ІМЕННИК
1.Морфологія - це розділ науки про мову, що вивчає:
а слова як частини мови;
б члени речення;
в слова, їх значення, походження, вживання.
2. Вкажіть ряд із іменниками тільки середнього роду:
а замазура, радість, вогонь;
б голубеня, вікно, верховіття;
в невдаха, плакса, білоручка.
3. Визначте пункт , у якому допущено помилки у вживанні кличного відмінка:
а Олексію, Ганно, Оленко, Наталю;
б людино, парубче, морозе, вітре;
в радосте, мама, матінка, батько.
4. Морфологічними ознаками іменника є:
а рід, час;
б відміна, число, час;
в рід, число, відмінок
5. Знайдіть помилку у вживанні іменника:
а шістдесят п'ять ножиць;
б двісті п'ятдесят шість міліметр;
в двадцять тисяч п'ятсот сімдесят центнерів.
6. Визначте" зайвий" ряд:
а сорок, вісімсот, п'ятдесят три;
б вісімсот чотири, сто вісім, дев'ятий;
в вчотирьох, п'ятеро, трійка.
7. Знайдіть мовленнєву помилку в перекладі:
а далёкая Сибирь- далека Сибір;
б головная боль- головний біль;
в горячая печь- гаряча піч.

8. Визначте ряд іменників, які можна віднести до певних відмін:
а граблі, шосе, Альпи, ворота;
б цуценя, волокно, суддя, пеньок;
в дорога, поле, вода, Суми, журі .

9. Знайдіть пункт, у якому представлені іменники всіх груп ( твердої, м' якої, мішаної):
а імунологія, газета, груша;
б ніж, миша, груша:
в лисиця, насіння, рілля.

10. Усі слова є іменниками в рядку
а кав'ярня, кава, праця
б слон, слоненятко, слоновий
в білявка, біль, білявий

11. Лише в однині вживаються всі іменники рядка
а горище, радість, блакить
б молодь, бензин, катер
в Чигирин, чай, слава

12 У якому рядку всі іменники належать до чоловічого роду
а рояль, дриль, жаднюга
б шлях, честь, рукопис
в тюль, дріб, сон

13. Лише в множині вживаються усі іменники рядка
а роки, Альпи, окуляри
б сторіччя, висівки, піжмурки
в фінанси,дебати, макарони

14. Не відмінюються усі слова рядка
а маестро, казино, село
б журі, какаду, вікно
в купе, ситро, резюме
15. Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку
а рейс, кілограм, підручник
б вагон ,Лондон, гектар
в Іран, апостроф, світогляд

16. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку
а дуб, гай, ключ, вітер
б мармур, прогрес, Буг, протон
в сон, цукор. воонь, Байкал

17. У якому рядку іменники належать тільки до жінчого роду
а Чилі, Кюсю, сестра
б відповідь, лівша, знання
в Іванка, бабуся, путь

18. Форму лише однини мають усі іменники рядка
а приказка, парфуми, шахи
б розповідь, ліс, пальто
в олія, пісок, вата

19. До першої відміни належать усі іменники рядка
а свіча, шия, химера
б калюжа, рік, плече
в руша,зброя, місто

20. До третьої відміни належать усі іменники в рядку
а кабза, водоймище. Дівчатко
б північ, любов, мати
в ведмежа, дівча, янголя
21. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
а такс..ст, реч..татив, Брат..слава
б бр..танець, федерац..я, Пак..стан
в к..нджал, соц..аліст, Мадр..д
22. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
а пар.., в..тамін, грац..озний
б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет
в інц..дент, б..сквіт, аж..отаж

23. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
а мас..овий, мот..о, піц..ерія
б ал..егорія, спагет..і, проф..і
в конфет..і, пен..і, проф..ес..ія

24. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
а рел..єф, мад..яр, Рішел..є
б т..юрбан, мантил..я, шампін..йон
в едел..вейс, бел..етаж, ал..труїзм

