Фонетика эмнени үйрөтөт?
Кыргыз тилинде канча тыбыш бар?
Лексикология эмне жөнүндө илим?
Кыргыз диалектиси канчага бөлүнөт?
Мааниси боюнча карама-каршы сөздөр кандай аталат?
Төмөнкү мисалдардан тарыхый сөздөрдү тап?
Морфология эмне жөнүндөгү илим?
Төмөнкү алиппе,мектеп,мугалим,илим ж.б.у.с сөздөр кайсы тилден
кирген?
9. Лексикология эмне жөнүндө илим?
10.Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар?
11.Кыргыз тилинде созулма үндүүлөр кайсылар?
12.Кыргыз жазуусун тапкыла?
13.Х,ц,щ тыбыштар төл сөздө колдонулабы же кабыл алынган сөздөрдөбү?
14.Д тыбышы сөз аягында келсе кайсы тыбышка өтүп айтылат?
15.Үндүү тыбыштар үндүн созулушуна карата кантип бөлүнөт?
16.Суроо маанисинде колдонулган сөздөргө кайсы мүчө уланат?
17.Муундун канча түрү бар?
18.Тил кантип келип чыккан?
19.-лар мүчөсү канча вариантта өзгөрөт?
20.Этиш кандай суроого жооп берет ?
21.Грамматика кайсы бөлүмдөрдөн турат?
22.Жалбаруу маанисин кайсы сөз билдирет?
23.Төмөнкү сөздөрдөн туюк муунду сөздү тап?
24.Сөздүн кандай маанилери бар ?
25.Айтылышы одоно же кандайдыр себептер менен айтууга
болбой турган сөздөрдүн ордуна жагымдуу сөздөрдү колдонуу
кандай аталат?
26.Тактоочтон түзүлгөн антонимдерди белгиле?
27.Синтаксис канча бөлүмдөн турат?
28.Кыргыз тилинде канча түгөйлүү үнсүз бар?
29.Кайсы сөз чыгыш жөндөмөсүндө турат?
30.Айкындооч мүчөлөрүнө кайсылар кирет?
31.Кептин түрлөрү кайсылар?
32.Кептин стилдери кайсылар?
33.Бир тексттин ичинде кептин түрлөрүнүн бардыгы кезигеби?
34.Реферат кайсы стилде жазылат?
35.Интервью кайсы стилде жүргүзүлөт?
36.Репортаж кайсы стилде жүргүзүлөт?
37.Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар?
38.Эрин күүсү менен өзгөргөн сөздөр кайсылар?
39.Көп маанилүү сөздү тап?
40.Омоним сөздөрдү тап?
41.Туура жазылган сөздү тап?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

42.Синоним сөздү тап?
43.Антонимдер канчага бөлүнөт?
44.Историзм сөздү тап ?
45.Адабий тилдеги сөздөрдү белгиле ?
46.Көп маанилүү создөр менен омонимдердин окшоштугу барбы?
47.Бир сөз ичинде к, п тыбыштары озгөрөбү?
48.Газета -журналдардагы макалалар кайсы стилде жазылат ?
49.Устав иш кагаздар стилинин кайсы түрүнө кирет?
50.Толук синонимди тап ?
51.Ой жүгүртүү мүнөзүндөгү кептин түрү кайсы стилде жазылат?
52.Созулма үндүүлөр канча ?
53.Арыз, мүнөздөмө,өмүр баян иш кагаздар стилинин кайсы түрүнө кирет?
54.Этиштик сөз айкашын тап?
55.Сөз айкашы сүйлөм боло алабы?
56.Сүйлөм маанисине карай канчага бөлүнөт?
57.Синтаксис эмнени үйрөтөт?
58.Татаал сүйлөм канчага бөлүнөт?
59.Фразеологизм менен макал- лакаптардын окшоштук жактары?
60.Лексика кайсы булактар аркылуу байыйт?
61.Соода деген кайсы тилден кабыл алынган?
62.Ономастика эмне жөнүндө илим ?
63.Зат атоочтун суроолору кайсылар?
64.Кайсы сөздөр пассивдүү сөз катмарына кирет ?
65.Экономика,каржы, валюта,киреше,банк деген сөздөр кандай сөздөр?
66.Кесиптик сөздөр кайсылар ?
67.Жер- суу атттарынын аталышы?
68.Кыргыз эли колдонгон алгачкы жазуу?
69.Сөз түркүмдөрүн тил илиминин кайсы бөлүмү окутат?
70.Кайсы гезит алгачкы жолу басмадан чыккан ?
71.Эркин сөз айкашына мисал?
72.Туруктуу сөз айкашын белгиле ?
73.Жакшы адамдын оюна жамандык келбейт. Алды сызылган сөз
сүйлөмдүн
74.Зат атооч сөздөрдү тапкыла?
75.Сын атооч сөздөрдү тапкыла?
76.Сан атооч сөздөрдү тапкыла?
77.Неологизмдер кандай сөздөр?
78.Туруктуу сөз айкашын окутуучу бөлүм?
79.Таандык байланыштагы сөз айкашы?
80.Этиш чак категориясы?
81.Аныкталгыч менен аны түшүндүрмө мүчөсү кандай жазылат?
82.Таандык байланышта турган сөз айкашы?
83.Сөз айкаштарынын башкаруу байланышында турган сөз айкашы?
84.Каратма сөз бар сүйлөмдү белгиле?
85.Сүйлөм айтылыш максатына карай канчага бөлүнөт?

86.Аныктооч деп эмнени айтабыз ?
87.Сөз түркүмдөрүнүн ичинен кайсынысы сүйлөмгө мүчө боло албайт?
88.Чакчыл түрмөктү уюштуруучу мүчөлөр кайсылар?
89.Фразеологизм деп эмнени айтабыз?
90.Ала жипти аттабоо деген фразеологизм эмнени үйрөтөт?
91.Диалектизм сөздөрдү тап?
92.Орфография эмнени үйрөтөт?
93.Орфоэпия эмнени үйрөтөт?
94.Орфографиянын канча эрежеси бар?
95.Кандай сөздөр пассивдүү сөз катмарына айланат?
96.Октябрь революциясынан кийин кайсы сөздөр кабыл алынган?
97.Фразеологизмдер канчага бөлүнөт?
98.Орхон-Энисей жазуусу жазуунун кайсы түрүнө кирген?
99.Ээ жана баяндооч тил илиминин кайсы бөлүмүндө окутулат?
100. Пунктуация эмнени окутат?

