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М азм у и у
1. Кыргыз тилиндеги тыбыш жана тамгалар женунде
жалпы маалымат.
2. Ундуу тыбыштар, алардын белунушу. Сингармонизм
закону (Ундуулердун ээрчишуусу)
3. Унсуз тыбыштар, алардын белунушу.
4. Муунга ажыратуу езгеч елу гу
5. Кыргыз тилиндеги басымдын езгечелугу.
6. Ташымалдоонун тартиби
8. Кыргыз лексикасынын баюу жолдору.
Сездун лексикалык, грамматикалык мааниси жана
кеп манилуулугу.
7. Омонимдер, алардын турлеру, пайда болуу жолдору
жана колдонуу
8. Синонимдер, алардын турлеру, пайда болуу жолдору
жана кепте колдонуу
9. Антоним сездеру, алардын турлеру, пайда болуу
жолдору жана маанилик е згеч елу гу
10 Фразеологизмдер, анын мунездуу белгилери жана
турлеру
11 Илимий стилдин езгечелугу
12 К е р ке м стилдин езгечелугу
13 Публицистикалык стилдин езгеч елугу
14 Расмий иш кагаздары, алардын турлеру
15 Расмий эмес иш кагаздарын колдонуу
16 Сездун негизги белуктеру. Уцгу жана муче.
17 Сез жасоо жана сез езгертуу айырмалуулугу. Унгу
жана муче.
18 Сездердун тузулушуне карай белунушу. Татаал
сездер жана алар женунде жалпы маалымат
Татаал сездердун жазылышы.

19 Зат атоочтун кептук саны, таандык мученун
жалганышы, жак муче менен езгеруш у жана
женделуш у.
20 Сын атоочтун заттык мааниде колдолунушу.
Сапаттык жана катыштык сын атоочтор
21 Сан атоочтун жазылыш жана айтылыш езгеч елу гу
22 Ат атоочту колдонуу жана анын ж ен дел у ш у
23 Этиш жана анын морфологиялык белгилери.
Этиштин е зге ч е формалары.
24 Тактоочтор жана анын турлеру.
25 Тууранды сездер, алардын кепте колдонулушу.
26 Сырдык сездер, алардын турлеру.
27 Кызматчы сездер, алардын кепте колдолунушу.
Байламталар, жандоочтор жана белукчелер.
28 Модалдык сездер, алардын кептеги ролу
29 Сез айкашы, анын турлеру.
Сез айкашы менен суйлемдердун байланышуу
жолдору
30 Суйлем жана анын турлеру жана андагы тыныш
белгилер.
31 Суйлем жана анын турлеру.
Суйлем мучелеру.
32. Суйлем ге муче боло албаган сездер, алардагы
коюлуучу тыныш белгилер
33 Жалпылагыч сез.
Бир е ц ч е й мучелер.
34, С уйлем дердун белунушу. Толук жана кемтик суйлем
Жалан жана жайылма суйлем.
35, Ж е н е к е й суйлем.
Татаал суйлем жана анын турлеру.
Татаал с у йл ем дер дегу тыныш белгилер.
36 Тел жана бетен сез.
37, Тике жана кыйыр сез.
Цитатаны колдонуу.
38 Интонациянын кептеги ролу.
39 Тыныш белги коюу эрежелери.
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