактылуу В. ийгиликтүү 

Б. баарын билген Г.бүт жактан төп келген 

 

5.Кут качты 

А. бакытсыз болуу В. байлыгы жок 

Б. кедей болуу Г.уруш-талаш 

 

6.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 

 

7.Улуттук тамак-аштар 

А. бешбармак, куурдак, манты  

Б. казы, карта, чучук 

В. олобо, сары май, плов  

Г. чучбара, лагман, шорпо 

 

8.Суусундуктар 

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

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

 

9.Көр оокат 
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А. тойдун  аталышы В. күнүмдүк оокат 

Б. кыйын иш Г.кызыктуу иш 

 

10.Кут түшүү 

А. жакшылык  В. элдин жакшылыкка ишеними 

Б. бакыт-таалай Г.токчулук 

 

11.Ии деген үн ишке демөөр 

А. макул деген сөз В. ылдам 

Б. тез  Г.колдоочу сөз 

 

12.Жут 

А. кедейчилик В. ачкачылык 

Б. оору Г. кыйн заман 

 

13.Куйма кулак 

А. сөздү укпаган В. жоопкерчиликтүү эмес 

Б. жалкоо Г.дүлөй 

 

14. Жубан 

А. сүйуктүү ат В. күйөдөн чыккан аял 

Б. балалуу аял Г. келин 

 

15.Кардуу адам 

А. жини ачуу В. барктуу 

Б. амалдуу Г. оорулуу 

 

16.Кара кылды как жарган 

А. чечкиндүү В. адилеттүү 
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Б. сөзмөр  Г. ишмердүү 

 

17. Чолпон ата 

А. койдун ээси В. жаныбарлардын колдоочусу 

Б. жолоочулардын пири Г. жылкынын ээси 

 

18. Бешик бооңор бек болсун 

А. үйлөнгөндө айтылат В. бала төрөлгөндо айтылат 

Б. туулган күндө Г. тойдо айтылат 

 

19. Жүзү  кара 

А. жаман адам В. уят сөз 

Б.  жаман иш кылгын адам Г. жалкоо 

 

20.Оомат консун! 

А. жакшы ниет В. жакшы тилек 

Б. байлыкты каалоо Г. денсоолук 

 

21.Каргыш 

А. кимдир бирөөгө жамандык каалоо В. эң начар сөз 

Б. суук кабар Г.бата 

 

22.Сеп 

А. кызга берилген буюмдар В. энчи 

Б. жыгач буюмдары Г. челек 

 

23.Санирабига 

А. Манастын жубайы          В. Манастын энеси 

Б. Манастын карындашы Г. Манастын  жардамчысы 
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24.Учкул сөз 

А. уламыш сөз В. макал-лакаптар 

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

 

25. Садага 

А. капалуу сөз  

Б. диний сөз 

В. кедейлерге берилүүчү оокат  

Г. орозодо берилүүчү тыйын 

 

26.Табып 

А. элдик дарыгер В. молдо 

Б. эмгекчил адам Г. акылдуу адам 

 

27. Көшөгөңөр көгөрсүн! 

А. жаш жубайларды куттуктоо        В. боз үйгө киргенде айтылат 

Б. үйдөн айтылуучу сөз Г. жакшылык каалоо 

 

28.Көз жаруу 

А.  бир адамдын көнүлүн алуу В. ыза болуу 

Б.  бала төрөө Г. көзүн оорутуп алуу 

 

29.Күрөш 

А. кыргыздардын ойуну В.согуш 

Б. ысым Г. тамак 

 

30.Сарсанаа 

А. капаа болуу В. ар дайым кайгыруу 

Б. түйшүк Г. ой 
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2-бөлүм. Лексика - 20 мүнөт. 

Бул бөлүмдө сөз байлыгы текшерилет жана  белгиленген 

сөздөргө синонимдерди туура тандап  аларды Х  белги менен 

белгилегиле. 

1. Синонимдер. 

 

1. Ар бир боз үйдүн ортосунда коломто бар. 

А.очок В. меш 

Б. сандале Г. печь 

 

2. Мен анын элесин унуттум. 

А. кебетесин В. өңүн 

Б. кыймылын Г. жүзүн 

 

3. Бир аз түк этип алдым 

А. кичине уктап алдым  

В. иштеп алдым 

Б. кыштошуп аладым  

Г. тыбырчылап калдым 

 

4.Чоң бир окуя болуп кетти го? 

А. тарых В. кандайдыр бир чоң иш 

Б. азап иш Г. оор жумуш 

 

5. Биздин университетибизде зирек балдар көп. 

А. акылдуу В. жөндөмдүү 

Б. сулуу Г. чыгаан 
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6.Лекцияларды кунт коюп угуш керек. 

А. башка нерсеге көңүл бурбай В. тиктеп угуш керек 

Б. жакшы угуш керек Г.  аракет кылып 

 

7.Университеттин  студенттерине  көп жеңилдиктер берилген. 

А. оңой иш В. мүмкүнчүлүктөр 

Б. окууга  төлөмүн азайтуу Г. эс алуу 

 

8.Кыргызыстан – дүйнөнүн  эң бир касиеттүү жерлердин бири 

А. тарыхый В. ыйык 

Б.   кооз Г. зор 

 

9. Адамдын эң начары  - соргок болот. 

А. шашма  В. тойбос 

Б. таш боор  Г. ичи тар 

 

10. Иса Ахунбаев - кыргыз элинин чыгаан адамы болгон. 

А. белгилүү  В. чоң 

Б. пайгамбар Г. залкар 

 

11.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 

 

12.Чоң боз үйдө көптөгөн тааныш аялдар кошок айтып 

отурушат. 
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А. белгилүү ыр В. адам өлгөндө айтылуучу ыр 

Б. макал-лакап Г. керез 

 

13.Дүйнөдө ар кыл мүнөздүү адамдар бар, бирок эң жаманы 

жакшылык каалабагандары. 

А. белгилүү адамдар  В. чоң адамдар 

Б. ичи тар Г. коркок 

 

14. Бишкекте заманбап кийимдердин  дүкөндөрү өтө көп болуп  

кетти. 

А. белгилүү  В.чет өлкөлүк  

Б. азыркы мезгил  Г. борбордук 

 

15.Ар бир жаран президенттик шайлоого  добушун берүүгө 

тийиш. 

А. адам  В. чоң киши 

Б. атуул Г. аскер 

 

16.Кыргыз кыздарынын оң сапаттары  өтө көп. 

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

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

 

17.Ысык-Көл – кыргыз элинин чоң сыймыгы. 

А. белгилүү  В. байлыгы 

Б. керемети Г. кооз жери 

 

18.Самарканд шаары эң байыркы шаарлардын бири. 

А. илгерки  В. чоң 

Б. эски Г. тарыхый 
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19.Кыргызстан суверендүү мамлекет болуп 1991-жылы 31-

августта жарыяланган. 

А. белгилүү  В. чоң 

Б. өз алдынча Г. кеңири 

 

20.Таттыбүбү Турсунбаеванын ысмы Кыргыз кино жылдызы 

катары республикабызда кеңири белгилүү. 

А. иши  В. аты-жөнү 

Б. кызматы Г. ролдору 

 

2. Антонимдер. 

 

1.Мен анын элесин эсимден чыгырдым. 

А. унуттум В. сагындым 

Б. жоготтум Г. эстедим 

 

2.Бул айылдан ырайы суук, кебетеси келишкен бир шумдук 

адамдар келе жатты. 

А. араң  баскан В. сулуу 

Б. жоош Г. жөнөкөй 

 

3.КУУнун  аброю жакыңкы арада өтө эле түшүп кетти. 

А. азайды  В. кыйын болду 

Б. көтөрүлдү Г. билинбей калды 

 

4.Жазында тер агызсаң, күзүндө   ачка каласың. 

А. түшүмүн жыйнайсың  В. ойнойсуң 

Б. көтөрүлөсүң Г. бийлейсиң 
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5.Биздин заманга чейин соода кербен жолдору абдан өнүккөн 

болчу. 

А. артта калган В. көбөйгөн 

Б. көтөрүлгөн Г. билинбей калган 

 

6.Жаңы окуу жылы башталып, окууга өткөнүбүзгө абдан 

кубандык. 

А. капаландык В. курчадык 

Б. көтөрүлдүк Г. таң калдык 

 

7.Эски дос эстен кетпейт. 

А. жаңы  В. душман 

Б. кошуна Г. жаман 

 

8. 31- август Кыргыз республикасынын Эгемендүүлүк күнү. 

А. аза күнү  В. боштондук 

Б. көз каранды Г. эл аралык күнү 

 

9.Ар бир жаран өз мекенин сакташ керек. 

А. коргош керек В. жоготуш керек 

Б. билиш керек Г. унутуш керек 

 

10.Суук кабарды кыргыздар байкап угузушкан. 

А. жакшылык  В. жаңылык 

Б. аба-ырайы Г. билдирүү 

 

11.Кур сөз менен кыздан кутула албайсың. 

А. аз сөз В. көп сөз 

Б. чыныгы сөз Г. иш 
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12.Оору ыйлаганга – сүйүү сүйлөгөнгө мажбурлайт. 

А. аткартат  В. таңуулайт 

Б. эч нерсе кылдырбайт Г. билдирбейт 

 

13.Сүйүү жок жерде кубаныч да жок. 

А. азаттык В. кыйнчылык 

Б. кайгы Г. боштондук 

 

14.Көлгө түшсөң – кургак чыкпайсың. 

А. аман В. суу болуп чыгасың 

Б. күнөлүү болуп Г. билинбей  

 

15.Жетимди баары урат. 

А. атасы бар В. кыйын 

Б. жоош Г. бай 

 

16.Дарттардын жакшысы жок. 

А. оюн В. денсоолук 

Б. кийим Г. оору 

 

17.Жакшы аялга баа жетпейт. 

А. мактоо  В. акча 

Б. сын Г. кароо 

 

18.Тырмак ооруса жүрөк сезет, ал эми жүрөк ооруса эчким 

сезбейт. 

А. ойлойт  В. байкайт 

Б. түшүнөт Г. билбейт 
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19.Карыз болгончо ачка жүргөн жакшы. 

А. ток  В. кем 

Б. бекер Г. бай 

 

20.Терең сууну чаңдата албайсың. 

А. аз В. майда 

Б. узун Г. бийик 

 

3-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 15 мүнөт. 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип түшүнүүсү  текшерилет 

жана  белгиленген сөздөргө  Түшүндүрмөлөрдү туура тандап  

аларды Х  белги менен белгилегиле. 

1.Кедейдин байлыгы  –  анын ден соолугу. 

А. кембагал В. тамагы жок адам 

Б. үйү жок адам Г. ачка адам 

 

2. Уйлөнүү той болгондо кыргызда  - көшөгөңөр көгөрсүн деп 

айтышат. 

А. каалоо -тилек         В. макал-лакап  

Б. бата Г. адат 

 

3.Жакшы аял – жарым ырыс. 

А. бакыт-таалай В. белек 

Б. ишкер Г. жар 

 

4.Ар кимдин ниети өзүнө жолдош болсун - деди апам 

А. каалаганы өзүнө буйрусун  

Б. каалоо тилеги орундасын 
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В. эмне айтса аткарылсын  

Г. пейли оңолсун 

 

5. Кыргыздардын илгерки салты бар – кудага кементай 

кийдирүү. 

А. пальто  

Б. кур 

В. улуттук кийм  

Г. кийизден жасалган баалуу улуттук кийим 

 

6. Байбичелердин башында сонун элечектер орун алган экен. 

А. улуу аялдар  В. келиндер 

Б.даражалуу адам Г.балдардын апасы 

 

7. Манаптын кемери укмуштуу баалуу таштардан жана 

күмүштөн жасалган экен. 

А. баалуу буюм В. кымбат кур 

Б. кийим Г. ат жабдуусу 

 

8.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 

 

9.Узак болсо дагы, түз жол менен жүр. 

А. асфальтталган жол В. туура жол 

Б. кыйын жол Г.бийик эмес 

 

10.Кыздын сыры төркүнгө маалым. 

А. кыздын мүнөзүн жакшы билүү (салт)   
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В. кызды кадырлоо 

Б. кыздан кутулуу  

Г. кызга кабатырлануу 

 

11.Эмгегибиз – биздин кенчибиз! 

А. байлык В. жол 

Б. адамдын өмүрү Г. тоо заттары 

 

12. Мекени жок адам – бакчасы жок булбулдай. 

А. жаман адам В. бой көтөргөн 

Б. өзүн жакшы көргөн Г. башка жерде жашап жүргөн адам 

 

13. Москвадан окуудан келгенда – апам башымдан чыбык 

сындырды. 

А. ырым В. дарылоо 

Б. кыргыздардын салты Г. адат 

 

14.Алахандын шагы сынып калбасын деп, унчукпай койдум. 

А. бирөөнү көтөрмөлөө  

Б. адамды кадырлоо  

В. кимдир –бирөөнү таарынтуу  

Г. адамдын  көнүлүн калтырбоо 

 

15.Жаңы төрөлгөн ымыркайдын кыркын чыгарат. 

А. жакшы ниет кылуу   

В. кыргыздардын  жаңы төрөлгөн балага жасаган ырымы 

Б. той   

Г. майрам  
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16. Алимандын көр оокаты өтүп жатты. 

А. жашоо В. капалануу 

Б. күн кароо Г. күнүмдү оокат 

 

17.Филармонияда бүгүн - чечендердин  сынагы жүрүп жатты. 

А. жаман адам В. сөзмөр адам 

Б.  акын Г. артист 

 

18.Төркүнгө туура сөз жакпайт. 

А. жаман сөз В. чындык 

Б. кара сөз Г. бийик сөз 

 

19.Калп  айткан адам – эчкачан жарыбайт. 

А. бай болбойт В. оңолбойт 

Б. кыйналат Г. жакшы болбойт 

 

20.Ата эненин ак батасы дайым колдоп жүрөт. 

А. тилек  В. каалоо 

Б. кудайдан сураган жакшылык  Г. байлык 

 

4-бөлүм - 20 мүнөт. 

 

Макалдарды улантып аяктагыла: 

 

1. Кыздуу үйдө _________________________________________ 

 

2. Досуң миң болсо да аз, душманың бирөө болсо 

да_____________________________________________________

__ 
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3. Атаңды көргөндөн акыл сура, энеңди көргөндөн 

_______________________________________________________ 

 

4. Жакшы ниет, жарым___________________________________ 

 

5. Жакшы кеңеш________________________________________ 

 

6. Көп жашаган билбейт _________________________________ 

 

7. Соодада  _____________________________________________ 

 

8. Биринчи байлык______________________________________ 

 

9. Жамандыкты_________________________________________ 

 

10. Ооруну жашырсаң___________________________________ 

 

5-бөлүм. Жазуу/тести - 30 мүнөт. 

Бул бөлүмдө  жазуу түрүндө тест берилет жана студенттин 

канчалык даражада кыргыз тилин билүү жана түшүнүү деңгээли 

аныкталат. Ар бир тапшырма 10 суроодон турат жана ар бир 

тапшырманын өзүнчө максаты бар.  Бул бөлүмдө 4 тапшырма, 

40 суроодон түзүлгөн. Көп чекиттин ордуна туура сөз таап 

коюш керек: 

5.1“Өлкө таануу” -  туура вариантын тапкыла: 

1.Канчанчы жылы Кыргызстандын мамлекеттик туусу кабыл 

алынган? 
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А.1991-ж   Б.1992-ж  В. 1987-ж 

2.Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик герби качан кабыл 

алынган? 

А.1992-ж   Б.1994-ж  В. 2000-ж 

 

3. Кыргыз Республикасында канча область ( аймак) бар? 

А.5    Б.7   В. 2 

 

4.Баткенде кайсы гүл кызыл китепке жазылып, корголот? 

А.Миялы  Б.Айгүл   В. жоогазын 

 

5.Кыргыз тили мамлекеттик статуска ээ болгон жылы? 

А.1980-ж.  Б.1989-ж.   В. 1992-ж. 

 

6.Шабдан баатыр ким болгон? 

А. Жоокер  Б.мамлекеттик ишмер В.эл баатыры 

 

7. Кыргыз гербинде кайсы куштун сүрөтү тартылган? 

А. ак шумкар  Б.кырчыга   В. булбул 

 

8.  “Диван Лугат ат-түрк” эмгеги кимге таандык? 

А.Барсбек 

Б.Жусуп Баласагын 

В. Махмуд Кашгари 

 

9. Кыргыз  Республикасынын  эгемендүүлүгү качан  кабыл 

алынган? 

А.1998-ж.  Б.1991-ж.   В. 1999-ж. 
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10. Жусуп Баласагын кайсы наамга ээ болгон? 

А.эмир 

Б.элчи 

В. улук хасс хаджиб 

 

11.Чынгыз Айтматовдун эң акыркы чыгармасы? 

А. “Чынгыз хандын ак булуту” В.  “Тоолор  кулаганда” 

Б. “Тавро Косандра” Г. “Ак түш” 

 

12.Кыргыз республикасынын белгилүү спортчусу?. 

А. Каныбек Осмоналиев  В. Жумакадыр Акинеев 

Б. Темир Сариев Г. Юлия Руцкая 

 

13.Тектеш түрк элдер кайсы? 

А. кыргыз, калмак, кытай 

Б.кыргыз, казак, татар 

В. кыргыз, хакас, тажик 

 

14.Кыргыз республикасында кандай министирликтер бар? 

А. каржы 

Б.илим жана билим 

В. жаштардын министирлиги 

 

15.Кыргыз республикасынын  президенти болуп  аялдардан  ким 

болгон? 

А. Ишенгуль Болжурова 

Б.Роза ОтунбаеваВ. Токтайым Уметалиева 

 

16.Кыргызстандын кайсы аймагында көбүнчө мал багат? 
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А.Баткен 

Б.Нарын 

В. Ош 

 

17. “Манас” эпосун кимдер изилдеген? 

А.М. Ауэзов 

Б.В.Радлов  В. А.Осмонов 

 

18.Кайсы майрам диний майрамы болуп эсептелет? 

А.Нооруз 

Б.Курман айт 

В. Жаңы жыл 

 

19.Кыргызстанда  эң биринчи революция канчанчы жылы 

болгон? 

А.1998-ж.  Б.2005-ж.  В. 2011-ж. 

 

20.Кыргыз республикасынын алгачкы президенти ким болгон? 

А. И. Масалиев 

Б.О. Назаров 

В. А.Акаев. 

 

Адистешкен кыргыз тил боюнча  тесттер. 

 

5.2. Экономика жана бизнес тобу (көп чекиттин ордуна туура 

жообун  тандап койгула) 
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1.Республикабыздагы социалдык жана экономикалык  жактан  

өнүгүү жолдорун иштеп чыгуу стратегиясын ...........талкууга 

алды. 

А. каржы министирлиги 

Б. ички иштер министирлиги 

В. тышкы иштери министирлиги 

 

2.Соодада _____________ жок. 

А. калп 

Б.достук 

В. ынтымак 

 

3. Төмөнкү сүйлөм кайсы учурларда айтылат? 

Көп фирмалар  шаардын өнөр жайлары менен  сатуу 

борборлордун ортосунда  далдалчылык кылат. 

А. өздөрүнүн фирмасын тааныштырууда 

Б.келишим түзүү үчүн 

В. дүкөндүн\борбордун формаларын айтууда 

 

4.Төмөнкү сүйлөм кайсы учурларда айтылат? 

Биздин  фирма  абдан сапаттуу жана арзан баадагы товарларды 

кардарларга сунуштайт. 

А.фирманы тааныштырууда 

Б.товарларды сата албай жатканда 

В. сатып алуучуларга айтат 

 

5. Төмөнкү сүйлөм кайсы учурларда айтылат? 

Сиздердин товарыңарды биз сата албайбыз го, анткени аны 

сатыш абдан оор. 
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А. товардан баш тартууда 

Б. кызматташтыкты өнүктүрбөй калганда 

В. атаандаштыкта 

6. Экономика деген сөздүн негизги мазмуну? 

А.үнөмдөө 

Б.сатуу 

В. көптөгөн товарларды билүү 

 

7. Сүйлөмдү туура аяктагыла 

Чыгаша болмоюнча_________________ 

А.киреше болбойт 

Б. сатып ала албайбыз  В. акча таба албайсың 

 

8.Ар бир жаран өзүнүн иштеген жеринен_________ төлөйт 

А.насыя 

Б.салык 

В. каржы 

 

9. Кыргыз сому качан пайда болгон? 

А.1993-ж.  Б. 1992-ж.   В. 2000-ж. 

 

10.Жаш бизнесменге эң  башкы  кеңеш? 

А.каражат, бизнес долбоор, өндүрүштүк жай болуш керек 

Б.ата энесинин колдоосу, акча, диплом болуш керек 

В. жакшы маанай , чынчылдык,аракет 

 

5.3.Укук таануу(туура жообун тапкыла) 

 

1.Соттун акыркы  чечими? 
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А.буйрук  Б.өкүм   В. чечим 

 

2.Сотко тартылган адам? 

А.айыпталуучу Б.күнөлүү   В. жаран 

 

Сүйлөмү туура толуктагыла 

3. Октябрь районунун прокуратурасы медициналык  

документтерди фальсификациялаганы үчүн Кадыркулова Ж. 

_____________________ 

А.жоопко тартты 

Б. камакка алды 

В. соттоду 

 

4.Мас абалында машине айдап, бир адамды сүзүп кеткени үчүн  

Бишкек шаарынын ИИБ нүн тергөөчүсү   машиненин  

шопуруна_______________ ? 

А. айып салды 

Б. кылмыш ишин козгоду 

В. сүрөткө тартты 

 

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  ар бир адамдын укугу_____________? 
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А. тең 

Б. бирдей эмес 

В. окшобойт 

8.Укук таануда кылмыш кодексинин түрлөрү? 

А.кылмыш кодекси 

Б.кылмыш жана процессуалдык кодекси 

В. процессуалдык кодекс 

 

9. Эгер жаш  өспүрүмдөр кылмышка шектүү болсо, аларды 

суракка алганда жанында сөзсүз ким болууга тийиш? 

А. адвокат, ата-энеси 

Б.мугалими, достору 

В. адвокат, балдар психологу 

 

10.Мыйзамсыз иш аракет кандай деп аталат? 

А.кылмыш 

Б.жөн эле иш 

В. капыстык 

 

11.Эгер студент зачетко акча берип окуса? 

А.кылмыш 

Б.пара 

В. капыстык 

 

12.Сотко келип көрсөтмө берген адам? 

А.кылмышкер 

Б. жаран 

В. күбө 
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13.Сотто акыркы сөздү кимге берет? 

А.кылмышкерге 

Б.соттолуучуга 

В. күбөгөө 

 

14.Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Азыркы мезгилде көптөгөн жарандар чет өлкөгө барганда 

кыйналат, анткени  _________________ 

А.өз укугун билбейт 

Б.тажрыйбасы жок 

В. паспорту жок 

 

15.Кыз ала качкандар КР нын мыйзамына ылайыктуу 

______________________________________ 

А.кылмыш жообуна тартылат 

Б.кубатталат 

В. сыйлык алат 

 

16. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Депуттар контрабанда жана............ баш ийбей койгондугуна........ 

А. укук органдарына 

Б. кол тийбестиги бар  

В.  жоопко тартылат 

 

17.Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Башкы прокуратура тарабынан тез ара ичинде.............., бирок 

алигече тыянак жок. 

А. тергөө башталган 

Б. кылмыш иши козголгон 
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В. иш - аракет болгон 

 

18.Сотто  эки жакты тең караган адам? 

А. адвокат (коргоочу) 

Б. прокурор 

В. Судья 

 

19.Биздин мамлекеттин Президенти сот ишине кийлигише 

алабы? 

А. жок 

Б. ооба 

В. эч качан 

 

20.Кыргызстанда  соттун астында айыпталуучунун  жана 

жабырлануучунун укуктары кандай? 

А. алар тең укуктуу 

Б. жабырланган адам көбүрөөк  укуктуу 

В. айыптуунун укугу аз 

 

5.4.Бажы иши(туура жообун тапкыла) 
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1.Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Кыргыз республикасына башка өлкөлөрдөн  киргизилип жаткан 

товарларга................ коюлат. 

А. салык 

Б.бажы салыкВ. төлөм 

 

2. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Бажылык ревизия (текшерүү) ар бир кирип жаткан товарларга 

өткорүлбөйт, анткени  бажылык текшерүү 

бул__________________________ 

А. бажылык тартипти башкаруунун түрү 

Б.чег араны бекемдөө аракети 

В. каржы жана чарбалык иш-аракетти текшерүү 

 

3.Кайсы жылы КРсы дүйнөлүк соода бирикмесине кирген? 

А. 1998-ж.  Б.2000-ж.  В. 2016-ж. 
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4.КР сы  биричи жолу бажы кызматы дүйнөлүк соода 

бирикмесине  качан кирген? 

А. 1998-ж.  Б.2000-ж.  В. 2015-ж. 

 

5. Совет доорунда  бажы кызматы бар беле? 

А. ооба 

Б.жок 

В. Россияда гана эле бар болгон 

 

6.Бажы кызматынын  башкы мыйзамы? 

А. Бажы укугу 

Б.бажылык кодекс 

В. эл аралык  бажылык укук 

 

7.Бажы кызматкеринин негизги сапаттары? 

А. айкөлдүк, билимдүүлүк, шайырдык 

Б.психологияны, бажы кодексин, экономиканы мыкты 

өздөштүрүү 

В. укукту, экономиканы, бажы кодексин мыкты өздөштүрүү 

 

8.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 

 

9.Кыргыз Республикасы Дүйнөлүк соода уюмуна киреби? 

А. Ооба  Б.Жок  В.  белгисиз 
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10. Соода агенти? 

А. кардар менен өндүрүүчүнүн ортосундагы далдалчы 

Б.соодагер 

В.  кардар менен өндүрүүчүнүн ортосундагы фирманын өкүлү 

 

11.Административдик кармоо? 

А.кызматтык абалындагы адамды шектүү кылып кармоо 

Б.  белгисиз адамды токтотуу 

В. кызматтык абалындагы  кишини кылмыш кылбасын деп 

кармоо 

 

12.Административдик кармоодо кандай документ түзүү керек? 

А.кызматтык кармоо тууралуу протокол 

Б.  белгисиз адамды токтотуу протокол 

В. кызматтык протокол 

 

13.Бажы лабораториясында  келип жаткан азыктарга 

өткөрүлүүчү иш-аракет? 

А.азыктарды (продукцияны) аттестациялоо 

Б.  жыттап көрүү 

В. азыктарды аттестациялоо жана аларга сертификат толтуруу 

 

14. Аудитор деп кимди айтабыз? 

А.азыктарды  текшерген атайын адам 

Б. фирманы, мекемени текшерген, аудит кылган адам ревизор 

В. компанияны, мекемени текшерген, аудит кылган  ревизор 

 

15.Кыргыз Республикасынын валютасы? 

А.сом 
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Б.  КР нын Улуттук банкында сакталып жаткан негизги  сом 

түрүндөгү акча каражаттары 

В. КР дагы жалпы акча каражаттары 

 

16.Улуттук валюта ким тарабынан  бекитилип киргизилген? 

А.Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 

Б.  КР нын  өкмөтү тарабынан 

В. КРнын жогорку кеңеш тарабынан 

 

17.Канчанчы жылы, кайсы айда  улуттук валюта киргизилген? 

А.1993-ж, 3-май  

Б.  1992-ж,18-сентябрь 

В. 1987-ж,17-май 

 

18.Чет өлкөгө баратканда паспортко коюлуучу белги? 

А.штамп  Б.  виза  В. мөөр 

 

19.Визанын түрлөрү? 

А.бир жолку, көп жолку, мультивиза 

Б.  аз жолку,өмүр бойку, беш жолку 

В. бир эле жолку, дүйнөлүк, транзиттик 

 

20.Самолетко отураарда толтурулуучу документ? 

А.декларация 

Б.  өмүр баян 

В. анкета 
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3. БАП. Улантуучу топтор үчүн. 

 1 – Вариант 

 

1-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип  аны түшүнүүсү  

текшерилет.Белгиленген сөздөргө  түшүндүрмөлөрдү туура 

тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

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 үй-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 
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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 го эч? 

А. жаман адам           

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

В. 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. 
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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-бүлө 

 

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 көтөрүп салды. 

А. баалуулук В. акча 

Б. көлөм Г. насыя 

 

17.Кыргыздардын эң таттуу тамагы  бешбармак. 

А. майда туураган эт  

В. нарын 

Б. камыр менен эт  

Г. бышкан майда туурааган этке камыр,чык 
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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. ден соолук 

 

20.Душмандын мактоосуна ишенбе. 

А. жаман адам В. кас 

Б. кошуна Г. кембагал 

 

2-бөлүм. Тапшырма - 25 мүнөт. 

 

Кыргыз адабиятын, маданиятын, тексттерин  өздөштүрүү 

боюнча суроолор: 

 

1. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Сүйүктүү татынакай сулуу тилим, 

Мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим 

Ширелген жакут менен, көркү чексиз, 

Тамшанткан,такылдаткан балдан ширин. 

_______________________________________________________ 

2. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Тил жоголбойт! 

Жоголсо жоголот дил! 

Тукумуң да, тууруң да жоголот бил! 

Тил жоголбойт, жоголсо айланасың 

Колу-бутсуз мунжуга тоголок бир. 
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Тил укумдан тукумга көчөт болот. 

Тил өмүрдү өчүрбөс өзөк болот. 

Тил жок калк өз калкын өлтүргөн калк. 

Тили жок калк сөөгү сөпөт болот. 

_______________________________________________________ 

 

3. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Тил – көпүрө илим менен билимге, 

Тил адамга кубат берет өмүрдө. 

Тил адамды бакыт, даңкка жеткирет, 

Тил адамды шорго салат өлтүрөт. 

_______________________________________________________ 

 

4. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Адамда болсо эки жаман сапат, 

Андайды кутман Элик, тез алыстат, 

Биринчи – калп сүйлөсө,  иши арам, 

Экинчи – митаам болсо, кылтыңдаган, 

Болсо эгер ушул эки сапат кимде, 

Андайды алыс айдап, жакын жүрбө. 

_______________________________________________________ 

 

5. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Элиме качан жетемин, 

Эрктүү болор бекемин? 

Эсен жетип элиме, 

Тилегиме жетермин. 

_______________________________________________________ 
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6. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Сөз кадырын биле албайт, 

Өзунөн акыл чыкпаган. 

Жан кадырын биле албайт, 

Айтса акылды укпаган. 

Өлмөйүнчө кор болбойт, 

Жакшы адамды жандаган. 

Ар жерге батпайт ушакчы, 

Элден элди тандаган. 

_______________________________________________________ 

 

7. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Алгын, уулум, менден кеңеш,мыкты сапат ал 

Сук адамдар мал-мүлккө умтулар, 

Өлумтүккө таштагандай кузгундар. 

_______________________________________________________ 

 

8. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Кош сүйгөнүм коштошоордо жалынба, 

Сен жакшы элең мен сүйө элек чагыңда. 

Ак сүйүдөн көңүл калуу көп экен, 

Отуз жаштын улам аркы, улам аркы жагында. 

_______________________________________________________ 

9. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Ала-Тоо көрккө келбейт, эл болбосо, 

Аккан суу түз кете албайт, сай болбосо. 

Караңгы жарык болбойт, ай болбосо, 

Чыракта пилик болбойт, май болбосо. 

_______________________________________________________ 
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10. Төмөнкү саптар кимге таандык? 

Алда кайдан угулган, 

Артык күчтүү канаты. 

Куркулдаган кузгундун 

Көп жашаган адаты. 

_______________________________________________________ 

11. Соңку  саптар кайсы чыгармадан? 

-  Оо жараткан,берген дагы өзүңсүң, алган да өзүңсүң. Бечара 

калкка берген көлөкөңдүн жолун ач, бир өзүңдүн даргөйүңдө 

сактай көр... деп күбүрөп, кимдир бирөө бышактап жиберди. 

_______________________________________________________ 

 

12. Соңку  саптар кайсы чыгармадан, автору ким? 

Өзүнүн бул туюк сезимдерине Сейде жооп таба албай: “Эми мен 

кантейин,ар ким бешенесине жазылганды көрөт да! Балдарынын 

багы болсо, атасы кайтып келер” – деп жатты. 

_______________________________________________________ 

 

13. Соңку  саптар кайсы чыгармадан? 

Аш бышырып бере албай, 

Алайдан отун караса, 

Кызматчынын баарысын 

Милдеттүү конок сабаса, 

Бул эмне болучу? 

_______________________________________________________ 

 

14. Соңку  саптар кайсы чыгармадан? 

Көкөтөй ашы болот деп, 

Кытайга кабар жеткенде. 
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Мажуунун ханы Нескара 

Коңурбай менен  Жолойду ортосуна чакырды... 

_______________________________________________________ 

 

15. Бул саптар  кимге таандык? 

Олондой кара чачы бар, 

Келишкен кара кашы бар, 

Жазык маңдай, кара көз, 

Жатык тилдүү, ширин сөз, 

Аркасы кайкы, аркар төш, 

Ай чырайлуу, бото көз 

Кызылдуу жүзү нурданган, 

Кыпча бели буралаган. 

Жаман деп киши айтпаган... 

_______________________________________________________ 

 

16. Соңку  саптар кайсы чыгармадан? 

Убада сааты толгондо, 

Убакты күнү болгондо, 

Буудайдыктын Мазбурчак 

Элим алыс дегенсип, 

Он эки жүз миң кол алып, 

Чыгып калды жол алып. 

_______________________________________________________ 

 

17. Махмуд Кашгари өз эмгегинде эмне тууралуу жазган? 

А. Өзүнүн туугандары, достору жөнүндө 

Б. түрк жана башка тектеш элдердин тили, тарыхы, маданияты 

тууралуу 



 

- 114 - 

В. өзү нүн өмүрү тууралуу 

 

18. Ч.Айтматовдун “Тоолор  кулаганда” аттуу чыгармасындагы 

башкы каармандын аты? 

А. Ильяз 

Б. Искендер 

В. Арсен 

 

19. 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” 

 

20.Ч.Айтматовдун өзгөчөлүгү: 

А. билингвист, котормочу,элчи 

Б. көп кырдуу талант, илимпоз 

В. өз мезгилиндеги гений, акын 

 

21. Кимге таандык сөздөр? 

Биринчи байлык – ден соолук, 

Экинчи байлык – ак жоолук 

Жамандыкты амандык жеңет. 

Оору эмгектен качат, эмгек көнүлдү ачат. 

______________________________________________________ 

 

22. Табышмактарды чечмелегиле: 

Асманда бар, көктө жок. 

Саманда бар, чөптө жок. (С)______________________________ 
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23.Табышмактарды чечмелегиле: 

Төрдө жок, бурчта бар. 

Пиязда жок, мурчта бар. _________________________________ 

 

24.Табышмактарды чечмелегиле: 

Тамгада жок, арипте бар. 

Маликте жок, талипте бар. _______________________________ 

 

25. Табышмактарды чечмелегиле: 

Жетиде жок, экиде бар. 

Түндө жок, күндө бар. 

_____________________________________________________ 

 

26. Табышмактарды чечмелегиле: 

Боз үйдө жок, там үйдө бар. 

Эски үйдө жок, жаңы үйдө бар. 

_____________________________________________________ 

 

27. Табышмактарды чечмелегиле: 

Сайрайт дайым жазында, топусу бар башында. 

______________________________________________________ 

 

28. Табышмактарды чечмелегиле: 

Денесин жерге жашырган, сабагын жерден ашырган? 

______________________________________________________ 

 

29.Табышмактарды чечмелегиле: 

Ак , бирок кант эмес, таттуу, бирок бал эмес? 

______________________________________________________ 
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30. Табышмактарды чечмелегиле: 

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

Коркоктугу жанда жок, дабыш чыкса турбайт эч. 

______________________________________________________ 

 

3-бөлүм. Адистешкен кыргыз тил боюнча  тесттер -  30 

мүнөт. 

 

3.1. Экономика жана бизнес тобу 

 

 

(Көп чекиттин ордуна туура жообун  тандап койгула) 

 

1. Материалдык байлыктарды чыгаруу – адам коомунун 

жашашынын жана  ........... негизи 

А.өнүгүшүнүн 
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Б. артта калышынын 

В. катышынын 

 

2.Экономика боюнча теориялык мектептер.......... кылымдарда 

эле пайда болгон. 

А. 15-17 

Б. 10-12 

В. 20-21 

 

3. Байыркы дүйнөнүн философтору  жана экономисттери 

.............. жана башкалар экономикалык теорияга көп салым 

кошкон. 

А. Ксенофонт, Платон, Аристотель 

Б.Одиссей, Галилей, Архимед 

В. Энштейн, Шопен, Ж.Дарк 

 

4.Экономикалык теорияны илим катары англиялык 

экономист........ (1723-1790) негиздеген. 

А. Байрон 

Б.Адам Смит 

В. У. Шекспир 

 

5. “Капитал” деген  залкар эмгектин автору...... (1818 -1883) эң 

көрүнүктүү экономист болгон. 

А. Ф.Энгельс 

Б. К. Маркс 

В. В.Ульянов 

 

6. Экономика деген сөздүн негизги мазмуну? 
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А.үнөмдөө 

Б.сатуу 

В. көптөгөн товарларды билүү 

 

7. Сүйлөмдү туура аяктагыла 

Чыгаша болмоюнча_________________ 

А.киреше болбойт 

Б. сатып ала албайбыз 

В. акча таба албайсың 

 

8.Ар бир жаран өзүнүн иштеген жеринен_________ төлөйт 

А.насыя 

Б.салык 

 

9.Өндүрүлгөн азыктарды адамдардын ортосунда.............. 

өндүрүш каражаттарына болгон менчиктин түрүнө жараша 

болот. 

А.бөлүштүрүү 

Б.  кайтаруу 

В. которуу 

 

10.Жаш бизнесменге эң  башкы  кеңеш? 

А.каражат, бизнес долбоор, өндүрүштүк жай болуш керек 

Б.ата энесинин колдоосу, акча, диплом болуш керек 

В. жакшы маанай , чынчылдык,аракет 

 

11.Коомдун экономикасынын экономикалык мамилелери ........ 

деп  аталат. 

А.каражат 
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Б. экономикалык базис 

В. улуттук идеология 

 

12. Экономикалык категорияларга  кайсы түнүктөр кирет? 

А. бизнес долбоор, өндүрүштүк жай, жатакана, бажы иши, 

чегара 

Б.ата эне, акча, диплом, пара, кайрымдуулук, фонд, биржа 

В. товар, акча, капитал, пайыз, пайда, киреше, чыгаша 

 

13. Өндүрүш жаралганда  анын......... : товар өндүрүү, алмашуу, 

суроо-талап..... пайда болгон. 

А.өндүрүш мыйзамы 

Б. мыйзам 

В. аракет 

 

14. Экономикалык саясат – бул....... 

А.өндүрүштүк жайды, мекемени куруу 

Б.экономикалык жүрүш- турушту, анын натыйжасын 

көзөмөлдөө 

В. ийгиликтүү соода кылуу, арзан баа  кою 

 

15.Экономикалык негизги  максаттар....... 

А. иш менен толук камсыздоо,баалардын туруктуулугу, ссода 

балансын кармоо 

Б.тез арада байып кетүү,  арзан алып кымбат сатуу, бааларды 

көтөрүү 

В.  экономиканын өсүшү, азыктарды  кымбаттатуу, кредит алуу 

 

16. Кыргызстанда сомдун алмашуу курсу кандай? 
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А. алмашуу курсу так 

Б. өзгөрмөлүү 

В. жөнгө салынып турат жана  өзгөрмөлүү 

 

17. Эмне үчүн эң биринчи сом банкноттору тезинен эле 

жүгүртүүдөн чыгып калды? 

А. валютанын кагазы начар болгондуктан 

Б.  сомду жасалмалагандыктан 

В.  Улуттук  сомдун  курсу жогору болгондуктан 

 

18.Сомдун азыркы мезгилдеги абалы? 

А. туруктуу 

Б. өзгөрмөлүү 

В. сезонго жараша 

 

19. Кыргызстандын өнөр жайы менен айыл чарбасынын 

кризиске учурашынын негизги себептери? 

А. өнөр жай менен айыл чарбанын байланышы  болбой 

калгандыгы үчүн 

Б. жалпы мамлекеттерге таандык тенденцияга байланыштуу 

В. жалпы кымбатчылыкка байланыштуу 

Г. СССРдин кулап кетишине байланыштуу 

 

20. Сиздердин оюнарча Кыргызстандын экономикасын кантип 

көтөрсө болот? 

А. бүткүл мамлекеттердин экономикасын бириктирүү аркалуу 

Б. мамлекет тарабынанбизнесмендерди, чакан ишканаларды 

колдоо, салыктарды азайтуу, туризмди өркүндөтүү 

В. Чоң мамлекеттерден  экономисттерди чакырып иштетүү 
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Г.(сиздердин жеке оюңар) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

21.Улуттук валюталар? 

А. бүткүл мамлекеттердин  валюталары 

Б.  кандайдыр бир өлкөнүн акча бирдиги 

В. мамлекеттердин акча бирдиги 

 

22.Коллективдердин валюталары? 

А. интернационалдык валюталар 

Б. белгилүү мамлекеттердин валюталары 

В. ар улуттун валюталары 

 

23. Сиздин оюңузча – дүкөндөгү мөнөөтү эскирген товарларды 

эмне кылыш керек? 

А. сөзсүз кедейлерге таратыш керек 

Б. мамлекет тарабынан көзөмөлгө алып жок кылыш керек. 

В.  дүкөндүн ээси аны өзү билет эмне кылыш керек. 

Г.(сиздердин жеке оюңар) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

24.Товарды акчага алмаштырганда  кандайча аталат? 

А.  сатуу 

Б. төлөө 

В. алуу 

 

25.Акчаны товарга алмаштырганда ? 
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А. сатып алуу 

Б.  төлөм 

В. Алмаштыруу 

 

3.2. Укук таануу. (туура жообун тапкыла) 

 

 

 

1.Соттун акыркы  чечими? 

А.буйрук 

Б.өкүм 

В. чечим 

 

2. Жарандар  сотко  жооп берерде? 

А. чындыкты айтамын деп ант берет 

Б.калп айтпам деп ант берет 

В. кылмыш мыйзамга тартылат деп чындыкты айтамын деп ант 

берет 
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3.Сүйлөмдү туура толуктагыла 

Ленин  районунун  сотунда КУУнун ботаникалык бакчасы 

боюнча  жарандык иш  процессинин __________ суракка 

алынды. 

А.күбөлөрү 

Б. достору 

В. балдары 

 

4.Мас абалында машине айдап, бир адамды сүзүп кеткени үчүн  

Бишкек шаарынын ИИБ нүн тергөөчүсү   машиненин  

шопуруна_______________ ? 

А. айып салды 

Б. кылмыш ишин козгоду 

В. сүрөткө тартты 

 

5.Кыргыз эли мурда  колдонуп келген укук нормалары? 

А. шарият 

Б.мыйзам 

В. урулар  кеңеши 

 

6.Жарандардын укуктары жана милдеттери толук жазылган 

документ? 

А. конституция 

Б. кылмыш кодекс 

В.жарандык кодекс 

 

7. Мамлекеттик укук эрежелерин бузган адам? 

А.кылмышкер 

Б.айыпталуучу 
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В.күнөөкөр 

8.  Акчаны карыз алганда  берилүүчү  документ? 

А. адвокат, ата-энеси 

А. билдирүү 

Б.тил кат 

В. акыйкаттама 

 

9.Мыйзамсыз иш аракет кандай деп аталат? 

А.кылмыш 

Б. жөн эле иш                              В. капыстык 

 

10.Эгер студент зачетко акча берип окуса? 

А.кылмыш 

Б.пара 

В. капыстык 

 

11.Сотко келип көрсөтмө берген адам? 

А.кылмышкер  Б. Жаран  В. Күбө 

 

12.Сотто акыркы сөздү кимге берет? 

А.кылмышкерге 

Б.соттолуучуга 

В. күбөгөө 

 

13. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Азыркы мезгилде көптөгөн жарандар чет өлкөгө барганда 

кыйналат, анткени  _________________________________ 

А.өз укугун билбейт 

Б.тажрыйбасы жок 
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В. паспорту жок 

14.Кыз ала качкандар КР нын мыйзамына ылайыктуу 

______________________________________________ 

А.кылмыш жообуна тартылат 

Б.кубатталат 

В. сыйлык алат 

 

15. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула  

Депуттар контрабанда жана................ баш ийбей 

койгондугуна............... 

А. укук органдарына 

Б. кол тийбестиги бар  

В.  жоопко тартылат 

 

16.Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Башкы прокуратура тарабынан тез ара ичинде.............., бирок 

алигече тыянак жок. 

А. тергөө башталган 

Б. кылмыш иши козголгон 

В. иш - аракет болгон 

 

17.Сотто  эки жакты тең караган адам? 

А. адвокат (коргоочу) 

Б. прокурор 

В. судья 

 

18.Биздин мамлекеттин Президенти сот ишине кийлигише 

алабы? 

А. жок 
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Б. ооба 

В. эч качан 

 

19.Кыргызстанда  соттун астында айыпталуучунун  жана 

жабырлануучунун укуктары кандай? 

А. алар тең укуктуу 

Б. жабырланган адам көбүрөөк  укуктуу 

В. айыптуунун укугу аз 

 

20.Сотто соттолуучуга  чыгарылуучу акыркы чечим? 

А. өкүм 

Б. протокол 

В. берене 

 

21.Соттун   аягында  соттолуучуга бериле турган  сөз? 

А. монолог 

Б. талап 

В. акыркы сөз 

 

22.Акчалай төлөнүүчү айып? 

А. штраф 

Б. материалдык айып 

В. материалдык төлөм 

 

23.Өз  атынан башка адамга берилген документ 

А. тил кат 

Б. ишеним кат 

В. маалымдама 
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24. Адам төрөлгөндө жана өлгөндө бкрилүүчү документ 

А. паспорт 

Б. маалымдама 

В. күбөлүк 

 

3.3. Бажы иши (туура жообун тапкыла) 

 

 

 

1.Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Кыргыз республикасына башка өлкөлөрдөн  киргизилип жаткан 

товарларга................ коюлат. 

А. салык 

Б.бажы салык 

В. төлөм 

 

2. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 

Бажылык ревизия (текшерүү) ар бир кирип жаткан товарларга 

өткорүлбөйт, анткени  бажылык текшерүү 

бул____________________________________________________ 
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А. бажылык тартипти башкаруунун түрү 

Б.чег араны бекемдөө аракети 

В. каржы жана чарбалык иш-аракетти текшерүү 

 

3.Кайсы жылы КРсы дүйнөлүк соода бирикмесине кирген? 

А. 1998ж.  Б.2000ж.  В. 2016ж. 

 

4. КР  биричи жолу бажы кызматы дүйнөлүк соода бирикмесине  

качан кирген? 

А. 1998-ж  Б.2000-ж  В. 2015-ж 

 

5. Совет доорунда  бажы кызматы бар беле? 

А. ооба 

Б.жок 

В. Россияда гана эле бар болгон 

 

6.Бажы кызматынын  башкы мыйзамы? 

А. Бажы укугу 

Б.бажылык кодекс 

В. эл аралык  бажылык укук 

 

7.Бажы кызматкеринин негизги сапаттары? 

А. айкөлдүк, билимдүүлүк, шайырдык 

Б.психологияны, бажы кодексин, экономиканы мыкты 

өздөштүрүү 

В. укукту, экономиканы, бажы кодексин мыкты өздөштүрүү 

 

8.Кыргызстан үчүн Улуу Жибек жолу кандай  мааниге ээ? 
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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 

 

9.Кыргыз республикасы Дүйнөлүк соода уюмуна киреби? 

А. ооба 

Б.жок 

В. белгисиз 

 

10. Соода агенти? 

А. кардар менен өндүрүүчүнүн ортосундагы далдалчы 

Б.соодагер 

В. кардар менен өндүрүүчүнүн ортосундагы фирманын өкүлү 

 

11.Административдик кармоо? 

А.кызматтык абалындагы адамды шектүү кылып кармоо 

Б. белгисиз адамды токтотуу 

В. кызматтык абалындагы  кишини кылмыш кылбасын деп 

кармоо 

 

12.Административдик кармоодо кандай документ түзүү керек? 

А.кызматтык кармоо тууралуу протокол 

Б.  белгисиз адамды токтотуу протокол 

В. кызматтык протокол 

 

13.Бажы лабораториясында  келип жаткан азыктарга 

өткөрүлүүчү иш-аракет? 

А.азыктарды (продукцияны) аттестациялоо 
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Б. жыттап көрүү 

В. азыктарды аттестациялоо жана аларга сертификат толтуруу 

14. Аудитор деп кимди айтабыз? 

А.азыктарды  текшерген атайын адам 

Б.  фирманы, мекемени текшерген, аудит кылган адам ревизор 

В. компанияны, мекемени текшерген, аудит кылган  ревизор 

 

15.Кыргыз Республикасынын валютасы? 

А.сом 

Б. КР нын Улуттук банкында сакталып жаткан негизги  сом 

түрүндөгү акча каражаттары 

В. КР дагы жалпы акча каражаттары 

 

16.Улуттук валюта ким тарабынан  бекитилип киргизилген? 

А.Кыргыз республикасынын президенти тарабынан 

Б.  КР нын  өкмөтү тарабынан 

В. КРнын жогорку кеңеш тарабынан 

 

17.Канчанчы жылы, кайсы айда  улуттук валюта киргизилген? 

А.1993-ж, 3-май 

Б.  1992-ж,18-сентябрь 

В. 1987-ж,17-май 

 

18.Чет өлкөгө баратканда паспортко коюлуучу белги? 

А.штамп 

Б.  виза   В. мөөр 

 

19.Визанын түрлөрү? 

А.бир жолку, көп жолку, мультивиза 
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Б.  аз жолку,өмүр бойку, беш жолку 

В. бир эле жолку, дүйнөлүк, транзиттик 

20.Самолетко отураарда толтурулуучу  бажы документи? 

А. бажы декларациясы 

Б.  өмүр баян 

В. анкета 

 

21. Кыргыз сому качан жүгүртүүгө киргизилген? 

А.1990-ж.  Б.  1993-ж.  В. 1992-ж. 

 

22.Сомдун киргизилиши экономикалык жана бажылык көз 

карандысыздыкка алып келдиби? 

А. жок 

Б.  ооба 

В.  кризиске алып келди 

 

23.Эл аралык стандарттагы жаңы ири банкттор качан жүгүртүлө 

баштады? 

А.1992-1993жж.  Б.  2000-ж.  В. 1999-ж. 

 

24.Улуу жибек соода жолу канчанчы кылымдарга таандык? 

А.15-16   Б.  10-11  В. 20-21 

 

25.Улуу жибек соода жолу дүйнө боюнча канча багытта жүргөн? 

А.2    Б.  3   В. 4 

 

26. Кайсы багытта  Улуу жибек соода жолу өткөн болчу? 

А.Түштүк 

Б. Түндүк 
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В. Түштүк,  Түндүк, Фергана 

27.Канча кылымдан бери  улуу жибек соода жолу боюнча соода 

жүргүзүлүп келе жатат? 

А.7   Б. 8   В. 10 

 

28.Соода жолунун узундугу канча км түзөт? 

А.10000  Б. 7000  В. 8000 

 

29. Канча км жолду “Улуу жибек соода жолу” менен 

кербенчилер илгерки заманда басып өткөн? 

А.24-25 км  Б.  23-24 км  В. 20-22 км 

 

30. Көп чекиттин ордуна туура жообун жазгыла. 

Окумуштуулардын көз карашы боюнча улуу соода жибек жолу 

...... багытта өткөн________________________________ 

А. 1,Түштүк 

Б.  2, Түндүк, Түштүк 

В. 3,Түштүк,  Түндүк, Фергана 

 

4-бөлүм. Макалдарды улантып аяктагыла. 

 

1. Илим менен билимге көпүрө ____________________________ 

 

2. Айтпа, айткандан ийин_________________________________ 

 

3. Билбеймин деген бир сөз, билемин деген миң 

_____________________________________________________ 

 

4. Бирөө бузуп айтса бирөө  ____________ айтат 
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5. Жакшы сөз таш эритет, жаман сөз баш__________________ 

 

6. Жакшы сүйлөсөң бекер _______________________________ 

 

7. Илимдин падышасы акыл, сөздүн  падышасы -____________ 

 

8. Иши жоктун ____________ жок 

 

9. Ишине жараша – тамагы, ашына жараша -________________ 

 

10. Билим –элге, суу-___________________________________ 

 

11. Багы жокко  _________________________________________ 

 

12. Жокко – суу да  ______________________________________ 

 

13. Ит үрө берет, кербен _________________________________ 

 

14. Жакшы кыз - жакадагы________________________________ 

 

15. Кыз  бар үйдө_______________________________________ 

 

5-бөлүм. Которуу - 20 мүнөт. 

 

Берилген сөздөрдү орус тилинен кыргыз тилине туура которуп 

жазыңыз. 

 

1. Государственность_________________________________ 
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2. Налог____________________________________________ 

3. Внеший долг______________________________________ 

4. Судебные прения__________________________________ 

5. Наркотики________________________________________ 

6. Ломбард__________________________________________ 

7. Таможенные платежи_______________________________ 

8. Президент________________________________________ 

9. Государственная собственность_____________________ 

10. Уголовный кодекс_________________________________ 

11. Суверенное государство____________________________ 

12. Кредит___________________________________________ 

13. Таможенная служба_______________________________ 

14. Престижно________________________________________ 

15. Пошлина_________________________________________ 

16. Закон____________________________________________ 

17. Безопасность______________________________________ 

18. Антимонопольный_________________________________ 

19. Рыночная экономика_______________________________ 

20. Соперничество____________________________________ 

21. Доход____________________________________________ 

22. Развитие государства_______________________________ 
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23. Товарооборот_____________________________________ 

24. Внешний долг_____________________________________ 

25. Задолженность____________________________________ 

 

3 БАП. Улантуучу топтор үчүн. 

2- вариант 

 

1-бөлүм. Түшүндүрмөлөр - 25 мүнөт. 

 

Бул бөлүмдө сөздөрдүн маанисин билип  аны түшүнүүсү  

текшерилет.  Белгиленген сөздөргө  түшүндүрмөлөрдү туура 

тандап  аларды Х  белги менен белгилегиле. 

 

1.Камбар ата 

А. койдун пири  

Б. жылкынын пири 

В. эчкинин пири 

 

2.Пенденин кылгынына эч таарынбаш керек 

А. жөнөкөй адам  

Б. аскер адам 

В. аял 

 

3.Туура сөз айтканда Айтбү эжекем лам дебестен отуруп калды. 

А. такыр сүйлөгөн жок  

Б. таң калды 

В. таарынды 
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4. Бул чаян  макулуктун ырайы абдан суук экен 

А. өнү серт  

Б. семиз 

В. көрктүү 

 

5.Аял үйдө жок болсо, албетте үйдүн куту качат экен. 

А. турмуштун өзгөрүлүшү  

Б. кедейлик 

В. бактысыздык 

 

6. Жагымсыз кабарды угуп Бактыгүл маң болуп көпкө чейин  

отурду. 

А. кыйналуу  

Б. таң калуу 

В. өзүнө келбей башы айлануу 

 

7.Азыркы мезгилде куру аякка бата жүрбөйт. 

А. коп сөздүн пайдасы жок  

Б. парасыз иш бүтпөйт 

В. эч натыйжа жок 

 

8. Каныкей  Манасты төрөп жатканда Умай эне жанында 

колдоп турду. 

А.  эне баланын  пири  

Б.  боюнда бар аялдардын колдоочусу 

В.  кош бойлуу аялдардын жана наристелердин колдоочусу 
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9.Кыргыздар илгерки заманда ар кандай пирлерге кайрылып 

тилек кылган, анын ичинде Ойсул ата деген пирге да 

кайрылган. 

А. койдун  ээси  

Б. төөнүн пири 

В. эчкинин пири 

 

10.Кулдайым күлтүгү жок адамдардан сактай көр! 

А. акылы жок  

Б. жаман 

В. арсыз 

 

11.Бишкектеги“Чынар” соода борборунда ар кандай зергер 

буюмдары сатылат. 

А. алтын,күмүштөн жасалган  шакек,сөйкө ж.б  буюмдар 

Б. кол өнөрчүлүк буюмдары 

В. жыгач устачылык 

 

12.Чолпон Ата кайсы жаныбарлардын пири ? 

А. койдун ээси 

Б. жалпыжаныбарлардын пири 

В. эчкинин пери 

 

13. Жол азабы – көр азабы дейт кыргыз эли. 

А. ооруп калуу 

Б. кыйналуу 

В. өлгөндөн тарткан азап 

 

14. “Куттуу билим” дастанынын автору? 
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А. Махмуд Кашгари  

Б. Жусуп Баласагын 

В. Манас 

 

15.Жаш келин жаңы күйөгө чыкканда эмне кылат? 

А. кайнене, кайын атасына жүгүнөт 

Б. конок тосот 

В. ырдайт 

 

16.Эч качан адам баласы бирөөнү кор кылбаш керек. 

А. бирөөнү кемсинтүү, таарынтуу  

Б. бирөөнүү тамашалоо 

В. бирөөнүү иштетүү 

 

17.Жусуп Баласагындын көз карашында эң негизгиси? 

А. акыл –эс, билим-илим  

Б. кол өнөрчүлүк, эс алуу 

В. дин менен илим 

 

18.Кайсы  кырдаалда  кыргыздар кошок айтат? 

А. тойдо 

Б. адам өлгөндө 

В. кызды күйөгө узатканда, адам  каза болгондо 

 

19.Махмуд  Кашгаринин негизги эмгеги? 

А. “Куттуу билим” дастаны 

Б. “Дивани Лугати –Ат Түрк” 

В. “Шах -наме” 
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20.Чала тоют болгонсуп, чакырбаган үйгө кирбегин. 

А. ичи тар 

Б. соргок 

В. жалкоо 

2 – бөлүм. Кыргыз адабиятын, маданиятын, тексттерин  

өздөштүрүү боюнча суроолор. 

 

 

 

1. Элдик оозеки чыгармаларга кайсылар кирет? 

 ( Х белгилегилегиле) 

А. пьеса, уламыш, роман, ыр 

Б. дастан, кошок, айтыш, санат 

В. жаңылмачтар, табышмактар, спектакль 

 

2. Кожожаш баатыр ким болгон? ( Х белгилегилегиле) 

А. мугалим 
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Б. акылман 

В. мергенчи 

 

3. Каныкейдин өз аты? ( Х белгилегилегиле) 

А. Султан айым 

Б. Тамара 

В. Санирабига 

 

4. Манастын  кичинекей кезиндеги каймана аты? ( Х 

белгилегилегиле) 

А. олуя 

Б. чоң жинди 

В. дөө 

 

5. Төмөнкү эпостордун ичинен кайсылары кыргыз 

эпостору? ( Х белгилегилегиле) 

А “ Джангар”, “ Огуз наме”, “ Коркут деде” 

Б. “Карагул ботом”, “Кишимжан”, “ Кененим” 

В.  “Рамаяна”, “Олонхо”, “Гильгамеш” 

 

6.  “Манас” эпосун кимдер  изилдеген? ( Х белгилегилегиле) 

А. Ч.Валиханов, В. Радлов, Р.Кыдырбаева 

Б. М.Байджиев, У. Шекспир, Ч.Айтматов 

В. К.Шаршекеева, Т.Бакчиев, Ш.Акмолдоева 

 

7. Туура вариантын  тапкыла ( Х белгилегилегиле) 

 Чоң жомокчу 

А. Тоголок  Молдо 

Б. Алмазбе Атамбаев 
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В. Сагынбай Орозбаков 

 

8. Манастын мылтыгы ? ( Х белгилегилегиле) 

А. айбалта 

Б.аккелте 

В. Алмабаш 

 

9. Манастын 40 чоросунун бири? 

А. Коңурбай 

Б. Кошой 

В. Чубак 

Г. Жолой 

 

10. Эң биринчи Манасты ким айткан ? 

А. Ырамандын ырчы уулу 

Б. Токтогул 

В. Балык ооз 

 

11.  Б.Бейшеналиева кайсы спектальдарда ойногон? 

А. Чолпон, Аида,  

Б.  “Саманчынын жолу”,“Ак Мөөр” 

В. “Дуэль”, “ Коркут ата” 

 

12.Улуу жазуучу Ч.Айтматов эмнени билген эмес? 

А. комьютерде басканды, машине айдаганы, чет тилди 

Б. жазганды, сууда сүзгөндү, ырдаганды 

В. бийлегенди,чарчаганды, күлгөндү 

 

13. Жаабарс деген каарман кайсы чыгармада кезигет? 
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А. “Сынган кылыч” 

Б.  “Саманчынын жолу” 

В. “ Тоолор кулаганда” 

 

14. Улуу Алай ханыша Курманжан датка кайсы  кыштакта 

төрөлгөн? 

А. Кара -Буура 

Б.Миялы 

В. Мады 

 

15. Таттыбүбү Турсунбаева ойногон фильмдерди туура таап – 

белгиле 

А.  “Маймыл”, “Улан”,  “Акыркы раунд” 

Б. “Саманчынын жолу”, “Ак илбирстин тукуму”, “Бакайдын 

жайыты” 

В. “Уркуя”, “ Кызыл алма”, “ Ак Мөөр” 

 

16.  Белгилүү опера ырчысын тандап –белгиле 

А. Сүймөнкул Чокморов 

Б. Булат  Миңжилкиев 

В. Болот Шамшиев 

 

17. Жусуп Мамай ким болгон? 

А. алтай  санжырачы 

Б. кытай - кыргыз манасчыВ. түрк тарыхчы 

 

18.Төмөнкү белгилүү кыргыз аялдардын ичинен окумуштуу 

тилчи, профессорду таап –белгилегиле. 

А. И. Болжурова 
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Б. М.Абылкасымова 

В. Б. Орузбаева 

 

19.Сактардын ханышасы ? 

А. Жаркынай айым 

Б. кыз Сайкал 

В. Томерис  

 

20. Аталып кеткен  улуу айымдардан  белгилүүокумуштуу 

тарыхчы, профессор эжекебизди таап –белгилегиле 

А. Тенти Адышева 

Б. Бакен Кыдыкеева 

В. Күлүйпа Кондучалова 

 

21. Биринчи маданият министири ? 

А. Майрам Акаева 

Б. Зууракан Кайназарова 

В. Күлүйпа Кондучалова 

 

22. Кыргыз Республикасынын эң биринчи саясатчы – элчи 

айымы? 

А. Жамал Ташыбекова 

Б. Өлмөсхан Атабекова 

В. Чолпон Жакупова 

 

23. Белгилүү хирургду таап –белгиле. 

А. Орзубек Назаров 

Б. Иса Ахунбаев 

В. Индира Жолдубаева 
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24.Илгерки кыргыз табыптары адамдарга кандай диагноздорду 

койгон? 

А. сасык тумоо, ич оруу 

Б. ысык же суук оорусу 

В. баш оору же ьут ооруу 

 

25. Кыргыз Республикасынын медициналык академияся кимдин 

атында  коюлган? 

А. И.Ахунбаев 

Б. З.Игамбердиев 

В. М.Акрамов 

 

26. БГУ кимдин  ысмы менен коюлган? 

А. К.Тыныстанов 

Б. Х.Карасаев 

В. И.Арабаев 

 

27. Алгачкы телескопту ким ойлоп чыккан? 

А. Исак Ньютон 

Б. Галилео Галилей 

В. Ю.Коперник 

 

28.Кыргызстандагы белгилүү дастанчы айым? 

А. Самара Токтокунова 

Б. Роза АмановаВ. Саламат Садыкова 

 

29. Улуу окумуштуу Архимед кайсы жерден болгон? 

А. Египет 
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Б. Греция 

В. Франция 

 

30. Кыргыз  күүсүнүн башы? 

А. Сармерден 

Б. Камбаркан 

В. Кербез 

 

3– бөлүм. Адистешкен кыргыз тил боюнча  тесттер. 

 

3.1.  Экономика жана бизнес тобу   

1.Базар  деген сөз эмнени билдирет? 

А. соода кылуу 

Б. соода кылуучу жай 

В. адамдар чогулганда 

 

2. Товар деп эмнени айтабыз? 

А. ар кайсы буюмдар 

Б. акчага алмаштырган өндүрүлгөн нерсе 

В. сатып алган буюм 

 

3. Менеджментти кандай түшүнөсүңөр? 

А. жакшы тейлөө 

Б. көнүмүш башкаруу 

В.  илимий билимдин жана иш тажрыйбасынын жыйындысы 

Г.(сиздердин жеке оюңар) 

_____________________________________________________ 

 

4.Белгилүү кыргыз экономисттер ? 
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А. Т.Койчуев, Ж.Лайлиев, М.Ореховская, О.Мусабеков 

Б. К.Осмоналиев, Ю.Наббер, К.Жусупов, А.Чикеев 

В. А.Акматалиев, Ч.Джолдошева, Г.Гайдамако, 

Г.(сиздердин жеке оюңар) 

______________________________________ 

 

5.Антикалык экономика ойчулдары? 

А. Аристотель, Ксенофонт,Платон, Лука Пачоли 

Б. В.Радлов, Г.Галилей, С.Абрамзон, Гетте 

В. Л.Брюлорд, У.Хьюстон,И.Авиценна, К. Маркс 

 

6.Кичи ишканалардын ортосундагы мамилелер? 

А. атаандаштык 

Б. достук 

В. эл аралык мамилелер 

 

7.Экономиканын эң жагымсыз жагдайлары? 

А. жумушсуздук,инфляция, кедейчилик 

Б. жут, паракордук, мекемелердин  жабылышы 

В. кымбатчылык, товарлардын аздыгы,кредиттин өсүшү 

 

8.Салыктын негизги түрлөрү? 

А. прогрессивдүү, регрессивдүү, пропорционалдуу 

Б. чоң, көп, аз,  жалпы, өзгөчө, оор 

 

9. Мамлекет ичинде салыктарды ким чогултат? 

А. бир бөлүгүн борбрдук өкмөт, экинчисин жергиликтүү бийлик 

Б. каржы  министирлиги,  каржы полициясы 

В. далдалчылар, салыкчылар 
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Макалдарды аяктагыла 

 

1. Пулуң барда баары дос, пулуң жокто 

_________________________________________________ 

 

2. Эсептешкен дос____________________________________ 

 

3. Бир тыйын – бир сомду _____________________________ 

 

4. Ач кадырын ______________________________________ 

 

5. Миң сомуң болгончо_______________________________ 

 

6. Пулу бардын оозу чайнат, пулу жоктун_______________ 

 

7. Жалган эсеп______________________________________ 

 

8. Бай боорун тааныбас, соода жокко___________________ 

 

9. Базар барга таттуу, жокко __________________________ 

 

10. Хандын да бир татым тузу__________________________ 

 

11. Алтыга сатып бешке алган _________________________ 

 

12. Ооруларга жан кайгы, соодагерге____________________ 
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13. Касапчы энесине____________ сатат 

 

14. Кымбатына караба__________________ кара 

 

15. Көптөн үмтөткөн__________________________________ 

 

16. Жети жолу өлчөп__________________________________ 

 

3.2.Укук таануу тобу 

 

1.Акча алып жумушка киргизем деген  адам? 

А. Паракор  Б. Жабырлануучу  В. алдамчы 

 

2.Чет өлкөдөкү биздин өкүл? 

А. элчи 

Б. бизнесмен 

В. конок 

 

3. Сот убагында эки тарап бир пикирге келгенде? 

А. элдешүү 

Б. чогулуу 

В. түшүнүү 

 

4.Адилет чечимди соттон ким чыгарат? 

А. прокурор 

Б. сот 

В. жактоочу 
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5. КР белгилүү юристтер? 

А. Ч.Баекова, Ч.Арабаев, Ж.Бокоев 

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

В. К.Иманалиев, С.Жээнбеков, Д.Ильич 

 

6.Бала төрөлгөндө кандай документ берилет? 

А. төрөлгөн тууралуу документ 

Б. төрөлгөн тууралуу  күбөлүк 

В. маалымдама 

 

7. Күйөсүнөн  ар дайым  токмок жеп жүргөн аял эмнеден өтүш 

керек? 

А. сот-медициналык экспертизадан 

Б. туугандардын астынан 

В. бейтапканадан 

 

8. Соттун  эң негизги маанилүү бир сапаты? 

А. адилеттүүлүк 

Б. билгичтик 

В. маалыматтуулук 

 

9. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында  башкы 

прокурор болуп иштеп келген айымдар? 

А. Ч. Жакупова 

Б. А.Салянова 

В. Б.Акаева 

 

10.Сүйлөмдүү туура аяктагыла 

Ууру  тойгончо  жеп  ___________________________________ 
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А. сүйүнөт 

Б. карганат 

В. кыймылдайт 

11.Кылмыштарды  алын алуу____________________________ 

А. укук органдардын милдети 

Б. үй-бүлөнүн  милдети 

Б. президенттин милдети 

 

12.Конституциялык соттун чечими акыркы чечим, ал ...... 

жатпайт. 

А. даттанууга 

Б. аткарууга 

В. кайрадан ачууга 

 

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

А. райондук сот 

Б. жогорку сот 

В. шаардык сот 

 

14.Биздин өлкөдө жерге карата........... киргизилди 

А. жеке менчик 

Б. акционердик менчик 

В. муниципалдык менчик 

 

15.Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде........... жок 

А. ыйман 

Б. арман 

В. акыл 
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16.Укуктарын  сактоо үчүн биздин жарандарга ......... жетпейт 

А. укуктук  сабаттуулук 

Б. адептүүлүк 

В. ыймандуулук 

 

17. Туура вариантын тандагыла 

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

А. бактылуу 

Б. бай 

В. кыйын 

 

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

А. кеп 

Б. кын 

В. амал 

 

19.Акыйкатсыздык өкүм сүргөн жерде ....... жок, ......... жок  

жерде – акыйкатсыздык  өкүм сүрөт. (Иоган  Зейме) 

А. эркиндик 

Б. байлык 

В. адамкерчилик 

 

20.Алы жок акыйкат – бечара, акыйкатсыз кара күч....... (Блез 

Паскаль) 

А. акмактык 

Б. зулумдук 

В. амалдуулук 
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21.Капастагы   канаттуу .............. ажыраган жандык. (Генри 

Бичер) 

А. кептен 

Б. канатынан 

В. амалынан 

 

22. Капаста булбул ......... (Томас Фуллер) 

А. сайрабайт 

Б. ойнобойт 

В. бийлебейт 

 

23.Кедейлер акыйкатты издеп жүрүшсө........ акыйкаттан качып 

жүрүшөт. (Бартольд  Брехт) 

А. байлар 

Б. бизнесмендер 

В. амалдуулар 

 

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

(Ральф Эмерсон) 

А. кепти 

Б. чындыкты 

В. ойду 

 

3.3. Бажы  иши (туура жообун тапкыла) 
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1.Адегенде соода ............... басымдуулук кылгындыктан бул 

соода жолу “Жибек жолу ” деп аталып калган. 

А.жибек кездемелер 

Б. килемдер 

В. чайлар 

 

2. __________________________ жеринен Улуу жибек жолу 

өткөндүктөн, кыргыз бажы кызматына болуп көрбөгөндөй өсүү 

болгон. 

А.Орто Азиянын жана Кыргызстандын 

Б. Узбекстандын 

В. Орто Азиянын жана Казахстандын 

 

3. Кыргызстандын бажы кызматынын өнүгүү тарыхы ............. 

эле башталган. 

А. биринчи миңжылдыкта 

Б.  бешинчи кылымда 

В. 3 кылымда 
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4.Бажынын өнүгүү тарыхы сактардын ханышасы............. 

башкаруу убактысына туура келет. 

А.Султан айым 

Б. Курманжан датка 

В. Томерис 

 

5. Биринчи улуу түрк каганатынын 

башкаруучулары:____________________________________бизд

ин эранын бөриринчи миңжылдыгында , өздөрүнүн 

мыйзамдарында бажылык шарттарды киргизишкен. 

А.Барсбек, Шабдан баатыр 

Б. Бумын Каган, Эстеми Каган 

В. Ормон хан, Кожожаш баатыр 

 

6.Тышкы соода-сатык өнүгүшү менен бирге, 18  - кылымда 

биринчи______________  түзүлө баштайт. 

А.чек- аралар 

Б.  чек-аралык бажылар 

В. тосмолор 

 

7.Совет доорундагы Кыргыз тарыхында , бажы кызматынын 

ишкерлиг .............   

Советтик Элдик комиссарлардын  отурумунда кабыл алынган. 

А.29-май, 1918-ж Б.  17-май, 1987-ж В. 18-август, 1930-ж 

 

8. Мамлекеттик бажылык комитет, мамлекеттик Каражат 

министирлигинин, Бажылык комитетинин алдындагы бажылык 

инспекциясы болуп__________ жылы өзгөртүлгөн. 

А.1991-ж, 31-декабрь 
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Б. 1998-ж, 14-сентябрь 

В. 1992-ж, 18-декабрь 

 

9.Кыргыз Республикасы _____________ дүйнөлүк соода 

бирикмесине алгачкы жолу кирген. 

А.1998-ж.  Б.  1999-ж.  В. 2004-ж. 

 

10. Кыргыз Республикасынын бажы кызматы дүйнөлүк соода 

бирикмесине 2000-жылдын июль айында .......... мүчөсү катары 

кабыл алынган. 

А.150   Б. 151   В. 149 

 

11.Биринчи бажылык кодекси,____________ жылы Парламент  

кабыл алган. 

А.1992-ж.  Б.  1998-ж.  В. 1997-ж 

  

12._____октябрында Экинчи редакцияланган бажылык кодекс 

күчүнө кирген, ал эми 2005-жылдын 1-январында жаңы 

бажылык кодекс күчүнө кирди жана иштеп жатат. 

А.1997-ж.  Б.  1998-ж.  В. 2000-ж. 

 

13. (Туура жообун тапкыла) 

Кыргыз республикасына башка өлкөлөрдөн киргизилип жаткан 

товарларга................ коюлат. 

А. салык  Б.бажы салык В. төлөм 

 

14. Көп чекиттин ордуна  туура сөздү тандап койгула 
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Бажылык ревизия (текшерүү) ар бир кирип жаткан товарларга 

өткорүлбөйт, анткени  бажылык текшерүү 

бул__________________________ 

А. бажылык тартипти башкаруунун түрү 

Б.чег араны бекемдөө аракети 

В. каржы жана чарбалык иш-аракетти текшерүү 

 

15.Бажы деген сөз кайсы тилден келген? 

А. түрк 

Б.хакас 

В. татар 

 

16.Илгери бажы жана бажы чек аралар  кайсы  бир түрк  сөз 

(аталыш) менен  белгиленчү? 

А. тосмо 

Б.тамга 

В. ор 

 

17.Бажы кызматынын  башкы мыйзамы? 

А. Бажы укугу 

Б.бажылык кодекс 

В. эл аралык  бажылык укук 

 

18.Бажы кызматкеринин негизги сапаттары? 

А. айкөлдүк, билимдүүлүк, шайырдык 

Б.психологияны, бажы кодексин, экономиканы мыкты 

өздөштүрүү 

В. укукту, экономиканы, бажы кодексин мыкты өздөштүрүү 
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19.Кыргыз республикасы Дүйнөлүк соода уюмуна киреби? 

А. ооба 

Б.жок 

В. белгисиз 

 

20. Бажыдан товарларды өткөзүп жатканда кандай  негизги 

документ  керек? 

А. бажылык коштоо документи 

Б. жарандык паспорт 

В. декларация 

 

21.Бажы лабораториясында  келип жаткан азыктарга 

өткөрүлүүчү негизги иш-аракеттер? 

А.азыктарды (заттарды) аттестациялоо 

Б. жыттап, кармалап, ушалап  көрүү 

В. азыктарды аттестациялоо жана аларга сертификат толтуруу 

 

22. Орто Азия жана Кыргызстан үчүн Улуу Жибек жолунун  

мааниси? 

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 

 

23.Визанын түрлөрү? 

А.бир жолку, көп жолку, мультивиза 

Б.  аз жолку,өмүр бойку, беш жолку 

В. бир эле жолку, дүйнөлүк, транзиттик 
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24.Көп чекиттин ордуна туура жообун жазгыла. 

Салыктар – мамлекеттик казынага төлөнүүчү милдеттүү ............, 

мамлекеттин кирешесинин башкы булагы. 

А.салыктар 

Б.  төлөмдөр 

В. кирешелер 

 

25......... салыктардын эң кеңири тараган  түрү  - атуулдардан 

кирешеге жараша  чогултулган салык. 

А.түз 

Б. тике 

В. кыйыр 

 

26.Кыргызстандын аймагы Чыгыш жана Батышты бириктирген 

көпүрө болуп калган жана......................... жолунун башталышы 

болгон. 

А.Улуу Жибек жолу 

Б.  Алай 

В. Теңир –Тоо 

 

27.Негизинен акчалар .......................................... катыша 

баштаганда  валюталар деп аташат. 

А.сырткы экономикалык байланыш 

Б.  ичкиэкономикалык байланыш 

В.  дүйнөлүкэкономикалык байланыш 

 

28. Чет элдик валюталар – бул чет мамлекеттердин акча  

бирдиктери, ар кандай төлөө каражаттары, мисалы 
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Кыргызстанда...................... эң негизги акча каражаттары болуп 

эсептелет. 

А.акча  бирдиктери, сум, Юань 

Б.  вексель 

В.  сом, рубль, доллар, ЕВРО 

 

29. .......... эң популярдуу түрлөрүнүн бири –акциздер болсо, кээ 

бир товарлардын наркына кошумча болот. 

А.кыйыр салыктар 

Б. тике салыктар 

В.  түз салыктар 

 

30.Кыргызстандагы эң биринчи бажычы? 

А. А.Жумакеев 

Б.Н.Акматов 

В. Т.Боотаев 

 

4 – бөлүм. Берилген макал-лакаптарды туура жазгыла. 

 

1. Жакшы адам иш үстүндө, жаман адам____________ үстүндө. 

 

2. Жаш келсе – ишке, кары келсе-_________________________ 

 

3. Жашка кызмат, карыга________________________________ 

 

4. Иши жоктун____________ __________________________жок 

 

5. Иш бар жерде___________________________________ __бар 
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6. Эл ичи – өнөр_______________________________________ 

 

7. Эсептешкен__________ ________________________болбойт 

 

8. Эсептешкен дос_______________________________________ 

 

9. Тирилигиң – зор______________________________________ 

 

10. Балалуу үй - базар, баласыз үй_________________________ 

 

11. Адам болмок аста-аста, айбан болмок __________________ 

12. Акал атасы –сөз, мата атасы__________________________ 

 

13. Байлык мурат эмес, жоктук    _________________ ________ 

 

14. Жакшы сөз – суу, жаман сөз __________________________ 

 

15. Агын сууда_________________________________________ 

 

 

5- бөлүм.  Которуу. 

 

1. Справка_________________________________________ 

 

2. Характеристика__________________________________ 

 

3. Обьяснительная записка___________________________ 
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4. Служебная записка________________________________ 

 

5.  Счет на оплату___________________________________ 

 

6. Квитанция_______________________________________ 

 

7. Граница__________________________________________ 

 

8. Правительство_____________________________________ 

 

9. Выборы__________________________________________ 

 

10. Гражданин________________________________________ 

 

11. Патриоты_________________________________________ 

 

12. Производство_____________________________________ 

 

13. Официальный визит________________________________ 

 

14. Экономить________________________________________ 

 

15. Известная личность________________________________ 

 

16. Запрет на ввоз ____________________________________ 

 

17. Государственные награды___________________________ 

 

18. Международные отношения_________________________ 
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19. ЕЭС_____________________________________________ 

 

20. ООН_____________________________________________ 

 

21. СНГ_____________________________________________ 

 

22. ШОС____________________________________________ 

 

23. ВТО_____________________________________________ 

 

24. ЕЭП_____________________________________________ 

 

25. ВЭД_________________________________________________ 
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Кошумча тексттер. 

Окуу тапшырмасы боюнча кошумча тексттер. 

 

Улуу сөз зергери – Жусуп Баласагын 

 

 

 

Жусуп Баласагын XI кылымда жашаган. Улуу акын, 

философ, илимпоз, адамдын жан-дүйнөсү менен коомдун 

турмушун айкалыштырган даанышман, түрк сөзүнүн улуу 

устаты. 

Белгилүү тарыхый маалыматтарга караганда Жусуп XI 

кылымдын башында (туулган жылы азырынча белгисиз) азыркы 

Токмок шаарынын түштүк тарабындагы Чүй районуна караштуу 

Ак-Бешим, Бурана айылдарынын аймагындагы Баласагын 

шаарында туулган. Баласагын шаарынын дагы бир аты Күз-

Ордо деп аталат. Байыркы Орхон-Енисей кыргыз-түрк жазуу 

эстеликтеринде “күз” деген сөз “тескей” деген маанини берет. 
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Ж. Баласагын өзүнүн атын даңазалаган “Куттуу билим” (“Кут 

даарытар билим”) чыгармасын ыр түрүндө 18 айдын ичинде 

жазып бүтүргөн. Бул чыгарма 13 000 саптан турат. Ал славян 

элдериндеги “Игордун кошуну жөнүндө” сөз поэмасы сыяктуу 

эле зор мааниге ээ.  

“Куттуу билимде” адеп-этикалык принциптер ошол доордун 

тарыхы, маданияты, дини менен шайкеш байланышта каралган. 

Ойчул окууну, билимдүүлүктү, дүйнө таанып билүүнүн эң 

негизги жолу катары баалайт. “Окуу менен гана адам баласы 

акылын арттыра  алат”, - дейт акын. Билимдин деңиз сымал түбү 

да жок, чеги да жок, аны канча сузуп алсаң да бөксөрбөйт, 

тескерисинче толо берет. Адам талбаган эмгеги, билими менен 

гана адамгерчиликтин туу чокусуна жетет деген ой чыгырманын 

башынан аягына чейин кызыл сызык болуп чийилип өтөт.  

 Жусуп Баласагын – кыргыз маданиятынын башаты жана анын 

тарыхынын ажырагыс бөлүгү.  

 

Чынгыз Айтматов 
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Улуу акын Алыкул Осмонов жана белгилүү жазуучу 

Чыңгыз Айтматов деген ысымдар кыргыз элине кеңири 

таанымал болуп, ал тургай  кыргыз элинин,Ала-Тоо жеринин 

чоң сыймыгы.12-декабрь- бул эки инсандын өмүрүнө 

байланышкан маанүүлү даталардын бири.Алыкул Осмоновдун 

каза болгонуна 65 жыл болсо,Чынгыз Айтматов тирүү болгондо 

87 жашка чыкмак. 

Ааламга  аты таанымал, атактуу жазуучу, албан таланттын 

ээси,кыргыздын  сыймыгы  Чыңгыз Айтматов Талас обулусуна 

караштуу Кара-Буура районундагы шекер айлында 1928-жылы 

12-декабрда туулган.Согуш жылдары  ɵз айылы Шекерде айыл  

кеңешинин катчысы, райфин бɵлүмүнүн агенти, трактор 

бригадасынын  эсепчиси болуп иштейт.  1946-жылы 

Жамбылдагы зооветтехникумду, 1953-жылы К.Скрябин 

атындагы Кыргызайыл чарба институтун бүтүргөн, андан кийин 

Кыргыз мал чарба ветеринария институтунда зоотехник болуп 

иштейт. 1956- 1958-жылдары Москвадагы Жогорку адабий 

курстун угуучусу, 1959-1960-жылдары “Литературный 

Кыргызстан”журналынын редактору, 1960-65-жылдары 

“Правда” газетасынын өз кабарчысы, 1965-жылдан тартып 

кыргыз кинематографисттер  союзунун төрагасы болуп иштеген. 

Ал чыгармачылык ишин институтта окуп жүргөндө баштайт. Эң 

алгачкы аңгемеси “Газетчи Дзюйо” жарык көргөндө ааламга алп 

жазуучу  Ч.Айтматов келатканын адабиятчылар сезди бекен? 

Анын “Ак жаан”, “Түнкү сугат”, “Асма көпүрө” деген 

аңгемелери да алгачкы болгон менен,  Айтматовдун аты сыймык 

менен аталаарынан кабар берген эле. Анын 

чыгармачылыгындагы бурулуш 1950-жылдардын ортосунда 

башталат.Бул жылдары ал “Бетме-бет ”, “Жамийла” повесттрин 
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кыргзча,орусча жарыкка чыгарат.ЮНЕСКОнун маалыматы 

боюнча Ч.Айтматов- азыркы доордо китептери ар тилде жарык 

көргөн эң  көп басылып чыккан классиктердин катарында. Анын 

чыгармалары 177 тилде жарыяланган. 

          2008-жылдын 10-июнунда улуу жазуучу бул дүйнө менен 

коштошту.Залкар таланттын сөөгү кыргызстандыктардын ыйык 

жайы “Ата-Бейитте” атасынын жанына коюлган. 

 

Алыкул Осмонов 

 

 

 Кыргыз эли Жусуп Турусбеков, Жоомарт Бөкөнбаев, 

Алыкул Осмонов, Жолон Мамытов, Сүйүнбай Эралиев, Омор 

Султанов сыяктуу өзүнүн көптөгөн акын уулдары менен 

сыймыктанат. Мына ушулардын ичинен кыргыз адабиятында 

акын, котормочу Алыкул Осмоновдун өзгөчө орду бар. 
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Алыкул Осмонов 1915 – жылы Панфилов районундагы Каптал –

Арык айлында туулган. Ал эрте жетим калып, балдар үйүндө 

чоңоёт. Ошол жер ага бир тууган үйүндөй сезилет. Кийин 

Грунья Савельевнага арнап ыр жазган. Акын педтехникумда 

окуп жүргөндө ыр жаза баштайт. Алыкул өзүн толкундаткан, 

сезимине таасир эткен турмуштун түрдүү көрүнүшү менен 

чындыгын ырга салган. Ал элине, жерине, айрыкча Ысык-Көлгө 

арнап көп чыгарма жазды. Анын “Жеңишбек”, 

“Махабат”,”Майдын түнү” ж.б. көптөгөн поэмалары азыркы 

күнү да зор сүймөнчүлүк менен окулат. 

Алыкул Осмонов- кыргыз адабиятындагы чебер 

котормочулардын да бири болгон. Ал Грузиянын улуу акыны 

Шота Руставелинин “Жолборс терисин жамынган баатыр” деген 

поэмасын, Пушкиндин “Евгений Онегинин”, Вильям 

Шекспирдин “Отеллосун”, Генрих Гейне, Михаил 

Лермонтовдун ырларын, Иван Крыловдун тамсилдерин 

кыргызча сүйлөткөн. 

Алыкул Осмонов бар болгону 35 жашка чыкты, бирок кыргыз 

поэзиясында алп акын болуп калды. Алыкул 1950 – жылы 

узакка созулган кургак учук оорусунан каза болгон. 

 

Улуу Жибек жолундагы соода 
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Улуу Жибек  жолу чыгыштан-батышка бүт Азияны кезип  

өткөн кургактыктагы кербен трассасы. Анын жалпы узундугу 

жети миңге жакын чакырымды түзүп, анын басып өтүүгө үч 

жыл убакыт сарпталган. Соодага көп түрлүү товарлар коюлса 

да, батыш өлкөлөрүндө абдан бааланган жибек негизгиси 

болгон. Соода жолу ушул товардын аты менен аталып калган.  

Узак убакытка чейин Батыш өлкөлөрүндө Кытай жөнүндө эч 

нерсе билишкен эмес, кытайлыктар болсо Согда, Индия,Иран, 

Греция сыяктуу маданий өлкөлөрдүн бар экендигин ойлоп да 

коюшкан эмес. Эки маданий регионду Теңир-Тоо,Памир. 

Гималай бийик тоо кыркалары менен суусуз чөлдөр бөлүп 

турган. Б.з.ч.  2-кылымда гана бул бөгөттү кытайлык саякатчы 

Чжан Цзянь буза алган. Ал тоолорун ашып өтүп, Фергана 

өрөөнүнө түшкөн, андан Согда түндүк Афганистан  жана 

Парфияга жеткен. Кытайга кайтып келип, Чжан Цзянь батыш 

өлкөлөрүнөн көргөн байлыктар менен ажайып көрүнүштөр 

жөнүндө айткан, мына ушундан кийин саякатчынын артынан 

эле товарларды алышып, соодагерлер жөнөшкөн. 
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Мугалимге эскертүү: 

 

1) Грамматика бөлүмү: Бул бөлүмдө тил билүү деңгээлин 

аныктоо үчүн канчалык деңгээлде тил каражаттарын 

колдоноруу текшерилет  жана тест түрүндө   суроолор  берилет. 

2) Лексика бөлүмү: Бул бөлүмдө сөз байлыгынын деңгээли 

аныкталат жана  белгиленген сөзгө синонимин, антонимин  

туура  табыш керек.   

3)  Которуу бөлүмү:    Бул бөлүмдө котормосунун 

адекваттулугу, өз алдынчалыгы жана сөздүк менен иштей 

билиши текшерилет. 

4) Окуу бөлүмү:   Бул бөлүмдө сөз байлыгы, логикасы жана 

окуу ыкмаларын өздөштүрүүнүн деңгээли текшерилет.  

5)Жазуу бөлүмү:    Бул бөлүм жазуу ыкмаларын өздөштүрүүнүн 

деңгээлин текшерет жана теманын ачылышы; көркөмдүүлүгү; 

ыраттуулугу; логикалуулугу; грамматикасы; орфографиясы; 

пунктуациясы;  стилдик каталары текшерилет. 

Оозеки баяндамага коюлган талаптар: 

 

Окууда: 

1. Окуу-техникасы : шар, бир калыпта, көрктүү; 
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2. Тексттин оордугу 10-15 бейтааныш сөз; 

3. Татаалдыгы (тексттин көлөмү 150-190 сөз); 

Сүйлөө: 

4. Кыргызча кыраатынын тазалыгы; 

5. Сүйлөшүп жаткан адамдардын оюн туура түшүнүп, ага 

адекваттуу жооп  айта алышы, маектин логикасын сактап, андан 

ары уланта билиши; 

6. Сүйлөө маданиятын (речевая этика), адабий тилде сүйлөп, 

кыргызча кеп каадасын сактай билиши; 

7. Окуган тексттин мазмунун так ачып бере алышы; 

8. Айткан маалыматынын тактыгы, далилдүүлүгү; 

9. Лексикалык,грамматикалык каражаттарды өз орду менен 

колдоно алышы. 
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