
Кыргыз тили жана кеп маданияты боюнча модулдук суроолору 

 

1- модулдун суроолору  

1. Адабий тил деп эмнени айтабыз? Улуттук тилдин айырмасы эмнеде? 

2. Орфоэпия эрежеси эмне үчүн керек? 

3. Адабий тилдин калыптанышына эмненин ролу чоң? 

4. 1.Б. Н. Головин кептин сапаттарын эмнеге таянып бөлүштүргөн? 

5.  Б. Н. Головин кептин кандай сапаттарын бөлүп көрсөтөт? 

6.  М. Р. Львов кептин кандай сапаттарын аныктайт? Ал кептин сапаттарын кандай 

багытта изилдеген? 

7. Л. А. Введенская менен Л.Г. Павлованын эмгегинде кептин сапаттары кандай 

багытта каралган? 

8. С. Ж. Мусаевдин эмгегинде кептин кандай сапаттары изилдөөгө алынат? 

9. Сенин оюңча, кептин кайсы сапаттарын негизги деп эсептөөгө болот? 

10.  Жогорудагы сапаттарга дагы кайсыларды кошууга болот? 

11. Кеп маданияты деп эмнени айтабыз?  

12. Кептин тууралыгы деп эмнени айтабыз? 

13.  Кептин тууралыгы тилдик норма менен кандай байланыштуу? 

14.  Тилдик норма деген эмне? 

15. Норманын кандай структуралык типтери бар? 

16.  Норманын ар бир тибине мүнөздөмө бер. 

17.  Гезит-журналдардан, радио жана телевидениеден норманын бузулушуна мисал тап. 

Табылган мисалда кайсы норма бузулган? Эмне үчүн? 

18. Кыргыз адабий тилинин нормаларынын такталышынын эмне кереги бар?  

19. Кеп байлыгын өзүңдүн аныктамаң аркылуу туюнт. 

20. Кеп байлыгынын кандай компоненттери бар? 

 

2-модулдун суроолору 

1. Тил жарды болушу мүмкүнбү? 

2. Орус тили дайыма эле азыркыдай бай болду беле? Анын өнүгүшүнүн себеби 

эмнеде? 

3. Кыргыз тилинин байлыгын өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Жогоруда 

айтылгандарга сен эмне кошумчалай аласың? 

4. Кеп байлыгына эмне кедерги болот? 

5. Көчөдө, үйдө айтылган кептердин байлыгына байкоо жүргүз. Талдап жаткан 

кебиңде кеп байлыгынын кайсы түрлөрү кандай өнүккөн?  

6. Кептин орундуулу деген эмне? 

7. Кептин орундуулугунун кандай мааниси бар? 

8. Кеп орундуулугу кандай бөлүнөт? 

9. Кептин орундуулугунун ар бир түрүнө мүнөздөмө бер. 

10. Кеп орундуу болуш үчүн кандай шарттар керек? 

11. Кеп орундуулугуна эмне кедерги болот? 

12. Кеп орундуулугунун бузулушуна массалык маалымат каражаттарындагы, көчөдөгү 

жана үйдөгү кептерден мисалдарды тап, аларды талда. 

13. Кептин тазалыгына жолтоо болуучу көрүнүштөрдү санап бер. 

14. Таза тил болушу мүмкүнбү? 



15. Тилди тазартуу үчүн эмне сунуш кылмак элең? 

16. Кепте чет сөздөрдү кандай колдонуу керек? 

17. Күнүмдүк турмуштагы кептерден кеп тазалыгына байкоо жүргүз. 

Кеп көркөмдүгү 

18. Кептин көркөмдүгү - анын таасирдүүлүгүнүн өбөлгөсү. 

19. Көркөмдүк жана элестүүлүк. 

20. Көркөмдүктү камсыз кылуучу шарттар. 

 

 


