
 

МАК үчүн кыргыз тили жана адабияты боюнча тесттик тапшырма  (500 суроо) 

 

1.КРнын мамлекеттик тил гимнинин сөзүнүн автору ким? 

а) Б.Алишеров;   б) С.Алтымышов; в) Ж.Садыков;    г) Н.Давлесов 

2. Үндөшүү деп кандай тыбыштык процессти айтабыз? 

а) тыбыштардын тилге, эринге карай ээрчиши;б) тыбыштардын айтылышына карай 

ээрчиши; 

в) тыбыштардын окшошпой калуусу;г) тыбыштардын өз ара окшошуусу      

3. Тыбыш менен тамганын саны дал келбеген сөз 

А) керемет;     б) дарыгер;  в) январь;      г)жаан 

4.Адамдардын кесибин, бийлигин, өнөрүн ж.б. белгилерин көрсөткөн, энчилүү 

аттарга кошулуп айтылган сөздөр кандай жазылат? 

а) баш тамга менен жазылат. М: Курманжан Датка; б) кичине тамга менен жазылат. 

М: Курманжан датка;в) Бирге жазылат. М: Курманжандатка;г) энчилүү аттан мурун  

жазылат. М: Датка Курманжан.  

5. – лык, - чы, - чылык, - чыл, - ист мүчөлөрү энчилүү аттарга уланса кандай 

жазылат? 

а)жогорку мүчөлөр энчилүү аттарга уланбайт;б) баш тамга менен кашаага алынып 

жазылат; 

в) жалпы атка өтүп, кичине тамга менен жазылат;г) кичине тамга менен тырмакчага 

алынып жазылат. 

6. Кыргыз тилиндебасым кайсы муунга түшөт?а) сөздүн 1- жана акыркы муунга;  

б) созулма үндүү катышкан муунга;     в) катар үнсүздөрдөн кийин;             г) сөздүн 

акыркы муунуна. 

7. Орфографиянын негизги эрежелерин белгиле: 

а) татаал сөздөрдү, уңгу сөздөрдү, сөз мүчөлөрүн, сөздөрдү ташымалдап жазуу; 

б) толук жана толук эмес сингармонизмди айырмалап жазуу;  

в) үндүү жана үнсүз тыбыштарды жазуу;г) көп маанилүү сөздөрдү жана 

омонимдерди жазуу. 

8.  Боз үйдүн жыгачтары:   а) уук;  б) кереге; в) түндүк; г) баары 

туура. 

9. Баланын тазалыгы, организмдин ойдогудай өсүшү үчүн тээ ата-бабалардан, 

касиеттүү Умай энебизден калган таберик эмне?  

а) бешик; б) жел бешик; в) коляска; г) керебет.  

10. Бешикке байланышкан макалды белгиле: 

а) бешиктен бели чыга элек;  б) бешиктен чыгып, тешикке киргенче;  

в) бешиктеги баланын бек болорун ким билет;  г) бешигин терметүү.  

11.Башка элдерде да бешик кездешеби? Кездешсе кимдерде деп ойлойсуңар? 

а) ногойлордо;  б) хакастарда; в) өзбектерде; г) баары туура 

12. Кыргыздар ак түстөгү атты кантип айтышкан? 

А) ак ат, аппак ат, тунук ат;   б) ак боз, ак кула, көк, боз; в) тору, карагер, 

жээрде;в) туура жообу жок 

13. Аттын жашы боюнча катары туура берилген жоопту тап. 

А) кулун, тай, кунан, бышты, асый; б) тай, кулун, кунан, бышты, асый; в) 

кунан, кулун, асый, тай, бышты; г) кулун, тай, байтал, бышты, асый. 

14. Кыргыз тилиндеги атка байланышкан фразеологизмди тап. 



А) ат – адамдын канаты;б) жакшы аттын жалын сакта;в) атың барда эл тааны; г) 

ат тезегин кургатпай. 

15. Ак кийизден төбөсү бийик, төрт кыйык, этеги жазы жасалган баш кийим... 

А) элечек; б) допу; в) калпак; г) тебетей. 

16. Бойго жеткен кыздар кийүү үчүн кооздолуп жасалган төбөсү шукшугуй 

бийик баш кийим... 

А) топу; б) такыя; в) шөкүлө; г) элечек. 

17.Төмөнкү диний түшүнүмдун туура жазылганын көрсөт. 

А)Муса-Пайгамбар;   б)олимп кудайлары;В)Зенги Баба;  Г)Курман айт; 

18.Астрономиялык аттардын туура жазылышын көрсөт. 

А)ай, күн, венера.      Б)күн системасы, галилей кометасы.В)жер, чолпон, уран.     

Г)Жер, Чолпон, Нептун. 

19.2002-жылдын 21-февралында ООНдун алдындагы ЮНЕСКОнун чечими 

менен кандай күн деп белгиленди? 

А)Эне тил күнү         Б)Улуттук тил күнү           В)Мамлекеттик тил күнү           

Г)Мекенди коргоо күнү 

20.Жер-суу аттарынын туура  эмес жазылганын тап. 

А)Батыш Сибирь ойдуңу;       Б)Борбордук Азия;В)ыраакы чыгыш;           Г)Арал 

деңизи 

21. Бешикке байланышкан фразеологизмдерди тапкыла. 

А) Бешик баласы беш түлөйт; б)  Бешик баласы бек болот; в) Бешиктеги 

баланын бек болорун ким билет;  г) бешиктен бели чыга элек. 

22. Бешикке байланыштуу ырым-жырымдарды белгилегиле. 

а) бешикти буту менен теппейт; б) бешикти эки адам көтөрбөйт; в) 

бешикти өбөктөбөйт;      г) баары туура. 

23. Боз үйдүн кийиздери: 

а) туурдук, үзүк, түндүк жабуу;  б) шырдак, төрбөлжүн, таар; в) килем, 

палас, шалча;   г) туура жообу жок. 

24. Кыргыздардын ат тууралуу макалын белгиле. 

а) ат тезегин кургатпай; б) аттын кашкасындай; в) ат, аттан кийин жат; г) ат 

такалоо. 

25. Тулпардын синонимин белгиле. 

 А) аргымак;  б) дулдул; в) буудан; г) баары туура. 

26. Кандай аттарды жорго дейбиз? 

 а) кыйын жүгүргөн күлүктөрдү; б) анча баса албаган таскактарды;  

в) оор жүк тарткан күчтүүлөрдү; г) буттарын тең шилтеп, чайпала баскан аттарды.  

27. Ак кездемеден тегерете кат-кат кылып оролгон аялдардын баш кийими... 

 Б) шөкүлө; б) такыя; в) кеп такыя; г) элечек. 

28. Бир өңчөй баяндоочтуу  сүйлөмдү тап. 

А) Ал этек-жеңин кагынып, ачууланып, жерге чыйт түкүрүп басып кетти. 

Б) Баары туура жооптор. 

 В) Туудагы  белгилер  – алтын нурун чачыраткан улуу күн, ак кар баскан Ала-

Тоо.  

Г) Ал бул мамилеге ызаланып, булдурап сүйлөнүп, ачууланып  ордунан туруп  

кетти. 

29. Жалпылагыч сөздүн милдетин аткаруучу сөздү белгиле. 

А) баары, бүткүл, булар, бешөө; б) беш, бүтүн, канча;  



в) бүткүл, факультет, дарак;  г) мен, сен, ар бир ж.б. 

30. Илимий стилге мүнөздүү болгон сөз айкаштары:  

А) күнү-түнү, деп аталат, химиялык реакция; б) жарк-журк, колу ачык, силлабус;                 

в) тоо тектери, жылуу суу, муздак аба;   г) сапсары жалбырак, илим, билим 

31. Публицистикалык стилдин максаты… 

А) тилдик эмес бирдиктерди эл массасына жеткирүүдө туура колдонуу;   

б) билим берүүдө ойду так, системалуу, жыйынтыктуу берүү; 

в) мекеме, уюм жана ишканалардын ортосундагы мамилелерди тейлөө;      

г) актуалдуу маселелерди эл массасына жеткирүү, ага таасир этүү. 

32. Стилистика эмнени үйрөтөт? 

А) жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүн түзүлүшүн;    б) сөздөрдүн курамын, 

этимологиясын  жана жасалышын;   в) тил жана кепти, тил каражаттарынын 

колдонулушун;            г) түрк тилдеринин менен кыргыз тилинин  тилдик 

өзгөчөлүктөрүн салыштырат. 

33. Сүйлөшүү кебине мүнөздүү морфологиялык белгилер кайсылар? 

А) Ии, баса, жеңеке, тегин эмес, байкуш; б) жүгөнү жок, коен томук;                                     

в) угалы, ашып-ташып;                         г) кудай ургур, көзү ачык, күм-жам. 

34. Көркөм стилдин мүнөздүү өзгөчөлүгү кайсы? 

А) белгилүү бир стандартка, формага ээ;  б) интонация, стандарттуулук, 

диалогдук речь мүнөздүү;  в) эмоционалдуулугу, образдуулугу, 

экспрессивдүүлүгү;          г) интонациялык бөтөнчөлүккө ээ, монолог сөздөр. 

35.  Жазма кептин мүнөздүү өзгөчөлүгү кайсы? 

А) көпчүлүккө арналат, сөздөр тандалып алынат, тыныш белгилери коюлат, 

монологдук речь басымдуу; б) тыныш белгилери коюлат, сөздөрдүн орун тартиби 

сакталат;          в) сөздөр тандалып колдонулат, диалогдук речь басымдуу; г) 

сөздөрдүн орун тартиби сакталбайт, бирок  ой тез жетет. 

36. Кайталоонун түрлөрүн белгиле. 

А) системалуу, традициялуу; б) орунсуз, тавтология ; в) орундуу, орунсуз;              

г) риторикалык, семантикалык. 

37. Эмоционалдуу, экспрессивдүү сөздөргө кайсылар кирет? 

А) салыштыруу, аллегория; б) кашаа, абзац;  в) апыртуу, ирония;              

г) эпитет, тырмакча. 

38. Публицистикалык стилдин кандай жанрлары бар? 

А) көркөм билдирүүлөр, макалалар; б) дидактикалык, драмалык билдирүүлөр;            

в) очерк, репортаж, макала;   г) драма, лирика, кара сөз. 

39. Публицистикалык стилге мүнөздүү сөздөрдүн катарын тап. 

А) саясий экономикалык, табылсын; б) көркөм фильм, балдар,; в) элдин 

турмушу, өмүр баян; г) эл аралык, эксклюзивдүү. 

40. Кепте  диалектилик жана орой сөздөрдү колдонуу катанын кайсы түрү? 

а) стилдик; б) орфографиялык; в) стилистикалык; г) пунктуациялык. 

41. Жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөлөргө карата кандайча орун алат? 

А) Бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келет;  

Б) Бир өңчө й мүчөлөрдөн мурун  келет; 

В) Бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келип, өзүнөн кийин кош чекит коюлат;  

г) Баары туура жооптор 

42. Бул катарлардан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышкан сүйлөмдү 

аныкта. 



А) Демек, тартынбагыла. Кийин да биз билбей калыппыз дечүлөр болбосун. 

Б) Жок, мен аны өлүмгө түртө албайм.  В) Эргеш, Азамат - үчөөбүз жолго чыктык. 

Г) Ойда, кыр да, тыш да – бүтүн жер жүзү аппак. 

43. Темадан четтөө, логиканын жоктугу катанын кайсы түрү? 

А) стилдик ката; б) стилистикалык; в) формалык;  г) орфографиялык. 

44. Жалпылагыч сөз катышкан сүйлөмдү белгилегиле. 

А) Бала көп ыйласа, ата-энесинин өмүрүн тилейт деп жорулган. 

Б)  Баладан мурда балта, чот салуу – жаны темирдей бекем болот деп ишенүү.   

В)Карышкырдын чүкөсү, аюунун, бүркүттүн, үкүнүн тырмактары, көз мончок, табылгынын уюлу, күмүш тыйындар, көк, сары, кызыл 

мончоктор, ичине сейдене, жыпар мончок салынып тигилген тумарлар, курманын сөөгү – баары бешикке салынып коюлуучу буюмдар болуп эсептелген. 
Г) Чөп чапкыч машине айдаган балдар Данияр менен аңгемелешип отурушту. 

45. Стиль деген сөзгө түшүнүк бер. 

А) жаңы ойдун башталышы жана өнүгүшү; б) сүйлөмдөгү сөздөрдүн мааниси 

жана өзгөчөлүгү;   

в) белгилүү жагдайга ылайык сөздөрдүн колдонулуш өзгөчөлүктөрү; г) сүйлөмдүн  

түрдүү жолдор менен жасалышы. 

46. Көркөм стилге мүнөздүү сөздөрдүн катарын тап. 

А) усулчу, эскертүү;  б) куураган согуш, буркурап;  

в) улуп-уңшуп, түздүгү;        г) кошмо сүйлөм, өжөрлөнө. 

47. Репортаж деген эмне? 

А) Көркөм чыгармаларда колдонулган каражат;  б) басма сөз, радио, теле үчүн 

жеринен даярдалган кабар;  в) буюм-тайым, карыз акча алгандыгын 

күбөлөндүргөн документ; г) өзүнө  мүнөздүү өзгөчөлүгү жөнүндө берилген 

түшүндүрмө. 

48. Оозеки сүйлөшүү стилинин мүнөздүү белгиси. 

А) кыймыл-аракеттер, тыныш белгилер колдонулат;  б) ой тез жетет, монолог 

басымдуу; в) интонациялык бөтөнчөлүккө ээ, диалог басымдуу жана  кыймыл-

аракеттер аркылуу ой тез жетет; г) сөздөр тандалып колдонулат, кырдаалга 

жараша орун тартиби сакталат. 

51. Каратма сөзгө туура тыныш белгиси коюлган сүйлөмдү аныкта . 

А) Сени тоспогондо кимди тосом кагылып кетейин кулунум. 

Б) Ээ, жарыктык Жер, айта берсе экөөбүздүкү түгөнөбү? 

В) Бул кандай болуп кетти, демек, Субанкулду да алып кетет турбайбы. 

Г) Бул жолугушууну сиз уюштургансыз го, сыягы. 

54. Мазмундук каталар: 

А) жөнөкөй жана татаал; б) орфографиялык жана пунктуациялык;  

в) стилдик жана формалык;  г) стилистикалык жана стилдик. 

55. Көркөм стилдин тилдик каражаттары … 

А) троптор жана стилистикалык фигуралар; б) синтагма жана логикалык пауза;            

в) орток маанилүү жана карапайым сөздөр; г) орундуу жаан орунсуз кайталоо. 

56. Илимий стилдин милдети … 

А) маанилүү маселелерди элге жеткирүү; б) турмуштук көрүнүштөрдү элге 

жеткирүү; В) ойду так, системалуу,  жыйынтыктуу берүү;  г) актуалдуу 

маселелерди чечүүгө элди үгүттөө. 

57. Публицистикалык стилдин көркөм жанрына кайсылар кирет? 

А) очерк, репортаж, фельетон; б) интервью, памфлет, хроника; в) фельетон, 

интервью, баш макала; г) кабар, макала, репортаж. 



. 

59. Риторикалык суроону белгиле. 

а) Бүгүн сабакка даярсыңбы?; б) Өз Ата Мекенин душмандарча талаган 

төркүндөрүмдө эмненин абийири?!; в) Бул чыгарманы окуп бүттүңбү?;г) Баары 

туура. 

60. Ой жүгүртүү мүнөзүндөгү текст кандай бөлүктөрдөн турат? 

А) киришүү, далилдөө;б) тезис, далилдөө, корутунду; в) негизги ой, далилдөө;г) 

баары туура эмес. 

61. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн тыныш белгиси туура эмес коюлган жоопту тап. 

А) Чечен сөз – сүйлөө өнөрүнүн туу чокусу; б) Ал терең курч маани менен таамай 

так жана, кыска куюлуштура сүйлөөнүн айкалышынан турат; в) Ал эми жөө 

чечендер келсе, келбесе деле койгулаштырып, өзүн сөзмөр дилгир кылып 

көрсөтүүгө далбасташат; г) Чыныгы чечендик – өз учурундакеректүү жеринде 

табигый түрдө пайда болгон, чагылгандай жарык этип, баарына таасир берген 

сүйлөө кубулушу. 

62. «Бакай калпак» деген баш кийимдерди кимдер кийишкен? 

А) балагатка жете элек балдар;        в) уруу башчылары; 

 б) бозойлор;                        г) жаштар, үйлөнгөндөн кийин. 

63.  «Карактарым, өткөндө Касым Тыныстанов келип кетти. Сендердин жаксы 

окуганыңарды жактырып, сон үчүн акча бөлө турган болду»-, деди Петр 

Кузьмич. Каратма сөздү белгиле. 

А) карактарым; б) Касым Тыныстанов;  в) Петр Кузьмич; г) баары туура. 

.  

69. Кеп адеби деген эмне? 

А) даяр кеп үлгүлөрүн жаттап алуу; б) жатталган сөздөрдү көркөмдөп 

пайдаланып сүйлөй билүү;  

в) сүйлөөчүнүн жеке психологиялык адеп-ахлактык өзгөчөлүгүнүн күзгүсү; г) баары 

туура. 

70. Жаңы туулган айды көргөндө эмне деп айтуу керек? 

а) Ай көрдүм аман көрдүм, Ай бетинен беш миң сом көрдүм;  б) Ай көрдүм, 

аман көрдүм, айдан аман, жылдан эсен чыгалы; в) Айдын он беши жарык, он 

беши караңгы; г) Ай толгондо, түн болгондо, оюн болсо айылда. 

71.  Ден соолукка байланыштуу айтылган ырым сөздөрдү белгиле. 

А) соо жаныңды оору дебе, ооруп каласың; б) бутуңду жөнү жок тушаба, 

тушалып каласың; в) сенин тишиң ооруганча, иттин тиши оорусун; г) баары 

туура 

. 

73. Кептин тазалыгынын критерийлерин белгиле. 

А) эне тилдин фондун, корун өз орду менен колдонуу;Б) чет тилден кирген сөздөрдү 

ыктуу колдонуу; 

В) диалектилик, говордук сөздөрдү ыксыз колдонбоо;Г) баары туура 

74.  Төмөнкү сүйлөмдөрдөн кептин тазалыгын бузган сөздөрдү таап, ордун 

алмаштыргыла. 

1.Китепти окуганда интонацияны туура коюп окуу керек.  

2. Олимпиадалык оюндар - дүйнөдөгү номур биринчи мелдеш.  

3. Тиги Алина деген сары кыз – отличница.   



А) кырааты менен окуу, кадыр-барктуу, алдыңкы; б) кырааты менен, 

авторитеттүү, эң мыкты; 

В) обону менен, абройлуу, эң жакшы; г) туура жообу жок. 

75.  Логикалык жактан туура түзүлгөн сүйлөмдү белгиле. 

А) Деги, Бегимай деген кандайча Францияга баруу укугуна ээ болду? 

Б) Өткөн айда 120 машина айдап качуу катталган. 

В) Бүтүрүүчүлөргө арналган кечеге кош келиниздер! 

Г) Өзү комуз чертип, комуздун коштоосунда ырдай турган студенттер да бар. 

76. Пикирге мүнөздөмө бер. 

а) китептин, макаланын мазмунун жазуу;б) адабий чыгармаларга, илимий 

эмгектерге, сын көз менен карап жазылган баяндама;в) басма сөз, радио, теле үчүн 

даярдалган кабар; 

г) саясий ишмерлер, көрүнүктүү адамдар, илимпоздор менен болгон маек; 

д) макалалар, докладдар,  рефераттар боюнча кыскача түшүнүк берүү. 

77. Коомдук жайдагы жүрүм-турум, адамдарга мамиле кылуудагы эрежелер, 

кийинүүнүн манерасы, кайрылуунун, учурашуунун формалары –  

а) мимика;        б) жест;  в) кептик этикет;  г) интонация;             д) мимика, жест 

78.Тике сөздө … берилет. 

А) башка бирөөнүн сөзү өзгөртүлүп.          б) автордун сөзү өзгөртүлбөй 

В) айтуучунун сөзү өзгөртүлүп.                  г) башка бирөөнүн сөзү эч өзгөртүлбөй 

79.Чокморунан чок чыккан, чок жарылып от чыккан. Архаизмди белгиле. 

А)чокмор;     В)от;Б)чок;      Г)жок; 

80..Арзан корбо бурутту, бурут мени курутту. Архаизмди тап. 

А)арзан;               В)курут;Б)бурут;             Г)жок; 

81..Муруттарын карасан селебенин кабындай. Архаизмди тап. 

А)мурут;     В)кабындай;Б)селебе;      Г)жок; 

82. Акт түзүүдө жетишпей калган акча, материалдык байлык жөнүндө кантип 

баяндалат?   

а) «жеп койгон», «өз пайдасына жумшаган»; б) «уурдап алган», «сатып 

жиберген»;    

в) «жетишпейт», «кем чыкты»;           г) «бекитип алган», 

«туугандарына берген». 

84. Отчетту ким кимге жазат? 

а) кызматкер кызматкерге жазат; б) кызматкер жетекчиге жазат;    

в) жетекчи кызматкерге жазат; г) жетекчи комиссияга жазат. 

85.  Акт жеке адам тарабынан түзүлсө эмнелер талап кылынат? 

а) күбөлөрдүн болушу жана кол коюлушу зарыл;  б) текшерүүгө 

юридикалык укугу бар адамдардын болушу; в) тиешелүү текшерүүдөн кийин 

официалдуу документ экендиги;              г) иштин жөн-жайын билген адамдардын 

катышышы.   

86. Актынын тексти кандай бөлүмдөрдөн турат?                                                                      

А) киришүү жана далилдөө;  б) киришүү  жана жыйынтык;   

В) киришүү  жана корутунду;    г) негизги жана корутунду. 

87. Протоколдун көчүрмөсүнө чогулуштун төрагасы жана катчысы кол коебу? 

 А) ооба, коет;  б) жок, мөөр басылып, жооптуу адам кол коет; 

 в) катчы коет, төрага койбойт;  г) туура жообу жок 



89. Үй-жай шартын текшерүү  актысы кимдер тарабынан  түзүлөт?  

    

а) кесиптик бирикмелер тарабынан  түзүлгөн комиссия тарабынан; б) жетекчилер 

же материалдык жооптуу адамдар тарабынан; в) текшерилип же далилденип жаткан 

иштин жөнүн билген адам тарабынан; г) туура жообу жок.     

   

90. Протоколдун киришүү бөлүгүнө кайсылар кирбейт? 

А) чогулуш качан өткөрүлгөнү;б) кимдер катышкандыгы; В) күн тартиби;г) токтом 

кылынды бөлүгү. 

95. Эгерде кыздын себи даяр болуп, айрым учурда даяр эмес мезгилде деле 

кайын журту калың өкткөрүп койсо, анда кыздар башынын бош эместигин 

билдирип … кийишкен. 

А) элечек; б) такыя; в) шөкүлө; г) топу. 

96. Акт жазуунун башкы максаты эмне? 

А)болгон окуя, кокустук, болгон абалды укуктук жактан тастыктоо; 

Б) күбөлөрдүн сөзсүз болушун кол коюшун тастыктоо; 

 в) ишин тапшырганда өзү тарабынан жазыларын тастыктоо; 

г) доочунун талабы менен жоопкерге жазыларын тастыктоо. 

97. Протоколдун негизги бөлүгүнө кайсылар жазылбайт? 

 А) «УГУЛДУ»; Б) «СӨЗГӨ ЧЫКТЫ»; В) «КҮН ТАРТИБИ»; Г) «ТОКТОМ 

КЫЛЫНДЫ». 

98. Уюмдун өкүлү  өндүрүштүк  же илимий максатта кызмат сапарында 

болгондо жазылган иш кагазы… А) кызмат сапары отчету; б) мезгилдүү  иштер 

отчету; в) авансалык отчет;              г) атайын тапшырма отчету. 

100. Бул катардан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышкан сүйлөмдү 

аныкта. 

А) Кана, тартынбагыла. Кийин да биз билбей калыппыз дечүлөр болбосун. 

Б) Мен аны өлүмгө түртө албайм.  В) Эргеш, Азамат - үчөөбүз жолго чыктык. 

Г) Ой да, кыр да, тыш да – бүтүн жер жүзү аппак. 

101. Манастын портретин белгиле. 

А) Алдыга салсаң – ак жолтой, артта жүрсө  сан колдой; б) Көк темирден тон 

кийген, Көгала сындуу ат минген; в) Маңдайы жазы, башы кууш, кочкор тумшук, 

кош кирпик; г) Айгай укса шашпаган, ай караңгы түндө да бир изин жаза 

баспаган. 

102. «Көк темирден тон кийген, Көгала сындуу ат минген, ач айкырык, куу сүрөөн, 

алышса адамдын алы жетпеген»-, деген сыпаттоо кимге тиешелүү? Асты 

сызылган сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 

А) Чубакка, сын атоочко;б) Алмамбетке, сын атоочко;в) Бакайга, сын атоочко; г) 

Сыргакка, зат атоочко. 

103. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн тыныш белгиси туура эмес коюлганын белгиле. 

А) Сараңдык - тынч турмуштун өчөшкөн душманы; б) Жакшы күлкү -  рухий ден 

соолуктун ишенимдүү көрүнүшү; в) Чыныгы поэзия ар дайым - жүрөктүн 

поэзиясы; г) Сөз - бардык фактылардын жана ойлордун кийими.  

104. Эсептик сан атооч кайсы варианта берилген? 

а) Кыргыз Республикасы дүйнөнүн 180 мамлекетинин ичинен анча чоң эмес 

евразиялык мамлекет. 

б) 1995-жылы Бишкек шаарында Эркин экономикалык аймак (ЭЭН) түзүлгөн. 



в) Кыргыз Республикасы – Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү. 

г) Кыргыз Республикасынын Герби республиканын жогорку кеңешинин токтому 

менен 1994-жылы  

14-январда кабыл алынган. 

105. Төмөнкү мисалдардан ат атоочтор катышкан сүйлөмдү тапкыла.  

а) Жуматайдын торуга аябай ачуусу келип, аны камчы менен башка-көзгө койгулап, 

тилдеп жатты. 

б) Алтынай өз сагыныч-кусалыгын ошол тоолорду карап тараткандай болду. 

в) Али жаратылыш тартуулаган  талантын тынбаган эмгеги менен өргө тартып, 

өздөштүрүп келет.  

г) Жылкылар шуу-шуу этип, баланын тушунан дагы өтө берди. 

106. Толубай сынчы элдик киши болуп, ханга каяша айтуудан эч качан, эч 

убакта корккон эмес.   

а) Жактама ат атооч                                                в) Тангыч ат атооч 

б) Шилтеме ат атооч                                               г) Сурама ат атооч 

107. Тыныш белги туура коюлган сан атооч сөздү белгиле. 

а) 1996-жыл               б) 50-жашта                 в) ХХI-кылым                        г) 1 май 

108. Сүйлөмдөгү  татаал этишти тапкыла. 

а) Шамдай жанган жаным, ушул ширеңке өчкөндө сен да кошо өчөт экенсин, мына 

эми өчөм, карышкырга жем болом, - деп кобуранган шордуу Ажар жыгылып кете 

жаздады. 

б) Алсыздарга көмөк көрсөтө турган адамдар – силерсиңер. 

в) Адам бардык жактан татынакай болууга тийиш: жүзү жарык, ичи таза, ою тунук, 

сырты сымбат. 

г) Айша - мектеп кыргыз тилинен мугалим. 

109. Берилген сүйлөмдөрдөн арсар келер чакты аныктагыла? 

а) Калк кысылар.                                                             в)  Эки кудай аялга: 

    Заманың бузулар.                                                              Бир кудайы – кудайы  

   Тоо токол болоор,                                                               Бир кудайы – жубайы, 

   От чыкпай жериң такыр болор (К.Бай уулу) 

б) Орой айтсаң адамга жукпайт,                                     г) Обол мурун ден соолугуң 

болсо, 

    Орой сөздү киши укпайт.                                                 Андан кийин ак жоолугуң 

болсо, 

    Сылык сыпаа сөз жетет,                                                   андан кийин боз соолугуң  

болсо, 

Ал мээге эмес, жүлүнгө                                             асылуу казаның болсо, салынуу 

тулгаң турса, 

                                                                              үстүңдө үйүң болсо, жардымын десең 

эссиздик болот. 

111. -ган, -ар, -бас, -оочу, -уучу мүчөлөрү аркылуу жасалган этиштин өзгөчө 

формасы кандай аталат? 

а) атоочтук                  б) тактооч                         в) кызматчы сөз                           г) 

байламталар 

112. Чакчылдарды уюштуруучу мүчөлөр кайсылар?  

а) -а, -е, -й, -ып, -гынча, -майынча, -ганы, -бай, -гыча                 в) -ып, -ыптыр, -ыпыр 



б) -оочу, -өөчү, -уучу, -үүчү                                                           г) –ды (-ди, -ду, -дү, -

ты, -ти, -ту, тү) 

113. Тууранды сөздөр берилген сүйлөмдү белгиле. 

а) –А-а-а-у-у-у-у! – карышкырлардын кайдан улуп атканы белгисиз, асман күр-р, 

шар-р этип, бүт тоо кайрадан жаңырды. 

б) Бали! Үнүңө береке, - деп отургандар коштоп, тура калышты. 

в) Эх! Атаганат! Ушул көз ирмемдер түбөлүк калып калса ээ? – деп Талант көпкө 

тунжурай түштү. 

г) Жайлоонун салкын жели жүздөн сылап, алда нелерди ойго салат. 

114. Сан-өлчөм тактооч кайсы сүйлөмдө берилген? 

а) Аз-аздан өз маңдай териң менен жыйнап-терген дүнүйө, байлык жугумдуу болот. 

б) Кулакка кирген суук сөз жүрөккө жетип муз болот. 

в) Перзентке эненин мээр-махабаты атаныкынан да көбүрөөк керек. 

г) Жаман адам сасык сүйлөйт, өзгөлөрдү басып сүйлөйт. 

116. Тобоо, ошол мерген жөнүндө ачыгын айткылачы?  

Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай түрүн белгиле. 

а) жай сүйлөм                 б) буйрук сүйлөм                  в) илептүү сүйлөм               

г)суролуу сүйлөм 

117. Сүйлөмдөрдөн каратма сөздү тапкыла. 

а) Жаш Каныбектин мүнөзү жайдарыланып, бети нурдануу менен айыл тарапка көз 

жиберди. 

б) Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат.  

в) Айтор, бизди тердетип-кургатып, ойлонто турган, көптү изилдөөгө 

милдеттендирген ушул жагдайлар. 

г) Ысык-Көлүм, мен сени эч бир көлгө, эч бир деңизге алмашпайм. 

118.Сүйлөмдөрдөн киринди сөздү тапкыла. 

а) Азыр да Курманбүбүнү көргөн сайын Жибегимди эстейм.       б) Ат аяган жер 

карайт, кум аяган көк карайт 

в) Оо, кымбаттуум, сенин бар экениң мага ченеми жок байлык,-деп эне көзүнө жаш 

алды 

г) Арийне, Каныкейдин эскертүүсүнө карабай Манас калмактардан кайткан 

туугандарын кабыл алат. 

119. - Саламатсызбы, догдур, кирсем болобу? 

- Саламатчылык, байке. Кириңиз, уруксат. Эмне болду? Ден соолугуңуз жакшыбы? 

Кандай көйгөй бар? Бул диалогдо каратма сөздү белгиле. 

А) саламатсызбы; б) уруксат; в) догдур, байке; г) көйгөй. 

120. Тилекке каршы, азыр ооруканага келип дарылануудамын. Бирок келгенден 

баштап өзүмдү жакшы сезип калдым. Деген сүйлөмдөн киринди сөздү белгиле. 

А) тилекке каршы; б) азыр; в) бирок; г) сезип калдым. 

 

121. Араб алфавитинин жетишкен жагы кайсы? 

а) жалпы эл үйрөнгөн                             в) жазууга жеңил болгон 

б) сабаттуулукка үйрөткөн                    г) окууга оңой болгон         

 

122. Орфоэпия эмнени үйрөтөт? 

а) туура жазууну             в) туура окууну             

б) туура сүйлөөнү           г) тыбыштардын бөлүнүшүн        



   

123. Үндүү+үнсүз тыбыштардан турган муунду белгиле. 

а) о-тун, жа-зуу, баа         в) ак-ча, са-лык, соо-да                     

б) нарк, баа, бюд-жет       г) от, эт, ок, уч 

 

124. Банк - муундун кайсы тиби? 

а) үнсүз+үндүү+үндүү, үнсүз – cvvc      в) үндүү+үнсүз+үнсүз+үндүү – vccv 

б) үнсүз+үнсүз+үндүү+үнсүз – ccvc      г) үнсүз+үндүү+үнсүз+үнсүз – cvcc 

 

125. Тыныш белгиси туура коюлган илептүү сүйлөмдү белгиле 

а) Мекен үчүн каныңарды да аябагыла!  

б) Алдыңардагы даамдардан алып отургула! 

в) Белгиленген кемчиликтер көзөмөлгө алынсын! 

г) Ай, почточу аке, бизге кат барбы!               

 

127. Диссимиляция деген эмне? 

а) окшошуу    б) окшошпоо     в) үндөшүү     г) ээрчишүү       

 

128. Татаал адам аттары кандай жазылат? 

а) компоненттери бирге                      в) ар бири баш тамга менен 

б) ар бири кичине тамга менен          г) компоненттери айрым-айрым 

  

129.  Медалдардын аттары кандай  жазылат? 

а) ар бир сөзү баш тамга менен           б) тырмакчага алынып, дефис аркылуу 

в) сөздөрү бирге, тырмакчага алынбай 

г) тырмакчага алынбай, биринчи сөзү баш тамга менен 

 

130. Татаал астрономиялык аттар кандай жазылат? 

а) түгөйлөрүнүн ар бири баш тамга менен          

б) бардык түгөйлөрү кичине тамга менен  

в) биринчи түгөйү баш, кийинкиси кичине тамга менен 

г) бардык түгөйү баш тамга менен тырмакчага алынып 

 

131. Даталуу күндөрдүн аты туура жазылган сүйлөмдү белгиле. 

а) Эки тизгин, бир чылбырды бирөөгө оңойлук менен бере коюшпайт 

б) Жаңы Жыл майрамы жакындап калды           в) 7-ноябрь-басма сөз күнү 

г) 8-Март-Аялдардын эл аралык күнү            

 

132. Туура эмес жазылган кош сөздөрдүн катарын белгиле. 

а) тамак-аш, мөмө-жемиш, ыйкы-тыйкы    б) курт кумурска, кайра кайра, бетме бет           

в) жол башчы, темир жол, оймо-чийме        

г) бал камыш, жооп бер, отуз-беш         

 

133. Көп маанилүү сөздөр  деген эмне? 

а) бир эле сөздүн  ар түрдүү мааниде колдонулушу 

б) жалпы элдик тилде бирдей тарап кеткен сөздөр 

в) тилдеги жалпыга белгилүү, түшүнүктүү  сөздөр 



г) диалектиде гана колдонулуучу сөздөр            

 

134. Муунга туура  бөлүнгөн сөздөрдү белгиле.  

а) Бак-ай, Көк-өт-ай, Ак-балта, Ка-ны-кей.        

б) Бак-ай, Көкө-тай, Ак-балта, Каны-кей.   

в) Ба-кай, Кө-кө-тай, Ак-бал-та, Ка-ны-кей.     

г) Бак-ай, К-өк-өт-ай, Ак-балта, Ка-ны-кей.   

 

135. Туура жазылган жер-суу аттардын катарын белгиле.  

а) Соң-Көл, Жалалабад, Жети-Өгүз       б) Кырк-казык, Карабалта, Төө-ашуу. 

в) Ак-Сай, Чоң-Сары-Ой,  Кыргызстандын түштүгү 

г) Ак-сай, түндүк Кыргызстан, Кыргызстан Түндүгү. 

 

136. Бел куда - … . 

а) төрөлө элек балдарды келечекте баш коштуруу үчүн убадалашуу. 

б) эки ата-эненин бири-бирине кыз алышып, кыз беришүүсү. 

в)  бешиктеги балдардын кезинде кудалашуу.                   

г) калыңсыз  кудалашуу. 

 

137. Туура  жазылган адам аттарын белгиле.  

а) Кожакмат, Салкын, Асел               б) Асылбүбү, Ырыс, Жеңи  жок.  

в) Нургуля, Эльмира, Өмүр            

г) Жаңыл Мырза, Айсара, Султанмурат            

 

138. Туура  эмес жазылган сөздөрдү белгиле. 

а) Сарбагыш, гегелчил, Жалал-Абад             б) солто, манасчы, Камбар ата                  

в) Адам ата, Саяк,  Отузуул                  г) Жаңы жыл майрамы, Нооруз майрамы 

 

139. Туура жазылган сөздөрдү белгиле. 

а) Ош мамлекеттик университети, КРдин, кашкарлык. 

б) Баатыр Эне ордени, КРнын Президенти, Оштун түштүгү.   

г) КРдин конституциялык соту, Жаңы-жыл майрамы. 

в) «Ала – Тоо» кафеси, «Нооруз» майрамы. 

 

140. Туура жазылган сөздөрдү белгиле. 

а) туссуз, тамба, наңга                  б) сталинчил, түнкү, тунма, 

в) бей адеп, күнгө, тузсуз,          г) качты, ушсуз, карым май      

 

141.Туура эмес жазылган татаал сөздөрдү белгиле. 

а) Ат сарай, тилгат, байке, ымыр чымыр    б) тилгат, кайгы-капа, он бир, ак көңүл; 

в) ташбака, тилгат, дос жар              г) бала-чака, таш бака, кой-эчки; 

 

142. Ташымалдоого  мүмкүн болбогон сөздөрдү белгиле. 

а) өнөр, бакыт, китеп;        б) Ч.Айтматов, 2008-жыл, ааламдашуу; 

в) араа, эшик,  уук;             г) салтанат, эне, уук;          

 

  



 

144. Текстте же сүйлөмдө чыгармалардын аттары кандай жазылат? 

а) «Кел-Кел романы, Боз салкын көркөм фильми»  

б) «Ашырбай драмасы», «Мөлмөлүм ыры»; 

в) Ак кеме көркөм фильми, Революциянын каармандары монименти; 

г) «Сынган кылыч» романы, «Кыргыз кызы » сүрөтү; 

 

145. Кыргыз аялдарынын улуттук баш кийимдерин тап. 

а) малакай, шөкүлө       б) калпак, тебетей        в) тебетей, кеп такыя, 

г) элечек, топу                    

 

146. Эркектердин улуттук сырт кийимдерин белгиле 

а) жаргак шым, тон, ичик                  б) кементай, белдемчи, кемсел 

в) кемзел, жаргак шым, чыптама      г) бостун, бешмант, кош этек      

 

147. Териден жасалган буюмдардын катарын ата. 

а) сабаа, көөкөр, чанач                б) супура, шырдак, ээр 

в) сабаа, көнөчөк, ала кийиз          г) шырдак, ала кийиз, килем        

 

148. Синонимдик катарды белгиле 

а) бой-тулку-дене,                б) чоң-кичине, өйдө-төмөн           

в) бут-кап                              г) жакшы-мыкты-алтын     

 

149. Туюк муундун катарын белгиле 

а) үнсүз, тарых, бизнес      в) базар, сервис, акча                    

б) муун, тартип, шаар        г) даңк, сыймык, дүң 

 

150. Аккомодация деген эмне? 

а) үндүү, үнсүз тыбыштардын окшоштугу       б) үндүү, үнсүз тыбыштардын өзгөрүшү 

в) үндүү, үнсүз тыбыштардын ыңгайлашуусу  

г) үндүү, үнсүз тыбыштардын окшошпой калуусу        

 

151. Ачык муундун катарын белгиле 

а) жөжө, терезе, бал          в) базар, тараза, кагаз                     

б) менчик, дилер, түндүк      г) соода, тараза, кереге 

 

152. Туура  жазылган адам аттарынын катарын белгиле. 

а) Тоголок Молдо, Токтогул, Эмиль             б) Акыл карачач, Элтэгин, Молдонияз. 

в) Кыз Сайкал, Асел, А.Убукеев.   г) Кызсайкал, Тоголок Молдо, Улан.  

 

153. Сүйлөмдү улантып жаз. 

Бешикке баланы уктатуу үчүн гана эмес, …  

а) назик терметүү, энеси иш кылып алыш үчүн бөлөнөт 

б) ага карата тарбия, асыл тилек айтылат     

в) чыгыш элинин урпагы болгондуктан бөлөнөт.  

г) ата-бабанын салтын сактап    

 



154. Тушоо кесүү - … 

а) эпос               б) элдик оозек чыгармачылык          г) баланын бир жаштагы тою. 

в) бешик той менен кошо өткөлүүчү майрам                

 

155. Орус тили аркылуу кирген өздөштүрүлгөн сөздөрдүн катарын белгиле.  

а) шапке, гезит       б) адабият, үстөл    в) туура жообу жок        

г) БУУ, герб     

 

157.Созулма жана кыска «э», «ээ» тамгалары сөз башында келсе, кандай жазылат? 

а) е, ээ;           б) э, ээ;            в) е, э;         г) е 

 

158. Ичкертүү (ь), ажыратуу (ө) белгилерин кантип ташымалдоого болот. 

А) өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүп ташымалдоого болбойт; 

Б) консул-ьтация, раз-өезд болуп ташылат         

В) консуль-тация, подө-езд болуп ташылат;  

г) өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүп ташуу керек. 

 

159.Жогорку жана атайын орто окуу жайларынын аталыштары туура жазылган катарды 

белгиле. 

а) Кыргыз Улуттук университети, Ош Мамлекеттик университети; 

б) Кыргыз Медицина Акедемиясы,  Өзгөн Медициналык Окуу Жайы; 

в)  Кыргыз-Орусия университети, Кыргыз Тоо Металургия Институту; 

г)Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясы, Ош мамлекеттик университети.   

 

161. Мифологиялык аттардын жана зоонимдердин туура эмес жазылган катарды 

белгиле.   

а) Мырзаке, Сур эчки, баба дыйкан.            б) Умай эне, Камбар ата, Чал куйрук. 

в) Ойсул ата, Бөрүбасар, Гүлсарат              г) Алтын казык, жетиген, Жорж Сорос. 

 

162. Кыргыз эли 1941-жылы 36 тамгдадан турган кошумчаланган (ө, ү, ң тыбыштары 

кошулган) … алфавитине өткөн. 

а) Орхон-Енисей      б) уйгур             в) араб         г)орус 

 

 

164. Туура жазылган астрономиялык аттардын катарын белгиле.  

а) Жер, күн, Алтын казык, Жети каракчы, Жетиген. 

б) Жер, күн, Алтын казык, Жети каракчы, Жетиген. 

в) Жер, Күн, Алтын Казык, Жети Каракчы, Жетиген. 

г) жер, күн, Алтын казык, Жети Каракчы, Жетиген. 

 

165. Төл сөздөр к, п тыбыштары менен аяктаса, ага үндүү менен башталган мүчө 

уланса, кандай жазылат? 

а) эки үнсүздүн ортосуна бир үндүүнү кошуп жазууга жол берилбейт; 

б) үндүүлөрдүн ортосунда үнсүздөр жумшарып айтылат жана жазылат; 

в) үндүүлөрдүн ортосунда үнсүздөр каткалаң боюнча айтылат жана жазылат; 

г) уңгуда тыбыштык өзгөрүү  жүрбөйт; 

 



 

166. Туура (орфографиялык жактан)  жазылган катарды белгиле.  

а) коюу, булгаары, педагогго, Калининградда, Салиевдин. 

б) койу, булгары, педагогго, Калининградда, Салиевдин. 

в) коюуу, булгаары, педагогко, Калининградда, Салиевдин. 

г) коюу, булгаары, педагогко, Калининградта, Салиевдин. 

 

167.Диалектилик тилде айтылган сөздөр 

А) кавар, жалвырак, довуш, убада  б) жүрү, туру, кеген, оноякта 

в) жүрөт, турат, агарот, герб   г) цирк, щетка, склат, митинк 

 

168.  Медалдардын аттары кандай  жазылат? 

а) ар бир сөзү баш тамга менен             б) тырмакчага алынып, дефис аркылуу 

в) сөздөрү бирге, тырмакчага алынбай   

г) тырмакчага алынбай, биринчи сөзү баш тамга менен 

 

169.Адабий тил эмне? 

А) белгилүү бир нормага салынган б) түндүктүн тили 

В) түштүктүн тили г) коомдун бардык өкүлдөрүнө тиешелүү тил 

 

170.Орто кылымда кайсы түрк окумуштуусу дүйнө жүзүнүн картасын түзгөн? 

А) Кашкарлык Махмуд        б) Баласагындык Жусуп  

В) Чокан Валиханов             г) В. Радлов 

 

 

172.Орфографиялык сөздүктүн автору ким? 

А) К.К.Юдахин        б) Ш.Шүкүров            В) К.Х.Карасаев         г) Ж.М.Мукамбаев 

 

173.Лексика – бул….. 

а) белгилүү бир элдин тилинин негизинде калыптанып, белгилүү бир нормага салынган, 

айтылышы, жазылышы, колдонулушу такталган, айтылуучу ойду даана бере ала 

турган, коомдун бардык өкүлдөрүнө тиешелүү тил 

б) белгилүү бир түшүнүктүн атын атоо үчүн алынып, көбүнчө бир мааниде 

колдонулуучу сөз же сөз тизмеги 

в) бир тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы 

г) тил илминин, тилдин сөздүк составынын азыркы абалын жан анын тарыхый өсүш 

өзгөчөлүктөрүн изилдөөчү бир бөлүмү 

 

174. Ки, ги тыбыштары кайсы учурда колдонулат? 

а) орус тилинен кирген сөздөрдө  в) жоон үндүүдөн кийин           

б) ичке үндүүлөр менен келсе       г) үнсүздөн кийин 

 

176. Сингармонизм сакталбаган сөзү бар сүйлөмдү белгиле 

а) Кенжем, Жайнагым, карааныңды бир көрсөтсөң боло 

б) Ал-акылдуу, меймандос  келин            в) Калк айтса-калп айтпайт 

г) Ичтегини тилден бил, тилдегини дилден бил 

 



177. Орфографиянын негизги эрежелерин белгиле 

а) татаал сөздөрдү, уңгу сөздөрдү, сөз мүчөлөрүн, сөздөрдү ташымалдап жазуу 

б) толук жана толук эмес сингармонизмди айырмалап жазуу 

в) үндүү жана үнсүз тыбыштарды жазуу         

г) көп маанилүү сөздөрдү жана омонимдерди жазуу 

 

178. Жакшы иштелип ышталган…сыртынан кымыз, көрүнүп турат. Көп чекиттин 

ордуна тешелүү сөздү койгула 

а) көөкөрдүн    б) чаканын       в) чаначтын          г) сабаанын     

 

179. Татаал адам аттары кандай жазылат? 

а) компоненттери бирге                   в) ар бири баш тамга менен       

б) ар бири кичине тамга менен       г) компоненттери айрым-айрым    

 

 

 

182. Иреттик сан атоочтордун ордуна № белгиси коюлса … 

а) андан кийин дефис белгиси коюлат           б) андан кийин кош чекит коюлат  

в) анданк ийин дефис белгиси коюлбайт            

г) андан кийин дефис белгисин койсо да, койбосо да болот 

 

183. Комуздун кылы эмнеден жасалат? 

 а) жиптен,жибектен                    б) ичегиден,лескадан 

 в) аттын куйрук кылынан           г) зымдан,лескадан       

 

184. Шилтеме ат атоочторду белгиле: 

а) эчким,эчтеме, эчнерсе           б) бул,ошол,тигил              

в) ар ким,ардеме,арнерсе          г) кээбири, кайсы бири,алда ким                      

 

185. Кылдуу, жаалуу музыкалык тартма аспап: 

а) керней,    б) сурнай,       в) кылкыяк,       г) жыгач ооз комуз   

 

186. Мен тирүү турганда Алайда тынчтык жана бейкутчулук өкүм сүрөт»-деп ким 

айткан? 

а) Курманжан датка         б) Алымбек датка       в) Кудаяр хан          г) Полот хан              

 

187.  Комуз кандай бөлүктөн турат?  

а) чарасы, кулагы, мойну, капкагы, кылы 

б) кылы, жыгачы, тулкусу, үстү, капкагы, тээк, жаасы 

в) капкагы, кулагы, кылы, куткун, тепкек,чара, моюн 

г) чарасы, жыгачы, кылы      

 

188 . Шөкүлөнү кыздар качан кийишкен ? 

а) күйөөгө чыккан кыз ата-энесиникине келгенде      б) кыз оюндарга барганда 

в) күйөөгө чыгуучу кыз үйлөнүү тоюнда 

г) элдер жайлоого көчкөндө                   

 



189 .Туура эмес жөндөлгөн сөздү  белгиле.     

а) актыдан, Минскиге       б)актыга, Минскиге       в) актка, Минскке 

г)актынын, Минскинин         

 

190.Эрежени толукта:  

Жамдама сан атооч … 

а) цифра менен гана жазылып белгиленет        б) сөз менен гана жазып белгиленет 

в)  цифра менен да сөз менен да  жазылып белгиленет 

г) рим цифрасы менен гана жазылып белгиленет         

  

191 . Бах,эмгек сүйгөн кишилер алп экенго! Айтылыш максатына карай сүйлөмдүн 

түрү: 

а) жай       б) суроолуу       в) буйрук      г) илептүү          

 

192. Тексттин планы … болушу мүмкүн 

а) узун жана кыска                б) белгилүү жана белгисиз          

в) жөнөкөй жана татаал          г) ар түрдүү         

 

193. Белгисиз ат атооч катышкан сүйлмөдү аныкта. 

а) Ар бир аялзаты мээрбан болушу керек. 

б) Биз адеп шаарга балганда эч кимди таанычу эмеспиз. 

в) Ар бирибиздин тилеген ой-максатыбыз ишке ашсын. 

г) Кай бирөөлөр деңиз суусу өсүмдүктөр учун зыяндуу деп айтышат. 

 

194. Кыргыздар тонду кантип жасашкан?  

а) аң терилерди ашатышкан, ийлешкен  

б) койдун терисин ашатып, аңтара тигишкен 

в) эчкинин терисин жүнүн кыркпай колдонушкан 

г) калың кездемени каттап тигишкен 

 

195. Менин эжем финансылык факультетте окуйт. Сүйлөмдөгү катыштык сын 

атоочту тап 

а) менин эжем          в) финансылык факультетте 

б) факультетте  окуйт         г) эжем окуйт        

 

197. Менежмент-коммерциялык ишканаларды башкаруу системасы. Бул 

сүйлөмдүн баяндоочун белгиле. 

а) менеджмент    в) ишканаларды башкаруу 

б) башкаруу системасы   г) менеджмент системасы       

 

199. Жакшы эл камын ойлойт. Сүйлөмдүн  ээсин тап.  

а) жакшы  в) камын 

б) эл   г) ойлойт   

 

200. Курманжан датка Алайды  башкарууну канчанчы жылы өз колуна алган 

а)1852      б) 1860        в) 1862             г) 1865                   

 



201. Кыйыр сөз деген эмне? 

а) жалаң төл сөз катышат     б) жалаң бөтөн сөз катышкан сүйлөм 

в) кыйыр сөз деген түшүнүк жок 

г) башка бирөөнүн сөзү сырткы түрү жагынан өзгөртүлүп, жалпы мазмуну берилет 

 

202. Тексттин негизги белгисин көрсөт 

а) сөздөрдөн куралат        в) тарбиялык мааниси гана болот 

б) сүйлөмдөрдөн куралат                 г) ой жана идея берилет 

 

       

 

206.Кылдуу, жаалуу музыкалык тартма аспап: 

а) керней,    б) сурнай          в) кылкыяк     г) жыгач ооз комуз             

 

207. Туура жазылган иреттик сан атоочту белгиле 

а) бирөө, экөө, төртөө, жетөө            

б) үчтөн эки, төрттөн беш, жыйырмадан он беш 

 в) 1-класс, №6-мектеп, 2-семестр     г) 2009-жыл, №10 көчө, 118-үй       

 

208. Кыргыз элинин сырт кийимдери кайсылар? 

а) көйнөк, өтүк, шөкүлө           б) калпак, ичик, белдемчи  

в) тон, малакай, жаргакшым       г) тон, бешмант, ичик  

 

 

210. Күчөтмө сын атоочту белгиле 

а) өжөрдүн өжөрү, кыйындын кыйыны  в) кара ала, эң сонун 

б) менден чоңураак, андан сулуураак  г) тарбиялуу, тоголок 

 

211. Шилтеме ат атооч катышпаган  топту көрсөт?  

а) мен, сизге, алар, ушулар, биз             б) эч ким, эч нерсе, эчтеме, баары 

в) бул, ошол, тигил, тетигил, ушул, ал г) кээ бирөө, кандайдыр бир, силер, ушул  

 

212. Суроолуу сүйлөмдөрдүн туюндурулушу? 

а) суроолуу – бы мүчөсүнүн     в) сурама ат атоочтордун 

б) сурама бөлүкчөлөрдүн           г) – сын мүчөсүнүн жардамы менен 

 

 

 

 

 

 

 

222. Публицистикалык стилдин подстилдерин  белгиле 

а) монолог,   драма                           в) кабар,  макала   

223. Көркөм стилдин поэтикалык каражаттары: 

а) диалектизм, фразеологизм, синоним, антоним, метафора, гипербола 

б) неологизм, архаизм, диалог, монолог, эпитет 



в) синоним, антоним, диалектизм, синекдоха, ирония 

г) эпитет, салыштыруу, метафора, метонимия, гипербола 

 

224. Публицистикалык стилдин максаты- 

а) тилдик бирдиктерди туура колдонуу        

б) ойду так, системалуу, жыйынтыктуу берүү 

в) жеке адам менен мамлекеттин, мекеме, уюм  жана ишканалардын ортосундагы 

мамилелерди тейлейт 

г) актуалдуу маселелерди эл  арасына жеткирүү, ага таасир этүү 

 

225. Стилистикалык фигураларга кайсылар кирет? 

а) анафора, метафора, гипербола, эпитет 

б) эпифора, анафора, антитеза, кайталоо, ассонанс 

в) аллитерация, эпифора, гипербола, снекдоха 

г) ассонанс, эпифора, анафора, метафора, аллегория 

 

      

 

 

228. Көркөм стидин мүнөздүү өзгөчөлүгү кайсы? 

а) белгилүү бир стандартка, формага ээ 

б) интонация, стандарттуулук, диалогдук кеп мүнөздүү 

в) илим жана техникага байланыштуу колдонулган сөздөр 

г) эмоционалдуулугу, образдуулугу, экспрессивдүүлүгү 

 

229. Публицистикалык стилдин кандай жанрлары  бар? 

а) көркөм билдирүүлөр, макалалар   в) очерк, репортаж, сүрөттөө, баяндоо 

б) дидактикалык, драмалык билдирүүлөр г) драмалык, прозалык, очерк, фельетон 

 

230. Публицистикалык стилге мүнөздүү сөздөрдүн катарын тап 

а) саясий-экономикалык, байланыштырылсын      

в) элдин турумшу, эл аралык, өмүр баян 

б) көркөм фильм, борбор, куруучулар      

г) эмгектенүү, элчи, акт  түзүүчүлөр                   

 

 

232. Публицистикалык стилге мүнөздүү сүйлөмдү белгиле 

а) … суулар батпай Ак-Буура ташып жатат     

б) Йоддун жетишсиздиги эмнеге алып келет? 

в) Кыргыз Республикасынын эгемендиги чектелбейт. 

г) Мектеп учурдун техникалык базасы болгон компьютерлер менен камсыз болгон           

   

 

234.  «Угулду», сөзгө чыкты, «токтом кылынды» деген сөз тизмектери кайсы иш   

кагазына мүнөздүү?  

 а) өздүк  маалымкатка      б) докладдык катка        в) протоколго                                                 

г) кызмат сапары отчетуна                     



 

 

 

239. Адамдын эмгек, коомдук ишмердигин баалаган, анын оң жана терс сапаттарын 

чагылдырган иш кагазы 

а) мүнөздөмө     в) ишеним кат     б)өмүр баян    г) арыз     

 

240. Арыз түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? 

а) жумушка кирүү, жумуштан чыгуу             в) доомат, эсеп-кысап 

б) жөнөкөй, татаал       г) буйрук, жөнөкөй      

 

241. Илимий жыйынга арналган чакырууга эмне кошо тиркелет? 

а) программа                  в) күн тартиби         

б) чакыруу органы        г) өткөрүлүүчү жайы           

 

242. «Уруксат берүүңүздү сурайм», «Документтердин көчүрмөлөрүн тиркейм».-бул 

аныктамалар кайсы иш кагазына мүнөздүү? 

а) чакыруу     б) арыз    в) кулактандыруу     г) тил кат   

 

243. I жак менен жазылган өмүр баянда кайсы стилдин белгилери басымдуулук 

кылат? 

а) илимий           б) көркөм          в) публицистикалык 

г) сүйлөшүү  

 

244. Адам турмушун каймана мааниде берүү троптун кайсы түрү?  

а) анафора    б) метафора     в) аллегория     г) аллитерация       

 

 

246. Көркөм стиль функционалдык стилдин түрү боло алабы? 

а) болот                    в) айрымдарында болот         б) болбойт                      

г) илимий стиль гана түрү боло алат             

 

 

248. Публицистикалык стилге мүнөздүү болгон сөздөрдүн катары- 

а) лексика, коом, химик, саясат, саяпкер     

б) коом, элчи, орфография, тил кат, баалуу кагаз 

в) эзүүчү тап, шайлоо өнөктүгү, коом, саясат          

г) теңдеме, диоганал, доо коюу, дилер 

 

249. Илимий стилге мүнөздүү болгон сөз айкаштары: 

а) жайдыр-кыштыр, деп аталат, химиялык касиети 

б) жарк-журк, колу ачык, рыноктук экономика 

в) өсүмдүктүн сабагы, уюлдук жаркыроо, айлананын борбору 

г) чоң сөрөй, сапсары жалбырак, кабыл алынсын 

 

251. Каталардын түрлөрү: 

а) формалык жана мазмундук в) орфографиялык, орфоэпиялык 



б) жөнөкөй жана татаал  г) фонетикалык, пунктуациялык 

 

252. Сүйлөшүү стилинин милдети- 

а) доклад жазуу            в) тезис түзүү 

б) пикир алышуу   г) маалымат жазуу   

 

253. Публицистикалык стилге мүнөздүү сүйлөм: 

а) Тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы лексика деп аталат. 

б) Биз өз өлкөбүздүн патриоту болууга тийишпиз. 

в) Эртең, 30-октябрда куратордук чогулуш болот. 

г) Айда аба жок, ошондуктан, анда тиричилик жок.           

 

 

256. Актынын нускалары кимдерге берилет? 

а) жогорку органга, мекеме жетекчисине, чарбага     

б) жеке адамга, кичи ишканага, комиссияга  

в) министрликке, оорукананын башчысына, эсепчиге 

г) комиссиянын төрагасына, комиссиянын мүчөлөрүнө, сатып алуучуга 

 

257. Өздүк иш кагаздары ким тарабынан даярдалат?  

а) мекеме жетекчиси                 б) жарандардын өздөрү 

в) типографиядан даяр формада келет                 г) мекеме же уюм 

 

258. Өздүк иш кагаздарынын аткарылуу өзгөчөлүгү эмнеде? 

а) мамлекет тарабынан коюлган талаптын аткарылгандыгында 

б) жарандардын ортосунда гана аткарылгандыганда 

в) иш кагаздарынын текстин көлөмүнүн аздыгында 

г) жеке адам менен жеке адамдын, жеке адам менен мекеменин ортосунда 

аткарылгандыгында 

 

259. Иш кагаздары качан укуктук күчүнө кирет?  

а) жазылган күндөн баштап      б) жетекчинин колу коюлгандан жана бекитилгенден 

кийин               в) билбейм            г) 3 күндөн кийин 

 

 

 

263. Ишеним катка тиешелүү толук эмес сүйлөмдү аныкта. 

а) мени окутуучулук кызматка…  б) … кассадан акчаны алып коюшуна … 

в) … кечеге чакырабыз…   г) … токтоо, эмгекчил…  

 

264. Мүнөздөмөнүн текстти канча бөлүктөн турат? 

 а) 1        б) 2          в) 3         г) 5          

  

265. «…… жоопкерчиликтүү,…… кадыр-баркка ээ» деген сөз тизмектери кайсы  иш 

кагазына мүнөздүү ?  

а) пикирге         в) өмүр-баянга        б) ишенимкатка            г) мүнөздөмөгө 

 



267. Айыл десе атам мага элестеп 

Алдастаймын бүгүн-эртең барам деп 

Ата деген атына мен садага 

Атасы бар деген канча каниет. Ырда троптун кайсы түрү  берилген? 

а) анафора     б) аллитерация     в) ассонанс      г) аллегория         

 

268. Көркөм стилге мүнөздүү тил каражаттары кайсылар? 

а) оозеки кепке мүнөздүү сөздөр 

б) эмоционалдык-экспрессивдик сөздөр, фразеологизмдер, троптор  

в) концеляризмдер, сепаратизация кубулушу, тыныш белгилер  

г) реквизиттер, говорлор, эпитеттер, литоталар       

 

269.Көркөм стилге мүнөздүү сүйлөм: 

а) Муз эрип жатканда анын температурасы өзгөрбөйт.  

б) Көңүл буруңуздар, Сиздер түз эфирден көрүп жатасыздар. 

в) Бул справка, тиешелүү жерге көрсөтүү үчүн берилди. 

г) Сабакта класс, парталар,      Шыбырап турчу билбесем. 

 

270. Өтмө мааниде турган туюнтмалар: 

а) коомдук мамиле, эл аралык кызматташтык;      

в) демократиялуу коом, өзөк жалгоо;     г) жалгыз аяк жол, акыр заман; 

д) карагат көз, булбул Током                 б) түндүк көтөрүү, ак ниет; 

 

271. Маанилүү саясий окуялар, иш аракеттер жөнүндө маалымат берген 

чыгарманын бир түрү 

а) илимий макала        в) көркөм чыгарма    

б)  монография                   г) публицистика   

 

272. Публицистикалык стилдин көркөм  стилге окшоштугу 

а) эмоционалдуу сөздөрдүн колдонулушу         

б) архаизмдердин белгилүү  деңгээлде колдонулушу 

в) жазма түрүндө гана жашашы    г) жазма жана оозеки түрдө жашашы 

  

273. Илимий стилдин подстилдерин эмнелер түзөт? 

а) лекция, очерк, диссертация       в) драма, очерк, жомок 

б) радио – телеберүүлөр  г) диалог, монолог  

 

274. Троптун түрлөрү кайсылар? 

а) метафора, метонимия, аллитерация       в) снекдоха, цитата, сүрөттөө 

б) тезис, аннотация, баяндоо    г) сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү      

 

275. Эмоцианалдуу-экспрессивдүү сөздөргө кайсылар кирет? 

а) салыштыруу, аллегория в) апыртуу, ирония, шилтеме, тырмакча 

б) кашаа, абзац, метафора, метонимия     г) метафора, метонимия, салыштыруу, 

эпитет            

 

276. Тилдик каражат катары колдонулган сүйлөмдү белгиле 



а) Музыканын үнү угулуп турду   

в) Жээктеринде пальмалар өсүп турат 

б) «Манас» эпосу-кыргыз элинин улуу мурасы  

г) И.Раззаков шахтердун үй-бүлөсүндө туулган.   

 

277. Репортаж деген эмне? 

а) көркөм чыгармаларда колдонулган каражат 

б) басма сөз, радио, теле үчүн даярдалган кабар 

в) кандайдыр бир нерсени алгандыгын күбөлөндүргөн документ 

г) басма сөз, радио, теле үчүн даярдалган материал 

 

278. Акт жазуунун башкы максаты эмне? 

а) болгон окуя, кокустук, болгон абалды укуктук жактан тастыктоо 

б) күбөлөрдүн сөзсүз болушун тастыктоо 

в) уюмдун жетекчисинин буругу менен комиссия тарабынан жазыларын тастыктоо                            

г) кызмат ордун  тапшырганда өзү тарабынан жазыларын тастыктоо 

 

280   Акт жазууда күбөлөрдүн аты-жөнү канчанчы реквизитте берилет?  

 а) 16             б) 18           в) 20         г)21 

 

 

 

284. Мазмунуна карата отчеттун түрлөрүн белгиле 

а) мезгилдүү иштер, атайын тапшырма, иш сапары, авансылык отчету 

б) иш сапары, өздүк курам, мезгилдүү иштер, атайын тапшырма отчету 

в) атайын тапшырма, жооптуу жана авансылык, иш сапары отчету 

г) мезгилдүү иштер, негизги отчет, кызматтык, иш сапары отчету 

 

285. «Өндүрүштүк», «жолдомо» деген аныктамалар кайсы иш кагазына тиешелүү? 

а) арыз    б) өмүр баян в) отчет         г) мүнөздөмө 

 

286. Өндүрүштүк мүнөздөмөнү ким жазат? 

а) кызматкер        б) катчы                  в) мекеме жетекчиси     

г) кесиптеши                                

 

287.  Тил каттын формасы кандай? 

а) тил каттын мазмуну, датасы, колу 

б) тил кат берүүчүнүн аты-жөнү, алынган нерсенин аталышы, саны, суммасы, 

датасы, колу          г) тил каттын формасы эркин болот 

в) кайрылуу, мазмуну, иш чаранын орду, убактысы 

 

 

289. Иш кагазын … жазуу үчүн, … сөздөрдү колдонбоо керек. 

а) так, сандарды, фразеологизм.       б) так, анык,  ички сезимди билдирген  

в) кеңири, көркөм,   көркөм сөз каражаттарын          

г) цифралар гана колдонулат    

 



291. Алдыда боло турган иш-чарага кабардар кылуу үчүн жазылган билдирүү? 

а) чакыруу      б) арыз         в) көрсөтмө     г) кулактандыруу     

 

292. «Урматтуу», «Уюштуруу комитети» деген сөздөр кайсы иш кагазына 

тиешелүү?                   

а) чакырууга     б) кулактандырууга    в) арызга   г) өмүр баянга    

 

293. Иш кагаздарын жазууда негизги өзгөчөлүктөр кайсылар? 

а) узун түрмөктөрдү жазуу      в) сөздөрдү аралаш пайдалануу 

б) тактык, кыскалык                г) адабий сөздөрдү пайдалануу              

 

294.  Үй-жай шартын текшерүү актысы кимдер тарабынан түзүлөт? 

а) текшерүү жүргүзүүгө юридикалык укугу бар адамдар тарабынан 

б) жетекчилер  же материалдык байлыкка жооптуу адамдар тарабынан 

в) уюмдун жетекчисинин буйругу менен түзүлөгн комиссия тарабынан 

г) кесиптик бирикмелер комитети тарабынан уюшулган комиссия тарабынан 

      

295. Отчет текстинин мазмунуна карата канчага бөлүнөт? 

        а) экиге          б) үчкө          в) төрткө          г) алтыга           

 

296. Акт жазуунун башкы максаты эмне? 

а) болгон окуя, кокустук, болгон абалды укуктук жактан тастыктоо 

б) күбөлөрдүн сөзсүз болушун, кол коюшун тастыктоо 

в) уюмдун жетекчисинин буйругу менен комиссия тарабынан жазыларын тастыктоо         

г) ишин тапшырганда өзү тарабынан жазыларын тастыктоо 

 

297. Өндүрүштүк тапшырмалардын аткарылышына арналып жазылган иш кагазы- 

а) атайын тапшырма  отчету           в) мезгилдүү иштер отчету 

б) авансылык отчету             г) кызмат сапары отчету       

 

298. Авансылык отчет эмнеге жазылат? 

а) кассалык ордерге    в) калдыгы көрсөтүлгөн бланкага 

б) коллективдүү түрдө баракка  г) атайын бланкага             

 

 

300. Макал-лакаптардын негизги касиети жана мааниси: 

а) сүйлөмдүк туруктуу түзүлүшкө ээ  

б) макалдар кээде сүйлөм, кээде сөз айкашы катары түрүндө кездешет;  

в) фразеологизмдер көркөм каражат катары колдонулат, макалдар андай касиетке ээ 

эмес;  

г) сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ, эл турмушунан алынат,  дидактикалык мүнөзгө ээ  

 

301. Пикирге мүнөздөмө бер  

а) китептин, макаланын мазмунун жазуу 

б) адабий чыгармаларга, илимий эмгектерге, сын көз менен карап жазылган 

баяндама                     в) басма сөз, радио, теле үчүн даярдалган кабар 

г) саясий ишмерлер, көөрүнүктүү адамдар, илимпоздор менен болгон маек 



 

302. «… окуп-үйрөнүүнүн ыңгайлуу жолдору, арналат» - деген сөз тизмеги кайсы 

иш кагазына тиешелүү? 

а) пикирге                        в) буйрукка              

б) чакырууга                    г) аннотацияга                 

 

303. Аннотация деген эмне? 

а) спектаклдерге сын көз караш менен жазылган иш кагазы 

б) өкмөт тарабынан чыгарылган официалдуу документ 

в) ырааттуулук менен бир чыгарма жөнүндө ой жүгүртүү 

г) көркөм, публицистикалык чыгармаларга, илимий эмгектерге карата кыска 

түшүнүк берүү 

 

304. Протокол  жазылып алынышына карата кандай түрлөргө бөлүнөт? 

а) стенографиялык, кыска, толук, рекомендациялык 

б) фонографиялык, авансылык, кыска, негизги 

в) кыска, толук, стенографиялык, фонографиялык 

г) өндүрүштүк, фонографиялык, толук, киришүү 

 

305. Күн тартибинде коюлган маселелер ирети менен талкууланат жана ар бир 

маселе үч бөлүк боюнча каралат 

       Протоколдо булар кайсы бөлүмдөн орун алат? 

а) протоколдун  киришүү бөлүмүнөн 

б) протоколдун  сөзгө чыкты бөлүмүнөн 

в) протоколдун  угулду бөлүмүнөн 

г) протоколдун  негизги бөлүмүнөн 

 

306. «… катышуучулардын саны көрсөтүлүшү керек, анткени кворумдун мааниси 

чоң, ансыз укуктук күчкө ээ эмес». Кайсы иш кагазы жөнүндө сөз болду? 

а) арыз          б) акт        в) келишим         г) токтом 

 

307. Кесиптин түрлөрүн белгиле.  

а) сугатчы, соодагер, балык 

б) учкуч, айдоочу, сүрөтчү 

в) дарыгер, оорулуу, китепканачы 

г) спорт, агроном, ден соолук 

 

308. Сиздин ..... ким? Сүйлөмдү толукта.  

а) окугула 

б) жазгыла 

в) атыңыз 

г) дептериңиз 

 

309. Созулма үндүүлөрдөн турган катарды тап 

а) бул, суу, туу 

б) гүл, күү, кол 

в) тоо, баа, суу 



г) жаз, жай, күз 

 

310. Сиз канча .....? Сүйлөмдү толукта 

а) үйдөсүз 

б) университетте  

в) жазда 

г) жаштасыз 

 

 

 

312. Чоң ата менен чоң энеге сен ким болосуң?  

а) чебере 

б) жээн 

в) небере 

г) бала 

 

313. Жылдын суук мезгили кайсы?  

а) жай 

б) кыш 

в) күз 

г) жаз 

 

314.. Кыргыз тилинде канча тамга бар?  

а) 26 

б) 25 

в) 33 

г)39 

 

 

 

317. Таанышууга тиешелүү сөздөрдү белгиле.  

а) кечиресиз 

б) айтып коесузбу 

в) атыңыз ким болот 

г) рахмат 

 

318. Дүйнөдө дудуктардын жалпы кабыл алган тили – 

а) алгоритм              в) иероглиф                   

б) кулак, тил             г) тери, тил 

 

 

320. «Караш-караш» фильминде тартылган актерду белгиле 

а) С. Жумадылов    б) С. Чокморов           в) Б. Шамшиев            г) Г.Базаров 

 

321. Кыйкымчыл деген маанини туюнткан туруктуу сөз айкашы. 

а) жумурткадан кыр издөө      б) кара кылды как жарган    в)  койнунда котур ташы 

бар    



 г) төбө чачы тик турган     

 

322. Неологизмдер – тилдеги … сөздөр. 

а) жаңы                  б) эскирген                     в) карама-каршы  г) тыбыштык курамы 

бирдей                 

 

в) 1993-жылдын 5 – майы                                           г) 1994-жылдын 18 – декабры       

 

325. Салыштырма даражадагы сын атооч сөз катышкан сүйлөмдү тап. 

а) Китеп дептерден чоңураак болчу.          б) Кыпкызыл көйнөк сатылды. 

в) Көөкөр – кооз буюм экен.                       г) Агыш жолук алдым.      

      

326.  Сөз оюндарын белгиле: 

а) омпо-чомпо, муз тебүү,орто топ                     б) упай, чүкө чертмей, так орун 

в) кимдин үнү, тогуз коргоол                              г) бат айтуу, жаңылмач, табышмак 

айтуу 

 

327. Бешик эмнеден жасалат? 

а)Чийден ,карагайдан  б) арча, кайыңдан 

в) талдан, таректен   г) карагайдан 

 

328. Иреттик сан атоочтун  мүчөсү кайсы? 

а) оо-оо  б) ынчы-инчи   в) мүчөсү жок   г) дай-лан 

 

329. Кыргыз элинин сырт кийимдери кайсылар? 

а) көйнөк, өтүк, шөкүлө б) калпак, ичик, белдемчи  

в) тон, малакай, жаргак шым 

г) тон, бешмант, ичик  

 

330. .Басым…                                                                          

  а)сүйлөп жаткандагы тыным     

 б) сөздөрдүн созулуп айтылышы                                                                                 

 в) сүйлөмдөгү бир сөздүн күчтүү сезим менен айтылышы     

г) сөздөгү бир муундун көтөрүнкү үн менен айтылышы  

                                                                                                                                

331. Боз үйдүн ыпча тарабы: 

а) үйдүн оң тарабы;  б) үйдүн сол тарабы; в) үйдүн так ортосу;  г) үйдүн кире 

бериши;    

 

332.Оозу кууш, мойну узун, түбү кенен, жалпак жана ийиндүү идиш … деп 

аталат. 

а) чанач;  б) сабаа;  в) көөкөр;  г) күзүк;   

 

333. Айран, сүзмөгө муздатылган кайнак суу кошуп жасалган суусундук: 

а) аксерке;    б) ала дөң ;            в) максым;               г) чалап. 

334. Боз үйдүн кереге жабуусу: 

а) түндүк жабуу;   б) үзүк;    в) туурдук;   г) чий;   



 

 

336. Түшүнүк кат арналышы боюнча кантип бөлүнөт? 

а) ички жана тышкы түшүнүк кат;  б) документтин аты жана текст;     в) жөнөкөй 

жана татаал түшүнүк кат;   

г) документтин мазмуну жана тиркеме;  . 

 

337. Жамдама сан атооч катышкан сүйлөмдү белгиле. 

А)Тил мыйзамы 1989-жылы 23-сентябрда кабыл алынган.;     

б) Ашты өлгөн адамдын жыл маалы болгондо б.а. бир жылдан кийин өткөрүлгөн.   

в) Илгери калыңды тогуздап беришкен.      

г) Бирөө айткан акылды көңүлүңө түйүп жүр.;   

 

338. Бул- элдик баш кийимдин бир түрү.Көбүнчө карыялар кийишкен. Анын 

көрпөдөн бир-эки элидей кыюусу болот… 

А)малакай;   б) кеп такыя;   в) жоолук,   г)калпак;    

 

339. Бул улуттук оюн жигиттерди күчтүүлүккө, шамдагайлыкка, 

чыйрактыкка үйрөткөн. 

А)тогуз коргоол; б) токту сурамай;   в) көк бөрү;   г)аркан тартмай;    

 

 

341. Ачык муунду тап 

      а) улуу, эже, радио 

      б) эрк, китеп, Ысык-Көл 

      в)  стол, врач, калк 

      г) жаз, кыш, жай 

 

342. Муун кандай бөлүнөт? 

а)  ачык, туюк, орто 

б)  туюк, бүтүн 

в) ачык, жабык, туюк 

г) муундун түрлөрү жок 

 

343. Арыз качан жана кандай максатта жазылат? 

а) жумушка киргенде, жумуштан бошогондо 

б) жумуштан кечиккенде, жумуштан бошогондо 

в) ар бир жумуш күнүндө  

 г) жумуш убагында, бир нерсе тапшырганда 

 

 

344. Өмүр баян кайсы учурларда жазылат? 

а) ишке киргенде, иштен чыкканда  

б) жумуш убагында жетекчиге гана 

в) ишке киргенде, окууга өткөндө    

г) сапарга жөнөгөндө, кайтканда 

 



345. Чечендик өнөр оозеки баяндоодон эмнеси менен айырмаланат? 

      а) ар кандай жагдайда даярдыксыз, кеп ишмердүүлүгүн көңүлүнө төп          

          келтирип, уккулуктуу кылып аткара алышы менен 

     б) музыкалык аспаптар аркылуу өз оюн бере алуусу 

     в) эки-экиден болуп айтышы менен 

     г) экөө бир түшүнүк 

 

346.Эринчил үндүүлөр катышкан сөз: 

а) карышкыр      

б) энелер 

в) кымыздык 

г) отурум 

 

347. Жалаң каткалаң үнсүздөр катышкан сөздөрдү белгиле 

а) көлмө, кымыз, жылкы 

б) билим, баатыр, жилик 

в) капа, тешик, кыякчы      

г) жарма, манасчы, жука     

 

348. Ташууга мүмкүн болбогон муун 

а) бала, улак, чычкан  

б) аяк, улуу, аалам       

в) мектеп, студент, тарбия 

г) балка, спорт, желек 

 

349. кы, гы  тыбыштары кайсы учурда колдонулат? 

а) кыргыз тилиндеги сөздөрдө  

б) жоон үндүү менен келсе   

в) ичке үндүүлөр менен келсе 

г) үнсүздөн кийин     

 

350. Түшүнүк кат  кимге жазылат? 

    а) ата-энеге   б) жетекчиге   в) кесиптешине   г) досуна 
 

351. Цивилизацияны кандай түшүнөсүң?  

а) Коомдук өнүгүштүн жана материалдык маданияттын белгилүү бир коомдук-саясий формацияга 

мүнөздүү болгон өсүш деңгээли. 

б) Өндүрүштүк, коомдук, акыл-эс билим жагынан адам баласынын жетишкен ийгиликтеринин 

жыйындысы. 

в) Маалыматтуулук, билимдүүлүк, маданияттуу адамдарга таандык жүрүш-туруш, адептүүлүк. 

г) Оозеки тарыхыбызда, маданиятыбызда, адабиятыбызда эң баалуу маалыматтар. 

 

352. Караханиддер өлкөсүнүн  мезгилиндеги кыргыздар көчмөндүктү башынан өткөргөнбү? 

а) Ал убакта шаардык тургундар өмүр сүргөн. 

б) Манас доорундагы енисейлик кыргыздар көчмөндүктү башынан өткөргөн. 



в) Ал мезгилде айылдык баба-дыйкандар өмүр сүргөн. 

г) Кыргыздардын Караханиддерге тиешеси жок болгон.   

Көчмөндөрдүн көчүп-конуу формасына жараша бөлүнүүсүн белгиле. 

а)  талаа жана шаар көчмөндөрүнө  

б) тоолук жана өрөөндүк. 

в) горизонталдык жана вертикалдык 

г) жайытка жана кыштоого. 

 

353. Көчмөн кыргыздардын адабияты болгонбу? 

А) ооба, элдик оозеки чыгармачылык 

Б) жок, адабияты болгон эмес. 

В) повест, роман, поэмалары болгон эмес. 

Г) туура жооп жок.  

354. Кыргыздар жараткан элдик адабият тарыхый жактан кандай топторго бөлүнөт? 

А) кара сөз түрүндөгү аңыздар жана мифтер 

Б) эң алгачкы доор адабияты, ортоңку доор адабияты, кийинки доор адабияты 

В) уламыштар, жөө жомоктор жана  санжыралар 

Г) ыр түрүндөгү дастан жана эпостор  

 

355. Эмгек ырларынын пайда болушу, эң алгачкы формасы жана аны колдонуунун максаты 

тууралуу пикириңди билдир.  

А) мал чарбачылыгында алгач пайда болгон. 

Б)  айбанат-куштарды чакыруу максатында алгач мергенчиликте пайда болгон. 

В) алгачкы формасы белгисиз, ар түрдүү эмгектин үндөрүн тууроо аркылуу келип чыкпастан, 

ошол эмгек процессин жеңилдетүү максатында жана ал эмгектин ээсине кайрылуу менен түшүмүн 

арттыруу же төлүн көбөйтүү үчүн колдонушкан 

Г) Үндүн ыргагы эмгектин жүрүшүндөгү ритмдик кыймылдарга гана  айкалышкан.  

 

356. “Укуругум долоно, 
            Ууру, бөрү жолобо. 

           Камчымдын сабы долоно,     

           Каапыр ууру жолобо”, - жогорудагы ыр саптары кайсы чарбачылыкка тиешелүүлүгүн белгиле. 

А) дыйканчылык. Б) мергенчилик.  В) устачылык г) мал чарбачылык   

 

357. «Оп, майда» ырын кимдер кандай максатта  ырдаган? 

А) дыйкандар эмгек процессин жеңилдетүү жана ал эмгектин ээсине кайрылуу менен түшүмүн арттыруу 

максатында. 

Б) малчылар төлүн көбөйтүү үчүн колдонушкан. 

В) усталар эмгек процессин жеңилдетүү максатында. 

Г) мергенчилер айбанат-куштарды чакыруу максатында. 

 

358. Кол өнөрчүлүккө (уз-устачылыкка) байланыштуу эмгек ырлары болгонбу, катарын белгиле. 

А) Шырылдаң. Б) Тон чык. В) уз-устачылыкка байланыштуу эмгек ырлар болгон эмес. Г) Секетпай 

 



359.  Миф менен легенданын айырмачылык-өзгөчөлүктөрүн белгиле. 

А) Миф менен легенда аралашып бири-бирине сиңишип кеткендиктен айырмасы жок. 

Б) Миф кандайдыр бир абстракттуу түшүнүктөрдү гана, ал эми легенда каармандарды гана өз кучагына 

алат. 

В) фантазиянын орун алышы аны мифке жакындаштырып турса, легенданын кандайдыр бир негизге, же 

фактыга таянып айтылышы, көбүнчө реалдуу, турмушта болгон окуяларды камтып, ошонун негизинде 

келип чыгышы, аны мифтен айырмалаган өзгөчөлүгүн түзөт. 

Г) экөөнүн жанрдык спецификасын ажыратуу, чек коюу кыйынчылыкка турат. Ошондуктан айырмачылык-

өзгөчөлүктөрү жокко эсе. 

360. Үйлөнүү салт ырларына тиешелүү ырлардын катарын белгиле. 

А) «Ак көйнөк», «Келинжан», «Ак селки» 

Б)  «Ак чабак», «Ашык жар»,«Перизат».  

В)  «Ак тамак», «Асыл жар», «Өзгөчөм» 

Г) “Той баштар” ыры, “Жар көрүшүү” 

361.«Ак көйнөк», «Келинжан», «Ак селки», «Ак чабак», «Ашык жар»,«Перизат», «Ак тамак», «Асыл жар», 

«Өзгөчөм» ырлары элдик оозеки чыгармачылыктын кайсы тобуна кирет. 

А) той ырларына б) сүйүү ырларына  в) Барпынын ырлары  г) залкар куулөргө 

362 Төмөнкү эпостордун ичинен кайсынысы турмуштук эпосторго кирет? 

А) “Манас” трилогиясы, “Жаныш, Байыш”, “Курманбек”, 

Б) “Жоодар Бешим”, “Кедейкан”, “Курманбек” 

В) “Кожожаш”, “Саринжи-Бөкөй”, “Олжобай менен Кишимжан” 

г) “Эр Төштүк”,  “Эр Табылды”,  “Эр Солтоной”, “Жаңыл Мырза”   

 

363.  “Кожожаш” эпосу жанрдык жактан кандай эпостун түрүнө кирет? 

а) баатырдык эпос  б) турмуш-тиричиликтик эпос в) лиро-эпикалык  г) архаикалык 

 

364. “Эр табылды” эпосу кайсыл учурда болуп өткөн окуяны чагылдырып турат? 

а) Азыркы учур б) орто кылымдагы  в) XI. IX кылымдардагы  г)  XV. XVIII  кылымдардагы 

жунгар доорундагы окуяларды 

 
365. Фольклор жыйноо боюнча алгачкы тажрыйбаларды кайсы эмгектен байкоого болот. 

А) алгачкы тажрыйбалар XI кылымдагы Махмуд Кашгаринин «Девону лугот ит түрк» деген чыгармасынан 

көрүнөт. 

Б) Ы. Абдырахманов,  А. В. Затаевичтердин эмгектеринен 

В) И. Арабаев,  X. Карасаевдердин эмгектеринен 

Г) А.Т. Белинский жана. В. Смирновдун эмгектеринен. 

 

366. Кыргыздын элдик оозеки чыгармачылыгын жыйнаган окумуштуулардын катарын көрсөт. 

А)  Б. В. Смирнов менен А. Т. Белинский 

Б)  В. Радлов. Ч. Валиханов, Г. Алмаши 

В) И.Арабаев, Х.Карасаев, Ж.Чыманов 

Г) Окуучулар, студенттер, практиканттар 

 

367. Баатырдык мазмундагы эпостордун катарын белгиле 

А) “Манас” трилогиясы, “Саринжи-Бөкөй”,  “Курманбек” 

Б) “Жоодар Бешим”, “Кедейкан”, “Курманбек” 

http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%88%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%96%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BC%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%88%22&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8-%D0%91%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%B9%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9E%D0%BB%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%88%D1%82%D2%AF%D0%BA%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%96%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB_%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D1%82_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AB._%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%92._%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98._%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=X._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8-%D0%91%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%B9%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%96%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BC%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1


В) “Кожожаш”,  “Эр Төштүк”,  “Олжобай менен Кишимжан” 
г)  “Эр Табылды”,  “Манас”, “Жаңыл Мырза”  

 

368. Баатырдык эпостордун сюжеттик өзөгүн түзүүчү традициялык мотивдер кайсылар. 

А) Элдин ички душмандарына жана сырткы басып алуучуларына каршы салгылашкан күрөшү. 

Б) үй-бүлөлүк турмушту сүрөттөө 

В) элдин жашоо-тиричилиги, жашаган тарыхын баяндоо 

Г) Сүйүүнү даңазалоо 

 

369. “Олжобай менен Кишимжан”, “Мендирман”, “Кедейкан”, “Саринжи-Бөкөй” эпостору мазмуну жана 

окуялардын мүнөзү жагынан кайсы топко кирет. 

а) баатырдык эпос  б) турмуш-тиричиликтик эпос в) эпикалык  г) улуу эпосторго 

 

370. «Уста менен дос болсоң, 

Нар кескенин аларсың.  

Ууру менен дос болсоң,  

Бир балаага каларсың» деген ыр саптары фольклордун кайсы тобуна кирет. 

А) Эмгек ырларына  б) табышмактарга  в) элдик санаттар, терме ырларга г) макалдарга 

 

371.  Жаңылмачтын адам турмушундагы маанисин белгиле. 

А) улуттук оюн-зооктордо гана колдонулган.  Б) Ак чөлмөк менен кошо колдонулган. В) жаш балдардын 

тыбыштарды туура айтуусуна көнүктүргөн. Г) мааниси деле жок.  

372. Табышмактын адам турмушундагы маанисин белгиле. 

А) улуттук оюн-зооктордо гана колдонулган.  Б) бат ой жүгүртүүгө, тапкычтыкка көнүктүргөн В) жаш 

балдардын тыбыштарды туура айтуусуна көнүктүргөн. Г) мааниси деле жок.  

 

373. Манас баатырды өз көзү менен көрүп, жадагалса казаттарында бирге жүрүп, эрдиктерин даңазалап, боз 

үйдү жарым күн айткан манасчынын ысмын ата. 

А) Жайсаң   б) Сагымбай  в) Токтогул   г) Нооруз 

 

374. Уламышка айланган кыргыз акындарынын катарын  белгиле. 

А) Нооруз, Сагымбай, Саякбай 

Б) Т.Сатылганов, Б.Алыкулов, З.Үсөнбаев 

В) Жайсаң Ырчы, Ырамандын Ырчы уулу, Токтогул ырчы 

Г) Ж.Баласагын, М.Кашкари 

 

375. Өмүрүнүн 60 жылын “Манаска” арнаган, “ХХ кылымдын Гомери” аталган, “Манас” эпосунун 500553 

сабын жатка айткан, Кыргыз ССРинин артисти (1939) ... 

А) Нооруз манасчы  б) Сагымбай манасчы, в) Тоголок Молдо г) Саякбай манасчы 

 

376. Залкар төкмө акын Жеңижоктун чыгармачылыгынын негизин ... түзөт. 

А) обончулук б) айтыш жанры  в) санат-насыят  г) жорго, накыл сөз түрүндө 

http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%88%22&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%88%D1%82%D2%AF%D0%BA%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9E%D0%BB%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AD%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%96%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB_%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D0%AB%D1%80%D1%87%D1%8B_%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83


 

377. Т.Касымбековдун кайсы чыгармасында улуу акын Т.Сатылганов тууралуу кенен берилген. 

А) Майдан  б) Тоо арасында  в) Сынган кылыч  в) Келкел 

 

378.  “Атакем мени сүйүп, балам деди, 

Ач калдык, сени малай салам деди. 

Ошентип Назарбайга болдум малай, 

Малайлык туткунунда жүрдүм далай.” - деген ыр саптары кимге таандык жана анын махабат темасындагы 

чыгармаларынын катарын белгиле. 

А) Б.Алыкулов, "Мөлмөлүм", "Мырзайым", "Буракжан", "Гөзал кыз",  

Б) Т.Сатылганов, "Кара көз", "Ак дилбар", "Дилбарым", "Өзгөчөм", 

В) Жеңижок,  "Алтын", "Ак жылдыз"  "Лөлүкан" 

Г) Ниязаалы комузчу, "Ак дилбар", "Дилбарым", "Алтын", "Ак жылдыз" 

 

 379.  Чоң жыйындарда айтышка түшпөй, комуз чертпей, кеп-кеңештерин маселдетип, жорго, 

накыл сөз түрүндө куюлуштуруп обонсуз айткан, ойчул, нускоочу акын - ... 

А) Арстанбек Буйлаш уулу б)  Калыгул Бай уулу В) Жеңижок  г) Саякбай 
380. Арстанбектин залкар күүлөрүн белгиле 

А) "Кербез", "Кет букасы", "Ат чубатар ботою"  

Б) "Арстанбектин арман күүсү", “Кербез” 

В) “Маш ботой”, “Чоң кербез” 

Г) Арстанбек күү черткен эмес 

 

381. Санжыра - ... . Көп чекиттин ордуна тиешелүү жоопту кой.  

А) уламыштык, мифтик багыты күчтүү чыгарма 

Б) уруу, уруктардын, элдин келип чыгышы, таралышы, бөлүнүшү, тарыхы жөнүндө маалымат берген 

оозеки чыгармачылыктын бир түрү 

В) Урпактардын аталышы 

Г) адамдын күч жана акыл эмгегинин натыйжасы 

 

382. Жети атанын туура аталыш вариантын тап. 

А) ата, чоң ата, куба, жото, жете, баба, буба,  

Б) уул, ата, атасы, чоң атасы, чоң бабасы, бубасы 

В) ата, чоң ата, баба, буба, куба, жото, жете 

Г) ата, чоң ата, баба, жете, буба, жото, куба 

 

383. Орхон-Энесай жазма эстеликтери кайсы өрөөндөрдөн табылган. 

А) Кыргызстандын Кочкор, Араван, Жети-Өгүз райондорунан 

Б) Хакасиядан, Монголиядан, Кореядан 

В) Кытайдан, Казакстандан,  Орхон дарыясынын бойлорунан 

Г) Тывадан, Тоолуу Алтайдан, Якутиянын түндүгүнөн жана Кыргызстандын Талас өрөөнүнөн табылган. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88


 

384. Рун жазмасы деген эмнени түшүндүрөт жана кайсы элге тиешелүү болгон. 

А) сырдуу, табышмактуу дегенди түшүндүрөт, түрк элине 

Б) сырдуу, табышмактуу дегенди түшүндүрөт, монгол элине 

В) жазма дегенди түшүндүрөт, түрк-монгол элине 

Г) табышмактуу дегенди түшүндүрөт, кыргыз элине 

 

385. Орхон-Энесай жазма эстеликтериндеги тексттерди кайсы окумуштуулар окуган. 

А) В. Радлов, С. Ремезов  б)  Ф.Страленберг, Д.Миссершмидт, в) Г.Алмаши, В. Томсен. Г) В. Радлов,  В. 

Томсен. 

 

 

386. Барсбек ким жана ага арналган жазуу эстелигинде кандай маалыматтар бар,  канчанчы кылымга 

таандык. 

А) Түрк каганы, 6-7-к. Б) кыргыз каганы, 6-7-к. В) монгол каганы 6-8 кк. Г) кыргыз каганы 10-11-кк. 

 

387. Култегин кайсы кагандыкты башкарган, ага арналган таш-жазма эстеликти кайсы тунгуч тарыхчы 

жаздырган. 

А) Түрк каганы, Йолыгтегин. Б) кыргыз каганы, Билгетегин В) монгол каганы, белгисиз. Г) түрк каганы, 

белгисиз. 

 

388. Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” деп аталган дастанынын баш каарманы ким жана ал 

эмненин символу катары берилет? 

а) Күнтууду, бийликтин символу б) Айтолду, акылдын символу  

в) Акдилмиш, акылдын символу г) Өткүрмүш, каниеттин символу 

 

389. Орто кылымдын улуу ойчул акыны Жусуп Баласагын кайсыл жерде туулган? 

а) Бухара шаарында б) Самарканд шаарында в) Кашкар шаарында  г) Баласагын шаарында 

 

390. Молдо Кылычтын “Чүй баяны” поэмасы кандай окуяларды сүрөтөө менен башталат? 

а) Кокон бийлигинин учурун б) байыркы турмушту сүрөттөө менен  в) Октябрь революциясынын 

келишин г) Орустардын келишин 

 

391. “Түрк тилдеринин сөздүгүнүн” автору ким? 

а) Жусуп Баласагын    б) Махмуд Кашкари    в) С.Е. Малов    г) В.В.Радлов 

 

392. Кул Тегин эстелиги “Манас” эпосуна кайсы сапаты жагынан окшош? 

а) көлөмү жагынан  б) пейзаждык сүрөттөөлөрү в) ыр саптары г) сюжеттик сызыктары 

 

393.  Кыргыз адабиятынын тарыхында эң биринчи болуп басылып чыккан китеп эмне деп аталат 

жана ал китеп кимге таандык? 

а) “Баскан жол”, Калыкка  б) “Кайран эл”, Ысак Шайбековго в) “Кедейлерге насыят”, Тоголок 

Молдого г) “Зилзала”, Молдо Кылычка 

 

394. Аллитерация - ... 

А)көркөмтексттиизилдөөмаксатындаталдоожүргүзүү 

Б)речтин баш жагында эки же андан артык жолдордо окшош сөздөрдүн кайталанып келишин 

билдирген стилистикалык фигура. 

В) эпикалык текке кирүүчү, көлөмү чакан, кара сөзтүрүндөгүчыгарма. 



Г) көркөм чыгармадагы окшош үнсүз тыбыштардын кайталанып келиши. 

 

395. Төмөндөгү  ыр саптары кимге таандык жана кандай аталат?  

Чыныга куйган бал болсоң, 

Чымындай ага малынсам, 

Чыгалбай жатып ошондо, 

Чын өзүңө багынсам, 

Чыгарып койсоң боор ооруп, 

Чырагың болуп жагылсам. 

Алты оролуп мойнуңа 

Акмаржаң болуп тагылсам 

а) Т.Сатылганов “Алымкан” 

б) Б.Алыкулов “Мырзайым” 

в) Жеңижок “Көксулуу” 

г) Б.Алыкулов “Мөлмөлүм” 

 

396. Акыл-насаат үйрөтүүчү, таалим-тарбия берүүчү, курч сөздүү, көлөмү чакан көркөм 

чыгармалар. Адабият, искусство жалпысынан таалим-тарбия берет,  чыгармада ошол насаат, 

тарбияга үйрөтүү түздөн-түз көрүнөт, ачык берилет.  

А) дидактикалык чыгармалар б) лирикалык чыгармалар  в) эпикалык чыгармалар д) туура жообу 

жок 

 

397. К.Жантөшовдун эң алгачкы чыгармасы кайсы? 

а) “Курманбек”       б) “Каныбек”   в) “Азоого чалма”   г) “Карачач” 

 

398. “Ашуудан берген отчетум” китебинин автору: 

А) Ж.Сыдыков   б) Т.Кожомбердиев 

В) Б. Сарногоев   г) М. Алыбаев 

 

 

399. М.Элебаевдин “Зарлык”чыгармасындагы негизги идея:  

А) билим алуу   б) мекенди коргоо  в) сүйүү г) кыйын кезең 

 

 400. Ч.Айтматовдун кайсы чыгармасында эмбриондор жөнүндө сөз болот? 

А) Тоолор кулаганда б) Кыямат  в) Кылым карыткан бир күн г) Кассандра тамгасы 

 

 401. К. Тыныстановго таандык чыгарма 

А) Академия кечелери б) Жаштарга в) Морфология г) а, б жооптору туура д) бардык жооп туура 

 

402.  Эгемен доорундагы кыргыз акындары: 

А) М.Жангазиев, С.Маймулов б) Б.Жамгырчиев, Кожогелди Култегин 

В) Т. Үмөталиев С.Жусуев      г) Т.Кожомбердиев, М.Абылкасымова 

 

403. “Ак жолтой шаар” илимий эмгек кимге тиешелүү? 

А) Аль Фарабиге        Б) М.Кашкариге   в) Ж.Баласагынга   Г) Фирдоусиге 

 

404. «Кызыл Кыргыз тарыхынын»  автору ... 

А) Б.Солтоноев  б) О.Сыдыков   в) И.Арабаев  г) К.Тыныстанов 

 

“Тарих Кыргыз Шадмания” эмгегини автору  -.... 

А) Б.Солтоноев  б) О.Сыдыков   в) И.Арабаев  г) К.Тыныстанов 

 

405.  “Тарих Кыргыз Шадмания” эмгегикти ким кириллицага өткөрүп, басмага даярдаган. 

А) Б.Солтоноев  б) О.Сыдыков   в) И.Арабаев  г) К.Тыныстанов 



 

 406. 20-жылдардын адабиятынын ичинде көпчүлүккө кеңири таанымал чыгарма —... 

 К.Баялиновдун «Ажар» повести. 

 

407. 30-жылдардын ортосунда окурмандарга алгачкы тартууланган  кыргыз романдары  

А) М. Элебаев «Узак жол», К. Жантөшев «Каныбек», Т. Сыдыкбеков «Кең-Суу», А. Токомбаев 

«Кандуу жылдар» романы 

Б) А. Токомбаев «Жапардын каны», «Биз балапан кездерде» 

В)  М. Элебаев. «Китеп издегенде», «Бороондуу күнү», «Узак жол» 

Г) К. Маликов «Азаматтар»,  «Каныбек»  

 

408. А. Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы 1962-жылы кандай аталышта кайрадан басылып 

чыккан? 

А) “Кыямат”  Б) “Таң алдында”  в) “Кең Суу” г) “Тоо арасында” 

 

409. 2002-жылы Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын 

бирине мейман катары чакырылган КРдин эл жазуучусу - ... 

А) Ч.Айтматов  Б) С.Раев  В)  Т.Касымбеков  г) А.Өмүрканов 

 

410. С. Карачевдин  драмасын белгиле 

А) «Теңдик жолунда»  б) “Илек-илек”  в) “Семетей”  Г) «Кайгылуу Какей» 

  

411. Төмөнкү эпостордун ичинен кайсынысы турмуштук эпосторго кирет? 

а) “Кедейкан”   б) “Манас”  в) “Эр Төштүк”  г) “Жаныш-Байыш” 

 

412. Башкы каармандары тарыхый инсандар эмес, карапайым адамдар: Танабай, Сейде, 

Дүйшөн, Эдигей, Казангап, Арсен ж.б. Алар биздин арабызда эле, анчейин балким билинбей 

жүргөн каармандар. Жогорудагы маалыматтар кимдин чыгармаларына тиешелүү. 

А) А.Токомбаев  б) Т.Касымбеков  в) Ч.Айтматов  Г) С.Раев 

 

413. “Бүркүттүн тою”, “Он жети бий”, “Качанак Молдо Сулайман”, “Молдо Дүйшө” сатирилардын 

автору  - ... 

А) Б.Сарногов  б) Р.Шүкүрбеков  в) Молдо Кылыч  г)  Ш.Дүйшеев 

 

414. Барсбекке арналган жазманы ким окуган? 

А) С.Г.Кляшторный  б) Томсен  в)  В.Радлов г) Г.Алмаши 

 

 

415. Эсенаман, Ниязаалы комузчу, Сары Ырчылар кимдин устаттары болгон? 

 

А) Жеңижок    б)  Нурмолдо    в) Токтогул   г)  Барпы 

 

416.  «Канаттуулар», «Бүркүттүн тою», «Буудайык» деген казалдардын автору 

А) Тоголок Молдо  б) Молдо Кылыч  в) Ысак Шайбеков  г) Молдо Нияз 

 

417. "Кедейкан" аттуу китеби 1938-жылы Казань шаарында басылып чыккан. Авторун тап. 

А) Т.Сатылганов  б) Т.Молдо  в) К.Тыныстанов  г)  Б.Солтоноев 

 

418. "Чайкама", "Чоң кербез", "Тогуз кайрык" залкар күүлөрдүн автору - ... 

 А) Т.Сатылганов  б) Барпы  в) фольклордук  г) Ниязаалы  

 

419. “Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың? 

Агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасың?  

Ак саманды жаман деп, чөптү кайдан табасың? 



Аз дүйнөнү жаман деп, көптү кайдан табасың?” – деген ыр саптары кимге таандык.  

А) Тоголок Молдо,  б) Т.Сатылганов  в) Барпы  г) фольклордук   

 

420. Элдик оозеки чыгармалар – ... 

 А)Элибиздин кылымдардан кылымга  жыйнаган  залкар ой-мурастары; 

Б) Турмуштук тажрыйбасы; 

В) Салт-санаасы, ырым-жырымдары; 

Г) баары туура. 

421. Жашоо тиричиликтин көп кырдуу зарылдыктары үчүн пайдаланууга боло турган 

энциклопедиялык мазмундагы “китептин” милдетин аткарып келген деген ойдо эмне жөнүндө сөз болуп 

жатат? 

А) элдик оозеки чыгармачылык;  б) китеп; в) театр; г) мектеп. 

422. “Эр Төштүк” эпосунун варианттары дагы кайсы элдердин оозеки чыгармачылыгында 

кездешет? 

А) өзбек, буряттардарда;  б) хакас, тувалыктарда; в) түркмөн, тажиктерде;  

г)татар, казактарда. 

423. XIX кылымдагы кыргыз фольклорун жыйноочу-изилдөөчүлөр кимдер? 

а) В. М. Жирмунский, Радлов;      б) Ч. Ч. Валиханов,  В. В. Радлов 

в)Р. Кыдырбаева,  С. Закиров; г)  К.Мифтаков, К. Рахматуллин 

д) С. Мусаев, Р.Кыдырбаева 

424. Эмгек ырларына кайсы чыгармалар кирет? 

а) “Бекбекей”, “Гүлдөй жан”, “Аксаткын менен Кулмурза” 

б) “Койчунун арманы”, “Тон чык”, “Селкиге” 

в) “Бекбекей”, “Оп, майда”, “Шырылдаң”, “Тон чык” 

г) “Санат”, “Акыйнек”, “Шырылдаң”;      д) “Тон чык”, “Оп, майда”, “Күңөтай” 

425.  Ырчылык өнөрдүн пайда болушу жана өнүгүшүнүн себеби? 

а)   турмуштук зарылдыктан; б)  өзүнөн-өзү эле пайда болгон; 

в)  башка элдердин таасири менен; г)  ырчыларды сыйлагандыктан. 

426.  Ырчылык өнөрдүн жанрдык түрлөрүнүн бири 

а)  айтыш өнөрү; б)  поэмалар жаратышы; в)  эпостор жаратышы; 

г)  образ түзө билиши. 

427.  Эң байыркы архаикалык эпостордун катарын көрсөт: 

А) “Жаныш-Байыш”, “Эр Табылды”;  б) “Эр Төштүк”, “Кожожаш”; в) “Манас”, “Семетей”№; г) 

туура жообу жок. 

428. Кыргыз фольклорунун жыйналыш тарыхы кандай доорлорго бөлүнөт? 

а) Октябрь социалисттик революциясына чейинки доор 

б) Октябрь революциясынан кийинки доор 

в) Октябрь революциясына чейинки жана кийинки доор 

г) Байыркы доорлор 

429. Лирикалык жанрдагы чыгармаларга кайсылар кирет? 

а) эмгек, санат-насыят, сүйүү, арман, кошок, балдар  ырлары 

б) кошоктор, айтыштар, эпостор 

в) макал-лакаптар, үлгү ырлар, айтыштар 

г) арман ырлары, айтыштар, эпостор 

430. Ар бир чыгарманын түпкү тегин жалгыз адам түзгөн болсо да, ал эл арасында оозеки 

жашап ага улам кийинки муундун  өкүлдөрү алымча-кошумчалары болуп, автору белгисиз болгон 

элдик оозеки чыгармачылыктын бир белгисин көрсөт: 

А) варианттуулугу;  б) салттуулугу; в) коллективдүүлүгү;  г) оозеки болушу. 

431. Чыгарманын текстинен тартып, сюжет, образ мотивдеринде окшоштуктар болот да, 

алар варианттардан варианттарга, бир мезгилден экинчи бир мезгилдерге көчүп жүрүшүн 

көрсөткөн белгини тап: 

А) варианттуулугу;  б) салттуулугу; в) коллективдүүлүгү;  г) оозеки болушу.  



431. Магиялык сөздөргө ишенүү менен адамдар жаратылыштын күчтүү сыйкырынан үмүт-

кыял, жакшылык күтүшкөн. Бул жанрдагы чыгармалар да байыркы элибиздин түшүнүктөрүн 

чагылдырат-, деген сүйлөмдөрдө лирикалык тектин кайсы жанры тууралуу сөз болуп жатат? 

А) эмгек ырлары; б) айтыш ырлары; в) ырым-жырым ырлары; г) кошоктор. 

432. “Фольклор” терминине түшүнүк берүү 

а) Элдик акылмандуулук, чыгармачылык дегенди билдирет 

б) Хореографиянын бир түрү; в) Тарыхый чыгарма дегенди түшүндүрөт 

г)  Элдик кол өнөрчүлүктү билдирет. 

435. Сүйүү ырларына кайсылар кирет? 

а) “Күңөтай”, “Селкиге”, “Ак ыргал”; б) “Насыят”, “Бекбекей”, “Үлгү ырлар” 

в) “Санат”, “Шырылдаң”, айтыш ырлары; г)  “Чалга берген кыздын арманы”, “Дүнүйө” 

436. Ырчылык өнөрдүн көркөмдүк-эстетикалык өзгөчөлүктөрү эмнеде? 
а)  көркөм ырдап, табитке жагымдуу таасир эткенде; 

б)  маанилүү текст түзгөнүндө; в)  комузда өзүн коштой билгендигинде;   

 г)  жакшы обон менен ырдаганында;  д) баары туура 

437.  «Ырчы», «акын» деген терминдердин пайда болушу 
а)  ырчылардын талантына, таасирине, кадыр-баркына жараша пайда болгон;  

б)  жасалма түрдө болгон; в) дайыма эле болгон; г)ойдон чыгарылган. 

438.Кенже эпосторду белгилегиле. 

а)   «Эр Төштүк»,« Кожожаш», « Курманбек»; б)   «Манас» , «Семетей», «Сейтек»; 

в)   «Манас», «Эр Төштүк», «Курманбек»; г)   «Семетей», «Сейтек», «Жаныш-Байыш». 

439. Көркөм адабияттын тектерин тапкыла. 

а)  поэма, проза, драма;  б)  эпос, лирика, драма; 

в)  лирика, поэзия, проза;   г)  лирика, роман, эпос. 

440.Фольклордук чыгармалардын жазма адабияттан болгон өзгөчөлүктөрүн тапкыла: 

а)  Реалдуулукка караганда идеалдуулук арбын өкүм сүрөт; 

б) Фольклордун түрлөрү жана жанрлары болгондугу; 

в)  Эпос, лирика, драма тектеринен тургандыгы; 

г)   Коллективдүүлүгү, варианттуулугу, салттуулугу, оозеки болушу, 

реалдуулукка караганда идеалдуулуктун арбын болушу. 

441.    Кайсы ырдын мазмунунда жылкычылардын оор эмгегин чагылдыруу менен 

катар алардын турмушка карата көз караштары,бирөөлөрдөн азык-түлүк же 

буюм алууга жасалган аракеттер камтылат?. 

а) «Жарамазан»;  б) «Шырылдаң»;  в) «Эгин эгүү»; г) «Оп майда» . 

 

442.    Кандайдыр бир затты, көрүнүштү же башка абстракттуу түшүнүктөрдү өз аты менен 

атабай, алардын негизги белгилерин айтып, аталышын башка  бирөөлөрдүн табуусун талап 

кылган тапшырма түрүндөгү чакан чыгарманын аталышын тапкыла: 

а) жанылмач;   б) табышмак;   в) макал;   г) лакап.  

443.  Эмгек ырларына кайсылар кирет? 

а)  « Койчунун арманы»,  « Селкиге»;    б) «Бекбекей»,  «Шырылдаң»;        

в)  « Акыйнек», « Санат;   г) «Тон чык»,  «Күңөтай».  

444. Басма түрүндө “адабият” деген түшүнүктү  алгачкы жолу кимдин ырларынан 

жолуктурабыз? 

А) К.Тыныстановдун 1921-жылы казакча жазылган ырынан; 

Б) А.Токомбаевдин 1924-жылы “Эркин тоо” гезитине чыккан ырынан; 

В) Ж. Баласагындын “Кут алчу билиминен”;  г) Махмуд Кашкаринин сөздүгүнөн. 

445. Адабияттын эң негизги өзгөчөлүгүн белгиле. 

А)  кайсы улуттук кыртышта жаралып, кайсы улуттун өкүлү жазганына карабайт; 

Б) бүткүл адамзатты кызыктырат жана алардын эстетикалык талабына жооп берет; 

В) жалпыга таандык экендигин көрсөтөт; 

Г) баары туура.   

446. Алгачкы кыргыз гезити  - … 

А. «Эркин - Тоо» 



Б. «Кызыл учкун» 

В. «Ленинчил жаш» 

Г. «Маданият жолунда» 

447.Согуш мезилинде  жазылган драмалык чыгармалар - ... 

А. “Алтын кыз”, “Ажал  ордуна” 

Б. “Курманбек”, “Жаңыл Мырза” 

В.”Айсулуу, “Майдын түнү” 

Г.”Машырбек үйлөнөт”, “Жылдыздарга саякат” 

448. Сатиралык “Чалкан” журналы качан негизделген? 

А.1924 

Б.1936 

В.1946 

Г.1955 

449.Ч.Айтматовдун алгачкы аңгемеси   ...- жылы жарыкка чыккан. 

А.1952 

Б.1953 

В.1954 

Г.1957 

450. Ч.Айтматовдун романдары: 

А. “Кылым карытар бир күн”, “Сыпайчы”, “Көздөн учкан көк жээк”, “Гүлсарат” 

Б. “Тоолор кулаганда”, “Кыямат”, “Кассандро тамгасы”,“Кылым карытар бир күн” 

в. “Тоолор кулаганда”, “Кыямат”, “Кассандро тамгасы”,“Делбирим” 

г. “Жамийла”,  “Гүлсарат”, “Делбирим”, “Бетме-бет” 

451.Ч.Айтматовдун повесттери: 

А. “Кылым карытар бир күн”, “Сыпайчы”, “Көздөн учкан көк жээк”, “Гүлсарат” 

Б. “Тоолор кулаганда”, “Кыямат”, “Кассандро тамгасы”,“Кылым карытар бир күн” 

в. “Тоолор кулаганда”, “Кыямат”, “Кассандро тамгасы”,“Делбирим” 

г. “Жамийла”,  “Гүлсарат”, “Делбирим”, “Бетме-бет” 

452.50-60-жылдардагы кыргыз романтизминин эң жаркын үлгүлөрү  -  

А.“Жамийла”, “Ботогөз булак”, “Делбирим” 

Б.“Гүлсарат”, “Ак кеме”, “Көздөн учкан көк жээк”, “Фудзиямадагы кадыр түн” 

В.”Бетме-бет”, “Аскада калган аңчынын ыйы”, “Манас-Атанын  ак кар көк музу” 

Г.Баары туура 

453.Совет коомунун социалдык-саясий кризисинин алдыңкы жылдарындагы 

тоталитаризмдин табияты, , ар кандай саясий системанын, режимдин башкы критерийи катары 

адамдын эркиндиги, гумандуулук экендигин ашкерелеген чыгармалар  - ... 

А.“Жамийла”, “Ботогөз булак”, “Делбирим” 

Б.“Гүлсарат”, “Ак кеме”, “Кылым карытар бир күн”, “Фудзиямадагы кадыр түн” 

В.”Бетме-бет”, “Аскада калган аңчынын ыйы”, “Манас-Атанын  ак кар көк музу” 

Г.Баары туура 

454.Ч.Айтматовдун дүйнөлүк жана улуттук тарыхты кабылдоосу, эсхатологиялык ой 

жүгүртүүсүсүн жыйынтыгы -  ... чыгармалары. 

А.“Кыямат”, “Кассандро тамгасы”, “Тоолор кулаганда” 

б.“Жамийла”, “Ботогөз булак”, “Делбирим” 

в.“Гүлсарат”, “Ак кеме”, “Кылым карытар бир күн”, “Фудзиямадагы кадыр түн” 

г.”Бетме-бет”, “Аскада калган аңчынын ыйы”, “Манас-Атанын  ак кар көк музу” 

455.А.Осмоновдун чыгармачылыгындагы жаңычыл көрүнүштөр: 

А.Адамдын ички дүйнөсүн, психологиясын иликтөө , акындык  жеке стиль, лирикалык 

башталманын  үстөмдүгү  

Б.Окуяны ийне-жибине чейин сыпаттоо, эмпирикалык ойлоо 

В.Фактылар жана сезондук көрүнүштөрдү кураштыруу, окуялардын, кейипкерлердин сырткы 

белгилерин баяндоо 

Г.Баары туура 



456.Ч.Айтматовго кайсы чыгармалары үчүн  СССРдин Мамлекеттик сыйлыктары 

ыйгарылган? 

А.”Гүлсарат”, “Кылым карытар бир күн” 

Б. “Кыямат”, “Кассандро тамгасы” 

В.”Бетме-бет”, “Аскада калган аңчынын ыйы” 

Г. Баары туура эмес 

457.Ч.Айтматов алгач орус тилине которгон чыгарма -... 

А. “Тоо арасында”;  Б.”Узак жол”; в)  “Кандуу жылдар”; Г.”Ажар” 

458. Ч.Айтматовдун Лениндик сыйлык ыйгарылган эмгеги - ... 

А. “Эрте келген турналар” повести Б. “Көздөн учкан көк жээк”повести 

В. “Ак кеме” повести;   Г. “Тоолор жана талаалар повести” жыйнагы 

459.К.Ахматовдун  окуялары Тибетте, кечилканада өткөн чыгармасын белгиле: 

А.”Мезгил” романы; Б. “Мунабия” ангемеси В. “Архат” романы; Г. “Шахидка” повести 

460. Сатиралык “Ак чүч” жыйнагынын автору - ... 

А.Байгазиев С.; Б. Алыбаев М.; В.Шүкүрбеков Р.; Г. Осмонов А. 

461. Кыргыз адабиятындагы белгилүү акын, сатирик, тамсилчи, драматург, котормочу - ... 

А. Байгазиев С. Б. Алыбаев М. В. Шүкүрбеков Р Г. Осмонов А. 

462.  ...   А.С.Грибоедовдун “Акылдан азап” комедиясын,И.А.Крыловдун  тамсилдерин, 

А.М.Горькийдин “Бороон кабарчысы жөнүндө ырын”, А.Фирдоусинин “Шах-Наме” жана 

“Урустөм” дастанын кыргызчага которгон: 

А.С.Байгазиев Б. М.Алыбаев В.Р.Шүкүрбеков Г. А.Осмонов 

463. 50-жылдарда  кыргыз поэзиясында мыкты жазылган поэма катары бааланган чыгарма 

- ... А. “Эмгек күүсү” Б. “Туулган жер” В. “Кадыр аке” Г. “Ак мөөр” 

464.”Ак мөөр” поэмасынын автору - ... 

А.С.Эралиев  Б. М.Алыбаев В.  Ж.Турусбеков Г. А.Осмонов 

465.”Манас”эпосун орус тилине которгон белгилүү драматург, прозаик, киносценарист - ... 

А. Байзаков Т. Б. Байжиев М. В.Байгазиев С. Г. Осмонов А. 

466.У.Салиеванын өмүр- тагдыры өзөк болгон чыгарманы жана авторун белгиле: 

А. Баялинов, “Бакыт” повести  Б.Бейшеналиев Ш. “Таалай жолу” романы 

В. Байтемиров Н. “Тарых эстелиги” романы Г. Бөкөнбаев Ж. “Алтын кыз” драмасы  

467. Үркүн окуясынын оор трагедиясын сүрөттөгөн   чыгарманы жана авторун белгиле: 

А.  Баялинов К., “Ажар” повести  Б.Бейшеналиев Ш. “Таалай жолу” романы 

В. Байтемиров Н. “Салтанат” романы Г. Бөкөнбаев Ж. “Алтын кыз” драмасы  

468.Эл аралык Г.Х.Андерсен атындагы Ардак дипломго ээ болгон Кыргыз жазуучусунун 
чыгармасын ата: 

А. Бейшеналиев Ш.,  “Мүйүздүү козу” Б. Бөкөнбаев Ж. ,“Ажал менен Ар -Намыс” 

В.Алыбаев М.,  “Жомокчу мерген” Г.Баары туура эмес. 

469.Ч.Айтматовдун публицистикалык  чыгармаларын белгиле: 

А. “Кыямат”, “Кассандро тамгасы”, “Тоолор кулаганда” 

б.“Жамийла”, “Ботогөз булак”, “Делбирим” 

в.“Гүлсарат”, “Ак кеме”, “Кылым карытар бир күн”, “Фудзиямадагы кадыр түн” 

г.“Аскада калган аңчынын ыйы”, “Манас-Атанын  ак кар көк музу”, “Ысык-Көлдүн куту жана 

куту” 

470.Жаныбарлар эскерткич функцияны аткарган  чыгарма: 

А. “Кассандра тамгасы, киттер  Б.”Тоолор кулаганда”, чабалакейлер 

В.”Гулсарат”, жылкы  Г. а-б жооптор туура 

471.Кайра куруу, эгемендүүлүк жылдарында “Айкөл Манас”, “Манастын уулу Семетей”, 

“Сейтек”, “Адам жана Азезил” драмалары жарыкка чыккан белгилүү кыргыз драматургу: 

А.Абдымомунов Т. Б.Байжиев М. В.Садыков Ж. Г. Айтматов Ч. 

472. “Курманбек”драмасынын, “Каныбек”романын ж.б.чыгармалардын автору, котормочу: 

А. Убукеев А. Б. Жантөшев К. В. Мавлянов Ж. Г. Ашымбеков Ж. 

473.”Исхак Разаковдун тагдыры”, “Курманжан датка” аттуу ыр менен жазылган 

романдардын автору, Кыргыз Республикасынын Баатыры: 

А.Баялинов К. Б.Токомбаев А В. Жусуев С.  Г.Эралиев С. 



474.Турмуштутаанып-билүүнүн эстетикалыкформасы: 

А.Философия  Б.Тарых В.Адабият Г.Тажрыйба 

475. «Киши жасап жаткан ишинин натыйжасына жеке кызыгуусу болуш керек. Эмгек акы 

иштин натыйжасына жараша төлөнүш керек, а башкы нерсе-чабандын өз жери болсун, жери үчүн, 

үй-бүлөсү, жардамчылары үчүн өз баласына күйгөндөй күйүп, кам көрүп турсун, антпесе биздин 

мээнеттен эч нерсе чыкпайт».   - кайсы каармандын сөзү: 

А. Танабай Б. Бостон В. Арсен Г. Авдий 

476.Ч.Айтматов кайсы  романында да биринчи жолу элитардык интеллектуалдык чөйрөнүн 
адамынын, окумуштуунун образын жаратат? 

А. “Кассандро тамгасы” романы  Б. “Кыямат” романы 

В. “Кылым карытар бир күнү” романы Г. “Тоолор кулаганда” романы 

477. Ч.Айтматовдун: “... Бул өспүрүмдүн күчү аны Аксайга барып жер айдагандыгында 

эмес, жүрөгүндөгүсүйүүдө… акын экендигинде», - дегени кайсы каарманга тиешелүү: 

А.Анатай Б.Эркин В.Кубаткул Г.Султанмурат 

478.” Диндеги адамдын адам болушуна көмөктөш болгон нерселерди четке какпоо керек, 

бул жерде акыл-эстүү мамиле зарыл». Ч.Айтматов жогорудагы оюн кайсы чыгармасында ишке 

ашырган: 

А. “Кассандро тамгасы” романы, Филофей Б. “Кыямат” романы, Авдий 

В. “Кылым карытар бир күнү” романы, Эдигей Г. “Тоолор кулаганда” романы, Элес 

479. «Хунта» деген созду Ч.Айтматов кайсы чыгармасында колдонгон? 

А. “Кассандро тамгасы” романы Б. “Кыямат” романы 

В. “Кылым карытар бир күнү” романы Г. “Тоолор кулаганда” романы 

480.”Ашуудан берген отчетум”, “ Менин батпас күнүм”, “Тоолор жана тоолуктар” 

жыйнактарынын автору, белгилүү акын, сатирик: 

А.Сарногоев Б. Б. Алыбаев М. В.Шүкүрбеков Р. Г. А.Осмонов 

481. “Чарчоонун жүзүнчү ыры” ыр жыйнагы, “Сен жөнүндө поэмасы”, “Ак жол, көк асман” 
повести, орус тилинде жазылган детективдердин ж.б. чыгармалардын автору, таланттуу акын, 

прозаик, киносценарист, котормочу: 

А.Ибраев Э. Б.Эралиев С. В. Султанов О. Г.Жусуев С. 

482.”Үчүнчү шар”, “Саякатчы бака” ж.б. чыгармалардын автору, таланттуу балдар 

жазуучусу, акын, прозаик, котормочу: 

А.Эсенкожоев Х. Б.Бейшеналиев Ш. В.Элебаев М. Г. Токомбаев А. 

483. Кыргыз адабиятында алгачкы ыр менен  жазылган романдын автору: 

А.Эсенкожоев Х. Б.Бейшеналиев Ш. В.Элебаев М. Г. Токомбаев А. 

484.Стиль- ... 

А. Көркөм чыгарманын бүтүндөй идеялык-тематикалык системасынан көрүнүүчү көркөм 

биримдик, авторду башкалардан айырмалап турган өз алдынчалык 

Б.Кандайдыр бир көрүнүштү образдуу түрдө сыпаттап көрсөтүү үчүн сөздөрдүн же сөз 

айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн башкачараак мааниде колдонулушу 

В. Адабий процесстин тенденцияларын көрсөтөт 

Г. Адабий жанрдын бир түрү катары каралат 

485. Реализм - ... 

А. Адабият менен искусстводогу  көркөм  метод 

Б.Кандайдыр бир көрүнүштү образдуу түрдө сыпаттап көрсөтүү үчүн сөздөрдүн же сөз 

айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн башкачараак мааниде колдонулушу 

В. Адабий процесстин тенденцияларын көрсөтөт 

Г. Адабий жанрдын бир түрү катары каралат 

486. Шарттуулук – ... 

А. Турмушту көркөм чагылдыруунун бир формасы 

Б. Адабий процесстин тенденцияларын көрсөтөт 

В. Адабий жанрдын бир түрү катары каралат 

Г.Баары туура 

487. XI кылымда жазылган Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” чыгармасы кайсы 

тилде жазылган жана аны кимге тартуу кылган? 



А) түрк тилинде,  Табгач Кара Буура ханга; б) фарс тилинде, Махмуд султанга;  в) 

уйгур тилинде, Амир Темурга.  

488. Түрк тилинде сүйлөгөн элдердин жазма адабиятынын алгачкы үлгүсү болуп эсептелген 

чыгарма жана анын авторун көрсөт. 

А) Махмуд Кашкари “Түрк сөздөрүнүн жыйнагы”; б) Жусуп Баласагын “Кут алчу билим”; в) 

Фирдоуси “Шаа китеби”; г) туура жообу жок. 

489. 20-30-жылдардагы жаш жазуучулардын чыгармаларында кайсы ырлар көп учурайт? 

А) “Оку!”, “Көзүңдү ач!”, “Сабаттуу бол!”; б) “Жайдын кечи”, “Кош, Ала-Тоо, уулуң кетти 

майданга!”; в) “Улуу марш”, “Неге кечигет?”; г) баары туура. 

490. Кыргыздардын Орусия империясынын курамына кириши, анын букаралыгын кабыл 

алышы сыяктуу коомдук-тарыхый мааниси бар маселе кимдердин чыгармаларынан, кандай түрдө 

кездешет? 

 А) Молдно Нияздын,“санат” түрүндө; б) Молдо Кылычтын, “казал” түрүндө; 

в) Алдаш Молдонун “казал” түрүндө;  г) баары туура. 

491. Кыргыз аймагын кошо камтыган бир убакта күч-кубаттуу Караханийлер 

державасынын акыркы мезгилинде (XI кылымда) энциклопедиялык билими бар эки бараандуу 

фигура болгон. Алар кимдер? 

А) Фирдоуси, Франк; б) Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари; в) Алишер Навои, Захриддин 

Бабур; г) туура жообу жок. 

492. Молдо Кылычтын “Зар заман” деген чыгармасында эмне жөнүндө баяндалат? 

А) кой үстүнө торгой жумурткалаган жыргал заман тууралуу;  б) кырзыл кыргыз, кара 

сүргүн согуш тууралуу; в) башкаруучулардын адилеттүүлүгү, элдин бейпил турмушу тууралуу;

 г) башкаруучулардын кара жемсөөлүгү, кедей-кембагалдардын оор турмушу тууралуу. 

493. К. Тыныстановдун “Академия кечелерине” каршылаштары жеке атаандаштары 

кандай айып тагышкан? 

А) “...өткөндөгү феодалдык түзүлүштү идеялизациялап жатат”; б) “...марскизм-ленинизмдин 

тап күрөшү тууралуу окууларына каршы чыгып жатат”; в) “...Октябрь революциясы менен 

кеңеш бийлигине каршы чыгып жатат”; г) жооптордун баары туура 

494. Орто Азия, Могол хандыгы, казак, ногой элдеринин тарыхында “калмак доору” 

аталган мезгилди чагылдырган кенже баатырдык эпосту белгиле. 

А) “Курманбек”; б) “Манас”;  в) “Эр Төштүк”; г) “Кожожаш”. 

495. “Эр Табылды” эпосундагы достуктун бийик үлгүсүн алып жүргөн каармандар: 

А) Элдияр; б)  Эрмек; в) Эр Табылды; г) баары туура. 

496. ... - бул адам коомундагы тескери көрүнүштөрдү жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн ар 

түрдүү предметтердин аллегориялык образы аркылуу өтмө, каймана мааниде сынга алган 

дидактикалык текке жанрдын бири.  

А) тамсил; б) аңгеме; в) новелла; г) роман. 

497. Формасы жагынан эң кыска жанр кайсы? 

А) табышмак; б) аңгеме; в) новелла; г) роман. 

498. Алдей, алдей, кулунум, Ай заманда туулдуң, Шекер кошкон буламык, Сары майга 

жуурдум. Кайсы ырга кирет? 

А) бешик ыры;  б) кошок ыры;  в) ашыктык ыры; г) баары туура. 

499. Мифологиялык эпостор: 

А) “Кожожаш”, “Эр Төштүк”, “Жоодарбешим”; б) “Курманбек”, “Эр Табылды”, “Жаңыл Мырза”;

 в) “Кедейкан”, “Олжобай менен Кишимжан”, “Саринжи, Бөкөй”; г) баары туура. 

500. Турмуштук-социалдык эпостор: 

А) “Курманбек”, “Эр Табылды”, “Жаңыл Мырза”; б) “Кожожаш”, “Эр Төштүк”, 

“Жоодарбешим”;  в) “Кедейкан”, “Олжобай менен Кишимжан”, “Саринжи, Бөкөй”; г) баары 

туура. 
 

 
 

 


