Кыргыз тили 9-класс

Тил жөнүндөгү илим эмне деп аталат?
Диалект деген эмне? 
Фонетика эмне жөнүндө окуутуучу илим? 
Орфография деп эмнени айтабыз?
Адабий тилдеги сөздөрдү туура айтуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы 
Лексика деп эмнени айтабыз?
Антоним сөздөрдү тапкыла 
Айтылышы бирдей, мааниси ар башка болгон сөздөр 
Синонимдер деп эмнени айтабыз?
Грамматика канча бөлүмдөн турат?
Уңгуга уланган сөздүн кошумча бөлүгү
сөз жасоонун канча түрү бар
Маани берүүчү сөздү белгиле
Кыргыз тилиндеги маани берүүчү сөз түркүмдөрү канча?
Сын атооч сөздөр эмнени билдирет? 
Тексттеги жаңы ойдун башталышы эмне деп аталат?
мурунку сүйлөмдө айтылган ой кийинки сүйлөмдөрдө толукталып өркүндөп отурса байланышуунун кайсы түрүнө кирет?
Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм айкындооч мүчөнүн катышына карай кандай болуп бөлүнөт? 
Баш жана айкындооч мүчөлөрдүн катышуусу аркылуу түзүлгөн сүйлөм эмне деп аталат? 
Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай канча түргө бөлүнөт? 
Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай кандай  түргө бөлүнөт? 
Маданий иш-чара, белгилүү күнгө, компанияларга арналган тапшырмаларды аткарууга багытталган токтомдун кайсы түрүнө кирет? 
Токтом эмнеге жазылат? 
Пландаштырылган иштердин, берилген тапшырмалардын аткарылышы, кызматка жана илимий изилдөөгө байланыштуу иш сапарлардын жыйынтыгы тууралуу иш кагазы эмне деп аталат? 
Отчёт кимдин наамына жазылат? 
Мазмуну боюнча отчёт канча түргө бөлүнөт? 
Мазмуну боюнча отчёт кандай болуп бөлүнөт? 
Мезгилдүү иштер отчету эмнеге арналып жазылат? 
Кептин негизги стилдери:
Кептин стили деген... 
Газета-журналдардын, радио-теле берүүлөрдүн тил өзгөчөлүгүнүн стили: 
Баяндоочтун тобуна таандык болуп айтылган айкындооч мүчө эмне деп аталат 
Бышыктооч баяндооч менен байланышта болуп кыймыл аракеттин кайдай белгилерин көрсөтөт? 
максат бышыктооч кандай суроолорго жооп берет
Сын-сыпат бышыктооч эмнени билдирет? 
Мен, сен, ал, биз, силер, сиз - бул сөздөрдүн сөз түркүмүн белгиле 
Чакчыл түрмөк өз алдынча турганда  кандай синтаксистик милдетти аткарат? 
Бирдей суроолорго жооп берип, сүйлөмдө бирдей милдет аткарып, бирибири менен байламталар же интонация аркылуу байланышкан сүйлөм мүчөлөрү эмне деп аталат? 
Эмне үчүн бала адамга да, айбанга да, канаттууга да таттуу болуп калды экен?)Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн тап? 
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү канчага бөлүнөт? 
Сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөргө кандай тыныш белгилери коюлат?
Сө...үз, кеч ... . Бул сөздөдөргө туура келген тамгаларды белгиле
Ал эми, анткени менен. Бул сөздөр кайсы кызматчы сөздөргө кирет? 
Бир өңчөй мүчөлөр эмне аркылуу байланышат? 
Мен сабакка шашып жөнөдүм, бирок кечигип калдым. Жогоруда белгиленген  сөз кайсы кызматчы сөздөрдүн кайсы түрүнө кирет? 
Ээ кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетине кирет? 
Көп маанилүү сөздөрдү белгиле. 
Кыргыз тилиндеги бир тутумдуу сүйлөм грамматикалык түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө карай канча түргө бөлүнөт? 
Толук сүйлөмдөр менен катышта туруп гана сүйлөмдүк касиетке ээ болгон сүйлөм эмне деп аталат? 
Кемтик сүйлөмдөр эмнени билдирет?
Илимий стилде аныктама, түшүнүк, теориялык жоболор өз табиятына жакын, ырааттуу, системалуу чагылдырылса эмне деп аталат? 
Публицистикалык стилдин милдети? 
Публицистикалык стилди тап? 
Публицистикалык стилде кайсы каражаттар колдонулат? 
Макала максатына карай кандай болуп бөлүнөт? 
Публицистикалык стилдеги,  мисалды белгилеңиз. 
Аналитикалык  кабар  деп  эмнени  айтабыз?
ММК чечмелегиле 
Кемтик сүйлөм түзүлүшү боюнча канчага бөлүнөт? 
Толук сүйлөмдү белгилеңиз
Кемтик сүйлөм грамматикалык табияты боюнча канчага бөлүнөт? 
Баш мүчөлөргө кайсылар кирет? 
Сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? 
Баяндооч түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт? 
Ээ менен баяндооч бирдей формада колдонулса экөөнүн ортосуна сызыкча ... 
Сызыкча туура коюлган сүйлөмдү белгиле. 
Аныктооч кайсы суроолорго жооп берет? 
Бышыктоочтун түзүлүшунө карай бөлүнүшү… 
Бирөөнү жамандап келген адамды үйүңө жакын жолотпо. Сүйлөмдүн толуктоочун тап.
Табыш жөндөмөдө турган ат атоочту белгиле.
Татаал сөздү белгиле
Сүйлөмдү түзүүчү каражаттарды белгиле
Орун тактоочу белгиле
Белгиленген сөздүн аткарган милдетин белгиле. Мугалим-мөмөлүү дарак.
Кооз деген сөздө канча тыбыш бар?
Илимий стилдеги чыгармаларды белгиле?
Сөз айкаштары канчага бөлүнөт?
Асман деген сөздүн синонимдерин тап?

