Кыргыз тили 11-класс

Сөздөрдүн туура жазылган катарын тапкыла?
Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн эӊ алгачкы автору ким? 
Аягы з менен аяктаса, уӊгуга с, ч менен башталган мүчө уланса, сөз кандай жазылат? 
Кайсы вариантта энчилүү ат ката жазылган?
Кайсы варианттагы асты сызылган сөз туура жазылган?
Кайсы варианттагы энчилүү аттардын ортолоруна сызыкча коюлушу керек?
Кайсы варианттагы энчилүү аттарга сызыкча ашыкча?
Кайсы варианттагы асты сызылган сөз кичине тамга менен жазылышы керек?
Кайсы варианттагы асты сызылган сөз ката жазылган болушу мүмкүн?
КММАЖогорудагы аббревиатуранын туура чечилиши кандай?
Кайсы варианттагы сөздөр туура ташымалданган?
Кайсы катардагы өздөштүрүлгөн сөздөрдө орфографиялык ката бар?
Кайсы варианттагы сөздөрдө сызыкчага тиешелүү ката бар?
Илимий стилде кандай сөздөр арбын колдонулат?
Илимий стилде кандай сүйлөмдөр басымдуулук кылат? 
Илимий стилге мүнөздүү белгилер кайсылар? 
Кайсыл сүйлөм илимий стилге кирет?
Публицистикалык стилде эмнелер жазылат
Публицистикалык стилди эӊ көп колдонгон кесип ээлери?
Берилген сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысы публицистикалык стилде жазылган эмес?
Публицистикалык стиль кимге арналып жазылат? 
Иш кагаздары кандай түрлөргө бөлүнөт?
Расмий иш кагаздарына кайсылар кирет? 
Жеке адамдарга тиешелүү иш кагаздары кайсылар? 
Расмий-иштиктүү стилге мүнөздүү белгилер кайсылар? 
Сүйлөшүү стилинин өзгөчөлүктөрү? 
Сүйлөшүү стилине мүнөздүү болгон жаргондор, диалектизмдер дагы кайсы стилде колдонулат? 
Көркөм стиль кимдерге багытталат? 
Көркөм стилде эмнелер жазылат? 
Көркөм стилдеги чыгарманын негизги максаты эмне? 
Шамал менен сызып жетсем элет жер,Гүл кучактап адыр-түзүӊ, белестер.Гүл кучактап мени көздөй чуркашты,Терегиӊдин аркасынан теректер - деген саптар аркылуу автор эмне ой айткысы келген?
Төмөндөгү сөз айкаштарынын кайсылары көркөм стилге таандык?
Илимий стилге мүнөздүү тил каражаттары:
Илимий стилге мисал:
Конспект, рефераттын стили:
Мектептеги илимий стилге ылайык практикалык иштер:
Техникалык илимий иштердин, окуу китептеринин, монографиялык эмгектердин жазуу стили
Публицистикалык стилге мүнөздүү белгилер
Газета-журналдардын, теле-радио берүүлөрдүн тил өзгөчөлүгүнун стили
Газеттик, журналдык макала, кабарлар.Стили:
Публицистикалык стилге мисал:
Публицистикалык стилде элге белгилүү эмгек адамы туурасында баяндалып жазылган түрү
Жөргөмүштүн адам турмушундагы заттарга салыштырып көрсөк да бекем болуп чагат
“_______________деп коркпо, жалган билимден корк,______________ бардыгы ошондо.
К.Юдахин:”_________________деген дайыма кыймылда болот.Жер сырын геолог билет.  Тил сырын филолог билет._____________десенер анын сыры уламдан улам ачыла берет”,-деп айткан.
Углеводдор _________________________негизги булагы:
Биз ушундай________________этектен, _______________________ жакадан алган кезде бири-бирибизге жардам бербегенде качан беребиз?Бош калтырылган жерлерге кайсы сөздөр  келиши керек?
Жумшартылып же тергелип айтылган туюнтма кайсы сүйлөмдө берилген?
Иреге  - босого
Асман – көк
“колукту, байбиче, келинчек, түгөй, жар”-бул сөздөр эвфемизм боло алабы?
Узун –кыска
Кайсы вариантта оксюморон  камтылган?
Контексттик антоним сөздөр камтылган макалды тапкыла?
Берилген сөздөрдүн кайсынысы энантиосемияга кирет?
Анын көктөн издегени жерден табылып, маанайы көтөрүлдү. Сүйлөмдөгү кайсы сөздөр антоним болуп эсептелет?
Колдонуудан чыгып эскирген сөздөр:
“Уруят” деген архаизмдин азыркы варианты кайсы катарда бериилген?
Архаизм сөздөр:
Согуштук ишке байланыштуу историзмдер:
Публицистикалык стилде эмнелер жазылат?
Берилген сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысы публицистикалык стилде жазылган эмес?
Сүйлөмдүн ээси кайсы жөндөмөдо турат?
Сүйлөмдүн ээси кандай роль аткарат?
Баяндоочтун милдетин көпчүлүк учурда кайсы сөз түркүмү аткарат?
Ээ менен баяндоочтун ортосуна кайсы учурда сызыкча коюлат?
Ачуу- душман, акыл- дос.Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээсин тапкыла?
Менин көзүм жетип турган бир гана нерсе бар мен талыкпай изденемКайсы тыныш белгиси коюлбай калды?
Кайсы вариантта тыныш белгилери туура эмес коюлган?
Кайсы сүйлөмдө көп чекит коюлбайт?
Кайсы сүйлөмдө сызыкча туура эмес коюлган?
“Гүлсарат” социалдык планда өтө курч жазылган чыгарма.Сызыкча кайсыл жерге коюлат?
Үнсүздөрдүн алга карай өзгөрүп айтылышына дуушар болгон сөздөр:
Тыбыштар жумшарып айтылган сөздөр?
Тыбыштык жагынан өзгөрүлүп айтылып кабыл алынган сөздөр?
“ч” тыбышы жалаң туура жазылган сөздөр:
Жалаң кошмок сөз түрундогү энчилүү зат атоочтор кайсы вариантта берилген?
Кайсы катардагы сөздөрдүн  бардыгы туура жазылган?
Кайсы сүйлөмдө орфографиялык ката бар?
Кайсы вариантта орфографиялык ката бар?
Кайсы катардагы географиялык аталыштардын бардыгы туура жазылган?


