Кыргыз тил 10-класс

Тексттин мүнөздүү белгилери: 
Тексттин эң кичине бирдиги: 
Кептин түрлөрү: 
Илимий стилге мүнөздүү тил каражаттары: 
Публицистикалык стилге мүнөздүү белгилер
Биз дем алыш куну Чункурчак жайлоосуна бардык. Сүйлөмдөгү кептин түрү:   
Расмий иштиктүү стилдин түрлөрү:
Кептин стили деген... 
Иш кагазына мүнөздүү белгилер: 
Тексттин түзүлүшүнүн мүнөздөмөсү: 
Тексттеги ойду…аныктайт: 
Тексттеги абзац деп … аталат. 
Берилген темада өз алдынча чыгармачылык менен жазылган тексттин аталышы: 
Тексттеги сүйлөмдөрдүн байланышы: 
Кептин функционалдык стилдери: 
Илимий стилге мисал чыгармалар: 
Кептин формалары: 
Ой жүгүртүү текстинин негизги белгилери: 
Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр: 
Каратма сөз катышкан сүйлөм:
 «Мунуң, балам, жакшы иш болбоду»-деген сүйлөмдө каратма сөздөр? 
Адамдын ички сезимин билдирген же айбанатка карата айтылган сөздөрдүн сөз түркүмү: 
Сырдык сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү:
Сырдык сөздөр: 
Сүйлөмдөгү сырдык сөз билдирген                                                                                                           Ушу балага катуу айтып койдум ээ, кап.  
Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөм: 
Сырдык сөз бар сүйлөм: 
Сүйлөмдөгү айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн ар кандай мамилесин билдирген сөз же сөз айкашы: 
Киринди сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе… коюлат: 
Сүйлөмдөгү киринди сөздүн тузулушун белгиле-Сиз эртең айылга барасызбы- Албетте. 
Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдү белгиле:  
Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр: 
«Гүлдөй бер, Кыргызстаным! Күнөстүү тоонун боорунда».  Сүйлөмдө грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөз: 
Сүйлөм мүчөлөрүнүн сүйлөмдү уюштуруудагы мааниси, ролу боюнча бөлүштүрүлүшү: 
Кечинде, көз байланган учурда, аттарды жайдактап агытыштыАсты сызылган сөздөрдүн мүнөздөмөсү: 
Сөздөрдүн өз ара байланышынын бөлүнүшү: 
Багыныңкы сүйлөмдүн баш сүйлөмгө карата алган орду:
Сөздөрдүн өз ара байланышынын бөлүнүшү:  
Татаал сүйлөмдүн түрлөрү: 
«Келсеңер, кетебиз». Сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү боюнча түрү:  
Тең байланыштагы салыштырма татаал сүйлөм: 
Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм: 
Тең байланыштагы татаал сүйлөм:
Баш сүйлөм деп… аталат. 
Баш сүйлөмү бар сүйлөм: 
Баш мүчөлөр… 
Багыныңкы сүйлөм … ар түрдүү кырдаалын билдирет 
Бектемир жол тайгак болгондуктан, жай бастырып келе жатты.Сүйлөмдөгү багыныңкы сүйлөм:  
Жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан бирдей даражада болбой уюшулган сүйлөм: 
Ал кеткен соң, күнөөкөрдүн айласы кетти Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрү:  
Мен машинаны кайрыганча, Адилет чуркап кетти. Багыныңкы сүйлөмдүн түрү: 
«Аба ырайы бир калыпта турбай, суук күчөй баштады».Сүйлөмдө себеп багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу жана анын формасы: 
Максат багыныңкы сүйлөм: 
Шарттуу багыныңкы сүйлөм: 
Карама-каршы багыныңкы сүйлөм: 
 «Кычан кош кубаныч жүрөгүн туйлатып, далайга чейин уктабады».  Сүйлөмдүн мааниси боюнча түрү:  
“ Күндүн көзү ачылып, сабалап жааган мөндүр басылгандай, бөлмө ичи тынчый түштү”. Сүйлөмдө салыштырма багыңкы сүйлөмдүн баяндоочу жана анын формасы: 
“Кайда”, “каерде”, “кайдан” деген суроолорго жооп берген сүйлөм: 
Сан-өлчөм багыныңкы сүйлөм... сан- өлчөмүн билдирет 
Бир өңчөй багыныңкылуу татаал сүйлөм: 
Бир өңчөй эмес көп багыныңкылуу татаал сүйлөм: 
Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдүн түрлөрү: 
Күчөтүү маанисин билдирүүчү бөлүкчөнүн жазылышы: 
Жолсуз, белгисиз деген сөздөрдө өзгөрүп жазылган тыбыш: 
Туура жазылган сөздөр: 
Айбанат куштардын энчилүү аттары кандай  тамга менен башталып,  кантип жазылат:  
Сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилеринин коюлуш принциптери: 
Жөнөкөй сүйлөмдүн аягына коюлуучу тыныш белгилери: 
Түшүндүрмө мүчөлөрдөгү тыныш белгилери туура коюлган сүйлөм: 
Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөм: 
Кыйыр сөздүү сүйлөм: 
Туура жазылган сүйлөм: 
Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү болуп жүргөн географиялык аттардын кыргыз тилинде жазылышы: 
Тыныш белгилеринин коюлушу жөнүндө эрежелердин жыйындысы: 
Рысбектин уулу инженер- механиктин окуусун окуп жатат:    Алды сызылган сөздөрдүн мүнөздөмөсү:  
Татаал синтаксистик бирдиктеги сүйлөмдөр өз ара кандай байланышат?
Ээни баяндооч жак, сан боюнча ээрчийт. Бул кайсы байланыш? 
Башкаруу байланышындагы сөз айкаштарын тапкыла? 
Ээни баяндооч жак, сан боюнча ээрчийт. Бул кайсы байланыш?


