Кыргыз тили 8-класс

Текст болуу үчүн кандай закон ченемдүүлүктѳр керек?
Тексттин эң кичине бирдиги кайсы?
Тексттин композициялык-структуралык бѳлүктѳрү кайсылар?
Тексттин темасы деген эмне?
Орундуу кайталоо канча максатта колдонулат?
Тилибиздеги функционалдык стилдер кайсылар?
Илимий стилге мүнѳздүү белгилер?
Публицистикалык стилдин колдонулуу чѳйрѳсү?
Расмий иш кагаздары кайсылар?
Аңгеме, жомок, уламыш, адабий чыгармаларда колдонулган кептин түрү?
Ой жүгүртүүнүн мүнѳздүү белгилери?
Сүйлѳм айтылыш максатына карай канчага бѳлүнѳт ?
Айтылуучу ойду тактоо, бышыктоо жана кѳркѳмдүгүн арттыруу  максатында колдонулган кайталоо кандай аталат?
Орфоэпия кандай илим?
Жыйналыштын жүрүшү жазылган документ…
Заттардын, заттык мааниде колдонулган сѳздѳрдүн сын-сыпатын, санын, иретин, касиетин билдирүүчү айкындооч мүчѳ.
Төмөнкү сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшүнүн кайсынысы туура?
Сөз түркүмдөрүн грамматиканын кайсы бөлүмү үйрөтөт?
“Көңүл буруңуздар, бир нече мүнөттөн кийин кикбоксинг боюнча дүйнөлүк чемпионаттан түз берүүнү баштайбыз”. Сүйлөмдөгү публицистикалык стилдин кайсыл түрү:
Публицистикалык стилде элге белгилүү эмгек адамы туурасында кеңири баяндалып жазылган түрү:
Илимий стилге мисал чыгармалар:
Кыргыз тилине көп сөздөрү кирген тилдер:
Окулган текст боюнча ой жүгүртүп өз алдынча жазылган тексттин аталышы:
Тил - ... куралы. Көп чекиттин ордуна коюлуучу сөз:
Жарды деген түшүнүктү билдирген фразеологиялык бирдик:
Фразеологизмдер:
Диалогго көбүнчө мүнөздүү стиль :
Сүйлөшүү стилине мүнөздүү чөйрө:
Сүйлөшүү стилинин негизги милдети :
Мимика, жаӊдоо, сырдык сөздөр өзгөчө каражаты болуп саналган стиль:
Макалды тапкыла:
Кыргыз тили кирген дүйнө жүзүндөгү тилдердин тобу:
Оозеки тил менен жазма адабий тилдин айырмасы:
Адабий тил менен диалектилердин байланышы:
“Кыргыз лексикологиясы” (1959), “Кыргыз диалектологиясы” (1971), аттуу белгилүү эмгектердин автору:
Диалектилик сөздөр:
Челек, тукум, меш, көш.  Бул сөздөр таандык болгон диалекти:
Морфологиялык жол менен жасалган термин сөздөр:
Араб тилинен кабыл алынган сөздөр:
Тыбыштык жагынан өзгөрүлүп айтылып кабыл алынган сөздөр:
Башка тилдерден сөзмө-сөз которуу жолу менен байыган сөздөр:
Илимге-билимге байланыштуу орус тилинен кабыл алынган сөздөр:
Орус тилинен кирген сөздөр: Искусствого байланыштуу:
Араб тилинен кабыл алынган сөздөр :
Эртеси Жапар Үкөбай... ээрчитип, талаа жумушуна чыкты. Көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчө:
Сын атоочтун морфологиялык составына карай бөлүнүшү:
Сын атоочтун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү:
Сын атоочтун морфологиялык белгилери :
Президент өтө маанилүү документке тез кол койду. Сүйлөмдөгү татаал сын атооч : 
Адабий тил деп эмнени айтабыз?
Кайсыл жылдан тартып жана кайсыл гезиттин чыгышы менен кыргыз адабий тили калыптана баштаган?
Кыргыз адабий тилинин түзүлүшүндө кайсыл диалекти маанилүү ролду ойногон?
Лексика деген эмне?
Кесиптик сөздөр деген эмне?
Кыргыз лексикасын байытуучу булактар?
Фразеологизмдер деген эмне?
Фразеологизмдер башка тилдерге сөзмө-сөз которулабы?
Татаал сөздөрдүн түрлөрү кайсылар?
Этиштин  ыӊгайлары кайсылар?
Аркылуу мамиленин мүчөлөрү кайсылар?
Тексттин темасы эмнелерден турат?
Текстте бир ойдун бүтүшү менен экинчи ойдун башталышы? 
Орунсуз кайталоо эмнеден улам пайда болот?
Кептин канча түрү бар?
Баяндоо менен сүрөттөө текстте бир учурда колдонулабы?
 “Күн кечтеп баратат. Аялдамада эл толтура. Бир сааттан бери автобус жок. Шашкан адамдар улам саатын карап тынчсызданышууда” деген сүйлөмдө кептин кайсыл түрү колдонулду?
“Менин атам узун бойлуу, көк көздүү, ак жуумал, жайык бет, ачык жүздүү, кайраттуу, камкор, чынчыл, даанышман адам.” – деген сүйлөмдө кептин кайсыл түрү колдонулду?
Адамды сапаттарын сүрөттөдө кайсыл сөз түркүмү активдүү колдонулат?
Тактооч кандай сөз түркүмү?
Төмөнкү сөздөрдөн тактоочторду тапкыла!
Жөнөкөй тактоочтор кандай болуп бөлүнүшөт?
Тактоочтор түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт?
дын ички сезимин жана айбанатка карата эрктик мамилени билдирген сөздөр кандай сөздөр деп аталат?
Сырдык сөздөр сөз түркүмдөрүнүн кайсыл түрүнө кирет?
Сырдык сөздөр сүйлөмдө сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарабы?
Этиштин өзгөчө формаларын (түрүн) тапкыла?
Атоочтуктар кайсыл мүчөлөр аркылуу жасалат?
Чакчылдарды кайсы мүчөлөр уюштурат?
Кыймыл атоочту кандай мүчөлөр уюштурат?


