Кыргыз тили 6-класс
Пикир алышуунун куралы, кеп адамдар ортосундагы байланышты, баарлашууну, карым-катышты тейлөөчү каражат?
Оозеки же жазуу түрүндө ишке аша турган конкреттүү чындык б.а. тилдин тикеден-тике берилиши, жүзөгө ашырылышы эмне деп аталат? 
Ташка тамга баскандай деген сөздүн маанисин белгиле?
Кептин кандай түрлөрү бар? 
Эки адамдын ортосундагы кеби эмне деп аталат? 
Жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы эмне деп аталат? 
Тексттин мүнөздүү белгисин тап?
Ар кандай эле сүйлөмдөрдүн топтому текст боло алабы? 
Тексттин эң кичине бирдиги?
Табышмак, макал-лакап жана учкул сөздөр да текст боло алышат.
Тексттин планы канчоо? 
Тексттеги ойдун урунтуу учурларын көрсөтүү үчүн кандай план түзүлөт? 
Сүйлөм эмнеден түзүлөт?
Каалаган эле сөздү бириктирсек сөз айкашы боло алабы? 
....... ....... толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирет.
Синтаксис канча бөлүмдөн турат жана алар кайсылар? 
Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр өз ара кандай байланышат?
Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысына чекиттин ордуна илеп белгисин койсок болот? 
Илептүү сүйлөм кандай болот? 
Тууганчылыкты билдирген сөздөр кайсылар? 
Кайсы сөздүн жазылышы туура?  
Сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт?
Баш мүчɵлɵрдү кɵрсɵт?                                                                                                         
Кайсы варианттагы сөз туура жазылган? 
Сүйлөмдө ээнин алды кандай сызылат? 
Кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн саны?
Тыбышты билдирбеген тамгалар?
Тыбыш менен тамганын саны дал келбеген сөз?
 «Жаштык» деген сөздөгү үндүү жана үнсүздөрдүн саны канча?
Кыргыз тилиндеги муундардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү?
«Шайыр» деген сөздүн синоними?
Сөз түркүмдөрү кандай болуп бөлүнөт?
«-лар» мүчөсү кандай мүчө ?
Тилдин тыбыштык түзүлүшүн кайсы илим окутат?
Кыргыз тилинде канча тыбыш бар?
Уяң  үнсүздɵргɵ кайсы тыбыштар кирет?
Жаактын катышына карай үндүүлɵр кандай болуп бɵлүнɵт?
Жоон үндүүлɵргɵ кайсы тыбыштар кирет?
Тыбыштык түзүлүшү окшош бирок маанилери ар башка сɵздɵр кандай аталат?
Кыргыз тилиндеги сɵздɵрдүн жыйындысы эмне деп аталат?
Тилдин  тыбыштык  түзүлүшүн үйрөткөн илим эмне деп аталат?
Тыбыш деп эмнени айтабыз?
Таяк деген сөздө канча тамга канча тыбыш бар?
Үндүүлөр тилге карай кандай болуп бөлүнөт?
Кууш  үндүүлөргө кайсы тыбыштар кирет?
Орфография деген эмне?
Кыргыз тилинде канча тамга бар?
Кандай учурда туюк муун болот?
Тɵмɵнкү  сɵздɵрдүн кайсынысы синоним?
Карама-каршы мааниде айтылган сɵздɵр кандай аталат?
Өмүр деген сөз кайсы сөз түркүмүнө кирет?
Адамдардын күндөлүк турмушунда , административдик башкарууларда , мамлекеттик мекемелерде , ишканаларда колдонулуучу документтер (жазуу үлгүлөрү) кайсы стилге кирет? 
Мүчө деп эмнени айтабыз?
Мүчө маанисине карай кандай болуп бөлүнөт?
Маани берүүчү сөз түркүмдөрү канча?
Тууранды сөздөр, сырдык сөздөр кандай сөз түркүмдөрү?
Китеп, окуучу, тоо, гүл булар кайсы сөз түркүмүнө кирет?
Жалпы таандык мүчөнүн мүчөсү кайсы?
Зат атоочтор түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт?
Сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү кандай аталат?
Сөз жасоочу мүчөлөр кайсылар?
Таандык мүчө деп эмнени айтабыз?
Сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалган сөздөр?
Уӊгу деп эмнени айтабыз?
Сын атоочтор түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт?
Зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөр кайсы?
"Сабак"  деген сөз кайсы сөз түркүмүнө кирет?
Жак мүчө катышкан сөздү белгиле.
Тексттин эң кичине бирдиги эмне деп аталат?
Негизги ойду билдирип, тексттин мазмунуна коюлган ат эмне деп аталат? 
Тексттеги негизги ой менен тема байланышта болобу? 
Мекеним туулган жерден башталат. Бул сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар?
Биринчи жактын таандык мүчөсү?
Үчүнчү жактын таандык мүчөсү?
Экинчи  жактын таандык мүчөсү?
Географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу -лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кандай жазылат? 
Сүйлөмдү толукта. Жаныбарларга коюлган энчилүү аттар. Бир сөздөн же сөз айкалышынан тургандыгына карабастан, ...  менен башталып бирге жазылат. 
Көңүлдүн көпүрөсү – тил. Синтаксистик жактан тил деген сөз кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды?
Жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр булар кайсы сөз түркүмүнө кирет?
Заттын атын билдирип, ким? эмне? кимдер? эмнелер? деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү?


