Кыргыз тили 5-класс
Кептин канча түрү бар?
Текст бөлүмдөрдөн турат. Аларды ... дейбиз
Тексттин канча  түрү  бар?
Сүйлөм деген эмне?
Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр кандай болот?
Дал келтир
Татаал сүйлөм                                                                                                                                                                   
Жалаң сүйлөм                                                                                                                 
Жайылма сүйл

Баш жана айкындооч  мүчөлөрдөн гана түзүлөт
Баш мүчөлөрдөн гана түзүлөт
Эки же андан ашык  сүйлөмдөрдөн куралып, бир ойду билдирет
Дал келтир
-{00}[06]Сөз айкашы
-{00}[04] Сүйлөм
-{00}[05]Сүйлөм мүчөлөрү

-{00}[00]Бүткөн бир ойду билдирет
-{00}[00]Баш жана айкындооч 
-{00}[00]Мааниси жана грамматикалык  жактан байланышкан эки же андан көп сөз
Бир сүйлөмдөн туруп, бүткөн бир ойду билдирсе...  деп аталат.
Дал келтиргиле
Сүйлөп жаткан адамдын өзүнүн сөзү ... деп аталат.
Бир нече тыбыштан куралып, бир маанини билдирсе ,  ал ... деп аталат
Кулагыбызга угулган айрым-айрым  үндөр ... болот
Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар?
Кыргыз тилинде канча үнсүз тыбыш бар?
Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштар кандай болуп бөлүнөт
Йоттошкон тамгалар канча тыбышты билдирет
Сөздөрдун бир ыргак менен айтылган бөлүгү ...  деп аталат
Муундун канча түрү бар
Сөз канча бөлүктөн турат?
Сөздүн мааны берүүчу бөлүгү... деп аталат
Уңгулары бирдей болгон сөздөр... деп аталат
Бир сөздөн туруп, бир мааниге ээ болгон сөз... деп аталат
Толук манилүү эки же андан ашык сөздордөн куралып, бир маанини түшүндүргөн сөздөрдүн айкашын ... дейбиз.
Айтылышы ар башка , маанилери бирдей   болгон сөздө эмне деп аталат?
Бири-бирине карама-каршы маанидеги сөздөрдү ... дейбиз
Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар?
Зат  атооч кандай суроого жооп берет?
Заттын кыймыл аракетин билдирген сөз түркүмүн ата
Этиштин канча чагы бар?
Кеп  деп... айтабыз
Тексттин түрлөрүн белгиле.
Сөз айкашын тап
Кыргыз тилинде канча тамга жана канча тыбыш бар?
Йоттошкон тамга катышкан сөздү тапкыла?
Ташымалдоону эмнеге карата жүргүзөбүз?
Антоним сөздөрдү белгиле
Антоним этиштерди белгиле
Синоним сөздөрдү белгиле.
Синоним сын атоочторду белгиле.
Кайсы ташымалдоо туура?
 «Төрт мезгил” деген сөздөгү үндүүлөр кандай?
“Даярдап” деген деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар?
Кайсы сүйлөм туура?
Кайсы тамганын баш тамгасы жок?
Тыбыш боло албаган  тамгалар канчоо?
Кыска жана созулма үндүүлөрдөн канча?
Кайсы сөз муунга ажырабайт?
Кайсы сөз туура эмес жазылган?
Туюк муундуу ата.
Кайсы сөз ташымалданбайт?
Элди эл кылган, улутту улут катары тааныткан эмне?
Уңгулаш зат атоочтор кандай болот?
Уңгулаш сөздөр кайсылар?
Зат атооч эмнени билдирет?
Жансыз зат кайсы сөз?
Кайсы сөз заттын атын билдирет?
Зат атооч кандай суроого жооп берет?
Жандуу зат кайсы сөз?
Кайсы сөз заттын атын билдирет?
Заттардын энчилүү жеке атын билдирген сөз кайсы?
Атооч жөндөмөсүндөгү соз кайсы?
Атооч жөндөмөсүнүн суроосу кайсы?
–нын  кайсы жөндөмөнүн мүчөсү?
Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар?
–га кайсы жөндөмөнүн мүчөсү?
Жатыш жөндөмөдөгү сөздү таап бергиле
Кайсы жөндөмөнүн мүчөсү жок болот?
Сын атооч сөз кайсы?
Сын атооч кайсы суроого жооп берет
Өң-түстү кайсы сөз билдирет?
Сын атооч сөз кайсы?
Кандай? деген суроо эмнеге берилет?
Заттын жытын кайсы сөз билдирет?
Этиш сөз түркүмү эмнени билдирет?
Учур чак этиштин суроосун тапкыла
Этиштин өткөн чагындагы сөз кайсы?
Көптүк түрдө айтылган этиш сөз кайсы?
Жекелик түрдө айтылган этиш сөз кайсы?
Жай сүйлөм кандайча айтылат?
Жообун белгиле:Тыбышты...., .... .
Тыбыштарды жазуу үчүн кабыл алынган белги эмне деп аталат
Сөз... түзүлөт.
Уңгулаш сөздөрдү белгиле.
Сөз түркүмдөрүн ата?
Көптүк санда турган зат атоочторду белгиле.
Күчөтмө сын атооч сөздү белгиле
Атооч жөндөмөсүнүн  негизги мүчөлөрүн ата?
Сан атооч маанисине карай … болуп бөлүнөт.
Так эсепти көрсөткөн санды жаз?
Дал келтир
балага
аргымакты
азаматтын
китепте

илик
жатыш
табыш
барыш
Тексттеги бөлүмдөр кандай аталат?
Мааниси боюнча байланышкан эки же андан көп сүйлөмдүн тобу
Дал келтир
-{00}[07]чоң топ
-{00}[06]күз келди.
-{00}[08]башталышы,өнүгүшү,аякташы 
-{00}[05]оозеки жана жазуу
-{00}[04]кептин түрлөрү
-{00}[01]сөз айкашы
-{00}[03]сүйлөм
-{00}[00]тексттин пландары  
Сүйлөм мүчөлөрү  кайсылар?
Сүйлөмдүн баяндоочу  кайсы суроого жооп берет?
Сөздүн канча түрү бар?
Уңгунун аягы каткалаң үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы
Дал келтир
-{00}[08]таалим-тарбия          
-{00}[10]Ысык-Ата
-{00}[06]ырчы
-{00}[08]жер жүзү
-{00}[06]УИТМЛ
-{00}[03]жөнөкөй сөз
-{00}[05]кыскартылган сөз
-{00}[04]татаал сөз
-{00}[01]кош сөз
-{00}[00]кошмок сөз
Жообун белгиле. Тыбыштарды жазуу үчүн кабыл алынган белги 
Беш тамга, төрт тыбыштан турган сөздү белгиле
Жообун белгиле:Тыбышты  .... ,...
Ичке үндүүлөрдү белгиле
Созулма уу тыбышы туура келе турган сөздү белгиле:
Жумшак үнсүз тыбышты белгиле:
Каткалаң үнсүз тыбышты белгиле:
Каткалаң үнсүздөрдөн түзүлгөн сөздү белгиле:
Жумшак үнсүздөрдөн түзүлгөн сөздү белгиле:
Фонетика ________________  жөнүндөгү илим.
Татаал сүйлөмдү белгиле.
Жөнөкөй сүйлөмдү белгиле.
Кыргыз тилинде канча йоттошкон тамга бар?
Сөздүн бир ыргак менен айтылуусу   __________    деп аталат.
Сөз эмнеге карата ташымалданат?
Муундун канча  түрү бар?
Унгулаш сөздө кайсылар?
Сүйлөмдүн ээси кайсы суроого жооп берет?
Кептин канча түрү бар
Мааниси жана грамматикалык жагынан байланышкан эки же андан көп сөз   _______  деп аталат.


