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ТЕСТ 1. МОВА I МОВЛЕННЯ

I-В

1. Продовж речення.

Мова — це ...
а) засіб лікування
б) знаряддя праці
в) засіб спілкування
2. Продовж речення.

Усне мовлення має бути ...
а) голосним, емоцiйним, гарним
б) правильним, виразним, зрозумiлим
в) культурним, тихим, лагiдним
3. Продовж речення.

Культура мовлення — це ...
а) точнiсть, ввiчливiсть, iнтонацiйнiсть
б) безпомилковiсть, чiткiсть, швидкiсть
в) правильнiсть, точнiсть, виразнiсть
4. В усному мовленні людям допомагають ...

а) мiмiка, жести, сила голосу, iнтонацiя
б) розділові знаки
в) ручка, зошит
5. Запиши, вiд яких слiв утворено назви таких
кольорiв:

малиновий —
гiрчичний —
лимонний —
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6. Постав наголос у словах.

Одинадцять, чотирнадцять, дециметр, сантиметр, український, жайворонок, шофер.
7. Прочитай вірш. Випиши слова, в яких звуків
більше, ніж букв.

Із зеленої сорочки,
що зіткав весною гай,
білі дивляться дзвіночки.
Як зовуть їх — угадай.
М. Познанська

8. Склади і запиши прислів’я з деформованих слів.

оотЗло бовадутью із млезі, а зннная — з никжок. нуКги тачитью ен чиома, а зумморо.

ТЕСТ 1. МОВА I МОВЛЕННЯ
1. Продовж речення.

Мова складається з ...
а) букв
б) складiв
в) слів
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II-В

2. Продовж речення.

Для писемного мовлення потрiбнi ...
а) звуки, склади, слова
б) жести, міміка, інтонація
в) літери, розділові знаки, цифри, малюнки
3. Продовж речення.

Усним мовленням володіє той, хто ...
а) вміє читати
б) вміє виразно, зрозуміло і грамотно висловлювати свої думки
в) знає багато мов
4. Продовж речення.

Для писемного мовлення потрібен ...
а) співрозмовник
б) слухач
в) читач
5. Запиши, вiд яких слiв утворено назви таких  
кольорiв:

вишневий —
бузковий —
чайний —
6. Постав наголос у словах.

Запитання, завдання, предмет, ознака, листопад, виразно, читання.
7. Прочитай вірш. Випиши слова, в яких букв більше, ніж звуків.

На дзвінкій галяві теплим літом
заквітчала липка білим цвітом
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і сама страшенно здивувалась:
«Та невже таке зі мною сталось?»
М. Пригара

8. Склади і запиши прислів’я з деформованих слів.

ловоС — ен огробець, ливеитьт — ен пісймаєш. овМа — це концяві, різьк іяк нидюла читьба.

ТЕСТ 2. ТЕКСТ

I-В

1. Продовж речення.

Текст — це ...
а) окремi речення
б) група окремих речень
в) зв’язне висловлювання
2. Продовж речення.

Текст складається ...
а) з кiнцiвки, абзацу, речень
б) iз зачину, основної думки, заголовка
в) iз зачину, основної частини, кiнцiвки
3. Познач, який це текст.

Бджола, муха, сонечко, комар — це комахи.
Тому що всi комахи мають голову, груди, черев6

це i шiсть нiг. У бджоли, мухи, сонечка, комара
є голова, груди, черевце i шiсть нiг.
Отже, вони комахи.
а) розповiдь
б) мiркування
в) опис
4. Продовж речення.

Мета тексту-опису ...
а) розповісти про якусь подію
б) описати предмет
в) обґрунтувати свою думку
5. Добери і підкресли влучний заголовок до тексту,
скориставшись словами для довідки.

Зiв’яли на луках трави. З дерев опадає листя.
Пташки збираються в зграї. Шпаки покидають
свої хатки. Сотнями сидять на телеграфних дротах ластiвки.
Слова для довідки. Осінь. У вирій. Золота осінь.
Пташки.
6. Запиши подані слова у формi звертання:

Марійка —
бабуся —
7. Запиши подані словосполучення у прямому і переносному значенні.

золота
золота
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