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1.Кыргыз орфографиясынын кандай эрежелери бар?
2. Иш кагаздарынын стилине кайсы иш кагаздары кирет?
3.Эсептик, жамдама, чамалама сан атоочторго кайсылар кирет?
4. Топ, бөлчөк, иреттик сан атоочторго кайсылар кирет?
5.Басым жөнүндө түшүнүк?
6.Эмгек ырларына кайсылар кирет?
7. Арыз, тил кат, ишеним кат иш кагаздарынын кайсы түрүнө кирет?
8. Иш кагаздарын талаптары кайсылар?
9. Кыргыз тилинде тууранды сөз деген эмне?
10. Этиштин чактары канчага бөлүнөт?
11.Кыргыз тилинде сырдык сөзгө кайсы сөздөр кирет?
12.Кыргыз тилинде кайсы сөздөр жандоочторго кирет?
13.Байламта деп эмнени айтабыз?

14.Бөлүкчөлөргө кайсы сөздөр кирет?
15. Модалдык сөздөр деген эмне?
16.Кыргыз тилиндеги фразиологизмдер?
17.Синоним, антоним, омоним жөнүндө түшүнүк?
18.Эпикалык чыгармалар деп эмнени айтабыз?
19.Дидактикалык чыгармалар?
20.Этиштин
ыңгайлары
ыңгай,максат-ниет ыңгай)?

(Шарттуу

ыңгай,

каалоо-тилек

21. Морфология илими эмнени окутат?
22. Р.Шүкүрбековдун “Тоо элинин баатыры” повести кайсы
тарыхый окуяга арналган?
23. “Үч баатыр” жөнүндөгү ырды ким жазган?
24. А.Токтомушевдин чыгармачылыгы?
25.Этиштин мамилелери деген эмне?
26. Т.Касымбековдун чыгармачылыгы?
27. Мифтер жана легендалар?
28.К.Маликовдун чыгармачылыгы?
29.Арман ырларына кайсылар кирет?
30.Уңгу деп эмнени айтабыз?
31. Фонетика эмнени үйрөтөт?
32.Орфоэпия эмнени окутуучу илим?
33. Лексика деп эмнени айтабыз?
34. Этиштин өзгөчө формалары (Атоочтуктар)?
35. Муун жана анын түрлөрү?

36. Кыргыздар кайсы алфабитти колдонушкан эмес?
37. М.Алыбаевдин чыгармачылыгы?
38.Кыргыз элинде макалдардын тарбиялык орду?
39. Кыргыз тилинде көп маанилүү сөздөрдөргө кайсылар кирет?
40. Неологизм сөздөрүнө кандай сөздөр кирет?
41.Татаал сүйлөм деген эмне?
42.Архаизм сөздөрүнө кайсы сөздөр кирет?
43.Бышыктооч сүйлөмдүн кайсы мүчөсү?
44.Этиштин өзгөчө формалары (Чакчылдар)?
45.Үндүү тыбыштар кайсылар?
46.Үнсүз тыбыштар кайсылар?
47.Карама-каршы маанидеги сөздөр деп эмнени айтабыз?
48.Тилдеги жаңыдан пайда болгон же жаңы мааниге
колдонула баштаган сөздөр деп эмнени айтабыз?

өтүп

49.Кыргыз тилиндеги татаал сөздөрдүн кандай түрлөрү бар?
50.Кызматчы сөздөр деп эмнени айтабыз?
51.Кош жана кошмок сөздөргө кайсылар кирет?
52.Бириккен сөздөр кайсылар?
53.Этиштин өзгөчө формалары (Кыймыл атооч)?
54.Сөздөрдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшү?
55.Кыскартылгын сөздөргө кайсылар кирет?
56.Кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын кайсы сөз түркүмү
билгизет?
57.Тактооч деп эмнени айтабыз?

58.Диалект деген эмне?
59.Мүчөнүн кандай түрлөрү бар?
60.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили качан кабыл
алынган?
61.Кыргыз тилинде канча сөз түркүмдөрү бар?
62.Сүйлөм түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт?
63.Тарыхый сөздөргө кайсы сөздөр кирет?
64. Жөнөкөй сүйлөм деген эмне?
65.Сын атоочтун даражалары кайсылар?
66.Атама сүйлөм деген эмне?
67.Жайылма сүйлөм деген эмне?
68.Сүйлөм айтылыш максатына карай канчага бөлүнөт?
69.Сүйлөм мүчөлөрү кайсылар?
70.Жөндөмө мүчөлөрү деп эмнени айтабыз?
71.Ээ менен баяндооч сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрү?
72.Айкындооч мүчөлөр жөнүндө түшүнүк?
73.Жазуунун түрлөрү?
74.Синтаксис деп эмнени айтабыз?
75.Сөз айкашы жөнүндө түшүнүк?
76.Ат атооч жөнүндө түшүнүк?
77.Орхон Енисей жазуулары?
78. А.Осмоновдун поэзиялары кайсылар?

79.Кептин стилдери деген эмне?
80.Кыргызча-орусча“ сөздүктү ким түзгөн?
81.Р.Шүкүрбековдун
“Тоо элинин баатыры” повести кайсы
тарыхый окуяга арналган.
82.Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастаны кайсы доорду
чагылдырат?
83. Махмуд Кашкари “Диван
тууралуу жазган?

Лугат
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84.Элдик оозеки чыгармаларга кайсылар кирет?
85. Кожожаш баатыр ким болгон?
86. Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы?
87. Кенже эпосторго кайсылар кирет?
88.“Манас” эпосун кимдер изилдеген?
89.“Акыр заман”, “Терме санат ” чыгармалары кимге таандык?
90. Калыгул Бай уулунун чыгармалары?
91. Арстанбек Буйлаш уулунун чыгармачылыгы?
92. “Жаңыл Мырза” поэмасынын автору ким?
93. А.Токомбаевдин калемине таандык чыгармалар кайсылар?
94. Ажар чыгармасын ким жазган?
95. М. Элебаевдин чыгармачылыгы?
96. Ж.Турусбеков деген ким болгон?
97. Ж.Бөкөнбаевдин чыгармалары кайсылар?

98.“Тоо балдары”, “Биздин замандын кишилери” романдарын ким
жазган?
99.Каныбек кайсы романдын каарманы?
100.“Балбай” поэмасы кимдин калемине таандык?
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1. Гласные звуки в кыргызском языке.
2.Согласные звуки в кыргызском языке.
3.Что такое предложение.
4. Простое предложение.
5.Окончания множественного числа.
6. Аффиксы принадлежности.
7. Аффиксы единственного числа.
8. Аффиксы множественного числа.
9. Окончания табыш жөндөмө (винительного падежа).
10.Окончания илик жөндөмө(родительный падеж).
11. Окончания барыш жөндөмө (дательный падеж).
12. Окончания жатыш жөндөмө(местный падеж).
13. Окончания чыгыш жөндөмө (исходный падеж) .
14. Имя прилагательнное.
15. Степени сравнения прилагательных (Салыштырма даража).
16. Превосходная степень (Күчөтмө даража).
17. Положительная степень (Жай даража).
18.Сложное предложение(татаал сүйлөм).
19. Разряды числительных в кыргызском языке.
20. Порядковые числительные (иреттик сан атооч)
21. Числительные приблизительного подсчета (Чамалама сан атооч).
22. Разряды местоимений (Ат атоочтун бөлүнүшү).
23. Залоги глагола (Мамиле этиштер).

24 Послелоги ( Жандооч ).
25. Количественные числительные (эсептик сан атооч).
26. Собирательные числительные (Жамдама сан атооч).
27. Порядковые числительные (Иреттик сан атооч).
28. Дробные числительные (Бөлчөк сан атооч).
29. Словосочетание(Сөз айкашы).
30. Вопросительные местоимения (Сурама ат атооч).
31. Определительные местоимения ( Аныктама ат атооч).
32. Отрицательные местоимения (Тангыч ат атооч).
33. Частицы (Бөлүкчөлөр).
34.Союзы (Байламталар).
35. Ударение (Басым).
36. Глагол (Этиш).
37. Междометие (Сырдык сөздөр).
38.Подражательные слова (Тууранды сөздөр).
39. Времена глагола (Этиштин чактары).
40. Окончания атооч жөндөмө (именительный падеж.)
41. Имя существительное (Зат атооч).
42. Наречие (Тактооч).
43. Деепричастие (Чакчыл).
44. Причастие ( Атоочтук).
45. Образа действия (Кыймыл атооч).
46. Наклонения глагола (Этиштин ыңгайлары).

47. Притяжательные местоимения (Таандык ат атооч).
48. Антонимы, синонимы, омонимы.
49. Вопросительные местоимения (Сурама ат атооч).
50. Отрицательные местоимения (Тангыч ат атооч).
51. Указательные местоимения (Шилтеме ат атооч).
52. Неопределенные местоимения (Күдүк ат атооч).
53. Творчество Жусупа Баласагуни.
54. В каком году был принят закон о Государственном языке?
55. Какие произведения написал Махмуд Кашгари.
56. Пословицы и поговрки кыргызского народа.
57. Трудовые песни кыргызского народа. “Оп майда”
58. Трудовые песни кыргызского народа. “Бекбекей”
59. Трудовые песни кыргызского народа. “Шырылдаң”
60. Сказки кыргызского народа. Жомоктор
61. Кто написал эпоса “Манас”?
62. Из скольки частей состоит эпос “Манас”?
63. О ком говорит в своем стихотворении “Россия” поэт А. Осмонов.
64. Биография А.Осмонова.
65. Последнее произведение Ч.Айтматова.
66. Кто автор романа “Тавро Кассандры”?
67. Главный герой повести “Первый учитель”?
68. Место действия повести “Белый пароход”?

69. С кем сбежала Жамиля ( героиня повести “Джамиля”)?
70. О каком животном идет речь в повести “Прощай, Гүлсары!”?
71. Биография Токтогула Сатылганова.
72. Сколько залогов в кыргызском языке?
73. Взаимно-совместный залог (Кош мамиле) .
74. Возвратный залог (Өздүк мамиле).
75. Наклонения глагола (Этиштин ыңгайлары)
76. Повелительное наклонение (Буйрук ыңгай ).
77.Изъявительное наклонение (Баяндагыч ыңгай).
78. Собирательные местоимения (Жалпылагыч ат атооч).
79.Возвратные местоимения (Өздүк ат атооч).
80. Простые глаголы (Жөнөкөй этиш).
81.Времена глагола (этиштин чактары).
82.Будущее время (келээр чак)
83. Прошедшее время (өткөн чак)
84. Наречие времени (Мезгил тактооч)
85. Наречие места (Орун тактооч)
86.Наречие образа или способа действия( Сын-сыпат тактооч)
87. Наречие количества меры (Сан-өлчөм тактооч)
88.Творчество К.Жантөшева.
89.Творчество К.Баялинова .
90.Творчество Тоголок Молдо.
91.Творчество Төлөгөна Касымбекова.

92.Творчество Жоомарта Бөкөнбаева.
93.Кем была Бүбүсара Бейшеналиева?
94. Кто автор первого “Алиппе”.
95. Виды конноспортивной игры кыргызского народа.
96.Игры кыргызского народа
97. Творчество Ж.Турусбекова.
98. Роман “Кыямат”
99. Кыргызские песни о любви (Сүйүү ырлары).
100. Фольклорные произведения кыргызского народа.
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