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1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi  

1. Құрылымы мен құрамы жағынан жұрнақтар нешеге бөлінеді?  

A) 2              B) 4 

C) 3   D) 5 

 

2. Шоқан Уәлиханов қай жылы қайда туылған? 

А) 1835 жылы Құсмұрын  B) 1841жылы Затобол     

C) 1858 жылы Семей         D)1845 жылы Қарқаралы   

 

3. Қазақ тілі түркі тілдері тобының қай тобына жатады? 

А) қыпшақ-ноғайлы тілдері   

B) қыпшақ-бұлғар тілдері  

C) батыс-қыпшақ тілдері      

D) қырғыз-қыпшақ тілдері  

 

4. Шоқан 1852 жылы кімнің көмегімен Петербург университетінің профессоры И.Н.Березинмен 

танысады?     

А) Гонсевский          B) Костылецкий    

C) Достоевский        D)  Потанин     

 

5. 1850 жылы Орынборда алғаш ашылған мектепке оқуға түскен 30 баланың бірі кім? 

А) Шоқан             B)  Абай   

C) Шәкәрім          D) Ыбырай           

 

6. Әрбір сөздің өзге сөздермен қарым-қтынасқа түспей, жеке-дара тұрғандығы (статистикалық 

күйдегі) нақтылы я негізгі мағынасы, әдетте не деп аталады? 

A) лексикалық тура мағына   

B) грамматикалық тура мағына    

C) фонетикалық тура мағына   

D) синтаксистік тура мағына 

 

7.  Ыбырай Алтынсарин қай жылы Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне 

тағайындалады? 

A) 1876 жылы   B) 1877 жылы 

C) 1878 жылы   D) 1879 жылы 

  

8. Сөйлеу тілінің фразеологизмдері қолдану ыңғайына қарай қандай түрлерге бөлінеді? 

A) қарапайым, тұрпайы, жергілікті ерекшеліктегі және кәсіби  фразеологизмдер   

B) қарапайым, жай, жазбаша фразеологизмдер  

C) қарапайым, тұрпайы, кәсіби фразеологизмдер 

D) тұрпайы, кәсіби фразеологизмдер  

9. Қай ақын арабтың 29 әрпін негізге ала отырып, қазақ поэзиясына түгелдей жаңалық алып 

кіреді? 

A) Ыбырай Алтынсарин  

B) Шоқан Уәлиханов 

C) Абай Құнанбаев  

D) Шәкәрім Құдайбердіұлы 
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10.  Қайсы қатарда көнерген сөздер дұрыс берілген? 

A) шарайна, дуан, аялдама  

B) тоқал, әмеңгер, балмұздақ    

C) сәукеле, пері, ғаламтор    

D) бәйбіше, би, болыс 

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi  

11. -шылық, -ыңқы, -ғылықты, -ынды жұрнақтың қандай түрі? 

A) жалаң   B) сөз түрлендіруші  

C) құранды    D) сөз тудырушы 

 

12. Абайдың өзі шығарған нақыл сөздері оның нешінші қара сөзінде жинақталған? 

А) отыз бірінші         B) отыз жетінші            

C) отыз үшінші         D) отыз бесінші             

 

13. Осы тілдердің ішінде қайсысы қазақ тілімен бірге көне қыпшақ-ноғайлы тілдер тобына кірген? 

А) гагауз, түрікмен      B) саха, түрік  

C) хакас, чуваш            D) қаршай-балқар, қырғыз 

 

14. Шәкәрім «Дубровский», «Боран» повестерін өлеңмен кімнен аударған? 

А) Крыловтан        B) Лермонтовтан         

C) Пушкиннен       D) Толстойдан        

 

15. Басқа түркі тілдерінде «ш» дыбысы келетін біраз сөздерде қазақтар қай дыбысты қолданады? 

А) у                  B) й                    

C) с                  D) ғ               

 

16. Аққудың азығы жоқ шайнағанмен, 

     Құр тілдің пайдасы жоқ сайрағанмен, - Ақан серінің қай өлеңінен үзінді алынған? 

A) «Жайықтың ақ түлкісі»  

B) «Ақ көйлек» 

C) «Мылтық пен мергеншілік»   

D) «Асыл мен жасық» 

17. Дербес лексикалық мағыналары дерексізденген, бірақ өздеріне тән ерекше семантикалық 

мағыналары мен абстракт грамматикалық қызметтері бар шылау сөздер не деп аталады? 

A) Жалғаулықтар B) Көмекші сөздер   

C) Демеуліктер D) Септеуліктер 

 

18. Ахмет Байтұрсынов қай жылдары «Қазақ» газетінің редакторы болып қызмет атқарады? 

A)  1907-1909  жылдары B) 1913-1917 жылдары 

C) 1920-1925 жылдары D) 1936-1937 жылдары 

 

19. Басқадан (кейде өзінен) жауап күту мақсатымен айтылған сөйлемді не деп атаймыз? 

A) хабарлы сөйлем  B) лепті сөйлем 

C) сұраулы сөйлем  D) бұйрықты сөйлем 
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20. Мыржақып Дулатовтың қайсы өлеңі «Серке» газетінің бірінші санында жарияланады? 

A) «Атқа міне сұмдарға»  

B) «Балқия» 

C) «Оян, қазақ!»  

D) «Жастарға» 

3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi  

21. Мағына жағынан да, форма жағынан да бөлшектенбейтін бір бүтін жұрнақ - ...? 

A) жалаң   B) сөз түрлендіруші  

C) құранды    D) сөз тудырушы 

 

22. Шоқан Орталық Қазақстан, Жетісу, Тарбағатай жерлерін аралап, қандай еңбектер жазады? 

А) «Жоңғария очерктері»                   

B) «Ыстықкөл сапарының күнделіктері»  

C) «Қырғыздар туралы жазбалар»      

D) «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы»   

 

23. -а, -е, -й (бара, келе, сөйлей) формалы және -п, -ып, -іп (қарап, айтып, келіп) формалы 

көсемшелер бойынша жіктелу сөздердің төрт түрлі үлгі бойынша жіктеудің нешінші тобына 

жатады? 

A) бірінші   B) үшінші   

C) екінші    D) төртінші 

 

24. Абай өзінің қара сөздерін яғни ғақлияларын қашаннан жаза бастаған? 

А) 1891жылдар           B) 1898 жылдар           

D) 1890 жылдар           C)1900 жылдар  

 

25. Әдеби тілдің нормасы қалай қалыптасады? 

А) қарапайым сөйлеу тілі B) жазба тіл   

C) жалпыхалықтық тіл      D)  жергілікті сөйлеу тілі   

 

26. Тыңда, дала, Жамбылды 

      Тыңда Қастек, Қаскелең, 

      Сөйлесін кәрі бауырың! – мына өлеңнен қаратпа сөздерді тап. 

A) дала, Қастек, Қаскелең    

B) дала, Тыңда, кәрі    

C) Тыңда, Жамбылды    

D) Сөйлесін кәрі бауырың! 

 

27. Қазақтың ұлттық әдебиетінде алғашқы романды кім жазған? 

A) Спандияр Көбеев    

B) Мыржақып Дулатов    

C) Сұлтанмахмұт Торайғыроа  

D) Мұхтар Әуезов 
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28. Жаңа қызметке келген мемлекет қайраткерлерін және аты көпке танымал белгілі ғалым, 

ақын-жазушыларды таныстыру мақсатында жазылатын өмірбаян түрі? 

A) саяси-қоғамдық өмірбаян    

B) жай өмірбаян    

C) автобиографиялық өмірбаян    

D) шығармашылық өмірбаян 

 

29. Қазақ әдебиеті тарихындағы қара сөзбен жазылған алғашқы көлемді роман қайсы?? 

A) «Бақытсыз Жамал» романы   

B) «Қалың мал» романы   

C) «Қамар сұлу» романы    

D) «Абай жолы» романы 

 

30. Қай септік жалғауы іс бағытталған, арналған жанама объект мәнінде, кейде жатыс жалғауымен 

синонимдік қатар құрады? 

A) Шығыс   

B) Табыс    

C) Барыс   

D) Ілік 


