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№ Басылганы Бети Окуш керек

1. Абдувалиева 2-б. Абдуллаева

2. тексттин 20-б. текстти

3. теп-тегиз 25-б. тептегиз

4. сан атооч + зат атооч 37-б. сын атооч + зат атооч

5. ү 83-б. щ

6. чарчачу 90-б. чарчоочу

7. ички кандай сезими 90-б. кандай ички сезими

8. … б тыбышы п тыбышына өтүп айтылат 
(клуб-клуп). Жазууда буга жол берилет.

91-б.
б тыбышы п тыбышына өтүп айтылат (клуб-
клуп). Жазууда буга жол берилбейт.

9. Эрежеде …жазууда жол берилет 92-б. Жазууда жол берилбейт

10. Мүчө уңгуга уланганда гана лексикалык 
мааниге ээ болот.

107-б. Уңгуга  мүчө уланганда, сөздүн формасын же 
лексикалык маанисин өзгөртө алат.

11. Мүчөлөргө мүнөздөмө берүүдө:
- нин; - и; -дөн мүчөлөрү деп берген.

114-б. Баштапкы формасын берүү керек:
- нын; - ы; - дан

12. ат чабуу, улак тартуу оюндары 120-б. ат чабыш, улак тартыш оюндары

13. Эненин тили менен сүтү баланын 
өмүрүнүн ачкычы.

132-б. Эненин тили менен сүтү – баланын өмүрүнүн 
ачкычы.

14. Аткулак 142-б. ат кулак
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