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Кроссворд по предмету ""  на тему "Фiлологiчнi поняття (укр.)"
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По горизонтали
1. Роздiл мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови
5. Самостiйна частина мови, що вказує на дiю або стан предмета i вiдповiдає на питання «що робити», «що зробити»
6. Будова мови або роздiл мовознавства, що вивчає граматичну будову мови
10. Службова частина мови, яка разом з вiдмiнковими закiнченнями iменникiв, займенникiв i числiвникiв виражає вiдношення мiж словами у реченнi
12. Повна група виразiв, утворена за нормами мови з двох або бiльше повнозначних слiв, повязаних мiж собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матерiал номiнативної (знакової) функцiї в реченнi й поза ним
17. Змiнна звукова частина слова
18. Роздiл мовознавства, в якому вивчаються лексично неподiльнi поєднання слiв
20. Службова частина мови, яка служить для звязку однорiдних членiв речення та частин складного речення
21. Слова або сталi словосполучення, якi означують реалiї, що вийшли з ужитку й належать до старовини

По вертикали
2. Слово, вираз, граматична форма, якi застарiли й вийшли з загального вжитку. Але з певних причин у сучаснiй мовi архаїзми витiснились з активного вжитку iншими словами
3. Стислий писаний виклад змiсту чого-небудь
4. Словосполучення, у якому залежне слово вiдповiдає на питання додатка: кому чому кого чого
5. Особлива форма дiєслова, яка означає додаткову дiю, що супроводить головну, виражену дiєсловом, i вiдповiдає на питання що роблячи що зробивши
7. Роздiл лексикологiї, який вивчає термiни рiзних галузей знань
8. Словосполучення, у якому залежне слово вiдповiдає на питання обставини: коли як де скiльки
9. Другорядний член речення, який пояснює слово зi значенням дiї або ознаки, виражає якiсно-означальну характеристику дiї, стану чи позначає, за яких обставин вiдбувається дiя, вказує на спосiб, мiру або ступiнь вияву дiї або ознаки
11. Троп, який полягає у поясненнi одного предмета через iнший, подiбний до нього, за допомогою компаративної звязки, тобто єднальних сполучникiв: як, мов, немов, наче, буцiм, нiби та iн
12. Лiнiйнi вiдношення в системi мови, обєднують одиницi мови в їх одночаснiй послiдовностi
13. Слова й живомовнi звороти, властивi мовi людей певного фаху
14. Роздiл граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиницi мови
15. Обовязковi данi, якi мають бути в кожному документi певного виду для визнання його дiйсним
16. Позанормативний елемент лiтературної мови, що має виражену дiалектну вiднесенiсть
17. Частина мови, яка замiнює iменник у реченнi. Вказує на предмети, ознаки, кiлькiсть, але не називає їх
19. Iсторично сформована й загальноприйнята система правил нацiональної мови щодо способiв передачi мовлення на письмi, яка поряд iз пунктуацiєю становить правопис певної мови
22. Будова мови в її iєрархiчнiй спiввiднесеностi, за якою одиницi нижчих рiвнiв використовуються для будови одиниць вищого рiвня

