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КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ сабагы боюнча окуу-методикалык 

комплекси жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик стандартынын талаптарына 

ылайык түзүлгөн. 
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Окутуучунун анкетасы 

Окутуучунун 

аты, жөнү 
Турпанова Жылдыз Асыранбековна 

Сабактын 

аталышы 

Кыргыз тили жана адабияты, Манас таануу 

Электрондук 

дареги/ URL 

jyldyztur@mail.ru        jyldyzturpanova@gmail.com 

Кызматы Педагогика илимдеринин кандидаты. Мамлекеттик жана расмий тилдер 

кафедрасында доцент 

Базалык билими Жогорку билимдүү. 1989-1994-жылдары Ж.Баласагын атындагы КМУУнун 

кыргыз филологиясы факультетинде окуп, кыргыз тили орус мектептеринде 

бөлүмүн бүтүргөн. 

Адистиги. Филолог.  Окутуучу 

 

 

Башка 

мекемелерде 

иштөө 

2016-2017- окуу жылында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы III 

баскычтагы мектеп-лицейинин директору 

2011-жылдан 2017-жылга чейин “Таалим-Форум” коомдук фондунда 

котормочу болуп иштеген. 

2011-жылдан 2017-жылга чейин К.И.Скрябин атындагы КУАУнун 

Агротехникалык колледжинде окутуучу,предметтик-циклдик комиссиянын 

төрайымы 
1996-жылдан 2011-жылга К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык 

университетинде Кыргыз, орус тилдер кафедрасынын улуу окутуучусу катары 

үзгүлтүксүз педагогдук кесипте эмгектенген. 

1995-1996-жылдары Бишкек шаарындагы №54 орто мектебинде иштеген, 

1994-1995-окуу жылы Бишкек ш., №73 мектепте кыргыз тили жана 

адабияты сабагынын мугалими болуп иштеген. 

1993-1994-окуу жылы 4-курста окуп жаткан мезгилде Бишкек ш., №38 

мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп эмгек 

жолун баштаган.  

Предметтик же 

ага окшош 

тармактарда 

иштөө стажы 

Жалпы ишмердүүлүгү: 29 жыл 

Педагогикалык ишмердүүлүгү: 25 жыл 

 

 

 

 

Илимий-изилдөө 

ишмердүүлүгү 

предметтик же 

ага окшош 

тармактарда 

22 илимий-методикалык макалалары жарык көргөн. 

Негизги илимий эмгектери:  
1. Кыргыз орфография эрежелеринин айрым маселелери. – Б.: 1993, – С. – 59 

2. Кыргыз орфография эрежелеринин кээ бир маселелери. – Б.: КАУ, 2003. – 296-

299- бб. 

3. Көркөм котормонун теориялык маселелери. - Б.: КАУ, 2004. – 114-116 бб. 

4. Ч.Айтматовдун  «Жамийла» повести менен О.Султановдун «Ак жол, көк асман»  

повесттеринин ортосундагы адабий типологиялык  байланыш. – Б.: КАУ, 2004. – 

214-216 

5. Интерактивдүү методду колдонуу жолу менен кыргыз тилин үйрөтүү. – Б.: 2009, 

- 113-116-бб. 

6. “Жаңыл” драмасын окутуу. КАУнун жарчысы № 5 (16).    – Б.2009. – 389-391-бб. 

7. “Манас” эпосу академик В.И.Жирмунскийдин изилдөөсүндө. – Б., 2009. – 176-

178-бб. 

8. Т.Абдумомуновдун “Абийир кечирбейт” драмасын окутуу. – Б., 2009. – 415-418-

бб. 

9. Кейс – кырдаалга ылайык талкуу интерактивдүү окутуунун бир бутагы. – Б., 

2010. – 154 -156-бб. 

10. Элдик педагогика – кыргыз элинин оозеки чыгармаларынын үлгүлөрүндө. 

Вестник КНАУ № 2 (18) 7-8 октября, 2010. – Б. – 139-141-бб. 

11. Драмалык чыгармаларды окутуунун илимий-методикалык негиздери. – Б.: 

Ж.Баласагын  атындагы КУУ, 2011. – 200-204-бб. 

12. Интерактивдүү метод менен Т.Абдумомуновдун “Абийир кечирбейт”  драмасын 

окутуу. – Б., 2011. – 140-142-бб. 
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13. Сүйлөм мүчөлөрүн интерактивдүү метод менен окутуу. КУАУнун жарчысы. – 

Б.2011. 

14. Драмалык чыгармалардагы     конфликттер. – Б. 2012 

15. Драмалык чыгармаларды окутуунун    өзгөчөлүктөрү жана  көйгөйлөрү.– Б. 2012. 

16. Мектепте драмалык чыгармаларды проблемалык, көркөм окуу,  аңгемелешүү 

методдору аркылуу   окутуу. – Б. 2012. 

17. Окуу программаларындагы, окуу китептериндеги драмалык чыгармалардын 

орду жана ролу. – Б. 2012. 

18. Драмалык чыгармаларды интерактивдүү окутуунун ыкмалары. – Б. 2012. 

19. Жалил Садыковдун «Манастын уулу Семетей» драмасын 7-класста окутуу. – Б. 

2012. 

20. М.Байжиевдин «Төрт адам» драмасын окутуу. – Б.2012. 

21. Драмалык чыгармаларды окутуунун жолдору. – Б.:КМУ,2012. –Чыг.3. 

 –204-207-бб. 

22. Кыргыз адабиятын окутуунун жолдору. – Б.: КУАУ, 2016.  

Илимий жана 

кесипкөйлүк 

коомдордо 

мүчөлүгү 

2011-жылдан 2018-жылга чейин “Таалим-Форум” коомдук фондунда Эл 

аралык Кристенсен Фондунун (АКШ)  долбоорлору боюнча котормочулук, 

редактордук кызматтарды аткарган. 

Р.Отунбаеванын демилгелери фондунун “Билим кербени”  менен 

биргеликте мектеп окуучуларынын экологиялык билимдерин өркүндөтүү 

максатында Бишкек шаарынын мектептеринде интерактивдүү лекцияларды 

окуган. 

 

 

 

 

 

Сыйлыктары 

жана 

сертификаттары 

                                        Сыйлыктары: 

           Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн мыктысы 

1. Кыргыз билим берүү академиясынын билимин жогорулатуу курсунун «Ардак 

Грамотасы»  2003-жыл. 

2. Профсоюздун борбордук комитетинин «Ардак Грамотасы»  2006-жыл. 

3. К.И.Скрябин атындагы КАУнун гидротехникалык техникумунун «Ардак 

Грамотасы»  2006-жыл. 

4. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетинин  «Ардак 

Грамотасы»  2010-жыл. 

5. К.И.Скрябин атындагы КАУнун Агротехникалык техникумунун «Ардак 

Грамотасы»  2010-жыл. 

6. КРнын Президентине  караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук 

комиссиясынын «Ардак Грамотасы»  2010-жыл. 

7. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин «Ардак Грамотасы»  2012-

жыл. 

8. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 

Агротехникалык колледжинин «Ардак Грамотасы»  2012-жыл. 

9. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 

Агротехникалык колледжинин «Ардак Грамотасы»  2013-жыл. 

10. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 

Агротехникалык колледжинин «Ардак Грамотасы»  2015-жыл. 

11. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 

Агротехникалык колледжинин «Ардак Грамотасы»  2016-жыл. 

                   Сертификаттары: 
1.Кыргыз тилин орус мектептеринде окуткан окутуучулардын 

квалификациясын  жогорулатуу курсу. Кыргыз билим берүү академиясы. 

Бишкек, 2003.  № 0197.                     

2.GTZ Германиялык коомунун техникалык кызматташтык долбоорунун  

сертификаты «Борбордук Азиядагы агрардык сектордогу жетектөөчү 

адистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу» курсу.  Бишкек, 

2006-ж. 

3. Манас–Түрк Университетинин сертификаты. Бишкек, 2007. № 0025 

4. Кыргыз билим берүү академиясынын окутуучулардын квалификациясын 

жогорулатуу курсунун сертификаты. Бишкек, 2007.  № 0151 



5. «Холистикалык илимди изилдөө» аттуу Эл аралык жайкы мектептин 

катышуучусунун сертификаты. Кристенсен фонду(АКШ) жана Таалим-

Форум коомдук фонду. Чоң-Кемин.15-22-июль, 2011 

6. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 

Агротехникалык колледжинин «Колледждин окутуучуларынын 

квалификациясын жогорулатуу курсунун» алкагында уюштурулган 

«Окутуунун интерактивдүү методдору» программасы боюнча курсунун 

сертификаты.  Сертификат №9,17-20-апрель, 2012-ж. 

7. Курсы повышения преподавателей «Проектирование образовательных 

программ на основе компетентностного подхода колледжа». Сертификат ОФ 

«Академия высшего образования «Teach Ex». Бишкек. 08-10 октября, 2014 г. 

 

 

 

Башка иштердин 

жүргүзүлүшү 

 “Мекеним - Кыргызстан” аттуу мультимедиалык программаны 

иштеп чыгарган команданын мүчөсү;  

 Кыргыз тили боюнча мультимедиалык программанын редактору 

www. Kyrgyztiltaalimforum.kg   

 Балдарга арналган “Жан баштык” боёмо китептин автору; 

  “Таалим-Форум” коомдук фондунда балдарга арналып чыгарылган 

“Билгим келет” китептер сериясынын редактору,  

 Кенже жана тестиер балдарга арналып чыгарылган түстүү жана 

боёмо китептердин редактору; 

 КР Билим берүү жана илим министрлиги басып чыгарган “Наристе” 

китебин калыпка салган; 

 “Кыргызстандын жандуу жаратылышы” китебин которгон, 

редакциялаган; 

 “Карегимде Мекеним” сериясындагы даректүү тасмалардын 

тексттерин калыпка салган; “Кочкор”, “Ала-Бука”, “Чаткал”, “Ат-

Башы” (режиссеру Т.Мураталиев) 

 “Кайберендин изи менен”, “Жагымдуу шаар” тасмаларынын 

тексттерин которгон; 

 “Айтыш фильм” киностудиясы тарткан (режиссеру 

Д.Тилепберген) “Ыйык мейкиндик”, “Көчмөн элдин музыкасы”, 

“Кол өнөрчүлүк” тасмаларынын текстин которгон ж.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сабактын анкетасы 

Сабактын коду Б.1.1. 
Сабактын аталышы Кыргыз тили жана адабияты, Манас таануу 
Сабактын көлөмү 

ECTS кредит менен 
240 саат  8 кредит 

Сабактын семестри 

жана окуу жылы 
2018-2019-окуу жылы  

1-2-3-4 семестр 
Сабактын максаты Кыргыз тили жана адабияты башка окуу предметтери сыяктуу 

студенттердин дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырат, ошондой эле 

турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга жардам берет. 

Студенттердин кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча таалим-

тарбия алышы, аны практикада колдоно билиши, кыргыз тилин окутуунун 

максатын аныктайт. Окутуу процессиндеги жогоруда аныкталган максаттар 4 

компоненттин негизинде ишке ашырылат: 

1.Билим берүүчүлүк компоненттин максаты – лингвистикалык жана 

филологиялык илимдин негиздерин таанып-билүү аркылуу студенттердин 

кругозорун кеңейтүү жана кыргыз элинин сүйлөө маданиятын терең 

өздөштүрүүгө жетиштүү. 

2. Өркүндөтүүчүлүк компоненттин максаты – кыргыз тили брюнча 

өздөштүргөн билимин андан ары тереңдетип өнүктүрүү, тил табиятына жана 

көркөм сөз өнөрүнө болгон кызыгуусун арттыруу. 

3. Тарбиялык компоненттин максаты – кыргыз элинин көркөм өз өнөрүнүн бай 

казнасы менен тааныштыруу, аларды элдик каада-салтын, үрп-адатын адеп-

ахлагын, коомчулук алдындагы адамдык парзын адабий тексттерде көркөм 

берилиши аркылуу элдик рухий дүйнонү таанытуу, улуттук аң сезимин 

өнүктүрүү. 

4. Практикалык компоненттин максаты – кыргыз тилинин практикалык курсу 

жана сүйлөшүү, жазуу ишмердүүлүгү боюнча алган билгичтиктерин, 

көндүмдөрүн, баалуулуктардын турмуштун ар түрдүү кырдаалдарында колдоно 

билүү. 

Ал эми кыргыз тилин үйрөтүүдөгү негизги максаттар төмөндөгүдөй 

милдеттердин ишке ашырылышын көздөйт. 

1.Турмуштук кырдаалдар боюнча сүйлөшө турган жана окула турган 

тексттердин тематикаларын аныктоо; 

2.Тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, лексикалык, 

грамматикалык) аныктоо; 

3.Билим берүүнүн гумандаштыруу процессине басым жасоо. 

4. Мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана 

ишмер мамилеге басым жасоо. 

5. Билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган социалдык 

жактан активдүү инсанды тарбиялоого багыт берүү. 

 
Сабакка чейинки 

пререквизиттер 

Студенттердин мурда алган билимдерин өркүндөтүү 

Сабак аралык байланыштар 

Сабактан кийинки 

постреквизиттер 

Кырдаалга жараша сүйлөшүүгө үйрөнөт 

Текстке фактологиялык жана концептуалдык суроолорду түзүү жөндөмү өсөт 

Тилдик көнүгүүлөр аркылуу туура сүйлөө кебин жана жазуусун калыптандырат 

Этномаданий лексикаларды өздөштүрөт 

Адисттик лексикаларды өздөштүрөт 

Чыгармаларды талдоо аркылуу көз карашы калыптанат 

 
Сабакты окутуунун 

жыйынтыгы 

Билим берүү процессинде жогорку окуу жайларында кыргыз тили 

жана адабияты окутулуп келе жатат. Азыркы мезгилге  чейин Кыргызстанда 

кыргыз тилинде сүйлөбөгөн кыргыз атуулдарына, орус же чет тилинде сүйлөгөн 

улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси актуалдуу. Ошондуктан, 

программабызда берилген материалдар бир кыйла жеңилдетилип, кеңейтилип,  

студенттердин өз алдынча ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил 

каражаттарынын таасирдүүлүгүн, образдуулугун өздөштүрүү максатын 

көздөгөн практикалык иштерге көп орун берилди. Грамматикалык материалдар 



болсо окутуу материалдарынын маанисин түшүнүүгө каражат катары 

колдонулат. Мындан сырткары студенттердин теориялык билимдерин 

практикада колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, б.а. окутуунун 

практикалык багытын күчөтүү максатында, байланыштуу кепке да кыйла көңүл 

бурулду.  

 
Баалоонун усулдары Студенттин  өз алдынча ишин уюштуруунун негизги принциби болуп, 

студенттин аналитикалык, практикалык жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн 

калыптандырууга негизделген комплекстүү ыкма болуп саналат. 

Модулдук-рейтинг системасы боюнча студенттердин өз алдынча 

иштери бардык дисциплиналар боюнча 20 баллга бааланат. Өз алдынча иштерге 

болгон көзөмөл дисциплинанын окутуучусу тарабынан окуу процессинин 

графиги боюнча ишке ашырылат. Студенттин өз алдынча ишинин жыйынтыгы 

жыйынтыктоочу текшерүү иштеринин алдында бааланып эске алынышы керек. 

Студенттер өз алдынча иштерди баалоо критериялары менен алдын ала тааныш 

болушу зарыл. Өз алдынча иштин көлөмү жана татаалдыгы пландаштырылган 

көлөмгө жана татаалдыкка, о.э дисциплинанын өзгөчөлүгүнө ылайык аткарылат.  
Пайдаланылган 

адабияттар 

НЕГИЗГИ АДАБИЯТТАР 

1. Ашырбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы –Б., 2001-ж. 

2. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили -Б.,1996-ж. 

3. Иманалиев С. Кыргыз тилинин справочниги –Б.,2010-ж.  

4. Кыгрыз адабий тилинин грамматикасы –Б. 2002-ж. 

5. Кыргыз орфрграфиясынын эрежелери. –Б., 2008-ж. 

6. Токтоналиев К. Кыргыз тили, -Б., 1996-ж.  

7. Тургамбаева А.С., Усекова А.А. Кыргыз тили –Б., 2004ж.  

 

КОШУМЧА АДАБИЯТТАР 

1. А.Акматалиев Кыргыз адабиятынын тарыхы. 1-3т. –Б.,1999ж.  

2. Абылкасымов Р., Атышов К., ж.б.  Экономика.Энциклопедиялык окуу 

куралы.–Б.; 2003ж. 

3. Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. –Б, 2000ж  

4.  Асанканов А., Кыргыз тарыхы –Б., 2006ж. 

5. Ашырбаев Т., Ахматов Т. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. –

Б.,2005ж.  

6. Жусупов К. Кыргыздардын байыркы маданияты. –Б., 2006ж. 

7. Ибраев Э. “Тандалган чыгармалар”  -Б, 1999ж. 

8. Карасаев Х.К. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. –Б., 2009ж. 

9. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. –Б., 2002ж.  

10. Кыргыз жергеси энциклопедиясы. –Ф., 1990ж.  

11. Кыргыз көркөм адабиятынын сериясы 30-т. –Б., 2000ж.  

12. Кыргыз Республикасынын экономикасы. Котор. Мамажанов А., 

Рахманкулов К. –Б., КТМУ, 2007ж. 

13. Кыргыз энциклопедиясы – Б., 2000ж. 

 

Техникалык 

каражаттар 

Компьютер, ноутбук, проектор 

Окутуучунун аты, 

жөнү 
Турпанова Жылдыз Асыранбековна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Түшүндүрмө кат  

Курсту кыскача маалымдоо. 

Бүгүнкү  күндө тил аркылуу кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы 

сакталып, андан-ары саясий-социалдык абалы өсүп-өнүгүүдө. Билим берүү процессинде 

бала бакчалардан баштап жогорку окуу жайларында кыргыз тили мамлекеттик тил 

катарында окутулуп келе жатат. Азыркы мезгилге  чейин Кыргызстанда орус же чет 

тилинде сүйлөгөн улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси актуалдуу болуп келсе, 

бүгүнкү күндө кыргыз тилинде сүйлөбөгөн кыргыз атуулдарын кыргыз тилинде сүйлөтүү 

актуалдуу маселелердин бири болуп келет. Ошондуктан, бул программада берилген 

материалдар бир кыйла жеңилдетилип, кеңейтилип, кээ бир темаларга студенттердин өз 

алдынча ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил каражаттарынын 

таасирдүүлүгүн, образдуулугун өздөштүрүү максатын көздөгөн практикалык иштерге көп 

орун берилди. Грамматикалык материалдар болсо окутуу материалдарынын маанисин 

түшүнүүгө каражат катары колдонулат. Мындан сырткары студенттердин теориялык 

билимдерин практикада колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, б.а. окутуунун 

практикалык багытын күчөтүү максатында, байланыштуу кепке да кыйла көңүл бурулду.  

Курстун максаттары жана милдеттери: 

 

Кыргыз тили башка окуу предметтери сыяктуу студенттердин дүйнөгө болгон көз 

карашын калыптандырат, ошондой эле турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга 

жардам берет. 

Студенттердин кыргыз тили предмети боюнча таалим-тарбия алышы, аны 

практикада колдоно билиши, кыргыз тилин окутуунун максатын аныктайт. Окутуу 

процессиндеги жогоруда аныкталган максаттар 4 компоненттин негизинде ишке 

ашырылат: 

1.Билим берүүчүлүк компоненттин максаты – лингвистикалык жана филологиялык 

илимдин негиздерин таанып-билүү аркылуу студенттердин кругозорун кеңейтүү жана 

кыргыз элинин сүйлөө маданиятын терең өздөштүрүүгө жетиштүү. 

2. Өркүндөтүүчүлүк компоненттин максаты – кыргыз тили брюнча өздөштүргөн 

билимин андан ары тереңдетип өнүктүрүү, тил табиятына жана көркөм сөз өнөрүнө болгон 

кызыгуусун арттыруу. 

3. Тарбиялык компоненттин максаты – кыргыз элинин көркөм өз өнөрүнүн бай 

казнасы менен тааныштыруу, аларды элдик каада-салтын, үрп-адатын адеп-ахлагын, 

коомчулук алдындагы адамдык парзын адабий тексттерде көркөм берилиши аркылуу элдик 

рухий дүйнонү таанытуу, улуттук аң сезимин өнүктүрүү. 

4. Практикалык компоненттин максаты – кыргыз тилинин практикалык курсу жана 

сүйлөшүү, жазуу ишмердүүлүгү боюнча алган билгичтиктерин, көндүмдөрүн, 

баалуулуктардын турмуштун ар түрдүү кырдаалдарында колдоно билүү. 

Ал эми кыргыз тилин үйрөтүүдөгү негизги максаттар төмөндөгүдөй милдеттердин 

ишке ашырылышын көздөйт. 

5.Турмуштук кырдаалдар боюнча сүйлөшө турган жана окула турган тексттердин 

тематикаларын аныктоо; 



6.Тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, лексикалык, 

грамматикалык) аныктоо; 

7.Билим берүүнүн гумандаштыруу процессине басым жасоо. 

8. Мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана ишмер 

мамилеге басым жасоо. 

9. Билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган социалдык жактан 

активдүү инсанды тарбиялоого багыт берүү. 
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Курстун актуалдуулугу 

 

Бүгүнкү  күндө тил аркылуу кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы 

сакталып, андан-ары саясий-социалдык абалы өсүп-өнүгүүдө. Билим берүү процессинде 

бала бакчалардан баштап жогорку окуу жайларында кыргыз тили мамлекеттик тил 

катарында окутулуп келе жатат. Азыркы мезгилге  чейин Кыргызстанда орус же чет 

тилинде сүйлөгөн улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси актуалдуу болуп келсе, 

бүгүнкү күндө кыргыз тилинде сүйлөбөгөн кыргыз атуулдарын кыргыз тилинде сүйлөтүү 

актуалдуу маселелердин бири болуп келет. Ошондуктан, бул программада берилген 

материалдар бир кыйла жеңилдетилип, кеңейтилип, кээ бир темаларга студенттердин өз 

алдынча ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил каражаттарынын 

таасирдүүлүгүн, образдуулугун өздөштүрүү максатын көздөгөн практикалык иштерге көп 

орун берилди. Грамматикалык материалдар болсо окутуу материалдарынын маанисин 

түшүнүүгө каражат катары колдонулат. Мындан сырткары студенттердин теориялык 

билимдерин практикада колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, б.а. окутуунун 

практикалык багытын күчөтүү максатында, байланыштуу кепке да кыйла көңүл бурулду.  

Максаттары жана милдеттери: 

Кыргыз тили башка окуу предметтери сыяктуу студенттердин дүйнөгө болгон көз 

карашын калыптандырат, ошондой эле турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга 

жардам берет. 

Студенттердин кыргыз тили предмети боюнча таалим-тарбия алышы, аны 

практикада колдоно билиши, кыргыз тилин окутуунун максатын аныктайт. Окутуу 

процессиндеги жогоруда аныкталган максаттар 4 компоненттин негизинде ишке 

ашырылат: 

1.Билим берүүчүлүк компоненттин максаты – лингвистикалык жана филологиялык 

илимдин негиздерин таанып-билүү аркылуу студенттердин кругозорун кеңейтүү жана 

кыргыз элинин сүйлөө маданиятын терең өздөштүрүүгө жетиштүү. 

2. Өркүндөтүүчүлүк компоненттин максаты – кыргыз тили брюнча өздөштүргөн 

билимин андан ары тереңдетип өнүктүрүү, тил табиятына жана көркөм сөз өнөрүнө болгон 

кызыгуусун арттыруу. 

3. Тарбиялык компоненттин максаты – кыргыз элинин көркөм өз өнөрүнүн бай 

казнасы менен тааныштыруу, аларды элдик каада-салтын, үрп-адатын адеп-ахлагын, 

коомчулук алдындагы адамдык парзын адабий тексттерде көркөм берилиши аркылуу элдик 

рухий дүйнонү таанытуу, улуттук аң сезимин өнүктүрүү. 

4. Практикалык компоненттин максаты – кыргыз тилинин практикалык курсу жана 

сүйлөшүү, жазуу ишмердүүлүгү боюнча алган билгичтиктерин, көндүмдөрүн, 

баалуулуктардын турмуштун ар түрдүү кырдаалдарында колдоно билүү. 

Ал эми кыргыз тилин үйрөтүүдөгү негизги максаттар төмөндөгүдөй милдеттердин 

ишке ашырылышын көздөйт. 

5.Турмуштук кырдаалдар боюнча сүйлөшө турган жана окула турган тексттердин 

тематикаларын аныктоо; 

6.Тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, лексикалык, 

грамматикалык) аныктоо; 

7.Билим берүүнүн гумандаштыруу процессине басым жасоо. 

8. Мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана ишмер 

мамилеге басым жасоо. 

9. Билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган социалдык жактан 

активдүү инсанды тарбиялоого багыт берүү. 

 

 

 

 



Дисциплинанын көлөмү жана окуу ишинин түрү 

 

Окуу ишинин түрү Сааттардын 

саны  

Семестр  

I II II IV 

Дисциплинанын жалпы көлөмү 240 60 60 60 60 

Аудиториялык сабак 120 30 30 30 30 

 

Лаборатордук-практикалык сабак      

 

Практикалык (семинардык) сабак      

 

Студенттердин өз алдынча иштөөсү 90 30    

 

Жыйынтыктоочу текшерүүнүн түрү 

(зачет, экзамен) 

 1 2 3 4 
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Кыргыз тили жана адабияты курсу боюнча  жумушчу  программасы 

1-курс, 1-семестр үчүн 

№ Тема Сааттар-

дын саны 

 

Көрсөтмө куралдар, 

ТОК (ТСО) 

Студенттер ээ болуучу 

компетенциялар 

Адаб

иятт

ар 

Текшерүү 

формасы 

  саа

ты 

СӨ

И 

 

     

1. Кептик тема: Кыргыз 

жазуусунун тарыхы  

Грамматикалык тема: 
Кыргыз тилинин башка 

тилдерден айырмаланган 

өзгөчөлүгү. 

Көчмөн кыргыз 

цивилизациясы 

2 2  Сүрөттөр, видео-

слайддар, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор, 

магнитофон) 

Кыргыз жазуусу 

жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу  (ЖИК-1-

2)   

Кыргыз тилинин 

негизги 

өзгөчөлүктөрү.   

жана орду жөнүндө 

түшүнүп, ой 

пикирин айта 

билүү 

Көчмөн кыргыз 

цивилизациясы 

жөнүндө билимин 

өркүндөтүүсү 

1, 4, 

11. 

Суроо-жооп, 

дилбаян 

2. Кептик тема:  Мекеним  - 

Кыргызстан. 

Грамматикалык тема: 
Фонетика. Тыбыш жана тамга. 

Үндүү тыбыштардын 

бөлүнүшү. Сингармонизм 

закону 

2 2 Сүрөттөр, видео-

слайддар, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор, 

магнитофон) 

Мекеним – 

Кыргызстан 

жөнүндө жалпы 

маалыматка ээ 

болуусу 

(ИК-2) 

Фонетика. Кыргыз 

жана орус тилинин 

фонетикалык 

айырмачылыгын 

түшүнүү, 

үндүүлөрдүн 

үндөштүк законун 

табиятын 

өздөштүрүү 

1, 10, Баарлашуу  
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Элдик оозеки 

чыгармачылык жөнүндө 

маалымат  

 

Элдик оозеки 

чыгармачылыктын 

табиятын түшүнө 

билүүсү 

3. Кептик тема: Кыргыз 

Республикасынын 

символикалары: КРнын 

Гимни, Туусу, Герби, 

Конституциясы. 

Грамматикалык тема: Үнсүз 

тыбыштардын бөлүнүшү. 

Кенже эпостор: «Эр 

Төштүк», «Кожожаш» 

эпостору. 

2 2 Видео тасмалар,  

таблица,  сүрөттөр, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор) 

Мамлекеттик 

атрибуттар 

жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу 

(СИЖМК-1, ИК-2) 

Үнсүз 

тыбыштардын 

табиятын 

өздөштүрө билүүсү  

Кенже эпостор 

жөнүндө билимин 

өркүндөтө билүүсү 

22 Маектешүү,  

суроо-жооп 

4. Кептик тема: Баласагын 

шаары. Бурана мунарасы 

Грамматикалык тема: 

Басым, муун жана интонация 

Орто кылымдардагы адабий 

мурастар Ж.Баласагындын 

чыгармачылыгы  

2 2 Карточкалар. 

таблицалар 

Кыргызстандагы 

маданий эстеликтер 

жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу 

 (ИК-2, ЖИК-1-2) 

Басым, муун жана 

интонация 

тууралуу билимин 

өркүндөтүүсү 

Орто кылымдагы 

адабий 

чыгармалардын 

мазмунун билүүсү 

1, 

2,3. 

Аңгемеле-

шүү  

5.  Кептик тема: 

Кыргызстандагы ыйык жерлер 

Грамматикалык тема: 

Жөнөкөй жана татаал сөздөр 

2 2 Видео тасмалар,  

таблица,  сүрөттөр, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор) 

Кыргызстандагы 

ыйык жерлер 

жөнүндө билимге 

ээ болуусу 

Кош, кошмок, 

кыскартылган 

сөздөрдү ажырата 

билүүсү 

1, 2, 

14 

Сүрөттөө, 

баяндоо, 

сындоо 
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(кош, кошмок, кыскартылган 

сөздөр) 

Махмуд Кашгари өмүрү 

жана чыгармачылыгы 

М.Кашгаринин 

“Түрк сөздөрүнүн 

жыйнагы” жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуу 

6. Кептик тема: Көчмөн 

кыргыздардын турак жайы – 

боз үй 

Грамматикалык тема: 

Лексика. Лексиканын баюу 

жолдору 

Уламышка айланган 

акындар Асан Кайгы, Кет 

Буканын чыгармачылыгы 

2 2 Видео тасмалар,  

таблица,  сүрөттөр, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор) 

Көчмөн маданияты 

жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу 

Лексика жөнүндө 

түшүнүк. Кептин 

баюу жолдорун 

өздөштүрүү 

Уламышка 

айланган акындар 

жөнүндө 

маалыматка  ээ 

болуусу 

  

7. Кептик тема: Кыргыз 

элиндеги салт-санаа, ырым-

жырым жана алардын мааниси 

Грамматикалык тема: 

Синонимдер, антонимдер, 

омонимдер.  

Замана акындары. Калыгул 

«Акыр заман» Арстанбек 

«Тар заман».  

2 2  (ноутбук, проектор) Кыргыздын 

меймандостугу 

жөнүндө 

түшүнүккө ээ 

болуусу  

 (СИЖМК-1 ) 

Синоним, омоним, 

антонимдердин 

маанисин ажырата 

билүү, сөздүгү 

менен иштей алуу 

жөндөмдүүлүгү. 

Замана агымынын 

өкүлдөрү жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу 

13, 

23,  

Экскурсия 

боюнча 

аңгеме 

куруусу, 

жазма 

иштерин 

текшерүү  

8. Кептик тема: Улуттук тамак-

аштар  

2 2 Сүрөттөр, видео-

слайддар, 

карточкалар,  таблица,  

(ноутбук, проектор). 

Кыргыздын 

устукан тартуу 

маданиятын 

билүүсү.  

Фразеологизмдер-

дин маанисин 

түшүнө билүүсү  

24  Реферат, 

презентация 
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Грамматикалык тема: 
Фразеологизмдер. 

Фразеологиялык ширетме.  

Эл ырчылары: 

Б.Алыкуловдун сүйүү 

лирикалары 

Байыркы тамак-

аштарынын чыгыш 

тарыхын билүү 

Сүйүү лирикалары 

жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу 

 

9. Кептик тема: Улуттук 

кийимдер, ак калпак 

кыргыздын сыймыгы. Элечек, 

шөкүлө. 

 

Грамматикалык тема: 
Диалектизмдер  

 Эл ырчылары. Жеңижок 

“Аккан суу”, “Жалгыз тал”  

2 2 видео-слайддар, 

карточкалар. 

(ноутбук, проектор). 

Кыргыз элдик 

маданияты 

жөнүндө  

түшүнүктү айта 

билүү 

( ИК-2, ЖИК-1-2) 

Кыргыз тилинин 

диалектилик 

өзгөчөлүгүн аңдай 

билүүсү  

Жеңижоктун 

чыгармачылык 

өзгөчөлүгү 

тууралуу билимге 

ээ болуусу 

1, 14, 

23, 

17 

Суроо-жооп, 

дилбаян 

10. Кептик тема: Улуттук 

оюндардын турмуштагы 

мааниси. Күрөш, ат чабыш, 

кыз куумай, эр эңиш ж.б. 

Грамматикалык тема:  Сөз 

түркүмдөрүнүн бөлүнүшү. 

Токтогул Сатылгановдун 

өмүрү-чыгармачылыгы  

2 2 Сүрөттөр, видео-

слайддар (ноутбук, 

проектор). 

Кыргыз улуттук 

оюндарынын 

маанисин,  

негиздүүлүгүн 

түшүнө билүү.   

(ЖИК-1-2, ИК-2) 

Сөз түркүмдөргө 

бөлүштүрүүнүн 

маанисин аңдай 

билүүсү 

Токтогул 

Сатылгановдун 

чыгармачылыгы 

тууралуу билимге 

ээ болуусу 

17,15

,23 

Суроо-жооп, 

баарлашуу 

11. Кептик тема: Бата ырлары, 

алардын түрлөрү. Батадагы 

каалоо тилектер. 

2 2 Сүрөттөр, видео-

слайддар (ноутбук, 

проектор). 

Кыргыздардагы 

бата берүүнүн 

мааниси тууралуу 

билүүсү  

Зат атоочтун сан, 

жак, таандык жана 

жөндөмө мүчөлөр 

менен өзгөрүүсү 

1, 2, 

5 
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Грамматикалык тема: Зат 

атооч. Энчилүү жана жалпы 

зат атоочтор 

19-20-кылымдардагы 

кыргыз кол жазма 

адабияты. Жазгыч акындар 

Тоголок Молдо 

“Кемчонтой”   

(ЖИК-1-2) тууралуу билимге 

ээ болуу 

Жазма адабияттын 

түптөлүшү 

12. Кептик тема:. Кыргыз 

элиндеги кол өнөрчүлүк 

Грамматикалык тема: 
Кыргыз тилиндеги 

жөндөмөлөр. 

Молдо Кылыч “Чүй баяны” 

2 2 карточкалар. видео-

слайддар,(ноутбук, 

проектор) 

Кыргыз оймо-

чиймелеринин 

чечмеленишин 

билүү  

жөндөмдүүлүгү    

(ЖИК-1-2, ИК-2) 

Жөндөмө 

категориясын  

М.Кылычтын “Чүй 

баяны” 

чыгармасын талдай 

билүүсү 

15, 

17, 

Пикир 

алышуу, 

баарлашуу, 

баяндоо, 

жактоо. 

13. Кептик тема: Кыргызстандын 

жаратылышы 

Грамматикалык тема: Зат 

атоочтун жөндөлүшү,  

жакталышы. 

И.Арабаев кыргыз алиппеси 

2 2 Сүрөттөр, видео 

тасма, адабий 

чыгармалар, 

карточкалар, таблица 

Кыргызстандын 

жаратылышы 

тууралуу билимге 

ээ болуусу  

 (ЖИК-1-2, ИК-2) 

Зат атоочтун 

жөндөмө, жак 

категориясы 

тууралуу 

билимдерин 

бышыктоо 

И.Арабаевдин тил 

илимине кошкон 

салымы тууралуу 

билимге ээ болуусу 

1, 14, 

15, 

Баарлашуу, 

көнүгүү,  

таймащ. 

14. Кептик тема: Кыргыз элинин 

адамдарга берген сын-

сыпаттоосу  

  Сүрөттөр, таблица,  

слайддар, видеотасма. 

(ноутбук, проектор) 

Кыргыздын 

адамдарга болгон 

сын-сыпаттоосунун 

өзгөчөлүгү 

Сын атооч 

тууралуу алган 

1, 

8,9, 

Оозеки, 

суроо-жооп, 
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Грамматикалык тема: Сын 

атооч. Сапаттык, катыштык 

сын атоочтор 

Кыргыз профессионал 

адабияты  

К.Тыныстанов «Жаңыл 

Мырза» поэмасы  

тууралуу билимге 

ээ болуусу 

 (ИК -2, ЖИК-1-2) 

билимин 

өркүндөтүүсү 

“Жаңыл Мырза” 

поэмасынын 

эпостон 

айырмачылыгын 

аңдай билүүсү 

13, 

23 

жазуу 

иштери 

15. Жыйынтыктоо сабагы     (ИК -2, ЖИК-1-2)  8, 9, 

21 

Пикир 

алмашуу, 

суроо-жооп, 

дилбаян. 

   

Кыргыз тили жана адабияты курсу боюнча жумушчу программа, 1-курс, 2-семестр 

 

№     Тема  Сааттар

дын 

саны 

Көрсөтмө 

куралдар 

ТОК(ТСО)  

Студенттер ээ болуучу компетенциялар Адабият-

тар 

Текшерүү 

формасы 

Ко

нт

ак

т. 

С

Ө

И  
     

1. Кептик тема: 
Кыргызстандын өсүмдүктөр 

дүйнөсү 

Грамматикалык тема: 

Сын атоочтун даражалары 

 А.Токомбаев  - кыргыз 

совет адабиятынын 

2 2 Гезит-

журналдар, 

магнитофон 

 Кыргызстандын 

флорасы тууралуу 

билимге ээ болуусу 

(СИЖМК-1)  

Сын атоочтун 

даражалары 

тууралуу билимин 

өркүндөтө билүүсү 

“Таң алдында” 

романын талдай 

4, 5, Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 
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баштоочусу. «Таң 

алдында» романы  

билүү көндүмүнө ээ 

болуусу 

2. Кептик тема: Улуттук 

боштондук кыймыл  

Грамматикалык тема: Сан 

атооч анын бөлүнүшү 

К.Баялиновдун өмүрү 

чыгармачылыгы. «Ажар» 

повести  

2 2 Гезит-

журналдар, 

магнитофон, 

телерадио  

көрсөтүү 

өтүүлөрдөн 

үзүндү. 

(ноутбук, 

проектор) 

“Үркүндүн” чыгуу 

себептери жөнүндө 

маалыматка ээ 

болуусу (СИЖМК-1) 

 

Сан атоочтордун 

бөлүнүшү жана 

алардын 

даражалары, аларды 

туура жазуу 

көндүмүнө ээ 

болуусу 

“Ажар” повестин 

талдай билүү 

көндүмүнө ээ 

болуусу 

4, 8, 12, 

27, 28 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

3. Кептик тема: Адам менен 

табийгаттын байланышы 

 Грамматикалык  тема:  Ат 

атооч. Ат атоочтун 

бөлүнүшү. 

М.Элебаевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Узак 

жол» романы  

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар 

(ноутбук, 

проектор). 

  Айлана-чөйрө 

табийгат тууралуу көз 

карашын түптөө 

(ИК-2) 

 

Ат атоочтун сүйлөм 

түзүүдөгү маанисин 

түшүнүүсү 

“Узак жол” 

романына адабий 

талдоо жүргүзүүнү 

өздөштүрүүсү 

8, 9, 13 Ролдоштурулган 

оюн аркылуу 

4. Кептик тема: Суу – өмүр 

булагы. 

 Грамматикалык  тема:  
Этиш. Этиштин ыңгайлары 

жана чактары. 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар 

(ноутбук, 

проектор). 

  Суунун адамдын 

жашоосундагы 

мааниси тууралуу ой 

жүгүртө билүүсү 

(СИЖМК-1) 

Этиштин чак,  

ыңгай 

категорияларын 

ажырата билүүсү 

“Ажал ордунда” 

драмасынын 

8, 9, 13 Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кеби 
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Ж.Турусбековдун өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Ажал 

ордунда» драмасы  

негизги идеясын  

түшүнүү  

5. Кептик тема: 

Улуу Ата Мекендик согуш 

мезгили. 

 Грамматикалык тема: 
Этиштин мамиле 

категориясы 

Ж.Бөкөнбаев өмүрү жана 

чыгармачылыгы  

“Ажал менен ар намыс” 

поэмасы  

 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар 

(ноутбук, 

проектор). 

 1941-1945-

жылдардагы ата-

мекендик согуш 

тууралуу маалыматка 

ээ болуусу  

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

Этиштин мамиле 

категориясы 

тууралуу билимин 

өркүндөтүүсү 

“Ажал менен ар 

намыс” 

поэмасынын 

негизги идеясын 

түшүнө билүүсү 

1, 18, 43 Маек, жазуу 

иштери  

6. Кептик тема: Кыргыз 

санжырасы. 

Грамматикалык тема: 

Атоочтуктар 

К.Маликовдун өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“Балбай” поэмасы  

2 2 Видеотасмала

р. (ноутбук, 

проектор). 

Жети атаны билүүнүн 

маңызын түшүнө 

билүүсү  

 (ЖИК-1-2, ИК-2) 

 

  Атоочтуктар 

тууралуу билимин 

өркүндөтө билүүсү 

 

“Балбай” поэмасын 

талдай билүү 

көндүмү 

 Суроо-жооп 

7.  Кептик тема:  Кыргыз 

тоолору 

Грамматикалык тема:  

Кыймыл атоочтор 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

көркөм 

чыгармалар)  

Кыргыз тоолору 

тууралуу маалыматка 

ээ болуусу 

(ЖИК-1-2, ИК-2) 

Кыймыл атооч 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

А.Осмоновдун 

лирикаларын 

көркөм окуй билүү 

18, 19, 47 маектешүү , 

 эссе 
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А.Осмоновдун 

лирикалары  

(ноутбук, 

проектор). 

 көндүмүн 

калыптандыруу 

8. Кептик тема: Кыргыз 

музыкасы 

Грамматикалык тема:  

Чакчылдар 

А.Осмоновдун поэмалары: 

“Жеңишбек”, “Майдын 

түнү” 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

аудиодисктер

. (ноутбук, 

проектор). 

 Согуш мезгилинде 

эрдик көрсөткөн 

баатырларды билүү 

(ЖИК-1-2, ИК-2) 

 

Чакчылдар боюнча 

билимин 

өркүндөтүү 

А.Осмоновдун 

поэмаларын талдай 

билүүгө үйрөтүү 

 

18, 19, 45 Ангемелеш үү , 

жазуу иштери  

9. Кептик тема: 

Театр өнөрү. 

Грамматикалык тема:  

Тактоочтор 

А.Осмоновдун 

котормолору  

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

видеотасма, 

жыйнактар 

(ноутбук, 

проектор). 

Кыргыз театрынын 

тарыхын, өнүгүү 

жолун жана азыркы 

абалы жөнүндө билүү.  

(ЖИК-1-2, ИК-2,) 

Тактооч жана анын 

өзгөчөлүгү 

тууралуу билимге 

ээ болуусу  

А.Осмоновдун 

лирикаларынан 

жатка,  көркөм 

окууга көнүгүүсү. 

19. 46 Көркөм окуу, 

суроо-жооп 

10. Кептик тема: Кыргыз  кино 

өнөрү 

 Грамматикалык тема:  

Кызматчы сөздөр. 

Байламталар 

Р.Шүкүрбековдун 

сатриалары: “Жинди суу” 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

жандуу оюн 

(ноутбук, 

проектор). 

 Белгилүү  кыргыз 

кинорежиссерлор 

жана артисттер 

жөнүндө билүү. 

Алгачкы жана азыркы 

кино тасмаларынын 

жанрларынын 

айырмачылыктарын 

ажырата билүү. 

(ЖИК-1-2, ИК-2) 

Кызматчы 

сөздөрдүн сүйлөм 

ичиндеги кызматын 

аӊдай билүүсү 

“Жинди суунун” 

негизги идеясын 

аңдап түшүнүүсү 

1, 4, 

17,18 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

жазуу иштери 
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11. Кептик тема: Кыргыз 

скульптурасы 

Грамматикалык тема: 

Бөлүкчөлөр 

М.Алыбаевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Ак 

чүч» сатирасы  

 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

видеотасмала

р (ноутбук, 

проектор). 

Т.Садыковдун 

эмгектерине баа 

берүү; 

фундаменталдык жана 

камердик 

скульптураларды 

ажырата билүү 

(ЖИК-1-2) 

Бөлүкчөлөр 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

 

Сатира жанрынын 

табиятын 

өздөштүрүүсү 

4, 17, 18 Суроо-жооп 

12. Кептик тема: Көркөм сүрөт 

искусствосу 

Грамматикалык тема:  

Жандоочтор 

М.Алыбаевдин 

лирикалары 

2 2 Көркөм өнөр 

музейи 

Кыргыз сүрөт 

өнөрүнүн башаты 

менен таанышуу; 

белгилүү 

сүрөтчүлөрдүн 

сүрөттөрүнө пикир 

жаза алуу ишмердиги  

 (ЖИК-1-2) 

Жандоочтор 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

Лирикалык 

чыгармалардын 

табиятын 

өздөштүрө билүүсү 

1, 17, 18 Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13. Кептик тема: Г.Айтиев 

атындагы атындагы музейге 

саякат 

 Грамматикалык тема:  

Модалдык сөздөр 

Б.Сарногоевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“Ашуудан берген отчетум” 

2 2 Г.Айтиевдин 

көркөм сүрөт 

музейне 

саякат   

Музейлер тууралуу 

маалыматка ээ 

болуусу 

(ЖИК-1-2)  

ИК-2) 

Модалдык сөздөр 

боюнча билимин 

өркүндөтүү 

Сатиралык 

чыгармаларга баа 

бере билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу 

 

1, 4, 17 Маектешүү, 

баяндоо- 

сүрөттөө  
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14.  Кептик тема: Өрнөктүү 

өмүр 

 Өзгөчө сөз түркүмдөрү: 

Сырдык сөздөр, тууранды 

сөздөр 

Түгөлбай Сыдыкбековдун 

өмүрү чыгармачылыгы, 

публицистикалык 

чыгармалары. 

2 2 Магнитофон,  

сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

(ноутбук, 

проектор). 

Белгилүү инсандарды 

баалай билүү көндүмү 

 

(ЖИК-1-2) 

Өзгөчө сөз 

түркүмдөрүнүн 

маанисин түшүнө 

билүүсү 

Публицистикалык  

чыгармалар 

тууралуу билимге 

ээ болуусу 

1, 4, 18 Аңгемелешүү, 

жазуу иштери  

15. Жыйынтыктоо сабагы  

 

2 2 Ноутбук, 

проектор  

(жактоолор) 

Курс боюнча 

жыйынтыктоо, 

корутунду чыгарууга   

үйрөнүү 

    Өз алдынча 

иштерин 

 текшерүү 

 

Кыргыз тили жана адабияты курсу боюнча жумушчу программа, 2-курс, 3-семестр 

 

№     Тема  Сааттардын 

саны 

Көрсөтмө 

куралдар 

ТОК(ТСО)  

Студенттер ээ болуучу компетенциялар Адабият

-тар 

Текшерүү 

формасы 

Кон

так

т. 

СӨИ 

(СРС

) 

     

1. Кептик тема: Тарыхы 

болбой эл болбойт. 

Грамматикалык 

тема: Сөз айкашы 

2 2 Гезит-

журналдар, 

магнитофон 

 Улуттун 

түптөлүшүндө 

тарыхтын ролун 

түшүнө билүүсү 

(СИЖМК-1)  

Сүйлөмдөгү 

сөздөрдү сөз 

айкашына ажырата 

билүү көндүмүнө ээ 

болуусу  

4, 5, Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 
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Ч.Айтматовдун 

аңгемелери: “Ак 

жаан”, “Түнкү сугат” 

Ч.Айтматовдун 

алгачкы 

чыгармачылыгы 

жөнүндө билимин 

өркүндөтүү 

2. Кептик тема: «Сүйүү – 

бул сулуулук» 

Грамматикалык 

тема: Сөз 

айкашындагы 

байланышуу жолдору 

Ч.Айтматовдун 

повесттери: 

“Жамийла” 

2 2 Гезит-

журналдар, 

магнитофон, 

телерадио  

көрс 

өтүүлөрдөн 

үзүндү. 

(ноутбук, 

проектор) 

Сүйүүнү баалай 

билүүсү 

(СИЖМК-1) 

 

Сүйлөмдөгү 

сөздөрдүн 

байланышуу 

жолдорунун 

маанисин түшүнө 

билүүсү   

 «Жамийла» 

повестин талдоо 

көндүмүн 

калыптандыруу 

 

4, 8, 12, 27, 28 Баарлашуу, 

маектешүү, 

жазуу 

көнүгүүлөр  

3. Кептик тема: Комуз 

кыргыз элинин 

музыкалык аспабы. 

Грамматикалык  

тема:  Сүйлөм 

мүчөлөрү: Ээ жана 

баяндооч 

“Делбирим” повести 

2 2 Слайддар, 

дисктер 

Аудио, видео 

материалдар 

Искусство аркылуу 

жан дүйнөнү  

азыктандыруу, 

маданияттуулугун 

өсүтүрүү. (ИК-2) 

 

Сүйлөм мүчөлөрүн 

ажырата билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу 

«Делбирим» 

повестин талдай 

билүү көндүмүн 

калыптандыруу 

8, 9, 13 Ролдоштурулга

н оюн аркылуу 

4. Кептик тема: 
Мамлекеттүүлүктүн 

башатындагы инсандар. 

И.Раззаков – коомдук, 

2 2 Кинотасма  

Слайддар 

 Коомдук 

ишмерлердин 

мамлекеттик 

түптөөгө кошкон 

Сүйлөмдүн 

айкындооч мүчөлөр 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү талдай 

8, 9, 13 Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кеби 
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мамлекеттик ишмер 

жана алгачкы 

экономист. 

Грамматикалык  

тема:  Сүйлөмдүн 

айкындооч мүчөлөрү. 

Аныктооч 

“Саманчынын жолу” 

повести 

Видео 

сабактар 

аудиолор 

салымдарын баалай 

билүүгө үйрөтүү 

 

 (СИЖМК-1) 

билүү көндүмүнө 

жетишүү 

Жазуучунун 

чыгармаларынан 

 көркөм окууга 

   үйрөнүү, 

чыгарманын негизги 

идеясын  

  түшүнүү  

 

5. Кептик тема: Адам 

жана анын асыл 

сапаттары. 

Грамматикалык тема: 

Толуктооч 

“Бетме-бет” повести 

 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар 

(ноутбук, 

проектор). 

 Оӊ жана терс 

сапаттарды 

ажырата билүүсүнө 

жетишүү 

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

Толуктооч тууралуу 

билимин 

өркүндөтүү, сүйлөм 

талдоо көндүмүн 

калыптандыруу 

«Адамга эӊ кыйыны 

– күн сайын адам 

болуу» темасында 

ой жүгүртүү 

 

 Маек, жазуу 

иштери  

6. Кептик тема: Эне – 

үй-бүлө куту 

Грамматикалык тема: 

Бышыктооч  

Ч.Айтматовдун 

романдары: “Кылым 

карытар бир күн”  

2 2 Видеотасмала

р (ноутбук, 

проектор). 

Кинотасма  

Слайддар 

Энени баалай 

билүүгө үндөө 

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

 

Бышыктооч 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

сүйлөмдөрдү талдай 

билүү көндүмүн 

калыптандыруу 

Ч.Айтматовдун 

романдарындагы 

 Суроо-жооп 
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 Видео 

сабактар 

аудиолор 

образдарга талдоо 

жүргүзө билүүсү 

7.  Кептик тема:  Туризм 

өлкөнүн келечеги. 

Грамматикалык тема: 

Бышыктоочтун түрлөрү 

“Кыямат” романы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

көркөм 

чыгармалар)  

(ноутбук, 

проектор). 

Туризм тууралуу 

маалыматка ээ 

болуусу 

 

Бышыктоочтун 

түрлөрүн билүү 

18, 19, 47 маектешүү , 

 эссе 

8. Кептик тема:  Бакыт – 

турмуштун маңызы. 

Грамматикалык тема:  
Татаал сүйлөм жана 

анын түрлөрү. Теӊ 

байланыштагы татаал 

сүйлөм 

 

“Тоолор кулаганда” 

романы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

аудиодисктер. 

(ноутбук, 

проектор). 

 Касиеттүү 

жерлердин 

өзгөчөлүгү 

тууралуу маалымат 

менен кабардар 

кылуу (ЖИК-1-2, 

ИК-2) 

 

Баш жана 

багынынкы 

сүйлөмдөрдү   

ажырата билүү. Теӊ 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдү 

ажырата билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу 

 

«Тоолор кулаганда» 

романына адабий 

талдоо жүргүзө 

билүү 

 

18, 19, 45 Ангемелешүү , 

жазуу иштери  

9. Кептик тема: Дос 

кадыры.  

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

Досчулук  Багыныӊкы 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдү 

19. 46 Көркөм окуу, 

суроо-жооп 
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Грамматикалык тема: 
Багынынкы 

байланыштагы татаал 

сүйлөм. Мезгил 

багыныӊкы татаал 

сүйлөм 

  Ч.Айтматовдун  

драмасы 

«Фудзиямадагы 

кадыр түн” 

видеотасма, 

жыйнактар 

(ноутбук, 

проектор). 

(ЖИК-1-2, ИК-2)  ажырата билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу 

Ч.Айтматовдун 

драмасындагы 

көтөрүлгөн 

проблеманы туура 

аныктай билүүсү 

10. Кептик тема:  

Адеп жана ыйман. 

Грамматикалык тема: 

Сан-өлчөм жана сыпат 

багынынкы 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдөр 

Тарыхый романдар. 

Т.Касымбековдун 

өмүрү, 

чыгармачылыгы 

“Сынган 

кылыч”романы  

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

жандуу оюн 

(ноутбук, 

проектор). 

Келечекти 

түптөөдө билимдин 

маанисин ачып 

берүү 

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

 

Сан-өлчөм жана 

сыпат багынынкы 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдү 

ажырата билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу  

Тарыхый роман 

жөнүндө түшүнүк 

алуусу 

 

 

1, 4, 

17,18 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

жазуу иштери 

11. Кептик тема: 

Алай канышасы. 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

видеотасмалар 

Курмажан 

датканын 

тарыхтагы жасаган 

Орун  жана шарттуу 

багыныӊкы 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдөрдү 

ажырата билүү 

4, 17, 18 Суроо-жооп 
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 Грамматикалык 

тема:  

Орун  жана шарттуу 

багынынкы 

байланыштагы таттаал 

сүйлөмдөр 

С.Жусуевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы.  

“Курманжан 

датка”романы 

(ноутбук, 

проектор). 

иштерин баалай 

билүүсү  

 (ЖИК-1-2) 

көндүмүн 

калыптандыруу 

С.Жусуевдин 

адабияттагы ордун 

аңдап түшүнө 

билүүсү 

 

12. Кептик тема: Элдик 

тотемдер – бул 

жаратылышты 

урматтоо 

Грамматикалык тема:  

Себеп жана 

салыштырма 

багынынкы 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдөр 

  К.Осмоналиевдин 

чыгармачылыгы. 

“Көчмөндөр 

кагылышы” романы  

2 2 Кинотасма  

Слайддар 

Видео 

сабактар 

Аудио 

уктуруулар 

Элдик ишенимдер 

тууралуу билимге 

ээ болуусу 

(ЖИК-1-2) 

Себеп жана 

салыштырма 

багыныӊкы 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдөрдү 

ажырата билүү  

«Көчмөндөр 

кагылышы» 

романына адабий 

талдоо жүргүзө 

билүүсү 

1, 17, 18 Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13 Кептик тема: Тарыхый 

романдар боюнча 

талкуу  

2 2 Ата Бейит 

мемореалдык 

комплекске 

саякат 

Угуп, көрүп 

түшүнүү 

жөндөмдүүлүгү 

Максат жана 

каршылагыч 

багыныӊкы 

байланыштагы 

1, 4, 17 Маектешүү, 

баяндоо- 

сүрөттөө  
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Грамматикалык тема:  
Максат жана 

каршылагыч 

багыныӊкы 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдөр 

Ата-бейитке саякат 

Тарыхый 

романдардын 

табиятын 

өздөштүрө билүүсү  

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

татаал сүйлөмдөрдү 

ажырата билүү  

 

14  Кептик тема: Кыргыз 

элинин конок күтүү 

салты 

 Грамматикалык 

тема: Аралаш татаал 

сүйлөм 

Т.Үмөталиевдин 

чыгармачылыгы 

2 2 Магнитофон,  

сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

(ноутбук, 

проектор). 

Кыргыз элинин 

конок күтүү салты 

боюнча билимин 

өркүндөтүү 

(ЖИК-1-2) 

Аралаш  татаал 

сүйлөмдөрдү 

талдоого үйрөнүү. 

Т.Үмөталиевдин 

чыгармачылыгы 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

 

1, 4, 18 Аңгемелешүү, 

жазуу иштери  

15 Жыйынтыктоо сабагы  

 

2 2 Ноутбук, 

проектор  

( жактоолор) 

Курс боюнча 

жыйынтыктоо, 

корутунду 

чыгарууга   

үйрөнүү 

    Өз алдынча 

иштерин 

 текшерүү 
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Кыргыз тили жана адабияты курсу боюнча жумушчу программа 2-курс, 4-семестр 

№     Тема  Сааттардын 

саны 

Көрсөтмө 

куралдар 

ТОК(ТСО)  

Студенттер ээ болуучу 

компетенциялар 

Адабият-

тар 

Текшерүү 

формасы 

Контакт. СӨИ 

(СРС) 
     

1 Кептик тема: 

Кыргыз 

Республикасынын 

бюджет системасы. 

Кеп маданияты 

жөнүндө түшүнүк. 

Кыргыз тилинин кеп 

байлыгы 

С.Эралиевдин 

лирикалары 

2 2 Гезит-

журналдар, 

магнитофон 

 

 

 Кыргыз 

Республикасынын 

бюджет системасы 

тууралуу 

маалыматка ээ 

болуусу  

(СИЖМК-1)  

Кеп маданияты 

жөнүндөгү билимге 

ээ болуусу 

С.Эралиевдин 

лирикаларынын 

табиятын  

өздөштүрө билүү  

 

4, 5, Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

2 Кептик тема: 

Өндүрүштү 

башкаруунун 

принциптери жана 

функциялары. 

Грамматикалык 

тема: Стиль жана 

стилистика 

“Жылдыздарга 

саякат” поэмасы 

2 2 Гезит-

журналдар, 

телерадио  көрс 

өтүүлөрдөн 

үзүндү. 

(ноутбук, 

проектор) 

Өндүрүштү 

башкаруунун 

принциптери жана 

функциялары 

тууралуу билимин 

тереӊдетүү 

(СИЖМК-1) 

 

Стиль жана 

стилистик жөнүндө 

билимге ээ болуусу 

 

«Жылдыздарга 

саякат» 

поэмасынын 

негизги идеясына 

баа бере билүү 

4, 8, 12, 

27, 28 

Баарлашуу, 

маектешүү, 

жазуу 

көнүгүүлөр  
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3 Кептик тема: Базар 

жана бизнес 

Грамматикалык 

тема: Оозеки жана  

жазуу стили   

Н.Байтемировдин 

өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“Тарых эстелиги” 

2 2 Кинотасма  

Слайддар 

Видео сабактар 

аудиолор 

  Базар жана 

бизнес тууралуу 

билимин 

өркүндөтүү (ИК-

2) 

 

Оозеки жана жазуу 

стилинин 

өзгөчөлүктөрүн 

билүүсү 

 

У.Салиеванын 

кылган эрдигин 

аңдап түшүнүүсү 

8, 9, 13 Ролдоштурулган 

оюн аркылуу 

4 Кептик тема: 

Кыргызстандын 

экономикасы 

  Грамматикалык 

тема: Көркөм стиль. 

Көркөм стилге 

мүнөздүү белгилер 

Ж.Садыковдун 

өмүрү жана 

чыгармачылыгы. 

“Манастын уулу 

Семетей” драмасы 

2 2 Китептер,  

Чыгармалар, 

Аудио уктуруу 

  Кыргызстандын 

экономикасы 

тууралуу кошумча 

маалыматка ээ 

болуусу 

(СИЖМК-1) 

Көркөм стилде 

колдонулуучу тил 

каражаттарын 

билүүсү 

 

Элдик  оозеки 

чыгармачылыктын 

негизинде жаралган 

чыгармалардын 

табиятын 

өздөштүрүүсү 

 

8, 9, 13 Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кеби 

5 Кептик тема: 
Кыргыз элинин 

экономисттери. 

Грамматикалык 

тема: Баяндоо. 

Көргөн тасмага 

карата баяндоо 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-слайддар 

(ноутбук, 

проектор). 

Белгилүү 

экономисттердин 

иш тажрыйбалары 

менен таанышуу 

(ЖИК-1-2,ИК-2) 

Тесттен  баяндоону  

таба билүүсү 

 

Драмадагы 

каармандардын 

1, 18, 43 Маек, жазуу 

иштери  
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мүнөзүндөгү эссе 

жазуу 

“Айкөл - Манас” 

драмасы 

образын талдай 

билүүсү  

 

6 Кептик тема: 

Бизнестеги башкаруу 

Сүрөттөө. Тарыхый 

эстеликтер 

Т.Абдумомунов 

«Абийир 

кечирбейт» 

драмасы 

 

2 2 Видеотасмалар. 

(ноутбук, 

проектор). 

Бизнести 

башкаруунун 

өзгөчөлүгү 

тууралуу 

маалыматка ээ 

болуусу 

(ЖИК-1-2,ИК-2)  

 

  Көркөм 

чыгармадан 

сүрөттөөнү ажырат 

билүүсү 

Масадык менен 

Нурдиндин образы 

аркылуу жашоодогу 

терс көрүнүштөргө 

баа бере билүүгө 

үйрөнүүсү 

 Суроо-жооп 

 

7 

 Кептик тема: 

Дүйнөлүк экономика 

Грамматикалык 

тема: Ой жүгүртүү.  

Дил баян жана эссе 

жазуунун жолдорун 

үйрөтүү 

“Атабектин кызы” 

драмасы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

көркөм 

чыгармалар)  

(ноутбук, 

проектор). 

Дүйнөлүк 

экономика 

тууралуу 

маалыматты 

билүүгө жетишүү 

(ЖИК-1-2,ИК-2)  

 

Берилген темага 

ылайык ой 

жүгүртүүнү ишке 

ашыруу 

 

«Атабектин кызы» 

драмасынын 

идеясын аңдап 

түшүнүүсү  

 

18, 19, 47 маектешүү , 

 эссе 

8 Кептик тема: Эркин 

соода. 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

 Эркин соода 

жүргүзүлгөн 

Иш кагаздарын 

ажырата билүүсү 

18, 19, 45 Ангемелеш үү , 

жазуу иштери  
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Иш кагаздары: 

Расмий иш 

кагаздары: Жарлык, 

Мыйзам 

М.Байжиевдин 

өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“Төрт адам” 

драмасы 

слайддар, 

аудиодисктер. 

(ноутбук, 

проектор). 

аймактарды 

билүүсү 

(ЖИК-1-2, ИК-2)  

 

 

«Төрт адам» 

драмасындагы 

Искендер менен 

Назинин 

образдарына талдоо 

жүргүзө билүүсү 

9 Кептик тема: 

Улуттук валюта. 

Расмий эмес иш 

кагаздары: Токтом 

“Кыз-күйөө” 

драмасы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

видеотасма, 

жыйнактар 

(ноутбук, 

проектор). 

  Улуттук валюта 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү  

(ЖИК-1-2, ИК-2)  

 

Расмий эмес иш 

кагаздарынын 

тейлөө тармагын 

билүүсү 

Драмадагы 

конфликти таба 

билүүсү   

19. 46 Көркөм окуу, 

суроо-жооп 

10 Кептик тема: 

Финансы 

системасы 

Маалымат кат. 

Арыз. Тил кат. 

ишеним кат 

Т.Кожомбердиевдин 

өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“От өчпөгөн 

коломто” жыйнагы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

жандуу оюн 

(ноутбук, 

проектор). 

Финансы 

системасынын 

өзгөчөлүгү 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

(ЖИК-1-2, ИК-2)  

 

Маалымат кат, арыз, 

ишеним катты 

жазуунун эрежеси 

менен тааныш 

болуусу 

 

Т.Кожомбердиевдин 

акындык бейнесин 

аңдап түшүнүүсү 

1, 4, 

17,18 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

жазуу иштери 
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11 Кептик тема: Фирма 

жана ишкана 

Өмүр баян. 

Мүнөздөмө. Буйрук  

О.Султановдун 

өмүрү, 

чыгармачылыгы.  

“Чарчоонун 

жүзүнчү ыры” 

поэмасы 

2 2 Сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

видеотасмалар 

(ноутбук, 

проектор). 

Фирма жана 

ишкананын 

өзгөчөлүгү 

тууралуу 

маалымат менен 

камсыздоо 

 (ЖИК-1-2) 

Өмүр баян, 

мүнөздөмө, 

буйрукту жазуу 

эрежесин билүүсү 

 

О.Султановдун 

акындык таланты 

менен таанышуу 

 

4, 17, 18 Суроо-жооп 

12 Кептик тема: Мен 

тандаган кесиптин 

тарыхы жана 

өнүгүшү. 

Публицитикалык 

стиль: Репортаж. 

Интерью жөнүндө 

түшүнүк   

Э. Ибраевдин 

өмүрү, 

чыгармачылыгы   

“Улут болсом – 

тилим менен 

улутмун” 

 

2 2  Тандаган кесиби 

тууралуу өз оюн 

эркин айта билүү 

көндүмүн 

калыптандыруу 

 (ЖИК-1-2) 

Публицистикалык 

стиль жөнүндө 

билимге ээ болуусу 

 

Э.Ибраевдин «Улут 

болосом – тилим 

менен улутмун» 

чыгармасын көркөм 

окуй билүүсү 

 

1, 17, 18 Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 
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13 Кептик тема: 
Экономикадагы 

тобокелдик 

Илимий стиль 

жөнүндө түшүнүк.  

Илимий макала 

жазууну үйрөтүү 

Ш.Дүйшеевдин 

өмүрү, 

чыгармачылыгы. 

“Эне тилин 

унуткандар” 

2 2 Т.Садыковдун 

музейнин 

экспонаттары, 

бедиздери 

Экономикадагы 

тобокелдиктер 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

(ЖИК-1-2,   

ИК-2) 

Илимий стилдин 

табиятын 

өздөштүрүүсү 

 

Ш.Дүйшеевдин 

акындык 

өзгөчөлүгүн аңдай 

билүүсү 

1, 4, 17 Маектешүү, 

баяндоо- 

сүрөттөө  

14  Кептик тема: Базар 

экономикасы 

 Орундуу жана 

орунсуз кайталоолор 

“Агындылар” 

жыйнагы 

2 2 Магнитофон,  

сүрөттөр, 

видео-

слайддар, 

(ноутбук, 

проектор). 

Базар 

экономикасы 

тууралуу билимин 

өркүндөтүү 

(ЖИК-1-2) 

Орундуу жана 

орунсуз кайталоо 

жөнүндө билимге  

«Агындылардын» 

өзгөчөлүгүн аңдай 

билүүсү 

1, 4, 18 Аңгемелешүү, 

жазуу иштери  

15 Жыйынтыктоо 

сабагы 

2 2 Ноутбук, 

проектор  

( жактоолор) 

Курс боюнча 

жыйынтыктоо, 

корутунду 

чыгарууга  

үйрөнүү 

Алган билимди 

бышыктоо 

   Өз алдынча 

иштерин 

текшерүү 
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“Кыргыз тили ” курсу боюнча  адабияттар 

1- курс 

                                         Негизги адабияттар 

1.  Алиясова Г.Д, Адылова Б.К , Кыргыз тили\ тексттер жана тапшырмалар 2010 

2. Жусаев, «Кыргыз тили», Б.2000-ж. 

3. Өмуралиева С., Кундузакова С, «Изучаем кыргызский язык», Б.1998-ж. 

4.  Тил жөнүндө мыйзам    жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча расмий 

материалдар, Б..2003. 

5. К.Биялиев,»Кыргыз тили», Б., 2004 

6.  Б.Касымова, ж.б. «Изучаем кыргызский язык» Ф.1990-ж. 

7.  «Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү», Ф.1998 

8. С.Орозбаков  «Манас», Ф.1978-80 1-4 томдуктар 

9. Каралаев «Манас», Ф.1982-87 

10. Омуралиев, «Диктанттар жыйнагы», Ф. «Мектеп», 1978-ж 

11. Борубаев «Кыргыз тамак- ашы» ф.1978 

12. Үсөналиев С., Иманалиев С. «Кыргыз тилинин справочниги»,Б., 2010 

13. Б. Акматов «Мекен коргоо – ыйык милдет». Б.1995 

14. А.С.Тургамбаева, А.А Усекова « Кыргыз тили», 1-2 бөлүк, 2 

15. Юдахин  Кыргызча-орусча сөздүк.2000 

16. Кыргыз  поэзиясынын антологиясы»  Б.2001. 

17. Мин бир кыргыз тилинин макал-лакаптары Б.1999. 

18. Абылкасымова М., Кулалиева К. «Кыргыз тили боюнча көнүгүүлөр»,  Б.2006 

19. Б.Жапарова, ж.б. «Кыргыз тили», Б., 2007 

20. Т.Борубаев «Кыргыз тамак- ашы» Ф.1978 

21. А. Жакыпбеков “Теңири Манас”Б, 1995 

22. КЭУ- 60 ( буклет, тасма) 

23. Кыргыз тарыхы , Б.,2012 

24. Айтматов Ч. Чыгармалар жыйнагы 1-2-3-4-5-том. –  Б.: «Шам» басмасы 1999. 

25. Айтматов Ч. Эрте келген турналар.  – Ф.: «Мектеп» 1981. 

26. Артыкбаев К.  Замана. – Б. «Учкун» 1994. 

27. Жантөшев К. Тандалган чыгармалар 1-2-том. – Ф.: «Кыргызстан» 1972 

28. Жантөшев К. Каныбек 1-2-том. – Б.: «Адабият» 1991 

29. Жеӊижок –  Б.: «Бийиктик» 2006. 

30. Исамидинов И.Ч. Кыргыз орто мектептеринде адабият теориясын окутуу. Пед. 

илим. доктор. окум. даража алуу үчүн жазыл. диссерт. авторефераты  – Б.: 2005 
31. Касымбеков Т Тандалган чыгармалар  1-2-том. –  Ф.: «Мектеп» 1990. 

32. Касымбеков Т Сынган кылыч. . – Б.: «Кыргызстан» 1998. 

33. Кыргыз адабияты.  Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү. – Б.: 1991 

34. Кыргыз эл жомоктору. Б.: «Шам» басмасы 1997. 

35.  Кыргыз эл ырлары. – Ф.: «Кыргызстан» 1978. 

36. Кенжешев К.Д. Жогорку класстарда 20-жылдардагы кыргыз профессионал 

адабиятын окутуу. Пед. илим. канд. окум. даража алуу үчүн жазыл. диссерт. 

Авторефераты.Б.2001 
37.  Кенжешев К.Д. К.Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылыгын 9-10-класстарда 

обзордук лекцияда окутуу // «Эл агартуу», 1998. №3-4, 19-24-беттер. 

38. Кенжешев К.Д. Сыдык Карачевдин өмүрү, чыгармачылыгын 9-класста окутуу. // 

«Эл агартуу», 2000. №1-2. 19-24-беттер. 
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39.  Муратов А. «Чынгыз Айтматовдун «Кылым катытар бир күн» романын 

үйрөнүүнүн айрым маселелери». –  Ф.: «Мектеп» 1988 

40. Муратов А. Кыргыз адабияты сабагында көркөм тексттин маӊызын ачуу. 

Монография. – Б.: 2009 

41. Мурас. – Б.: «Кыргызстан» 1990. 

42.  Маликов К.  Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы 1-2-том – Ф.: «Кыргызстан» 

1971. 

43. Мезгил жана Алыкул. Макалалар, каттар, эскерүүлөр. –  Ф.: «Адабият» 1990. 

44.  Молдо Кылыч.  Казалдар  – Б.: «Адабият» 1990. 

45.  Мидин Чыгармаларынын бир томдугу. – Ф.: 1961. 

46.  Райкан Тандалган ырлар.  . – Б.: «Кыргызстан» 1998. 

47.  Сарногоев  Б.  Ашуудан берген отчетум. –  Ф.: «Адабият» 1989. 

48.  Саспаев А. Татым туз. – Ф.: «Кыргызстан» 1979. 

49.  Саспаев А. Тандалмалар.  – Б.: «Адабият» 1991. 

50.  Сыдыкбеков Т Көк  асаба. – Ф.: «Адабият» 1989. 

51.  Токомбаев А. Кандуу жылдар. 1-2-том – Б.: 1991 

52. Тыныстанов  К. Кыргыз деп күйгөн Касым Тыныстанов М.Молдобекова, “Обон” 

24.03.2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
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Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы 

 

 

 

 

                              Кыргыз тили жана адабияты 

 

 

сабагы  боюнча  

 

СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫ 

(Syllabus) 

 

 

580100 «Экономика», 580200 «Менеджемент», 580300 «Коммерция», 600200 «Туризм» 

адистиктери үчүн 

 

Окутуу формасы_________________________________(күндүзгү, сырттан окуу) 

 

Жалпы __6___кредит 

Курсу __1-2__ 

Семестри__1-2-3-4__ 

Рубеждик текшерүүнүн саны (РТ)__4-6__ 

СӨИ___40__саат 

Экзамен_______семестри 

Аудиториялык сааттардын жалпы саны____90___ 
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М.Рыскулбеков атындагы  

КЫРГЫЗ  ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 

 

Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы 

 

Курстун аталышы:  Кыргыз тили жана адабияты 

Топтору:                              

Окуу мөөнөтү:                      1-2-3-4-семестр 

Бардыгы практикалык       240 саат  

Окутуучу:                           Турпанова Жылдыз Асыранбековна 

Офис: Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы   (115 - дарскана)  

Өз алдынча иштөө:  114 - дарскана  

Кафедра телефону: 32-56-02, 0500 00-88-37 

Электрондук дареги: jyldyzturpanova@gmail.com; jyldyztur@mail.ru;   
 

Курстун актуалдуулугу: 

Бүгүнкү  күндө тил аркылуу кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы 

сакталып, андан-ары саясий-социалдык абалы өсүп-өнүгүүдө. Билим берүү процессинде бала 

бакчалардан баштап жогорку окуу жайларында кыргыз тили мамлекеттик тил катарында 

окутулуп келе жатат. Азыркы мезгилге  чейин Кыргызстанда орус же чет тилинде сүйлөгөн 

улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси актуалдуу болуп келсе, бүгүнкү күндө кыргыз 

тилинде сүйлөбөгөн кыргыз атуулдарын кыргыз тилинде сүйлөтүү актуалдуу маселелердин 

бири болуп келет. Ошондуктан, бул программада берилген материалдар бир кыйла 

жеңилдетилип, кеңейтилип, кээ бир темаларга студенттердин өз алдынча ой жүгүртө билүү 

жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил каражаттарынын таасирдүүлүгүн, образдуулугун өздөштүрүү 

максатын көздөгөн практикалык иштерге көп орун берилди. Грамматикалык материалдар 

болсо окутуу материалдарынын маанисин түшүнүүгө каражат катары колдонулат. Мындан 

сырткары студенттердин теориялык билимдерин практикада колдоно билүү 

мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, б.а. окутуунун практикалык багытын күчөтүү максатында, 

байланыштуу кепке да кыйла көңүл бурулду.  

  

1.3. Курстун максаты жана милдеттери:   

 Кыргыз тили башка окуу предметтери сыяктуу студенттердин дүйнөгө болгон көз 

карашын калыптандырат, ошондой эле турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга 

жардам берет. 

Студенттердин кыргыз тили предмети боюнча таалим-тарбия алышы, аны практикада 

колдоно билиши, кыргыз тилин окутуунун максатын аныктайт. Окутуу процессиндеги 

жогоруда аныкталган максаттар 4 компоненттин негизинде ишке ашырылат: 

1.Билим берүүчүлүк компоненттин максаты – лингвистикалык жана филологиялык 

илимдин негиздерин таанып-билүү аркылуу студенттердин кругозорун кеңейтүү жана кыргыз 

элинин сүйлөө маданиятын терең өздөштүрүүгө жетиштүү. 

2. Өркүндөтүүчүлүк компоненттин максаты – кыргыз тили брюнча өздөштүргөн 

билимин андан ары тереңдетип өнүктүрүү, тил табиятына жана көркөм сөз өнөрүнө болгон 

кызыгуусун арттыруу. 

mailto:jyldyzturpanova@gmail.com
mailto:jyldyztur@mail.ru
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3. Тарбиялык компоненттин максаты – кыргыз элинин көркөм өз өнөрүнүн бай 

казнасы менен тааныштыруу, аларды элдик каада-салтын, үрп-адатын адеп-ахлагын, 

коомчулук алдындагы адамдык парзын адабий тексттерде көркөм берилиши аркылуу элдик 

рухий дүйнонү таанытуу, улуттук аң сезимин өнүктүрүү. 

4. Практикалык компоненттин максаты – кыргыз тилинин практикалык курсу жана 

сүйлөшүү, жазуу ишмердүүлүгү боюнча алган билгичтиктерин, көндүмдөрүн, 

баалуулуктардын турмуштун ар түрдүү кырдаалдарында колдоно билүү. 

Ал эми кыргыз тилин үйрөтүүдөгү негизги максаттар төмөндөгүдөй милдеттердин 

ишке ашырылышын көздөйт. 

5.Турмуштук кырдаалдар боюнча сүйлөшө турган жана окула турган тексттердин 

тематикаларын аныктоо; 

6.Тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, лексикалык, 

грамматикалык) аныктоо; 

7.Билим берүүнүн гумандаштыруу процессине басым жасоо. 

8. Мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана ишмер 

мамилеге басым жасоо. 

9. Билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган социалдык жактан 

активдүү инсанды тарбиялоого багыт берүү. 

 

Реквизиттер 

1. Кырдаалга жараша сүйлөшүүгө үйрөнөт 

2. Текстке фактологиялык жана концептуалдык суроолорду түзүү жөндөмү өсөт 

3. Тилдик көнүгүүлөр аркылуу туура сүйлөө кебин жана жазуусун калыптандырат 

4. Этномаданий лексикаларды өздөштүрөт 

5. Адисттик лексикаларды өздөштүрөт 

 

1.4. Дисцплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыгына коюлган талаптар: 

Билүүсү:  

 кеп маданияты, стиль стилистиканы түшүнө билет; 

 кептин стилдерин, түрлөрүн ажырата алат; 

 дил баян, эссе, реферет жазуунун жолдорун билет; 

 официалдуу жана официалдуу эмес иш кагаздары жөнүндө маалыматтарды алат; 

 фразеологизмдер жөнүндө түшүнүк жана алардын мүнөздүүбелгилерин билет; 

 сөз айкашы, сөз айкашынын түрлөрү жөнүндө түшүнүк  алат; 

 сүйлөмдүн түрлөрү жана анын грамматикалык түзүлүшү боюнча түшүнүк алат; 

 сүйлөмдөгү сөздөрдүн синтаксистик байланыштарынын жолдорун билет. 

 сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү жөнүндө түшүнүк алат; 

 сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү билет; 

 татаал сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө маалымат алат; 

 жазууда тыныш белгилерин колдонууну билет. 

Өздөштүрүүсү: 

 кеп маданияты, стиль жана стилистиканы түшүнө билүүсү шарт; 

 кептин стилдерин, түрлөрүн ажырата билүүгө жетишет; 
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 официалдуу жана официалдуу эмес иш кагаздарын жазууну өздөштүрүшөт; 

 фразеологизмдер жөнүндө түшүнүк жана алардын мүнөздүүбелгилерин баалай билүүсү 

шарт; 

 сөз айкашы жана сөз айкашынын түрлөрүн өздөштүрөт; 

 сүйлөмдүн түрлөрү жана анын грамматикалык түзүлүшүн өздөштүрүүсү шарт; 

 сүйлөмдөгү сөздөрдүн синтаксистик байланыштарынын жолдорун билүүсү абзел;   

 сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн өздөштүрөт; 

 сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүтуура колдоно билүүсү шарт; 

 татаал сүйлөмдүн түрлөрүн ажырата билүүгө жетишет; 

 жазууда тыныш белгилерин туура колдоно билүүсү абзел. 

 

Аткаруу:  

 күндөлүк турмушунда маданияттуу сүйлөшүүгө жетишет; 

 иш кагаздарынын түрлөрүн адистигинде  колдонот; 

 сабаттуу  жазууга жетишет; 

 өз оюн эркин билдирүүгө жетишет. 

 

2019-2020 - окуу жылындагы 1- курстар үчүн «Кыргыз тили жана адабияты» боюнча 

сабактын мазмуну 1-семестр  

№ Сабактын темасы Саа

ты 
Адабияттар Текшерүүнүн 

формасы 

1 Кептик тема: Кыргыз 

жазуусунун тарыхы  

Грамматикалык тема: Кыргыз 

тилинин башка тилдерден 

айырмаланган өзгөчөлүгү. 

Көчмөн кыргыз цивилизациясы 

2 Дыйканов К. Кыргыз тилинин 

тарыхы. –Ф.,  1980. 

Кыргыз поэзиясынын 

антологиясы. 1 т. 

 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

2 Кептик тема:  Мекеним  - 

Кыргызстан. 

Грамматикалык тема: 
Фонетика. Тыбыш жана тамга. 

Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү. 

Сингармонизм закону 

Элдик оозеки чыгармачылык 

жөнүндө маалымат  

2 Давлетов С. Азыркы кыргыз 

тили.- Ф.,1969. 

Алиясова Г.Д., Адылова Б.К. 

«Кыргыз тили. Тексттер жана 

тапшырмалар», Б., 2010 

 

Кыргыз элдик оозеки 

чыгармачылыктын тарыхынын 

очерктери. – Фрунзе, 1989 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

3 Кептик тема: Кыргыз 

Республикасынын 

2 Дыйканов К. Кыргыз тилинин 

тарыхы. –Ф.,  1980. 

Ролдоштурулган 

оюн  

  

http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/kpa1/5bap/section5.html#title13
http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/kpa1/5bap/section5.html#title13
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символикалары: КРнын Гимни, 

Туусу, Герби, Конституциясы. 

Грамматикалык тема: Үнсүз 

тыбыштардын бөлүнүшү. 

Кенже эпостор: «Эр Төштүк», 

«Кожожаш» эпостору. 

Давлетов С. Азыркы кыргыз 

тили.- Ф.,1969. 

Элдик оозеки чыгармачылыгы. 

Эл адабият сериясы. – Бишкек, 

2000 

4 Кептик тема: Баласагын шаары. 

Бурана мунарасы 

Грамматикалык тема: Басым, 

муун жана интонация 

Орто кылымдардагы адабий 

мурастар Ж.Баласагындын 

чыгармачылыгы  

2 Дыйканов К. Кыргыз тилинин 

тарыхы. –Ф.,  1980. 

Ж.Баласагын. Кут алчу билим. 

– Фрунзе, 1990 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 

5  Кептик тема: Кыргызстандагы 

ыйык жерлер 

Грамматикалык тема: Жөнөкөй 

жана татаал сөздөр (кош, кошмок, 

кыскартылган сөздөр) 

Махмуд Кашгари өмүрү жана 

чыгармачылыгы 

2 Дыйканов К. Кыргыз тилинин 

тарыхы. –Ф.,  1980. 

Давлетов С. Азыркы кыргыз 

тили.- Ф.,1969. 

Чоротегин Т.К. Махмуд 

Кашгари жана анын “Дивану 

лугати-ат-турк” сөз жыйнагы: 

(1072-1077). – Бишкек: 

Кыргызстан, 1997. – 169 бет, 

сүрөт, карта. 

 

 

 

Маек, жазуу 

иштери  

6 Кептик тема: Көчмөн 

кыргыздардын турак жайы – боз 

үй 

Грамматикалык тема: Лексика. 

Лексиканын баюу жолдору 

Уламышка айланган акындар 

Асан Кайгы, Кет Буканын 

чыгармачылыгы 

2 Сапарбаев А. Кыргыз тилинин 

лексикологиясы жана 

фразеологиясы.  –Б., 1997.    

Асан Кайгы. Санаттары, 

термелери. Жерге берген сыны 

Турдугулов А. Бука ырчы.// 

Шоокум журналы. – Б., 

01.12.2009-ж. 

 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 

7 Кептик тема: Кыргыз элиндеги 

салт-санаа, ырым-жырым жана 

алардын мааниси 

Грамматикалык тема: 

Синонимдер, антонимдер, 

омонимдер.  

2  Сапарбаев А. Кыргыз тилинин 

лексикологиясы жана 

фразеологиясы.  –Б., 1997.    

 

 

 

 

маектешүү, 

 эссе 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%87%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Замана акындары. Калыгул 

«Акыр заман» Арстанбек «Тар 

заман».  

Мурас. – Б.: «Кыргызстан» 

1990. 

8 Кептик тема: Улуттук тамак-

аштар  

Грамматикалык тема: 
Фразеологизмдер. 

Фразеологиялык ширетме.  

Эл ырчылары: 

Б.Алыкуловдун сүйүү 

лирикалары 

2 Кыргыз тилинин 

фразеологиялык сөздүгү. – Ф., 

1985. 

 

 

 

Барпы.Тандалмалар. – Ф.: 

Кыргызстан, 1984. – 272 б. 

Табият сымбаты: Ырлар. – Ф.: 

Мектеп, 1987. – 20 б. 

Ангемелешүү, 

жазуу иштери  

9 Кептик тема: Улуттук кийимдер, 

ак калпак кыргыздын сыймыгы. 

Элечек, шөкүлө. 

Грамматикалык тема: 
Диалектизмдер  

 Эл ырчылары. Жеңижок 

“Аккан суу”, “Жалгыз тал”  

2  

 

Ж.Мукамбаев. Кыргыз 

диалектологиясы. 1986. 

 

 

НАСЫЯТ: (Ырлар). - Ф.: 

Мектеп, 1978. – 38  

Жеӊижок –  Б.: «Бийиктик» 

2006. 

Көркөм окуу, 

суроо-жооп 

10 Кептик тема: Улуттук 

оюндардын турмуштагы мааниси. 

Күрөш, ат чабыш, кыз куумай, эр 

эңиш ж.б. 

Грамматикалык тема:  Сөз 

түркүмдөрүнүн бөлүнүшү. 

Токтогул Сатылгановдун 

өмүрү-чыгармачылыгы  

2 Азыркы кыргыз тили. – Ф., 

1978 

 

 

Токтогул.  Чыгармаларынын 

эки томдук жыйнагы / Түз.: 

Ж.Таштемиров. - Ф.: Адабият, 

1989. Т. 1.: Ырлар. - 1989. -263 

б.; Т. 2: Ырлар. - 1989. - 246 б.;  

 

 

 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

жазуу иштери 

11 Кептик тема: Бата ырлары, 

алардын түрлөрү. Батадагы каалоо 

тилектер. 

Грамматикалык тема: Зат атооч. 

Энчилүү жана жалпы зат атоочтор 

19-20-кылымдардагы кыргыз 

кол жазма адабияты. Жазгыч 

акындар Тоголок Молдо 

“Кемчонтой”   

2  

Дыйканов К. Кыргыз тилиндеги 

зат атоочтор. – Ф. 1972 

 

 

 

 

 

Мурас. – Б.: «Кыргызстан» 

1990. 

 

Суроо-жооп 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 
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12 Кептик тема:. Кыргыз элиндеги 

кол өнөрчүлүк 

Грамматикалык тема: Кыргыз 

тилиндеги жөндөмөлөр. 

Молдо Кылыч “Чүй баяны” 

2  

А.С.Тургамбаева,А.А Усекова « 

Кыргыз тили», 1-2 бөлүк 

 

 

 

 

Молдо Кылыч.  Казалдар  – Б.: 

«Адабият» 1990. 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13 Кептик тема: Кыргызстандын 

жаратылышы  

Грамматикалык тема: Зат 

атоочтун жөндөлүшү,  

жакталышы. 

И.Арабаев кыргыз алиппеси 

2  

Дыйканов К. Кыргыз тилиндеги 

зат атоочтор. – Ф. 1972 

 

 

 

И.Арабаев кыргыз алиппеси. 

– Ф., 1989. 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

14 Кептик тема: Кыргыз элинин 

адамдарга берген сын-сыпаттоосу  

Грамматикалык тема: Сын 

атооч. Сапаттык, катыштык сын 

атоочтор 

Кыргыз профессионал 

адабияты  

К.Тыныстанов «Жаңыл 

Мырза» поэмасы  

2  

А.С.Тургамбаева,А.А Усекова  

«Кыргыз тили», 1-2 бөлүк 

 

Касым Тыныстанов – кыргыз 

жазма адабиятынын 

негиздөөчүсү // Эл агартуу. – 

2006. - №5-6. – Б. 1;  

Мурас. – Б.: «Кыргызстан» 

1990. 

 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

15 Жыйынтыктоо сабагы 2  Тесттик 

тапшырма 

 

 

2019-2020 - окуу жылындагы 1- курстар үчүн «Кыргыз тили жана адабияты»  курсу 

боюнча сабактын темалары  2-семестр 

                             

№ 
   Сабактын темасы саа

ты 

Адабияттар Текшерүүнүн 

формасы 

1 Кептик тема: Кыргызстандын 

өсүмдүктөр дүйнөсү 

Грамматикалык тема: Сын 

атоочтун даражалары 

 А.Токомбаев  - кыргыз совет 

адабиятынын баштоочусу. 

«Таң алдында» романы  

 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 

Таң алдында: Ыр менен 

жазылган роман. – Ф.: 

Кыргызстан, 1984. – 347 б. 

Күүнүн сыры: Ырлар, 

аңгемелер, повесттер. – Ф.: 

Кыргызстан, 1984. – 357 б. 

Чыгармалар жыйнагы: 2 

томдук. – Ф.: Кыргызстан, 1988. 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 
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2 Кептик тема: Улуттук 

боштондук кыймыл  

Грамматикалык тема: Сан 

атооч анын бөлүнүшү 

К.Баялиновдун өмүрү 

чыгармачылыгы. «Ажар» 

повести  

2 Чечейбаева Н. Кыргыз 

тилиндеги сан атоочтор. – Ф., 

1979. 

 

Чыгармаларынын эки 

томдук жыйнагы. 1-том. 2-

том. - Ф.: Кыргызстан, 1969. - 

634 б. - 594 б. 

Ажар: Повесттер жана 

аңгемелер. - Ф.: Мектеп, 1972. - 

354 б. 

 

     

Баарлашуу, 

маектешүү, 

жазуу 

көнүгүүлөр  

3 Кептик тема: Адам менен 

табийгаттын байланышы 

 Грамматикалык  тема:  Ат 

атооч. Ат атоочтун бөлүнүшү. 

М.Элебаевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Узак жол» 

романы  

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

Кыргыз элдик искусствосу» 

Ф.1987 

 

К.Артыкбаев.  20 кылымдагы 

кыргыз адабиятынын 

тарыхы.-  Бишкек, 2007 

Узак жол: Прозалар, ырлар, 

котормолор. – Ф.: Мектеп, 

1974. – 391 б. 

Мукай: Тандалган 

чыгармалардын бир томдук 

жыйнагы. – Ф.: Кыргызстан, 

1974. – 448 б. 

 

Ролдоштурулга

н оюн  

  

4 Кептик тема: Суу – өмүр 

булагы. 

 Грамматикалык  тема:  Этиш. 

Этиштин ыңгайлары жана 

чактары. 

Ж.Турусбековдун өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Ажал 

ордунда» драмасы  

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

Кыргыз Совет энциклопедиясы  

Б.2004 

Ук, жер жүзү: Ырлар. – Ф.: 

Кыргызстан, 1974. – 59 б. 

Тандалмалар: Ырлар жана 

драма. – Ф.: Кыргызстан, 1980. 

– 300 б. 

Тандалмалар: Ырлар / Түз.: 

Ж.Таштемиров. - Ф.: 

Кыргызстан, 1984. - 332 б.; 

Ой жүгүртүү; 

эл алдында 

сүйлөө кебин 

калыптандыруу 

5 Кептик тема: 

Улуу Ата Мекендик согуш 

мезгили. 

 Грамматикалык тема: 

Этиштин мамиле категориясы 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – Б., 

1996 

 

 

Алтын кыз: Драма. — Ф.: 

Мектеп, 1976. — 48 б. 

Ажал менен ар-намыс: Поэма. 

— Ф.: Мектеп, 1979. — 40 б. 

 

Маек, жазуу 

иштери  
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Ж.Бөкөнбаев өмүрү жана 

чыгармачылыгы  

“Ажал менен ар намыс” 

поэмасы  

 

6 Кептик тема: Кыргыз 

санжырасы. 

Грамматикалык тема: 

Атоочтуктар 

К.Маликовдун өмүрү, 

чыгармачылыгы. “Балбай” 

поэмасы  

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 
 
Тандалмалар: Ырлар жана 

поэмалар. — Ф.: Кыргызстан, 

1980. — 328 б 

Ой жүгүртүү; 

эл алдында 

сүйлөө кебин 

калыптандыруу 

7  Кептик тема:  Кыргыз тоолору 

Грамматикалык тема:  Кыймыл 

атоочтор 

А.Осмоновдун лирикалары  

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

Мезгил жана Алыкул. 

Макалалар, каттар, эскерүүлөр. 

–  Ф.: «Адабият» 1990. 

Чыгармалар жыйнагынын 3 

томдугу: 
1.т.: Ырлар, поэмалар. – Ф.: 

Кыргызстан, 1984.  296 б. 

2.т.: Поэмалар, драмалар, 

легендалар. – Ф.: Кыргызстан, 

1985.  344 б. 

 

маектешүү, 

 эссе 

8 Кептик тема: Кыргызстандык 

баатырлар Улуу Ата Мекендик 

согуш мезгилинде. 

Грамматикалык тема:  

Чакчылдар 

А.Осмоновдун поэмалары: 

“Жеңишбек”, “Майдын түнү” 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 

Мезгил жана Алыкул. 

Макалалар, каттар, эскерүүлөр. 

–  Ф.: «Адабият» 1990. 

 

 

Ангемелешүү, 

жазуу иштери  

9 Кептик тема: 

Театр өнөрү. 

Грамматикалык тема:  

Тактоочтор 

А.Осмоновдун котормолору  

2  Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 

Котормолор. – Ф.: Кыргызстан, 

1986.  278 б. 

 

Көркөм окуу, 

суроо-жооп 

10 Кептик тема: Кыргыз  кино 

өнөрү 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

жазуу иштери 
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 Грамматикалык тема:  

Кызматчы сөздөр. Байламталар 

Р.Шүкүрбековдун сатриалары: 

“Жинди суу” 

Шүкүрбеков Р. Пьесалар жана 

интермедиялар. – Ф.: 

Кыргызстан, 1980. – 312 б 

Райкан. Тандалган ырлар.  . – 

Б.: «Кыргызстан» 1998. 

11 Кептик тема: Кыргыз 

скульптурасы Грамматикалык 

тема: Бөлүкчөлөр 

М.Алыбаевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. «Ак чүч» 

сатирасы  

 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

 

Ачылбаган кат: Аңгемелер 

жана сатиралар. – Ф.: 

Кыргызстан, 1987. - 200 б. 

Мидин: Ырлар жана поэмалар. – 

Б.: Кыргызстан, 1996. – 220 б 

 

Суроо-жооп 

Ой жүгүртүү; 

эл алдында 

сүйлөө кебин 

калыптандыруу 

12 Кептик тема: Көркөм сүрөт 

искусствосу 

Грамматикалык тема:  

Жандоочтор 

М.Алыбаевдин лирикалары 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

  

«Декоративно-прикладное 

искусство Киргизии» М.1984 

 

 

Мидин: Ырлар, поэмалар, 

сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 

1984. – 316 б. 

 

Сын-пикир, 

суроо-жооп, 

оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13 Кептик тема: Г.Айтиев 

атындагы атындагы музейге 

саякат 

 Грамматикалык тема:  

Модалдык сөздөр 

Б.Сарногоевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. “Ашуудан 

берген отчетум” 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

  

«Декоративно-прикладное 

искусство Киргизии» М.1984 

Ж.Садыков.Тандалмалар. – Ф.: 

Адабият, 1992. – 288 б. 

 

 

Сарногоев  Б.  Ашуудан берген 

отчетум. –  Ф.: «Адабият» 1989. 

 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

14  Кептик тема: Өрнөктүү өмүр 

 Өзгөчө сөз түркүмдөрү: 

Сырдык сөздөр, тууранды 

сөздөр 

Түгөлбай Сыдыкбековдун 

өмүрү чыгармачылыгы, 

публицистикалык 

чыгармалары. 

2 Давлетов С. Кудайбергенов С. 

Азыркы кыргыз тили. 

Морфология. – Ф.,1980 

  

«Кыргыз элдик искусствосу» 

Ф.1987 

 

Чыгармаларынын төрт 

томдук жыйнагы- – Ф.: 

Кыргызстан, 1970. 

3-т.: Темир; Too балдары- 

Романдар. – 500 б. 

Баарлашуу, 

маектешүү, 

жазуу 

көнүгүүлөр  
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15 Жыйынтыктоо сабагы  

 

2   

    Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

 

 

2019-2020- окуу жылындагы  2- курстар үчүн «Кыргыз тили жана адабияты»  курсу 

боюнча сабактын темалары  3-семестр 

                             

№ 

   Сабактын темасы саа

ты 

Адабияттар Текшерүүнүн 

формасы 

1 Кептик тема: Тарыхы болбой эл 

болбойт. 

Грамматикалык тема: Сөз 

айкашы 

Ч.Айтматовдун аңгемелери: 

“Ак жаан”, “Түнкү сугат” 

 

   2 

Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

 

2 Кептик тема: Улуттук 

майрамдар. 

Грамматикалык тема: Сөз 

айкашындагы байланышуу 

жолдору 

Ч.Айтматовдун повесттери: 

“Жамийла” 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Обон: Повесть жана 

аңгемелер. - Ф.: 

Кыргызмамбас, 1959. - 192 

б. 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

3 Кептик тема: Комуз кыргыз 

элинин музыкалык аспабы. 

Грамматикалык  тема:  Сүйлөм 

мүчөлөрү: Ээ жана баяндооч 

“Делбирим” повести 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

 

 

Ролдоштурулган 

оюн  

  

4 Кептик тема: 
Мамлекеттүүлүктүн 

башатындагы инсандар. 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 
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И.Раззаков – коомдук, 

мамлекеттик ишмер жана 

алгачкы экономист. 

Грамматикалык  тема:  
Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. 

Аныктооч 

“Саманчынын жолу” повести 

Аңгемелер жана 

повесттер. – Б.: Седеп 

фондусу, 2006. – 302 б. 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

кебин 

калыптандыруу 

5 Кептик тема: Адам жана анын 

асыл сапаттары. 

Грамматикалык тема: 

Толуктооч 

“Бетме-бет” повести 

 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

Маек, жазуу 

иштери  

6 Кептик тема: Эне – үй-бүлө 

куту Грамматикалык тема: 

Бышыктооч  

Ч.Айтматовдун романдары: 

“Кылым карытар бир күн”  

 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 

7  Кептик тема:  Туризм өлкөнүн 

келечеги. 

Грамматикалык тема: 

Бышыктоочтун түрлөрү 

“Кыямат” романы 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

маектешүү, 

 эссе 

8 Кептик тема: Кыргызстандагы 

касиеттүү жерлер жөнүндө 

уламыштар. 

Грамматикалык тема:  Татаал 

сүйлөм жана анын түрлөрү. Теӊ 

байланыштагы татаал сүйлөм 

“Тоолор кулаганда” романы 

2 Иманов А. Кыргыз тили. – 

Б., 1996 

 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

Ангемелешүү, 

жазуу иштери  

9 Кептик тема: «Китеп – билим 

булагы».  

Грамматикалык тема: 
Багынынкы байланыштагы татаал 

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

 

 

 

 

 

Көркөм окуу, 

суроо-жооп 



55 
 

сүйлөм. Мезгил багыныӊкы 

татаал сүйлөм 

  Ч.Айтматовдун  драмасы 

«Фудзиямадагы кадыр түн” 

Ч.Айтматовдун 

чыгармалар жыйнагы. 

Т.1-8. 2010-ж. 
 

10 Кептик тема:  

Билим – кылым мурасы. 

Грамматикалык тема: Сан-

өлчөм жана сыпат багынынкы 

байланыштагы татаал сүйлөмдөр 

Тарыхый романдар. 

Т.Касымбековдун өмүрү, 

чыгармачылыгы 

“Сынган кылыч”романы  

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

 

 

 

 

 

Т.Касымбеков. Сынган 

кылыч. – Ф., 1986 

Сын-пикир, суроо-

жооп, жазуу 

иштери 

11 Кептик тема: 

Алай канышасы. 

 Грамматикалык тема:  

Орун  жана шарттуу багынынкы 

байланыштагы таттаал 

сүйлөмдөр 

С.Жусуевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы.  

“Курманжан датка”романы 

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

 

Курманжан датка: Ыр 

менен жазылган роман. – 

Б.: Руханият, 1994. – 304 б. 

 

Суроо-жооп 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 

12 Кептик тема: Элдик тотемдер – 

бул жаратылышты урматтоо 

Грамматикалык тема:  Себеп 

жана салыштырма багынынкы 

байланыштагы татаал сүйлөмдөр 

  К.Осмоналиевдин 

чыгармачылыгы. “Көчмөндөр 

кагылышы” романы  

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

 

 

 

 

Осмоналиев К. 

“Көчмөндөр кагылышы” 

романы. – Ф., 1980. 

Сын-пикир, суроо-

жооп, оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13 Кептик тема: Тарыхый романдар 

боюнча талкуу  

Грамматикалык тема:  Максат 

жана каршылагыч багыныӊкы 

байланыштагы татаал сүйлөмдөр 

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 
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Ата-бейитке саякат 

14  Кептик тема: Кыргыз элинин 

конок күтүү салты 

 Грамматикалык тема: Аралаш 

татаал сүйлөм 

Т.Үмөталиевдин 

чыгармачылыгы 

2 Кыргыз тилинин 

синтаксиси. – Ф., 1978 

Темиркулдун ырлары. 2-

жыйнак. – Ф.: 

Кыргызмамбас, 1936. – 26 

б. 

Чыгармаларынын эки 

томдук жыйнагы. – Ф.: 

Кыргызстан, 1971. 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

15 Жыйынтыктоо сабагы  

 

2   

 

2019-2020 - окуу жылындагы  2- курстар үчүн «Кыргыз тили жана адабияты»  курсу 

боюнча сабактын темалары  4-семестр 

                             

№ 

   Сабактын темасы саа

ты 

Адабияттар Текшерүүнүн 

формасы 

1 Кептик тема: Кыргыз 

Республикасынын бюджет 

системасы. 

Кеп маданияты жөнүндө 

түшүнүк. Кыргыз тилинин кеп 

байлыгы 

С.Эралиевдин лирикалары 

 

   2 

Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 

 

 

 

Эралиев С. 

Жылдыздарга саякат. – 

Ф., 1971 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 

 

2 Кептик тема: Өндүрүштү 

башкаруунун принциптери жана 

функциялары. 

Грамматикалык тема: Стиль 

жана стилистика 

“Жылдыздарга саякат” 

поэмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 

 

 

 

Эралиев С. 

Жылдыздарга саякат. – 

Ф., 1971 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

3 Кептик тема: Базар жана бизнес 

Грамматикалык тема: Оозеки 

жана  жазуу стили   

Н.Байтемировдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. “Тарых 

эстелиги” 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
Байтемиров Н. Тарых 

эстелиги. 

К.Артыкбаев.  20 

кылымдагы кыргыз 

адабиятынын 

тарыхы.-  Бишкек, 2007 

Ролдоштурулган 

оюн  
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4 Кептик тема: Кыргызстандын 

экономикасы 

  Грамматикалык тема: Көркөм 

стиль. Көркөм стилге мүнөздүү 

белгилер 

Ж.Садыковдун өмүрү жана 

чыгармачылыгы. “Манастын 

уулу Семетей” драмасы 

2  

Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
К.Артыкбаев.  20 

кылымдагы кыргыз 

адабиятынын 

тарыхы.-  Бишкек, 2007 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кеби 

5 Кептик тема: Кыргыз элинин 

экономисттери. 

Грамматикалык тема: Баяндоо. 

Көргөн тасмага карата баяндоо 

мүнөзүндөгү эссе жазуу 

“Айкөл - Манас” драмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
К.Артыкбаев.  20 

кылымдагы кыргыз 

адабиятынын 

тарыхы.-  Бишкек, 2007 

Маек, жазуу 

иштери  

6 Кептик тема: Бизнестеги 

башкаруу 

Сүрөттөө. Тарыхый эстеликтер 

Т.Абдумомунов «Абийир 

кечирбейт» драмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
Т.Абдумомунов «Абийир 

кечирбейт» драмасы. – Ф., 

1986 

Ой жүгүртүү; эл 

алдында сүйлөө 

кебин 

калыптандыруу 

7  Кептик тема: Дүйнөлүк 

экономика 

Грамматикалык тема: Ой 

жүгүртүү.  Дил баян жана эссе 

жазуунун жолдорун үйрөтүү 

“Атабектин кызы” драмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
К.Артыкбаев.  20 

кылымдагы кыргыз 

адабиятынын 

тарыхы.-  Бишкек, 2007 

маектешүү, 

 эссе 

8 Кептик тема: Эркин соода. 

Иш кагаздары: Расмий иш 

кагаздары: Жарлык, Мыйзам 

М.Байжиевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. “Төрт адам” 

драмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
 

 

М.Байжиев 

сахнада: Пьесалар. – Б.: 

Седеп фондусу, 2006. – 542 

б. 

М.Байжиев Дуэль: 

Драма. — М.: ВУОАИ, 

1968 

Ангемелешүү, 

жазуу иштери  

9 Кептик тема: Улуттук валюта. 2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003. 
 

Көркөм окуу, 

суроо-жооп 
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Расмий эмес иш кагаздары: 

Токтом 

“Кыз-күйөө” драмасы 

М.Байжиев Кыз күйөө: 

Драма. — М.: ВУОАИ, 

1968. 

 

 

10 Кептик тема: Финансы 

системасы 

Маалымат кат. Арыз. Тил кат. 

ишеним кат 

Т.Кожомбердиевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. “От өчпөгөн 

коломто” жыйнагы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
 

 

Кожомбердиев Т. От 

өчпөгөн коломто: Ырлар 

жана поэмалар / Түз. К. 

Султанова. – Б.: Адабият, 

1992. – 384 б 

Сын-пикир, суроо-

жооп, жазуу 

иштери 

11 Кептик тема: Фирма жана 

ишкана 

Өмүр баян. Мүнөздөмө. Буйрук  

О.Султановдун өмүрү, 

чыгармачылыгы.  “Чарчоонун 

жүзүнчү ыры” поэмасы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
Ашуу төр.  Ырлар, 

поэмалар. – Б.: Бийиктик, 

2003. 

Жан берели 

сүйүүгө: Роман, поэмалар, 

ырлар. – Б., 2003. 

 

Суроо-жооп 

12 Кептик тема: Мен тандаган 

кесиптин тарыхы жана өнүгүшү. 

Публицитикалык стиль: 

Репортаж. Интерью жөнүндө 

түшүнүк   

Э. Ибраевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы   

“Улут болсом – тилим менен 

улутмун” 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 

 

 

 

Эсенгулдун 

ырлары: Ырлар, 

сатиралар. – Б.: Шам, 1998. 

– 268 б. 

Насыят: Ырлар, поэмалар. 

– Ф.: Кыргызстан, 2003. – 

396 б 

Сын-пикир, суроо-

жооп, оозеки жана 

жазуу түрүндө 

сүрөттөө 

13 Кептик тема: Экономикадагы 

тобокелдик 

Илимий стиль жөнүндө 

түшүнүк.  Илимий макала 

жазууну үйрөтүү 

Ш.Дүйшеевдин өмүрү, 

чыгармачылыгы. “Эне тилин 

унуткандар” 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
 

 

 

Ырлар. – Ф.: Адабият, 

1989. –72 б. 

Кайдыгерлик: Ырлар. – Ф.: 

Адабият, 1991. – 80 б 

Аңгемелешүү, 

суроо-жооп. 



59 
 

14  Кептик тема: Базар 

экономикасы 

 Орундуу жана орунсуз 

кайталоолор 

“Агындылар” жыйнагы 

2 Маразыков Т. Кеп 

маданияты. – Б., 2003.  

 
Дүйшеев Ш. Агындылар. – 

Ф., 2017. 

Баарлашуу, 

маектешүү, жазуу 

көнүгүүлөр  

15 Жыйынтыктоо сабагы 2   

 

 

Негизги  жана кошумча адабияттар 

1. А.С.Тургамбаева,А.А Усекова « Кыргыз тили», 1-2 бөлүк 

2. Алиясова Г.Д., Адылова Б.К. «Кыргыз тили. Тексттер жана тапшырмалар», Б.,2010 

3. Жусаев ж,А.Карабекова .. Кыргыз тили  (Учебник для русских групп вузов страны )Б 

Мектеп 2000 

4. К.А.Биялиев « Кыргыз тили».(жогорку окуу жайларынын башка улуттардын студенттери 

үчүн окуу китеби) Б.2002 

5. Дыйканова Ч.К.,Сулайманова Л. « Кыргыз тилин үйрөнөбүз»Учебник Б.-Фонд Сорос-

Кыргызстан» 1997 

6.  Кыргыз тили (жогорку окуу жайларынын улантуучу топтору үчүн Б.2002:  

7. Ыбышов Ы. «Кыргыз тили..,»,Б.1998 

8. Касымов Б.,Токтоналиев « Изучаем кыргызский язык» Б.1998 

9. Тил жөнүндө мыйзам  Б..2003 

       жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча расмий материалдар 

10. Кыргыз Республикасынын энциклопедиясы  Б.2004 

11. Каралаев С. « Манас» 1-2 томдор Ф.1978 

12. «Кыргыз элдик искусствосу» Ф.1987 

13. « Кыргыз улуттук оюндары» 

14. «Декоративно-прикладное искусство Киргизии» М.1984 

15. К.К.Юдахин « Кыргызча -орусча» сөздүгү Ф.1980 

16. К.К.Юдахиндин жыйнагынан « Бир миң макал-лакап» Б.1998 

17. Кыргыз тилинин омонимдер, фразелогизмдер  жана антонимдер сөздүктөрү 

18 Кенжешев К.Д. К.Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылыгын 9-10-класстарда обзордук 

лекцияда окутуу // «Эл агартуу», 1998. №3-4, 19-24-беттер. 

19. Кенжешев К.Д. Сыдык Карачевдин өмүрү, чыгармачылыгын 9-класста окутуу. // «Эл 

агартуу», 2000. №1-2. 19-24-беттер. 

20.  Муратов А. «Чынгыз Айтматовдун «Кылым катытар бир күн» романын үйрөнүүнүн 

айрым маселелери». –  Ф.: «Мектеп» 1988 

21. Муратов А. Кыргыз адабияты сабагында көркөм тексттин маӊызын ачуу. Монография. – 
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   Окуу-методикалык материалдар 

1– семестр 

1-сабак 

 

Кептик тема: Кыргыз жазуусунун тарыхы  

Грамматикалык тема: Кыргыз тилинин башка тилдерден айырмаланган өзгөчөлүгү. 

Көчмөн кыргыз цивилизациясы 

Тил улуттун негизги белгиси 

Тил – бул элдин ою, сезими, жүрөгү, анын байыркы жана жаңы тарыхы. Тилди 

үйрөнүү менен силер ошол элдин үрп-адаты, салт-санаасы, маданияты жана тарыхы менен 

таанышасыңар. А тилди, алгач алфавит, анан сөз, сөз айкашы, сүйлөмдөн баштап диалогго, 

текстке, башкача айтканда оозеки сүйлөө кебине чейин талыкпаган аракеттенүүнүн негизинде 

гана үйрөнүүгө мүмкүн. 

Кыргыз тили – Кыргыз Республикасынын негизги калкы кыргыздардын тили, жана ал 

байыркы түрк тилдеринин бири болуп эсептелет. Кыргыз тили Кыргызстандын бардык 

аймактарында, ошондой эле Казакстан, Өзбекстан,Таджикстан, Кытай жана башка өлкөлөрдө 

да  колдонулат. Ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат.  

Кыргыз эли жөнүндө алгачкы маалыматтар б.з.ч. 201-жылдарга тийиштүү болгон 

тарых булактарында кездешет. VI-VIII-кылымдарда кыргыз мамлекеттүүлүгү түзүлүп, IX-X-

кылымдарда өнүккөн күчтүү мамлекетке айланган. Ал эми байыркы руникалык, таш бетиндеги 

жазуулар жана сүрөттөр жана башкалар мына ушул мезгилге тийиштүү.  

Ислам дининин таралышы менен исламды кабыл алган башка түрк элдери сыяктуу эле 

кырыздар да араб графикасын кабыл алышкан.  

Октябрь революциясынан кийинки 1924-28-жылдары Орто Азия тилдери латын 

графикасына өткөрүлгөн. Латын графикасы кыргыз тилинин фонетикалык түзүлүшүнө 

ылайыктуураак келген.  

1940-41-жылдары кыргыз тили орус графикасына, кириллицага өткөрүлгөн.  

Азыркы кыргыз алфавити өзүңөр билгендей орус тилинде жок Өө, Үү, Ңң  үч тамганы 

кошуу менен 36 тамгадан турат.  

Ошентип, тил – бул эл тарабынан түзүлгөн, кайталангыс феномен. Эл өзүнүн бүт 

руханий, маданий жетишкендиктерин тилинде сактап келет. Залкар жазуучу Ч.Айтматов 

айткандай: “Ар бир элдин тили - ошол элдин нечен кылымдык акылынан жаралган кымбат 

мурасы”. Кыргыз тили – кыргыз элинин ошондой асыл байлыгы.  

Тексттке карай тапшырмалар:  

а) Текстти окуп түшүнгүлө. 

б) Түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктүн жардамы менен которгула. 

в) Төмөнкү суроолорго жооп бергиле: 

1. Кыргыз тили тилдердин кайсы тобуна кирет? 

2. Кайсы маалыматтар байыркы кыргыздардын өзүнүн жазуусу бар экендигин 

далилдейт? 

3. Эмне үчүн кыргыз тили араб графикасына өткөн? 

4. Азыркы кыргыз тили кайсы алфавиттин негизинде түзүлгөн? 

5. Кыргыз тили жөнүндө атактуу адамдар эмне деп айтышкан? 

г) Кыргыз тили тууралуу көрүнүктүү коомук-маданий ишмерлердин айткан 

сөздөрүнөн топтогула. 
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д) Тил жөнүндөгү элдик макал-лакаптардан келтирип, алардын маанилерин 

түшүндүрүп бергиле. 

е) Төмөнкү ыр саптарын  жаттагыла. 

 

Тил көпүрө илим менен билимге, 

Тил адамга кубаныч берет өмүрдө. 

Тил адамды бакыт даңкка жеткирет, 

Тил адамды шорго салат өлтүрөт.   (Ж.Баласагын) 

 

Бирге жүрөм эне тилин кадырлайм, 

Бул тил менен иштейм , сүйлөйм ыр ырдайм. 

Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, 

Эне тилим сүйгөнүмдөн жаңылбайм.    (А.Осмонов) 

 

Ким барктаса өз энесин, өз тилин, 

Барктай билет дүйнө элинин көп тилин, 

Ар улуттун энеси улуу, тили улуу, 

Өйдө-ылдый деп айта албайбыз эч бирин.   (Б.Сарногоев)  

Кыргыз тилинин негизги өзгөчөлүктөрү 

1. Кыргыз тили сөз жасалуу жана сөз өзгөрүү жагынан тилдердин агглютинативдүү 

(агглютинация – лат. “жалгашуу”) тобуна кирет. Мисалы: Студент + тер + ден + биз, чоң 

атам + дар + ды + кы + нан ж.б. 

2. Кыргыз тилиндеги тамгалардын көбү орус тилиндеги тыбыштар менен берилет. 

Болгону К,Г,Л,Ж,Ң тамгалары менен берилген тыбыштар гана өзгөчөлөнүп турат. (Китеп -

кызыл , кереге-бугу, селки-балка, жанр-жибек ж.б.) 

3. Кыргыз тилинде сүйлөмдүн түзүлүшү орус тилиндеги сүйлөмдүн түзүлүшүнөн 

бир кыйла айырмаланат. Кыргыз тилинде сүйлөм түзүүдө баяндооч негизинен, акырында 

айтылат. Мисалы: Мен азыр сабакка барам.Биз Бишкекте жашайбыз. Алар азыр кызык китеп 

окуп жатышат. 

4. Кыргыз тилинде басым негизинен акыркы муунга түшөт жана сөздү бөлүп туруу 

ролун аткарат: жакш  َ ы, терез  َ е, саламатчыл  َ ык, борб  َ ор ж.б. 

5. Кыргыз тилинде грамматикалык жактан род категориясы (мужской, женский, 

средний) жок: алма – яблоко (ср. род), шаар – город (муж. род), бөлмө – комната (жен. род).  

6. Кыргыз тилинде зат атоочтор сын атоочтор менен ээрчишпейт: 

кызыл алма – красное яблоко, 

кызыл китеп – красная книга, 

кызыл үй – красный дом,                         

кызыл топтор – красные мячи. 

                                                      Көнүгүүлөр 

1.Төмөнкү сөздөрдү алфавит тартиби боюнча жайгаштыргыла: 
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Дептер, белги, саат, китеп, тарых, жүк, гүл, оюнчук, эчки, карга, рахат, алиппе, 

фарфор, өлкө, ылакап, руханият, очок, маңдай, ичке, заман, убада, тал, шаар, үлгү, эгин, ыр, 

уюм, чыканак, терезе, дарак, бармак, эшик. 

2.Макалдарды туура окуп маанисин түшүндүргүлө: 

Дени соонун жаны соо (В здоровом теле здоровый дух) 

Абийриңди жашыңдан сакта  (Береги честь с молоду) 

Жердин кулагы жети кат (Слухом земля полнится) 

Аңгектен качсаң дөңгөккө (Из огня да в полымя) 

 

3. Л,Ж, тамгалары катышкан сөздөрдү туура айткыла: 

 Тилек, жакшылык, жибек, үлүл, толук түлкү, жоон, молчулук, жардам, бөлмө, алма, 

жака, желек, журт. 

4. Баяндоочко көңүл буруу мнен төмөнкү сүйлөмдөрдү тууралагыла: 

1. Мен жашаймын шаарда. 

2. Мен окуймун биринчи курста. 

3. Биздин университет жайгашкан борбордо. 

4. Бериңиз мага китепти. 

5. Жаттагыла бул жаңы ырды. 

 

5. Диалогду басымды туура коюп окуп, которгула: 

- Саламатсызбы, апа! 

- Саламатчылык уулум. 

- Апа, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз кандай? 

- Баары жакшы, балам. Өзүңдүн окууларың кандай? 

- Жаман эмес. Университеттеги курсташтарым, группалаштарым менен 

таанышып алдым.  

- Сабактарың саат канчада башталат? 

- Саат 7.30да. Саат 13.00да сабактарым бүтөт. 

- Эжең кандай жүрөт? Иштери жакшыбы? 

- Ооба, апа, эжем иштеп жүрөт. Ден соолугу жакшы. Эжем сизге салам айтты. 

- Саламатта болсун. Сен качан келесиң? 

- Эмки жумада. Дагы телефон чаламын. Апа, менден баарына салам айтып 

коюңуз. Жакшы жүрүңүз, апа. 

- Саламатта бол, уулум. 

 

6. Төмөнкү айтылыштарды которгула: 

Здравствуйте, как у вас дела?; привет, как здоровье?; добрый вечер, уважаемые гости; 

здравствуй, Салия, прекрасно выглядишь!; добрый день, Петр Алексеевич, как Вы?; 

здравствуй, как ты сама?; привет, неплохо, а у тебя как дела?; Слава Богу, хорошо!; 

Здравствуйте, дети, как ваше здоровье?; здравствуйте, тетя, как поживаете?; Спасибо, 

замечательно, а ты сам как поживаешь? 



64 
 

7. Муну окуп  билип ал: 

Саламдашуу 

Адамдардын саламдашуусу сыйлашуудан башталат. Адамга салам айтууну 

унутпагыла. Бизде эркектер: “Ассалоом алейкум”, “Алейкума ассалам”, - деп кол алышып 

саламдашат. Ассалоом алейкум – сизге тынчтык каалайм деген мааниде, ал эми Алейкума 

ассалам – сизге да тынчтык каалайм, деген мааниде. Бул араб тилинен алынган сөздөр.  

Ал эми кыздарга, аялдарга “саламатсызбы” деп учурашасың. Жакын адамдар, 

туугандар кучакташып, өбүшүп саламдашат. 

Саламдашуунун байыркы замандардан бери калыптанып калган эрежелери бар. Дүйнө 

жүзүндөгү ар бир эл ар башкача саламдашат. Ал эми биздин элде ар дайым кичүүлөр улууларга 

салам айтат. Эшиктен келген адам үйдө отургандарга салам айтып кирет. Атчан киши жөө 

кишиге биринчи салам айтат. Ал эми Ысык-Көл, Нарын аймактарынын айрым жерлеринде 

келиндер салам айтуунун ордуна улууларга жүгүнүп коюшат. 

    Саламдашуу ар бир тилде ар башка маанини түшүндүрөт. Башка тилди үйрөнүп 

жатканда саламдашуу сөздөрү кантип которулаарына анча көңүл бурбайбыз. Англичанин 

таанышын “How do you do?” деген суроо менен тосуп алат. Бул сөзмө сөз “Кандай аракеттенип 

жатасың?” деп которулат. Француз болсо “Commet ca va?”, б.а. “Кандай жүрүп жатат?”- деп 

учурашат. 

Кытайлыктар “Нии-хау-ма” биздин тилде “Сен бүгүн тамак жедиңби?” – деп 

саламдашат. Индеецтер “Баары жакшы” – деп бири-бири менен учурашышат. Монголдор 

болсо саламдашканда “Малыңыз кандай?” жана “Кандай көчүп жүрөсүз?”- дешет. Белгилүү 

“Салам!” деген сөз “Тынчтык сага” дегенди билдирет. 

8. Төмөнкү сөздөрдү жаттагыла: 

Калыптанып калган – установившиеся, кучакташуу – обниматся, өбүшүү – целоваться, 

дүйнө жүзүндөгү – в мире, кичүүлөр – младшие, отургандарга – сидящим, атчан киши – 

человек на лошади, жөө киши – пеший человек, жүгүнүп коюшат – кланяются. 

 

2-сабак 

Кептик тема:  Мекеним  - Кыргызстан. 

Грамматикалык тема: Фонетика. Тыбыш жана тамга. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү. 

Сингармонизм закону 

Элдик оозеки чыгармачылык жөнүндө маалымат 

 

Мекеним  - Кыргызстан. 

 

 Ар бирибиздин бүткүл адамзат билгидей, кызыккыдай, суктангыдай айлыбыз, татыктуу 

кооз Ата Журтубуз бар. Менимче, ар кимибиздеги Ата Журтту таануубуз, сүйүүбүз адегенде 

айылдан башталган. Ар бир адамдын айыяы, Ата Журту эч бир элдикинен кем эмес. Айылды, 

анын адамдарын таанып, сүйө албаган адамдын Ата Журтту, Улуу Мекенди баалап, сүйө 

аларына шегим бар. 

Ата Журтубуз дүйнөгө аны эң назик сөз менен даңазалоого татыктуу. Көп эл болобу, аз эл 

болобу, ар кимдин бөлөккө сабак болор жугумдуу насаат сөзү, салты, сулуулугу, эмгеги, 

эрдиги, тарыхы болот эмеспи. Элдин казына байлыгын бир ; эле кени менен суусу, малы менен 

даны гана түзбөстөн, ошол элдин байыртан бери келаткан ички жан дүйнөсү анын улуу 

байлыгынын уюткусу эмеспи. Ата Журттун сулуулугу бир гана табиятында болбостон, ошол 

элдин ак дилинде: ыробонунда, комуз күүсүндө болот. 

http://kyrgyzinfo.ru/kyrgyzcha-tekstter-teksty-na-kyrgyzskom/komuz-kandajcha-pajda-bolgon-ulamysh.html
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Элдин колунан не деген боёктор, оюучийүүлөр жаралбайт. Мындагы элдин оозунан не 

деген назик обондор, ырлар аткарылбайт. Кыргыз күүсүнө кулак салсаң, Ата Журт жөнүндө аз 

да болсо таалим аласың. 

Көк мелжиген улуу тоолору кебез булут оронгонун, асманында бүркүт шаңшыганын, 

коктуколоттогу миң түркүн кушу, кайберени оттогонун, мөлтүр булагы капчыгай аралап шаңга 

баткан сулуу жерлерди көрдүң беле? Гүлгө оронгон тоо бети сансыз малга толуп, жашыл 

өрөөнүндө түнкүсүн жылдыздан көп оттор жанган кыштак, шаарларын көрдүңбү? 

Ойдуң-түзүндө жер-жемиши, талааларында эгини, пахтасы, кызылчасы токчулуктан 

кабар берген бейпил Ата Журтум! Улуу тоолорду, өрөөндү ого бетер көркүнө чыгарып жа 

шарткан жаңы замандагы Кыргыз эли! 

 

Кыргызстандын борбору – Бишкек шаары 1825-жылы негизделген.  

Бишкек шаарынын тарыхы (уламыш) 

Илгери-илгери Бишкек деген баатыр киши жашаптыр. Ал эрки күчтүү, эр 

жүрөк балбан, баатыр болгондуктан, эл аны урматтап сыйлашкан экен. Ал ар 

дайым келген жоонун бетинде, жүргүзүлгөн согуштун алдында 

жүргөндүктөн, анын Бишкек деген аты эл оозунда айтылат.Кийин Бишкек үй 

бүлөсү менен Аламүдүндүн Чуңкурчак деген жерине азыркы эски 

автобекеттин ордуна көчүп келип, дыйканчылык кылып жашай баштайт.   

Бишкек өлөрүндө Баймурат, Манаккозу, Манаппай, Жорго, Ырыскул деген беш 

уулун чакырып алып: Балдарым! Менин сөөгүмдү Аламүдүн суусунун боюна, кара жолдун 

түндүк жагындагы дөбөгө койгула. Ал жерден жыл бою Анжыян, Ташкент, тараптан 

Токмок менен Ысык-Көлдү карай тынымсыз жүрүп турган жүргүнчүлөрдүн карааны мени 

жалгызсыратпайт. Колуңардан келсе бир жылдан кийин күмбөз тургузуп койгула,- деп 

керээзин айтып дүйнөдөн кайтат.                                                                           

      Балдары атасынын айтканын аткарышат. Бир жылдан кийин Бишкектин беш уулу 

атасына күмбөз тургузушат. Θткөндөр ал жерге токтоп, куран окуйт. Соодагерлер кербен 

сарай салышып, чайкана ачышат. Ар улуттун өкүлдөрү отуракташа баштайт. «Бишкекте 

түнөдүк, Бишкектен жөнөдүк» деп жүрүп, ал жер Бишкек аталып кетет. Ошентип, жылдан 

жыл өткөн сайын ал жер чоң шаарга айланат. Кийин ал шаар республиканын борбору болуп, 

Бишкек шаары деп аталып калат. 

 

Чүй облусу 

 

Чүй дубаны Кыргыз Республикасынын түндүгүндѳ  жайгашкан. Аталган облус 1939-

жылдын 21-ноябрында түзүлгѳн. Ал түндүк жана түштүгүнѳн Казакстан, түштүгүнѳн Нарын, 

чыгышынан Ысык-Кѳл, түштүк-батышынан Талас облустары менен чектеш. 

Чүй облусунда республиканын калкынын 16 пайызы жашайт (Бишкек шаарынын 

калкын кошпогондо). Облустун калкы ар улуттуу.  

http://kyrgyzinfo.ru/izlozhenie/kyrgyz-eli.html
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 Ири кыштактары да арбын. 

 Аталган аймак кен байлыктарга бай. Тѳрт чоң Кара-Балта, Сокулук, Ала-Арча, Чѳмүч 

жана башка булардан тышкары да майда суу сактагычтар бар. Чүй дарыясында жана Чоң Чүй 

каналында ГЭС каскады курулган. 

Облустун аймагында ѳлкѳгѳ кеңири белгилүү эң ири ѳнѳр ишканалары иштейт: кант чыгарган, 

цемент-шифер ѳндүргѳн, сүт продукцияларын иштеткен ж.б. 

Облустун жеринин табияты кооз, минералдуу жана жылуу сууларга бай. 

 

 Административдик борбору болуп Токмок шаары эсептелет. Азыркы Чүй облусунун 

курамына 8 район кирет:  

 
Ош облусу 

шаарлары

Токмок

Кант

Шопоков

Кара-Балта

шаарчалары

Кемин

Кайынды

Орловка

Актуз

Борду

• Панфилов району

• Жайыл району

• Москва району

• Сокулук району

• Аламүдүн району

• Чүй району

• Ысык-Ата району

• Кемин району
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Түштүк Кыргызстандын жаратылыш шарттары ар 

түрдүү жана табигый ресурстарга бай.  

Түштүк Кыргызстан мөмө-жемиш, жаңгак токойлору, 

Семенов мистеси, карагай, арчалары, кыскача айтканда, 

өзүнүн кооз табияты менен Кыргызстандын башка 

аймактарынан өзгөчөлөнөт. 

Аталган дубанда дыйканчылык өнүккөн. Айдоо 

аянттарында пахта, коон-дарбыз ж.б. жашылча-жемиштер 

эгилет. 

Ош дубанынын борбору-Ош шаары. Кыргызстандын экинчи борбор шаары статусуна ээ болгон 

Ош шаары  Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардан экени тарыхта белгилүү. 

X кылымдагы атактуу саякатчы Ибн-Хаукалдын маалыматтары боюнча Ош Ѳзгѳндѳн үч эсе 

чоң шаар болгон. Биздин заманга чейинки IV  кылымда жана биздин замандын  V-VI 

кылымдарында Ош Улуу Жибек жолу аркылуу Чыгыш жана Батыш өлкөлөрү менен 

байланышып турган.  

Ысык – Көл облусу 

 

Ысык-Кѳл - Кыргызстандын бай 

жана келечеги кең бөлүгү. Тоо кыркаларынын 

беттеринде жана сырттарында 1,5 млн гектардан 

ашык жайыт бар. Түздүктө жана тоонун этегинде эки 

жүз миң гектар  айдоо жерлери турат. Ысык-Көл 

өрөөнүндө көмүр, калай, минералдык сырье, айнек 

кумдары ж.б курулуш материалдарынын кендери 

бар. Θрөөндө Кыргызстандын бермети деп аталган 

Ысык-Көл жайгашкан. Анын аянты 6236 кв.км., 

кеңдиги 60 км. Көлдүн эң терең жери-700 метр. 

Изилдөөчүлөрдүн маалыматтарына караганда, Ысык-Көлдүн жашы 7-12 миллион  

жылга барабар. Көлдүн суусу балыкка бай, кургак жерлеринде - жапайы жаныбарлар жана 

канаттуулар көп. Мына ушуларды сактап жана көбөйтүү үчүн  Ысык-Көл мамлекеттик корук 

деп жарыяланган. 

Бул облустун борбору - Каракол шаары. Ал Ысык-Көлдүн эң чоң маданий борбору. Экинчи 

белгилүү шаар - Балыкчы. Бул шаар республикадагы маанилүү темир жол түйүнү болуп 

эсептелет. Республиканын башка шаарларына караганда Балыкчыда жашыл дарактар аз, 

себеби бул жерде жаан-чачын өтө аз жаайт. Бирок шаарда бороон-чапкын көп болот. Чолпон-

Ата – Кыргызстандагы эң жаш курорт шаары. Ал 1975-жылы түзүлгөн. Анда санаторийлер, эс 

алуу үйлөрү, пансионаттар орун алган. 

 

Нарын облусу 

 

Нарын облусун бардык жактан тоо кыркалары курчап 

турат. Бул жерде негизинен малды көп багышат. 

Дыйканчылык кошумча мааниге ээ болуп, калкты эгин, 

картошка, тоют менен камсыз кылат. Ал деңиз деңгээлинен 

2037 метр бийиктикте жайгашкан.  

Облустун башкы жаратылыш байлыгы - жайыт, анын 

аянты 2,5 млн. гектар.  
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Нарын өрөөнүнүн борбору - Нарын шаары. Шаарда Нарын мамлекеттик университети, музей, 

музыкалык драмтеатры жана «Манас Руху» улуттук театрлары бар. Шаар 1868-жылы Кашкар 

жолундагы аскер чеби катары пайда болгон. Нарын 1939-жылдан баштап облустун борбору 

болуп калган. Нарын өрөөнүндө белгилүү Соң-Көл жана Чатыр-Көл тоо көлдөрү жайгашкан. 

Алар корукка айланган. 

 Нарын облусунун курамына беш район кирет:

 
Талас облусу 

 

                                  

Талас облусу – республиканын эң кичине облусу. Чүй өрөөнүнө 

салыштырганда кургагыраак жана суугураак келет. Анын негизги 

байлыктары: 100 миң гектар жерди айдоо аянты ээлейт, 400 миң гектар 

жерди жайыт жерге таандык. Азыркы кезде Талас өрөөнү республикада 

эң чоң айыл чарба району, өзгөчө тамеки өстүрүү, уяң жүндүү кой жана 

эт-сүт багытындагы мал багуу боюнча айырмаланып турат. Талас 

шаары 1877-жылы негизделген. Талас суусунун аркы жээгинде 

Манастын күмбөзү бар. Күмбөздүн жанынан өткөндө Кең-Кол, Беш-

Таш капчыгайларына барууга болот. Алар «Манас» эпосунда  да 

сүрөттөлүп айтылат.  

 

Жалал-Абад облусу 

 

     Фергана тоо тизмегинин этегинде Жалал-Абад шаары 

жайгашкан. Андан 54 км түштүк-чыгышта Жалал-Абад 

курорту орун алган. Бул Кыргызстандагы эң жылуу курорт 

болуп эсептелет. Ашказан, нерв системасы, бөйрөк ж.б. 

оорулары менен ооругандар курортто дарыланса болот. 

Жалал-Абад облусунун курамына сегиз район кирет: 

 

• Ак-Талаа району

• Ат-Башы району

• Жумгал району

• Кочкор району

• Нарын району
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 Облуста тѳмѳнкү шаарлар жана шаар тибиндеги шаарчалар бар: 

Областтагы  ѳзгѳчѳ корголуучу жаратылыш аймактар : Беш-Арал мамлекеттик коругу, 

Сары-Челек мамлекеттик биосфералык аймак жана Падыша-Ата мамлекеттик коругу. 

Облустун борбору – Жалал-Абад шаары илгертен эле курорт (минералдык булактар) катары 

бергилүү. Мындан тышкары облустун аймагында Арсланбап шаркыратмалары, Сары-Челек 

кѳлү, орто кылымдагы Шах-Фазиль (13-кылым)мавзолейи бар. 

                                                          Баткен облусу 

 Батке́н дубанынын   борбору-Баткен шаары.1999-жылдын 13-октябрында 

Ош дубанынан бѳлүнүп түзүлгѳн. 

шаарлары: Кызыл-Кыя, Баткен,Исфана,Сүлүктү,Айдаркен, Кадамжай, 

Восточный,Чабай, Совет 

 Облустун калкы кѳп улуттуу. Негизинен кыргыздар, ѳзбек, 

тажик, орус, түрк ж.б улуттун ѳкүлдүрү жашайт. Облустун аймагында 

сымап, сурма, кѳмүр ѳндүрүлѳт.   

Баткен жергеси  кооз жаратылышы, жер-жемиштери, айрыкча 

ѳрүк жана кен байлыктары менен белгилүү.  

       ?     Суроолор жана тапшырмалар: 

 

1. Силер жашаган облус менен чектеш облустар кайсы?  

2. Борбор шаарыбыз Бишкек кайсы облустун аймагында?  

3. Силер жашаган облус башка облустардан эмнеси менен айырмаланат?  

4. Кыргызстандын эн чоң шаарларын атагыла. 

5. Жай мезгилинде Кыргызстандын кайсы аймагына туристтер көп келет? Эмне үчүн? 

       «Ойлон. Изден. Тап. Жооп бер» 

1.Бишкек шаары кайсы ѳрѳѳндѳ жайгашкан? 

А) Чүй      б) Нарын    в) Ош     г) Талас 

2.Табышмакта кайсы шаар жѳнүндѳ айтылып жатат? 

Кѳл боюнда шаар кѳп, 

Бирок муну аныкта. 

    Ат коюлган кай жерге, 

     Байланыштуу балыкка. 

 

Тапшырма 

• Аксы району

• Ала-Бука району

• Базар-Коргон району

• Ноокен району

• Сузак району

• Тогуз-Торо району

• Токтогул району

• Чаткал району
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1. Бишкек шаарынын тарыхына байланыштуу уламыштарын таап, 

айырмачылыктары жана окшоштуктарын аныктап көргүлө. Дагы кандай 

уламыштар бар? Силердин оюӊар боюнча кайсы уламыш чындыкка жакын? 

Эмне үчүн? 

2. «Менин Мекеним – Кыргызстан» деген темада дил баян жазып келүү. 

 

Кыргыз тилинин түрк тилдеринин ичинен алган орду. Кыргыз тилинин башка 

тилдерден айырмаланган өзгөчөлүгү. 

Тил илиминде генеалогиялык классификация боюнча төмөнкүдөй кээ бир тил уялары 

белгилүү: Индеевропа тилдери, Алтай тилдери, Урал тилдери, Иберий-кавказ тилдери, 

Байыркы Азия (палеазият) тилдери, Кытай-тибет тилдери, Семит-хамит тилдери ж.б. 

Морфологиялык жактан төрт топко бөлүнөт: уңгу түрүндөгү (аморфтуу) тилдер 

(кытай, тибет, бирма), жалганма (агглютинативдүү) тилдер (алтай, урал, жапон, корей ж.б.), 

өзгөрүлмө (флективдүү) тилдер (орус, украин, немис, француз, араб, еврей ж.б.), сөз-

сүйлөмдүү (полисинтетикалык) тилдер (чукот тили кирет).  

Алтай тил уясы өз ичинен бир нече тектеш тилдерди камтыйт. Ал үч чоң тайпага 

бөлүнөт: Монгол, Тунгус-манжур тилдери, Түрк тилдери. Бул тилдердин тектештиги, бир 

баба тилдер тарагандыгы илимде далилденген. Мына ушул үч тайпанын ичинен Түрк 

тайпасына 30га жакын тилдер кирет. Алар: кыргыз, казак, өзбек, түркмөн, каракалпак, уйгур, 

азербайжан, татар, башкыр, чуваш, түрк, алтай, тува, хакас ж.б.  

Түрк тилдери тарыхый жактан өнүгүшүнө, фонетикалык, лексикалык, грамматикалык 

өзгөчөлүктөрүнө карай  батыш жана чыгыш хун бутагы болуп эки чон топко бөлүнөт. 

Кыргыз тили алтай тилинин түштүк диалектиси менен бирге чыгыш хун бутагындагы 

кыргыз-кыпчак тобуна кирет. 

Ал эми жалпы түрк тилдери үчүн мүнөздүү болгон тыбыштык көрүнүш бар. Ал тил 

илиминде үндөшүү (сингармонизм – гректин sun”бирге”, harmonia “үндөшүү” деген сөзүнөн 

алынган) деп аталат. Үндөшүү – бул кептик агымдагы үндүү тыбыштардын өз ара 

таасирлеринин натыйжасында биринин экинчисине тилге жана эринге карай үндөшүп 

айтылышы. Мисалы: киши + лар = кишилер, эт + ны = этти, эл + ым = элим ж.б.  

 Бирок, азыркы учурда бул мыйзам түрк тилдеринин ичинен кыргыз жана тоолуу алтай 

тилдеринде гана күчтүү өнүккөн. Бул үндөшүү мыйзамы кыргыз тилинин башка тилдерден 

айырмалап турган фонетикалык өзгөчөлүктөрүнүн бири.  

 

Тексттке карай тапшырмалар:  

А) Текстти окуп, түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктүн жардамы менен түшүнгүлө.  

Б) Текстке карата мүмкүн болгон бардык суроолорду түзгүлө. 

В) Тексттеги асты сызылган сөздөр кайсы принцип боюнча бөлүнүп алынды.  

Г) Тексттеги асты сызылган сөздөрдү колдонуп, түшүнгөнүңөр боюнча өзүңөр текст 

түзгүлө.  

Д) Англис тилинин кайсы тил уясына кирерин жана анын кайсы өлкөлөрдө 

мамлекеттик тил катары колдонуларын аныктагыла. 

Е)Төмөнкү тексттен алынган сөздөрдү уңгу, мүчөлөргө ажыраткыла, агглютинацияны 

түшүндүргүлө: 

 

Илиминде, уялары, түрүндөгү, тилдердин, тарагандыгы, далилденген, 

өзгөчөлүктөрүнө, бутагындагы, таасирлеринин, биринин. 

 

Фонетика. Тыбыш жана тамга. Алардын өзгөчөлүктөрү. 
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Тилдин тыбыштык жагын тил илиминин бир бөлүгү болгон фонетика үйрөтөт. 

Фонетика гректин phone (кыргызча “тыбыш”) деген сөзүнөн алынган. Фонетикада тилдин 

тыбыштык түзүлүшү, андагы өзгөрүүлөр изилденет.  

Кыргыз тилинде бардык тамгалар үндүүлөр жана үнсүздөр болуп бөлүнөт. Үндүү 

тамгалар кыргыз тилинде 12, ал эми тыбыштар 14.  

Үндүү тамгалар 12 Үндүү тыбыштар 14 

а, э(е), о, ү, ө, у, и, я, ю, ё, е, ы а, э(е), о, ү, ө, у, и, ы, аа, ээ, оо, өө, 

үү, уу 

 

Орус тилинен айырмаланып кыргыз тилинде о, е үндүүлөрү кандай жазылса, 

өзгөрбөстөн ошондой боюнча окулат, мисалы:  

Болочок - /болочок/ 

Тоголок - /тоголок/ 

Бекер - /бэкэр/ 

Москва - /Масква/ 

Город - /горад/ 

Вечер - /вэчир/ 

 

А,о,у, ү, э, ө үндүүлөрүнөн бир тыбыш катары айтылган аа, оо, уу, үү, ээ, өө созулма 

үндүүлөрү жасалат. Мисалы: кон – коон, жон - жоон ж.б. 

 

Кыргыз тилинде үндүүлөр жоон жана ичке болуп чоң эки топко бөлүнөт:  

Жоон үндүүлөр Ичке үндүүлөр 

а, я, ы, о, ё, у, ю э, е, и, ү, ө 

 

Эринге карай эринчил жана эринсиз болуп бөлүнөт: 

Эринчил Эринсиз 

о, ё, ө, у, ю, ү а, о, э, е, ы, и 

 

Ал эми кыргыз тилинде үнсүз тамгалар 22:  Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, 

Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. 

Негизинен бардык үнсүздөр орус тилиндеги айтылышы боюнча айтылат. Ф,Х, Ц, Щ, 

Ь, Ъ тамгалары нукура кыргыз сөздөрүндө кездешпейт, сырттан кирген сөздөрдө гана 

кездешет: пальто, мольберт, фабрика, цирк, лагерь, химия ж.б. 

Бардык үнсүздөр үндүн катышына карай жумшак, каткалаң, уяң болуп бөлүнөт.  

Жумшак үнсүздөр б, в, г, д, ж, з,  

Каткалаң үнсүздөр к, п, с, т, ф, х, ц, ч, щ, ш 

Уяң үнсүздөр л, м, н, ң, р, й 

 

Ошондой эле түгөйлүү жана түгөйсүз болуп бөлүнөт:  

Түгөйлүү үнсүздөр б-п, в-ф, д-т, г-к, з-с 

Түгөйсүз үнсүздөр ж,л, м, ң, р, й, х, ц, ч 

 

Ж тыбышы кыргыз сөздөрүндө сөздүн башында ортосунда гана кездешет, жана 

жумшак жарылма (дж  َ  ) келип айтылат: жок – /дж  َ  ок/, жол – /дж  َ  ол/,  

жөжө – /дж  َ  өдж  َ  ө/ 

Сырттан кирген сөздөрдө Ж тыбышы орус тилинин орфографиясы боюнча айтылат: 

журнал, кружок, абажур ж.б. 
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К, Г, Л тыбыштары сөздө ичке үндүүлөр (и,е,ө,ү) менен жанаша келсе жумшагырак 

айтылат: м.: гүл, сегиз, китеп. Ал эми жоон үндүүлөр (а,о,ы,у) менен жанаша келсе түпчүл 

келип, каткалаңырак  айтылат: м.: кагаз, бугу, кол. 

 Эгерде К жана П тамгалары сөздүн акырында турса, анда сөз өзгөрүүдө К – Г 

тамгасына, П - Б тамгасына алмашат: м.: бак- багым, барак-барагым,китеп-китебим ж.б.  

 

Көнүгүүлөр 

1. Окуп, ар бир сөздөгү тамганын жана тыбыштын санын көрсөткүлө. 

Адабият, сүрөт, дөңгөлөк, ниет, чоң, өсүмдүк, таза, көл, жаңы, урук, күчтүү, миң, 

касиет, шаар, куу, суюк, боек.  

Үлгү: адабият – 7 тамга, а-д-а-б-и-й-а-т – 8 тыбыш. 

2. Төмөнкү сөздөрдү туура окугула. 

Кыргыз, жомок, өлкө, мүйүз, баатыр, жүз, тоо, жемиш, табият, калыс, чөп, буюм, эгин. 

3. Үлгүдөгүдөй кылып сөздөрдү таап жазгыла.  

Үлгү: кон – коон, сат – саат. 

4. Төмөнкү сөздөрдү 2 катарга, жоон үндүүлөр катышкан жана ичке үндүүлөр 

катышкан сөздөргө бөлүп жазгыла.  

Сабак, көрктүү, кооз, китеп, тамга, тыбыш, бал, сүйлөм, көчө, бала, сөз, дептер, түн, 

кооз, буюм, терек, жаңылык, эсеп, эрин. 

5. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле: 
Сенин атың ким? Сен кайда окуйсуң? Сен кыргызча сүйлөйсүңбү? Сенин улутуң ким? 

Сен эмнеге кызыгасың? Сенин досторуң барбы, алар окушабы же иштешеби? Сен мектепти 

качан бүтүрдүң? Сен кайда жашайсың? 

6. Бош орундарды толуктагыла. 

- Саламатсызбы, Алина! 

- Саламатсыңбы, Санжар. Кайда бара жатасың? 

-   ... 

- Мен китепканага бара жатам. Эртең модулдар башталат. 

-  ... 

- Кыргызстандын тарыхы боюнча. А силердин тайпаңар модул бериштиби? 

-  ... 

- Кечирип кой, мен шашып жатамын. Кечинде телефон чал. 

-  ... 

- Кош бол, Санжар. 

-  

 7.Текстти окуп котор. 

 Өзгөчө майрам. 

Биз бир топ эле майрамдарды билебиз: Нооруз, Жаңы Жыл, Жеңиш күнү, 8-март жана 

башкалар.Аларды көптөгөн өлкөлөрдө нечендеген элдер майрамдашат. Ал эми Кыргыз 

Республикасына, анын элине гана тиешелүү бир майрам бар. Ал жайдын акыркы күнүнө туш 

келет.  

Бул 31-август – Кыргыз Республикасынын Мамлекетик көз карандысыздык күнү. Бул 

майрамды биз 1991-жылдан бери белгилеп келе жатабыз. Бул майрам - улуу да, ыйык да, өзгөчө 

да  майрам.  

 

2. Төмөнкү майрам аталыштарын жаттап ал.  

Жаңы жыл – Новый год 

Аялдардын майрамы – Женский праздник 
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Нооруз майрамы – праздник Нооруз 

Күлкү күнү – День смеха 

Жеңиш күнү – День Победы 

Эгемендүүлүк күнү – День Независимости 

Билим күнү – День знания 

Картаң адамдардын күнү – День пожилых людей 

Туулган күн – День рождения 

Үйлөнгөн күн – День свадьбы 

3. Жаңылмачты жаттагыла. 

Кара карга каркылдайт, 

Кара качыр аңкылдайт. 

 

Бир түп түрп 

Тыт түрптү түртөт, 

Түрп тытты түртөт. 

 

Жорго кара атым, 

Жорток тору атым. 

Жоргобу, жортокпу –  

Жолго карасын. 

Ж, Ң, К, Л тамгалар 

 

 

Кептик тема: Кыргыз Республикасынын символикалары: КРнын Гимни, Туусу, Герби, 

Конституциясы. 

Грамматикалык тема: Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү. 

Кенже эпостор: «Эр Төштүк», «Кожожаш» эпостору. 

 

Кыргыз Республикасынын символикалары: КРнын Гимни, Туусу, Герби, 

Конституциясы. 

 

1.Кыргызстандын картасын 

көрсөтүү, аянты, калкы, 

качан эгемендүү мамлекет 

болуп жарыяланганы 

тууралуу маалымат. 

Кыргызстандын мыйзамы, 

борбор шаары, армиясы, 

Туусу, Герби, Гимни, чек 

арасы бар. 

2.Картадан облустарды 

(облустарга караштуу 

борбор шаарларын атап 

көрсөтүү 

3.КР нын мамлекеттик 

белгилери (Гимн, Герб, Желек) 

сүрөттөрүн түшүндүрүп 

көрсөтүү, качан кабыл 

алынганы, негизги белгилери 

тууралуу көрсөтүү (райондор, 

облус тууралуу кыскача 

маалымат) 
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4. Гимнди угузуу (Гимн 

качан жазылганы жана 

кимдер жазган) 

5. Борбор шаар жөнүндө 

уламыш 

6. Бышыктоо үчүн суроолор, 

тапшырмалар. 

 Yй тапшырма  

 

Мамлекеттик символдор 

Кыргызстандын желеги 

 

Катышы:1:2. Кызыл түстүү кездемеден турат. Ортосуна саргыч түстөгү күндүн сүрөтү 

түшүрүлгөн. Күндүн алкагына кыргыздын боз үйүнүн түндүгүнүн символдуу сүрөтү 

жайгаштырылган. 1992-жылы кабыл алынган. Кызыл түс  эрдиктин жана каармандыктын 

символу. Күн бейпилдикти жана байлыкты билдирип турат, ал эми түндүктүн сүрөтү – Ата 

мекендин жана дүйнөнүн символу. 

 

Кыргызстандын герби 

 

Герб – Кыргыз Республикасынын расмий мамлекеттик символу; А.Абдраев жана С.Дубанаев 

тарабынан иштелип чыккан жана 1994-жылдын 14-январында Жогорку Кеңештин токтому 

менен бекитилген.Гербдин ортосуна, чыгып келе жаткан күн нуруна бөлөнгөн Ысык-Көлдүн 

жана Ала-Тоонун фонунда канаттарын жайган, Кыргызстандын эркиндигинин жана 

эгемендүүлүгүнүн  символу болгон ак шумкардын сүрөтү жайгаштырылган. Күндүн элеси 

жашоонун, байлыктын жана молчулуктун символу болуп эсептелет. Мамлекеттик 

символдордо мына ушул элементке башкы орун таандык кылынарын белгилей кетели. Күн 

нуруна чагылышкан тоолордун ак карлуу чокулары кыргыздын ак калпагын  элестетип турат. 

 Көчмөн калктын дүйнөгө болгон туюмунда алгыр  куш же бүркүт өзгөчө орунду ээлеп 

турат. Символиканын тили менен алганда бүркүттүн элеси мамлекеттик бийликти, кенендикти 

жана көсөмдүктү билдирет. Тоо-талааны жердегендер үчүн бул эркиндиктин, көз 

карандысыздыктын, максатка, бийиктикке, карай умтулуунун, келечекти көздөп учуунун 

символу. Кыргызстандын гербиндеги куш,  бул Манастын  «Ак Шумкары» 

  

 

Кептик тема: Баласагын шаары. Бурана мунарасы 

Грамматикалык тема: Басым, муун жана интонация 

Орто кылымдардагы адабий мурастар Ж.Баласагындын чыгармачылыгы  

 

1. Маанисине карата мүчөлөрдү туура коюп, текстти окуп, которгула. 

Тексттин алдындагы берилген тапшырмаларды аткаргыла 

 

X – кылым... орто чени... XIII кылым... башы... чейин (940-1212) Борбордук Теңир-

Тоодо түрк элдери... кубаттуу Караханийлер каганаты жашаган. Байыркы түрк тили... “кара – 

хан” сөзү өтө күчтүү, кубаттуу кан деген мааниде айтылган.Ал Орто Азиядагы жана Түштүк 
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Казакстан аймагындагы феодалдык ири мамлекет......  бири болгон. Ал мамлекет........ ошол 

мезгил....... Борбордук Теңир-Тоо.... жашаган чигил, карлук, ягма, тухси, кыргыз жана башка 

уруулук бирикмелер түзгөн. Бул мамлекет X кылым...... акырында аз убакыт.... ичинде эле, 

Жети-Суу.... Аму-Дарыя..... чейинки зор аймак...... багындырып алган. Бул мамлекет........ 

борбор шаарлары....... бири Баласагын шаары болгон. 

Караханийлер доору...... Орто Азия....... шаар-кыштактар.... аймагы, саны жагы...... 

өскөн, соода жана ар түрлүү кол өнөрчүлүк өөрчүгөн. Көчмөн түрк элдери..... отурукташуу 

процесси өнүккөн. Кыргызстан....... аймагындагы эски шаарлар өсүп-өнүгүп, жаңылары пайда 

болуп турган.  

Ири шаарлар..... борбордук бөлүгү кооздолуп курулуп, ар жерлер..... мусулмандар...... 

сыйынуу-табынуу жайлары салынган. Мына ушундай белгилүү курулуштар..... бири... 

Баласагын шаарындагы Бурана мунарасы кирет. 

 

А) Жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө 

Феодалдык мамлекет 

Уруулук бирикме 

Багындыруу 

Кол өнөрчүлүк 

Өөрчү 

Отурукташуу 

Өсүп-өнүгүү 

Ири 

Кооздолуу 

Сыйынуу 

 

Б) Бош орундарга тексттин негизинде керектүү сөздөрдү жазып, толуктагыла 

1. X – XIII кылымда Орто Азияда ............................ Караханийлер ................... жашаган. 

2. Бул каганат .......................... ................. ........................ багындырып алган. 

3. Караханийлер доорунда ..................... , ...................... саны өскөн. 

4. .............................  .............................  өөрчүгөн. 

5. Көчмөн калк ....................... .  

6. Шаарлар ................... , ар жерлерге .......................... салынган. 
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7. Караханийлер мамлекетинин ...................... шаарларынын бири ......................... 

шаары болгон. 

8. Баласагын шаарындагы ................. .....................- Бурана мунарасы. 

 

В) Суроолорго жооп бергиле 

1. Караханийлер каганаты кайсы доордо жашаган? 

2. Ал мамлекетти түзгөн калктар кайсы жерди мекендеп жашашкан? 

3. Караханийлер доорунда Орто Азияда кандай өзгөрүүлөр болгон? 

 

4. Текстти окуп, которгула. Алдындагы тапшырмаларды аткаргыла 

Баласагын шаары  

Баласагын шаары XIII кылымга чейин чыгыш түрк элдеринин белгилүү маданий, 

саясий борбору болуп, гүлдөгөн шаарга айланган. Бул калаанын Орто Азиядагы башка 

шаарлардан айырмасы – ал Чынгыз хандын аскерлеринен жапа чеккен эмес. Монголдор 

Баласагын шаарына жаңыча ат коюп, Гобалык (жакшы шаар) деп атап алышкан.  

1938-жылы Жети-Суу археологиялык экспедициясы Бурана шаар –урандысын 

изилдей баштаган. Изилдөөнүн натыйжасында бул шаар – урандылардын жайгашуусу өтө 

татаал экендиги, анын борбордук бөлүгү төрт бурчтуу сепилден тургандыгы аныкталган. 

Мына ушул аймак калаанын негизги бөлүгүн түзгөн. Анда шаардыктардын үйлөрү менен 

чарбалык курулуштар, уста, зергер чеберлердин көптөгөн өнөрканалары, базарлар жана 

башкалар болгон. Дал ушул аймак кош катар сепил дубалы менен курчалган. Сырткы сепилдин 

дубалынын узундугу 15 километрге жеткен. Уранды – шаардын аянты 25 -30 кв. километрди 

түзгөн.  

Баласагын шаарынын тарыхына байланыштуу, калктын рухий маданиятын жана 

илимин өнүктүрүүдө эң чоң салым кошкондордун катарында XI кылымдагы түрк элдеринин 

акыны, ойчул насаатчысы Баласагындык Жусуптун жана замандашы өз доорунун тилчиси, 

залкар окумуштуу, тунгуч энциклопедист Махмуд Кашгаринин эмгеги зор экендигин айтсак 

болот. 

 

А) Сөздүктүн жардамы менен төмөнкү сөздөрдү которуп жазгыла 

Айырма - 

Чапкын - 
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Жапа чегүү - 

Сепил - 

Аныктоо - 

Чарбалык курулуш -  

Чебер -  

Өнөркана -  

Курчоо -  

Салым –  

 

Б) Текстке карата сүйлөмдөрдү толуктагыла 

1. Баласагын шаары XIII кылымга чейин ............ ........... .....................  маданий өнүккөн 

шаары болгон. 

2. Монголдор ...................... шаарына жаңыча ат коюп, .......................... (жакшы шаар) 

деп атап алышкан.  

3. 1938-жылы ..................  археологиялык экспедициясы  ..................  шаар –урандысын 

изилдей баштаган. 

4. Анда шаардыктардын ................. менен ....................... , ......... , .................. ....................  

көптөгөн өнөрканалары, ...............  жана башкалар болгон. 

5. Дал ушул аймак .......... ........... ............ ..............  менен курчалган. 

 

В) Суроолорго жооп бергиле 

1. Баласагын шаарынын Орто Азиядагы шаарлардан өзгөчөлүгү эмнеде? 

2. Археологдор изилдөөнүн негизинде шаар жөнүндө кандай маалыматтарды бере 

алышкан?  

3. Баласагын шаары болгон доордо калктын маданиятын, илимин өнүктүрүүгө салым 

кошкон окумуштуулар кимдер болгон?  

 

                                                              Тарыхый инсандар 

Кыргыз эли дүйнөлүк тарыхта эзелтен аты аталган түрк элдеринин эң байыркыларынан. 

Мына ошол тарых барактарына көз чаптырсак ар бир доордун баяны менен катар, ал доордогу 

белгилүү инсандардын ысымдары да жазылып калган. Ал адамдар өздөрүнүн өлбөс-өчпөс 

эрдиктери, эмгектери менен элге таанылып, муундан-муунга даңазаланып айтылып калган. 

Ошондой даңазалуу адамдардын бири – Жусуп Баласагын. 

Жусуп Баласагын – дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлдөрүнүн бири. Ал 

изилдөөлөргө караганда, 1018-жылы азыркы Токмок шаарынын түштүк тарабындагы Бурана 
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эстелиги турган жерде – өз учурунда акындардын, окумуштуулардын, кол өнөрчүлөрдүн 

шаарына айланган Баласагында туулган.  

Жусуп Баласагын өзүнүн “Кут билим” (“Ктагду билиг”) аттуу 13000 саптан турган 

чыгармасын эски түрк тилинде, 1069-1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган. Бул дастан 

акылмандыкка жол көрсөтөт, адамды, табиятты сыйлоого чакырат. 

Жусуп Баласагын бул эмгегинде адеп-ахлактын ар бир үлгүсүн, таасирин, коомдук 

түзүлүштүн мыйзамын, тартип эрежелерин, ал тургай адам өз боюн кантип алып жүрүшү керек 

экендигине чейин баяндап айткан. Биздин ата-бабаларыбыз дал ушундай куттуу, касиеттүү 

сөздөрдөн тарбияланып, таалим алган. Ал таалим муундан-муунга уланып биздин күнгө 

жеткен. 

Даңктуу дастандын кириш бөлүгүндө ал Баласагын шаарында туулгандыгы, дастанын 

Кашгар шаарында бүтүрүп, Табгач ханга (Кашгар ханы) тартуулагандыгы, ушул эмгеги үчүн 

“хасхажит” деген наамга ээ болгондугу айтылган. 

 

Текстке карай тапшырмалар: 

а)Төмөнкү сөздөрдү жаттагыла: 

Инсан - личность 

Адеп-ахлак – 1.воспитание, поведение. 2.воспитанность, вежливость, учтивость. 

Таасир – влияние 

Мыйзам – закон 

Кириш бөлүмү – введение 

Тартуула – предподносить, подносить в виде подарка 

б)Текстти окуп түшүнгүлө. 

в)Суроолорго жооп бергиле: 

1. Тарых барактарында кыргыз эли, тарыхый инсандар жөнүндө эмне деп айтылган? 

2. Жусуп Баласагын ким болгон? 

3. Ж. Баласагындын кайсы чыгармасы белгилүү? 

4. Ж.Баласагындын чыгармасы канча саптан турат жана  канча убакытта, кандай мүнөздө 

жазылган? 

г) Махмуд Кашгари, Шабдан баатыр, Курманжан датка жөнүндө маалыматтарды таап 

окугула жана алардын өзгөчөлүктөрүн салыштыргыла. 

д) Өзүңөр жактырган тарыхый инсандардын бири жөнүндө дил баян жазгыла. 

ж)Текстте кара тамга менен бөлүнгөн сөздөрдүн маанисине жараша сүйлөм түзгүлө. 

 

Сабактын темасы: Кыргызстан жана бир катар түрк тилдүү өлкөлөрдүн улуу даанышманы, 

акын, философ Жусуп Баласагын 

 

Жусуп Баласагын жана анын бирден-бир залкар чыгармасы "Кут алчу билим" боюнча 

20 фактыны сунуштайт. Жусуп Баласагын окурмандарга бир гана "Кутадгу билиг" ("Кут 

алчу билим", "Куттуу билим", "Кут табуунун илими") поэмасын же дастанын жазып берген. 

Аталган чыгарманын мазмуну төрт негизги каармандын суроо-жооптору аркылуу түзүлөт. Бул 

төрт каармандын диалогдору коомдо мыйзам катары түзүлүп калган маселелердин 

өзгөчөлүктөрүн, б.а. падышанын, вазирдин, аскер башчысынын, казына ээсинин, 

падыша кеңешчисинин, элчинин милдеттери, илимпоздор, акындар, кол өнөрчүлөр, 

дарыгерлер, соодагерлер, дыйкандар, малчылар сыяктуу ар түрдүү кесиптин адамдардын 

өзгөчөлүктөрү жана аларга кандай мамиле кылуу керек экендиги тууралуу, билим алуу, 
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таалим-тарбия берүү, үйлөнтүү, балдарды тарбиялоо, конокко чакыруу, конокко баруунун 

этикасы өңдүү ар бир үй-бүлөгө керектүү маселелерди жайгаштыруу тууралуу өзүнүн эң зарыл 

көз караштарын жазган. 

Автор жөнүндө маалымат. Түрк тилчиси Рашит Рахмати Араттын (1900-1964) эсебинде 

Жусуп Баласагын "Кут алчу билим" дастанын аяктаганда элүү төрт жашта экени анык болсо, 

анда Жусуп Баласагын 1015-1016-жылдары бул дүйнөгө келген. Түрктүн экинчи бир тилчиси 

Дилачар 1018-жылы төрөлгөн деп жазат. Кандай болсо да хижра боюнча 462-жыл — биздин 

доор боюнча 1069-1070-жылдары дастанын жараткан Жусуп Баласагын Сары Өзөн Чүй 

жазыгынын алкымы, Чүй дарыясынын боюна жайгашкан байыркы Токмок калаасынын 

түштүк-батышыраак тарабындагы — азыркы Бурана мунарасы турган жер, Баласагын 

шаарынын калдыгы экенин дастанында ачык жазып кеткен. 

Улуу даанышмандын жалгыз чыгармасы. Жусуп Баласагын (Юуф Баласагуни, Юсуф 

Баласагунский) "Кутадгу билиг" ("Кут алчу билим") дастанынан башка чыгармалары бүгүнкү 

күнгө чейин окурмандарга белгисиз бойдон кала берүүдө. 

Дастан 85 бөлүмдөн турат. Жусуп Баласагын дастанынын мазмуну 85 баптан, 6645 бейттен 

(эки саптан турган ыр саптары), 13290 саптан, булардан тышкары 250 рубаилерден турат. 

Дастан арзуу ыр өлчөмүндө, экилик (маснавий) ыр формасында төрт каармандын аңгемеси 

аркылуу түзүлгөн. 

Китептеги төрт өзөк, төрт чындык, төрт акыйкат. Дастандын сюжети төмөнкү төрт 

символдук образдар аркылуу берилет. 

 Күнтууду – шах, адилет жана чындыктын символу. 

 Айтолду – вазир, дүйнө, бакыт, байлыктын символу. 

 Ɵгдүлмүш – вазирдин уулу, акыл жана даанышмандуулуктун символу. 

 Одгурмуш – вазирдин тууганы, кичи пейилдиктин, тазалык, сабырдуулук менен 

каниет кылуулуктун символу. Үчүнчү каармандын аты Ɵгдүлмүш, аттын уңгусу "өг" 

болуп, байыркы түрк тилинде "акыл, үгүт, насаат" деген маанини берет. Кыргыз 

тилиндеги Төлөгөн Козубековдун котормосунда Ɵгдүлмүш "Акдилмиш" деп, 

Одгурмуш "Ɵткүрмүш" деп алмаштырылып которулган. Дастандагы 

каармандарынын аттары өзгөртүлүп которулушу туура эмес.  

18 айда жазылган чыгарма. Он сегиз ай ичинде жазып бүттүм, Терип сөздүн асылын келсе 

жөнү! — деп акын өзү айткандай 18 ай ичинде "Кут алчу билим" дастанын жазып бүткөн. 

54 жашта жаралган чыгарма. Жусуп Баласагын дастанын эр ортону элүүдөн өтүп  

"Манас" менен үндөшкөн жери көп. Залкар "Манас" эпосундагы негизги идея элди коргоо, 

мамлекет чыңдоо, белгилүү мыйзамдарды кабыл алуу, ага баш ийүү деген идеологиялык 

багыттар Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" дастанында сүрөттөлөт. 

"Кут алчу билимдин" тили. Дүйнөдөгү ар кайсы эл, аалымдар "Кут алчу билимди" изилдөөдө 

анын кайсы тилде жазылгандыгы талашып келишет. Кызыгы, окумуштуулар калкы азыркыга 

дейре так кесе айтылган бир пикирге келе элек. Андыктан чыгарманын тили: байыркы уйгур 

тили, бууракан тил, чыгыш түрк тили, карлук тили, аралашма тил деген беш түрдүү көз 

караштар бар. Окумуштуу Радлов чыгарманын автору түрк сөзү менен жаздым деп жазып 

калтырганын айткан. Ал эми кыргыз адабиятчы-окумуштууларынын бири, профессор 

Качкынбай Артыкбаев Баласагын аймагын жердеген түрк урууларынын тилинде жазылганан 

күмөн санабоо керектигин айтса, окумуштуу Назгүл Турдубаева өз изилдөөлөрүндө Жусуп 

Баласагын дастанынын таза түрк тилинде, анын байыркы кыргыз тилинде деп жазган далилдүү 

көз караштарын жазып берет. 

Сакталып калган үч нуска. Учурда Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" дастанынын үч 

нускасы сакталып турат. Бири — Вена шаарында (Австрия) сакталуу. Экинчи нуска — 

Египеттин борбору Каир шаарында сакталып турат. Аны 1986-жылы Каирдин Хидив 



80 
 

китепканасынан, анын директору немец окумуштуусу Б.Мориц тарабынан табылган. Ал эми 

үчүнчү нускасы учурда Наманган шаарындагы жекече китепканалардын биринен табылып, 

Өзбекстан Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтунун кол жазмалар фондусунда 

сакталуу келет.  

Кол жазма алгач ирет 1439-жылы табылган. "Кут алчу билим" дастанынын үч кол жазмасы 

бар. Анын бири Гератта 1439-жылы араб тамгасында жазылган нускадан уйгур шрифине 

көчүрүлгөн. Кийинчирээк бул кол жазма Түркияда колдон-колго өтүп жүргөн. Аны 

австриялык окумуштуу Хаммер–Пургшталь 1796-жылы сатып алып, Венадагы королдук 

китепканага өткөрүп берген. Экинчи нускасы 1896-жылы Каирдин Хидив китепканасынан, 

анын директору Мориц тарабынан табылган. Үчүнчү араб тамгасы менен жазылган нускасын 

окумуштуу Валидов 1913-жылы Наманган шаарындагы жекече китепканалардын биринен 

тапкан. 

Дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөө. Бул чыгарманы Эл аралык илим тармагында биринчи жолу 

франциялык чыгыш таануучу Амадей Жобер 1823-жылы "Азия" журналына алып 

чыккан. Анын макаласынан кийин кийин Венгрия, Россия жана Советтер Союзу, Түркия, 

Америка, Кыргызстан илимпоздору "Кут алчу билимди" которуу, бастыруу жана коомчулукка 

тааныштыруу иштерин баштаган. 

Дастан жети тилге которулган. Биринчи котормосун 1971-жылы өзбек тилине К.Каримов, 

экинчи котормосун 1983-жылы орус тилине С.Иванов, үчүнчү котормосун 1984-жылы уйгур 

тилинде Абдурахим Ɵткүр, Ахмет Зийаи, Мамтемин Юсуп, төртүнчү котормосун 1986-жылы 

казак тилине А.Егеубаев, бешинчи котормосу 1988-жылы түрк тилине Рашит Арат, алтынчы 

котормосу кыргыз тилинде 1988, 1993, 2016-жылы кыргыз тилине Төлөгөн Козубеков, 2013-

жылы дагы кыргыз тилине Сагалы Сыдыков которгон. Жетинчи котормосу 1992-жылы Кызыл-

суулук кыргыздардын кыргыз тилине (араб жазуусу менен) жана илим дүйнөсүнө Турганбай 

Кылычбектин, Нооруз Үсөнаалынын эмгенинин аркасында жарыяланды. 

 

Кыргыз акчасына элеси түшүрүлгөн. 2000-жылы Улуттук Банк 1000 сом өлчөмүндөгү кагаз 

акча чыгарып, ага ойчул акын Жусуп Баласагындын сүрөтүн түшүргөн.  

Чыгармага арналган чыгармалар. "Жусуп Баласагын" операсынын либреттосун Кыргыз Эл 

акыны Эрнис Турсунов, музыкасын Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер 

Сатылган Осмонов жазган. Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейинин алкагында ал 

жөнүндө көркөм фильм тартуу пландалууда.  

Китептин азыркы кыргыз тилиндеги котормосу төрт ирет, эки башка автор тарабынан 

басылган. Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" чыгармасын эң алгач акын жана котормочу 

Төлөгөн Козубеков которуп, Кыргызстанда үч ирет басылып чыкты. Биринчи ирет 1988-жылы, 

экинчиси 1991-жылы, үчүнчүсү 2016-жылы 1000 нуска менен жарык көргөн. Экинчи 

котормосун 2013-жылы тилчи, окумуштуу Сагалы Сыдыковдун 2013-жылы үч том менен 

которулуп жарыялаган.  

 

1000 жылдык доор жана Жарлык. 2015-жылдын 13-майында Кыргызстандын президенти 

залкар ойчул, окумуштуу, акын Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейин 2015-2016-ж.ж. 

эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча Жарлыкка кол койгон. Анын алкагында бир катар эл 

аралык деңгээлдеги илимий иш-чаралар өтөт. Мунун аркасынан дүйнө коомчулугу түрк 

тилдүү улуу ойчул Жусуп Баласагынды жакындан таанып, билишет. 

Кайрадан түрк дүйнөсүнө саякат. ТҮРКСОЙ 2016-жылды "Жусуп Баласагын жылы" деп 

жарыялады. Эми бул даанышмандын миң жылдыгы Кыргызстанда гана эмес, бардык түрк 

тилдүү өлкөлөрдө белгиленип баштады. Мааракени белгилөө Түркиянын Стамбул шаарынан 

башталды. Эми "Кутадгу билик" менен даанышман Жусуптун аты Азербайжан, Казакстан, 
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Түркмөнстан, Өзбекстан, Молдова мамлекеттеринде, андан сырткары Россиянын аймагындагы 

түрк тилдүү республикаларда жаңырмакчы. 

 

Сабактын темасы: Жусуп Баласагын 

 

Окуп үйрөнүүгө татыган адабий мурас. Кыргыз окумуштууларынын 

айтымында, "Кут алчу билим"адам турмушунун, жашоосунун ар кыл жагдайларын көркөм 

чагылдырган терең философиялуу адабий чыгарма. "Адеп-ахлактык, саясий-мыйзамдык ж.б. 

маселелерди андагы төрт каармандын иш аракети, жашоо нормалары аркылуу сүрөттөөгө 

жетишкен. Ошондуктан "Кут алчу билим" адабий мурас катары окуп-үйрөнүү туура болот 

деген пикирдебиз",— дешет. 

Кыргызстанда мектеп программасында окутулуп келет. 1989-жылдан 

бери Кыргызстандагы орто мектептердин кыргыз адабияты окуу программасында 7-8-

класстарда Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" дастанынын айрым главалары окутулууда. 

Ал эми Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын филология факультетинде "Байыркы 

мезгилден 19-кылымга чейинки кыргыз адабиятынын тарыхы" аттуу сабак 1991-жылдан бери 

окутулуп, аталган сабактын мазмунунда Жусуп Баласагын окутулууда. Анын окуу типтүү 

программасын профессорлор Качкынбай Артыкбаев менен Абдыкерим Абдыразаковдор 2003-

жылы жарыялашкан. Аталган окуу программанын негизинде башка окуу жайлар окутууда. 

Жусуп Баласагуни Жусуп 1010— 1016 - жж. же, 1018-ж. Баласагун шаарында туулган. 

Окумуштуу Р. Араттын эсеби боюнча поэманы жазып бүткөн мезгилде Жусуп 54 жашта 

болгон. Ал поэмасын Баласагун шаарында баштап, баш - аягы 18 ай жазып, 1067-1070-жж. 

Кашкарда аяктап, хандын ханы деп аталган Кашкар шаарынын башкаруучусу Тавгач Буура 

Карахан Абу-Али-Хасанга тартуу кылган. Ал поэманын терен мазмунун түшүнүп, алкыш 

иретинде акынга «Улуг-Хасс-Хажиб» деген наам берген. Мунун мааниси «Хасс» арабча хан 

сарайдагы урматтуу адамдардын бири, ал эми «Улуг-Хасс-Хажиб» хан мыйзамында кызмат 

өтө кадырман адамдын наамы. Баласагундук Жусуптун «Кутадгу билиг» поэмасы биздин ата - 

бабаларыбыздын рухий турмушунда кылымдардан бирдиктүү, өз ара байланыштуу эки 

маданияттын. - отурукташкан. жана көчмөн маданияттарыбыздын тупку башатын ырастаган 

элдик кенч. X к. ислам отурукташкан чарбадагы каракандын элдери менен бирге кечмендердун 

арасында кенири тарайт. Эл ичинен араб жазуусун өздөштүргөн илимпоздор өсүп чыгат. 

Демек, «Кутадгу билиг» поэмасынын туп нускасы араб тамгасы менен эне (турк) тилде 

жазылган себеби да ушуга байланыштуу. Жусуптун жердеши турк тилдеринин чырагы деп 

таанылган Махмуд Кашгаринин айтылуу сездуту да ошол мезгилде араб тамгасы менен 

жазылган. Окумуштуу тарыхчылардын жазганына Караганда азыркы учурда Жусуптун 

«Кутадгу билиг» поэмасынын уч нускасы сакталып тургандыгын билебиз. Бир нускасы Вена 

шаарында (Австрия) сакталуу. Египеттин борбору Каир шаарында сакталып турган экинчи 

нуска 1986-ж. Хидив китепканасынан анын директору болуп иштеген немец окумупггуусу Б. 

Морин тарабынан табылган. Кол жазма жакшы сакталбагандыктан айрым жерлерин окуш өтө 

кыйын, колдон-колго өтө кеп өткөндүгү билинип турат. Анын сүрөт көчүрмөсүн 1896-ж. 

академик В. В. Радлов Петербург акаде - миясынын Азия музейи учун атайын алдырган. Азыр 

ал Орусия Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтунун Санкт - Петербургдагы 

белумундегу кол жазмалар фондунда сакталууда. Ал эми Намангандан табылган нускасы азыр 

белгилүү болгон нускалардын эн толугу болуп эсептелинет. Араб тамгасы менен жазылган кол 

жазманы биринчи ирет 1913-ж. А. 3. Валидов, Мухаммед Хожа эшен Лоляршиттин езумдук 

китепканасынан тапкан. Кол жазма табылгандан кийин да бир топ мезгилдерге чейин дареги 

жок болуп кетип, кайрадан 1925-ж. Өзбек окумупггуусу Фитрат таап, ал жөнүндө макала 
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жарыялаган. 1928-1929-жж. Фитрат «Өзбек адабиятынын улгуявру» деген китепке эстеликтен 

үзүндүлөрдү киргизген. Эстеликтин нускасы азыр Өзбекстан Илимдер академиясынын Чыгыш 

таануу институтунун кол жазмалар фондунда сакталууда. Наманган жана Каир шаарларынан 

табылган нускалар араб ариби менен жазылган. Жусуптун поэмасы - эпикалык чыгармалардын 

катарына кирген дидактикалык терен мазмундуу поэма. Ыр жана кара сез менен жазылган 

кириш сөзүндө Байыркы Чыгыш акындарынын чыгармаларына өтө эле мунездуу болгон асман 

менен жерди, тоо менен түздү, суу менен денизди, жылдыз менен кунду, жандуу менен 

жансызды жараткан алла-тааланы даназалаган салттуу мотив бар. Жусуп Баласагуни өрнөктүү 

чыгармасынан көрүнүп турган - дай орто кылымдардын эн билимдуу, энциклопедиялык 

масштаб - да ойлонгон инсандарынан болгон. Ал астрономиядан, математи - кадан, 

медицинадан кенири кабардар эле. Адабият, тарых, фило¬софия, эстетика, этика маселелерин, 

араб жана иран-тажик поэзия - сын, турк, фарси фольклорун мыкты б ил ген. Анын 

чыгармасынын «Манас» эпосу менен үндөшкөн жерлери кеп жана кыргыздын макал - 

лакаптары, учкул сөздөрү арбын пайдаланылат. «Кут алчу билимдин» кош саптардан турган 

сесневи жанрында, тактап айтканда, уйкаш эки сап ырдан куралган бейхт формасында 

жазылышы Фирдоусинин «Шахнамесин» жакшы билгендигин айгинелейт. «Шахнаменин» он 

каармандары Ануширвандын, Афрасиабдын, Рустемдун ысымдары чыгармада кеп кайталанып 

айтьшат. Алар нарктуулукту, калыстыкты, акылмандыкты символдоштурган образдар катары 

бааланат. Поэманын философиялык-этикалык мазмуну, масштабы автордун Аль - Фарабинин, 

Ибн-Синанын чыгармаларын терен ездештурген^н кабарлайт. Жусуп Баласагуни да езунун 

дуйне, коом тууралуу тушунугунде философиядагы рационалисттик жолду сап туткан, 

адамдын акылын, билимин айрыкча аздектеген.«Кут алчу билимдин» философиялык мазмуну. 

Чыгарма чыгыш маданиятында кенири тараган санат-насыят маанисиндеги кенири тараган 

этикалык-дидактикалык эмгек. Бул жанрдын тарыхы Байыркы Египет, Индия, Иран 

адабияттарынан башталып, кийин жалпы чыгыш элдеринин жазуу, оозеки адабиятында 

салттуу формата айланган. Ал эми Европада мындай жанр «Кут алчу билимден» 5 кылымдан 

кийин Ренессанс доорунда гана зерцал формасында калыптанган. 

«Кут алчу билимде» автор өз заманындагы адептик-этикалык принциптерди, идеяларды ошол 

доордун тарыхы, маданияты, дини менен шайкеш байланышта карап, аларды акыл-таразасына 

салып баалап, нарктап ой толгогон. Ошондуктан бул чыгарманы адамзатка ар убак адеп-

ахлактык азык болуучу этикалык энцикло¬педия катары бааласак ашыкча болбойт. «Кут алчу 

билимди» изилдеечулердун бири А. Н. Кононов поэманы эпостук дэнгээлдеги чыгарма катары 

баалап, анда адам емурунун маанисин жана макызын, адамдын коомдогу журуш-турушун, 

карым-катыш мамилелерин, даанышман ойчулдун ез коомуна карата философиялык кез 

карашын баса белгилеп керсетет. «Кут алчу билимдин» этикалык мазмунун негизги терт 

тушунук тузет: адилеттик, акыл-эс, бакыт, каниеттик. Бул тушунуктер конкреттуу 

каармандардын образдары аркылуу берилген. Экумдар Кунтууда - адилеттик, вазир Айтолду - 

бакыт, ваз ирдин уулу Акдилмиш - акыл-эс, вазир дин иниси вткурмуш - каниеттик. Кврунуп 

тургандай, поэманын персонаждарынын ысымдары аллегориялык-символикалуу мааниге ээ. 

Алар адам емурундегу эн бир езектуу да, енерлуу да рухий деелетгердун этикалык - 

философиялык керкем образдуу символу. Ойчул окууну, билимдуулукту дуйне таанып 

билуунун эн негизги жолу катары баалайт. Окуу менен гана адам баласы акылын арттыра алат 

дейт акын. Демек, Жусуп Баласагунинин ою боюнча акыл адам баласына табиятынан берилген 

касиет, бирок адам ез ему - рунде аны окуу, уйренуу, улгу алуу сыяктуу жолдору менен гана 

байыта алат. Албетте, ойчул акын акылды адептуулук жолун тутуунун бирден - бир зарыл 

шарты деп эсептеген. Билимдуулук, билгичтик урмат - сыйдын да бепшги, билимдуу адам адеп 

жолун сактаса, анда ал жогорку сыйга татыктуу. Ал эми билимдин дениз сымал тубу да жок, 

чеги да жок, аны канча сузсан да бөксөрбөйт, тескерисинче, толо берет. 
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Кептик тема: Кыргызстандагы ыйык жерлер 

Грамматикалык тема: Жөнөкөй жана татаал сөздөр (кош, кошмок, кыскартылган сөздөр) 

Махмуд Кашгари өмүрү жана чыгармачылыгы 

 

Кыргызстандагы ыйык жерлер 

Сулайман  тоосу - 3000 жыл мурун беш баштуу  Баара - Кух тоосунун (160 м) этегинде алгачкы 

отурукташуу болгон. XIV кылымда тоонун бооруна Сулайман пайгамбар коюлган, тоо 

“Сулаймандын тактысы”  деп аталган. Азыркы мезгилге чейин бул ыйык жайга оору-

сыктоосунан айыгууну көздөп, сыйынууга келген элдин аягы үзүлбөйт. Муну мазарга 

байланган ар түрдүү чүпүрөктөрдөн улам да байкоого болот. Тоонун бетинде уламышта 

айтылган Бабур бабабыздын тулпарынын издери да көрүнүп турат. Тоонун чокуларынын 

биринде XVI-XVII кылымдарга таандык Бабурдун үйү турат.  

Кызыл-Суудагы (Красная речка) эски  шаардын урандысы– бул Бишкектин чыгыш 

тарабындагы 35 км аралыктагы эски шаардын калдыгы. Отурукташкан тиричилик 

маданиятынын үлгүсү (V-X к.). Археологиялык казууларда будда живописи жана 

скульптурасынын фрагменттери табылган, ошондой эле эң чоң Будда статуясы (12 м. Ашык) 

куюлган чоподон кылдат жылмаланган, түстүү боёктор менен боёлгон. Шаар “Невакет” деп 

аталган, VIII-XII кылымдардаУлуу Жибек жолунда адамдар токтоп, эс-алуучу жай болгон. 

Шаарда ошол кездеги ири дин агымдарынын өкүлдөрү жашашкан: буддисттер, мусулмандар, 

христиандар жана зороастрийцтер. 

Ак-Бешимдеги  эски  шаардын урандысы. Бурана мунарасынын түндүк-батыш тарабынан  

6 км аралыкта Ак-Бешим шаарчасы (Суяб) – Чүй өрөөнүндөгү (VI-VII к.) маданий жана 

экономикалык борборлордун бири жайгашкан. Шаар чоң аймакты ээлеген – шахристандын 

(шаардын борбору) жалпы аянты 35 га болгон, ага жакын рабад (кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы) 

60 га орун алган. Шаардын тегереги, сыртынан калың дубал менен курчалган, шаардык жана 

айылдык эл анын ичинде тиричилик өткөргөн. Окумуштуулар казуу иштерин жүргүзүүдө эки 

будда храмынын, христиан чиркөөсүн, хан сарай курулмаларынын, эл жашаган кварталдарды, 

сугат түйүндөрүнүн, орто кылымдагы устачылыктын калдыктарын табышкан. Бул Баласагын 

шаарынын баштапкы курулуштары болгон, кийинчерээк шаар чыгыш тарапка түшкөн деген 

божомолдор бар. 

Бурана мунарасы X-XI кылымдарга таандык Токмок шаарынын түштүк-батыш тарабынан 

12 км аралыкта, Кегети капчыгайына бара жаткан жолдо, Кыргыз тоолору курчаган аймакта 

жайгашкан. Бул курулма, 900 жыл мурун Орто Азиянын көпчүлүк бөлүгүн Караханиддер 

мамлекети ээлик кылып турган маалда курулган. Мунара бышкан кирпичтен жана арча 

устундар менен тургузулган. Ал алты кырдуу таш менен курчалган , тегерек жана бийик үстү 

жагы кууш келген курулманын кирпичтери кооздолуп кынапталган. Түштүк жагында 5 метр 

бийиктикте каалга жайгашкан, ал жерден айлампа тепкич менен мунаранын үстүнө чыгууга 
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болот. Мунаранын бийиктиги – 21 м, диаметри – 9 м. Анын баштапкы бийиктиги 44-48 м 

болушу мүмкүн. Мунаранын тегерегиндеги аймактардан казуу иштерин жүргүзгөн маалда үч 

күмбөз жана жарымы ураган XI-XII кылымга таандык үй табылган. 

Саймалуу – Таш. Биздин ата-бабаларыбыздын өз урпактарына калтырган тарыхый жана 

маданий мурасы  байыркы “Саймалуу таш” жазма эстелиги. Ал Тогуз-Торо аймагында (Жалал-

Абад областы, Кыргыз Республикасы) жайгашкан. Теңир-Тоо тоо кыркаларында деңиз 

деңгээлинен үч миң метр бийиктикте Көгарт ашуусу бар. Кышында ашуудан кардын 

калыңдыгынан эч ким өтө албайт, бурганак уруп, муз каптайт. Жайында жол ачылганда, эл 

топоз жана ат минип жайлоолорго көчүшөт. “Саймалуу таш” жолдон обочо жерде, алыс 

жайгашкан. Эл ал тарапты атайын барып көрүшөт. 

Окумуштуулардын аныктоосу боюнча аскага чегилген  “саймалуу таш”  биздин заманга 

чейинки коло доорунда пайда болгон. 

Ата-бабаларыбыздын чеберчилиги аска боорундагы галереялардан көрүнөт, анда алардын 

табийгатка жасаган мамилелери, умтулуулары, каалоо-тилектери жана байыркы доордо 

жашаган уруулардын жашоосу сүрөткө түшүрүлгөн. Элдин социалдык-экономикалык жана 

руханий турмушу, көркөм чыгармачылыгынын башаттары, диний көз караштары, маданияты 

чагылдырылган. Байыркы замандардан орто кылымдарга чейин таш бетине тартылган 

сүрөттөр петроглифтер деп аталышат. 

“Сайма” көркөм чыгармачылыктын, кол өнөрчүлүктүн жогорку деңгээлинин түрү. Кыргыз 

аялдары булгаарыга, чүпүрөккө, жибекке кайталангыс оюуларды түшүрүшкөн жана өз 

чеберчилигин шакирттерине калтырышкан. Байыркы цивилизацияны өз көзү менен көргөн 

адам, тоонун боорундагы “Саймалуу – Ташты” алгачкы ирет көргөндөр аскада абдан көп сүрөт 

тартылгандыгына таң калат. Аларды “Сүрөттөрдү ким тарткан? Ким мынча эмгек жумшаган, 

кандай аспапты колдонгон?” - деген суроолор тынчыздандырат болуш керек. “Саймалуу -

Ташта” 10 000 петроглиф тартылган, алар он гектар аянтты ээлешет. Кадам сайын таштардын 

үстүңкү беттеринде ар түрдүү жазма эстеликтерди жана сүрөттөрдү: адамдардын образдарын, 

тоо текелерди, аркарларды, жылкыларды, бугуларды, өгүздөрдү, илбирстерди, 

карышкырларды, түлкүлөрдү, иттерди, жыландарды ж.б. көрүүгө болот. 

Байыркы “Саймалуу – Таш” жазмаларында тематикалык сүрөттөр чагылдырылган. 

Алардын мыкты тартылган сүрөттөрүнө: адамдын тоо текеге мергенчиликке чыгышы, 

күрөшүп жана бийлеп жаткан адамдарды, өгүзгө чегилген соко менен жер айдоону айтсак 

болот, кээ бир  таштарда аскер арабасы тартылган, балким жылкынын адамга тийгизген 

пайдасы, же жоокердин баатырдыгын даңктоо максатында чагылдырылгандыр. 

Кээ бир таштарда күндүн сүрөтү чегилген. Күн кармаган адамдар, күн жамынган 

адамдар. Скиф-сактардын мифтеринде жараткандын бийлиги бул күн кудайы төмөн жиберген 

нерсе. Сактар Күн кудайына сыйынышкан, ал эми падышаны жердин кудайы деп эсептешкен. 

Ошондуктан сактардын төбөлдөрү алтын жиптер менен күндүн нурлары сайылып кооздолгон 

кийим-кече кийишкен. “Саймалуу - Таштан” эки өгүзгө чегилген соко менен жер айдап жаткан 
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адамды көргөндө, коло доорунда эле уруулар жер иштетип, эгин эгишкендигине ынанууга 

болот. 

Жаныбарлар менен үй жаныбарларынын сүрөттөрүнөн тышкары жыландын, 

чагылгандын издерине окшош ийри-буйру сүрөттөр да бар, аларды окумуштуулар “тоонун 

жолу” деп, ал эми уздар “кыял” деп аташат. Азыркы учурга чейин уз-чеберлер “кыял” оюусун 

саймаларга, шырдактарга, килемдерге түшүрүшсө, усталар ат жабдыктарында, кылычтарда, 

жыгачтан жасалган буюмдарга түшүрүшүүдө. “Саймалуу – Таштагы” сүрөттөр алгачкы жазуу 

эстеликтери, белгилери, улуттук оюулар, ар түрдүү доорлордогу кол өнөрчүлүк жана эмгектин 

натыйжасы. 

Таш  Рабат. Кыргыз Республикасынын түндүк бөлүгүндө Таш Рабат кербен сарайы 

жайгашкан. Анда көпөстөр менен саякатчылар токтошкон. Ал Орто Азиядан Кытайга кетчү 

байыркы соода жолунда 15 кылымда курулган.  Азыркы Ат-Башы районунун борборунан 

(Нарын областы) 80 км аралыкта деңиз деңгээлинен 3600 м. Бийиктикте орун алган. Орто 

Азиядагы устачылык менен таштан курулган эң ири курулуш болуп эсептелет. Чоң таштардан 

көтөрүлгөн дубалдары, эки мунарасы жана кире турган эшиги андагы тургундарга ишенимдүү 

бекем чеп болгон. 

Кошой коргондогу  эски  шаардын урандысы Ат-Башы айылынан (Нарын областы) 

12 км аралыкта жайгашкан. Ал VII-X кылымдарга таандык кербендердин  соода жолдорундагы 

шаар-сепилдерден калган уранды, анда түрк хандары токтогон сарайлары да болгон. 

 

 

Жөнөкөй жана татаал сөздөр, аларды жазуудагы өзгөчөлүктөр 

Түзүлүшүнө карай сөздөр экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал сөздөр. 

Бир гана сөздөн турса жөнөкөй сөз деп аталат. М.: радио, студент, мектеп, ырчылар ж.б. 

Эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлүп, кандайдыр бир нерсенин аталышын билдирип, 

лексикалык жактан бир мааниге ээ болгон сөздөр татаал сөздөр деп аталат. М.: Ысык-Көл, ала 

карга, ак үй, жол башчы, кыз-кыркын ж.б.  

Татаал сөздөр төмөнкүдөй болуп бөлүнөт:  

А) Кош сөздөр – жазууда ортосуна сызыкча коюлат. 

1) Маанилеш кош сөздөр. М.: аман-эсен, ата-эне, илим-билим, эже-сиңди, кыз-

келинж.б. 

2) Карама-каршы маанидеги кош сөздөр. М.: жакшы-жаман, узун-кыска, ак-кара, 

өйдө-төмөн, кары-жаш, дос-душман ж.б. 

3) Сыңар маанидеги кош сөздөр. М.: чай-пай, өрүк-сөрүк, бала-чака, нан-пан, ун-пун 

ж.б. 

4) Кайталанма маанидеги кош сөздөр. М.: чоң-чоң, узун-узун, тез-тез, бара-бара, көрө-

көрө ж.б. 

Б) Кошмок сөздөр – жазууда эч кандай белги коюлбастан жазылат. М.: ак үй, сары май, 

жалгыз аяк жол, кол башчы, ала карга ж.б. 

В) Кыскартылган сөздөр.   

1. Жазууда биринчи тамгалары гана, баш тамга менен жазылат. М.: КУУ (Кыргыз 

улуттук университети), БГУ (Бишкек гуманитардык университети), КУИА (Кыргыз улуттук 

илимдер  академиясы),  
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2. Муундардан туруп, кичине тамга менен жазылат. М.: райком, колхоз, профком, б.а. 

(башкача айтканда), 

3. Айрым кыскартылган сөздөдүн арасына чекит коюлуп жазылат. М.:  ж.б. (жана 

башка), д.у.с.(дагы ушу сыяктуу) ж.б.  

 

Көнүгүүлөр  

1.Көп чекиттин ордуна ылайыктуу сөздөрдү коюп жазгыла. 

Алдуу-күчтүү, ыжы-кыжы, алма-өрүк, коон-дарбыз, жакшы-жаман, чыны-аяк, улуу-

кичүү, кары-жаш, бала-бакыра. 

Ар бир адамдын ..................... сапаттары бар. Улуттук оодарыш оюнуна ................... 

жигиттер катышат. Тойдо .............. , ......................  – баары ырдап жүрүштү. Күз мезгилинде 

.................... , ..................... кенен болот. Сайкал быйыл жайында Ысык-Көлгө ...................... 

менен барып келди. Идиш аяк дүкөнүнүн көргөзмөсүнөн ....................... түрлөрүн тандап алууга 

болот. Көчөдөн майда балдардын ................... үндөрү угулуп жатты.  

3. Төмөнкү сөздөргө сүйлөм түзгүлө. 

Ата-эне, кара-жыгач, идиш-аяк, оюн-күлкү, ага-тууган, төрт бурчтук. 

2. Сөздөрдү маанилерине карай байланыштыргыла. 

Түнкү                              кашык 

Кышкы                           саат 

Күмүш                            эс алуу 

Жайкы                            китепкана 

Алтын                             аба ырайы 

Улуттук                          шамал 

Күндүзгү                        жылдыздар 

 

4. Текстти окуп, котор. 

Первый снег 

Я открыл глаза. Потом подошел к окну. За стеклами был белый снег. На небе сияла луна, 

а вокруг нее был желтоватый круг. Через окно я увидел: на ветке клена сидела большая сова. 

Она кивала головой и как будто говорила: “ты тоже спишь”. Птица слетела и полетела. Ветка 

качнулась, и с нее посыпался блестящий снег. Потом проснулся Руним. Он долго смотрел в 

окно и сказал: “Первый снег очень к лицу земле”. Земля была похожа на невесту. 

5. Төмөнкү макалдарды толуктагыла. 

1.Уят .............. катуу. 2. Чындык кеп камчыдан ..................... . 3. Достук байлыктан  ............ 

. 4. Энеден .....................  эч ким жок, Мекенден ..................  эч нерсе жок. 

6. Макалды кыргызчага которуп, маанисин түшүндүргүлө. 

Секреты коня известны хозяину, 
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Секреты девушки известны родителям. 

7. Төмөнкү сөздөрдү салыштырып сүйлөм түзгүлө. 

Үлгү: Жаздан жай жылуураак. 

 Жай-жаз, көл-деңиз,коон-дарбыз, Бишкек-Токмок, Асан-Үсөн. 

 

8. Бош орундарга сөздөрдү жайгаштыргыла 

Маданияттуу,  заңкайган,  түрлүү,  ыңгайлуу,  жеңил,  кыйын 

Бул дүкөндүн сатуучулары кардарларды ................ тейлешет. ....................... дүкөндүн ичи 

кеңири. Мындагы ...................... товарлар иреттүү коюлган. Кардарларды тейлөөгө 

......................... шарттар түзүлгөн. Дүкөндө иштөө .................... эмес, ....................... . 

 

 

 

Сабактын темасы: Махмуд Кашгари 

Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед ал-Барскани ал-Кашгари - он биринчи кылымдагы 

түрк калктарынын чыгаан энциклопедист окумуштуусу, тилчи, тарыхчы-этнограф, географ, 

картограф, диалектолог, этнолог. 

Ысык-Көлдүн Барскоон шаарында 1029-1038-жылдардын аралыгында туулган. Өлгөн жылы 

жана жери белгисиз. 

1072-1077-жж. аралыгында "Түркий тилдер сөз жыйнагы" ("Диван лугат ат-турк") чыгармасын 

араб тилинде жазган. 

Азыр Барскан шаарынын урандылары Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы Жети-Өгүз 

районуна караштуу Барскоон кыштагынын жанында жайгашкан. 

1072-1077-жылдары "Диван лугат-ат-түрк" - "Түрк тилдеринин сөз жыйнагы" эмгегин жазган. 

Өз атасы Хусейин Мухаммед уулу Барскан дубанын бийлеп турган. Айрым америкалык жана 

орусиялык окумуштуулар Махмуддун ныспасы «ал-Кашгари» болуп чектелбестен, «ал-

Барскани» деп да толукталышы керектигин эскеришүүдө. 

Украин чыгыш таануучусу Омелян Прицактын далилдешинча, Хусейин уулу Мухаммед 

небереси Махмуд ал-Кашгари хижранын 4-кылымынын 20-жылдарынын ичинде, христиандык 

жыл эсеби боюнча – 1029-1038-жылдардын ичинде жарык дүйнөгө келген. 

Окумуштууну азыркы тапта «он биринчи кылымдын Радлову» деп айтып жүрүшөт. 

Тескерисинче, «Василий Васильевич / Фридрих Вилгелм Радлов (1837-1918) – он тогузунчу 

кылымдын Кашгариси» деп да баалагандар бар. Кандай болсо да, эки илимпозду окшоштурган 

нерсе – экөө тең жер кезип, Борбордук жана Ички Азияны байырлаган түрк калктарынын чоң 

улуттарынан тартып, майда уруктарына чейин кыдырып, алардын диалектилик 

өзгөчөлүктөрүн, этнографиялык мурасын, санжырасын, макал-лакаптарын, дастандарын терең 

иликтешкен. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D3%A9%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82_%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%22&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD
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Махмуд Барскани Кашгари орто кылымдарда айтылуу «мусулмандык кайра жаралуу 

доорунун» жемишине каныгып, түрк тилдерин гана эмес, араб тилин да терең үйрөнүп, өз 

элинин маданий казынасын араб окурмандарына бөксөртпөй жеткирүүнү максат койгон 

илимпоз. 

Ал өзүнүн «Диван лугат ат-турк» - Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» деген эмгегин 1072-1077-

жылдары араб тилинде жазып бүтүргөн. Эмгектин кириш бөлүмүндө Махмуд бул 

энциклопедиялык сөздүктү 11-кылымдын 70-жылдарындагы Аббасийлер халифи ал-

Муктадига белекке берүү ниетинде болгонун саймедирлеп жазат: 

«Касиеттүү, Пайгамбардык, Имамдык, Хашимийлик, Аббасийлик Кожоюнубуз жана 

Мырзабыз Абулкасым Абдулла ибн Мухаммед ал-Муктади би-Амриллага, – исламга 

ишенгендердин Эмиринин жана Ааламдын Кожоюнунун халифине, - тартуу кылуу үчүн ушул 

китебимди Алла-тааланын көмөгүн көксөө менен, түбөлүккө эстелсин да, өчпөс издей 

чектелсин деп жазып бүттүм». 

Бул китеп, ошентип, 1077-жылы халифаттын ордо шаары Багдадда жазылып бүтсө керек деп 

жоромолдоого болот. 

Багдадда отурган халиф ал-Муктади 1075-жылы бийликке келип, 1094-жылы дүйнөдөн 

кайткан. Ал кезең - Борбор Азиядан Жакынкы Чыгышка селдей каптаган Селжук түрктөрүнүн 

ташы өөдө кулап турган чак болчу. Багдад халифи ал-Муктади жалпы халифаттын рухий 

жетекчиси катары таанылган менен, саясий чөйрөдө ал селжук султаны Мелик-шахтын көзүн 

карап турган. 

Дал ошол тапта залкар окумуштуу, жердешибиз Махмуд Кашгари Барскани Багдадда болуп, 

халифке өз чыгармасын тапшырууга ниеттенген. Анын бул ниети жүзөгө ашканбы, же жокпу, 

азырынча бизге жеткен жазма булактарда ал тууралуу эч маалымат учурай элек. 

Кашгаринин чыгармасынын түп нускасынан көчүрүлгөн кол жазма бүгүнкү күнгө чейин 

сакталып жетти. Ал азыр Стамбулдагы Миллет китепканасында бапестелип сакталууда. 

Багдад менен Кыргызстандын орто кылымдардагы маданий байланышынын бир өрнөгү – дал 

ушул «Диван лугат ат-турк» эмгеги.  

«Дивану лугат-ит-түрк» («Түрк тилдеринин түшүндүрмө сөздүгү») - 11-кылымдын экинчи 

жарымында жашаган энциклопедиячы түрколог, тилчи-лексиколог Махмуд 

Кашгаринин эмгеги. Сөздүктө 7500дөн ашык түрк сөзү камтылган: ошол кездеги түрк 

тилдеринин фонетикалык жана грамматикалык, диалектилик өзгөчөлүктөрү, түрк 

урууларынын тарыхы, жайгашкан аймактары, этнографиясы, оозеки көркөм чыгармаларынан 

үлгүлөр, тилдеринин жиктелиши жөнүндө маалыматтар берилген. Сөздүктүн дагы бир 

баалуулугу ал түзгөн дүйнөнүн ошол мезгилдеги тегерек картасы. Эмгекте 290 макал-ылакап, 

100 чамалуу ыр, 100гө жакын шаар, кыштактардын (мисалы, Аргу, Баласагун, Барсган, Фараб 

жана башка), географиялык атоолор (мисалы, Ертиш, Иле, Жейхун, Ысык-Көл жана башка), 

уруулардын аттары (мисалы, аргу, кыркыз, басмыл, чигил, тукси, ягма жана башка), аларга 

тиешелүү түшүнүктөр, аныктамалар келтирилген. Анын ичинен түрк уруусунун бири катары 

кыргыздар үч жолу эскерилген. Карта жана сөздүктөгү кээ бир аталыштар боюнча 

айырмачылыктын бар экенинен улам, анын түзөтүлгөнүн байкоого болот. Эмгектин бир 

нускасы 1914-жылы табылып, ошондон автору М. Кашгари экени аныкталган. Сөздүк 

азырынча 1914-жылы Стамбулдун эски китеп базарынан Али Эмири сатып алган көчүрмө 

нуска боюнча белгилүү. Аны М. Кашгари өзү жазган түп нускадан 1266-жылы Абу Бакр ал-

Дамаски көчүргөн экен. Көчүрмө нуска Стамбул шаарынын Фатих китепканасында сакталган. 

Муну К. Рифат иретке келтирип, 1-2(1915) жана 3-томун (1917) Стамбулдан басып чыгарган. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Андан Б. Аталай түрк тилине (1939-43), С. Муталлибов өзбек тилине (1960-63) которгон. С. 

Муталлибовдун котормосу (3 том) 1967-жылы Ташкенттен басылып чыккан. Изилдөө 

иштерине караганда, «Дивану лугат-ит-түрк» 1072-83-жылдар аралыгында Багдад же Кашкар 

же Нишапур, балким Самаркандда жазылып бүгсө керек. Картасын И. Умняков изилдеп, эки 

жолу жарык көргөн. Бул чыгарманы автордун - Махмуд Хусейн уулу Мухаммед небереси 

Кашгари Барсканинин өзүнүн айтуусу боюнча, 1072-жылы баштап, 1077-жылы жазып бүткөн. 

 "Дивандын" кириш сөзүндө бул эмгектин Багдаддын башкаруучусу, Аббасийлердин 

халифи ал-Муктадиге арналгандыгын көрсөткөн. 

 "Диван лугати ат түрк" ” жазылгандан эки жүз жыл өткөндөн кийин 1266-жылы түп 

нускасынан Мухаммед ибн Ас-Сави ад Дамашки деген адам көчүргөн. 

 Бул чыгарманы Осмон империясы мамлүктөрдү караткандан кийин 1517-жылы Стамбулга 

алынып келинген. 

 Стамбулга алынып келгенден кийин, «Диван лугат ат-турк» чыгармасынын көчүрмөсү бир 

нече жолу оңдолуп редакцияланган. 

 Китеп аталышы биринчи жолу Катиби Челиби деген түзгөн библиографиялык жыйнакка 

кирип, XX кылымга чейин бул эмгек жөнүндө бир дагы сөз айтылбайт. 

 XX кылымдын башында бул эмгек Назиф Пашага таандык болгон дагы, болжол менен 

1915-1917-жылы бул китеп Стамбулда өткөн китеп жарманкесинде белгилүү библиограф 

Али Эмири тарабынан сатылып алынган. 

 Кийинчерээк Али Эмири бул эмгекти өзүндөгү башка коллекциялар менен бирге 

Стамбулдагы китепканага (Миллет) өткөргөн. 

 Чыгарма бүгүнкү күнгө чейин ушул китепканада сакталуу. 

 Чыгарманын автору тууралуу кыскача маалымат, ал орто кылымдарда Кыргызстандагы 

Карахандар династиясынын башкаруучу төбөлдөрүнүн биринин уулу Махмуд Кашгари. 

 Ал болжол менен 1021-жылдары Ысык-Көлгө жакын Барскоон шаарында туулган. 

 Ал өзү тууралуу “Мен алардын (түрктөрдүн) ичинен чыккан сөзгө бай, кызыл тилдүү 

чечени, билимдүүсү жана тектүүсү, кылыч кармаганга эптүүсү болом” деген. 

 Махмуд Кашгари "Диван лугат ат турктан" башка дагы чыгармасы болгонун жана ал 

чыгарма бүгүнкү күнгө чейин сакталбаганын окумуштуулар айтышат. 

 Кашгаринин эмгегине болгон кызыгуулар XX кылымда күч алган. 

 1915-1917-жж Түркияда окумуштуу К.Рифат тарабынан “Диван лугат ат-турк” таш басмада 

жарыкка чыгып, ушундан тартып илимий чөйрөдөгүлөрдүн кызыгуусун арттырган. 

 1928-жылы немис чыгыш таануучусу Карл Броккелманн Диванды колдонуп, анын сөз 

мурасын тизмектеп, атайын китепти жарыкка чыгарган. 

 1939-1941-жж Бесим Аталай тарабынан алгач түрк тилиндеги котормосу, кийин кол 

жазманын факсимилеси чыгарылган. 

 Ушул котормонун негизинде 1960-1963-жж өзбек окумуштуусу С.Муталлибов "Диванды" 

өзбек тилине которгон. 

 Ал эми чет жерде, Кытайда 1981-1984-жж уйгурча, англис тилинде Англияда 1972-ж, 

АКШда 1982-1985-жж Р.Дэнкофф менен Дж.Келли тарабынан жарык көрсө, 1997-жылы 

казах тилинде А.Егеубай тарабынан даярдалып, басмадан чыккан. 

 Орус тилинде толугу менен 2005-жылы казак окумуштуусу З. Ауэзова тарабынан 

которулуп, жарыкка чыккан. Ал китептин кыргыз тилиндеги котормосу 2011-жылдын март 

айында Улуттук илимдер академиясы тарабынан басылып чыкты. 

 Махмуд Кашгари бул эмгекти жазууда түрк дүйнөсүн ислам дүйнөсүнө тааныштырууну 

максат кылган. Автор чыгарманы Багдаддын башкаруучусу халиф ал-Муктадиге арнаганы 

тууралуу эмгектин баш сөзүндө жазып калтырган. 



90 
 

 Бул чыгарманын мааниси орто кылымдагы түрк менен араб дүйнөсүнүн ортосундагы 

сөздүктүн кызматын аткарат. Чыгармага Махмуд Кашгари орто кылымдагы Орто Азияда 

жашаган түрк тилдүү элдердин оозеки дидактикалык чыгармаларын киргизген. Махмуд 

Кашгари "Диван лугат ат түрктө" түрк элдери деп, ошол кездеги кыргыз, кыпчак, йагма, 

чигил, огуздарды айткан. 

 Бирок, улуу окумуштуу бул эмгекти жаратууда түрк элдериндеги гана эпикалык 

чыгармаларды колдонбостон, башка орто азиялык элдердин, перс, арабдардын макал 

лакаптарын, Куранда айтылган хадистерди да салыштыруу менен колдонгон. "Араб 

тилинде жазылган азыркы кездеги белгилүү түрк китептердин биринчиси "Диван лугат ат 

турк негизинен түрк-араб сөздүгү болуп келет" дейт казахстандык окумуштуу З. Ауэзова. 

 Кашгаринин эмгегинин бүгүнкү күндөгү баалуулугу конфессиялар менен улуттук каада 

салттардын ортосундагы түшүнбөстүктөрдүн, карама-каршылыктардын алдын алуу үчүн 

эң жакшы курал болуп бере алат. 

 Анткени автор араб дүйнөсү менен түрк дүйнөсүнүн тыгыз карым катышын жана экөөнүн 

тең руханий байлыгынын салмагы жана орду маданиятта тең экендигин түшүндүрөт. 

 Махмуд Кашгари XI кылымда эле дин менен каада салттын ортосундагы окшоштуктарды 

таап, ага далил катары түрк элдеринин дидактикалык чыгармалары, макал лакаптары менен 

ислам дининдеги эрежелерди салыштырып, мазмундук окшоштуктарды таап, ажырымды 

бириктирүүгө аракет кылган. 

 Эгерде макалдардын грамматикалык, морфологиялык түзүлүшүн алып карасак, бүгүнкү 

күндөгү түрк тилдүү элдердин лексиконундагы көпчүлүк сөздөр Кашгаринин эмгегинде 

кездешет. 

 Орто кылымдагы сөздөрдүн уңгусу толугу менен сакталып, болгону ар бир элдин кийинки 

тарыхый-географиялык шартына жана этникалык процесстерге жараша сөздөрдүн аягы 

гана өзгөрүүгө дуушар болгон. 

 Бүгүнкү күндө Махмуд Кашгаринин эмгеги жалпы Орто Азия элин үчүн сөздүктүн гана 

милдетин аркалабастан, дидактика-философиялык багыттагы орто кылымдардан калган 

баалуу тарыхый мурас болуп саналат. 

 Себеби "Диванда" жазылган эл оозунда айтылып калган уламыш, ырлар анын ичинде макал 

лакаптарда руханий дүйнөнүн бийиктигин даңазалаган, адамгерчилик, гумандуулук, 

толеранттуулук тууралуу мазмундагы ойлорго орун берилген. 

 

 

 

Кептик тема: Көчмөн кыргыздардын турак жайы – боз үй 

Грамматикалык тема: Лексика. Лексиканын баюу жолдору 

Уламышка айланган акындар Асан Кайгы, Кет Буканын чыгармачылыгы 

 

Боз үй 

Боз үйүн жасоого кол өнөрчүлөрдүн бардык чеберлери жыгач уста, темир уста, теричи, 

саймачы, оймочу, зергери, уздары катышат. Көчүп конгондо  бир эле төөкөтөргөндөй жүк, 

каалаган жерге алып барып тигип койсо жашай турган жайгаайланат. Боз үйлөрдү тигээрде 

сөзсүз шамал урбагандай коктуларды,  тоонун ыктоо жактарын, ошондой эле сууга жана отун 

алганга  жакын жерлер тандалат. Боз үйдүн жабдуулары негизинен ак кийизден жасалып, 

жылдын кайсыл мезгили болбосун жаратылыштын фонунда аттын кашкасындай болуп 

жарашыктуу көрүнөт. Салтанаттуу тойлордо атайын тигилген боз үйлөр Ак өргөө болуп 
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саналат. Азыркы учурда негизинен боз үйлөрдү турмуш тиричилигин өткөрүү максатында 

жайлоолордо,  айылдарда, шаарларда майрамдарда, балалуу болгондо, үйлөнүү жана башка 

тойлордуөткөргөндө,  айрым учурларда каза болгон адамды  атайын боз үй тигип  акыркы 

сапарга  узатууда колдонулуп келе жатышат. 

Боз үйдүн ичине кирип  төбөңдү карасаң түндүгүнөн күндүз күндү, көк асманды, 

түрмөктөшүп түркүн табышмактуу элестерди камтыган булуттарды,  түнү сан жеткис 

жымыңдаган жылдыздарды, айды көрөсүң. Сыртка чыксаң, кең дүйнө шарт ачылат. 

Чагылгандын чартылдаганын, шамалдын улуганын, дарыянын шоокумун, куштардын 

сайраганын даана угуп турасың. Боз үйдөн сырткы космос жана ички дүйнө менен бирге 

жашап жаткандай сезесиң, өзүңдү.  

Боз үй – бул кыргыз элинин байыркы бабаларынан биздин күнгө чейин жеткен көркөм 

маданияты, турак жайы, нарктуу, салттуу – ыйык мурасы.  Боз үй көчмөн элдердин 

биргелешкен акылынан жаралган, жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында 

салкын, кышында жылуу, жөнөкөй, улуу эстелиги, ыйык куту жана кол өнөрчүлүгү жана 

архитектуралык курулушунун  оптималдаштырылган кострукциясынын  туу чокусу деп айтсак 

жаңылбайбыз.  

 

Лексика. Лексиканын баюу жолдору 

Тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы лексика деп аталат. Ал эми тилдин сөздүк 

курамынын азыркы жана анын мурунку тарыхый өсүш абалын изилдөөчү тил илиминин бир 

бөлүгүн лексикология. Лексикология гректин lexis –cөз, logos – окуу деген сөзүнөн алынган. 

Азыркы кыргыз тилинин лексикасы нечен кылымдык тарыхый өнүгүш менен бирге узак 

мезгил ичинде калыптанган. Тилдеги көпчүлүк сөздөр төл сөздөр, б.а. нагыз кыргыз сөздөрү.  

Мындан тышкары кыргыздардын башка элдер менен болгон экономикалык, саясий 

жана маданий карым-катышынын натыйжасында ал элдердин тилдеринен өздөштүрүлгөн 

сөздөр бар: каалга (монгол), пахта (иран), урмат (ар), самоор (орус), шаң (кытай) ж.б.  

Ошентип, кыргыз лексикасы башка тилдерден сөз кабыл алуу менен байып турат.  

Азыркы кыргыз тилинин лексикасында өздөштүрүлгөн  сөздөр  бир топ.  

Мисалы, К.Юдахиндин «Кыргызча -орусча сөздүгүндөгү» сөздөрдүн саны –  

37511 .  Булардын 22,8% - сырттан кабыл алынган сөздөр .  

Өздөштүрүлгөн  сөздөр кыргыз тилине эки жол  - оозеки жана жазуу 

аркылуу өткөн. Оозеки жол аркылуу кирген сөздөр тыбыштык жактан өзгөрүп ,  

кыргыз тилинин фонетикалык законуна ылайыкташкан. Мисалы, арабча 

уайнаат  –  кыргызча айнек ,  тажикче моамиле  –  кыргызча мамиле ,  орусча 

церковь  –  кыргызча чиркөө ,  орусча көпөс  –  кыргызча купец  ж.б. Кээ бирлери 

баштапкы маанисин жоготуп башка мааниге өтүп кеткен. Мисалы, арабча 

заахир  (жаркыраган) –  кыргызча заар  (ачуулуу, урушчаак), арабча шимааль  (оң 

тарап) –  кыргызча шамал  (аба агымы) ж.б.у.с.  

Ал эми жазма аркылуу кирген сөздөрдө тыбыштык жактан а нча өзгөрүү 

болбойт.  

Кыргыз тилинде монгол, иран, араб, орус тилдеринен өздөштүрүлгөн 

сөздөр арбын. Мисалы, монгол тилинен: кунан, кунажын, чычырканак, 
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бүлдүркөн, аймак, олжо, каалга, топчу, тегирмен, сонун ж.б.  Иран тилинен: 

баа, соода, нарк, пайда, базар , арзан, баалан, заман, абдан, асман ж.б. Араб 

тилинен: мамлекет, мыйзам, укук, саясат, жамаат, аалам, аракет, барак, 

мугалим, илим, кагаз,  кат, китеп ж.б. Орус тилинен: декрет, демократия, 

депутат, закон, комитет, конституция, республика, бөлкө, үстөл, ма шина, 

кресло, менежмент ж.б.  Булардан тышкары кытай, тибет, санскрит тилдеринен 

кирген сөздөр да жолугат.  

Орус тилинен кирген сөздөрдүн көпчүлүгү интернационалдык сөздөр, башкача 

айтканда, орус тили аркылуу башка тилдерден кирген. 

1.Француз тилинен: балет, такси, пейзаж, эстрада, банк, флот, артист, портрет ж.б. 

2. Латын тилинен: сессия, сатира, диктор, архив, деканат, радио, доцент ж.б. 

3. Грек тилинен: драма, филосов, автомат, поэма, поэзия, космос ж.б. 

4. Немец тилинен: рейс, курорт, авторитет, сигнал, университет, абзац, бригадир ж.б. 

5. Англис тилинен: хоккей, теннис, баскетбол, чемпион, рекорд, доллар, фольклор ж.б. 

6. Италия тилинен: опера: концерт, консерватория, пианино, текст ж.б. 

7. Испан тилинен: танго, силос, контрабандист, томат  ж.б. 

Өздөштүрүлгөн сөздөрдөн экзотикалык сөздөрдү айырмалоо керек. Экзотикалык 

сөздөр – башка бир элдин турмушундагы, жашоо-тиричилигиндеги өзгөчөлүктөрдү 

туюндурган ошол элдин сөздөрү. Мисалы, көркөм чыгармаларда сүрөттөлүп жаткан элдин 

турмушун реалдуу чагылдыруу үчүн экзотикалык сөздөр пайдаланылат: гуту – “бут кийим, 

өтүк”; улигер – “жомок”; анда – “эмчектеш, антташкан, кыяматтык дос” ж.б.                 

                                         Көнүгүүлөр 

1. Төмөнкү сөздөрдү К.К.Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгүн” пайдаланып,  төл 

сөздөргө жана өздөштүрүлгөн сөздөргө бөлүп жазгыла. 

Аалам, аары, баа, нарк, абажур, базар, менежмент, абонемент, агым, адабият, адамзат, 

адис, азат, абзел, киши, тоо, таш, мекен, суу, топурак. 

2. Төмөнкү өздөштүрүлгөн сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдү улап, жаңы 

сөздөрдү жасагыла. 

Автор (ор.), агрегат (ор.), адат (ар.), аман (ар.), аңгеме (ир.), араба (ар.), араа (ир.), аймак 

(монг.). 

Сабактын темасы: Асан кайгы 

Асан кайгы  - 13-14-кылымдарда Алтын Ордого караштуу бир катар элдерде (кыргыз, 

казак, каракалпак, ногой) орток ойчул, акылман, сынчы, гуманист-философакын Өмүр бою 

элдин муңун муңдап,зарын зардап жүргөндүктөн, Асан кайгы аталган. 

Асан кайгынын чыгармачылык өнөрканасын, акындык өзгөчөлүгүн мүнөздөй турган ырлар 

кыргыз, казак, ногой, каракалпак элдеринде аз да болсо сакталып калган. Айрым ырлары 1912-

ж. Оренбургда чыккан жыйнакка кирген. Асан кайгы кыргыз фольклорундагы маалымат 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%87%D1%8B
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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боюнча 14-15-кылымдардын аралыгында, Алтын Ордонун ханы Жаныбектин мезгилинде 

жашаган. Айрым чыгармаларынын ногой, казак, каракалпак, кыргыздарга бир башаттан 

тараганына караганда булар бир эл катары биригип турган мезгилде жашаган деген ойду 

жаратат. Казак адабиятчылары акындын ата-тегин тактоого көп аракет кылышкан, бирок анын 

өмүрбаяны аңыз кепке айланып кеткен. Бизге акылмандын чыгармалары уламыш жана үзүндү 

түрүндө келип жеткен. Ошондон улам кыргыз адабиятында оозеки чыгармачылыктын атактуу 

өкүлү, калк кыялынын туундусу катарында каралат. Уламыштарда Асан кайгынын 

замандаштары Жээренче Чечен, Акыл Карачач, Толубай сынчы, Токтогул ырчы, Алдар 

Көсөө болгондугу айтылат. Ч. Валиханов аны «көчмөн элдердин философу» деп атаган. Асан 

кайгы элдин камын ойлоп, «кой үстүндө торгой уялаган», малга жайлуу, адамга сыйлуу конуш 

издеп, Едилден тартып Талас, Нарын, Аксай, Атбашыга чейин барган экен. Акыры Ысык-

Көлдү жактырып, аны конуштап калып, өлөр алдында айткан керээзи боюнча сөөгү Ысык-

Көлдүн адам баспай турган бир аралына коюлган деп айтылат. 

 

Бай-бай оокат ай, 

Жок болсо мал кыйынын кантейин, 

Табылбаса нан кыйынын кантейин, 

Ажал жетип өлгөнчө, аманат чиркин, 

Жан кыйынын кантейин! 

Аргымакка миндим деп, 

Арткы топтон адашпа. 

Күнүндө өзүм болдум деп, 

Менменсинип адашпа. 

Артык үчүн айтышып, 

Досторуң менен санашпа. 

Илимим журттан ашты деп, 

Кеңешсиз сөз баштаба. 

Жеңемин деп бирөөнү, 

Жалгаң менен коштобо. 

 

«Акылмандан кеп, акындан ыр калат» дегендей, айкөлдүгү, акылмандыгы, болочокту көрө 

билген көзү ачыктыгы, жакшы менен жаманды, алаамат менен апатты алдын-ала айткан 

олуялыгы, канаттуу санаттары, термелери, ырлары, нускалуу кептери менен ысымы 

кылымдан-кылымга кыдыра уламага айланган залкар шайырдын бири – Асан Кайгы болуптур. 

Ал качан, кайсы жылы, кайсыл айылда, кандай үй-бүлөдө туулганы жөнүндө эч кандай так 

маалымат жок. Бир гана эл арасында айтылып калган көптөгөн уламаларда, имиштерде, айрым 

бир каймана маанидеги тарыхый булактардагы боолголорго караганда Асан Кайгы XIV-XV 

кылымдарда жашап өтүптүр. Залкар шайырдын замандаштары - Жээренче чечен,Толубай 

сынчы, Алдар көсөө, Токтогул ырчы экен. Алар менен Асан Кайгы бирге жүрүп, бирге туруп, 

турмуштун казанында бирге кайнаптыр. Ал жарык дүйнөгө келгенден өмүр өткөнгө чейин 

согушту, ыр-чырды, мыкаачылыкты, таш боордукту, ырайымсыздыкты - бир сөз менен 

айтканда пендечиликтеги бардык терс көрүнүштөрдү сүйбөптүр. Тек гана ал Кудай-Тааладан, 

адамдардан бейпилдикти, теңдикти, эркиндикти, барчылык менен токчулукту, үйрүлө түшкөн 

боорукерчиликти, кайрымдуулукту, акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү тилеп, издеп, кейип-

кепчип жүрүп, арманда көзү ачык өтүптүр. Тилекке каршы Асан Кайгынын андай тагдырга 

кабылышына «элди башка чапсам былк эткис кылдым, жумсам алаканымда, жутсам 

жумурумда» деп, Крымга чейин барып татарларды басып алып, кыргыз, казакты чилче 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%87
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%87%D1%8B
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB_%D0%AB%D1%80%D1%87%D1%8B
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D3%A9%D1%81%D3%A9%D3%A9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D3%A9%D1%81%D3%A9%D3%A9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D3%A9%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D3%A9%D0%BB
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таратып, карапайым калктын канын митедей соргон, өзүмчүл, ырайымсыз Жаныбек хан 

себепчи болуптур. Ошондуктан ал бүтүндөй элдин тарткан азабын, көргөн кордуктарын, элди 

жоо, доо басып, чабылып-чачылып, самандай сапырылганына өтө кейип, өзгөчө жаны ачып, 

басса-турса да «элимдин келечеги, көргөн күнү, жан-жаныбарлары, макулуктары не болот» деп 

кейип, убайым жеп, кайгы тартып жүргөндүктөн эл Асанды «Асан Кайгы» дешиптир. Бара-

бара ал ысым муундан-муундарга өтүп, ылакапка айланыптыр. Түрк тилдүү элдердин ичинен 

Асан Кайгы жөнүндө көптөгөн уламалар, аңыздар айтылып, мурастар сакталып келет. 

Алардын бардыгында каардуу Жаныбек хандын бийлиги сындалат. Кыргыздардын оозеки 

адабиятындагы сакталып калган үлгүсүндө Асан Кайгы Жаныбек ханды:  

 

«Ай кан, мен айтпасам билбейсиң, 

Айтканыма көнбөйсүң.  

Чабылып жаткан калкың бар.  

Аймагын көздөп көрбөйсүң.  

Кымыз ичип кызарып тердейсиң.  

Өрөпкүп неге сүйлөйсүң?  

Катын алдың карадан  

Айрылдың хандык каададан.  

Элге эге уул таппас,  

Айрылаар ата мурастан», – деп айбын ача узун сабак сындап ырдап, акырында:  

 

«Кош, аман бол, Жаныбек, эми мени көрбөйсүң», - деп бейпил жерди издеп, каракалпак, 

казак, ногой элдерин кыдырат. Аяктан да тынч жер таба албайт. Акыры Чүйгө келет. Ал: 

«Чүй жериңден чуу кетпес, канча эрдин башын жутаар экенсиң» - деп, капалана Кочкорго 

аттанат. Аны көрөөрү менен: «Кочкор эмес, кокуй экен, тогуз жолдун тоому экен, бөрү 

койдун чаркы экен, ууру, бөрү көп болот» деп, чай кайнам токтобой Атбашы, Нарын, 

Жумгал, Тогуз-Торо, Ысык-Көлдү кыдырат. Баарысына мүнөздөп баа берет. Маселен Ысык-

Көлгө «кош ообас, дыйканчылыкка ыңгайлуу жер экен, эли ток болот, бирок көз арткандар 

көп болот», деп жанын ачытыптыр.  

 

Жылдардын бир жылдарында Асан Кайгы жердеген кыргыз жеринде кар калың жаап, 

түкүргөн түкүрүк жерге түшпөй тоңгон катуу суук болот. Ошондо Асан Кайгы адамдарга эле 

эмес, жер жүзүндө жашаган жан-жаныбарларга, макулуктарга жанын ачыта мындайча ырга 

кошуптур:  

 

Салган тамы жок,  

Кылган камы жок,  

Алган даны жок.,  

Баккан малы жок,  

Мал багарга алы жок,  

Көзү-башын көгөртүп,  

Баягы көгөн байкуш кантти экен? 

Жатаарына жайы жок,  

Көрө турган көзү жок,  

Чымын байкуш кантти экен?  

Суукка муздап,  

Сөөгү сыздап,  

Чалбарларын кие албай, 
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Чалдар байкуш кантти экен?  

Байпактарын кие албай  

Балдар байкуш кантти экен?  

Келин тил албай,  

Жөн басып жүрө албай,  

Кемпир байкуш кантти экен?  

 

Мына ушундай көөнөрбөс айтымдарды, ырларды, терме-санаттарды, макал-ылакаптарды 

жараткан улуу ойчул Асан Кайгынын сөөгү Жийдели басымына, Улуутоонун салаасына, 

Ысык-Көлдүн боюна коюлган деген имиштер да айтылып келет. 

 

Сабактын темасы: Кет Бука акындын чыгармачылыгы 

Кет Бука – акын, 13-кылымда жашаган. Анын өмүр сүргөн кылымын кесе айтуунун 

тарыхый жана фольклордук негизи бар. Анткени ал Чынгыз хандын жортуулу мезгилинде 

жашаган. Ал жөнүндө санжыра, уламыш, күү, легенда тарыхында жана тектеш элдердин 

(ногой, казак) фольклорунда ачык маалыматтар сакталып калган. Алсак эл арасында Чыңгыз 

хандын улуу баласы Жуучунун (Жучи) өлгөнүн (ал 1227-ж. каза болот) табышмактуу ыр менен 

Кет Бука угузуптур деген сөз бар. Ырдын алгачкы тексти 13-кылымда кыпчак талаасынан 

белгисиз перс автору тарабынан жазылып алынып, “Түрктөрдүн ата-теги” аттуу жыйнакка 

жана араб тарыхчысы Ибн-Аль-Асирдин летописине (ал 1323-ж. каза болот) кирген. Бул 

чыгарманын алгачкы өзөгү 1227-ж. түзүлгөн деп так көрсөтүүгө негиз берет. 

Кет Бука найман уруусунан чыккан. Эл оозунда “Өчкөн көңүлдү толкуткан улуу ырчы”, калкка 

кадырлуу бий, чыр-чатактын түйүнүн чечкен чечен, чоң комузчу катарында 

мүнөздөлөт. Перс авторунун берген маалыматына караганда, Жуучу Чыңгыз 

хандын балдарынын эң улуусу болуп, атасы өтө жакшы көрүп, кадырлоочу экен. Анын 

өлгөндүгү жөнүндө ордого кабар келгенде эч ким даап айта албай, атайын Улуг-ырчыны 

чакыртып келишет. Ал табышмактантып отуруп, баласынын өлгөнүн атасына туюнтат. Уулу 

өлгөндөн кийин алты айдан кийин Чыңгыз хан каза болот. Угузуучунун мазмунунан анын 

орду Дашт-Кыпчак талаасы экендиги ачык көрүнөт. 

Негизинен ушул чыгармадан башат алган варианттар казак, ногой фольклорунан да катталган. 

Бирок, угузуучунун кыргыз фольклорунда айтылышы ногой, казак нускаларынан кескин 

айырмаланат. Кыргыз фольклорунан бул угузуу өз алдынча өнүккөн чыгарма катарында 

учурайт. Кара сөз түрүндө эки, ыр түрүндө төрт вариант болуп, ар бири идеялык-мазмуну, 

көркөмдүгү, стили жагынан такталып, калыптанып бүткөн чыгарма катарында жашайт. 

Дээрлик бардык нускада угузган ырчы Кет Бука же Бука (ногойлордо Кет Бука) аталып, өзүнүн 

акындык дараметинин күчтүүлүгү, комуздун муңдуу ыргагы менен оор кайгыны айта билүү, 

туюндуруу устаттыгы, аткаруу чеберчилиги менен окуяны Чыңгыз ханга жеткирип, өз сөзүн 

өзүнө оодарып, хандын каарынан, өлүм жазасынан кутулуп кетет. Чыгарманын азыркы 

турпатында да 13-к. кагазга түшүрүлгөн түрк ыры менен генетикалык жалпылыгы бар ыр 

саптарынын сакталып калышы кызыктуу факт. Бирок айрым ыр түрмөктөрүнүн түрк ырына 

тутумдаш айтылгандыгына карабастан, кыргыз варианттарында мааниси кеңейип, көркөмдүк-

эстетикалык таасиринин арткандыгы ачык байкалат. 

Кыргыздын атактуу олуя акыны Кет Бука Мындай деп ырдаган экен  

Сак болгун!  

Когуш тоону кыян жууп, 

 Корк бузулат, сак болгун.  

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D2%AF
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%83%D1%87%D1%83
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD-%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%83%D1%87%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%88%D1%82-%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
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Косомдорун элди алдап,  

Коч бузулат,сак болгун.  

Озогунду орт таштап, 

 Оз бузулат, сак болгун. 

 Салкын тоону кыян жууп, 

 Салт бузулат,сак болгун. 

 Намыс тогуп ар тогуп, 

 Нарк бузулат, сак болгун. 

 Кара тилин калп минип,  

Карт бузулат, сак болгун.  

Кызыл тоону кыян жууп,  

Кырман качат сак болгун.  

Кыз-уланын дуйно кууп,  

Кырдан качат, сак болгун. 

 Кырды-тузду жат элге,  

Кыйган качат сак болгун. 

 Тулпар тоону кыян жууп,  

Тул болосун, сак болгун. 

 Кудагыйсыз, кудасыз,  

Кун болосун, сак болгун. 

 Кубат кучун соодалап, 

 Пул болосун, сак болгун. 

 Кудуретту элдерге,  

Кул болосун сак болгун. 

                     Кет Бука. 13-кылым. 

 

Кептик тема: Кыргыз элиндеги салт-санаа, ырым-жырым жана алардын мааниси 

Грамматикалык тема: Синонимдер, антонимдер, омонимдер.  

Замана акындары. Калыгул «Акыр заман» Арстанбек «Тар заман». 

 

Текстти окугула жана которгула. Асты сызылган сөздөр кайсы жөндөмөдө 

тургандыгын аныктагыла. Текстке тема койгула. 

 Кыргыздын үй-бүлөлүк, турмуш-тиричилик карым-катнаштары, элдик салттары 

жана ырым-жырымдары патриархалдык-феодалдык мамилелердин жана көчмөн турмуштун 

шарттарына ылайык келип чыккан. Бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүү менен ар бир адам 

өз үй-жайын көчмөнчүлүк тиричиликке ыңгайлуу бекем жана кооз үй-буюмдарын жасап 

алууга умтулушкан. 

 Үй-бүлө турмуш тиричилигине байланыштуу салт да өзгөчө орунду ээлейт. 

Кылымдар бою келе жаткан мындай салт көптөгөн муундардын даанышмандыгынын жемиши. 

Улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөтүү, өзгөчө ата-энени сыйлоо, бири-бирине жардамдашып, 
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кыйынчылыкта колдоо аракеттери адеп-ахлактуулуктун эң жогорку көрүнүшү болгон. 

Меймандостук – өзгөчө улуттук белгилердин бири. Колунда болгон акыркы даамын 

меймандын алдына коюуну ар бир кыргыз ыйык милдет катары эсептейт. 

 Үй-бүлө турмуш тиричилигинин көптөгөн салттары диний магиялык ырым-

жырымдар менен чырмашып кеткен. Алсак, төрөлгөн балага жентек берүү, тушоо кесүү, бала 

жаңы төрөлгөндө “азан” чакырып, ат коюу, ырымдап бешикке салуу, карын чачын алдыруу. 

Үй-бүлө үлпөттөрүндөгү башкы орундардын бирин үйлөнүү тою ээлеген. Үйлөнүү тоюн да 

айылдаштар көпкө чейин унутпай айтып жүргүдөй оюн тамашаларды: кыз оюнун, аркан 

тартышуу, “кемпир өлдү” оюнун, айтыштарды же сармердендерди ж.б. оюн-зоокторду 

уюштуруу керек болгон. 

 Кыргыздардын сөөк коюу үрп-адаттары исламга чейинки же исламдык салттардын 

таасиринде өткөрүлгөн. Булар “кара аш”, “жаназа”, “дооран”, “жыртыш” сыяктуулар болгон. 

Сөөк коюудагы эң маанилүү салт- аны урмат менен узатуу. 

 Өткөндөгү салт майрамдарынын ичинен ар жылдын 21-мартында белгиленүүчү 

жаңы жыл тосуу “Оруздаманы” (“Нооруз”) алууга болот. Узакка созулган кыштан кыштан 

кийин адамдар жаңы жыл менен жазды тосуп, бири-бирине жакшылык каалашкан. Ар бир үйдө 

сүр эт менен буудай көжө бышырылган. Майрамдын “Чоң көжө” аталышы да ушундан келип 

чыккан.  

2. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маанисин түшүндүргүлө. Алар 

менен сүйлөм түзгүлө. 

 Карым-катнаш, көчмөнчүлүк тиричилик, салт, адеп-ахлактуулук, “азан” 

чакыруу, карын чач, сармерден. 

3. Жогорудагы текстке тезис түрүндө план түзгүлө. Аны план боюнча айтып 

бергиле. 

4. Берилген сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын синонимдерин тапкыла. Аларды 

катыштырып сүйлөм түзгүлө. Берилген сөздөргө илик жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн улагыла. 

 Тиричилик, кылымдар, муундар, ызат көрсөтүү, үйлөнүү тою, урмат. 

2. Текстти окугула жана которгула. Асты сызылган сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө 

тургандыгын аныктагыла. Силер кандай каада-салттарды билесиңер жазгыла. 

                    Кыргыз элинин каада-салттары, үрп адаттары 
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 Дүйнөдө түркүн элдер жашайт. Ар бир элди, улутту бир-биринен айырмалап, 

өзгөчөлөп турган нерселер бар. Булар – тили, дини, салт – санаасы, үрп-адаты, кулк- мүнөзү 

жана башка. Мына ошол түркүн элдердин арасынан кыргыз эли да өзүнүн өзгөчөлүгү менен 

айырмаланып, миңдеген жылдар бою өз маданиятын, тилин, үрп-адатын, салтын, ырым-

жырымдарын, адеп-ыйманын, сый-урматын жана башка толуп жаткан эң мыкты касиеттерин 

сактап келе алды. 

Синонимдер, антонимдер, омонимдер 

Бирдей же бири-бирине өтө жакын түшүнүктү билдирип, бир сөз түркүмүнө кирген, 

тыбыштык түзүлүшү, кошумча же стилдик маанилери боюнча айырмаланган  сөздөр 

синонимдер деп аталат. Мисалы: тез-бат – дароо – ылдам – шак – шарт ж.б. 

Мааниси боюнча өз ара карама-каршы болгон жана бир сөз түркүмүнө кирген сөздөр 

антонимдер деп аталат. Мисалы: ысык – суук, ак – кара, өйдө – төмөн ж.б. 

Тилде тыбыштык жактан окшош, ал эми маанилери таптакыр башка сөздөр омонимдер 

деп аталат.  Мисалы: айт (кеп айт) – айт (орозо айт), март (айдын аталышы) – март 

(адамдын сапаты), кал (беттеги кал) – кал (калып калуу) ж.б. 

 

Көнүгүүлөр 

1.Омонимдердин астын сызып, маанилерине көңүл бургула: 

Жаз келди. Бул көнүгүүнү дептериңерге жазгыла. Анара дасторконду жаз, бизге мейман 

келди. Менин айтар сөзүм бар. Китепканага бар, андан керектүү китептерди табасың. Ал күнү 

күн жаркырап турган эле. Бул жактын үйлөрү мага абдан жакты. Асылдын көздөрүнө жаш 

толду. Кар астынан жаш чөп чыкты. 

 

2.Омоним сөздөрдү таап жазгыла.  

Үлгү: кал (беттеги кал) – кал (калып калуу) 

 

3.Кара тамга менен бөлүнгөн сөздөрдү синонимдерге алмаштыргыла:  

Ар бир кесип ардактуу 

Дүйнөдө бири-бирине окшобогон ар кандай абдан көп кесиптер бар. Алар: окутуучу, 

дарыгер, куруучу, учкуч, мергенчи, өтүкчү жана башкалар. Бул кесиптердин ар бири өзүнчө 

кызыктуу. Ар биринин коомдо ээлеген өз орду бар. Менин кесибим экономист. Бул кесипти 

мектепти бүткөндөн кийин гана тандадым. Ата-энем менин оюма каршы болгон жок. Бул 

кесипти тандаган адамдар жашоону жакшыртууну максат кылышат. Мен окуумду бүткөндөн 

кийин өз ишимди мыкты билген адис болгум келет. 

 

4. Асты сызылган сөздөрдү антонимдерге алмаштыргыла: 

Жалкоо студенттин күнү 

Эртең менен катуу уктап жатсам, саат чырылдайт. Сабакка баргым келбей, уктагым 

келет. Анткени түнү бою телевизор көрүп кеч жатам. Уйкум канбай калса, тургум келбей 

кыйналам. Мындан тышкары бүгүнкү сабактарга да даяр эмесмин. Араң-араң туруп, илең-

салаң университетке жөнөйм. Сабактан сурап калса, эптеп-септеп жооп берип кутулам. 

Түштө үйгө чарчап келип диванга кулайм.  Анан сабагымды кийин окуюн деп, көчөгө 

сейилдегени чыгам. Кээде үйдө калып, ата-энеме жардам берем.  

5. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин таап, аларга сүйлөм түзгүлө. 

Жаш, кыска, токтоо, ачуулуу, өткүр, калпычы, эмгекчил, сылык, кара ниет. 
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6.Төмөнкү сөздөрдүн омомним түгөйлөрүн таап жазгыла: 

Аз (аз иш), азиз (азиз мейман), ак (ак кагаз), айры (чөптү жыйноочу айры), арык (суу 

аккан арык), бал (таттуу бал), аш (ашууну аш). 

 

7.Өзүңөр көркөм чыгармалардан синоним катышкан он сүйлөм таап жазгыла. 

 

8.Сөз айкаштарындагы бөлүнүп көрсөтүлгөн сөздөрдү антонимдер менен 

алмаштырып көчүрүп жазгыла: 

Жаштык мезгил, денеси карышуу, достук мамиле, катты көрсөт, ката жазуу, катаал 

мүнөз, кашаң ат, кектүү адам, ме нанды, чөптү келтир, акыл-эси кем, кеңкелес жетекчи, 

кенже баласы, кең дүйнө. 

 

1. Асты сызылган сөздөрдү синонимдерге алмаштыргыла 

Дүкөндө иштөө оңой көрүнсө да, анын татаал сырлары көп. Дүкөнгө күнүнө, саат 

сайын ар кандай мүнөздөгү, ар кандай курактагы адамдар келип турушат. Сатуучулар аларга 

сылык-сыпаа мамиле жасашат. Сатуучулардын негизги максаты товарларды сатып өкөрүп, 

план толтуруу гана эмес, кардарларды маданияттуу тейлөө дагы. Чындыгында кардардын 

талабын канааттандыруу үчүн канчалык түйшүк сарптасаң, соодаң да тез жүрөт.  

2. Сөздөрдү бош орундарга маанисине жараша  жайгаштыргыла 

Күйдүрүп, көзүңчө,  кайрылат, душман,  каз, сүйдүрүп, достон, тоогун, айрылат 

сыртыңдан  

Дос ..................... айтат, душман ..................... айтат. Акмак ...................... акылдуу 

........................ артык. Досуңдун ....................... алсаң, канжыгаңа .................. байла. Дос 

................... , сөөк ........................... . Дос ........................... мактаар, душман .................... мактаар. 

 

 

Кептик тема: Улуттук тамак-аштар  

Грамматикалык тема: Фразеологизмдер. Фразеологиялык ширетме.  

Эл ырчылары:  Б.Алыкуловдун сүйүү лирикалары 

 

Мейман тосуунун аймактар боюнча кандай өзгөчөлүктөрүн билесиңер жазгыла.  
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 Башка элдер сыяктуу эле кыргыз элинин да муундан-муунга өтүп сакталып 

келген элдик оозеки чыгармалары, күүлөрү, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери бар. Ошолордун эле 

катарына кыргыз элинин улуттук тамак аштарын да кошсок болот. 

 Кыргыз эли өзүнүн меймандостугу менен белгилүү. Келген меймандарды 

кучагын жая тосуп алып, мейманды төрүнө отургузуп, мал союп, дасторконун кенен жайып 

сыйлашат. Дасторкондун үстүнө токоч, боорсок, каттама, каймак,  май, өрүк-мейиздерди 

коюшат. Анан куурдак, жөргөм, манту, эң аягында бешбармак берилет. Кыргыздардын тамак 

берүү салты боюнча меймандарга бышырылган эт устукандалып берилет. Этти устукандоо 

адамдардын жашына, урматына жараша жүргүзүлөт. 

Элдик оозеки чыгармалар  устное народное творчество 

Күү  мелодия 

Казы  брюшной и реберный конский жир 

Меймандостук  гостеприимство 

Кучагын жая  распростертыми обьятиями 

Токоч  хлеб,лепешка 

Устукандоо  мясо, которое распределяется в зависимости от возроста гостя, степени 

почетности и т.д. 

2.  Төмөнкү суроолорго жооп бергиле: 

А) Келген меймандарды кыргыздар кантип тосуп алышат? 

Б) Кандай улуттук тамак-аштарды билесиңер? 

В) Этти кантип устукандайт? 

3. «Ар бир элдин улуттук тамак- аштары»  деген темада чакан аңгеме түзгүлө. 

Ал жерде ат атооч сөздөр катышкандай болсун. 

4.  Ырды жаттагыла. 

                                                   Дасторкон 

Сөзү: Э. Эрматовдуку 

Элибизге мейман келсе,жайылат ак дасторкон. 

Дүйүм тамак: шербет, мейиз, анар, алма жык толгон. 

Кыргыз пейли тоодой бийик, көлдөй терең туптунук 

Колдо барын төгүп-чачып аябастан достордон. 
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Кайырма:       Дасторконум, дасторконум 

                        Күлкү болсун ыр болсун 

                       Бабалардан мурас калып 

                       Келе жатат бул жосун. 

                       Элге-жерге берсин бакыт  

                       Кут төгүлгөн береке. 

                       Умай эне, Теңир ата 

                       Урпактарын колдосун. 

Дасторкондун даамын сызып, жарык кылып көңүлдү. 

Ынтымактын сөзүн сүйлө, болсун элим өмүрлүү.  

Намысыңды дасторкондой кирсиз таза сактагын 

Арам ойлуу адам келсе тебелетпе көңүлдү. 

Кайырма: 

Фразеологизмдер, алардын мүнөздүү белгилери. 

Сүйлөм ичинде туруктуу формасын сактап, кебибизде даяр форма катары 

колдонулган, эркин сөз сыяктуу ар түрдүүчө өзгөрүп, ар башка сөздөр менен айкаша бербеген 

тилибиздеги туюнтмалар фразеологизмдер деп аталат. Фразеологизмдер  - булар кепте дайыма 

даяр материал катары колдонулуп, эки же андан артык компоненттен турган, маани жактан 

ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланган, образдуу сапатка ээ туруктуу сөз 

айкаштары. 

Мисалы: колу ачык (март, берешен),  каш кабактын ортосунда (күтүүсүздөн), 

бешиктен бели чыга элек (али жаш), көз ачып жумганча (тез арада), кесип алса кан чыкпайт 

(сараң), жүнүн жейт (көп), ит өлгөн жерде (алыс), кара кылды как жарган (калыс) ж.б. 

Фразеологизмдердин мүнөздүү белгилери 

1. Кепте даяр материал катары колдонулушу. М.: Ал менин сөзүмдү укпаган соң, 

күйбөгөн жерим күл болду. Силердин келечегиңерди ойлоп, кабырганм кайышты. Апаңар 

силерди канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багып келди. 

2. Компоненттүүлүк (түгөйлөштүк). Сөздөр өз алдынча мааниге ээ болот, бирок  

бири-бири менен биригип бир маанини берип, бир гана түшүнүктү берет. Фразеологизмдер 2, 

3, 4, кээде андан ашык компоненттен турат. М.: Төбөсү көккө жетүү – 3 компоненттен турат. 

Колтугуна суу бүркүү – 3 компоненттен турат; Кой үстүндө торгой жумурткалоо – 4 

компоненттен  турат.  Биттин ичегисине кан куюу – 4 компоненттен турат. Кой оозуна чөп 

албоо – 4компоненттен турат. 

3. Маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. Алар 

өздөрүнүн алгачкы маанисинен алыстап, фразеологиялык бир мааниге биригет. Натыйжада, 
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лексикалык бир бүтүндүккө айланып, синоним болууга чейин жетет. Мисалы, колу ачык – 

март, жылдызы жарык – сүйкүмдүү, бармагын тиштөө – өкүнүү, төбөсү көккө жетүү – 

кубануу, арасынан кыл өтпөгөн – ынтымак, оозуң кайсы десе, мурдун көрсөткөн – аңкоо ж.б. 

4. Фразеологиялык образдуулук. Фразеологизмдер жөнөкөй сөзгө караганда 

айтылуучу ойду, элестүү, образдуу туюндуруучу өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Мисалы, 

араларынан кыл өтпөйт десек, бизге эки кишинин бекем ынтымагы элестет.  

 

 

Фразеологизмдер менен макал, ылакаптардын айырмачылыгы 

1) Макал, ылакаптар сүйлөмдүк түзүлүшкө ээ. Алардын тутумундагы ар бир сөз өз 

алдынча маани бере алат, сүйлөм мүчөсү боло алат. А фразеологизмдер болсо, канча 

варианттан тургандыгына карабастан, чогуусу менен бир гана маанини туюндурат, бир гана 

сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. 

2) Макал, ылакаптар эл турмушунун бай тажрыйбасынан улам корутундуланган 

белгилүү бир пикирди билдирет. Фразеологизм болсо, бир эле түшүнүктү элестүү туюндуруу 

менен чектелет. 

3) Макалдар дидактикалык мүнөзгө ээ, а фразеологизмдерде андай мүнөз жок. 

4) Фразеологизм сүйлөмдө көркөм каражат катары гана кызмат кылат. Ал эми 

макалдар ошондой көркөм каражаттар менен өз алдынча эркин мааниде колдонулган 

сөздөрдөн турат. Өз ичине белгилүү бир мазмунду камтыйт. 

Көнүгүүлөр 

1. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн фразеологизмдерди таап, алардын канча компоненттен 

тургандыгын тактап, маанисин оң жакта жазылган сөздөр аркылуу түшүндүрүп 

бергиле: 

 

1. Азыр ак төөнүн карды жарылган кез. 

2. Аялдар - биздин коомдо чоң күч, Бирок 

арасында бар ак колдор. 

3. Качыке өзүнүн айыптуу экенин сезип, 

Батийнаны көргөндө башы жерге кирди. 

4. Жүрөгүндө оту бар жигиттер өз ыктыярлары 

менен катталып жатышты. 

Уялуу, сараң, берекелүү, токчулук, 

өкүнүү, калп айтуу, жалкоо, кайраттуу, 

ынтымаксыздык, капалануу, көрө 

албас, кыйкымчыл. 
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5. Катачылыгын кеч түшүнүп, бармагын 

тиштеди. 

6. Же бул беш өрдөгүн учуруп жибердиби деп, 

күмөн санап турдум. 

7. Чычканга кебек алдырбаган немелерди 

качанга чейин имерчиктейбиз. 

8. Дилде менен Айгеримдин оту 

күйүшпөгөндүгүн Абай башынан эле сезген. 

9. Кылдан кыйкым, жумурткадан кыл изеген 

Акман бул жолу да өзүн ким экендигин 

көрсөттү. 

10. Териштире келсек, ал бир топ эле 

билимдүү адам экен. Бирок, анын ичине таруу 

айланбаган мүнөзү бизди таң калтырды. 

11. Абдырахманды көргөн сайын бечара 

Батыйнанын жылдызы жерге түшүп..., өксүйт. 

2. Төмөнкү адамдын оң жана терс сапаттарын туюндуруучу фразеологизмдерди 

пайдаланып, чакан сүрөттөмө жазгыла. 

колу ачык, колу чүрүш, ичинде кири жок, койнунда котур ташы бар, ичкен ашын жерге 

кое салуу, жаа бою качуу, моюн толгоо, текей оттоо, көчө таптоо 

3. Төмөнкү фразеологизмдердин маанисин түшүндүрүп, аларга сүйлөм түзгүлө 

 

Бөйрөктөн шыйрак чыгаруу. 

Таңдайынан чаң чыгуу. 

Ажат ачуу. 

Айдан ачык. 

Башы жерге кирүү. 

Жел өпкө. 

Жан кечти. 

Ооз көптүрүү. 

 

4. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн фразеологизмдерди өз алдынча, макалдарды өз алдынча 

бөлүп жазып аларга мүнөздөмо бергиле 
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Ат – адамдын канаты дегендей эле бар экен. Каныбек бул сөздүн калетсиз 

айтылгандыгына баа берип, Ак жалды өз канатындай көрүп баратты. Карга карганын көзүн 

чокубайт. Байлар дагы эле чор тамандарга кордук көрсөтө беришти. Жигитке жетимиш өнөр 

аздык кылат. Жылуу, жылуу сүйлөсөң, жылан ийининен чыгат. Эмне эле бүгун кабагыңа кар 

жаап калган. Келиниң жакшы болсо – кыз тапканың, келиниң жаман болсо – уулуңду 

жоготконуң. Ата-эне балдарын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай багат эмеспи. 

Жаман уул атанын кашыктап жыйганын, чөмүчтөп чачат турбайбы. Баланы жашынан, келинди 

башынан тарбияла.  

5. Суроолорго жооп бергиле 

 

1. Фразеологизмдер деп эмени айтабыз? 

2. Фразеологизмдердин кандай мүнөздүү белгилери бар? 

3. Фразеологизмдер менен макал, ылакаптардын кандай айырмачылыктары бар? 

Сабактын темасы: Барпы Алыкуловдун өмүрү, чыгармачылыгы 
 

Барпы Алыкулов (1884-1949) Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ачы 

кыштагында 1884-жылы дүйнөгө келди. Атасы Алыкул, анын атасы Шамурза тегинен жарды, 

кембагалдын тукуму болгондуктан, ар кимге жалчы жүрүп өмүр өткөрүштү. Барпы да эс 

тартканы Мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отунун алып, күлүн 

чыгарды.Кийин Ысакбайда малай болуп жүргɵн.Барпы бала кезинде башынан кечирген 

күндөрү жөнүндө "Мен көргөн күндөр" деген ырында минтип эскерет: 

Атакем мени сүйүп, балам деди, 

Ач калдык, сени малай салам деди. 

Ошентип Назарбайга болдум малай, 

Малайлык туткунда жүрдүм далай. 

Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай Барпы ырчылык өнөргө эрте 

аралашты. Он алты жашка чыгып-чыкпай акындык даңкы эл арасында жайылды. Акындын 

өзүнүн айтымында атасы Алыкулдан "Залим хандар азабы" деген ырды үйрөнгөн. Ал ырда 

Кокон хандарынын катаалдыгы сындалат.Демек, Барпынын акын болушуна атасынын салымы 

бар десек болот.Барпы отуздан өткөнгө чейин малайлыкта жүрүп, Октябрь төңкөрүшү 

жеңгенден кийин гана эркин, өз алдынча жашады.Алдыңкылардан болуп жаны турмушту 

түптөп,көч башында болду. Союз кошчу жана өз ара көмөктөшүү топторунда кызмат өтөп, 

айыл кеңешинин орун басары да болуп жүрдү. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби, Барпы 

36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып эки көзү тең бүдөмүктөп калат.Даанышман акын 

1949- жылы 9- ноябрында Фрунзе шаарында (азыркы Бишкек шаары) дүйнөдөн кайтты. Сөөгү 

калаанын түндүгүндөгү Ала-Арча көрүстөнүнө коюлган. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Барпынын чыгармачылык ишинин башталышы эки кылым тогошкон мезгилге туш келет. 

Акын Октябрь төңкөрүшүнө чейинки чыгармаларында элдин караңгылыкка кептелип,оор 

күндөргө туш болгонун, ал эми үстөмдүк кылган таптын өкүлдөрү өкүмүн өктөм жүргүзүп 

элди эзип жатканын, өзүнө окшогон жарды-жалчылардын күнүмдүк кунарсыз тирилигин 

ырдады. Чыгармачылык жактан такшалуу, ойдун конкреттүүлүгү, алдыга, келечекке болгон 

умтулуу, прогрессивдуү кадамдар акындын "Тендик бир күн жарк этер"деген ырынан ачык 

байкалат. Акын эс тарткандан эле социалдык теңсиздикти баамдап, эзилүүчү ким экенин 

ажырата баштайт. Ошондо эле анын ар кандай теңсиздикке, акыйкатсыздыкка, алдамчылыкка 

каршы сезим ойгонуп калганы чыгармачылык эволюциясынан даана байкалып отурат. 

Барпы акын катары калыптанып отуруп, эми чыгармачылык тематикасын башка багытка 

бурду. Акындын "Алдамчы эшен", "Сукмолдо", "Мадалы ажыга", "Эмчилерге", "Эмне бар бул 

жерде", "Сопу" деген ырлары дин өкүлдөрүнүн ашкан алдамчылыгын ашкерелейт. Мунусу 

үчүн Барпы жазага да тартылып жүрдү. Бирок жеринен акыйкат адам ага болмок беле, аларды 

мыскылдап, тартынбай бетине чындыкты айтып, чыгармачылыгын бул багытта улам күчөтүп 

отурду. Барпыны "дин базар", мусулманчылыкка каршы адам деп айтууга болбойт. Ал 

мусулмачылыкты элден кем эмес туткан. Жогорку ырларында акын айрым молдо, сопу, 

эшендердин динге жамынып алып жасаган жагымсыз иш-аракеттерин, элди алдап, башын 

айлантып жатканын ашкерелеген.Барпынын мыкты акын катары улам калыптануусу анын 

сүйүү ырларынан да даана көрүнөт. 

Ал сүйүү ырларын жаратуу үчүн чыгармачылык булак катары оозеки элдик сүйүү 

ырларына кайрылды. "Сүйүү- Барпынын жалындаган ички кумары менен тереңге да, 

бийиктикке да эркин чабытап, көңүл черин каалаганча жазып, бар акындык дараметин 

шакыратып төгүп ырдаган ыры. Акын махабатты канчалык эргүү менен ырдаган сайын, 

махабат да аны башка ырлардан ошончолук бөлүп, бийиктете берет." (К.Даутов). 

Барпынын махабат темасындагы "Гүл кыздар", "Мөлмөлүм", "Мырзайым", "Лөлүкан", 

"Буракжан", "Гөзал кыз", "Кара көз", "Ак дилбар", "Тартип", "Дилбарым", "Өзгөчөм", 

"Алтын", "Ак жылдыз" сыяктуу ырларын билебиз. Булар жалпы кыргыз акындар 

поэзиясындагы сүйүү лирикасынын жалпыга маалым классикалык үлгүлөрүнөн болуп 

калды.Барпы чыгармачылык жактан улам такшалып, калыптанып отуруп, кыргыз жергесине 

жаңы турмуштун келгенин ыр менен тосуп алды. Теңсиз замандын запкысын көп тарткан акын 

үчүн, жалпы эл үчүн бул үлкөн ийгилик жаңы доордун башталышы эле. 

Октябрь жеңишин жар салуу менен акын ар кандай формадагы ырларды, таалим-тарбияга 

карк санат-насыяттарды жаратып, элди ак жашап, ак эмгек кылууга үндөп ырдай баштады. 

Анын чыгармачылыгынын акыркы мезгилдеринде кандуу согуш чыкты. Эми акын элине 

кайрат берип, эрдикке үндөдү. Жеңиштен соң элдин жаңытурмушу, жаркын тагдыры, келечек 

ээлери- жаштардын үмүт-тилегин ырга салды.Ошентип, Барпы акын катары улам торолуп, 

канат байлап калыптануу менен элдин турмушун: анын эки доор басып өткөн тарыхый жолун 

өз чыгармачыгында дамаамат чагылдырып отурду. Анын чыгармачылык эволюциясы эл 

турмушунун өнүгүшү менен эришаркак, бирге каралат. 

 

Сабактын темасы: Б.Алыкуловдун «Жакшы кыз», «Өзү каар, тили заар кыз», 

«Болоор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын» 

Колдонулган ыкма: Топ менен иштөө 

Сабактын жабдылышы: макалдар, ватман, түстүү карандаш, маркер. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%22%D0%9C%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D2%AF%D0%BC%22
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%90%D0%BA_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7%22&action=edit&redlink=1
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Сабактын максаты: Адамдарда кездешүүчү жаман сапаттарга келишпестик менен мамиле 

жасоо, жакшы сапаттарды  арттыруу. Өз ара жардамдашуу сезимдерине ээ болуу. 

Сабактын жүрүшү: 

1. «Жакшы кыз», «Жаман кыз», «Жалкоо жигит», «Эр жигит», - деп айттырып окуучуларды 4 

топко бөлөт. 

2. Топторго макалдар таратылып, макалдардын маанисин түшүндүрүү тапшырмасы берилет. 

1-макал: «Жакшы бала эр болот, жаман бала жер болот». 

2-макал: «Жакшы уулдун башына ырыс менен кенч ойнойт, жаман уулдун башына келтек 

менен камчы ойнойт». 

3-макал: «Жакшы кыз – жакадагы кундуз, жакшы жигит – көктөгү жылдыз». 

4-макал: «Жаман кыз тамак үчүн ыйлайт, жакшы кыз энесин сыйлайт». 

3.Ар бир топтон бирден окуучу ырларды көркөм окуп беришет.  

4.Ар бир топ окуган ырларынын маанисин чыгармачылык менен чагылдыруу тапшырмасы 

берилет. 

5.Жалпы презентациялашат. 

6.Жалпы талкуулашат. 

Потенциалы: Бул ыкма адамдын турмушундагы кездешүүчү оң жана терс сапаттарды 

чыгармачыл элестетип, таалим-тарбия идеяларын белгилешип иштөө аркылуу нравалык 

көндүмдөргө ээ болушат. 

Талкуулоо үчүн суроолор: 

1. «Жакшы кыз» менен «Өзү каар, тили заар кыз» деген эки ырды салыштырат. Кыз бала 

эмне себептен жакшы: ата-эненин ырыскысы, үйдүн куту; эмнеликтен жаман: ушак айтып 

жүгүрөт, ичкенди таш кылат. 

2. «Болор жигит» менен «Болбос жигит» деген эки ырды салыштыр. Биринчиси – душманга 

арстандай айбаттуу болсо, экинчиси - өрттөнгөн бактай сороёт. Эмне үчүн? 

Үй тапшырма: Адамдын жакшы, жаман сапаттарын чагылдырган макалдарды жазып келип, 

маанисин түшүндүрүп берүү. 

 

 

Кептик тема: Улуттук кийимдер, ак калпак кыргыздын сыймыгы. Элечек, шөкүлө. 

Грамматикалык тема: Диалектизмдер  

 Эл ырчылары. Жеңижок “Аккан суу”, “Жалгыз тал” 

 

Кыргыз элинин улуттук кийимдери 
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Ар бир элдин өз улуттук кийим-кечелери болгон. Кийимдер элдин жашоосуна жана 

жашаган чөйрөсүнө ылайыктуу жасалган. Кийимдер жүндөн, териден жана түрдүү 

кездемелерден тигилген. Жыл мезгилдерине ылайыктуу калың же жука кийимдердин түрлөрүн 

кийишкен. 

Кийимдер эркектердики, аялдардыкы, балдардыкы, кыздардыкы деп бөлүнгөн, 

ошондой эле жаш курактарына жараша да өзгөчөлүктөрү болгон. Кыздар өңү ачык, түстүү 

кийимдерди кийишкен. Аялдардын кийимдери жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша түрдүү кооз 

оймо-чийме, саймалар менен көркөмдөлгөн. Эркектердин кийимдерин тиккенде  ашкере 

кооздуктан оолак болушкан. Мындан тышкары байыркы замандарда ар бир адамдын коомдогу 

орду да кийиминин адемилигинен байкалып турган. 

Кийимдер: баш кийим, ич кийим, сырт кийим (тыш кийим), бут кийим деп бөлүнгөн. 

Жарашыктуу, таза, жыл мезгилдерине ылайыктуу жана ыңгайлуу кийим адамдын маданиятын 

билдирет. 

Үкү тебетейди жаш кыздар кышында кийишкен.Үкү тебетейдин төбөсү кездемеден 

көбүнчө баркыттан бийик жана кууш бычылып, кездеме менен ичтелген. Кыздардын кызыл 

манат, жашыл, көк баркыт менен тышталган кундуз тебетейлеринин төбөсүнө үкү тагылып, 

шуру, бермет, асыл таштар менен кооздолгон.  

Калпак – эркектердин баш кийими. Ал башты ысыктан, сууктан коргогон, жылуу, жеңил 

жана ыңгайлуу баш кийим. Жаш өзгөчөлүгүнө карата да түрдүү калпактарды кийишкен жаш 

балдар кыюусу жашыл калпак кийген. Ал эми бой жеткен жигит кыюусу кызыл калпак кийген. 

Ал эми жигит үйлөнгөндөн кийин кыюусу кара болгон калпак кийген. Эл алдында же өз 

уруусунун ичинде кадырлуу кишиге аппак калпак кийгизишкен. Мындай калпакты кийүүгө 

калыс, адилеттүү адамдар да татыктуу болгон. Эл алдында абройлуу аксакалдар төбөсү бийик 

Бакай калпакты кийишкен.  

Элечекти келиндер жана байбичелер кийген. Аны ак кездемени тегерете кабат-кабат  

ороп жасашкан. Элечектин кеби бузулбас үчүн астынан  кеп такыя кийишкен. Аны кеп чач, баш 

кеп деп да аташат. Чач кеп элечектин ички оромун терден-кирден сактаган, жылуу болгон. Чач 

кеп көбүнчө кызыл, жашыл, көк, кара манат менен баркыттан жасалган. Элечекти кийип-

чечүүнү жеңилдеткен желке жагындагы сала коймо жана ээк алмайы болот. Башты 

эңкейткенде же чечкенде ага тирек болуучу астыңкы тартмасы менен элечектин бардык 

оромун тыкан кармап турган үстүңкү тартмасы бар. Жаш колуктулар кийген 

элечектин маңдайы шуру же күмүш менен кооздолгон. 

Такыяны кыздар кийген. Ал ак кийизден жасалып, кыздар сайма саюуга өнөрү 

жетилгенде, өз чеберчилигине жараша такыяга оюуларды түшүргөн. Бул кыздын уз катары 

чеберчилиги жетилип келе жаткандыгын билдирген жана кыздын жаш өзгөчөлүгүн аныктап 

турган.   
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Үкү топу түрдүү кездемеден төбөсү менен алкагы тегерек жана жапыз тигилип,  бермет, 

шуру, акак  менен кооздолуп, чокусуна кооздукка үкүнүн канаты тагылган. Кийин топу бир 

түстүү кездемеден эле төрт бурч сымал жээги бир бүтүн келип, төбөсүндөгү төрт талаасы 

саймаланып жасалган. 

Тебетей көрпөдөн, суусардан, сүлөөсүндөн, түлкүдөн, кундуздан, баалуу аң терилерден  

тигилген. Тебетейдин төрт талаасы болот. Ичине кебез менен жүн салынып шырылат. 

Тебетейдин төрт талаасы бириктирилип тигилгенде кийимдин төбөсү төрт бурч болуп калган. 

Чети тышына бириктирилгенден кийин көрпө (тери) сырт жагына кайрылган. Тебетейдин 

тышын адамдын жаш өзгөчөлүгүнө жараша тигишкен. Кара, күрөң тыштуу тебетейлерди 

улгайгандар, кызыл, жашыл, көк кездеме тышты жаштар кийишкен. Эркектердин 

тебетейлеринин төбөсүнө топ чачы тагылган. 

 

Кептик тема: Улуттук оюндардын турмуштагы мааниси. Күрөш, ат чабыш, кыз куумай, эр 

эңиш ж.б. 

Грамматикалык тема:  Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү. 

Токтогул Сатылгановдун өмүрү-чыгармачылыгы 

 

Кыймыл-аракеттин түрдүү кырдаалын көрсөтүп, морфологиялык жактан дээрлик 

өзгөрбөгөн, көбүнчө этиштер менен айкалышып, сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти  аткарган 

сөздөр тактооч деп аталат. 

 Тактоочтор морфологиялык түзүлүшү жагынан бир өңчөй эмес. Ошондуктан 

алар тубаса тактоочтор жана туунду тактоочтор деп экиге бөлүнөт. Өз алдынча морфемаларга 

бөлүнбөгөн тактоочтор деп аталат. Мындай типтеги тактоочторго төмөнкүлөр кирет: ылдам, 

жай, бат, тез, кеч, аздыр, жогору, илгери, кийин, ары, бери, эрте, дал, дароо, чапчаң, эми, 

дайыма ж.б. 

 Мүчөлөрдүн жалганышы же сөздөрдүн өз ара айкалышы аркылуу жасалган 

тактоочторду туунду тактоочтор дейбиз. Мисалы: адамча, балача ылдамдай, жазды-жаздай, 

килолоп, бетме-бет.ж.б. 

1. Текстти окуп сөздүктүн жардамы аркылуу которгула. Тактоочторду таап 

белгилегиле. 

 Орто Азияда жашаган элдердин эң байыркысы кыргыздар экендиги тарыхта 

белгилүү. Муну менен катар алар илгертен эле жоокер адам болгон. Алар өз жашоо тарыхында 

нечен күчтүү баскынчы душмандардан эли-жерин, Ата мекенин, ал тургай коңшулаш жашаган 

калктарды да коргоп, далай кандуу майдандарда согушка катышып, нечен татаал жолдорду 
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басып өткөн. Ошону менен катар өз биримдигин, үрп-адатын, салтын, кылымдар бою түзүлгөн 

маданиятын көөнөртпөй сактаган. Ушундай жоокерчилик замандагы кыргыздын элдик 

оюндарынын ичине жамбы атмай, оодарыш, балбан күрөш, улак тартыш, кан таламай, ордо, ат 

чабыш сыяктуу улуттук оюндар кирет. 

Негизинен ал оюндарда элдин ой-тилеги, үмүтү, кубанычы, өкүнүчү, эрдиги, 

эркиндик-теңдикке умтулуусу, адилеттик, акыйкаттык үчүн болгон күрөшү камтылган. Ал 

оюндар азыр, биз жашап жаткан күндөргө да жетип, элдик маданияттын ажырагыс бөлүгүнө 

айланган. Калкты дене түзүлүш жактан жеткилең тарбиялоодо, кооздукка, сулуулукка 

умтулууда бирден бир курал – бул кыймылдуу оюндар, ыр күүлөр, санат-санжыралар, ж.б. 

болгонун эч ким тана албайт. Кыргыз элинин улуттук оюндарынын катарында жеке эле 

кыймыл оюндлары эмес, сөз оюндары да бар. Сөз оюнуна катышуучулар табышмактарды, 

жаңылмачтарды, калптарды, акыйнектерди, айтыштарды айтышып жарышышат. 

Сөздүк 

майдан      битва, поединок, сражение 

коңшулаш жашаган             соседи 

көөнөрт             обветшать, изветшать, устареть 

жамбы               слитки золота, серебра 

эрдик               мужество, геройство, храбрость, подвиг 

умтулуу             стремление, устремление, порыв 

дөөлөт               богатство, достояние 

ажырагыс          неотделимый 

жеткилең             совершенный, идеальный, не имемющий никаких дефектов                                                              

и недостатков 

эч ким тана албайт            никто не может отрицать 

Кыргыз улуттук оюндарына көңүл бургула. Берилген аныктамаларды кыргызчага 

которуп, тактоочторду таап белгилегиле. 

                     Акыл оюндары 

Айтыштар  поэтическое состязание акынов в импровизации или народных мудрецов 

в словопрении. 

Акыйнек  особый вид состезания девушек в пении, когда поющая старается высмеять 

отрицательные качества соперницы. 

Калптар состязание в расказывании небылиц. 

Жаңлмач   состязание в скороговорках. 

Макал – ылакаптар   состязание в пословицах. 
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Ыр кесе    состязание в песнопении (певец, исполнив песню, передает чашу, 

наполненную кумысом, любому из присуствующих, который не имеет права отказаться от ыр 

кесе и, приняв чашу,должен показать свое умение, мастерств). 

Кан таламай    игра в альчики. 

Томук жашырмай    игра ,которая может длиться от одного дня до года. В нее играют 

двое, один из игроков прячет косточку (нельзя прятать в сумку или в карман ), второй может 

потребоваь показать косточку в любое время суток, в самое неподходящее время. И если 

прятавший не сможет показать ее сразу, то он проигрывает. 

Топ таш  игра в камушки. 

Тогуз коргоол  сложная настольная игра, напоминающая шахматы: шарики и доска с 

двадцатью лунками; две лунки – казан – в игре не участвуют, а  служат для складывания 

шариков; для выигрыша требуется определенный расклад шариков по лункам. 

                                                Ат оюндар 

Ат чабыш  (байге) состязание в конных скачках. 

Кыз куумай  состязание в скачках, где джигит должен догнать девушку и поцеловать 

ее, если же ему это не удастся, то девушка может отхлестать его    плетью. 

Жамбы атуу  состязание из лука (позднее из  ружья) в сбивании слитка серебра, 

подвязанного  на высоте  на тонкой нитке (попасть  нужно в нитку). 

Кыз жарыш, келин жарыш  состязание в скачках девушек и молодых. 

Көк бөрү (улак тартыш)  козлодрание :конное состязание, участники которого на 

конях вырывают друг у друга тушу козленка. 

Оодарыш  единоборство всадников :двое мужчин садятся на коней и стараются 

стащить друг у друга с коня (выбирать из седла). 

Тыйын эңмей  джигитовка , состоящая в том, что всадник на скаку должен подхватить 

с земли монеиу. 

Сайыш (уст.) состязание всадников на пиках. 

ТҮБӨЛҮК КЕНЧ  

Ар кандай элдин көркөм ой жүгүртүүсүн, дүйнөгө философиялык көз карашын өзүнүн 

көркөм өнөрү аркылуу чагылдырган чыгаан өкүлдөрү — ошол элдин улут катары 

кулкмүнөзүн, логикасын, психологиялык белгилерин тереңден кеңири мүнөздөбөй койбойт. 

Кыргыз элинин ошондой даанышман, ар тараптуу талант даарыган, жаштайынан ысымы элдин 

рухуна сиңип кеткен, ушул жылы туулган күнүнөн бери 125 жыл болгон, кыргыз элинин улуу 

демократ акыны, композитору Токтогул Сатылганов. Бул ысым кыргыз баласына бешиктен 

бели чыга электен баштап, кылымдан ашуун тили десе тили, үнү десе үнү болуп, элдин 

сыймыгы болуп келатат. Өзүнүн жөнөкөйлүгү, ары тереңдиги аркылуу өтө бийик көтөрүлгөн 
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анын көркөм туундулары элибиздин канына табыйгы түрдө аралашып, андан бери эки-үч муун 

алмашкан бүгүнкү күндө улуттун аздектеген акыны, композитору болуп кала бериши бир 

четинен таң калтырса, бир четинен дилге батпаган сыймыкка бөлөйт. Себеп дегенде, учурунда 

азыркы кездегидей өнүккөн искусствосуз, ар кайсы өрөөндө, жылга-сайларда, төр 

жайлоолордо күн кечирген кыргыз элине чолпон жылдыздай жаркырап таанымал болуу — 

мындай алганда, киши ишенбей турган жорук. Бирок, Токтогулдун эбегейсиз зор таланты 

бизди бул чындыкка ишендирип отурат. Токтогулдун ооздон оозго өтүп, дилден дилге жетип, 

балким, арасынан даана сөздөрү түшүп калып дегендей, бирок, ошентсе да, даанышмандыктын 

күчтүү магнитинин тартуу күчү жоголбой бүгүнкү күнгө жетип, жөнөкөй гана жетпей, 

поэтикалык көркөмдүктүн бийик үлгүсү катары кызмат өтөп турушу — Токтогулдун гений 

экендигин ырастайт. Токтогулдун кагаз бетине түшпөй, ар жолу нөшөрлөп сабаган төө 

жамгырдай агылган ырларынын сайда сансыз, кумда изсиз калганы эсиңе кыстарыла түшкөндө 

жүрөгүң сыздап тим болосуң. Токтогул — Токтогул болуш үчүн ушул эки китепке 

сыйдырылган гана ырлар жаралбаган чыгар... Деген менен, Токтогулдун кайсы гана 

чыгармасын окубайлы — өмүр менен өлүмдүн, арзуу менен өксүүнүн толуу менен кемүүнүн, 

жетиктик менен наадандыктын, айтор, бул жашоонун бардык карама-каршылыгын туюнуп, 

эсирген кезде эсиңе келип, бозоргон чакта көзүң ачыла түшөсүң. Мына ушуну элдин аң-

сезими, рухунун чагылышы дебейт бекенбиз?! Токтогулдун ырлары турмуш китеби. 

Музыкасы — өмүр кайрыктары. Ар кандай чоң акын, чоң музыкант — акын катары, музыкант 

катары өз өмүрү жылоологон жылдарды ар түрдүү мотивде, ар кандай тоналдуулукта көркөм 

эркиндик менен шөкөттөп ырдаган. Андай десек, ушул колдо бар чыгармаларынын өзүнөн 

дүйнөнүн өзүндөй түркүм, ар кыл санжырга байлыкты көрөбүз: жалынсыз күйгөн армандуу 

арзуу, акыл-эстин бышыкчылыгынын «Терме» , «Санаты» , «Агарып сакал картайган» 

кейиштүү карылыктын «Үлгү», «Насыяты», «Өмүрдүн» өлүм менен чектешкен трагедиялуу  

жалгашуусу, ал ар жагы «Калкымдан кетсем аман бол, калдайган кыргыз жергеси» деген 

өлбөстүктүн канагат алган оптимисттик реквием «Дүнүйөсү». Дүйнөлүк поэтиканын 

казнасында эң сонун арзуу ырларынын үлгүлөрү бар. Ар бир эл аларды өмүр жолун өзөктөп 

ырдап өтүшөт. Бирок «Алымкандай» кыргыз баласы үчүн даана сыр билги, аялуу, жаш 

кылгырткан назик, ары терең салтка тунган арзуу ырын табуу кыйын. Ар бир элдин 

философиялык наркка канган даанышман ырлары көп. Бирок кыргыз баласы үчүн «Ат арыбас 

болсочудай» өмүрдүн туруксуз өтүшүнө арналган ырлар эне сүтү менен кошо оозангандай 

өмүрүңдү аркалап барганы барган. Токтогулдун ырларын дайыма коштоп жүргөн назик 

лиризм, сөз айкалыштарындагы тыбыштык гармония, чоң талантка үлүштүү жумшак юмор 

анын ырларына өзгөчө көрк берип, жагымдуу, уккулуктуу кылып, стилдик жактан айкын 

ажырымдап турат. Токтогулдун нагыз акындык демократтуулугун айгинелеген белгилердин 

негиздүүлөрү мына ушулар. Токтогул — телегейи тегиз инсан. Сабатынын жоктугуна 

карабастан учурдун ар кандай актуал маселелерине үн кошуп катышып, а түгүл түпкүлүгү 

терең саясий-атуулдук ырдын үлгүсүн жараткандыгы «Кандай аял тууду экен, Ленин-дей 

уулду» аттуу ырынан айкын көрүнөт. Кыргыз акындары Ленинге арнап көптөгөн ырларды 

жазышты. Бирок, бул ыр көркөм. масштабы, саясий жетиктиги, поэтикалык тереңдиги 

жагынан кыргыз совет поэзиясындагы Лениниананын ары төл башы, ары орчундуусу. 

Токтогулдун күчтүү акындык кудуретине шайкеш келген анын балбан композиторлук 

талантын айтуу керек. Анын жаз баарындагы макбал төрдөй жашылданып, жан көшүлткөн  

ырчы  обонунан  башка  «Кербези»,  «Миң кыялы», «Тогуз кайрыгы» эмне деген көркөм 

байлык? «Тогуз кайрыкты» угуп отурганда анын «Өмүр», «Карылык», «Дүнүйө» сыяктуу 

философиялык тереңдикке төнгөн классикалык ырларынын музыкалык вариациясын 

тыңдайсың, кошумча көркөм маалымат аласың. «Тогуз кайрыкка» өмүрдүн токсон кайрыгы 

бастырмаланып сыйдырылгандыгын аңдайсың. Жаштыктын күүсү — «Миң кыял». «Мин 
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кыялда» акындын арзуу лирикасынын күүгө түшкөн мазмун-мааниси бар. Жаштыктын буруу-

терүү, ойку-кайкы асемдүү жолдорун түшүнүп турасың. Көркөмдүк санжыргаң ого бетер 

байыйт. Угууга улам-улам куштарсың. Мындайча бир жолбун ой келип кетет: Токтогулдун ар 

кайсы жерде, ар кайда агып кете берген эсеп-сансыз ырлары сыңары анын бизге жетпей калган 

эчен мукам күүлөрү бардыр. Балким, эл ичин-Де кимдир бирөө уламалап чертип жүргөндүр?! 

Советтик доордун улуу демократ акыны, композитору катарында Токтогулдун ысымы бүткүл 

дүйнөгө белгилүү болду. Акын өзүнүн эркиндикти көксөгөн ырлары менен катар Октябрь 

революциясынын жеңишин өрөлкүп ырдап чыкты. Өзүнүн тууган элин, Лениндин идеяларын 

ишке ашырууга үндөгөн ырларын айтып калууга үлгүрдү. Чоң өзгөрүш чоң акынга өзгөчө 

таасир берди. Токтогул жөнүндө кыйла эмгектер жазылды. Көркөм фильмдер тартылды. Анын 

образы скульптурада, живописте, музыкада ишке ашырылды. Бирок Токтогулдун өмүр жолун, 

чыгармачылыгын терең изилдеген фундаменталдуу адабий, философиялык, музыкалык 

профессионал эмгектердин жазылышы улам жаңы келе турган муундардын үлүшүнө таандык. 

Анын көркөм мурасынын сыры терең. Ар бир муун акындын генийин өзүнчө көрүп, өзүнчө 

ачат. Анткени Токтогул кыргыз элинин түгөнбөс кенчи. 

 

Кептик тема: Бата ырлары, алардын түрлөрү. Батадагы каалоо тилектер. 

Грамматикалык тема: Зат атооч. Энчилүү жана жалпы зат атоочтор 

19-20-кылымдардагы кыргыз кол жазма адабияты. Жазгыч акындар Тоголок Молдо 

“Кемчонтой”   

                     

Текстти көркөм окугула. Бата беүүнүн мааниси тууралуу айтып бергиле.  

Тексттен сын атооч сөздөрдү таап белгилегиле. 

Ак бата берүү 

 Байыртадан эле ар бир кыргыздын күнүгө ичкен тамагы, атырган ак таңы бата менен 

башталып, кечкирткен күнү да бата менен аяктаган. Бата арабдардын  «фатиха» - кыргызча  

«тилек», «башталыш» деген сөзүнөн алынган. Батанын тилеги ак болгон. Ал ар бир кыргыздын 

жан дүйнөсүнө бакыт-таалай, узун  өмүр берүүчү, ырыс-кешик алып келүүчү касиеттүү кут 

(жандооч) катары жашап келет. Алсак, ак дасторкондун кашында, наристе жарык дүйнөгө 

келгенде, бешикке салганда, тушоосу кесилгенде, уул үйлөнүп, кыз турмушка чыкканда, эр 

жигиттер жоо бетине аттанганда, алыска сапар жүргөндө, жер айдап, үрөөн сепкенде, жаңы 

түшүм жыйнаганда, көч көчкөндө, жаңы журтка конгондо, жаратылыштан жардам сураганда 

жана бул сезимдерде бата муундан-муунга өтүп, ооздон-оозго көчө айтылып,кут катары 

тутулуп келген. Ушундан улам кыргыз тилинде «бата ал», «бата бер», «батадан бүткөн 

баламсың», «ак бата», «терс бата», «атасында бата жок», «баталаш» деген өңдүү накыл кептер 

айтылып келген. 
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5. Бата ырларынын маанисин түшүнүп, аларды көркөм окууга машыккыла. Дагы 

кандай бата ырларын билесиңер жазгыла. 

                                          Балага берилген бата 

Теңир жолу ыйык деп,                        Ата жолун ардакта, 

Биз берели ак бата.                               Энени мазарыңдай сана. 

Жаш кошулуп жашыңа,                       Атанын эмгегин, 

Баш кошулуп башыңа.                         Эненин мээнетин акта. 

                                                                    Оомийин! 

                                    Колго суу куйганда 

Жүзүң суудай тунук болсун,                Манастай билектүү бол. 

Нээтиң суудай таза болсун.                  Каныкейдей тилектүү бол, 

өмүрүң суудай узун болсун,                Алманбеттей улуу бол. 

Улуунун жашын берсин.                         Айчүрөктөй сулуу бол, 

Жакшынын башын берсин,                    Оомийин! 

                                            Жолго чыкканда. 

Жолуң шыдыр болсун,                            Аман-эсен кайтып кел, 

Жолдошуң кыдыр болсун.                     Жакшылап ишти  айтып кел. 

Эч нерсе жолуңду тоспосун,                  Оомийин! 

Ийгилик дайыма коштосун. 

                                 Жеңижоктун батасы 

Тогузу болгун жылдыздын,                   Учкуну болгун жылдыздын. 

Туйгуну болгун кыргыздын.                  Сабы болгун кылычтын, 

Жетиси болгун жылдыздын,                  Сазы болгун кыргыздын. 

Жетиги болгун кыргыздын.                     Оомийин! 

Учу болгун кылычтын, 

 

Энчилүү аттар. Алардын жазылышы 

Энчилүү аттар жалпы аттардын негизинде пайда болот. Айрым, жеке бир затка 

энчиленип коюлган зат атоочтор энчилүү аттар деп аталат.  
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Энчилүү аттарга кишилердин, шаарлардын, суулардын, тоолордун, мекемелердин, 

жаныбарлардын, гезит-журналдардын ж.б. аттары кирет. Мисалы: Айбек, Соң-Көл, Бишкек 

шаары, “Асаба” журналы, Памир тоосу, “Жамийла” повести ж.б. 

Кыргыз орфографиясында энчилүү аттардын жазылышы төмөнкүдөй: 

1. Адам аттары, фамилиясы, жашыруун аттар (псевдонимдер), жаныбарларга коюлган 

аттар, астрономиялык аттар, географиялык аттар баш тамга менен жазылат. Мисалы: Айдар 

Иманович Шабданов, Балка (А.Токомбаевдин жашыруун аты), Аккула (Манастын минген 

аты), Кумайык (иттин аты), Бишкек, Ысык-Көл, Европа ж.б. 

2. Көркөм чыгармалардын, ар түрдүү адабияттардын, гезит-журналдардын, китептердин, 

дүкөндөрдүн, кафелердин, мекемелердин аттары тырмакчага алынып, баш тамга менен 

жазылат.  Мисалы: “Береке” дүкөнү, “Фаиза” кафеси, “Жылдыз” (ателье) ж.б. 

3. Майрамдардын, тарыхый окуялардын, министрликтердин, окуу жайлардын, коомдук 

уюмдардын биринчи сөзү баш тамга менен жазылат. Мисалы: Жеңиш күнү, Аялдардын эл 

аралык майрамы, Жаңы жыл, Кыргыз улуттук университети, Билим берүү жана илим 

министрлиги ж.б. 

 

Көнүгүүлөр 

1.Төмөнкү ыр саптарынан энчилүү аттарды таап жазгыла: 

Жалындуу жаштык өмүрдөй, 

Жанбаган кумар көңүлдөй. 

Кылымдар турат айкашып, 

Ак Мөөр, Соң-Көл бөлүнбөй. 

 

Кыргыз жери Кетмен – Төбө – Токтогул, 

А, Токтогул кыргыз жери окшодуң. 

Кыргыз барда Током жашайт түбөлүк,  

Ырга бөлөп кылымдардын токсонун. 

 

Ала-Төр, Күрп-Бел, Айдаркен, 

Алтын күмүш кеним бар. 

Кызыл-Кыя, Сүлүктү, 

Кымбат баалуу көмүр бар. 

Майлы-Сайдын ичинде, 

Баасы артык нефти кеним бар. 

Кара-Дайра, Чатыр-Көл, 

Бактылуу Ысык-Көлүм бар. 
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Бул 31-август – Кыргыз Республикасынын Мамлекетик көз карандысыздык күнү. Бул 

майрамды биз 1991-жылдан бери белгилеп келе жатабыз. Бул майрам - улуу да, ыйык да, өзгөчө 

да  майрам.   

 

3.Бул энчилүү аттарды катыштырып сүйлөм түзгүлө.  

Нарын, Манас, Таш-Рабат, Айсулуу, Жалал-Абад, Ат-Башы, Ак Суу, Нооруз, Жаңы Жыл, 

Жеңиш күнү,  “Айчүрөк” соода борбору, ”Кямат” романы, “Асаба” гезити, Билим берүү жана 

илим министрлиги. 

 

4. Энчилүү аттарды катыштырып “Кыргызстан таза суунун мекени” темасына 

текст түзгүлө. 

 

5.Суроолорго жооп бергиле: 

1. Энчилүү аттар деп кандай аттарды айтабыз? 

2. Жазууда энчилүү аттар кандай өзгөчөлүктөргө ээ? 

3. Кайсы энчилүү аттар тырмакчага алынып жазылат? 

 

Тоголок Молдо 

  

Тоголок Молдонун өз аты Абдырахман уулу Байымбет. Акын Нарындын азыркы Ак-

Талаа районуна караштуу Күрткө айылында 1860-жылы жайдын алгачкы күндөрү кедей 

дыйкандын үй-бүлөсүндө жарыкка келген. Байымбеттин атасы Абдрахман кыргыз ырларын 

мыкты билген, эл арасында ырдай калып жүргөн шыктуу адам болгон.  

Эл оозунда айтылып жүргөндөргө караганда, эртелеп сабатын жоюп, тамга таанып калган кара 

тору тоголок жүздүү Байымбетти айылдагы келин-кесектер Тоголок Молдо деп тергеп 

алышкан. Эл оозуна алынып, акын гана эмес "Манасты", "Семетей" менен "Сейтекти" айткан, 

аларды кагаз бетине түшүргөн чебер катары тарыхта калган аты да ушул Тоголок Молдо.  

Өз заманынын сабаттуу адамдарынын бири, Тоголок Молдону кыргыздын биринчи жазма 

акыны деп да аташат. Ал карапайым эл арасында агартуучулук иш алып барган алгачкы 

инсандардан. Сабаттуу болууну эңсеген акылы зирек, чыйрак бала кичине кезинде эле бир 

нерсе үйрөтөр деген үмүт менен айылдын молдосуна жалданып малайлык кылган…  

9 жашынан Байымбет айылдык молдодон бир аз сабат алып, андан соң айылдагы мусулмандар 

мектебинде окуган. 14 жашында атасы каза болуп калып, чоң атасынын бир тууганы 

Музоокенин багуусунда калат. Музооке ошол кезде атагы чыккан төкмө акын жана комузчу 

болгон. Тоголок Молдонун сөз чеберчилиги өрчүп калыптанышына, элдик чыгармаларга 

кызыгуусунун артышына Музоокенин таасири зор болгону айтпаса да түшүнүктүү болор. 

Бирок 4 жылдан кийин Музоокенин да көзү өтүп, алардын бүлөсү жокчулуктун айынан 

2. Текстти окуп, энчилүү аттарды аныкта: 

Өзгөчө майрам. 

Биз бир топ эле майрамдарды билебиз: Нооруз, Жаңы Жыл, Жеңиш күнү, 8-март жана 

башкалар. Аларды көптөгөн өлкөлөрдө нечендеген элдер майрамдашат. Ал эми Кыргыз 

Республикасына, анын элине гана тиешелүү бир майрам бар. Ал жайдын акыркы күнүнө туш 

келет.  
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Жумгалга көчүп келип, жергиликтүү бир манапка малай болушат. Ал жерен да турмушу 

оңолбой койгондо, Чүй өрөөнүнө, Токмокко жакын жердеги Кара-Дөбө айылына энесинин 

туугандарына көчүп келишет. Ал жерде да Байымбет байларга малайлык кылып, билимин 

арттырсам деген үмүттө молдого да жалданат. Бирок молдо аны ишке салгандан башка эч 

көңүл бурбаган соң, болочок акын андан кетип, айылдын кичине балдарына тамга үйрөтөт.  

Чүй өрөөнүндө жашап жүрүп, Байымбет кыргыз менен казактын атактуу төкмө акындары 

менен таанышат. Ошол эле жылдары "Манас" айтууга да кызыгып, атактуу манасчы 

Тыныбектен таалим алат. Бул туурасында өзү мындай деп жазган: 

Он сегиз жашка келгенде, 

Акын болдум атанып. 

“Манасты” бүт үйрөндүм, 

Тыныбектен жат алып. 

1880-жылы Кетмен-Төбөдө Тоголок Молдо өзүнүн атактуу замандашы Токтогул акынга 

жолугат. Ал эми Токтогул сүргүндөн кайтып келгенден кийин алар дайым катышта болот. Бир 

жагынан, эки акындын тең эл мүдөөсүн көздөп, калыстыкты жактаганы, бей-бечаралардын 

күнү туулуп, жаркын заман келер деген экөөнүн бирдей үмүтү да, экинчи жагынан, эки 

акындын чебер сөзгө болгон шыгы да себеп болгондур.  

Жогоруда айтылгандай, Тоголок Молдо жаш кезинен эле кичине балдарды тамгага үйрөтүп, 

эл агартуучук кылган. Ал өз чыгармаларында козгогон маселелер жаш муундарга тарбия 

берүү, ата-эненин байлыгына чиренүүчүлүктүн терс кесепеттери сыяктуу азыр да курчтугун 

жогото элек маселелерди чагылдырат. "Кемчонтой" (1900) атуу сатиралык чыгармасында ал 

атадан калган байлыгын бир күндө чачып, эч бир ишке эби жок "Ар кайсыны бир айтып, сөзү 

орой, оозу шок", энесине жылуу сөз айта албаган уулдун баяны аркылуу акын эмгекти, акыл-

эстүүлүктү даңазалоо менен, эл арасында көнүмүш болуп калган айрым социалдык 

маселелерди да козгойт. Мисалы, калың алуу, кызды өз макулдугусуз турмушка берип, ошол 

алган калың, жеген тою үчүн өз кызынын жеке бактысын курмандыкка чалуу, азыркы 

замандагы материалдык байлыктан көз карандылык, оокатты адамдык баалуулуктардан 

жогору коюучулук, өң карамалык сыяктуу терс көрүнүштөрүнө үндөшүп кетет. Анан калса, 

акын бул чыгармада өзүнүн эбегейсиз чеберчилиги менен адамдын бардык терс жактарын 

жалгыз Кемчонтойдун бейнесине ыйгарып койгондой. Бекеринен бул каармандын аты жеке 

эмес, жалпы атка айланып, акылсыз, алды-артын карабаган, алаңгазар, орой кишилер эл ичинде 

кемчонтой аталып жүргөн жери жок.  

Оозумда эркин кебим бар, 

Томояк кедей болсом да, 

Ак пейил, адал элим бар деп Тоголок Молдо революцияга чейин карапайым элди коргоп, 

теңчилик, акыйкаттык көз караштары үчүн далай жолу бай-манаптардын куугунтугуна калган. 

Жер которуп, башка аймакка көчүүгө да аргасыз болгон. Октябрь революциясын Тогуз-

Торонун Кол-Боор кыштагында тосуп, Токтогул сыяктуу эле жаңы замандын башталышын 

кубаныч менен кабыл алып, эл эркиндигин даңазалаган "Революция", "Эркиндик" аттуу 

поэмаларны жазган. 

Бирок совет доору башталгандан кийин Тоголок Молдо куугунтук жеп, басмачылар аны 

өлтүрүүгө аракет жасашат. Үйүн кыйратып, аялын алып кетишет. Кайратынан жанбаган 

Тоголок Молдо алгачкылардан катарында колхозго мүчө болот. 1936—1938-жылдары өзү эл 

оозунан жазып алган оозеки чыгармаларды, этнографиялык жана тарыхый бир топ баалуу 

материалдарды республиканын Агартуу боюнча элдик коммисариатынын Илимий изилдөө 

институтуна өткөрүп берген. Анын арасында "Жаңыл Мырза", "Мендирман" сыяктуу 

дастандар, элдик уламыштар да бар. Өзү аткарган "Манас" үчилтигинин текстин да Тоголок 

Молдо өзү кагазга түшүрүп калтырган. Ал эпостун экинчи бөлүгү – "Семетейди" көп айтчу, 
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азыркы кезде Кыргыз илимдер академиясында сакталуу жаткан акындын жазуусундагы 98 703 

сап үчилтиктин 44 873 сап ыры да "Семетейге" арналган.  

1938-жылдан бери СССРдин Социал партиясынын мүчөсү болгон. 1939-жылы кыргыз 

искусствосунун жана адабиятынын Москвада өткөн биринчи декадасынын катышуучусу, 

"Ардак Белгиси" орденинин ээси. 

Тоголок Молдо 1942-жылы 4-январда 82 жашында дүйнөдөн кайткан. Сөөгү мекени Күрткө 

айылында коюлган.  

Акындын алгачкы китеп түрүндө басылып чыккан "Насыят" аттуу чыгармасы 1925-жылы 

Москвада жарык көргөн. Көзү өткөнгө чейин дагы эки чыгармалар жыйнагы жана акындын 

аткаруусундагы "Семетейден" үзүндү ("Майдан" деген ат менен) жарык көргөн. 

Акын балдар үчүн жомокторду, ырларды жазган. Санат-насыят ырлары да кыргыз элине 

мураска калган. Тоголок Молдо кыргыз тилиндеги алгачкы тамсилдердин автору. Ал "Каркыра 

менен түлкү" аттуу тамсилинде куу-арамза адамга туш болгон канчалык жанга зыян экени 

баяндалат ("Кайда болсо залимден, Залал көрөт ынагы").  

Кээ бир чыгармалары мурдагы совет элдеринин айрым тилдерине которулган.  

Тоголок Молдонун айкели 1994-жылы Кыргызстанда жүгүртүүгө кирген улуттук акчанын 

жыйырма сомдук банкнотунда чагылдырылган. 

Республиканын борбор калаасында акындын эстелиги орнотулуп, анын ысымы 

республиканын бир нече мектептерине, айыл-шаарлардын көчөлөрүнө ыйгарылган. 

 

Атасынан 14 жашында ажырап, андан кийин аталаш агасы Музооке ырчыны ээрчип, ошонун 

тарбиясында жүргөн. Кадимки Тыныбек жомокчунун ал жашаган айылга келип “Манас” 

айтышы жаш балага катуу таасир эткен. Кирпик ирмебей тикирейип карап отурган баланы 

кыраакы Тыныбек да байкап, өзү менен ала кеткен. Ага Тоголок Молдо деген ылакап атты 

берген да,дал ошол Тыныбек болгон. Кийинчерээк бүтүндөй кыргыз жергесин түрө кыдырып, 

ырчы-чоорчуларга кезигип тажрыйба алышы, анын дүйнөтаанымынын кеңейишине өбөлгө 

түзгөн. Ошондой эле сабаттуулугунун жыйынтыгы менен ал кыргыз адабияты эле эмес, чыгыш 

адабияты менен да жакындан тааныш болгон. 

 

“Он сегиз жашка келгенде, 

Акын болдум атанып. 

“Манасты” бүт үйрөндүм, 

Тыныбектен жат алып” 

 

– деген Тоголок Молдо санжыра-тарыхты да мыкты өздөштүрүп,  

Манастын тарыхый доорун тапканга да бир топ далалат кылган. 

Баскан-турганын, уккан билгенин баарын кагазга түшүрүп жүргөн Тоголок Молдо анын 

баарын 1916-жылкы үркүндө жоготуп жиберген. Анан 1936-жылдан тартып кайра баштан 

киришкен. “Манастын” өз вариантын да ал өзү кагазга түшүргөн. Башка манасчылардай болуп 

түш көрүп айтып калуу жөнүндө Тоголок Молдо эскерген эмес. 

Тоголок Молдо Ырамандын Ырчы уулунан тартып, өзү менен кошо жашаган замандаш 

манасчыларга чейинки Улуу жомоктун жүгүн көтөрүнүп, аны кесип кылып аркалаган 

манасчылардын 31ин ырга салып, санаттап кошкон. Мунун өзү да тарых үчүн зор табылга. 

Низами, Навои, Фирдоуси, Хафиз, Абай сыяктуу чыгыштын улуу акындарынын чыгармалары 

менен жакшы тааныш болгон жана кыргыздын оозеки чыгармалары менен жана мифтик 

түшүнүк, ишенимдерден кабардар болот. Эл оозундагы «Шырдакбек», «Жаңыл Мырза», 

«Мендирман» сыяктуу дастандарды кагазга түшүрүп, азыркы Кыргыз Улуттук Илимдер 

Академиясына тапшырган. Ошондой эле эл кыдырып кыргыз тарыхын, санжыраларын жыйнап 

https://ky.wikipedia.org/wiki/1916
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жазган.Тоголок Молдо 1937-жылдан тартып 1941-жылга чейин Кыргыз Илимдер 

академиясына “Манас” үчилтигинен 98 703 сап ыр тапшырган. Анын ичинен “Семетей” 44 873 

сап ырдан туруп, башка бөлүктөргө караганда толук жазылган десек болот. Ал эми “Манас” 

бөлүмүндөгү “Манастын ашы” сыяктуу эпизод башка манасчыларда кезикпегендиги менен 

айырмаланып турат (Чоюке өмүр уулу, Алмабек Тойчубек уулу, Ыбырайым Абдыракман уулу, 

Кубанычбек Алмабековду эске албаганда). Калганы Сагымбайдын варианты менен үндөш. 

Экөөнүн тең устаты Тыныбек болгондуктан аны мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карасак 

болот. 

Өз дооруунда сейрек кездешкен сабаттуу адамдардын бири, балдар адабияты үчүн 

кайталангыс чыгармаларды калтырган жазгыч акын, ошону менен эле бирге төкмө, манасчы 

Тоголок Молдо 1942-жылы өзү туулган Куртка айылында каза болгон. 

 

Сабатын темасы: Тоголок Молдонун «Телибай Тентек» 

Колдонулган ыкма: «Акыл-эске чабуул». 

Сабактын жабдылышы: флипчарт, маркер, түстүү карандаштар, ватман. 

Сабактын максаты: Студенттер бири-бири менен ой бөлүшүү аркылуу Телибай Тентектин 

кылык жоругунун келип чыгыш себебин, ага ким күнөөлүү экендигин талдап, анализдешет. 

Мамилелешип иштеп, нравалык көндүмдөргө ээ болушат. 

Сабатын жүрүшү: 

1. Эмне үчүн чыгарма «Телибай Тентек» деп аталган? Телибай кандай тентектик кылды? 

– деген суроолорго жоопторду мугалим доскага тандабастан жазат. 

«Акыл-эске чабуул» («Мозговая атака») методунда мугалим төмөнкү эрежелерди сактоосу 

зарыл. 

1. бардык ой баалуу, жоопторду тандабастан, доскага жазуу. 

2. оң, терс жактарын  коментариялап оңдобоо, баалабоо. 

3.бардык оюн тартынбастан айтуу 

4.башка бирөөнүн идеясын колдонуп, кошумчалап, тереңдетип айтуу 

5. «Акыл-эске чабуул» баардык жооптор бүткөндө токтотулат. 

Студенттердин болжолдуу жообу: 

- Ээнбаштык кылды. 

- Ата-энесин укпайт. 

- Улууларды сыйлабайт 

- Инисин (карындашын) уруп койду ж.б. 

Чыгарма окуучулар тарабынан кезек-кезеги менен окутулат. 

Студенттер беш топко бөлүнүшөт. Ресурстарды алышат. Ар бир топко ватман, маркер, түстүү 

карандаш берилет. 
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Энеси Телибайды эжесиникине эмнеге жиберди? 

Телибай атасынын өлгөнүн кантип угузду? 

Ал ымыркайды кантип уктатты? 

 

«Кудайдын ити күлүкпү? Менин койум күлүкпү» деп, атасынын кара ашына  союла турган 

койду Телибай карышкыр менен жарыштырып, кызыкка батат. Мунусу эрдикпи? 

 

«Кудайдын казаны куру кайнап туруптур», - дейт  Телибай кудукка боору ооруп, анан 

эжесиникинен алып келе жаткан унду кудукка салып, чалгыч менен чалып, аз болду деп 

армандуу болуп калат. Бул эмнеси? 

 

«Көп камышка барыптыр... Кудайымдын келини  кур жүгүнүп туруптур», - деп атасын ороор 

кепинди майдалап айрыйт да,  жетишинче ар бир   камышка жоолук  (бүткүнчүк) кылып 

салып чыгат. Телибайдын ушул ишине ыраазысыңбы? 

 

Телибайдын эки агасы кандай бүтүм чыгарды? «Ыркырайсың ыркыра, шыркырайсың  

шыркыра» - деп кызарта ысытылган казандай ташты алтын деп ойлогон тентек кучактап 

басып жыгылат. Бул эрдикпи? 

  Карточкалардагы тапшырмаларга өзүлөрүнүн көз карашын, идеяларын, фактыларын 

(чыгармалардагы ыр саптарынан) чыгармачылык менен кошумчалап  (карикатура, сүрөт 

тартуу), ватмандарга чагылдырышат. 

2. Ар бир топтон 1 окуучу жалпы класска презентациялайт. 

2. Жалпы класс кошумчалап ой бөлүшөт. 

Потенциялы: Адамдын турмушундагы кездешүүчү терс сапаттарга каршы турууга багыт 

алышат. 

Талкуулоо үчүн суроолор: 

 1.Телибайдын мындай кылык жоругуна ким күнөөлүү? Эмне үчүн? 

 2. Телибай Тентектин ыйман-ызааты, ар-намысы канчалык? 

Үй тапшырмасы: Маалыматы, тажрыйбасы жоктуктан себебинен кетирген каталары, 

кемчиликтери жөнүндө өзлөрүнүн башынан өткөн окуясын кыскача жазып келип, аны классы 

менен талкуулашса болот. 
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Кептик тема: Кыргызстандын жаратылышы  

Грамматикалык тема: Зат атоочтун жөндөлүшү,  жакталышы. 

И.Арабаев кыргыз алиппеси 

 

Текстти окугула жана которгула. Кайсы жерде ээ менен баяндоочтун ортосуна 

сызыкча коюлду тапкыла. 

Күнөстүү Кыргызстандын жаратылышы кооз жана жарашыктуу. Ал – аска тоолордун, 

агын суулардын, кеңири жайлоолордун, калың токой менен түркүн жаныбарлардын, гүлдөгөн 

өрөөндөр менен тоо көлдөрүнүн өлкөсү. Мөмө – жемиш, карагай, арча, жаңгак токойлору – 

жергебиздин көркү. Анда илбирс, түлкү, карышкыр, каман, сүлөөсүн, элик, тоо теке, коён ж.б. 

айбанаттар бар. Канаттуулардан: бүркүт, шумкар, кыргый, бөдөнө, торгой, үпүп бар. Ал эми 

тоолорубуздагы Сары-Челек, Соң-Көл, Чатыр-Көл көлдөрүнүн  суулары тунук, таза жана 

ичкенге жарактуу. Жергебиз 200 миң чарчы км аянтты ээлейт. Кыргызстандын борбору – 

Бишкек шары 1825-жылы Кокон хандыгы тарабынан негизделген. Кыргызстан 7 областтан 

турат: Ош, Жалал- Абад, Баткен, Чүй, Ысык-Көл, Талас, Нарын.  

2. Ырды окугула. Ээ менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлган сүйлөмдөрдү 

таап белгилегиле.  

                            КЫРГЫЗСТАН 

Кыргызстан – жашыл жери, жашыл бакча жергеси, 

Жайыт төрү, дан талаасы, сан байлыктын энеси. 

Кен казнасы, көл сулуусу, тунук суунун атасы, 

Ак пейилдин, мартчылыктын, ырыскынын кемеси. 

 

Кыргызстан – соолук айлы, таланттардын эшиги, 

Тунук акыл, чебер колдун түгөнбөгөн кесиби… 

Заманына өз калкына ой- пикири санаалаш, 

Кыргызстан – ыр калаасы, ыракаттын бешиги… 

                                                                  А. Осмонов 

3.  Сөздүктүн жардамы менен которгула. Ыр менен текстте эмне жөнүндө 

айтылыптыр? 

Сактагын, сүйүп жерди сүйүп сууну 

Ал эмес көзгө илинбес жандыктарын. 

Өлтүрүп жан дүйнөңдүн жырткычтыгын 

Коргогун жаратылыш жырткычтарын. 

                                                     Е. Евтушенко 
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 Жаратылыш – бизди курчап турган дүйнө. Бирок биз дайыма эле табияттын 

сырларын кооздугун байкай бербейбиз. Карагылачы, дүйнө кандай кооз: түркүн- түстүү 

гүлдөр, алардын үстүндө учуп жүргөн көпөлөктөр, аарылар, жердеги курт-кумускалар, сайрап 

жаткан куштар, ак булуттардын арасынан нурун төккөн күн, согуп турган жел, асман, тоолор, 

шаркыратмалар – булардын баары адамдар суктандырбай койбойт. Биз ушундай кооз дүйнөдө 

аз гана убакыт жашап өтөбүз. Ал эми табият болсо түбөлүктүү. Ал өлбөйт да, токтоп да 

калбайт. Ал улам өзгөрүп, өнүгүп, жашоосун уланта берет. Улам өзгөргөн сайын табияттын 

кооздугу артып, жаңырып, жашарат. Демек, табият карыбайт дагы. Биз ушундай дүйнөнү 

баалап, бизден кийинки муундарга сакташыбыз керек. 

жаратылыш    природа                            курчап турган    окружающий 

көзгө илинбес  не заметны глазу            курт-кумурскалар   насекомые 

жырткыч     хищник                                сайрап жаткан     поющие 

жырткычтык   хищничество                  шаркыратма       водопад  

өлтүр    убивать                                         өнүк    развиваться  

корго   защищат, охранять                   артуу   увеличение 

коргоо  защита, охрана                         жаңыр       обновляться 

 

Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр. 

 Зат атоочтор, же зат атооч маанисине өткөндөр, же башка атоочтук сөз 

түркүмдөр сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткаруу үчүн тигил же бул жөндөмө мүчөнү кабыл 

алат да, ал мүчө аркылуу уланган сөзүн сүйлөмдүн башка мүчөлөрү менен байланыштырып, 

сүйлөмгө ырааттуу, маанилүү мүнөз берет. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр алтоо : атооч, илик, 

барыш, табыш, жатыш, чыгыш.  

Бул жөндөмөлөрдүн негизги берген маанилерине карай грамматикалык жөндөмөлөр 

(атооч, илик,табыш) жана мейкиндик  жөндөмөлөр (барыш, жатыш, чыгыш ) деп эки топко 

бөлүүгө болот. 

        Мейкиндик  жөндөмөлөр негизинен кыймыл-аракеттин мейкиндиктеги багытын 

(барыш),турган ордун (жатыш),же чыккан ордун (чыгыш) билдирип, жалпысынан мейкиндик 

мамилени билдирет. 

Грамматикалык жөндөмөлөр грамматикалык мамилелерди билдирет: атооч 

жөндөмөсү сүйлөмдүн ээсин, илик – бир заттын экинчи бирөөгө таандык экендигин, табыш 

жөндөмө кыймыл-аракет багытталган тике обьектини көрсөтөт.  

Жөндөмөлөрдүн мүчөлөрү. 
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Жөндөмөлөр Үндүү менен 

аяктаса. 

Жумшак үнсүз 

менен аяктаса 

Каткалаң үнсүз 

менен аяктаса 

Таандык мүчө 

уланган зат 

атоочторго 

-ы и -ныкы 

Атооч     

Илик -нын, -нин,  

нун, -нүн 

-дын, -дин, 

-дун, 

дүн, 

-тын, -тин, 

-тун, -

түн 

-нын, -нин, -

нун, -нүн 

Барыш -га, -ге -го, -гө -ка, -ке 

-ко, -кө 

-на, -не, 

-нө 

Табыш -ны, -ни, 

-ну, нү 

-ды, -ди 

-ду, -дү 

-ты, -ти 

-ту, -тү 

-н 

Жатыш -да, -де -до, -дө -та, -те 

-то, -тө 

-нда,-нде, ндө 

Чыгыш -дан, 

-ден 

-дон, 

-дөн 

-тан, тен 

-тон, төн 

-нан, -нен, нөн 

 

1.Текстти окугула жана которгула. Асты сызылган сөздөр кайсы жөндөмөдө 

тургандыгын аныктагыла. Текстке тема койгула. 

 Кыргыздын үй-бүлөлүк, турмуш-тиричилик карым-катнаштары, элдик салттары 

жана ырым-жырымдары патриархалдык-феодалдык мамилелердин жана көчмөн турмуштун 

шарттарына ылайык келип чыккан. Бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүү менен ар бир адам 

өз үй-жайын көчмөнчүлүк тиричиликке ыңгайлуу бекем жана кооз үй-буюмдарын жасап 

алууга умтулушкан. 

 Үй-бүлө турмуш тиричилигине байланыштуу салт да өзгөчө орунду ээлейт. 

Кылымдар бою келе жаткан мындай салт көптөгөн муундардын даанышмандыгынын жемиши. 

Улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөтүү, өзгөчө ата-энени сыйлоо, бири-бирине жардамдашып, 

кыйынчылыкта колдоо аракеттери адеп-ахлактуулуктун эң жогорку көрүнүшү болгон. 

Меймандостук – өзгөчө улуттук белгилердин бири. Колунда болгон акыркы даамын 

меймандын алдына коюуну ар бир кыргыз ыйык милдет катары эсептейт. 

 Үй-бүлө турмуш тиричилигинин көптөгөн салттары диний магиялык ырым-

жырымдар менен чырмашып кеткен. Алсак, төрөлгөн балага жентек берүү, тушоо кесүү, бала 

жаңы төрөлгөндө “азан” чакырып, ат коюу, ырымдап бешикке салуу, карын чачын алдыруу. 

Үй-бүлө үлпөттөрүндөгү башкы орундардын бирин үйлөнүү тою ээлеген. Үйлөнүү тоюн да 

айылдаштар көпкө чейин унутпай айтып жүргүдөй оюн тамашаларды: кыз оюнун, аркан 
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тартышуу, “кемпир өлдү” оюнун, айтыштарды же сармердендерди ж.б. оюн-зоокторду 

уюштуруу керек болгон. 

 Кыргыздардын сөөк коюу үрп-адаттары исламга чейинки же исламдык салттардын 

таасиринде өткөрүлгөн. Булар “кара аш”, “жаназа”, “дооран”, “жыртыш” сыяктуулар болгон. 

Сөөк коюудагы эң маанилүү салт- аны урмат менен узатуу. 

 Өткөндөгү салт майрамдарынын ичинен ар жылдын 21-мартында белгиленүүчү 

жаңы жыл тосуу “Оруздаманы” (“Нооруз”) алууга болот. Узакка созулган кыштан кыштан 

кийин адамдар жаңы жыл менен жазды тосуп, бири-бирине жакшылык каалашкан. Ар бир үйдө 

сүр эт менен буудай көжө бышырылган. Майрамдын “Чоң көжө” аталышы да ушундан келип 

чыккан.  

Зат атоочтун  жөндөлүшү,  жакталышы. 

 Зат атоочтордун таандык мүчөлөрү уланган cөздөрдөн башкасы эч кандай 

өзгөрүүсү жок эле жөндөлөт. 

Мисалы:  

А. ат               суу              мал 

И. аттын       суунун        малдын 

Б. атка           сууга           малга 

Т. атты           сууну           малды 

Ж. атта           сууда          малда 

Ч. аттан          суудан        малдан  

 Таандык мүчөлөр уланган сөздөрдүн жөндөлүшү. 

А. атым                 суум                      малым 

И. атым-дын         суум-дун              малым-дын 

Б. атым-а               суум-а                  малым-а 

Т. атым-ды            суум-ду                малым-ды 

Ж. атым-да            суум-да                малым-да 

Ч. атым-дан           суум-дан              малым-дан 

 Аягы катар үнсүздөр аяктаган сөздөр 

Эгерде сөздөр аягы катар үнсүздөр менен аяктаса анда бир үндүү тыбыш кошулуп 

айтылат. 

А. танк                  омск                   факт    



124 
 

И. танк-а-нын       омск-и-нин        факт-ы-нын   

Б. танк-а-га             омск-и-ге              факт-ы-га   

Т. танк-а-ны          омск-и-ни            факт-ы-ны 

Ж. танк-а-да          омск-и-де            факт-ы-да 

Ч. танк-а-дан         омск-и-ден           фактыдан 

 

1.билим, билимим, билимиң, билими  деген сөздөрдү жөндөгүлө жана аларды өз ара 

салыштыруу аркылуу окшош жактарын жана айырмачылыктарын белгилегиле. 

2. Текстти окугула жана которгула. Асты сызылган сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө 

тургандыгын аныктагыла. Силер кандай каада-салттарды билесиңер жазгыла. 

                    Кыргыз элинин каада-салттары, үрп адаттары 

 Дүйнөдө түркүн элдер жашайт. Ар бир элди, улутту бир-биринен айырмалап, 

өзгөчөлөп турган нерселер бар. Булар – тили, дини, салт – санаасы, үрп-адаты, кулк- мүнөзү 

жана башка. Мына ошол түркүн элдердин арасынан кыргыз эли да өзүнүн өзгөчөлүгү менен 

айырмаланып, миңдеген жылдар бою өз маданиятын, тилин, үрп-адатын, салтын, ырым-

жырымдарын, адеп-ыйманын, сый-урматын жана башка толуп жаткан эң мыкты касиеттерин 

сактап келе алды. 

3. Тексттерди окуп мазмунун айтып бергиле. Жөндөмө мүчөлөрү уланган сөздөрдү 

таап белгилегиле. 

Үйлөнүү тою 

Кудалашуу 

 Болочок кыз-күйөө өз ара тил табышып алышканын ата-энелерине билдиришип, 

алардын макулдугун алышат. Мындай учурда эки тарап той, сеп берүү күнүн дайындашат, б.а. 

кудалашууга камданышат. Эгерде болочок кыз-күйөөнүн ата-энелери бири-биринен алыс 

жерде турушса, кыздын ата-энесине жуучулар  жиберилет. Алар сөзсүз белек алып барышат.    

Жуучулардын сунушун кыздын ата-энеси туура табышса, ала келген белектер кабыл алынат. 

Ата-эне тарабы жуучуларга өз белегин тартуулашат. Үйлөнүү тоюн өткөрүү күнүн 

белгилешип, тойго камына башташат. 

Кызды узатканда 
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 Той адегенде сөзсүз түрдө кыздын үйүнөн башталып, күйөөнүн үйүндө  аяктайт. 

Күйөө колуктусун алуу үчүн жолдоштору менен кыздын үйүнө барат. Күйөө жолдоштор 

кыздын үйүнө жакындап калганда ннчакырмайынча ырдай беришет да, ыр бир нече саатка 

созулат. Үйгө киришкен соң, баары бирге дасторконго отурушат. Дасторконго түркүн тамактар 

коюлат. Алар чоң тогуз  табака салынып келет, күйөө жолдоштор ар бир табака акча ташташат. 

Мындан кийин күйөө балага кыз тарабы даярдаган жаңы кийимдер кийгизилет да, кыздын 

энеси,эжелери «сарпай кут болсун!» - деп тыйын чачышат. Кызды узатууга даярдык көрүлүп 

жаткан мезгилде айылдаш жигиттер кыздын кетишине тоскоолдук кылуу максатында 

машинанын кээ бир зарыл бөлүктөрүн катып коюшат.  Бул кыздын башка айылдык күйөөгө 

чыгып жаткандыгына нааразылык белгисинде иштелет. Күйөө жолдоштон кыз акысын 

алышкандан кийин жигиттер өздөрү машинаны оңдоп коюшат. Кызды узатаарда энеси жана 

эже-сиңдилери кыз менен коштошуп, насаат мааниде кошок айтышат. Кыздын ата-энеси анын 

тебетейин алып, өзүнөн  кичүү сиңдисине кийгизип, узап жаткан кызына шөкүлө кийгизет. 

Айылдаштары, туугандары кызга бата берип, аны узатышат. 

Келин келгенде 

 Келинди үйгө киргизердин алдында кайындары ага дандан, таттуулардан чачыла 

чачышып, оозуна май салышат. Келин босогону аттаганда, кайын энеси башына ак жоолук 

салат. Келин кайын сиңдилери менен көшөгөнүн ичинде отурат. Келин көргөнү келгендерге 

ордунан туруп жүгүнөт. Ага бата беришет да, белектерин тартуулашат. Никелештирүү каадасы 

аяктагандан кийин жигиттин ата-энеси эң кадырлуу кишилерден уул-келинге өкүл ата, өкүл 

эне коюшат. Алардын негизги милдети – келиндин таламын коргоо, ал жөнүндө дайыма 

камкордук көрүү. Үйлөнүү тою бүткөндөн  кийин күйөөнүн тууган-туушкандары келинди отко 

киргизүү каадасын өткөрө башташат. Мындай чакыруунун негизги максаты келин отко 

киргенден кийин ошол уруктун мүчөсү катары таанылат. Арадан бир жыл же андан көп убакыт 

өткөндө келин өзүнүн ата-энесиникине барып келет, муну төркүлөө дейт. 

4. Чекиттердин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү улагыла. 

 Бүгүн силердин сабак 405-аудитория … болот. 405- аудитория … киргиле. Ал 

аудитория … эшиги жабык экен. Кароолчу … ачкычын алып, 405- аудитория… ачкыла. 

5-көнүгүү: Макалдарды окугула. Асты сызылган сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө 

тургандыгын аныктагыла. 
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Коёнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт. 

Кумарчыга ууру жолдош. 

Буудайдын барар жери – тегирмен, 

Кыздын барар жери – күйөө. 

Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт. 

Акылдан амал качып кутулбайт. 

Зат атоочтордун жакталышы 

1.Мен  студентмин                      Биз студетпиз 

2.Сен  студентсиң                       Силер  студентсиңер 

   Сиз  студентсиз                         Сиздер  студентсиздер 

3.Ал студент                                 Алар  студент(-тер) 

6. Төмөнкү кесипти билдирүүчү сөздөргө жак мүчөлөрдү улап, аларды колдонуп 

сүйлөмдөрдү түз. 

Дарыгер, айдоочу, укук коргоочу, жактоочу, окутуучу, сатуучу, алып баруучу, ырчы. 

7.Окуп, мазмунун айтып бергиле. Белгиленген сөздөргө суроолорду берип, кайсы 

жөндөмөдө тургандыгын аныктагыла. 

Тушоо кесүү тою 

 Баланын тушоосун кесүү үчүн баланын ата-энеси айылдагы элди бала-бакырасы 

менен чакырып, той өткөрөт. Анан чогулган элдин алдында кадыр-барктуу карыя тушоо 

кесиле турган баланын буттарын ала жип менен тушайт да, чогулган балдарды 40-50 метр 

аралыктан чуркатып жарыштырат. Биринчи келген балага биринчи, калгандарына кийинки 

байге берилет. Ошол биринчи келген бала тушоону кайчы менен кесет. Тушоо кесүү тою 

жаңыдан баскан баланы батыраак бассын, көп жыгылбасын жана жолу дайыма шыдыр болсун 

деген ниет менен өткөрүлөт.     

8. Көп чекиттердин ордуна чыгыш жөндөмөнүн мүчөсүн коюп, макал-

ылакаптарды которгула. 

1.Уят өлүм…  катуу. 

2.Чындык кеп камчы… ачуу. 

3.Достук байлык… бийик. 

4.Эне… улуу эч ким жок, 
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   Мекен… ыйык эч нерсе жок.       

 

Кептик тема: Кыргыз элинин адамдарга берген сын-сыпаттоосу  

Грамматикалык тема: Сын атооч. Сапаттык, катыштык сын атоочтор 

Кыргыз профессионал адабияты. К.Тыныстанов «Жаңыл Мырза» поэмасы 

 

 

Кептик тема: Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсү 

Грамматикалык тема: Сын атоочтун даражалары 

 А.Токомбаев  - кыргыз совет адабиятынын баштоочусу. «Таң алдында» романы  

 

Кептик тема: Улуттук боштондук кыймыл  

Грамматикалык тема: Сан атооч анын бөлүнүшү 

К.Баялиновдун өмүрү чыгармачылыгы. «Ажар» повести 

 

Кептик тема: Адам менен табийгаттын байланышы 

 Грамматикалык  тема:  Ат атооч. Ат атоочтун бөлүнүшү. 

М.Элебаевдин өмүрү, чыгармачылыгы. «Узак жол» романы 

 

Кептик тема: Суу – өмүр булагы. 

 Грамматикалык  тема:  Этиш. Этиштин ыңгайлары жана чактары. 

Ж.Турусбековдун өмүрү, чыгармачылыгы. «Ажал ордунда» драмасы 

 

Кептик тема: 

Улуу Ата Мекендик согуш мезгили. 

 Грамматикалык тема: Этиштин мамиле категориясы 

Ж.Бөкөнбаев өмүрү жана чыгармачылыгы  

“Ажал менен ар намыс” поэмасы  

 

Кептик тема: Кыргыз санжырасы. 

Грамматикалык тема: Атоочтуктар 

К.Маликовдун өмүрү, чыгармачылыгы. “Балбай” поэмасы 
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Кептик тема:  Кыргыз тоолору 

Грамматикалык тема:  Кыймыл атоочтор 

А.Осмоновдун лирикалары 

 

Кептик тема: Кыргызстандык баатырлар Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде. 

Грамматикалык тема:  Чакчылдар 

А.Осмоновдун поэмалары: “Жеңишбек”, “Майдын түнү” 

 

 

Кептик тема: 

Театр өнөрү. 

Грамматикалык тема:  Тактоочтор 

А.Осмоновдун котормолору 

 

 

Кептик тема: Кыргыз  кино өнөрү 

 Грамматикалык тема:  Кызматчы сөздөр. Байламталар 

Р.Шүкүрбековдун сатриалары: “Жинди суу” 

 

Кептик тема: Кыргыз скульптурасы Грамматикалык тема: Бөлүкчөлөр 

М.Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы. «Ак чүч» сатирасы  

 

Кептик тема: Көркөм сүрөт искусствосу 

Грамматикалык тема:  Жандоочтор 

М.Алыбаевдин лирикалары 

 

 

Кептик тема: Г.Айтиев атындагы атындагы музейге саякат 

 Грамматикалык тема:  Модалдык сөздөр 

Б.Сарногоевдин өмүрү, чыгармачылыгы. “Ашуудан берген отчетум” 
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Кептик тема: Өрнөктүү өмүр 

 Өзгөчө сөз түркүмдөрү: Сырдык сөздөр, тууранды сөздөр 

Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү чыгармачылыгы, публицистикалык чыгармалары. 

 

3-семестр. 

1-тема.  Кептик тема: Тарыхы болбой эл болбойт. 

Грамматикалык тема: Сөз айкашы 

Синтаксис – грек сөзү (Syntaxis), бизче «түзүү», «кошуу» дегенди билдирет; ал кыргыз 

тилиндеги сөз айкашы менен сүйлөмдүн түзүлүш мыйзамдарын изилдейт да, байланыштуу 

кептин түзүлүшүн үйрөтүүчү грамматиканын бөлүгү болуп эсептелет. 

Грамматиканын бир бөлүгү болгон синтаксис сөздөрдүн бири-бири менен болгон өз ара 

байланышын, ал байланышуудан пайда болгон ар түркүн синтаксистик бирдиктерди (сөз 

айкашы, сүйлөм), аларды уюштуруучу тилдик каражаттарды, андай синтаксистик 

конструкциялардын грамматикалык түзүлүштөрүн, түрлөрүн изилдейт 

жана үйрөтөт.  

 

 Компоненттери өз ара эркин байланышып, айтылуучу ар бир жаңы ойдун маз-

мунуна ылайык улам жаңыдан түзүлүп турган сөз айкаштары эркин сөз айкаштары деп 

аталат. Айрым сөз айкаштары айтылуучу ойдун мазмунуна карай сүйлөм тизмегинде 

жаңы уюшулбастан, сүйлөм ичине бир бүтүн даяр биримдик (единица) катары 

киргизилет. Мисалы: Атасы Жакып - колунан көөрү төгүлгөн темир уста (Ш. Б.). Көчөдө 

көзгө сайса көрүнгүс караңгылык (К. Бек.). Мындагы «колунан көөрү төгүлгөн», 

«көзгө сайса көрүнгүс» деген идиомалар сүйлөм ичине мурунтан даяр бүтүн биримдик 

катары киргизилген. Компоненттери бири-бири менен өтө тыгыз байланышып, маани 

жактан өз ара ширелишип келип жалпыланган бир бүтүн жаңы маанини туюндурса, 

туруктуу сөз айкаштары деп аталат. 

Мисалы: жүрөгү жок (коркок), беш өрдөгүн учуруу (калп айтуу) ж.б. 

 

Ч.Айтматовдун аңгемелери: “Ак жаан”, “Түнкү сугат”. 
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 Чынгыз Айтматовдун алгачкы чыгармаларынын бири – «Ак жаан» чыгармасы 1950-

жылы жарык көргөн.  

 

2-тема. Кептик тема: «Сүйүү – бул сулуулук» 

Сулуулук деген эмне? Учурда нукура сулуулар барбы? Биз билген Таттыбүбү 

эжекебиздин сулуулугун караңыздарчы, кандай терең катмарлар чөгөрүлгөн: мээрим, 

назиктик, сезимталдык, бирок ошол эле учурда эмне деген кайрат жана акылмандуулук 

камтылган. 

Ар бир аялзаты өзүнчө сулуу, өзүнчө уникалдуу. Ал сулуулукту көрө билишибиз керек. 

Аялзатынын мээриминен өткөн жылуулук жок, коомду оңдоо жана өнүктүрүү сөзсүз түдө 

аялзатынын энергиясына байланыштуу. Аялдары аялдык касиетин карманган, кыздары 

ыйманга келген элдин жана аялзатын сыйлап-урматтаган элдин гана уучу узарып, көкөлөп 

өсөт.  

Ал эми сүйүү деген эмне? 

-дүйнөгө, турмушка, жашоого болгон көз караштардын окшоштугуна, жамандыкка 

жана жакшылыкка, адамдарга, акчага, мамилелерге, бирдей кароого. Бекеринен                       

В.А. Сухомлинский : “ Сүйүү деген – бул бири- бирине кароо эмес, бир багытта кароо” 

дебесе керек. 

Сүйүүнүн негизги принциптери- бири-бирин урматтоо, боорукердик, мээримдүүлүк, 

тарбиялуулук, сылыктык, ак ниеттүүлүк, тартиптүүлүк ж.б. жакшы сапаттар. 

Сүйүүнүн максаттары: турмуш жолун бирге басып өтүү, балдарды тарбиялоо, бири- 

бирин бактылуу кылуу, кыйын учурда бири-бирине жардам берүү, жашоонун 

кыйынчылыктарын да, кубанычын да тең бөлүшүү, улгайганда бири- бирин колдоо. 

Сүйүүнүн “достору”, б.а. сүйүү өчпөй, узакка жашашы үчүн жардам бере турган 

сапаттар: ак көңүлдүк, токтоолук, кең пейилдүүлүк, сабырдуулук, чыдамдуулук, кубаныч, 

тынчтык, бири-бирине ишенүү, марттык, үмүт, кечиримдүүлүк. 

Сүйүүнүн негизги душмандары: ачуулануу, жек көрүү, заар тил, оройлук, уруш- 

жаңжал,чыр- чатак, аракечтик, наркомания, тамеки тартуу, ойноштук, жокчулук, 

кечирбестик, айыптоо, кыжырдануу, калп айтуу, көктүк, таарыныч, адепсиздик, 

чыдамсыздык, текебердик, ичи тардык, наадандык, көңүл калуу, кайгы-капа, өзүмчүлдүк, 

каардануу, адилетсиздик, кызганчаактык. 

Сүйүүнүн тилин билесизби, б.а. сүйгөн адамдар кантип бири-бирин тушүнөт жана 

баарлашат? 
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• Шыктандыруучу, мактаган сөздөр, сүйө турганын айтуу, анын сулуулугун, талант- 

ж.б. сапаттарын баалоо. 

• Аны менен бирге убакыт өткөрүү: сейилдөө, ресторанга, театрга баруу, саякатка 

чыгуу. 

• Белектерди берүү. Бул сиздин сүйгөн адамыңызга көңүл бөлгөнүңуздү билдирет. 

• Жардам берүү: үй-тиричилигинде, базарга баруу, ремонт жасоо ж.б. 

• Сезимдерин денелик жакындык аркылуу билдирүү: кучактоо, кол кармашуу, өбүү, 

интим, ж.б. 

Cүйүүнүн мүнөздөмөлөрү: 

• Cүйүү өзүмчүл эмес. Ал ордуна эч нерсени күтпөстөн бергенди каалайт. 

• Cүйүү өзү сүйгөн адамдын жашоосун жакшыртуунун жолдорун издейт. 

• Cүйүү башка адамдардын алсыздыгын көтөрө алат жана алардын көйгөйлөрүнө 

боору ооруйт. 

• Cүйүү-аялуу сезим. Ал башкаларды шыктандырат жана аларды эркин болушун 

каалайт. Cүйүү кечиримдүү. 

• Cүйүү ачууланбайт жана оңойлук менен таарынбайт. 

• Cүйүү аны менен макул болбогон адамдарды да кабыл алат жана алардын идеялары 

менен пикирлери жакпаса да ал адамдарды жээрибейт. 

• Cүйүү ар дайым өсүүгө умтулат жана өз күнөсүн моюнга алат. Cүйүүдө өзгөрүүгө 

болгон жөндөм бар жана ал өзгөрүүлөрдү кабыл ала алат. 

Cүйүүнү чоң суулар да, суу каптоолор да чөктүрө албайт.Эгер бирөө бардык болгон нерсесин 

сүйүүгө алмашууну сунуш кылса, сүйүүгө эгедер болгон адам бул сунушту эч качан кабыл 

алмак эмес. 

Мен Ф.М. Достоевскийдин “ Сулуулук дүйнөнү сактап калат”- деген сөзүнө 

кошулбаймын. Анткени азыр адамдардын барган сайын денеси, өңү- түсү сулуу болуп 

баратат,жакшы кийинишет, алар көркөм үйлөрдө жашашат, кооз шаарларды, айылдарды 

куруп жатышат. Бирок алардын моралдык- нравалык касиети бузулуп бара жатат. Менимче 

дүйнөнү СҮЙҮҮ сактап калат, бир гана Кудай сактап калат. Анткени Кудай- бул СҮЙҮҮ. 

Кудай адамдарды ушунчалык сүйгөндүктөн Өзүнүн жалгыз Уулун- Иса Машаякты 

курмандыкка берди: Ал айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, үч күндөн кийин 

Кудай Аны тирилтти. Ал азыр асманда Кудайдын оң жагында отурганы, кыямат кайымда 

жерге түшүп, бардык адамдарды соттой турганы Куранда да жазылып турат. Ошондуктан биз 

да биринчи иретте Кудайды сүйөлү, Аны издейли жана Ага жакындайлы. Диний каада-



132 
 

салттар менен эмес, жан-дилибиз менен, чын жүрөгүбүз менен Кудайга берилип, Андан 

коркуп жашайлы. Ошондо гана адам бактылуу болот. 

 

Грамматикалык тема: Сөз айкашындагы байланышуу жолдору Кыргыз тилинде сүйлөм 

ичиндеги сөздөрдү өз ара тутумдаштыруучу синтаксистик байланыштын түрлөрүнө 

ээрчишүү, ыкташуу, башкаруу, таандык байланыш кирет. 

Ээрчишүү байланышы. Кыргыз тилинде сүйлөмдөгү сөздөрдүн ээрчишүү байланышы, 

негизинен, баш мүчөлөрдүн (ээ, баяндооч) бири-бири менен болгон грамматикалык карым 

катнашындаколдонулат. Сүйлөмдү уюштурууда ээ менен баяндооч чечүүчү 

мааниге ээ, анткени ал экөөнүн семантика-грамматикалык жактан байланышып 

келишинен сүйлөм түзүлөт да, алар сүйлөмдүн грамматикалык негизи болуп саналышат. 

Сүйлөмдүн предикативдүүлүк белгисин билдиришет. Ээрчишүүнүн принциби боюнча 

сүйлөм тутумунда өз ара айкашып турган сөздөрдүн багындыруучу түгөйүнө багыныңкы 

түгөйү жак, сан боюнча, кээде түр боюнча да окшошуп турууга тийиш. 

Сөз айкашынын багыныңкы түгөйү багындыруучу түгөйү менен кандайдыр бир 

грамматикалык форма (мүчө) аркылуу байланышпастан, синтаксистик жол менен, 

башкача айтканда, сөздөрдүн орун тартиби аркылуу байланышса, ыкташуу байланышы 

деп аталат. 

Сөз айкашынын багындыруучу түгөйү өзүнүн лексико- грамматикалык мааниси-не карай 

алдындагы багыныңкы компонентти башкарып, аны барыш, табыш, жатыш же чыгыш 

жөндөмөлөрүнүн би-рине келтирип байланышса, башкаруу байланышы деп аталат. 

Таандык формадагы багындыруучу сөзгө багыныңкы түгөйү илик жөндөмөдө туруп 

байланышып, таандык маанини туюндурса, таандык байланыш деп аталат. 

 

 

Ч.Айтматовдун повесттери: “Жамийла” 

 Повесть алгачкы жолу «Обон» деген ат менен жарык көргөн. Бирок 1958-жылы 

«Новый мир» журналына «Жамийла» деген ат менен жарык көрүп, дүйнөгө ушул ат менен 

таанымал болгон. Чынгыз бул чыгармасын Максим Горький атындагы дүйнөлүк адабият 

институтунда окуп жүргөндө жазган. 1959-жылы январь айында Фрунзе шаарындагы 

Жазуучулар союзунда «Жамийла» повестине арналган партиялык талкуу жыйыны болуп, 

анда 23 адам чыгып сүйлөп, чыгармага каршы чыккан. Эки гана сынчы Камбаралы 

Борбугулов менен Кеңешбек Асаналиев повестти жана анын авторун коргоого алып, андан 



133 
 

ары чыгармачылык ийгиликтерди каалашкан.  Ал эми  француз  жазуучусу Луи Арагон 

«махабат тууралуу эң сонун баян» деген баасын берген.  

 1969-жылы Поплавская «Жамийла» аттуу тасмасын тартты. Жамийланын ролун 

Наталья Аринбасарова, Даниярдын ролун Сүймөнкул Чокморов, Сейиттин ролун Насредин 

Дубашев ойногон. 1961-жылы Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында Раухвергер 

музыкасын жазган.  

  

 

3-тема. Кептик тема: Комуз кыргыз элинин музыкалык аспабы. 

Элибиздин өткөн тарыхын, маданиятын, кылымдарды камтыган салт-санаасын, 

эстетикалык касиетин, көркөм дүйнөсүн үйрөнүүнүн негизги булактарынын бири болгон 

музыкалык аспаптардын баалуулугу, керектүүлүгү мына ушунда. Колдо болгон маалыматтарга 

караганда байыркы Эне-Сай кыргыздарынын музыкалык аспаптары жөнүндөгү эскерүүлөр Тан 

дооруна тийиштүү жазуу даректерине барып такалат. Ал маалыматтар VII-Х кк. камтыйт. 

Мындай маалыматтар өзгөчө өткөн кылымдагы географ-саякатчылардын, тарыхчы-

этнографтардын сапардагы кезде жазган эскерүүлөрүндө, илимий эмгектеринде арбын 

кездешет. Алсак, П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. А. Северцев, Ч. Валиханов, Ф. В. Поярков, Г. С. 

Загряжский, С. Э. Дмитриев ж.б. элибиздин турмуш-тиричилигинин өзгөчөлүгүн сыпаттоо 

менен катар анын музыкалык аспаптары жөнүндө да маалыматтарды беришкен. 1870-1883-

жж. жергебизде болуп кетишкен музыканттар А. Эйгор, Француз саякатчысы Ш. Капью 

элибиздин бир нече музыкалык аспабы тууралуу жазуу менен гана чектелбестен, аткарылган 

күүлөрдүн кээ бир үлгүлөрүн нотага түшүрүп калтырышкан. Музыкалык аспаптардын ичинен 

кыргыз элинде кеңири тараганы баарына белгилүүсү комуз жана кыл кыяк. 

Комуз кыргыз элинин чертме кылдуу музыкалык аспабы. Түрк элдеринде тартма, 

кылдуу жана какма аспаптарынын кобус (хобус), комыс, кобус (хомуз), кумуз деп аталган 

аспаптары бар. Бул комуздун эң байыркы музыкалык аспап экенин далилдейт. Комуз өрүк, 

карагай, арча, жапан тал, алмурут өңдүү экме жана жапайы жыгачтардан чабылат. 

Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга 

кайнатылып, анан ышталган. Комуз: баш, моюн, тулу, чара, капкак, тепкек, үч кулак, үч кылдан 

түзүлөт. Кулагы өрүктөн, арчадан же мүйүздөн жасалат, ал эми кылы көбүнчө эки тиштүү 

кыргыз койлорунун ичегисинен жасалган. 

Муздак сууга салынган ичегини сыдыргы менен тазаланган соң, ийик менен оңго 

ийрип, анан аябай кере тарттырып кургатышкан. Залкар комузчулар кылды добушуна жараша 

өтө кылдаттык менен тандашкан. Кээде бир койдун ичегисинен бир кыл гана жасалган. 

Кыргыздардын карт тарыхына жараша анын музыкалык аспаптарды урунуу тарыхы да абдан 



134 
 

узун болуп да, комуз музыкасын урунган тарыхы абдан эрте экени белгилүү. Ошого комуздун 

жаралышы жана комуз күүлөрүнүн жаралышы жөнүндө аябай сонун уламыштар айтылып 

калган. Тарыхый маалыматтарга караганда комуз Миландыдан мурдагы I кылымда кыргыздын 

өз ичинде эле эмес, хансуллаласынын бийлигиндеги орто жунгуга чейин тарагандыгы. 

Таңсуллаласы доорунда ал ордо музыкаларынын катарында жапонго (япония) соогат 

кылынгандыгы жазылган. 

Комуздун жаралышы боюнча айтылган уламыш кыргыздардын ичинде жалпыга 

таралган жана түрдүүчө варианттар айтылып келет. Комуз дарегин эски кытай жазмаларында 

б.з.ч. доордо эле айтылат. Аны Энесай кыргыздары урунган экен. Комузчулардын санагында 

кыргыздарда миңден ашык комуз күүлөрү болуптур. Маданият изилдөөчүлөр бир эле акын, 

комузчу Арстанбек Буйлаш уулу 500гө чукул күүнү черткен жана чыгарган деп айтышат. 

Комуздун жаралышы жөнүндө ар кандай уламыш айтылып калган. Илгеринин илгеркисинде 

сүйгөн жигитинин өлүмүнүн күйүтүнө чыдабай, токой, талаа кезип, басып кеткен Камбаркан 

аттуу кыз токойдо кургап жаткан карагайдын боорунда тартылып, куурап, кыл болуп калган 

түлкүнүн ичегисине көөнүн буруп карал калат. 

Ал шамалдын эпкини менен добуш салып турган экен. Камбаркан кыз ал кыл болуп 

калган түлкүнүн ичегисин алып, аны башка бир сомдолгон жыгачка тартып, күйүтүнө коштоп 

үн чыгарып, чертип калат. Ошол жасаганы күйүтүнө аралжы болуп, бир кыйла жеңилденип 

калган имиш. Бирок ал жасап алган нерсесине ат койбоптур. Аны колуна алып, талаа кезип, 

токой аралап чертип жүрө берген экен. Бир күнү талаа кезип, адатындай жасаган нерсесин 

чертип бир жерде отурса, «комуз как» деген бир чөп куурап, зыркар шамалдын эпкининде 

зырылдап добуш чыгарып турган экен. Анын добушунан «комуз как» деген үн чыккандай 

болуптур. 

Камбаркан колундагы чертип олтурган муңду «комуз как» чөптүн добушуна 

окшоштуруп, бул да «комуз как» болсун деп атап коёт. Ошондон барып «комуз» аталып, «как» 

түшүп калган экен. Демек, комузду Камбаркан кыз жаратыптыр. Анын туңгуч черткен күүсү 

«Камбаркан» күү болуп калган экен. Башка бир уламышта Камбаркан деген акын, музыкант, 

ойчул жана хан увазири болгонун айтат. Ал токойдо сейилдеп жүрүп, карагайдын боорундагы 

өлүп калган түлкүнүн чубалып, куурап калган ичегисинен зирилдеген добуш чыкканын угуп, 

ошондон кийин комузга кыл такканына себеп болуптур, анан Камбаркан күүсү жаралыптыр 

деген болумушту айтышат. 

Күү баяны. Күү кыргыздын аспаптык музыкасынын жалпы аты. Ал негизинен жыгач ооз 

комуз, комуз, кыл кыяк, чаткан, сурнай, сыбызгы, темир комуз, чоор күүлөрү болуп бөлүнөт. 

Күүлөр эпостук чыгармалардын мазмунун, коомдук турмуштагы окуялар, жаратылыш 

таасирлери чагылдырылган. Күүлөрдүн эл арасына кеңири тараганы комуздуку. Бир эле күүнүн 

бир нече үлгүлөрү бар. Мисалы: Камбаркандын 120дан ашык түрү бар экендиги айтылат. 

Күүлөрдүн эң байыркылары деп, обондун негизинде чыккан обон күүлөрдү болжоого болот. 
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Залкар күүлөр. Комуз музыкасындагы негизги жанр-залкар (кара) күүлөр. Кыргыз 

күүлөрү турмуш таасиринен олуттуу окуялардан же адамдын ички сезимдеринен улам 

жаралат. Алар ойго бай, сабырдуу кайрыктарга ээ болуп, кол ойнотулбай, бир калыпта 

чертилген. Залкар күүлөр аткарылганда арасына ыр же сөз кошулган эмес. Эл арасында 

бааланган залкар күүлөр: «Көкөй кести», «Сынган бугу», «Ибарат», «Насыйкат», «Чаржайыт 

ботой» ж.б. 

Залкар күүлөрдү чыгаргандар жана аткаргандар: Музооке Жаманкара уулу (1802-

1878), Курөңкөй Боккөтөн Шааке уулу (1853-1925), Белек, Бурулча Осмонбек кызы (1840-1916), 

Абак, Капал, Кайду, Жантакбай, Чоңчыгышбай, Арстанбек Буйлаш уулу (1824-1878), Токтогул 

Сатылганов (18461933), Мураталы Күрөңкөй уулу (1860-1949), Ниязаалы, Айдараалы Бейшүкүр 

уулу (1815-1934), Атай Огонбаев, (1900-1945), Карамолдо Орозов (1833-1960), Ыбырай Туманов 

(1888-1967), Эркесары Бекбазар уулу (1884-1966), Шекербек Шеркулов (1902-1980), Чалагыз 

Иманкулов (1889-1980) ж. б. 

Тарыхый-даректүү дастан күүлөр. «Манас» күүлөр, байыркы Култегинге арналган 

күүлөр, эпостук дастан күүлөр, «Курманбек», «Эр Табылды», «Эр Табылды жалгызы», 

«Каныкейдин арманы», «Семетей күү»; «Семетейдин шумкарын Айчүрөктүн ала качканы»; 

«Алманбеттин арманы», «Жаңыл Мырза», «Мендирман», «Эски Бөкөй», «Култегин», «Жаныш 

Байыш», «Гүлгаакы», «Шырдакбектин Боз Жорго», «Ак кочкор Каңкы», «Айхан», («Кетбука»), 

«Саринжи Бөкөй», «Кыз Дарыйка», «Жусуп менен Зулайка», «Кожожаш», «Зулайканын 

кошогу», «Ак Мактым», «Ак Мөөр», «Бекарстан», «Баатыр Карагул», «Карагул ботом», 

«Аксаткын менен Кулмырза», «Чоң Ормон», «Балбай батыр», «Жөө Тынай», «Аюке Майтык», 

«Мамыр» ж.б. 

«Карагул ботом» күүсү жөнүндө. «Карагул ботом» кыргыздардын как күүлөрүнүн 

бирөө болуп, ал мындай жаралган деген уламыш бар: Карагул бир мергендин уулу экен, 

Карагулдун атасы адис мерген болуп, кийиктен он оңко тургузган экен. Ага кайберендин ээси 

нечен жолу эскертме берсе, болбой кайберендерди кыра берген экен. Бир күнү Карагул атасы 

аңга кеткен жакка утурлай барып, бир күңгөй бетте кийик тонун тетири кийип алып кийик болуп 

ойноп жүрсө, атасы аңдан жолу болбой келе жаткан экен да, балдыркандын түбүндө кыбырап 

ойноп жаткан баланы алыстан кийик экен деп атып алган экен. Ошондо барып караса, өзүнүн 

баласы Карагул экен. Мергенчи күйүтүнө чыдай албай «Карагул ботом» деп зарлап какшап» 

ыйлап, аны комуз менен чертип калган экен. «Карагул ботом» күүсү ошондон жаралган имиш. 

Кыргыздарда баласы өлсө «ботом» деп ыйлайт. 

«Насыйкат» күүсү жөнүндө. Кыргыздардын комуз күүлөрүнүн ичинде жүрөктү 

элжиреткен, кандайдыр бир тарыхты сыдыра баяндап, сызып чыккан «Насыйкат» аттуу күүнү 

чоң комузчулар чертишип, жалпы кыргыздарга белгилүү болуп жүрөт. Ал эми ушул күүнүн 

чыгышы жөнүндө мындай уламыш айтылат. Илгери бир заманда кыргызды жоо басып алып, 

аны тукум курут кылып жиберүүнү көздөп, ар кай жерге тоздурган экен. Анын ичинде эң 
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биринчиси комузду жоготуу, комуздун үнүн кыргыздын көкөйүнөн өчүргөндө анан, кыргыз 

башка элге оңой сиңип кетет дегенди жоонун бир акылманы ойлоп тапкан экен. 

Жоонун каны бүт жер бетинде комуз үнү чыкпасын, ким комуз чертсе башы кесилсин 

деген өкүмүн чыгарган экен. Ошондой кордуктуу замандын бир күнү жоонун өкүмдарлары аң 

уулап, бир алыскы колоттун башында жүрсө, бир нерсенин үнү угулуптур, алар барып караса, 

жалгыз бир абышка ошол колоттун башында олтуруп алып комуз чертип олтурган экен. Ал 

өкүмдарлар абышканын аты-жөнүн сураса Сүйүнбай деген кыргыз экен. Алар: «комуздун үнү 

чыкса, баш кесилет деген өкүмдү укпагансыңбы?» деп сурашса, ошону угуп-билгендиктен ушул 

жерде чертип отурганын айтыптыр. Өкүмдарлар чалды байлап, комузун мойнуна асып алып, 

эли-журтуна сабак болсун дешип, калкты калың чогултуп, абышканы дарга асмак болушат. 

Дарга асуунун алдында абышкадан: «Эмне талабың бар, айтып кал» деген экен. Абышка: «Мен 

как ушундай бир чогулушту күттүм эле, өлөр алдымда бир күү чертип алсам» деп суранган 

экен. Өлөр адамдын өтүнүчү кабыл болуп, Сүйүнбай чал «Насыйкат» күүсүн чертип, комузду, 

комуз күүсүн эч кандай жоо жогото албай турганын, ал ата-бабадан бери уланып келе 

жатканын айтып, калың эл-журтка комузду, күүнү урпактан урпакка улап айтуу жөнүндө 

«Насыйкат» күүсүн калтырган экен. 

 

 

2-көнүгүү 

Кыргыз ырчылык өнөрүндө ырчы-аткаруучу, обончулардын орду да абдан чоң. 

Булардын эң көзгө басарлары Боогачы, Токтогул Сатылганов, Сыртбай, Сартбай Белекбаев, 

Эсенаалы Кушчуев, Исакан Табалдиев, Шаршен Термечиков, Атай Огомбаев, Муса Баетов, 

Калмурат Нурдавлетов болуп эсептелет. 50-60-жылдары элдик музыкага К.Жакшылыков, 

Т.Турдалиев, ААйталиев, Ж.Чоробаев, С.Мамбетбаев, О.Асановдор келген. Алардын артынан 

жаңы муун: Р.Абдыкадыров, К.Тагаев, А.Атабаев, У.Сыдыков, Б.Жандаров, М.Алмакунов, 

М.Рыскулбеков, Ж.Алыбаев, К. Досмамбетова аттуу аткаруучу, ыр жазуучулар кыргыздын 

элдик музыкасына жаңы дем берген. Ошондой эле Т.Казаков, А.Керимбаев, М.Акматов, 

Т.Эшпаев, С.Жумалиев, К.Эралиева, А.Бодошев, кийин— М.Аманбаев, И.Жунусов, 

К.Коробаев, К.Букалаев жана башкалар өздөрүнүн кайталынгыс чыгармачылыгы менен, эски 

муундун өнөрүн уланткан жана маданиятка баалангыс салымын кошушкан. Элдик ырлардын 

элге сиңирилишине чоң ролун ойногон аткаруучулар М.Өмүрканова, А.Жумабаев, 

Б.Какишева, Ш.Мукашева, Ж.Исакова, Ж.Чабалдаев, кийинки аткаруучулар мууну — 

С.Суранчиева, З.Шакеева, Г.Момушева, Г.Мамашева, Н.Табалдиева, С.Сыдыкова, Р.Аманова, 

М.Аликеев. Улуу муундун ырчы-аткаруучудары сөздөрүн жана обонун өздөрү жазышкан. 

Ортоңку обончулар мууну, ырларга обонун гана жазышкан, ал кийинчерээк салтка айланып 

калган. 
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Калык Акиев 

1936-жылы 7-октябрда Т. Сатылганов атындагы мамлекеттик филармония ачылган. 

Баштапкы группа 41 адамдан турган: элдик ырчылар, обончулар, манасчылар, мыскылчылар, 

элдик аспап оркестри, кыргыз мамлекеттик  хору, комузчулар ансамбли ж.б. 1938-жылы ага 

Т. Сатылганов аты ыйгарылган. Жыл сайын Филармония өнөрлүү бүтүрүчүүлөрдү чыгарат. 

Чыгармачыл коллектив республиканын алыскы аймактарына, КМШ жана алыскы өлкөлөргө 

гастролго чыгышат. Оркестрдин биринчи аткаруучуларынан болуп Муратаалы Курөңкеев, 

Карамолдо Орозов, Молдобасан Мусулманкулов, Атай Огомбаев, Калык Акыев, Муса Баетов, 

Шаршен Термечиков, Адамкалый Байбатыров, Чалагыз Иманкулов, Шекербек Шеркулов, 

Ыбырай Туманов, Сайид Бекмуратов, Бейшенаалы Кулболдиев ж.б. Алар чыгармаларды 

нотасыз аткарган. Оркестрди уюштурган жана анын биринчи чыгармачыл жетекчиси, негизги 

дирижер П.Ф.Шубин (1936-49) аркылуу элдик ырларга жаңы оркестрдик аранжировка жана 

жаңы жаңыруу берген. Оркестрге Сыртбайдын ырлары жана обондору түшүрүлгөн: 

«Куңөтай», Эсенаалы «Ой тобо», Атай «Эсимде», Абдылас «Кызыл атчандар», «Гүл турмуш»; 

Муратаалы «Ботой»; Ыбырай «Жаш тилек», Токтогул «Алайдын миң кыялы», «Токтогулдун 

кербези»,«Карылардын муңдуу күү» ж.б. 

 

 

 

Грамматикалык  тема:  Сүйлөм мүчөлөрү: Ээ жана баяндооч 

Сүйлөмдүн ээси. Кандайдыр бир кыймыл-аракетти жасоо, аткаруу үчүн аны ишке 

ашыра турган нерсе, кубулуш, адам жана башкалар болууга тийиш. Мына ушул нерсенин, 

кубулуштун жана башканын атын ээ атап көрсөтөт. Демек, ал – сүйлөмдү түзүүчү 

негиздердин бири. Сүйлөмдө сөз болуп жаткан жак, зат, окуя, кубулушту билдирүүчү жана 

баяндоо аркылуу туюндурулган бардык белгилерди ишке ашыруучу баш мүчө ээ деп аталат. 

Ээге төмөнкүдөй белгилер мүнөздүү: Сүйлөмдө сөз болуп жаткан нерсенин атын билдирүү; 

Атооч жөндөмөдө туруу, ким?, эмне?, кимдер?, эмнелер?, кимиси?, эмнеси? деген 

суроолорго жооп берүү. Сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнүн бирөөнө да баш ийСүйлөм 

тутумунда грамматикалык жактан ээге багынып, анын ким, эмне экендигин, кыймыл-

аракетин, мүнөзүн, абалын,сынын, сыпатын, сан-иретин билдирген баш мүчө баяндооч деп 

аталат. Мисалы: 1958-жылы Жетиөгүз корук участогу уюштурулган. 

Анын максаты асыл тукум жылкыларды көбөйтүү. Адам өлөт, искусство эч качан өлбөйт.. 

 



138 
 

“Делбирим” повести. 

 «Кызыл жоолук жалжалым», «Делбирим»  деген эки аты менен таанылган чыгарма. 

«Советтик Кыргызстан» гезитине 1959-жылы 30-августта «Долондун кан жолунда» деген ат 

менен кыргыз тилинде чыгармадан үзүндү жарык көргөн. Бирок арадан 22 жыл өткөн соң гана 

Ашым Жакыпбековдун котормосунда толук варианты 1981-жылы жарык көргөн.  

 Чыгарманын жаралыш тарыхы боюнча Чынгыз Айтматовдун эскерүүсүндө Айыл чарба 

институтун аяктагандан кийин Кыргыз мал чарбачылыгы илим-изилдөө институтунда 

зоотехник болуп эмгектенип жүрүп, он-он бештей топоз алып келүү үчүн Тянь-Шанды көздөй 

жөнөгөн. Ошол жолдон Долон ашуусунда түнөшкө туура келет. Жолоочулардын чакан үйүнө 

токтошот. Ал жакта бир нече керебеттер коюлган, бир бурчунда эки айдоочу бутуна тура алгыс 

мас болушуп, армандарын айтып отурган. Айласыздан Чынгыз да алардын жанына отуруп, 

сөздөрүнө кулак салып калат. Алардын бири тиги чиркегичтүү жүк машиненин шопуру экен. 

Ошол шопур: «ошол ашуунун кылда чокусунда менин жактырган жалжалым жашайт, бирок ал 

мени карап да койбойт», деп божурап, ал сүйгөнүн эч унута албасын, ашуудан ары, бери 

өткөндө аны карай берерин, сүйүү баяны кантип башталып, кантип аяктаганын, армандуу 

сүйүүсүн айтып  отурганы жазуучуга чоң таасир калтырган экен. Ошол учурдагы жолоочу 

Чынгыз Айтматовдун чыгарма жаратуусуна шофердун аңгемеси чоң таасир берген экен.  

«Делбирим» чыгармасын алгачкы жолу режиссёр А.Сахаров басмадан чыгаары менен 

«Ашуу» деген ат менен фильм тарткан. Экинчи жолу 1973-жылы «Мосфильм» киностудиясы 

тарабынан режиссёр Ирина Поплавская «Я – Тянь-Шань» деген фильм тарткан. Фильм эл 

сүймөлчүлүгүнө ээ болуп кинодо роль жараткан актерлерду эл тааный баштаган. Дүйшөн 

Байдөбов Илияздын, Динара Чочунбаева Аселдин, Сүймөнкул Чокморов Байтемирдин, Назира 

Мамбетова Кадичанын ролун жаратышты.    

Кийин 1980-жылы түркиялык режиссёр Атил Йылмыз «Кызыл жоолук» аттуу тасмасын 

тарткан. 

Чыгарманын жаралышы «Долон» аттуу ырдын жаралышына шык берген. Нарын 

музыкалык драма театрында «Кызыл жоолук жалжалым» повестин сахналаштырышмак 

болушат. Ошондо анын обонун жаратуу үчүн Жумамүдүн Шералиев менен Калыйбек Тагаевге 

тапшырма берилет. Сөзүн Шералиев, ал эми обонун Тагаев чыгарган. Ушул мезгилге чейин эң 

кеңири тараган чыгармалардын бири болуп саналат.  

Ильяздын ыры 

Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым, 

Тургуздум махабаттын пайдубалын. 

Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, 
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Долондон канатымды кайрып алдым 

 

Кумдан көп биздин күндөр өткөн, өткөн, 

Келермин аман болсом дагы бир көксөп, 

Азыр мен жалгыз учкан ак куу болуп, 

Баратам бакыт издей памир көздөй 

 

Сени эзсең кусалыкка сезимимди 

Жаздагы салкын желден кабар улай.   

Мен жокто сылай жүр деп саамайыңан, 

Тапшырдым Ысык-Көлдүн шамалына. 

 

Жээгине жалгыз келип байыр алдым, 

Тургуздум махабаттын пайдубалын. 

Жаштыгым татаал жолдо жаңылышып, 

Долондон канатымды кайрып алдым. 

 

Повесттин негизинде 1967-жылы  Владимир Власов «Асел» балетин жазган. 8 жыл 

аралыгында чоң театрларда 72 жолу коюлган. Сүйүнбай Эралиев «Ырым - сен» аттуу драмалык 

поэма, Мукаш Абдраев «Илиястын баяны» аттуу симфониялык чыгарма, Казактын белгилүү 

акыны Илья Жаканов «Асел» аттуу ыр жазып, ага обон жараткан, 80-жылдардын башында 

түптүк Жекшен Тагаев Жолдошбек Бусурманкуловдун сөзүнө таандык ырына обон жаратты.  

 

4-тема. Кептик тема: Мамлекеттүүлүктүн башатындагы инсандар. И.Раззаков – коомдук, 

мамлекеттик ишмер жана алгачкы экономист. 

Исхак Раззакович Раззаков 1910-жылдын 25-октябрында азыркы Баткен облусунун 

Лейлек районундагы Хорасан кыштагында шахтердун үй-бүлөсүндө жарыкчылыкка келген. Үч 
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жашында апасынан калып, андан эки жыл өтпөй атасынан айрылып, томолой жетим калган. 

Алыскы туугандарынын бири аны Ходженттеги балдар үйүнө тапшырган. 

Ходженттеги балдар үйүндө тажик, өзбек, кыргыз жана орус балдары тарбияланышчу. 

Дал ушул жерде идиректүү бала турмуштун баштапкы кадамдарын таштап, окуп-жазганга 

үйрөндү. «Мени балдар үйү тарбиялады, мен ата-энесиз өстүм, наристеге ата-эне кандай жана 

канчалык зарыл экендигин ошол себептен да эң жакшы түшүнөм» деп айтканы бар.  

Балтыр эт бала чагынан баштап эле Исхак башка балдардан кескин айырмаланып, жаңы 

билимге кызыгып, китепти тытып окуй турган. Кыргыз болуп туруп, тажик, өзбек жана орус 

тилдерин мыкты өздөштүргөндүгү жана бул жагынан ички дүйнөсү боюнча нагыз 

интернационалист болгондугун да баса белгилешет. 

1923-жылы аны Ташкентке которушат. Ал жерде 2-баскычтагы Намуна атындагы 

мектеп-интернатынан билим алууну улантат. Эки жылдан кийин, тагыраагы 1925-жылдан 

1929-жылга чейин Ташкенттеги эл агартуу институтунда окуйт. Аны ийгиликтүү аяктаган соң эки 

жыл Самарканддагы соода техникумунда коом таануу предметинен сабак берип, дарс окуйт. 

1931-жылы ал Москвадагы Кржижановский атындагы мамлекеттик пландоо 

институтуна энергетика боюнча пландоочу адистигине тапшырып, 1936-жылы окууну эң 

жогорку көрсөткүчтөр менен бүтүргөн. 

Исхак Раззаков 1939-1940-жылдарда Өзбекстандын Эл комиссарлар  Советинин 

алдындагы мамлекеттик пландоо башкармалыгын жетектеген. 1940-44-жылдары Өзбек 

ССРинин Эл Комиссарлар Советинин председателинин орун басары жана Өзбек ССРинин эл 

агартуу министри, 1944-45-жылдарда Өзбекстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 

катчысы болуп иштеген.  

Исхак Раззаковго Кыргызстанды согуштан кийинки оорчулук жылдардан алып чыгып 

кетүү жоопкерчилиги жүктөлгөндө ал болгону 35 жашта экен. Республиканы башкарган 16 

жылда ага жана анын жолдошторуна Кыргызстанды Советтер союзундагы  күчтүү 

республикалардын бирине айлантуу бактысы туш келди. 

Жалпы алганда кыска мөөнөттө, 1945-1960 жылдарда 59 завод жана фабрика, 46 

цех  жана участка курулуп, пайдаланууга берилген жана реконструкциялоодон өткөрүлгөн. 

Мындай курулуштардын маселе-көйгөйлөрү жалаң гана Москвада чечилип калган ал доор 

жана кичинекей Кыргызстан үчүн бул аябагандай эле чоң жетишкендик, чоң жеңиш болгону 

талашсыз. Ал республиканы башкарган жылдарда Кыргызстандын эл чарбасы жаңы  20 ири 

өнөр жай объектисине ээ болду. Алардын ар биринин артында Москвадагы жетекчилерди 

ынандыруу, көндүрүү жана ишти баштоого макулдук алуунун кызылдай кыйынчылыктары, күн 

тынымы жана түн уйкусу кем учурлар көп турганы айтпаса да белгилүү. Лебединовка, 

Аламүдүн, Үч-Коргон ГЭСтери, Кызыл- Кыя жана Сүлүктүдөгү жаңы шахталар, түстүү 

металлургиянын Канттагы рудниги, «Кыргызавтомаш», Оштогу электромеханикалык завод, 



141 
 

Фрунзедеги ремонттук-механикалык жана асфальт-бетон заводу, Таластагы кирпич- черепица 

заводу, Фрунзе  ТЭЦи, Октябрдын 40 жылдыгы атындагы тигүү фабрикасы, Фрунзедеги бут 

кийим фабрикасы мына ошондой ыргак жана ырааттуулукта курулуп, продукцияларын бере 

баштаган. 

1948-жылы жалпы узундугу 172 чакырымды түзгөн Кант-Балыкчы темир жолу 

бүткөрүлүп, ал эми 1950-жылга барып республикадагы темир жолдун жалпы узундугу 368 

чакырымга жеткен. Орто-Токой суу сактагычы, Чоң-Чүй каналынын курулуштары бүткөрүлүп, 

үч миңден ашуун гектар кайрак жер өздөштүрүлүп, аларга миңдеген адамдар көчүп келген. 

1954–жылы СССР илимдер академиясынын кыргыз филиалы Кыргыз ССРинин илимдер 

академиясы болуп түзүлгөн. Академиялык, ЖОЖдук жана тармактык илимдер  андан аркы 

өсүп-өнүгүү жолуна түшүшкөн. Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры,  Кыргыз 

мамлекеттик университети, кыз-келиндердин педагогикалык институту, Ош, Пржевальск 

пединституттары, Дене тарбия институту ошол жылдарда ачылган. 1954-жылы Раззаковдун 

жеке демилгеси жана түздөн-түз аракети астында республикадагы биринчи инженердик 

жогорку окуу жайы- Фрунзедеги политехникалык институт алгачкы абитуриенттерди кабыл 

алып, ФПИ бара-бара анын сүйүктүү окуу жайына айланган.  

Исхак Раззаковдун жогорудагыдай иш-аракеттери, өз улутуна жасаган камкордугу жана 

чыныгы жетекчинин харизматикалык жөндөмү, талашсыз авторитети жана жалпы элдик 

жакшы атак-даңкы көрө албастардын көңүлүнө көк таштай тийип, анын кызматтан алынып, 

Кыргызстандан чыгып кетиши үчүн колдон келгендин бүт баарын жасашкан. 1961-жылы Исхак 

Раззаков ири жаңылыштыктарга жол бергендиги жана республиканын партиялык уюмдарын 

башкаруудагы кемчиликтери үчүн делинип Кыргызстан компартиясынын борбордук 

комитетинин биринчи катчысы кызматынан бошотулуп, республиканын чегинен чыгып 

кеткенге аргасыз болгон. Москвада сүргүндө жүргөндөй иштеп жана жашап, 1979 -жылдын 19-

мартында дүйнө салган. 

 

Грамматикалык  тема:  Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Аныктооч 

Аныктооч – сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн бири. Сүйлөмдө зат менен байланышып, 

анын ар кандай белгисин (сын- сыпатын, сан-иретин, мүнөзүн ж.б.) билдирет. Кандай? 

кайсы? канча? нече? канчанчы? кимдин? эмненин? деген суроолорго жооп берет. 

 

 

“Саманчынын жолу” повести. 



142 
 

 Адамдын өлбөстүгү тууралуу баян. Повесть 1963-жылы «Ала-Тоо» журналына жарык 

көргөн. Чыгарманын башында эле атасы менен энесине арнагандыгы туурасында эпиграф 

кездешет. Саманчынын жолу – бул жылдыз. Баш каармандар Толгонай менен Субанкул 

жайдын толуп турган мезгилинде ааламдын бир четинен экинчи четине чейин керилип 

жаткан Саманчынын жолу жылдызын көрүшүп, тилек кылып жашоо жолун башташат. 

Кадимки эл сыяктуу эгин эгип, дыйканчылык менен алектенип, үч уулду өстүрүп келе жаткан. 

Тилекке каршы алаамат согуш башталбаганда Толгонайдын жашоосу түп тамырынан бери 

өзгөрдү. Түйгөйүнөн, үч уулунан, келинине ажыраган эненин арман күүсүн «Саманчынын 

жолу» чыгармасынан окууга болот. Бирок ыңаалаган наристенин үнүн угуп, Толгонай «жашоо 

менен дагы бир ирет турмуш менен кармашып көрүүнү» чечти Толгонай. 

 1967-жылы режиссёр Генадий Базаров «Саманчынын жолу» тасмасын тарткан. 

Сценарийин Чынгыз Айтматов менен Игорь Таланкин жазган. Г.Базаровдун дипломдук иши 

болгон. Кинонун көп бөлүгү режиссёрдун туулуп өскөн жери Кочкордо жана Ысык-Көлдүн 

Кажы-Сай айылында тартылган. Ал эми Майсалбектин Толгонайга жоолукпай, поездде өтүп 

кеткен эпизоду 40 градус суукта Казакстанда тартылган. Кино тартуу учурунда Толгонайдын 

образын жаратып жаткан Бакен Кыдыкееваны поезд тебелеп кете жаздаган.   

 1965-жылы Кыргыз драма театры даярдаган спектакль Кремль театрында коюлган. Ал 

эми 1975-жылы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында балет-ораториясын тартуулаган. 

Балет-ораториянын либреттосун Мустафа Ахунбаев менен Марклен Баялинов, музыкасын 

Калый Молдобасанов жазган. Чыгарманын башкы балетмейстери – Уран Сарбагышев, 

бийчилер – Айсулуу Токомбаева (Толгонайдын), Рейна Чокоева (Алиман), Чолпонбек 

Базарбаев (Касым) ачып берген. Чыгарма үчүн 1976-жылы СССРдин Мамлекеттик сыйлыгын 

алган. 

 Чыгарма Толгонай эненин баяндоосунда башталат, баяндоосу менен аяктайт. 

Чыгарманын негизги идеясы каардуу согуш, согуштагы жоготуулар, кан какшаткан күйүт, 

ачарчылык, балдарынан ажыраган эне, күйүткө түшкөн жубай. Бир үйдөн жубайынан үч 

уулунан ажыраган эне. Бардыгынан ажыраган эне мүңкүрөп отуруп калган жок. Талаадан 

буудай  чогултуп, фронтко жөнөтүп турду. Бирок эми ажал жалгыз келинин да алып тынды. 

Ошондо Алимандан ажыраган эне анын баласын бооруна кысып, жашоо менен дагы бир 

жолу күрөшүп көрүүнү чечти.  

 

5-тема. Кептик тема: Адам жана анын асыл сапаттары. 

- Сенин элден кандай мамиле күтсөң, эл да сенден ошондой мамиле күтөт. 

- Башкаларга жардам берсең, сага да Алланын жардамы келет. 

- Бир жылмаюу менен болсо да бир тууганыңдын көңүлүн көтөрүүгө кайдыгер караба! 
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- Адамдарды жакшы көрүп, жакшы көргөнүңдү сездирүү – акылдуулуктун жарымы. 

- Адамдардын арасындагы баркың, сенин аларды барктай билгендигиңе жараша болот. 

- Ар дайым айланасындагыларга өкүрүп-бакыргандар досторун качырып, душмандарын 

сүйүнтөт. 

- Ар ишке кийлигише берген адамдын жалаадан башы чыкпайт... 

- Сени кубандырган нерселер баарын кубантаарын унутпа! 

- Акылдуу адам айланасындагылардын күчүн да өз эсебине пайдаланууну билет. Акылсыз 

адамдар болсо ал күчтү колдонгонду койдум, айланасындагыларды күнөөлөп жатып, ал күчтү 

өзүнө каршы кылып алат. 

- Коңшуга коңшулук мамиле жасоо керек... 

- Жамандыгынан корккон адамыңды жакшылыктарың менен жумшартууга аракет кыл! 

- Жазалоого күчүң жетип турганда кечирсең, кечиримдин баркы билинет. 

- Туугандарыңдын көп экенин унутпа! Алар бир ата бир эненден тарабаса дагы түпкү атабыз 

Адам атадан тараган. 

- Кудайдын эркине толук моюн сунган момундар эмес, фанаттар гана айланасындагыларды 

кыйратып жок кылганды билишет. 

- Азыркы учурда дин тутунган адамды фанатик дешет. Фанатизм термини акыйкатка көз 

жуумп, ката ой-пикирди кежирлик менен тутунуп алуу деген мааниге келет. Ал эми акыйкатты 

бекем тутунуу жакшы сапат жана момундун мындай ишин фанатизм менен чаташтыруу 

жаңылыштык. 

- Баарын ыраазы кылуу ар бир жигиттин колунан келе бербейт. 

- Кимдир бирөөдөн жакшылык көрүү үчүн, кимдир бирөөгө жакшылык кылуу керек... 

- Бузук ниет адамды сокур, дүлөй жана ташбоор кылып коёт. 

- Бирөөгө жасалган жакшылык же жамандык – эртеңки күнү өзүбүз туш боло турган 

нерселердин үрөнү. Жан дүйнө жакшылыктарды да жамандыктарды да чагылдырып турат. 

- Өз камын гана ойлобой, шамдай күйүп, эрип баратса да башкаларга жарык чачкан адам төрт 

тарабы төп келишкен азамат. 
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-Тилдин узундугу менен колдун кыскалыгы жыландарга гана жарашат жана бул сапаттар адам 

баласы үчүн жыланга айлануу болуп саналат. 

-Адамдын кечиримдүүлүгү анын жазалоо кудуретине жараша бааланат. Жазалоого күчү жетип 

турса да кечире алса ошондо гана анын кечиримдүүлүгү билинет. 

 

Грамматикалык тема: Толуктооч 

Толуктооч кыймыл-аракеттин эмнеге багытталгандыгын көрсөткөн заттын 

атын билдирет. Демек, ал кыймыл-аракеттин маанисин толуктап турат жана 

баяндоочтун тобуна таандык болуп саналат. Мисалы: Бүрөөнү жамандап келген адамды 

үйүңө жакын жолотпо. Бакыт адамдын сапатын өзгөртпөйт, аны дааналап көрсөтөт. 

Мында адамды, сапатын, аны деген толуктоочтор заттын атын билдирүү менен, 

жолотпо, өзгөртпөйт, көрсөтөт деген баяндоочтордун (кыймыл-аракеттин) маанисин 

толуктап көрсөттү. 

Толуктооч – барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрдүн биринде турат 

да, өзүнө багындыруучу түгөйү менен башкаруу жолу аркылуу байланышат. Демек, мында 

байланыштыруунун негизги каражаты – жөндөмө мүчөлөр. Бирок кээде алар өз ара 

жандоочтор аркылуу да байланышат. Мисалы: Жакшы сөзү менен сооротот, жаман 

токмогу менен ыйлатат. 

 

“Бетме-бет” повести. 

 Чынгыз Айтматов «Бетме-бет» повестин адабияттагы алгачкы дебютум деп эсептеген. 

Алгач жолу 1957-жылы «Ала-Тоо» журналына «Бетме-бет келгенде» деген ат менен жарык 

көргөн. Айтматовдун ар бир чыгармасы реалдуу каармандардын жашоосунан алынаары 

маалим. Ошондой чыгармаларынын бири «Бетме-бет» повести. Чынгыз салык жыйноочу 

болуп иштеп жүргөн кезинде Грозныйдан Кировкага ат менен чогулган салыкты банкка төгүү 

үчүн бара жатканда кайдан жайдан чыга калган бир адамды көрүп калат. Ал нан сурап 

артынан кууганын жазуучунун эскергени бар. Ошол дезертир Ысмайыл болчу. Ошолордон 

таасир алып «Саманчынын жолу», «Бетме-бет» чыгармалары жаралганын эскерет.   

  1961-жылы Кыргыз драма театрында сахналаштырылган. Башкы режиссёр 

Жалил Абдыкадыров, башкы ролду Арсен Умуралиев ойногон.  
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6-тема. Кептик тема: Эне – үй-бүлө куту  

Бейиш – эненин таманында 

  Эне – үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, тилеги, нур чачыраткан жарыгы, 

жанып турган жылдызы. Эне боорукер, мээримдүү, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, жан-

дүйнөсү назик. Алар дайыма кудайдан өмүрүбүздүн узун болушун,, ден соолугубуздун чын, 

келечегибиз кеӊ болушун, ыйман жана адамкерчиликтүү болушубузду тилек кылат. Ал абдан 

сезимтал болгондуктан баласынын кыйналганын көрбөсө да жан дүйнөсү менен сезип, туюп 

турат. Баласынын канчалык жамандыгы болсо да аны көргүсү келбейт. Ал эми кичине жасаган 

жетишкендигин ар кимге жар салып мактангысы келет. “Ата –энени жер караткан да, көк 

караткан да бала” деп бекеринен айтпаса керек. Ар бирибиз энени сыйлай билишибиз керек. 

  Дени сак улут эне аркылуу калыптанат. Саламаттык, бейпилдик, токтоолук энелер 

аркылуу келет. Ошол үчүн “эне таманы турган жер - бейиш” дешкен эмеспи акылман бабалар. 

Эне мээримине, аруулугуна эч нерсе теӊ келе албас, анткени эне адамзаттын башына түшкөн 

кыйынчылыкты жер сыяктуу кебелбей көтөрүп келет. 

  Кыргыз элинин нарк-насилин, каада-салтын жүрөгүнө кыттай сактаган, карылык 

дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн апаларды ким билбейт. Алардагы ички маданият, табыгый 

жөнөкөйлүк кимди гана суктантпайт. Ылайым Каныкей, Курманжан, Толгонай сыяктуу 

апаларыбыз эл ичинде аман болушсун. Эч качан жамандык көрбөсүн алтын энелер. Аман 

болушсун, касиеттүү апалар! 

 

Текстке тапшырма: 

1. “Ааламга толуп турган, Ардагым болуп турган, Ар дайым көрүп турган, Асылым менин 

апам...” аттуу дилбаян жазып келгиле. 

2. Мухаммад пайгамбардан (с.а.в.) бир адам кимге биринчи жакшылык кылуум керек? 

дегенде эмне деп жооп берди эле? 

3. “Ата-эне ыраазы болбосо, жараткан ыраазы болбойт. Энени капалантсан, Кудай 

тааланын каары келет” дегенди кандай түшүнөсүӊ? 

4.  Кыргызстанда Энелер күнү качан белгиленет? 

 

Грамматикалык тема: Бышыктооч  

Баяндоочтун тобуна таандык болуп айтылган айкындооч мүчөлөрдүн дагы бири – 

бышыктооч. Ал кыймыл-аракеттин түрдүү белгисин (сыпатын, сан-өлчөмүн, ордун, 

мезгилин, максатын) билдирет. Мисалы: Биз ошол жылы (качан?) абдан жакшы (кандай?) 

түшүм алдык. Ыраактан (кайдан?) шаркыратманын үнү угулат. Ажар корккондуктан 
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(эмне үчүн?) кадамын тез-тез шилтейт. Бышыктооч да түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана 

тутумдаш болот. Мисалы: Жазында (жөнөкөй бышыктооч) дыйкандар эгин эгишет. 

Ажар акырын (жөнөкөй бышыктооч) сүйлөдү. Герасим оор жумушту кабагым кашым дебей 

(тутумда бышыктооч) аткарат. Биздин жоокерлер баатырдык менен кармашты. 

Ч.Айтматовдун романдары: “Кылым карытар бир күн” . 

1. «Кылым карытар бир күн» романы 1980-жылы жарык көргөн. Чыгарма алгач ирет 

Москвада чыгуучу «Новый  мир» журналына басылган. 1981-жылы Кыргызстан басмасы, 

Молодая гвардия басмасы өзүнчө китеп кылып чыгарган. 

2. Айтматовдун туңгуч романы. Буга чейин жазуучу он сегиз аңгеме, повесттерди жазып, 19-

чыгармасы «Кылым карытар бир күн» («Бороонду бекет») романы болду. 

3. Роман төрт айда жазылган. Жазуучу чыгарманы 1979-жылы дакыбрында баштап,1980-

жылдын март айында аяктаган. Тагыраак айтканда, романын төрт айда бүтүргөн. 

4. «Чыңгызхандын ак булуту» повести – романдын уландысы. Жазуучу окурманды романда 

тагдыры белгисиз болуп калган каарманга – Абуталипке кайрадан жолуктурат. Автор 

каармандын тарыхын сенектик жылдардан кийинки мезгилде сүрөттөйт. Аны менен кошо 

Чыңгызхандын трагедиясы баяндалып, дүйнөнү селт эттирген күч менен пенделик жашоону 

катар алып жүрүп отурат. 

5. Кыргыз лексикасына жаңы сөздөрдү, сөз айкаштарды киргизди: маңкурт, кабырчык 

кабактуу, келжирбай, аяптоор, тамандырык, назилине, ире-ширеде, жүлгө, жалмыяр, маңгел, 

бөгөөлгө, кабырстан, шүй, күй сөздөрү. 

 

   

7-тема. Кептик тема:  Туризм өлкөнүн келечеги. 

 ЮНЕСКОнун жана дүйнөлүк туристтик уюмдун маалыматтары боюнча Улуу Жибек жолу 

2020-жылга чейин бүткүл дүйнөнүн саякатчыларынын үчтөн бирин кабыл алууга даяр 

туристтер үчүн өтө алгылыктуу маршрутка айланат.  

 Улуу Жибек жолу аркылуу көптөгөн мамлекеттерге каттоого болот. Ошол себептен 

Кыргызстан тогуз жолдун томунда. Бул жерден өзүнө тартуучу обьектилер бар: алар табыгый-

маданий ладшафт катары Ысык-Көл көлү, Сулайман-Тоо тоосу, Саймалуу-Таш петролифтери, 

Шах-Фазиль тарыхый-архитектуралык эстеликтери, Өзгөн архитектуралык комплекси, Бурана 

мунарасы кирет.  

 Кыргызстанда туризмдин өнүкпөй жатышы төмөнкү маселелерге барып такалат: 
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 Кыргызстанда жакынкы Өзбек мамлекети жана Кытай эл республикасынын 

ортосунда транзиттик вазанын жоктугу; 

 транспорт инфраструктуранын өнүкпөгөндүгү; 

  туристтик пакеттик продуктылардын жана туроперейтингдин: авиабилет-

мейманкана, транспорттук, экскурсия кызматтарынын өнүкпөгөнү; 

 мейманкана сервисинин өнүкпөгөнү жана Улуу Жибек жолу боюнча 

жайгаштыруу каражаттарынын жетишсиздиги; 

 монументалдык-архитектуралык комплекстердин жоктугу; 

 музей жана экскурсия иштеринин өнүкпөгөндүгү; 

 туристтерди тосуп алууда тил билбегендик, маданияттуу меймандостук 

мамиленин жоктугу. 

Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүн тоолор ээлеп жатат. Ошо тоо экскурсиясы чет 

элдик туристтерди өзүнө тартат. Себеби эң бийик тоолор – Кыргызстанда кездешет. Көк 

тиреген ак кар, көк муз каптаган бийик чокулар, миң жылдык мөңгүлөр, үңкүрлөр, 

көлдөр, дарыялар Кыргызстанга альпинизмди, тоодо лыжа тебүү туризмин, рафтингди 

жана треккингди өнүктүрүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет. Туристтер топ-топ 

болуп келишет жана кыйла финансылык каражат жумшашат.  

 Туристтерди барар жерине чейин вертолет менен жеткирүү менен альпинизм, 

аңчылык, мөңгүлөргө треккинг жана лыжа тебүү сыяктуу түрлөрү өзгөчө орунду ээлейт. 

Туризмдин бул түрү – ар кандай кызыктуу окуяларга туш болгусу келген туристтерге 

багытталат.  

 

Грамматикалык тема: Бышыктоочтун түрлөрү 

Бышыктоочтун түрлөрү: Берген маанилери боюнча бышыктоочтун төмөнкүдөй 

түрлөрү бар: Сыпат бышыктооч кантип? кандайча? кандай? Деген суроолорго жооп берет. 

Мисалы: Күчүк аянычтуу кыңшылады. Орун бышыктооч кайда? кайдан? каякта? каяктан? 

каерде? деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Кыргызстанда кооз жерлер өтө 

көп. Мезгил бышыктооч качан? качанга чейин? качантан бери? кайсы убакта? деген 

суроолорго жооп берет. Мисалы: Кечээтен бери күндүн көзү ачылбады. 

Себеп бышыктооч эмне үчүн? эмне себептен? эмнеликтен? деген суроолорго жооп берет. 

Мисалы: Корккондуктан оозуна сөз келбеди. 

Максат бышыктооч эмне үчүн? эмне максатта? эмнеге? Кандай максатта? эмне кылууга? 

деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Жаңы ачылыштарды табуу үчүн зор эмгек жасаган. 

Сан-өлчөм бышыктооч канча? нече? канчанчы? неченчи? Нече жолу? деген суроолорго жооп 

берет. Мисалы: Жылдын бешинчи айы майрамдарга бай. 
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“Кыямат” романы. 

 

Бүгүн жазуучунун философиялык-этикалык бийик ой жүгүртүүсү менен жазылган "Кыямат" 

романы тууралуу 13 фактыны сунуштайбыз. 

1. Чыңгыз Айтматов "Кыямат" романында татаал сюжеттик түзүлүштү карманып, 

композициясын чаташтырып, деги эле бирине-бири кайнаса каны кошулбаган ар кыл 

доордогу, ар кыл улуттагы, ар түрдүү диндеги, ар кай жердеги адамдардын тагдырларын бир 

өзөккө тизип, ар бирин өзүнчө жана биримдикте калчап көрсөтөт. 

2. Ал эле дейсизби, жер үстүндө жүргөн бир макулук болгон карышкырларын да бирде 

чөлгө, бирде камышзарга, бирде тоого сүрүп отурат.Мунун баары доор менен адам 

тагдырын жарыш сызыкка коюп, романдын чың тартылган фабула чийиминдей коом менен 

адамды, адам менен коомду салыштырып да, таразалап да чагылдырган тажрыйбалуу 

сүрөткердин ашкере чеберчилиги менен байланышат. 

3. "Кыямат" романынын бир нече аталышы бар: Чыңгыз Айтматов бул чыгармасын орус 

тилинде жазган. Москвадан чыккан "Новый мир" журналынын 1986-жылдагы №6, 8, 9 

сандарына "Плаха" деген ат менен жарыяланган. 1985-жылдан СССРде "кайра куруу" жүрүп, 

көп маселелер ачык айтыла баштаганда жазуучунун бул чыгармасында да көп маселелер 

ачык айтылып, тоталитардык-буйрукчул түзүлүштүн капасында кармалып жаткан 

окурмандардын өзгөчө кызыгуусун жараткан. Романдын алгачкы эки бөлүмү Ашым 

Жакыпбековдун, үчүнчү бөлүмү Аман Токтогуловдун котормосунда кыргызчаланып, "Ала-

Тоо" журналынын 1987-жылдагы №11, 1988-жылдагы №1,2 номерлерине жарыяланган. 

Кыргызча "Акыр заман", "Кыямат", "Баталга" деген аттар менен аталып келет. Орусча түп 

нускадагы "Плаха" сөзмө сөз которгондо "адамдардын башын ала турган бийик секи", "өлүм 

жазасы окулуучу дөбө", "баш алынуучу баталга" деген маанини туюндурат. 

4. Италия жана Бавария өз сыйлыктарын ыйгарган. "Кыямат" романы үчүн 1988-жылы 

Италия эл аралык "Алтын оливка бутагы", 1991-жылы Бавария Рюкарда атындагы 

сыйлыктарын ыраа көргөн. 

5. Романдын үч бөлүмү. Биринчи бөлүм – Акбара менен Ташчайнар ысымдуу 

карышкырлардын алгачкы жашоосу, Авдий Каллистратовдун динге шек келтиргендиги үчүн 

семинарийден куулушу жана анын нашаакорлорго аралашкан турмушу; экинчи бөлүм – 

"Библияда" Иисус Назарянинди айыптагандай эле Гришан, Обер-Кандалов сыяктуу 

баңгилердин Авдийди жазалоосу; үчүнчү бөлүм – биринчи бөлүмдөгү карышкырлардын 

Ысык-Көлгө ооп келиш таржымалы, ал жердеги Бостондун жашоосу, күрөшү, бөрүлөрдүн 

жана башкы каармандын трагедиясы. 
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6. "Синкреттүү китеп". Советтик эң көрүнүктүү культролог, философ, адабиятчы, Чыңгыз 

Айтматов өтө жогору баалаган айтматовтаануучу Григорий Гачев бул чыгарманы мистерия да, 

притча да, турмуш да, айбанаттар жөнүндөгү эпос да, философиялык диалог да, реалисттик 

баяндоо да катышкан "синкреттүү китеп" деп баалаган. 

7. Библиялык сюжет талкууларга жем таштаган. Романда инжилдик сюжет азыркы 

адамдардын нравалык салмагын ачып берүү үчүн колдонулат. Буга чейин да бир катар 

авторлор бул окуяга кызыккан, мисалы, Булгаков ("Чебер жана Маргарита"). Мына ошол 

айтматовдук интерпретация айрымдар тарабынан (Аверинцев, Крывлев, Лакшин ж.б.) сынга 

дуушар болгон. 

8. Баңгилер окуясын жазуучу жолдон тапкан жана баңгичилик көйгөйүн көтөрүп 

чыккан. Айтматов Фрунзе — Москва сапарында поездде да көп жүргөн. Ошондой 

мусапырлык жүрүштөрүнүн биринде казак талаасындагы бекетте бир нече саатка кармалып 

калышат. Жазуучуну ошол жердеги чакан милийсаканага киргизип коюшат. Анан бир убакта 

ал жерге бирөөлөрдү алып келишет. Аларды баңгилер, нашаа жыйнап жүргөн эргулдар деп 

тааныштырат атактуу жазуучуга "кызыл шапкелер". Ал кезде СССРде нашаа да, нашаакорлук 

да, нашаа соода да жок деп эсептелчү экен. Бул проблеманы СССРде ушул романы аркылуу 

алгачкы жолу Айтматов көтөрүп чыгып, ачык айта алган. 

 

9. Адам жана Карышкыр мамилеси. Түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын түпкү теги 

көк карышкырдан башталган деген мифологиялык түшүнүк бар. Ошол карышкыр "Кыямат" 

романында адамдардын ата-бабасы, түпкү теги деп айтылат. "Ак кемеде" адамдар бугу 

уруусунун тотеми болгон бугуну атып алгандай эле "Кыяматта" адамдардын түпкү атасы 

болгон бөрүлөргө кол салат. Эгер биринчи учурда Моюнкум талаасында карышкыр менен 

адам эң алгач кез келгенде экөө тең бири-бирине табияттын бир бейкүнөө жандыктарындай 

таң калышы, бир туугандардай карашып гана калса, бара-бара алар каршылашкан жоого, 

өчөгүшкөн өчтүү душманга айланышты. Мындай болууга эң биринчи кезекте акылсыз 

карышкыр эмес, акыл-эстүү адам өзү айыптуу болду. Адам баласы кылымдар бою түзүп 

келген этикалык эреже-нормаларын, карышкыр-эне деген түшүнүктөрүн акчага, дүйнөгө 

алмаштырды, абийирин атам замандан келаткан жосундардын алдында тебелеп салды да, 

бабалар идеясын биротоло жоготту. Кыргыз баласынын түпкү тегинин азыркы тукуму — 

Акбара. Адегенде аны малчылар Акдалы аташып, анан Акбары болуп отуруп, аягында Акбара 

ысымын алып калган. Айтматов карышкырларына гуманист жазуучу катары адам сыяктуу ат 

ыйгарып жатат, кыргыздар ылым санап, жакшы ниет менен азан чакырып жаңы туулган 

балага ат койгондой эле бөрү баласына да ат коюп отурат.  

10. Айтматовду карышкырга окшотушуп… "Кыямат" романы жазылгандан кийин Чыңгыз 

Айтматовдун бир айтканы бар: бир жолу Москвада метродо келе жатса эле бир аял-

окурманы алдынан чыгып, ага тике карап, "сиз – карышкырсыз" дептир. Дагы бир жолу 
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окурманы жазуучуга "адам эки өмүр сүрөт дейт, балким сиз мурдагы өмүрүңүздө карышкыр 

болсоңуз керек" десе, жазуучу "балким" деп жооп берет. Бул "Кыямат" романында 

карышкырдын образын адам катары символдошу, адам менен ассоциациясын аябай терең 

бериши менен байланышат. 

11. Романдын окуясы кийин турмушта кайталанганда… Жазуучунун романы элге тарап 

кеткенден бир топ жыл өткөн соң Ош облусунун Өзгөн районуна караган Ичке-Сай деген 

айылда мындай бир окуя болот: "Кышта кар калың жаап, карышкырлар да эл жакалай түшүп 

келишет. Ошондо "кызыл-кызыл кекиртек, кыйла жерге секиртет" болуп чаламандын чак 

түшүндө эле бир канчык карышкыр айылга кирип келет. Кашабаңдын бул жоругуна 

таңданган көпчүлүк кантсе да аны колго түшүрүүнү мүдөө кылып, колуна тийген жарак-

жабдыгы менен жан-жабыла качырып киришет. Бир бутуна ок жаңылган ачка бөрү жогору 

карай качууга каруусу келбей суу жакалап сыраңдап жан айласын издейт. Ошол тапта жетип 

барган Бакыт Дүйшөнбай уулу аттуу жигит кашабаңды кара тумшукка чаап жыгып, башын 

сууга тыгат. Бир чети ачка, кансырап күйүккөн бөрү баш көтөрүүгө чаркы келбей колго түшөт. 

Ошол жерден эле союп киришет. Ачкалыктан ичегиси аппак болуп эч бир сөлү калбаптыр. 

Жардап турган көпчүлүк бөрүнүн этин деңгене кылып кетишет. Бирок кызыктын накта өзү 

ошондон кийин башталыптыр. Көрсө, алиги канчык карышкыр дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу 

жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айтылуу Акбарасынын кейипкери экен. Албетте, тиги бөрү 

бизчесинен пендечилик кылып: "Мен Акбаранын прототибимин…" деп деле мактанбаптыр. 

Аны ничкеликтер өздөрү байкап калышптыр. Көрсө, дал ошол эле түнү аны "Ташчайнар" өзү 

издеп келип (бул да прототип экен), жырткычтык жыт алуусу менен туура эле Бекташ акенин 

короосуна чаң салып, оторун кызыл-жаян кылып кирет. Ал байкуш бөрү түгөйүн Бекташ аке 

эмес, мадыра баш эле жаш жигит Бакыт мерт кылганын кайдан билсин. Короосу кымкуут 

болуп кеткенин туюп Бекташ аке сыртка чыкса, "Ташчайнар" дегеле кебелип койбой 

короодон беймарал чыгып "Өткөн өч, кеткен кек деген ушул Бекташ баатыр!.." дегенсип бир 

жалт карап коюп, кечээги "Акбаранын" жолу – "Акбараны" шор айдап келген, ажал айдап 

келген жол менен акырын жортуп кырга чыгып кетти дейт. Анан ошончо малынан ажыраган 

Бекташ акенин ичи ачышпайт дейсиңерби. Күйбөгөн жери күл болуптур. "Карышкырды 

менин үйүмдүн жанында мерт кылганы үчүн Дүйшөнбайдын Бакытын куду эле "Кыяматтагы" 

Базарбайдай кылып атып салам!.." деп опурулуптур дейт. Бирок эл элчилигин кылып 

басыптыр. Ошентип "Кыямат" Кыргызстанда кайрадан уланууда…" (Акбара менен 

Ташчайнардын тагдыры //Ак бата. – 1993, №18, август). 

12. Бостондун ыймандык тазалыгы элдик тарбиялык булактарга 

таянгандыгында. Чыгарманынын өзөгү — Бостон менен байланышат. Гачев "Бостон" деген 

адамдын аты да "боз" жана "тон" деген сөздөн алынгандыгына, ал эми карышкырдын тону 

да боз болоруна маани берет. Анын антиподу – аракка тоюп алган Базарбай. Анын бүткүл ою, 

ниети, дити бир гана нерсеге – акчага байланып калган, бөлтүрүктөрдү акчага зообазага 

сатат, алар циркке сатат, цирк адамдардан акча алып оюн көрсөтөт. Базарбайда мындан 



151 
 

башка ой жок. Ошон үчүн ысымы да "Базар" (жапайы рынок) деген сөз менен байланышат. 

Ал эми Бостон карышкырлардан өч алуу башталган кезде да ачык күрөшкө чыкпайт, озондоп 

улуп жаткан Акбара менен бир тууганындай, кандаш-жандашындай сүйлөшөт: кечирим 

сурайт, кетип калышын өтүнөт, абалды бүт түшүндүрөт. Карышкыр менен сүйлөшүү элдик 

тарбияны кана көргөн, элдик тарбия дээрине жуккан адамга гана буйрат, ошондой адам гана 

бөрү менен "сүйлөшүүгө", тагыраагы ички дили аркылуу, ыйманы аркылуу тилсиз жаныбарга 

"транска" чыгат. Карышкыр жана Бостон – экөө биригип байыркы мифке, эзелки окуяга кол 

кармашып бараткан сыяктанат. Мындай рухий күчтү Бостон эң биринчи кыргыздарга таандык 

элдик таалим-тарбиядан алганын жазуучу ар бир деталда, окуялардын динамикасында улам 

тереңдетип, улам ар тараптуу ачып отурат. 

13. "Кыямат" — кинодо, театрда, музыкада. Романдын айрым бөлүктөрү камтылган 

"Акбаранын көз жашы" (орусчасы "Плач волчицы") деген фильм 1989-жылы экранга чыккан. 

Башкы режиссёру – Дооронбек Садырбаев, операторлору – Евгений Барышников, Айбек 

Жангазиев. Ролдорду Советбек Жумадылов, Дүйшөн Байдөбөтов, Жамал Сейдекматова ж.б. 

белгилүү актёрлор аткарат.  

 

8-тема. Кептик тема:  Бакыт – турмуштун маңызы. 

Бакыт - деген жан дуйнондун абалы. 

Ата-энендин ар дайым тынч-аманы. 

Бакыт- деген телегейин тептегиз, 

Там-тун баскан наристендин кадамы! 

Ар адам бактылуу болсом деп тилек кылат тура. Бактылуу бол, балам деп бабаларыбыз 

бата берип келген.  

Бактылуулуктун эң башкы зарылчылыктары – ден соолуктуу эл, ден соолуктуу үй-бүлө, 

ден соолуктуу жаштар, ден соолуктуу өспүрүмдөр, ден соолуктуу балалык, ден соолуктуу 

жашоо кумары. 

Ден соолуксуз адам бактылуу боло албайт, дедик. Ал эми, билим жана билимдүүлүк 

болбосо, эл турмушунда бактылуулукка негиз түзүлөбү? Түзүлбөйт. Техникалык, 

технологиялык, кесиптик, адистик билимдүүлүксүз өнүгүү мүмкүн эмес. Маселенин башка 

жактары да бар. 

Билимдүүлүгү элге пайдалуу болгондорду гана билимдүү дешке болот. Билимдүү 

болуштан да адам болуш, болгондо да күн сайын адам болуш кыйын деп да айтылып жүрөт. 

Көп окуп, көп билгендик болуп, билимдүүлүк болбой калышы мүмкүн. Билимдүү болуп, аны 

өз орду менен пайдалана албагандык жаман. Туш келди кийлигише берген билимдүүлүк бул 

https://sputnik.kg/society/20180324/1038326762/sovetbek-zhumadylov-tuuraluu-7-fakty.html
https://sputnik.kg/society/20180707/1040064880/dujshon-bajdobotov-tuuraluu-fakty.html
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– түркөйлүк, дептир кайсы бир аалым, өз заманында. Билимдүүлүк бул – туура ой, таамай 

тыянак, так чечим. 

Философ, химик, тарыхчы академик Кедров Бонифатий Михайлович мисалы минтип 

айтыптыр: “Илимий-техникалык өнүгүүнүн мындан аркы өңүтү барыдан мурда адамдын 

өзүнө, биологиясына, психологиясына, ой жүгүртүүсүнө бет алат”. 

Адамдын өзү да ааламдай чексиз болгон соң, анын билимдүүлүгү да дал ошондой көп 

кырдуу, көп сырдуу, тармак-тармак кең дүйнө. Ушуга жараша адамдарда ой, сөз, акыл эс, 

адилет максат, адилет кызыкчылык жагынан кеңири эркиндик шарт болбосо, андай жерде 

жашоонун өзү кунарсыз. Бук болгон, ичтен сызган абалдан ашкан азап болбос. Карт тарыхта, 

байыркысында да, соңкусунда да буга мисалдар көп. 

“Канчалаган адамдардын акыл күчү, табият тартуулаган кудурети таанылбаган, 

пайдаланылбаган бойдон өтүп кетти. Адамзат деги ушундан арыла алаар бекен” деген экен 

кайсы бир франциялык ойчул. 

Коомдо, коомчулук турмушта жакшы санаа мамилелер канчалык терең болсо, элдин 

жашоосунун ошончолук жылдызы жанат деген жалпы элдик түшүнүк канткенде калыптанат? 

Адеп жана адептүүлүк жагынан азыр эмне деген абалдабыз, бабалар заманы кандай эле? 

Адепсиз адамга ата – бабаларыбыз: атаңа наалат деп, нааразы болуп, салам айтпай өтүп 

бараткан баланы дароо токтотуп, эмне салам айтпайсың, кимдин баласысың деп уяткарып, 

кези келе калганда, “уулуң өткөндө салам айтканга жараган жок” деп атасына айтып, адеп 

эрежелери эл турмушунда сакталышына өздөрү кам көрүп келишкен. Элдик педагогика, үй-

бүлөлүк таалим тарбия, кыз балага, уул балага тарбиялык таасирлердин салтка айланган 

ыкмалары абдан күчтүү болгон, үй-бүлөдө балдарынын көзүнчө тушкелди ар кандай сөздөрдү 

айта берүүдөн сак болушкан. Байыркы ата-бабаларыбыздан бери муундан-муунга өткөрүлүп 

келген мына ушундай мурас дөөлөттөрдөн азыркы кыргыздар, бизден кийинкилер ажырап 

калбаса экен деген маселе канчалык деңгээлде колго алынат, кыргыздын кыргыз келечеги 

ушуга жараша. Быйылкы “Үй-бүлөнүн жылы…..” дегендин уюткулуу учугу ушул маселе. 

Грамматикалык тема:  Татаал сүйлөм жана анын түрлөрү. Теӊ байланыштагы татаал 

сүйлөм. 

Маани жагынан өз ара байланыштуу келген эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдүн 

айкалышынан уюшулуп, түзүлүшү, мааниси жана интонациялык жактан бир бүтүн 

бирдикти түзүп турган сүйлөмдөр татаал сүйлөм деп аталат. Айтыла турган ойдун 

структурасына ылайык татаал сүйлөмдөр эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдүн өз ара 
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байланышынан уюшулат. Адатта, анын тутумундагы ар бир жөнөкөй сүйлөмдүн өзүнө 

тиешелүү грамматикалык ээси жана баяндоочу болот: Макар алга карай жүгүрдү, анын 

артынан агылып башка жоокерлер да чуркашты. 

Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине грамматикалык жактан багынбай, 

өз ара тең даражада байланышып, синтаксистик түзүлүшү, мааниси жана интонациялык 

жактан бир бүтүн бирдикти түзүп турган сүйлөмдөр тең байланыштагы татаал сүйлөм 

деп аталат. 

Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн компоненттери: 

а) санак интонациянын жардамы менен байланышат; 

б) багындырбас байламталар (бириктирүүчү, каршылагыч, 

ажыраткыч) аркылуу тутумдашат. 

 

“Тоолор кулаганда” романы. 

 

Чыңгыз Айтматовдун өмүрү - анын жазган чыгармалары менен тамырлаш, тагдырлаш. 

Канткен менен жазуучу символук мааниде атаган «Тоолор кулаганда» чыгармасын 

окурмандарга тартуу кылган соң, кыргыз эли жана дүйнөдөгү окурмандары менен түбөлүккө 

коштошуп кете берди. Бирок өзүн Рух ааламында түбөлүктүү кылып калтырды. 

«Жазуучу эмнеден башталат, бул суроого бир ооз сөз менен бир маанилүү кесе жооп 

берүү мүмкүн эмес. Бирок сомолоп айтканда жазуучунун башталышы (албетте, таланттан 

тышкары) анын жеке тагдыры менен белгиленет. Жеке тагдыры болбогон бир дагы чоң 

жазуучу болбойт. Жеке тагдыр дегенибиз - бул жөн эле бир адамдын анчейин басып өткөн 

жолу, өткөргөн окуялары, кадыресе жашаган турмушу эмес. Сөз бул жерде инсандын аң-

сезимдүү түрдө өзүнүн өмүр-тагдырын коомдун, элдин жашоо-турмушу менен, өз доорунун, 

өз мезгилинин эң курч маселелери менен шайкеш, эриш-аркак келтире алышы жөнүндө 

баратат» (Асаналиев К. Көркөм нарк. - Ф., 1988, 135-б.). 

Ушундан улам Айтматовдун тагдыр тууралуу жазганы эске түшөт: «Жашоодо ар бир адамдын 

өз тагдыры бар. Бирок тагдырдын да тагдыры болот». Айтматовдун дал ошол түбөлүктүүлүк, 

адамдын руху, тагдыр, жашоо темасындагы ойлорунун жыйынтыгы «Тоолор кулаганда» 

романында анын калеминен акыркы ирет жазылып калды... 

Бул жолу да Ч.Айтматов «адам тагдыры» темасына басым жасады. Адамдын жашоодогу орду, 

ыйманы, сезими, турмуштагы карама-каршылыктарды сүрөттөдү. Дегеле тагдыр деген эмне? 

Анын мааниси эмнеде? 

Бул тууралуу белгилүү окумуштуу А.Акматалиев: «Тагдыр бир чети адам баласынын 

бешенесине жазылган, адамдык табияты менен бирге бүткөн жазуу болсо, экинчиден ошол 

жазылган тагдырын өмүрүңдү ардактап, барктап алуу, ага этият мамиле кылуу жеке адамдын 
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акылынан, үчүнчүдөн, тагдыр аны курчап турган чөйрөгө да тыгыз байланыштуу болот 

эмеспи. Таксыр Тагдырдын буйругу менен адам жашоонун жакшы-жаманын таанып-билүүгө 

аргасыз» - дейт (Акматалиев.А Аалам, Адам жана Жаабарс. Б.,2006, 11-б.). 

Чыгарманы адеп окуп баштаганда эле тынымсыз турмуш шарындагы Арсендин 

жашоосу жана ак мөңгүлүү бийик тоолорду мекендеген, жаратылыш койнунда баарынан 

жогору туруп жашоо өткөрүп, кайратынан тайып бараткан Жаабарстын күнүмдүк ал-абалынан 

кабар берип башталат. Демек, мында да автор адам менен табиятты, андагы жандууну бирге 

карайт. 

Романда Жаабарс менен Арсен Саманчиндин уламыштан алынган кейипкер Сардал кыз 

менен Арсендин ашыгы болгон Элестин тагдырлары кош сызыктуу коюлат. 

Чыгарманын темасы - жашоо, өмүр, сүйүү 

Бул роман жазуучунун башка чыгармаларына эмнеси менен үндөш? Чыгармада табият 

жана анын койнунда жашаган жаныбарлардын орду чоң. Айтматовдун чыгармаларында 

жаныбарлардын образы адам образдары менен ар дайым параллел сүрөттөлөт. Ал эми идеясы 

- ар кандай терс иштерден, анын ичинде согуштардан, кыянатчылыктан, террордук 

кагылыштардан, жаратылышка аёосуз кол салуудан, табиятты бүлүндүрүүдөн оолак болуу. 

Жашоодо абийир тазалыгы менен тагдырлаш болуу, адамдардын бирин-бири сүйүү, гуманизм 

идеялары камтылган. 

Айтматовдун чыгармаларына мүнөздүү болгон сюжет түзүүдөгү көркөм ыкма болгон 

мифтик окуяларды кошуу, жаратылыш менен тыгыз байланыштуу сүрөттөө, жашоо жана 

тагдыр темасына кайрылуу болуп саналат. «Тоолор кулаганда» романында идея азыркы мезгил 

талабына ылайык ачылган. Романдагы «Колуктунун үнү» легендасы чыгарманын 

композициясында негизги мааниге ээ. Уламышта мергенчи жигит коңшу айылдын сулуусун 

жактырып калып, колуктулукка алуу үчүн баалуу аң терилерин тартуу кылып, эки айылдын 

эли чоң кубанычка бөлөнгөн той өткөрөт. Ошол учурда махабаттын күчтүү жалыны менен 

бакытка балкыган эки жаш көрө албастыктын курмандыгы болушат. Душмандык кылууну 

көздөгөндөр табиятты алай-дүлөй бороонго айлантышып кызды ала качышат. Ал эми 

мергенчи жигитке «башка бирөө менен качып кетти» деп айтышат. Намысына чыдабаган 

мерген жигит тоо таянып жок болот. Кыз болсо душмандардан аман калып качып келип, 

жигиттин жайын угуп, ал дагы тоо аралап зарлап ыйлап кетиптир. Сүйүүнүн армандуу 

аякташы жана жаш колуктунун ыйы бүгүн да бийик тоолор арасында жаңырып жүрөт деген 

уламыш берилет. Уламышта сүйүү даңкталат. Сүйүшкөн эки жашка карата адамдардын 

кыянатчылыгы сүрөттөлөт. Ошентип, уламыштын чыгармага киргизилишинин зарылдыгы 

эмнеде деген суроо туулат. Сүйүү жана ага жетпей калуу мунун баары романдагы башкы 

каарман Арсендин турмушунда, легендадагы сүйүшкөндөрдүн тагдыры менен окшоштурулуп, 

андагы каармандардын образы идеяны тереңден ачып берүүчү мааниге ээ. 

Кесиби боюнча журналист, жан-дүйнөсү чыгармачылыкка жакын Арсен коомчулукка 

жазган макалалары менен белгилүү. Анын жазган саясий курч макалалары газет-журналдарга 

байма-бай чыгып, жарыяланып турат. Ошол жазгандарынын артынан бийлик адамдары 

тарабынан ооздуктоого алынып, кысым көрсөтүлүп, жада калса жанынан үмүт этсе саясий 

макалаларды жазуудан баш тартуу боюнча алгачкы соккуларын да көрүп баштады. Ал ортодо 

Арсен сүйүү сезимине туш болду. Ал өзүнүн эң таза сезим туйгуларын опера ырчысы Самарага 

арнады. Чыгармачыл адамдардын ашыктык кезигүүлөрүндө Арсен Самарага сүйүү туралуу 
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«Колуктунун үнү» легендасын айтып берип, аны опера чыгармасына айлантууну жана сахнада 

Самаранын аткарып чыгуусун самайт. Мына ушундай күндөрдө Арсен бийлик өкүлдөрүнүн 

коркуткан кысымына алынат. Ошол күндөрдө опера ырчысы, сүйүктүү адамы Самара акчалуу, 

материалдык жактан бай адамдын колуна өтөт. Мындай абалга кабылган Арсендин жан-

дүйнөсү жанчылат, көңүлү чөгөт. Ошол эле учурда мындай күндөр тоо боорундагы Жаабарста 

да болуп жатты. Адамдар арасындагы мындай окуялардын жүрүшүндө тээ тоодогу карт 

Жаабарстын жашоосу кошо сүрөттөлөт. 

Жаабарс - бул жаратылыш, табийгат жандыгы. Жылдан-жылга саны да, түрү да азайып, 

жок болуп бараткан барстарды коргоп калуу, жаныбарларга зыян келтирбөө ар бирибиздин аң-

сезимдүү акылыбызда болсо кана?! Баалуу барс тукумунун терилери бүгүн бизнестин, 

байлыктын чеңгелинде калды. 

Жаабарс зор денелүү өз тукумунун асылы болчу. Бирок мезгил өтүп, кайраты кетип, 

күндөн-күнгө алы начарлап, жалгыз калып, эч ким бара алгыс алыс тоолорго кетүүнү самайт. 

Бирок, күн сайын тайып бараткан ахыбалынан канчалык аракеттенип, чымырканса да тоону 

ашып кете алган жок. Бул абалга туш болуп, тукум улоо кайратынан калган Жаабарстын 

ургаачысын башка барс тартып кетти. Мындай алып караганда Арсен менен Жаабарстын 

абалы окурманга өзүнөн өзү түшүнүктүү. Чыгармадагы бул көрүнүштөр аркылуу жазуучу 

коомчулукта терс иштердин басымдуулук кылып бараткандыгын айтып, инсанды тазалыкка, 

болгондо да жан-дүйнөнүн, адамдык «Мендин» тазалыгына чакырат. 

«Тоолор кулаганда» романындагы каармандар - бүгүнкү күндүн адамдары 

Жазуучунун каармандары жекелик мүнөздө, ошол эле учурда типтүү. Анын 

каармандары баштан кечирген күндөрдү, окуяларды жалпы адамзат да баштан кечирип 

жаткандай, масштабдуу. Ушундай күндөрдөн чыга албай жүргөндө Арсенге «Мерген» 

фирмасындагы тууганынын сунушу түшөт. Ага ылайык Арсенге аңчылык менен иш жүргүзгөн 

фирманын өкүлдөрү үчүн котормочу болуп берүү милдети жүктөлөт. Аңчылыкка араб бектери 

келишмек. Алар Үзөңгүлөш ашуусундагы барстарга ууга чыгууга келишим түзүшөт. Бул ишке 

кирүү менен Арсендин тагдыры оор сыноого туш болот. Айылдагы элдин арасындагы 

Арсендин Таштанафган баш болгон досторунун турмушунун оордугу алардын араб өлкөсүнөн 

келген туристтерди барымтага алуу боюнча ойду жаратат. Бул ишти ортодо Арсендин түздөн-

түз катышуусу менен ишке ашырууну көздөшөт. Бирок досторунун бул ойлоруна Арсен 

караманча каршы экендигин билдирет. Ошондо эч нерседен кайра тартбаган достору бул ишти 

баштоого жардам бербесе Арсендин өзүн өлтүрүүнү ортого салышат. Айылдаштарынын 

курчоосунда калган Арсендин психологиялык абалы, анын жашоого көз карашы террордук 

аракеттерди токтотуп, болтурбай коюуга үндөдү. Романда барстарга аңчылык кылуу үчүн 

чакырылган чет элдиктер Таштанафган сыяктуу зөөкүрлөрдүн барымтага алуу боюнча 

ойлорун жаратып, ага карата Арсендин каршы күрөшү башталат. 

Ал ортодо Арсен сүйүү отуна кабылды. Анын махабат жалыны - Элес деп күйүп турду. 

Бул жолу да Арсен Элес менен болгон жолугушуусунда «Колуктунун легендасын» айтып 

берди. Экөө мындан ары түтүн булатып жашоону чечишти. Элес - бүгүнкү күндөгү Россияга 

товар алып барып жүргөн соодагер кыздын образы. Барстарга болгон аңчылык башталышы 

менен Арсендин оюн Таштанафгандын планы түйшөлтүп жатты. Мына ушул жерде 

каармандын айланасындагы психологизм тереңдетилет. Бул аркылуу оң жол табууну автор 

Арсендин оюна коёт. Жаратылыш жандыктарына кол салбоо, эл аралык каршылыктардан аман 

сактап калуу Арсенге жүктөлдү. Демек, чыгарманын жеткен чеги - жашоо менен өлүмдүн 
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ортосунда калган Арсендин «Ала-Тоо барстарынан колуңарды тарткыла» деген кыйкырык 

сөзүнөн жана жогору тарапка ок чыгаруусунан улам чечилди. Ошол кезде Таштанафгандар ок 

атышууну баштап, натыйжада Арсен менен Жаабарска ок тийди. Бул экөөнүн өлүмү сырттан 

келген туристтерди барстардан, террордук аракеттерден сактап калды. 

Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын трагедиясы тазалыкка, адилет 

менен чындыкка болгон күрөш менен шартталат. Чыгарманын соңунда Элестин Арсенге 

болгон сүйүүсү ыйга айланып, «Колуктунун үнү» болуп жаңырып, Молоташ үңкүрүнөн анын 

сөөгүн алып кетүү менен аяктайт. Ал эми Арсен менен окшош тагдырга кабылган Жаабарс 

кайып болуп кетет. 

Чыгарма жарыяланган кийин жазуучу массалык маалымат каражаттарынын 

өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, бул романы жөнүндө: «Тоолор кулаганда» - бул 

менин жаңы эмгегим, жаңы сөзүм. Бул китеп азыркы доордогу ааламдашууну жана учурдагы 

биздин тагдырыбызды чагылдырат» -дейт. 

 

9-тема. Кептик тема: Дос кадыры.  

Достордун ортосундагы ынактык жана ынтымак шариятка ылайык туура иштерде бири-

бирине жасаган мамилелерине жараша сакталат. Ой-максат жана кыймыл-аракетинде бири-

бирине кайрымдуу боло албаган адамдардын ортосундагы достук көпкө созулбайт. 

Фктхуллах Гүлен  

Грамматикалык тема: Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм. Мезгил багыныӊкы татаал 

сүйлөм. 

Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине маани 

жана грамматикалык жактан баш ийип, анын ар түрдүү кырдаалын билгизип түзүлгөн 

сүйлөмдөрдү багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз. М: Асмандан жамгыр 

төгүлсө, жердин көркү ачылат. 

Мезгил багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билгизген сүйлөм мезгил 

багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мезгил багыныңкы сүйлөмгө качан? качантан бери? 

Качанга чейин? кайсы убакта? деген суроолор берилет.  

М: Эшикте кар жаап жатканда, үйдө тынч отура албайсың. Тоо боорунда өсүп 

турган долононун жанына басып барганда, анын мөмөсү жерге ийилип берет. 

 

 

  Ч.Айтматовдун  драмасы   «Фудзиямадагы кадыр түн”. 
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Достор Фудзияма деп атап алышкан Туу-Чокуда бир кездеги мугалими Айша 

апанын алдында адамдык абийир, достук, саткынчылык, ыйман жана ынсап, 

байлык жана бийлик тууралуу кызыл чеке болуп талашат. 

Бир убакта бирге окуп, бир чоңойгон, согушка бирге кетип, кайра аман келип, эми болсо 

кызмат орундары, кадыр-баркы бар, сыртынан караганда интеллектуалдуу деп эсептелинген 

курбулардын жолугушуусунан улам алардын ар кимисинин ой-пикирине, карманган 

принциптерине ылайык ой жүгүртүүлөрү пьесанын негизи конфлигин түзөт. 

Бүгүн жазуучунун адамдардын ички дүйнөлөрүн аңтарып чыккан "Фудзиямадагы кадыр  

"Современник" театры жана "Фудзияма…" СССРдин 50 жылдыгына карата репертуарын 

жаңыртуу үчүн ошол кездеги өлкөнүн эң алдыңкы театры катары Москвадагы "Современник" 

театры бир пьеса жазып бериңиз деп ал кездеги эң эле окумдуу жана зобололуу болуп 

жаткан Чыңгыз Айтматовго кайрылат. Жазуучу бир нече жолу баш тартып туруп алат, ал 

арада 1972-жылы жогорудагы маараке да өтүп кетет, болбой эле "современникчилер" пьеса 

доолай берет. Айтматов аларга бул чыгарманын сюжетин айтып да жиберет. "Жакшы экен, 

жазыңыз" дешет. Анан айласы кеткен Айтматов жазышууга шериктеш издей баштайт. 

Пьесанын жазылыш тарыхы. Чыгарма Айтматов тарабынан адегенде кара сөздө – повесть 

катары ойлонулган. Идеясын жазуучу Казакстандын Мухтар Ауэзов атындагы театры үчүн 

"Саманчынын жолун" казакча которуп, пьеса кылып чыккан Калтай Мухамеджановго айтып 

берет. Ал болсо бул сюжет пьесага ылайык экендигине ынандырып, драманы бири казакча, 

бири кыргызча жаза баштайт да, ортодо ой бөлүшүп отуруп, негизги вариантын орусча жазып 

бүтүрүшөт. 

Айша апа чыгармага кийин кошулган. Авторлор биринчи вариантта Айша апаны каарман 

катары пьесага кошкон эмес экен. Достордун бир кездеги мугалими, азыр эми Фудзиямада 

алардын кырды бычак диспуттарына баа берүүчү Айша апа кийин ойлонулуп табылып, кийин 

кошулган образ болуптур. 

Пьесанын басылышы. Кыргыз жазуучусунун казак драмачысы менен шериктештикте 

жазылган бул чыгармасы орусча "Восхождение на Фудзияму" деген аталыш менен 1973-

жылы чакан китепче түрүндө чыккан. Кыргызчасы 1977-жылы "Чыгармачылык сахна" деген 

жыйнакка "Фудзиямадагы кадыр түн" деген ат менен басылган. 

Жазуучунун биринчи жана акыркы драмасы. Айтматовдун көптөгөн чыгармалары 

сахналаштырылса да, жазуучу аларды пьеса катары жазган эмес, кара сөз формасындагы 

чыгармалары көбүнчө башка бирөөлөр, мисалы, режисселор тарабынан 
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инсценировкаланган. Ал эми "Фудзиямадагы кадыр түн" башынан эле сахна үчүн драмалык 

текте жазылган. Бул Айтматовдун драмалык тектеги жападан жалгыз чыгармасы катары анын 

чыгармачылык биографиясына кирип калды. 

"Современник" театрынан башталган сапар. Пьесаны адагенде буюртмачы болгон 

"Современник" театры колго тиери менен сахнага алып чыгат. Башкы режиссёру — Галина 

Волчек. Көп узабай ошол кездеги союздук республикалардын атактуу театрларынын 

репертуарларына кирет. Бул пьеса Англия, АКШ, Германия, Индия, Түркия, Норвегия, 

Швейцария, Венгрия, Япония, Болгария ж.б. өлкөлөрдө коюлат. 1975-жылы СССР менен 

"кансыз согушта" каршылашып жүргөн АКШнын Вашингтон шаарынын "Арена стейдж" 

театрында көрсөтүлгөндө, биринчи советтик пьеса коюлду дешкен. Фрунзеде Кыргыз 

мамлекеттик академиялык драма театрында 1976-жылы көрүүчүлөргө тартууланган. 

Режиссёру — Мелис Убукеев. 

Чектелген жер, ченелген убакыт. Сөз болуп жаткан пьеса мейкиндик жана мезгилдик жактан 

чектелген гана убакытта (бир суткага жетпеген) жана чөйрөдө (Туу-Чоку, же каармандар 

аташкандай Фудзиямада) гана өтөт. Негизинен кыймыл-аракетке, массовкага ылайыкташкан 

эпизоддор жок, сюжеттин өнүгүшү каармандардын сүйлөшүүлөрүнөн гана турат. 

Аталыштын сыры. Каармандар — бир кездеги классташтар Туу-Чокуга чыгат да, ал тоону 

шарттуу түрдө "Фудзияма" деп коюшат. Аны маанисин алардын бири Исабек мындай 

түшүндүрөт: "…ар бир такыба буддист өмүрүндө жок дегенде бир ирет касиеттүү Фудзиямага 

чыгып, кудай менен сырдашат экен, бу дүйнө тууралуу ой ойлоп, кылган күнөөлөрүн мойнуна 

алат имиш, бизче айтканда, кудай алдында ымандай сырын айтып, эсеп берет экен".  

 

 

10-тема. Кептик тема:  Адеп жана ыйман. 

Ыйманың болсо адамсын — ыймансыз болсон малдан жамансын. 

Ыйман – инсанды инсан кылат. Aтүгүл инсанды султан кылат. Aндай бoлсo инсандын 

негизги милдети – ыйман келтирүү менен дуба кылуу. (23-сөз) 

Илимдерин негизи, илимдердин шаасы жана падышасы – ыйман илими болуп саналат. 

(Сөздөр 749-б) 

Тагдырга ыйман келтирген адам түйшүктөрдөн кутулат. (Шуалар 260-бет) 

Рисале-и Нурдун милдети — ыйманды кубаттандырып куткаруу. (Шуалар 393-бет) 

«Ыйман — түбөлүктүү бакыттын ачкычтары». (Саид Нурси) 

Ыйман – адам баласына таандык болгон эң сонун ыйык сапаттардын бири. 

Ыйман – момун мусулмандын эң кымбат мүлкү. 
Ар бир инсан төмөнкү ынанымдарга, билгичтиктерге ээ болушу зарыл: 

 

- адепттик – ыйман билимдерге ээ болуп, өз жүрүм – турумунда адеп токтомдорун 

https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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калыптандыруу жана аларды колдоно билүү; 

- өзүнүн инсандык, адеп ахлак сапаттарын, мүнөзүн алдынкы моралдык өрнөктөргө багыттап 

калыптандыруу; 

- өзүн - өзү тарбиялоонун план – программасын тузө билуу жана реалдуу иш – аракет менен 

бекемдөө. 

- жалпы адамзаттык рухий – ыймандык дөөлөттөрдү билүү жана урматтоо; 

- улуттук нарк – насил, элдик педагогиканын көөнөрбөс салттарын жана дөөлөт– 

мурасттарын өздоштүрүү; 

- элдик салттуу диний ишенимдери менен таанышуу жана диндердин адептик – маданий 

маңызын аныктоо; 

- улуу инсандардын адептик – ыйман ойлору менен таанышуу; 

- Ата – Журттун адептик маданиятын билуу. 

 

Грамматикалык тема: Сан-өлчөм жана сыпат багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр. 

Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин кандайча, кантип аткарылыш мүнөзүн билдирген 

багыныңкы сүйлөмдөрдү сыпат багыныңкы сүйлөм дейбиз. Сыпат багыныңкы сүйлөмгө 

кантип? кандайча? кандай? деген суроолор берилет. Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн 

тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн байланышуу жолдору төмөндөгүчө: 

Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна чакчылдын –ып, 

-а мүчөлөрү жалгануу менен байланышат. Мисалы: Инкамал апай 

кыйык сала бир карап коюп, сабагын уланта берди.  

 

Тарыхый романдар. Т.Касымбековдун өмүрү, чыгармачылыгы 

“Сынган кылыч”романы. 

Дүйнөлүк адабияттын тарыхында абдан көп каармандар катышкан роман-эпопеялар 

учурайт, мисалы, Лев Толстойдун "Согуш жана тынчтык" романында 500дөй каарман 

кездешерин белгилеп жүрүшөт. Ошол каармандарды бири-бирине чаташтырып ийбей жазып 

чыгуунун өзү да гениалдуу таланттын гана колунан келет. 

"Сынган кылыч" тарыхый романын толугу менен Кыргызстандын атайын долбоорунан угуп, 

окусаңыздар болот > 

Кыргыз адабиятында мындай көп каармандуу чыгармалардын башында Төлөгөн 

Касымбековдун "Сынган кылыч" романы турат. "Сынган кылыч" – татаал, көп багыттуу, 

окуялары көп мезгилди камтыгын, көп пландуу роман. Адабият изилдөөчүлөр андагы 

каармандарды төмөнкүдөй типтештирип жүрөт: хандардын образы (Алим хан, Шерали хан, 

Худаяр хан, Мала хан, Султан Сейид хан, Насирдин хан, Исках (Болот) хан); бийлердин образы 

https://sputnik.kg/longread/20170913/1035180898/syngan-kylych.html
https://sputnik.kg/longread/20170913/1035180898/syngan-kylych.html
https://sputnik.kg/reference/20161206/1030645196/tologon-kasymbekovdun-omur-bayany.html
https://sputnik.kg/reference/20161206/1030645196/tologon-kasymbekovdun-omur-bayany.html
https://sputnik.kg/longread/20170913/1035180898/syngan-kylych.html
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(Нарбото бий, Эсенбай бий, Карабек бий, Жангарач бий, Үмөтаалы бий, Осмон бий, Абил бий); 

бектердин образы (Абдылда бек, Насирдин бек, Султанмурат бек, Ибрагим бек); аталыктардын 

образы (Нүзүп, Мусулманкул, Алымкул); даткалардын образы (Ажыбай датка, Шер датка, 

Нармамбет датка, Алымбек датка, Курманжан датка); баатырлардын, балбандардын образы 

(Алмамбет, Таш-Палван, Бекназар, Ташкалле, Эшим); айымдардын образы (Жаркын айым, 

Каракаш айым, Кундуз айым); чыккынчылардын образы (Шады-ынак, Касым миңбашы, Нияз 

кушбеги, Абдырахман); мүнүшкөрдүн образы (Сарыбай); дыйкандын образы (Теңирберди); 

момундардын образы (Мадалы, Кулкиши). 

Ошол эле кезде романдагы каармандарды турмушта жашап өткөн тарыхый инсандар 

(Шерали, Нүзүп, Мусулманкул, Кудаяр, Алымбек ж.б.), тарыхта ушул ат менен кездешпеген, 

ойдон чыгарылган образдар (Абил бий, Теңирберди, Сарыбай, Айзада, Кулкиши ж.б.) деп 

экиге бөлүп кароого болот. 

Төмөндө биз романдагы кездешкен каармандарды санап, айрымдарына кыска мүнөздөмө 

берип чыктык. 

 

11-тема. Кептик тема: 

Алай ханышасы-Курманжан датка 

1832-жылы 21 жаштагы Курманжанга адигине уруусунун бийи катары жана Кокон 

бийликтерине кызмат кылып, датка деген наам алган, элге билгилиги менен маалым Бек 

Алымбек датка кокусунан жолугуп сѳз салат, андан кѳп узабай экѳѳнүн тагдыры 

кошулгандыгы тууралуу кеп угулат. 

Ошол күндѳн баштап ,Курманжан ѳз чѳлкѳмүндѳ гана эмес, күчтүү мамлекет болуп эсептелген 

Кокон бийликтеринен иш- аракеттерине күйѳѳсу Алымбек датка менен катар аралаша 

баштайт. Курманжан күйѳѳсу Алымбек датка менен катар аралаша баштайт. Курмажан 

күйѳѳсу Алымбек датка Кокондо мамлекеттик бийлик кызмат аткарып жүргѳндѳ анын ордунда 

билгилик менен элин башкарган. Ал эми Алымбектин мамлекеттик иштеринде акылман 

кенешчи катары тынбай ѳз ойлорун ортого салып турган.  

Алымбек менен Курманжан 29 жыл бирге ѳмүр сүрүшүп, ошол кездеги аз сандуу жоокери 

болгон кайраты мол кыргыз элинин бир канатына кам кѳрүп отурушту. 1862- жылы 

Алымбекти кас душмандары Кокондо ѳлтүрүп кетишкенде, тагдырдын соккусуна мүңкүрѳп 

отуруп калган эмес. Тескерисинче, күйѳѳсунун , ѳзүнун кѳсѳмдүгү жана дипломатиялык 

жѳндѳмдүүлүгү менен Алайдын гана кыргыздарына эмес, Фергана ѳрѳѳнүнѳ данктуу 

башкаруучу катары таанылган. 

1862- жылы Кудаярды экинчи жолу такка отургузуу маалында, ага таяныч табуу ишенимде 

Ошко Бухара эмири Музаффар келет. Ал ошол мүдѳѳсүн ишке ашыруу менен бирге Алымбек 

датканын ордуна бирѳѳнү дайындап ага «датка» деген наамды ыйгарып кетүү вазипасын да 

аткарып кетүү керек эле. Бул орунга Музаффар Алымбек датканын уулу Жаркынбайды 

сунуштайт. Бул даражаны алуудан Жаркынбай караманча баш тартып, ѳз туугандары учсуз 

ойлордун түйүнун тынбай чечүүгѳ аракет жасап отурушуп, бул орунга Курманжан гана 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D1%80_%D1%85%D0%B0%D0%BD
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ылайыктуу экениндигин сѳз салышып , Музаффар улукка кеп айтышат. Музаффар эмир бирде 

Курманжанга ишенген элге, бирде анын иш билгилигине таң калып, кийинки сунушту макул 

кѳруп ,муну Кудаяр ханга билдирет. Кудаяр хан Курманжанга «датка» деген наамды ыйгарууга 

аргасыз болот. Буга чейин Орто Азия жана түрк элдеринде датка даражасын алып жургѳн аял 

тарыхта болгон эмес экен. Ал кабар элге тез таркайт. Курманжан датка ошол учурдагы орус 

тѳбѳлдѳрүнѳ да коомдук жана мамлекеттик ишмер, акылман жана билгиликтүү башкаруучу, 

элине камкоор эне катары кадыр баркка ээ катары ээкендиги менен да белгилүү болгон. 

Бекеринен аны Кауфман баш болгон орус генералдары «Алайханышасы» деп атаган эмес. 

Курманжан датка ѳз мезгилинде Россия падышачылыгынын Фергана ѳрѳѳнүндѳгү ишенимдүү 

акимдери Скобелев, Ионов, Черняев, Фон Кауфман, Духовский сыяктуу генералдар, атүгүл 

согуш министри А.Н. Куропаткиндердин урмат- сыйына арзыган. Анын акылман саясаты, 

билгичтиги, орус-кыргыз элдеринин ортосундагы куралдуу кагылышууларды токтотуп, 

тынчтыкта жашоого жол ачкан. 

 

 Грамматикалык тема:  

Орун  жана шарттуу багынынкы байланыштагы таттаал сүйлөмдөр. 

Баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билгизген сүйлөм орун багыныңкы сүйлөм деп аталат. 

Орун багыныңкы сүйлөмгө кайда? кайдан? кайсы жерден? кайсы жерде? каерде? деген 

суроолор берилет. Орун багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен төмөндөгүдөй жолдор менен 

байланышат: Багыныңкы сүйлөмдүн тутумундагы кайда? кайдан? Кайсы жерде? каерде? 

деген сөздөр болуп, баяндоочко –са мүчөсү уланып байланышат. Мисалы: Саанчы кайда 

болсо, сабаа ошол жерде. Оору кайда болсо, жан ошол жерде. 

С.Жусуевдин өмүрү, чыгармачылыгы.  

“Курманжан датка”романы. 

Сооронбай Жусуев 1925-жылы 15-майда Кара-Кулжа районуна караштуу Алай-Куу 

өрөөнүндөгү Кызыл-Жар кыштагында туулган. 

Өзүнүн туулганы жөнүндө акындын мындай саптары бар: 

Алай-Кууда дүйнөгө табылганмын, 

Ай, Күнүнүн нурларын жамынганмын.  

Так түшүнүп таалайым ырда экенин,  

Татаал жолдуу сапарга камынгамын.  

Айыл мектебин бүтөрү менен 18 жашында 1943-жылы аскердин катарына чакырылып, 

согуштун акырына чейин Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп 

кызмат өтөгөн. Майданда эки жолу жарадар болгон. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%A3%D0%A4%D0%9C%D0%90%D0%9D
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Акындын "Алдыга жүргүн, кыргыздар!" "Биз жеңишчил", "Жаркынга" деген алгачкы ырлары 

ошол кандуу 1943-жылы жаралган.  

Согуштан кайткандан кийинки 1946–1947-жылдары Совет районунун "Коммунизм үчүн" 

гезитинде жооптуу катчы болуп иштеп, 1947–1949-жылы болсо Ош мамлекеттик мугалимдер 

институтунда билим алат. Аталган окуу жайынын кыргыз тили жана адабияты факультетин 

артыкчылык диплому менен бүтүргөндөн кийин, 1951-жылы Ош облустук "Ленин жолу" 

гезитинин редакциясында бөлүм башчы болуп иштеп жүрүп, ошол эле жылы Москванын 

Максим Горький атындагы адабият институтуна өтөт.  

Аны аяктап келгенден кийин Сооронбай Жусуев 1959-жылга чейин "Ала-Тоо" адабий көркөм 

журналынын башкы редактору, "Чалкан" сатиралык журналында жооптуу катчы болуп 

эмгектенет.  

Акын 1949-жылы эле СССР жазуучулар союзуна 1949-жылы кабыл алынат. 

1960–1986-жылдары акын Кыргызстан жазуучулар союзунун аппаратында адабий кеңешчи 

болуп иштеген. 

1950-жылы алгачкы "Эмгек күүсү" аттуу ыр жыйнагы басмадан чыккандан кийин, акындын 

дагы 30дан ашык китеби өз эне тилинде, 14 китеби орус тилинде жарык көргөн. Ырлары 

казак, өзбек, украин, азербайжан, тажик тилдерине жана башка чет тилдерине да которулуп 

чыгат.  

Жусуев өзү да чебер котормочулук менен Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Абай, 

Мактымкули, Исаакян, Омар Хайам, Маяковский, Есенин, Гамзатов, Кулиев сыяктуу бир топ 

акындардын чыгармаларын кыргыз окурмандарына тартуулаган. 

Алардан бир мисал: 

Шаганэм, менин Шаганэм! 

Түндүктөн мында мен келгем 

Ай тийген буудай термелген 

Талааны айтам сага мен 

Шаганэм, менин Шаганэм. (Сергей Есенин) 

Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн 1981-жылы ал "Кыргыз эл акыны" 

наамы ыйгарылган.  
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Сооронбай Жусуевдин 70тен ашык ырларына музыка жазылган. Алардын арасында Рыспай 

Абдыкадыровдун обонуна салынган "Айтсаң боло", "Кымбатым" аттуу ырлары, Асылбек 

Өзүбековдун "Кош жылдыз", Исрадин Аманбаевдин "О, анда көктөм эле" жана башка ырлар 

бар.  

Сооронбай Жусуевдин 2003-жылы өзүнүн небересине арнап жазган "Канат менен Зарина" 

махабат дастаны орус, тажик, түрк, өзбек, кытай ж.б. тилдерге которулуп өзүнчө китеп болуп 

чыккан. 

Ал эми 1998-жылы "Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги", "Казакстандын эмгек 

сиңирген кайраткери" деген наам алат. 

"Курманжан датка" аттуу ыр түрүндөгү романы үчүн 1998-жылы акын Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон.  

Андай жанга атайы бир ат керек,  

Айрыкча ат, ардактуу ат бап келет.  

Орус айтса "Алай каныкеси" деп, 

Кыргыз айткан кыска гана "Датка" деп, — деген саптар бар ал чыгармада. 

2005-жылы Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму Сооронбай Жусуевдин 

чыгармачылык ийгиликтерин баалап, Алтын медаль менен сыйлаган.  

2007-жыл "Кыргыз Республикасынын Баатыры" деген наам ыйгарылып, "Ак шум-кар" төш 

белгиси тапшырылган. 

Акындын кичи мекени Кара-Кулжа районуна караштуу Сай-Талаа айылындагы орто мектеп 

жана Кара-Суу районуна караштуу Жар-Ооз айылындагы орто мектеп Сооронбай Жусуевдин 

атын алып жүрөт.  

 

12-тема. Кептик тема: Элдик тотемдер – бул жаратылышты урматтоо  

Кыргыздарды мусулмандаштыруу женундегу кенирирээк тарыхый маалыматтар XVI к. 

жазылган «Тарих-и Рашиди», «Мажму ат- таварих», «Жалис жана Муштадин», «Зийа ал 

Кулуб» ж. б. эмгектерде кездешет. Кыргыздар алгачкы диний ишенимдерин XVI к. чейин гана 

эмес, андан кийин да узак убакыттарга чейин карман келишкен. Осмон турктерунен чыккан 

Сейфи (XVI к.) кыргыздарды «мусулман да, капыр да болгон эмес» деп жазган. Махмуд ибн 

Вели XVII к. (XVII к.) кыргыздарды капырлар деп атап «алар ... елкеге езбектердин келиши 
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менен мусулман болуп калышы ыктымал» деген. XVII к. тенир-тоолук кыргыздарга 

жунгарлардын бир катар кол салууларынын мезгилинде кыргыздардын бир бөлүгү мусулман 

калкы жашаган Фергана ерее¬нуне жана ага тутумдаш тоолуу райондорго оошуп отурукта- 

шуусуна байланыштуу мусулман дини кыргыздарга кенири тарала баштаган. Жаны чейреде 

кыргыздар жаны динди да тез кабыл ала баштайт. Бирок Жунгар хандыгы кулагандан кииин 

кыргыздар мурдагы жашаган жерлерине кайтып келиши менен мусулмандашуу процесси 

кайрадан солгундаган. 

 

Кыргыздардын арасында ислам дининин өтө кенири таралышы Кокон хандыгынын учуруна 

туура келет. Анткени, динди таратуу Кокон башкаруучуларынын саясатынын бир багыты 

болгон. Кыргызстандын аймагындагы стратегиялык мааниси бар жайларда чептер курулуп, 

мечиттер салынып, кокондук молдолор мечиттерди тейлей баштаган. Бирок кыргыздардын 

динии турмушунда мечиттин ролу чектелген абалда болду. Анткени, мечиттер кебунче чеп 

ичинде курулуп, ал эми кыргыздар болсо алардан оолагыраак кечуп журууге аракет 

кылышкан Ошого карабастан XIX к. кыргыздар манызын терен тушунбесе да, исламдын 

негизги ырым-жырымдарын ездештуре оаштаган. Ислам угутчулеру кыргыз айылдарында 

кунуге беш убак окулуучу намазды уйретуп, айрыкча исламдын мистикалык агымынын 

(суфизм) екулдеру - эшендердин аракеттери Кыргызстандын туштук райондорунда езгече 

кучтуу болуп, Чуй ереенуне чеиин жайылтылган. Эшендер ездеру мюриддерди (суфизмдин 

жактоо- чуларын) курап, калктан зекет (мал, мулк) чогултушкан.  

Ислам динин биринчилерден болуп манап, баи жана башка башкаруучу таптын екулдеру 

кабыл алышып, андан кийин букараларга жайыл¬тылган. Ошентип, мусулмандаштыруу 

процесси узакка созулуп татаал кырдаалдарда ишке ашырган. Жаны дин элге тушунуксуз 

болгондуктан, анын эзилген катмары дин тебелдерун Кокон хандыгынын жактоочулары 

катары карап, аларга карата кастык мамиледе болушкан. 

 

 

Грамматикалык тема:  Себеп жана салыштырма багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр. 

Салыштырма багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун багыныңкы сүйлөмдөгү 

окшоштугу же, айырмачылыгы салыштыруу иретинде айтылган сүйлөмдөрдү 

салыштырма багыныңкы сүйлөм дейбиз. Салыштырма багыныңкы сүйлөмгө кандай? эмне 

болгон сыяктуу? эмне болгондон бетер? эмне болгончо? деген суроолорго жооп берет. 

Салыштырма багыныңкы сүйлөмдөгү баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм төмөндөгүдөй 

жолдор аркылуу байланышат: Багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн байланышынын эң 

активдүү жолу болгон чакчылдын –ып мүчөсү менен жасалат. 

  К.Осмоналиевдин чыгармачылыгы. “Көчмөндөр кагылышы” романы. 
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(1929–1996) 

Жазуучу Качкынбай Осмоналиев Жумгал районундагы Ак-Татыр айылында 1929-жылы 5-

мартта туулган. 

Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу. 

1941–1945-жж. Чаек колхозунун фермасында эсепчи, ошол эле колхоздо бригадир болуп 

иштеген. 

1953–1954-жж. КМУда окуп, үй-бүлөлүк шартка байланыштуу окуусун уланта алган эмес. 

1954-жылдан баштап «Кыргызстан пионери» гезитинин редакциясында, кийин «Ленинчил 

жаш» гезитинде Жалал-Абад облусу боюнча атайын кабарчы, “Жаш Ленинчи” жана “Чалкан” 

журналдарында иштеген. 1962-жылы Москвадагы М.Горький атындагы адабият 

институтунун алдындагы Жогорку курсту бүтүргөндөн кийин Кыргызстан Жазуучулар 

союзунун Нарын облусу боюнча адабий кеңешчиси болуп иш-теген. 

1957–1959-жж. Эл акыны Алымкул Үсөнбаевдин адабий катчысы болгон. 

Качкынбай Осмоналиевдин биринчи аңгемелери 1956-жылы «Ала-Too” журналына басылып 

чыккан, ал эми биринчи китеби 1958-жылы «Азаптын тагы» деген ат менен басылып чыккан. 

Качкынбай Осмоналиев 1959-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

 

13-тема. Кептик тема: Тарыхый романдар боюнча талкуу  

Грамматикалык тема:  Максат жана каршылагыч багыныӊкы байланыштагы татаал 

сүйлөмдөр. 

Баш сүйлөмдөгү ойдун аткарылыш максатын билгизген сүйлөмдү максат 

багыныңкы сүйлөм дейбиз. Максат багыныңкы сүйлөм эмнеге? эмне үчүн? эмне максат 

менен? деген суроолорго жооп берет. Кыргыз тилинде максат багыныңкы сүйлөмдүн 

колдонулушу анчалык көп өнүккөн эмес, ошого байланыштуу баш сүйлөм менен багыныңкы 

сүйлөмдүн өз ара байланышуу жолдору да саналуу гана:  Максат багыныңкы сүйлөмдөгү баш 

жана багыныңкы сүйлөмдүн байланышынын эң активдүү жолу болуп багыныңкы сүйлөмдүн 

баяндоочу буйрук ыңгайдын –сын, атоочтуктун –ар, этиштин –айын мүчөсүнөн болуп, ага 

деп деген жардамчы этиш кошулуп айтылышы болуп саналат. Мисалы: Учуп кетпесин деп, 

анын эки канатын тең кесип салдык. 

Ата-бейит. 

Ата-Бейит - саясий репрессиянын курмандыгы болгон адамдардын сөөгү коюлган жер. 

Бул жерде (Бишкек шаарынан 30 км түштүк тарапта, Чоң-Таш айылынын жанында) 1938-ж. 5- 

ж-а 8-ноябрдын түнүндө 138 киши атылып, кыш бышыруучу чакан заводдун эски мешине 

көмүлгөн. Алардын катарында Кыргызстандын 20-30-жылдардагы көрүнүктүү саясий, 

мамлекеттик ж-а коомдук ишмерлери - Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул 

Айтматов, Хасан Жээнбаев, Эркинбек Эсенаманов, Мурат Салихов, Султанкул 

Шамурзин, Иманаалы Айдарбеков, кыргыз адабияты м-н искусствосунун көрүнүктүү 

өкүлү Касым Тыныстанов ж. б. болгон. Бул массалык атуу м-н жашырын көмүү 90-жылдардын 

башына чейин жашырын сыр катары сакталып келген. Алардын белгисиз бейити тууралуу Таш-

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80_%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ky.wikipedia.org/wiki/5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B5%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB_%D2%AE%D1%81%D3%A9%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D3%A9%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF_(%D0%96%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BF)
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC_%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%83%D1%83
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Төбө айылынын тургуну Бүбүра Кыдыралиева (тарыхый чындыкты калыбына келтирүүгө 

салым кошкондугу үчүн ал «Эрдик» медалы м-н сыйланган) баяндаган. 1991-ж. 12-июнда 

сөөктөрдү казуу башталып, июль айында аяктаган. Алардын айрымдарынын чөнтөктөрүндө 

сакталып калган айыптоо бүтүмү, ошондой эле Кыргызстан мамлекеттик коопсуздук 

комитетинин ж-а СССР мамлекеттик коопсуздук комитетинин архивдериндеги материалдар б-

ча атылгандардын кимдер экендиги такталып чыккан. Текшерүү көрсөткөндөй, коюлган 

күнөөлөр негизсиз болгон, «мойнуна алган билдирүүлөрү» адам чыдагыс кыйноо жолу м-н 

алынган. Аларды кайра көмүүнү уюштуруу ж-а элесин түбөлүккө калтыруу максатында 

өкмөттүк комиссия түзүлгөн. 1991-ж. 30-августта Бишкекте аза күтүү митингиси болуп, андан 

соң репрессиянын курмандыктары алгач көмүлгөн жайга жакын жерге ариет-аза күтүү аземи 

м-н коюлган. Алар коюлган жер Ч. Айтматовдун сунушу м-н «Ата-Бейит» деп аталган. Жумурай 

журтка белгилүү болуп калган бул ыйык жайга Ата-Бейит мемориалдык комплекси курулган 

(эстелик 2000-ж. 14-июлда ачылган, комплекстин архитектору К. Алыкулов).  

 

14-тема. Кептик тема: Кыргыз элинин конок күтүү салты 

 Грамматикалык тема: Аралаш татаал сүйлөм. Тең байланыштагы жана багыныңкы 

байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн белгилери болгон сүйлөмдөрдү аралаш татаал 

сүйлөм дейбиз. Мисалы: Душман жеңилип, согуш аяктаганда, алдастаган дүйнө тымтырс 

боло түштү да, мурда согуштун кызуусу менен анча байкалбаган нерселер ошондо элдин 

жүрөгүн бир сыйра кансыратып алды, анткени жеңиш олжо алып келген жок, ал майрам 

болуп да келген жок, ал бизге согуштан аман калган жоокерлердин сүрдүү кейпинде нечен 

жолдор басып, таманы жешилген солдат өтүгүн кийип келди 

Т.Үмөталиевдин чыгармачылыгы. 

Акын Темиркул Үмөталиев Жаңы-Жол районунда караштуу Тоо-Жар айылында 1908-

жылы туулган. 1925-жылы Темиркул Ак-Суудагы жетим балдар үйүндө тарбияланып, 1929-

жылы Жалал-Абаддагы педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Ноокат районунда эки жыл 

мугалим, кызыл үйдүн башчысы жана райком комсомолдун бөлүм башчылык кызматтарын 

аткарган. 

           1928–1929-жж. техникумда окуп жүргөндө Үмөталиевдин кабарлары «Ленинчил жаш», 

«Кызыл Кыргызстан» гезиттерине үзбөй чыккан. 1931-жылы Фрунзеге келип, обком 

комсомолдун аппаратында бөлүм башчы, 1934–1935-жж. Араван МТСинде саясий бөлүмдүн 

начальнигинин комсомол иши боюнча жардамчысы. 

1946–1953-жж. «Ала-Тоо» журналында башкы редактор, 1974-жылдан китеп сүйүүчүлөр 

коомунун башкармасынын төрагасы болгон. 

Т.Үмөталиевдин ырлары 1930-жылдан тартып басма сөз беттеринде чыга баштаган. «Баатыр» 

аттуу поэмасы 1944-жылы жарык көргөн. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BE
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA_(%D1%88%D0%B0%D0%B0%D1%80)
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D1%8B%D2%A3%D0%B3%D1%8B%D0%B7
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3%D1%8B-%D0%96%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE%C2%BB_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1


167 
 

Т.Үмөталиев Пушкиндин, Маяковскийдин, Тихоновдун, Янка Купаланын, Турсун-Заденин 

чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

Т.Үмөталиевдин чыгармалары орус, украин, өзбек, казак ж.б. элдердин тилдерине 

которулган. Т.Үмөталиев 1934-жылдан СССР Жазуучулар Союзуна мүчө болгон. 

1968-жылы «Кыргыз Эл акыны» деген наам алган. 

1982-жылы «Too гүлдөрү» аттуу китеби үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. 

Ленин, «Эмгек Кызыл Туу», «Кызыл жылдыз», «Ардак белгиси» ордендери, «Кавказды 

коргогону үчүн», «Будапештти алганы үчүн», «1941–1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик 

согушта Германияны жеңгендиги үчүн» медалдарынын ээси. 

 

2-курс 4-семестр. 

1– сабак 

 

Кептик тема: Кыргыз Республикасынын бюджет системасы 

Грамматикалык тема:  Кеп маданияты жөнүндө түшүнүк. Кыргыз тилинин кеп байлыгы 

Кыргыз адабияты: С.Эралиевдин лирикалары 

 

Кыргыз Республикасынын бюджет системасы 

 

Бюджет системасы мамлекет бийлигинин бардык деңгээлиндеги бюджеттердин 

жыйындысы, аларды иштеп чыгуу тартиби, кирешелер бөлүгүн түзүү методдору, чыгымдар 

бөлүгүн түзүү тартиби болуп саналат. 

Кандай гана өлкө болбосун анын бюджет системасын мамлекеттик жана 

админстративдик-аймактык түзүлүшү аныктайт. Унитардуу (жекече) мамлекеттерде бюджет 

системасы эки звенодон турат: борбордук бюджет жана жергиликтүү бюджеттерден турат, ал 

эми федеративдүү мамлекеттерде үч звенодон: борбордук бюджет, федерация мүчөлөрүнүн 

бюджети жана жергиликтүү бюджеттерден турат. 

Кыргыз Республикасынын бюджети эки звенодон: мамлекеттик 

(консолидоцияланган) республиканын бюджетине кирген өз алдынча республикалык жана 

жергиликтүү бюджеттерден турат. 
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Республикалык бюджет – Кыргыз Республикасынын өкмөтү ишке ашыра турган 

кирешелери жана чыгашалары көрсөтүлгөн мамлекеттик бюджеттин составдык жана 

маанилүү бөлүгү. Ал республикалык мыйзам статусун алган, Жогорку Кеңеш бекиткен 

мамлекеттик негизги финансы планы болот. Республикалык бюджет аркылуу өлкөнүн 

экономикасын өнүктүрүү  үчүн мамлекеттик иретке салуу жана Кыгызстандын аймагында 

социалдык саясатты ишке ашыруу үчүн финансы ресурстары мобилизацияланат 

Жергиликтүү бюджеттер – Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын  бир 

бөлүгүн түзөт. Ал жергиликтүү башкаруу органдарынын ишкердигинин финансылык негизи 

болот. Рынок экономикасынын шартында жергиликтүү бюджеттер республикалык бюджет 

сыяктуу эле региондордун социалдык жана экономикалык өнүгүүсүндө негизги орунду ээлейт. 

 

(Кыргыз Республикасынын финансысы / С.А.Турсунов ж.б.  – Б.; 2004, – 194-б.) 

 

Текстке карай тапшырмалар: 

1. Текстти окуп түшүнгүлө 

2. Текстке карай суроолорду түзгүлө. 

3. Кыргыз Республикасынын бюджет системасына кандай өзгөртүүлөр 

киргизилди? 

4. Бюджеттин таңсыктыгы деп эмнени түшүнөбүз? 

5. Быйылкы жылдын бюджетинин таңсыктыгы канча? 

6. Жергиликтүү бюджет кайсы булактардан толтурулат?  

 

Кеп маданияты жөнүндө түшүнүк 

 

Кыргыз эли адабий-маданий кенчтерин (даанышман ойлор, тарыхый санжыралар ж.б) түзүүдө 

сөз өнөрүн ийкемдүү каражат катары пайдаланышып, ага билгичтик жана устаттык менен 

мамиле жасашкан. 

Кеп маданияты - бул термин, негизинен, сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин, 

сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, нормаларын изилдеген 

илимдин аталышын туюндурат.  

1. Объективдүү тарыхый көз караш боюнча, Кеп маданияты – тигил же бул доордо жашаган 

коомдун кебинин ал-акыбалын изилдеген филологиялык илимдин бир бөлүгү.  

2. Нормалаштыруу, теске салуу (регуляциялоо) көзкарашы боюнча, Кеп маданияты – 

адамдардын ортосунда пикир алмашууну канааттандыруу үчүн тилди колдонуунун эрежелери, 
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өбөлгө – принциптери жөнүндөгү филологиялык илимдин бир тармагы. Т.а., Кеп маданияты – 

бул кептин нормативдүүлүгү.  

Кеп маданияты сүйлөшүүнүн коммуникативдик сапаттарынын жыйындысын, системасын 

изилдөөчү илим деген да көз караш бар. (Б.Н.Головин, С.Ж.Мусаев). Сүйлөшүүнүн 

коммуникативдик сапаттарына: анын тууралыгы, тазалыгы, түшүнүктүүлүгү, образдуулугу, 

адептүүлүгү, орундуулугу, таасирдүүлүгү кирет. Кеп маданияты мына ушул маселелерди 

изилдейт. Кеп маданияты адамдардын сүйлөшүү маданиятын жанa алардын жалпы эле 

маданиятын, адеп-ахлагын, ички жан дүйнөсүн өнүктүрүү максатын көздөйт 

Тил – пикир алышуунун куралы катары адамзат коомуна гана мүнөздүү көп кырдуу, купуя 

сырдуу кубулуш. Бирок ошондой болсо да тилдин калыптанышына, өнүгүп-өркүндөөсүн, 

коомдук милдет аткаруусун тескеп, ага аң-сезимдүүлүк, акыл-эстүүлүк менен жигердүү кам  

көрүү, таасир этүү маселеси эч качан көмүскөдө калбаш керек. Кептин коммуникативдик 

сапаты дегенде сүйлөгөн сөзүбүздүн, жазган жазуубуздун тууралыгы, тактыгы, тазалыгы, 

байлыгы жагдайында, ал эми коммуникативдик максаттуулугу дегенде кеп-сөзүбүздүн 

конкреттүү жагдай-шарт, кырдаал-чөйрөнүн талабына ылайыктуулугу жагдайында сөз болушу 

мүмкүн. Кеп маданиятына тиешелүү маселелер кыргыз тилинде «тил маданияты», «сөз 

маданияты» деген терминдик атоолордун колдонулушу аркылуу берилип жүрөт. Өз ара 

маанилеш түшүнүктөр болгону менен, булардын бири-биринен айырмасы да жок эмес. Кеп – 

бул оозеки же жазуу түрүндө ишке аша турган конкреттүү текст, б.а. тилдин тикеден-тике текст 

аркылуу берилиши, жүзөгө ашырылышы (реализацияланышы). Кеп тилдин жаралып-

калыптанышын шарттайт жана өзү ошол тил аркылуу жашайт. Тил бир эле учурда кептин 

туундусу жана кеп казына-кенчи, кампасы. «Тил – кепте жаралып, кеп аркылуу жашаган жана 

кеп сыноосунан өткөн каражаттардын системасы» (Смирницкий, 1954; Звегинцев, 1971) Кеп – 

сүйлөшүүнүн жогорку маданияттуулугу адамдын жалпы маданиятынын бир бөлүгү, бир 

формасы катары анын жан дүйнө байлыгынын, руханий маданиятынын, жалпы 

маалыматтуулугунун (кругозор) жогорку деңгээлин, эне тилге карата урматтоосун, ой жүгүртүү, 

аң-сезим маданиятын айгинелейт. Кеп маданияты адамдын ойлоо маданияты менен тыгыз 

байланышкан. Кеп маданиятынын негизги каражаты – белгилүү бир тилдик нормага баш ийип, 

ошол норманын эреже- мыйзамдары, талап-көрсөтмөлөрү аркылуу коммуникативдик милдет 

аткарып, элдин эчендеген мезгил аралыгындагы тарыхый-маданий традициясын (салтын), 

тажрыйбасын, дүйнө таанып-билүүсүн, сөз устат-чеберлеринин, ак таңдай чечендеринин, 

акын-жазуучуларынын, элдин чыгармачыл ийгиликтерин чогултуп, кайра аларды элге 

тартуулоо мүмкүнчүлүгүндө турган оозеки жана жазма формасы өнүккөн улуттук адабий тил, 

анын стилдик жиктелүүлөрү. Кеп маданияты проблемасы лингвистикалык түшүнүк катары 

адабий тилди өздөштүрүү, негизинен, эки баскыч аркылуу ишке ашаарын шарттап, ал 

төмөнкүдөй белгилер аркылуу аныкталаарын көрсөтөт: биринчиден, айтылган, жазылган 

сөздүн тууралыгы; экинчиден, айтылган, жазылган кеп-сөздүн мыктылыгын анан 

маданияттуулугун айгинелеп көрсөтүүчү негизги баскычтар болуп саналат.  
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Кеп байлыгы. Кеп-сөз байлыгы – сүйлөгөн сөзүбүз, айткан кебибиз биздин коммуникативдик 

сапатын көрсөтүүчү, кеп маданиятын айгилелөөчү негизги талап-белгилердин бири. Кеп 

байлыгы жөнүндө айтканда тилдин жалпы байлыгы менен бирге, тигил же бул жеке адамдын 

активдүү лексикасы, сөздүк кору жөнүндө да кыскача айтып кетүү зарыл. Анткени тилдин 

система катары коомдук-социалдык функция аткарышы тигил же бул жеке адамдын кеп-

сөзүнө, анын лексикасына, сөздүк корунун байлыгына, кырдаалга жараша ылайыктуу кеп-сөз 

колдоно билүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болот да, бул кеп маданиятын арттыруунун, 

көтөрүүнүн ал-абалына түздөн-түз таасир этет. Жеке адамдын сөздүк кору, 

кепбайлыгынынкалыптанышыадамдынкоомдогупрактикалыкиш-аракети, ишмердиги 

аркылуу шартталып, алды менен, анын эне тилге карата болгон ыйык сүйүүсү, астейдил 

мамилеси, жалпы маданияты, маалыматтуулугу, билими, дүйнөгө болгон көзкарашы, таанып-

билүү мүмкүнчүлүгү аркылуу аныкталат жана тикеден-тике ушул жагдайларга көз каранды 

болот.  

 

Сөз кадыры 

Жакшы сөз сүйкүм угулат, 

 Жакшы адам сөзгө жыгылат. 

Жакшы сөз күндөн жылуураак.  

Аралбай акты, караны,  

Жакшы адам сөзгө түшүнөт, 

 Тамтаңдап ойду, талааны.  

Тажатат сөзгө түшүнбөй,  

Адамдын арсыз - жаманы. 

 Картаңбы, жашпы, балбаны,  

Таанылат сөздөн абалы.  

Сездерге маани берчү экен, 

 Байкаса ата-бабаны!  

Алардан калды көп макал, 

Баарысы алтын сөз макал 
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. Карасаң бурөө, мындай дейт:  

«Карынын сөзүн капка сал». 

 Бул сөздү угуп жүргөн сөз, 

 Барыбыз кулак түргөн сөз, 

 А бирок кайдан чыкты экен,? 

 Мынчалык өмүр сүргөн сөз. 

                                             Ж.Сыдыков 

 

Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү, чыгармачылыгы, лирикалары 

 

Поэзия дүйнөсүнө салмактуу салымын кошкон Кыргыз Эл акыны, Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сүйүнбай Эралиев 1921-жылдын 15-октябрында Талас 

облусунун Үч-Эмчек айлында жарык дүйнөгө келген. 

Апасы Разия башкага эмес, өз балдарына өйдө карабаган мүнөзү жумшак, алпейим 

киши эле. Атасы Эралы дагы ошондой эле жөнөкөй колхозчу, бирин-эки жылкысы, уй, кою 

бар, өз оокатына камкор болчу. Негизги кесиби – саяпкерлик эле. Күлүк таптап, чоң 

мелдештерге байгеге чыгарып, ошол чөлкөмдө бир топ кадыр-барктуу эле.  

Сүйүнбай Эралиев чыгармачылык ишин Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 

баштаган. Согушта жарадар болуп, 1944-жылы армиядан кайтып келгенден кийин ал 

"Сталиндик жеңиш", Талас облустук "Лениндик туу" гезиттеринде иштеп жүрүп, ыр жазуусун 

улантат да, 1949-жылы "Биринчи жаңырык", 1950-жылы "Тууган жер" аттуу жыйнактарын 

жарыкка чыгарат. 1944–1951-жылдары Талас облустук "Лениндик туу" гезитинин жооптуу 

катчысы, "Кыргызстан пионери" гезитинин жооптуу редактору, 1959–1965-

жылдары Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармалыгынын катчысы, 1965–1967-

жылдары Москвадагы Жогорку адабияттык курстарда угуучу, 1967–1984-ж.ж. Жазуучулар 

союзунун башкармалыгынын адабий кеңешчиси, 1984-жылдан Кыргызстан Жазуучулар 

союзунун кыргыз акындарынын ассоциациясынын президенти болгон. 

Ырлары 1939-жылдан баштап жарыялана баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы 

"Биринчи жаңырык" деген ат менен 1949-жылы жарык көргөн. 

Сүйүнбай Эралиев кыргыз поэзиясында биринчи болуп эркин ыр формасын 1966-жылы 

жазылган "Жылдыздарга саякат" поэмасында чеберчилик менен пайдаланган. 
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Акын Уитмендин, Тагордун, Турсун-Заденин, Твардовскийдин чыгармаларын кыргыз 

тилине которгон. Ошондой эле өзүнүн чыгармалары көп тилдерге которулуп, "Жылдыздарга 

саякат" поэмасы 1967-жылы Югославияда басылып чыккан. 

60-жылдардан кийин бир катар лирикалык, публицистикалык поэмаларды жазды. 

Алардын ичинен "Жылдыздарга саякат", "Атам, жерим жана мен", "Жол", "Космос поэмасы", 

"Ак жыттар", "Кыргыз жаны", "Кесир инсан" поэмалары мазмуну жана формасы жагынан 

мыкты жазылган. Ал эми "Ысык-Көлдө эмне бар? " деген ыры 1974-жылы жазылган. Автор 

анда Ысык-Көлдө эмне бар деген суроону коёт да, анан өзү жооп бере баштайт. Күн, суу, кум, 

ак куу бар экендигин эскертип келип, анан ошол ак кууларга окшоп алыстан учуп келип 

сулуулардын сууга түшүп, кумга жатканына окурмандын көңүлүн бурат. 1959-жылы жарык 

көргөн "Ак Мөөр" поэмасынын баалуулугу – элдик оозеки чыгармачылыкка кайрылып, аны 

кайрадан асылдык катары окурмандарга жеткирүүдө жаңыча мамиле кылгандыгында, көркөм 

сөз каражаттарын колдонууда, терең психология менен курч драматизмде, философиялык ой 

жүгүртүүлөрдө, лирикалык чегинүүлөрдө, эпикалык параллелизмде, табиятты көркөм 

сүрөттөөлөрдө Ак Мөөрдүн татаал тагдыры аркылуу кыргыз элинин бүтүндөй бир доорун, 

патриархалдык-феодалдык, социалдык ички карама-каршылыктарын, өнүгүш 

тенденцияларын, салт-санаасын, аң-сезимин ачып бергендигинде. Бул өз убагында кыргыз 

поэзиясындагы чоң окуя болгон. Бул поэманын чыгышы Эралиевдин нагыз акындык жүзүн 

көрсөтүп, кыргыз поэзиясына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. Поэманын ритмикасы, 

поэтикалык ыкмалары, уйкаш системасы жана башкалар жаңылык тартуулап, бүтүндөй 

кыргыз акындарын өзүнө тарткан. Андан кийин "Түнкү сыр" (1960), "Уяң жылдыздар" (1962), 

"Поэма о любви" (1962), "Күндөр" (1964), "Жайында" (1966), "Жылдыздарга саякат" (1966), 

"Упрямая красавица" (1966), "Өмүрлөргө саякат" (1967), "Жол" (1969), "Сан тоолор" (1971), 

"Каркыралар" (1972), "Кыргыз жаны" (1974), "Айыл ырлары" (1976), "Тандалмалар" (1978, 

1981, 1983, 1991), "Биздин суулар" (1980), "Избранное" (1981), "Кыштак кечтери" (1985), 

"Кызгылт багымдат" (1987), "Дүйнө" (1991) сыяктуу бир топ чыгармалары жарыкка чыккан. 

Эралиев кыргыз адабиятындагы мурдагы көлөмдүү поэзиялык чыгармалардын көбүнө 

мүнөздүү карандай баяндоо, турмуш көрүнүштөрүн натуралистче тизмектей берүү, жадатма 

прозаизм, дидактизм жана схематизм сыяктуу терс белгилерден кол үзүп, окуянын 

динамикалуу өнүгүшүнө, баяндоонун экспрессиялуулугуна, ыр саптарынын мукамдуу жана 

картиналуу болушуна жетишкен. Ошондой эле өзүн чоң табият сүрөтчүсү пейзажист катары 

да көрсөтө алган. Эралиев салттуу поэзияны аземине келтирип чегелей билген, эркин ырдын 

поэтикалык ойго, анын мазмунуна кыт куйгандай төп келип, чырайына чыгарып турган 

формасын тапкан. Аны кыргыз ырынын табиятына кынаптап кыйыштырган. Көркөм 

ыкмалардын, поэтикалык жалпылоолордун бийик деңгээлине батылдык менен көтөрүлүп 

чыккан. 

Жерди сүйүү, аны менен киндиктеш сыяктуу ажыралгыс сезимде жүрүү, ошону ойлоп, 

ошол сезим менен жашоо идеясы акындын айыл жөнүндөгү ырларынын негизги мазмунун 

түзгөн. Ал эми "Менде сүйүү көп болду" ырында: 

Менде сүйүү көп болду, 

Баары эскирип түгөндү. 
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Кемиткеним жок жалгыз, 

Жерди гана сүйгөндү, — деп жерге болгон сүйүүсүн даңазаласа,  

 

"Мен — тоолордун уулумун" ырында мындай дейт:  

 

Калети жок мага койгон доолордун: 

Мен уулумун көк мелжиген тоолордун. 

Моюнга алам, бир ыптамда тоо турса, 

Анда менин дүйнөм толук болорун.  

Азыркы кездеги айыл турмушунда болгон өзгөрүүлөр, жаратылыштын ажайып 

көрүнүштөрү, айыл адамдарынын жаңырган ой-пикирлери, кулк-мүнөздөрү акындын 

ырларында даана чагылдырылып, көбүнчө лирикалык каармандын ой-толгоолору аркылуу 

берилет. Айылдык кыз-келиндердин, жигиттердин сүйүү мамилелерин билдирмек болгондо, 

автор кээде фольклордук традицияны ыктуу колдонуп, айыл жаштарына ылайык аларга элпек, 

музыкалуу поэзияны тартуулайт.  

Бардык жан-жаныбарлар дүйнөсүндө энедей камкор, мээнеткеч, мээримдүү жан жок. 

Канаттуу куштар балдарына капкайдан жем ташып келип багып чоңойтот. Ал эми адам баласы 

тогуз ай эненин курсагында, андан кийин ак сүтүн эмип чоңоюп, өмүр бою анын көзөмөлүндө, 

камкордугунда болот. Эне үчүн алтымыш жаштан ашкан урпагы деле бала бойдон тургандай 

сезилет. Эненин ушул турпатын, анын эң ыйык, улуу жана башка асыл сапаттарын даңазалап, 

байыртан бери эле акындар сөз чүйгүнүн ага арнап келет. Ошолордун бири катары акын 

Сүйүнбай Эралиев да энеге өзүнүн мыкты ырларын арнады. Анын "Эне" деген ырында мындай 

дейт: 

Дүлөй болуп калса да үнүңдү угат, 

Сокур болуп калса да сени көрөт. 

Сен жок болсоң таптакыр калып куурап, 

Сен келгенде алгансыйт кайра төрөп. 

Күтсө болот энеден укмуш жорук: 

Мүмкүн болсо сен үчүн турмак ооруп, 

Ал гана эмес: "Муну кой, мени алгын" — деп, 

Ажалга да бармак ал сени коруп. 

Биз бүткөнбүз эненин боор этинен, 

Бизге бөлүп берген ал жарты жанын. 

Бирок кантип кутулуп мээнетинен, 

Кантип актап келебиз карызын анын. 

 

Чернобылдагы трагедия тууралуу сандаган эмгектер, макалалар, көркөм чыгармалар 

жаралды. Кыргыз поэзиясында бул окуяга байланыштуу Эралиев "Кесир инсан" поэмасын 

жазды. Поэма акындын 1989-жылы жарык көргөн "Дүйнө" деген ыр китебине киргизилген. 

Анда Чернобыль атом электростанциясындагы авариянын адамды кырып салуучу эбегейсиз 

күчүн жазган.  
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Акындын жалпы кыргыз тилинде 36, орус тилинде 20, башка тилдерде 4 китеби жарык 

көргөн. 

Эралиевге "Күнгө эстелик", "Жаркыраган ашуу" аттуу орусча ыр китептери үчүн 1981-

жылы Александр Фадеев атындагы медалдын ыйгарылышы анын чыгармачылыгын бүткүл 

Союзга таанымал болушунун айкын далили болгон эле. 1948-жылдан СССР Жазуучулар 

союзунун мүчөсү, 1974-жылы "Кыргыз Эл акыны", 1986-жылы "Кыштак кечтери" аттуу китеби 

үчүн (1985-жылы басылып чыккан) Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы Мамлекеттик 

сыйлыгын алган. 

1998-жылы Казакстандын адабият жана өнөр тармагындагы Эл аралык Жамбыл 

атындагы сыйлыгы ыйгарылган. 

2000-жылы кыргыз жана казак элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор 

салымы үчүн Казакстан Республикасынын "Алтын көпир" аттуу Эл аралык сыйлыгы берилген. 

"Элдердин достугу" ордени; Улуу Ата Мекендик согуштун биринчи даражадагы 

ордени; III жана I даражадагы Манас ордендери, Ардак грамоталар жана көптөгөн медалдар 

менен сыйланган. 

2006-жылы "Кыргыз Республикасынын Баатыры" деген ардак наам берилген. 

Анан калса бул турмуштун оошу менен кыйышы, жарыгы менен караңгысы тууралуу 

Сүйүнбай аганын жазган мындай бир ыры бар эле: 

Кире тартып жер которгон кербендей, 

Турмуш көчү жүрө берет турбайбы. 

Ар-ар кимге энчи кылып бергендей, 

Алмашылып бирде шаттык, бир кайгы. 

Аттиң, арман, кыска кылып көктөмүн, 

Аз жашатып койгон адам баласын, 

Кайсы күнү өмүр бизден кеткенин, 

“Жалп” өчкөнүн байкабай да каласың... 

Сүкөбүз да арабыздан ошентип кетип, Аалыкенин бир жолку сөзү менен айтканда, 

заматта ак булутка айланып, “бууланып” кетти. Ырас, акын агабыз армансыз эле жашады, 95 

жашка келип, жүзгө бет бурган кезде, өзү айткандай, “жер которгон кербен” сыңары келгис 

сапарына кетти. Бирок артына чоң руханий дүнүйөнү калтырып кетти. “Ак мөөр” менен “Көк 

сулууну”, “Жылдыздарга саякат” менен “Жолду”, “Кошой коргон” менен “Уяң жылдыздар” 

сыяктуу поэмаларды, орус акыны Александр Твардовскийдин “Василий Теркин” деген 

классикасынын кыргызчасын, америкалык улуу акын Уолт Уитмендин “Жалбырактар” деген 

ыр китебин, Шиллердин “Мария Стюартын” эне тилибизде сүйлөтүп туруп кетти. 

Байдылда Сарногоев таамай айткандай, “суу төгүлбөс боз жорго” Сүйүнбай акын 

жанынан бир карыш жылбаган Альбина апанын артынан, кеминде кырк жылдай куштай 

кылып багып, жакасына кир жугузбаган байбичесинин артынан тиги дүйнөгө кете берди. А 

эгер Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтсак, кыргыз адабиятында жаңы кыйырды ачкан, 

“Жылдыздарга саякат” поэмасы менен кыргыз поэзиясында эстетикалык төңкөрүш жасаган, 

ошентип жаңы адабий доордун - модернизмдин, дагы тактап айтсак, “күмүш доордун” 

көшөгөсүн ачкан, артынан жоон топ шакирттерин ээрчиткен Эралиев агабыз адабий 

тарыхтын дагы бир маанилүү беренеси катары түбөлүктүүлүктүн төрүнө кетти. 
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Албетте, жаңы эле көзү өткөн кишинин, айрыкча Сүйүнбай Эралиев сыяктуу залкар 

акындын жасаган иштерин, чыгарган китептерин, адабият тарыхындагы маанилүү ордун бир 

сөз менен мүнөздөп берүү өтө оңой жумуш эмес. Ошондой болсо да “Жылдыздарга саякат” 

(кийинчерээк аны жөн гана “Жылдыздарга” деген ат менен китептерине киргизип жүрдү) 

поэмасынын авторун, баш-аягы 40тан ашуун китеп чыгарып, нечен котормолорду жасап, 

жогоруда айткандай, адабиятта, айрыкча поэзияда төңкөрүш жасаган, чоң адабий секирик 

жасаган акындын эң кеминде 70 жылдык чыгармачылык жолун адабиятыбыздагы абдан 

салмактуу жана баасы жогору бөлүгү деп айтсак туура эле болот го. 

Сүйүнбай ага ошол 70 жылдык чыгармачылык жолун дүйнөлүк экинчи согуштун учурунда, 

башкача айтканда, 1944-жылы баштады, алгачкы ырларын ок кечип, кан кечип жүрүп жазды. 

Бактысы бар адам экен, согуштан туулуп өскөн Таласына аман-эсен кайтып келди. 

Келери менен гезит-журналдарда алгачкы ырларын жарыялады. Ошентип жүрүп биринчи 

китебин 1949-жылы чыгарды, ал эми 1967-жылы кыргыз поэзиясында этаптык мааниге ээ 

“Жылдыздарга саякат” аттуу атактуу поэмасын жазып, адабий турмушта башта кездешпеген 

дүрбөлөңдү салды. Адеп окуганда, ким да болсо бул поэманы таң калуу менен, керек болсо 

“Бул эмне деген чыгарма?” дегендей суроо менен окуду. 

Мактагандарга караганда сындагандар, жатыркап кабыл алгандар, атүгүл Сүйүнбайдын 

деги дени-карды соо беле дегендер да көп болду. Кийин барып, жаңылык деген, жаңы жөрөлгө 

деген, новатордук деген ушул турбайбы деп түшүнүп жүрүштү. Чынында да Эралиев - чоң 

акын, чоң мастер, адабияттын алдыңкы сабында көч баштаган калемгер деген наам ошентип 

жаралган эле. Азыр эми ал поэма эч кимди таң калтырбайт, тек гана кыргыз адабиятынын бир 

маанилүү классикасы, модернизм доорунун алгачкы карлыгачы, артынан модернист 

акындардын бүтүндөй тобун ээрчиткен чыгарма катары тарыхта калды. 

Ар кандай жаңы нерсе адегенде өгөйлөнүп кабал алынып, анан бара-бара көнүмүшкө 

айланып кетет эмеспи. Ошол сыңары акындын 1960-жылдардагы чыгармачылык изденүүлөрү 

баары бир окурмандардын, айрыкча сынчылардын жогорку баасына арзыды. Азыркы күндө 

Сүйүнбай Эралиев ачкан көркөм дүйнөлөр, айрыкча ак ыр, уйкашсыз ыр эч кимге деле 

жаңылык эмес, ал тургай, баарыбыз үчүн табигый нерсе. Баса, Сүкө тууралуу таланттуу 

акыныбыз Байдалда Сарногоевдин “Мидинге кат” деген тамашалуу чыгармасында мындай 

деген саптары бар: 

Сүйүнбөй иниң - ал да өстү, 

Суктана карап ай, көктү. 

Жылдызга кылып саякат, 

Жылдыздан көрүп ал көптү, 

Уйкашсыз ырдан баар таппай, 

Уйкаштуу ырга кайра өттү. 

Адегенде уйкашсыз — 

«Ак ырды» Сукең баштады. 

Кээ бирөө аны туурайм деп, 

Келесоо боло жаздады... 

Чынында да Сүйүнбай Эралиев ак ырдын да, салттуу ырдын да данегин чаккан, 

асемин ашырган зор устат эле. Байдылда Сарногоев айткандай, Сүкө тез эле баягы ыргактуу 
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ырларга, кыргыз силлабикасына катып келди. Бул жакта да нечен бир ыр берметтерин 

жаратты. 

Акты жылдар, өттү баштан далайлар, 

Кайдасыңар, бизди окуткан агайлар? 

Кайдасыңар, бирге окуган курбулар, 

Ал кездеги жашыл жылдар, ак айлар? 

Бирге келип, анан кетти тарап из, 

Алыс болду, жакын болду арабыз. 

Барган сайын жылдын саны көбөйүп, 

Барган сайын биз азайып барабыз. 

Мезгил артка жыла түшүп бир азга, 

Биз олтурсак анда олтурчу класста?.. 

Алыс кеткен ошондогу күндөрдөн, 

Калды жалаң эскерүүлөр мураска. 

Эскерүүлөр! Эскерүүдө көп кызык. 

Силер башка, мен да башка бу чакта. 

Бирок силер баштагыдай көзгө ысык, 

Мен баарыңды кысар белем кучакка! 

Бул ыр ошол Сүйүнбай акындын салттуу ырда жараткан классикаларынын бири. 

Акын агабыздын чыгармачылык жолу абдан эле байсалдуу болду. 1981-жылы 

Александр Фадеев атындагы бүткүл союздук сыйлыкка татыды, 1986-жылы Токтогул 

атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры 

деген наамга арзыды. Натыйжада кыргыз адабиятынын “күмүш доорундагы”, башкача 

айтканда, 60-70-жылдардагы гүлдөгөн мезгилинин бирден-бир көч баштаган, ал доорго 

аябагандай жеке чыгармачылык салымын кошкон акынга жана котормочуга айланды. 

Сүйүнбай ага кыргыз адабиятынын тарыхындагы эң эле узак жашаган, 95 жаш өмүр 

сүргөн, 60ка жакын ар кандай жанрдагы китептерди чыгарып, акыры классик катары 

таанылган калемгер. Анын чыгармалары тууралуу бир катар илимий эмгектер жазылды, 

диссертациялар корголду, бирок чыныгы адабий изилдөөлөр дале болсо алдыда го. Анткени 

Сүйүнбай Эралиевдин акындык чебечилиги, котормочу катары кошкон зор салымы, новатор 

акын, жаңычыл акын, салттуу акын катары мааниси али да болсо чоң изилдөөчүлүк эмгекти 

талап кылган маселелер. 

Сезген сайын жүрөгүмдө жанганын, 

Жарык оту бийик-бийик жылдыздын, 

Жар чакырып ырдап келет кан-жаным: 

 

2 – сабак 

 

Кептик тема: Өндүрүштү башкаруунун принциптери жана функциялары. 
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Грамматикалык тема: Стиль жана стилистика 

Кыргыз адабияты: Сүйүнбай Эралиевдин  «Жылдыздарга саякат»  поэмасы 

 

Өндүрүштү башкаруунун принциптери жана функциялары 

Текстти окуп кыргызчага которгула. Кызматчы сөздөрдү таап астын сызып 

белгилегиле. Асты сызылган сөздөргө түшүндүрмө бергиле. 

 Управление производством на любом уровне – сложная комплексная система. 

За пределами фирмы управляющий должен постоянно вести бой за долю рынка, предвидеть 

требование  клиентов, обеспечивать точные сроки поставок, выпускать продукцию всё более 

высокого качества, назначать цены с учётом условий конкуренции и всячески заботиться о 

поддержании репутации фирмы у потребителей. Внутри фирмы он должен добиваться роста 

производительности труда путём улучшение планирования, более эффективнойорганизации 

и автоматизации производственных процессов. Одновременно он должен учитовать 

требование профсоюзов, сохронять конкурентные позиции на рынке, обеспечивать 

акционерам дивиденды на таком уровне, чтрбы не терять их доверия, и оставлять фирме 

достаточный обьем нераспределённой прибыли для обеспечения её роста. 

 

Стиль жана стилистика 

 

Коомдук турмуштун ар кандай тармактарында белгилүү бир максатка ылайык 

колдонулушу боюнча кеп бир нече стилдерге ажырайт. Мисалы көркөм чыгармалар 

окурманды коммуникативдик жана эстетикалык табитке тарбиялайт. 

 Сүйлөшүү стили адамдардын күндөлүк турмушунда оз ара пикир алуусу үчүн 

колдонулат да, диалог көбүнчө ар түрдүү кырдаалга жараша ишке ашырылат. Сүйлөшүү 

стилинин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү – интонация, элестүүлүк/ 

Стиль  деп белгилүү шартка  же максатка  ылайык  сѳздѳрдүн оозеки же  жазма  формада  

адабий  тилдик  нормада колдонулуу  ѳзгѳчѳлүкторүн айтабыз. Ал эми тил илиминин тилдин  

стилдик жиктелүүсүн  жана  анын  тилдик каражаттарынын  изилдѳѳчү  бир  тармагы 

стилистика  деп аталат. 

Кептин стилдери-коомдук  турмуштун ар кандай  тармактарында  белгилүү  бир  

максатка  ылайык  колдонулушу  менен  кеп бир  нече стилдерге  ажырайт. Кѳркѳм чыгармалар 

окурмандарды  коммуникативдик  жана  эстетикалык  табитке  тарбиялайт. Публицистикалык  

чыгармалар  таасир  берүүчүлүк  мүнѳздѳ  жазылат. Иш  кагаздары жана  илимий  эмгектер  

малымдоо, кабарлоо, билдирүү  милдеттерди  ѳтѳйт. 
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Стилистика адам баласынын оюн  жазуу же оозеки билдирүүдѳгү  бир  ыкма  болуп  

эсептелинет, ошондой  тилдик ѳзгѳчѳлүктү  изилдей  турган илимдин  тармагы стилистика  деп  

аталат. 

Мында адам баласынын чыгармачылыгына тиешелүү болгон  чыгармачыл иштеринин 

жазылышындагы адабий норманын, сѳз каражаттарынын, сүйлѳмдѳрдүн орун тартибинин 

жайланышынын принциптерин, сүйлѳмдѳрдүн типтеринин атайын ыкма катары колдонулуш 

ѳзгѳчѳлүктѳрүнүн жалпы эрежелерин изилдейт. Стиль деген тил каражаттарын пайдалануу, 

тилдик материалдарын жазуу учрунда колдонуу ыкасы болсо, стилистика  ошол 

материалдардын колдонуу эрежелери деп эсептелинет. 

Кептик стиль жалпы адабий нормадагы ар кандай  иш жүргүзүүгѳ  байма-бай колдонулуучу 

сѳздѳр. Булар кыргыз тилиндеги жалпы сѳздүк курам болуп саналат. 

Сүйлѳѳ  тилинин  стили жазуу түрүндѳгү пикир алышуудан айырмалуу. Анткени  оозеки 

пикирлешүү тикеден-тике сүйлѳшүүнүн куралы болгондуктан, сүйлѳшүүнүн абалына, жалпы 

маданий деңгелине, ѳз ара мамилесине, ошол сүйлѳшүп жаткан кырдаал, жагдай, мезгил 

менен шартталат. Ал диалог түрүндѳ ишке ашат. Буга мимика, кол шилтѳѳ, булгоо, баш чайкоо 

ж.б элементтер кошумча курал катары коштолот. 

 Өз алдынча иштѳѳ үчүн  суроолор: 

1. Стиль –деп эмнени айтабыз? 

2. Стилистика эмнени окутат? 

3. Стиль жана стилистика кыргыз тилинин кайсы бѳлүмүндѳ окутулат? 

Беш мүнѳттүк эссе - Окуучулар ѳтүлгѳн материал боюнча  жыйынтык чыгаруу максатында  ой 

жүгүртүү этабында беш мүнѳттүк убакыттын ичинде чакан кѳлѳмдүү иш  жазышат. Окуучу 

менен мугалимдин ортосунда байланыш түзүлѳт.  Окуучулар тема боюнча ѳздѳштүргѳн 

түшүнүктѳрүн жазышат жана сабакта жообун албайкалышкан  бир суроону түзүшѳт. 

 

Кептин стилдери 

 

Кептин стилдери-коомдук  турмуштун ар кандай  тармактарында  белгилүү  бир  максатка  

ылайык  колдонулушу  менен  кеп бир  нече стилдерге  ажырайт. Кѳркѳм чыгармалар 

окурмандарды  коммуникативдик  жана  эстетикалык  табитке  тарбиялайт. Публицистикалык  

чыгармалар  таасир  берүүчүлүк  мүнѳздѳ  жазылат. Иш  кагаздары жана  илимий  эмгектер  

малымдоо, кабарлоо, билдирүү  милдеттерди  ѳтѳйт. 

Тил  адам баласынын  байланыш куралы экенин билебиз. Байланыш түзүүнүн  ар кандай 

жолдору бар. Кээде оозеки түрүндѳ сүйлѳшсѳк, бирде  жазуу  түрүндѳ  пикир алышабыз. 
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Ошондуктан  оозеки  жана  жазма түрү пикир  алышуунун  эки  жактуулугун  пайда  кылат. 

Пикир  алышуудан  башка коомдо  алака  мамиле түзүүчү  жагдайлар  бар. Мына ушундай  

коомдогу  кызматына карата  тилдин стилдик кызматы келип  чыгат. 

Стиль – ыкма дегенди билдирет. Ал  түшүнүк бир  эле  тил  илиминде колдонулбай, анын 

мааниси кең. Түшүндүрүү стили, кийим стили, кѳркѳм  стили. 

 

С.Эралиевдин «Жылдыздарга саякат» поэмасы 

 

С.Эралиев адабият майданында ХХ кылымдын 40-жылдарынын экинчи жарымынан 

бери иштеп келетат. Жөн эле катардагы тизме толтуруучулар эмес, адал жана жемиштүү, «оор 

жүк көтөрүп, араба тарткан аттай болуп» (С.Эралиев), чеке тердетип эмгек этип келүүдө. Ошол 

эмгегинин акыбети кайтып, ал азыр калың элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду.   

С.Эралевдин таланты барыдан мурда лирикадан көрүндү. Бул жанрдын табиятын туура 

аңдаган акын окурмандар алдындагы милдетин түшүнүп, алардын жүрөк кылдарын чертип, 

сезимине от жага турган ырларды жазды. Анын лирикасы эмоцияга, ар кыл интонацияга бай. 

Акын мында көркөмдөөчү каражаттардын көп түрлөрүн, ошонун ичинде көркөм шарттуулукту 

абдан ийкемдүү пайдалануу менен элес жарата билет. «С.Эралиев ХХ кылымдагы улуттук 

поэзиябыздын көзү тирүү классиги, кыргыз жергесинин зор таланттуу сүрөткери» деп 

заманыбыздын залкар жазуучусу Ч.Айтматов да жогорку деңгээлде баа берген.  

Биздин чакан макалабызда С.Эралиев жана учурунда коомдук резонанс жараткан 

«Жылдыздарга саякат» чыгармасы тууралуу көрүнүктүү калемгерлердин берген баасы сөзгө 

алынып, алардын пикирлерине карата кыскача ой жүгүртүүлөр берилди.  

«Бул киши дейт, - Ч.Айтматов,- чынын айтайын, өз купулумда улуу акын. Азыркы 

биздин адабиятыбызда менин зээниме абдан таасир эткен, ушул заманды чын жүрөгүнөн сезе 

билген, ойакылы менен түшүнө билген ушул Эралиевби деп ойлойм»  Илимпоз жаштардын 

алдында сүйлөгөн бул сөзүнө чейин эле Ч.Айтматов калемдеш адамынын талантына тан берип, 

өзүнүн калыс, баалуу пикирлерин билдирип жүргөн. Буга 1964-жылы адегенде «Правда», 

андан кийин «Советская Киргизия» газетасында басылган «Открытие берега» аттуу 

макалалары күбө болот.  

Мына, республикада бир топ чуу түшүрүп, талкуудан-талкууга түшкөн «Жылдыздарга 

саякат» поэмасынын жазылыш тарыхы жөнүндө өзүнүн жазганы: «Поэманы жазып бүтүп, эч 

жакка бербей, бир жылча кармап жүрдүм. Ал темада жазгандар буга чейин бизде жок эле. 

Ырдын түзүлүшү да биздин поэзия үчүн жаңы, атүгүл чоочун эле. Кийин нанга тыйын таппай 

калганда «Ала-Тоо» журналына сунуш эттим. Анан ал гранкасы жаңыдан окула баштагандан 

тартып катуу каршылыктарга учурады. КПСС Борбордук Комитетине чейин жамандап арыз 

жазгандар болду. Эмнеси болсо да, кыргыз адабиятында ал поэма өз мезгилинен эртерээк 

жаралып калгандыгы байкалып турду»  

  «Поэма Кыргызстан Жазуучулар Союзунда талкууланган кезде «аны жактоочулар да, 

сындоочулар да болуп, отургандар экиге бөлүнүп кетишкен. Ал жагдайда салкын кандуулукту, 

калыстыкты күтүү кыйын эле. Сөз айтуу, баа берүү, оппонентке жооп кайтаруу ж.б.лар 

көбүнчө эмоциялык ашып-ташуунун, буркан-шаркан түшүүнүн кырдаалында жүрдү. Ал 

талкууда өзүбүз да чыгып, сөз сүйлөдүк эле. Албетте, поэманы колдоп, анын идеялык-

мазмундук жаңылыгын жактап сүйлөгөнбүз» 3 - дейт ошол кездеги Союздун 1-катчысы 

Т.Аскаров.  
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Мына ушундай кырчылдашкан кызуу кырдаалдан улам Ч.Айтматов поэмага карата өз 

позициясын борбордук басылмалардын биринде билдирүүнү ылайык көргөн 4 . Андан 

мурдараак «Открытие берега» аттуу макаласын ал жергиликтүү газетада5 жарыялаган эле. 

Мында кыска, бирок, нуска айтылган ойлор көп: «Эралиев шел к новой форме свободного 

стиха, к тому, чего он достиг теперь, трудно и мучительно, он был уже сложившимся поэтом 

традиционного лирико-эпического склада. Киргизский читатель хорошо знает его поэму «Ак-

Меер», легенду о любви, где каждая строка, как певучая и нежная струна, звонит от малейшего 

прикосновения к ней, где рифмы рождаются одна за другой, как стебли и листья одного корня.  

И как хорошо, что он почуствовал себя все же стесненным в этих привычных, пусть уже 

превосходно освоенных им рифмах и традиционных поэтических образах, что он, не найдя 

себя, ринулся на поиски новой форме, новой ритмики в киргизском стихосложении, чтобы 

полней, глубже, эмоциональней, сильней выражать содержание новой, современной ему 

жизни, мысли, чувства и переживания своих современников».  

Традициялык формада калыптанып, «Ак Мөөрү» аркылуу жалпы калайыкка таанылган 

таланттуу акыныбыз жаңы формага неге чөмүлүп кирип кетти экен? Ч.Айтматов Эралиев эски 

формадан өзүн бир аз кысылгандай сезди, анткени, азыркы турмуштагы күрдөөлдүү 

өзгөрүүлөрдү күчтүү, эмоционалдуу, терең ачып көрсөтүү зарылдыгы туулду дегендей ойду 

айтып жатат. Бул тезисти түшүнүү үчүн ал эки форманы салыштырмалуу карап көрүү 

зарылдыгы бар. Биринчи традициялуу ыр муун өлчөмүнүн бирдейлигин, шыдыр уйкашты, 

куплеттик рамканы талап этет. Бул системага көнүп алгандар үчүн алгач «эркин» («ак ыр» 

элементтери аралаш) чоочун учурашы толук мыйзам ченемдүүдөй сезилет. Ал тууралуу 

Т.Аскаров мындай деп жазат: «Эркин ыр». Бул терминдин артында обьективдүү мүнөзгө ээ 

болгон традициялуу ыр түзүлүшүн таануучу элемент, фактор жатат. Поэмадагы ритмикалык 

чен-өлчөмдүүлүктүн, саптык, строфалык структуралардын жоктугу же анчалык так 

сакталбагандыгы, белгилүү теориялык эреже, закондорго катуу баш ийбегендиги, составында 

бир-бирине көп коошо бербеген ар кандай ыр түзүлүштөрүнүн, формаларынын аралаш 

жолугушу ж.б.традициялуу ыр түрлөрүн кабылдап көнгөн эстетикалык табит, эстетикалык 

сезим үчүн оңойго турбагандыгы, ал турсун олуттуу проблема болгондугу түшүнүктүү нерсе 

да»  

 

Команда : «Көккө учууга!»  

Чытырап кыйрап калды жер кишени. 

Эркиндик! 

Бир азга олку-солку боло түшүп, 

Зымырап тарта бердим, ракетам –  

Жердин каны куюлуп,  

Үмүттөрдүн жумшак колу багыттаган шприцтей –  

Жылдыздарга тике бет алып.  

Мезгил тынбай бир орунда селейип,  

Чакырымдар кулаган таштай артка кулашты.  

Мейкиндиктер эми-эми бүтчүдөй,  

Төшүм менен урунчудай дүйнөнүн тигил четине,  

Жоголуп-житип баратам асман «этине»  

 

Муну шарттуу түрдө бир түрмөк, б.а. бүткөн бир ойду түшүндүргөн строфа сыяктуу 

карасак ылайык келет. Анын кандай өзгөчөлүгү бар? Ыр сымал ыргак (б.а. жорго сөзгө окшош 

десек да болот) бар. Саптардагы муун өлчөмдөрү бири-бирине дал келбейт. Эң негизгиси, акын 
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сөздү таамай, таасын, образдуу айтууга бардык аракетин жумшайт. Натыйжалуулуктун 

маңызы мына ошондо.  

«Эркин ыр» жазуу практикасы кыргыз поэзиясында 30-жылдарда эле орун алган. Бирок, 

ал кезде бул жаңылыктын (В.Маяковский негиздеген новаторлук форманын) сырын көпчүлүк 

акындар түшүнүшкөн эмес. Ыр саптары «сындырылып», «тепкичтенип», обонго салууга эмес, 

декламация түрүндө окууга ылайыкталып турат, бирок, сөздөрүндө эмоциялуу чоң күч 

сезилбейт, образдуулук жетпейт, ойлору кургак, супсак айтылат.  

Ч.Айтматов С.Эралиев «жеке эле кыргыз эмес, бүткүл түрк адабиятында жаңы жээкти 

ачты» деп жарыялоодо баарыдан мурда эркин ыр саптарына сыйдырылган образдуулуктун 

күч-кубатын көңүлгө алып жатат. Б.а. ал мазмун менен форманы толук төп келиштирүүгө 

жетишкен. Жазуучу - публицисттин калемдеш досуна суктануусу анын төмөнкү сөздөрүнөн 

ачык сезилет: «И сейчас у меня на душе такая радость, которую я должен всю раздать людям, 

чтобы ошутить полноту и цену этой радости за свою литературу. Мне хотелось бы сейчас 

раздать поэму Эралиева по строкам, по буквам, по крупицам всем, кто любить настояшую, 

высокую поэзию. Мне сейчас хочется декламировать эти стихи, чтобы люди слышали новый 

голос древней киргизской поэзии»  Жазуучулар союзундагы талкууда С.Эралиевди формалист 

катарында сындагандар да болуптур. Ч.Айтматов «Жажда поиска» аттуу макаласында 

акындын ошол тушта башынан өткөн бир окуя тууралуу эскерет: «Не давно группа партийных 

работников, прочитав его стихи, сделала несколько справедливых крититечких замечаний. 

Некоторые строки были излишне усложенными, непонятны. Суюнбай согласился с ними. 

Вскоре студенты университета пригласили поэта к себе на встречу. Когда все собрались и поэт 

уже направился в зал, буквально на пороге его остановили руководители кафедры и сказали, 

что встреча отменяется. Обьяснили невнятно: дескать все «сверху» серьезно критиковали 

какие-то у вас шатания, искания: покуда не будет команды - воздержимся.  

Сейчас этот возмутительный, просто недопустимый факт. И он настороживает. Да, 

очень сурово надо отнестись к тому, что инородно в нашей реалистической литературе. Но при 

этом надо умело отделять зерно от плевел, отличать поиск подлинный, без которого не может 

сушествовать литература, от формального поиска» 2 . Бул сөздөн көрүнүп тургандай, 

формалык изденүүлөрдү формалисттик «кыйраңдоолордон» ажырата билүү керек. Формализм 

тууралуу 1968-жылы «Кыргызстан маданияты» жумалыгында «Акындарга үч суроо» аттуу ат 

менен жүргөн талкууда көп сөз болгон. Ошолордун ичинде атын айтпай тымызын С.Эралиевди 

сындап жаткандар да бар эле. 1964-жылы Ч.Айтматов С.Эралиевди «поэзиядагы жаңы жээкти 

ачуучу» катары белгиленгени жогоруда айтылды. Ал эми төмөнкү үзүндүнү окуп көрөлү: 

«Биздин оюбузча, өздөрүн новатор санаган акындарыбыз же аркы жээкте жок, же берки жээкте 

жок, өкүнүч ошондо. Тереңдеп кече албай - «Баары бир, биз акынбыз, бул сууну кечип 

чыгабыз», - деп кыйкырган сыяктуу. Биздин новаторлор кыйкыруу менен алек десем 

оройлукка жатпас» 3 . Бул пикирге төмөнкү сөздөрдү каршы койсок ылайык келет: «Биздин 

кыргыз поэзиясына Маяковскийдин ритмин азыркы ракет доорунун ритми менен 

айкалыштырып, кийирип отурганыбыздын өзү чыгармачылык чоң факт». Ал өзү болсо форма 

жана формалык изденүү тууралуу мына буларды баяндайт: «Поэзия деген элпек уйкашып, 

өзүнөн - өзү музыка чыгарып, тез эле обон күүлөргө келе калгыдай болуу керек» деген да 

далилдөөлөр бар. Буга биз макулбуз, бирок, андан ары эмне? Ырларда саптардын өзгөрүшү же 

өзгөрбөшү, уйкаштыктын бары же жогу, обонго келип же келбей турушу сыяктуу 

«маскаларды» алып салгандан кийин анын ары жагында эмнелер бар болду экен? Бизди ал 

кызыктырабы же жокпу? Эгер ичинде каткан башка «тасмиясы» болбосочу? Бардык маселе 

ырдын ичиндеги ойдо, жүгүндө эмеспи?.. ӨӨзүндө топтолгон турмуштук информацияларды 

кайсы ыр формасында берүүнү ылайык табат, канткенде ал өз оюн жеткире алат – традициялуу 

ыр мененби, же «эркин ыр» мененби, бул акындын жеке иши, анын ички даярдыгына, 
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мүмкүндүгүнө байланыштуу. Кыргыз поэзиясында изденүү ушул эки тарапта жүрүп 

жаткансыйт. Мага анын экөө тең кымбат. Чыгарманын мүнөзүнө жараша «эркин ырга» да, 

традициялуу ырга да кайрылып жүргөнүмдү окуучулар билсе керек. Ошондуктан бул 

формалардын бирин өйдө, бирин төмөн койгум келбейт». 

Ошентип, Ч.Айтматов С. Эралиевди кыргыз поэзиясынын мазмунуна жана формасына 

чоң жаңылык киргизген залкар акындарыбыздын бири деп эсептейт. Жыйынтыктап айтканда, 

улуу акыныбыз кадыресе окурмандар менен бирге өзүнүн калемдештери жана 

профессионалдуу адабиятчы, сынчылар тарабынан да жогору бааланды. Акындын «Сүйүнбай 

Эралиевдин көркөм дүйнөсү» (Б.:2002) аттуу 42 авторду кучагына алган макалалар жыйнагы 

басылып чыкты. Мында анын акындык таланты жогору бааланган ар тараптуу пикирлер орун 

алган. Формасы жагынан талаш туудурган «Жылдыздарга саякат» тууралуу кеңири пикирлер 

айтылып, колдоого алынган. Айрыкча, Ч.Айтматовдун «Жаңы жээктин ачылышы» аттуу чакан 

рецензиясынан кийин поэмага «кой короого кошулган жат эчки» деген аныктама-көз караш 

арткы планга сүрүлүп, ал чыгарма акырындап окурмандардын жылуу пикирине ээ боло 

баштаган. Азыркы мезгилде «эркин ыр» толук укугуна ээ болуп, эч кандай талаш туудурбай, 

кыргыз поэзиясынын төрүнөн өз ордун ээледи деп айтсак болот.  

"Жылдыздарга саякат" — мыкты чыгарма. Чыгармалары көп тилдерге которулуп, 

"Жылдыздарга саякат" поэмасы 1967-жылы Югославияда басылып чыккан. 

Акындын 60ка жакын китеби жарык көргөн. Акындын кыргыз тилинде жалпысынан 36, 

орус тилинде 20, башка тилдерде 4 китеби жарык көргөн. 

Наам, сыйлыктары. 1974-жылы "Кыргыз Эл акыны", 1986-жылы "Кыштак кечтери" аттуу 

китеби үчүн Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгын алган. "Элдердин 

достугу" ордени; Улуу Ата Мекендик согуштун биринчи даражадагы ордени; III жана I 

даражадагы Манас ордендери, Ардак грамоталар жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 

2006-жылы "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ардак наамы берилген 

3 – сабак 

 

Кептик тема: Базар жана бизнес 

Грамматикалык тема: Оозеки жана  жазуу стили   

Кыргыз адабияты: Н.Байтемировдин өмүрү, чыгармачылыгы. “Тарых эстелиги” романы 

 

Базар жана бизнес 

Базар – өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ич ара экономикалык мамилелери. 

Жана ал товардык-акчалай чөйрөнү толугу менен өзүнө камтыйт. Мындай мамилелердин 

негизин нарк, баа, атаандаштык, талап, сунуш түзөт. Базарда өндүрүүчүлөр толук өз алдынча 

болгондуктан, эркин бааны өзүлөрү түзө алышат. Ошондой эле базарда тандоо да кеңири. 

Эгерде, базарда атаандаштыктын деңгээли бир кыйла жогоруласа башка соода жайларында 

баанын өсүшү токтойт. Ал эми бизнес (англ. business) – бул пайдакорлук иш. Бул оңой пайда 
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болуунун булагы болгон иш, же жашоо, же аракет. Ал эми ошол иш менен алектенген 

пайдакор  ишкер адамды бизнесмен деп билебиз. Азыркы күндө шаарыбызда үч чоң Ош, 

Аламүдүн, Орто-Сай базарлардан тышкары жүздөгөн майда базарлар иштеп жатат. Ал 

базарларда туз менен нандан баштап адам баласына өмүр берген тамак-аштын түрлөрү 

сатылат. Базарыбыз бай болсо, элибиз ток болот. 

 Текстке карай тапшырмалар:  

А) Текстти окуп абзацтарга ажырат 

Б) Сөздүктүн жардамы аркылуу асты сызылган сөздөрдү орусчага которуп кыскача маанисин 

түшүндүр 

В) Суроолорго жооп бергиле: 

1. Базар деген эмне? 

2. Ал өзүнө кайсы чөйрөнү камтыйт? 

3. Өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ич ара экономикалык мамилелеринин 

негизин эмнелер түзөт? 

4. Базарда өндүрүүчүлөрдүн эркин баа түзө алгандыгынын себеби эмнеде? 

5. Кайсы учурда соода жайларында баанын өсүшү токтойт? 

6. Бизнес деген эмне? 

7. Бизнесмен деп кимди айтабыз? 

8. Бишкек шаарында кандай базарлар бар? 

Г) Өзүңөргө жаккан базарды сүрөттөп жазгыла. 

Д) Төмөнкү сөздөрдү катыштырып мини текст түзгүлө. 

Өндүрүүчү, керектөөчү, атаандаш, баа, тандоо, ишкер, эркин баа, талап, сунуш, 

бизнесмен  

 

Оозеки жана жазуу стили 
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Сүйлѳшүү  стили адамдын күндѳлүк турмушунда ѳз  ара пикир  алышуу  үчүн колдонулат  

да, кѳбүнчѳ диалогдук-жагдайлык  кырдаалда  ишке ашырылат. Сүйлѳшүү  стилине мүнѳздүү 

белгилер: интонация, элестүүлүк (кубануу, ѳкүнүү, чочуп кетүү, шаттануу) 

Мисалы: 

Ой-ий, сонун экен! Жарыктык , аба-ырайын карачы.Бирде нѳшѳрлѳп жаан, бирде жаркыраган  

күн. Анчейин  деле жылуу  эмес. 

Пикир алышуу жагдайын-коммуникациялык байланышуу  жолдорун  схема түрүндѳ  окуп  

үйрѳнгүлѳ 

      Ким  менен?      Бир киши менен 

ПИКИР      Кѳп киши  менен 

АЛЫШУУ      Кайда?      Үйдѳ  жүргѳндѳ 

ЖАГДАЙЫ      Иш  убагында 

      Мамиле  жасоо 

   Кандай  максатта?    Кабар  берүү 

  Таасир кылуу 

Сүйлѳшүү стилинде күнүмдүк тиричиликтеги карапайым сѳздѳр, макал,ылакаптар, 

фразеологизмдер,  диалектизмдер, вульгаризмдер кеңири колдонулат. Синтаксистик 

түзүлүшү жагынан сүйлѳшүү стилин жѳнѳкѳй сүйлѳмдѳрдүн түрлѳрү (жалаң, жайылма, атама, 

кемтик сүйлѳмдѳр) каратма, киринди, сырдык сѳздѳр  тейлейт. 

Кѳнүгүү иштѳѳ 

Тѳмѳнкү  макалдарды окуп, мазмунун чечмелеп бергиле. Макалдарды билип алгыла. 

 

1. Адам эли менен, каз-ѳрдѳк  кѳлү менен. 

2. Эр эмгегин  жер жебейт. 

3. Ай күн  менен  жакшы, эр  эл менен  жакшы. 

4. Ата Журтуң – алтын бешик. 

5. Ата-мекен, эне –нур. 

 

Насирдин Байтемировдун өмүрү, чыгармачылыгы 
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Кыргыз эл жазуучусу. 1916-жылы Чүй районунун, Кегети айылында туулган. 1937-жылы 

Фрунзедеги (аз. Бишкек) зооветеринардык институтту, 1955-жылы Москвадагы А. М. Горький 

атындагы адабий институтун бүтүргөн. 1937-1939-жылдары армияда кызмат өтөп, 1945-жылга 

чейин совхоздо бухгалтер, зоотехник, комсомол уюмунда, мугалим, совхоздун бөлүм 

башкаруучусу болуп иштеген. Кийин «Кызыл Кыргызстан» гезитинин өз кабарчысы, 

Кыргызстан Жазуучулар Союзунда адабий консультант, «Кыргызстан маданияты» гезитинин өз 

кабарчысы болуп иштеген. 1934-жылдан тартып чыгармалары жарык көрө баштаган. 1939-

жылы анын балдарга арналган «Жомоктор» деген биринчи китеби басмадан жарык көргөн. 

Кийин көптөгөн ангемелер, ырлар жана поэмалар жыйнагы, романдары, пьесалары өзүнчө 

китеп болуп кыргыз жана орус тилдеринде басылган. Айрым орус жана чет өлкөлөрдүн 

жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Токтогул атындагы мамлекеттик 

сыйлыктын ээси. Кыргыз Республикасынын элге билим берүү отличниги. Эмгек Кызыл Туу, 

Элдер достугу, «Ардак Белгиси» ордендерди, медалдар, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 

Ардак грамоталары менен сыйланган. 1996-жылы 80 жашында көзү өткөн. 

Кыргыз Эл жазуучусу Насирдин Байтемировдун чыгармачылык шыгы эрте ойгонгон. 

Энеси Арукенин кошокторун, Калмырза, Жаманкул, Осмонкул сыяктуу атактуу ырчылардын эл 

арасына кеңири таралган ырларын бала кезинде эле отуруштарда, эл чогулган жерлерде 

ырдап, өзү да ыр чыгарууга ынтызар болгон. Н. Байтемиров айылдык мектепти бүтүп, 1933-

жылы Фрунзеге келгенден баштап чыгармачылыкка көбүрөөк кызыга баштайт. 1934-жылы 

“Ленинчил жаш” газетасына анын “Жаш тилек” деген ыры жарыяланат. Ошол учурда ал 

Фрунзедеги зооветинституттун 1-курсунда окуп жүргөн. 

1937-1939-жылдары аскер кызматын өтөп келгенден кийин 1939-жылы “Жомоктор” деген 

биринчи китебин жарыкка чыгарат. Бул китептин жазылышына энесинен жана айрыкча 

жомокту көп билген агасы Касымдан уккан жомоктору негиз болгон. 

1939-жылдан 1945-жылга чейин Н. Байтемиров айыл жерлеринде ар түрдүү кызматтарда 

иштеп, жазуучу үчүн эң зарыл болгон турмушту үйрөнүү мектебинен өтөт, өзүнүн болочок 

чыгармалары үчүн бай материал жыйнайт. 1945-жылы Фрунзеге келип, республикалык 

“Кызыл Кыргызстан” газетасында иштей баштаган мезгилдерде “Азамат” повесттин жазып, ал 

1948-жылы жарыкка чыгат. Повестте автор согуш мезгилинде өлкөнү коргоого жана 

душманды кыйратууга өзүнүн бүткүл аракетин жумшаган кыргыз учкучу Азаматтын образын 

түзүүгө далалаттанган. Азаматтын прототиби катары жазуучу душманга 88 жолу согуштук учуш 

жасаган отставкадагы подполковник Курманбек Жүндүбаевди алган. Реалисттик прозага 

шилтенген алгачкы кадам болгондуктан, бул чыгармада көркөмдүк чеберчилик жактан 

автордун али такшала электиги байкалып турат. 

Кыркынчы жылдары Н. Байтемиров проза менен бирге көптөгөн лирикалык ырларды жазды. 

Алардын бир катарына (“Гүлгүн жаш”, “Толкун”, “Гүлдө жан", “Пахтам”, “Эсте секет” ж. б.) 

композиторлор музыка жазып, тез эле элге кеңири тарап, театрдын, филормонияныи, өздүк 
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көркөм чыгармачылык коллективдердии туруктуу репертуарына айланып кетти. Жаш кезинен 

ырга, музыкага ышкыбоз Н. Байгемиров өзү да обои чыгарууга кызыгып, ал жылдары 

анчамынча обондорду жараткан. 1941-жылы 20-июнда “Ленинчил жаш” газетасына А. 

Токомбаевдии “Талаа көркү” деген ыры нотасы менен кошо жарыяланып, ал ырдын обону Н. 

Байтемировдуку деп көрсөтүлгөн. Обонду композитор Шварц иштеп чыккан. “Жаңыл” 

драмасынын музыкалык көркөмдөөсүн да, Н. Байтемиров ишке ашырган. 

Кыскасы, жазуучунун таланты адегенде эле ар түрдүү багытга көрүиө баштаган. Элүүнчү жыл 

дардан берки чыгармачылыгына жалпы көз чаптырган адамга, анын адабияттын көп 

жанрларында жемиштүү иштегендиги ачык эле көрүнүп турат. Ошолордун ичинде автор акын, 

прозачы, драматург, публицист катары көбүрөөк таанылган. 

Н. Байтемировдун прозалык чыгармаларынын ичинде роман жанры басымдуу орунду ээлейт. 

1949-жылы жазуучунун алгачкы романы “Жаш жүрөктөрдүн” биринчи китеби болгон 

“Салтанат” жарыкка чыкты. Ага өз убагында бир катар сын пикирлер айтылды. Романдын 

экинчи китебин “Жаш жүрөктөрдү” автор 1953-жылы жарыялады. Н. Байтемировдун совхоздо 

иштегендиги, Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги сөвхоз жумушчуларынын күжүрмөн 

эмгегине, алардын кубанычы менен кайгысына күбө болгондугу ага ошол турмуш чындыгы 

тууралуу «Салтанат», “Жаш жүрөктөр” романдарын жазууга мүмкүндүк берген. 

Автор 1966-жылы жарыкка чыккан “Тарых эстелиги” романы Уркуя Салиева жөнүндө тарыхый 

роман жазыш үчүн архивдерден тышкары, ошол мезгилди билген адамдардын көбү менен 

аңгемелешкен. Уркуя Салиеванын Сөвет бийлиги үчүн жүргүзгөн активдүү күрөшүнө каршы 

чыккан душмандар аны мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. “Кызыл Кыргызстан” газетасынын 

1934-жылкы 17-февралдагы санына Борбордук Атактуу Комитетинин мүчөсү Уркуя Салиева 

менен анын күйөөсүнүн тап душмандары тарабынан өлтүрүлгөндүгү жөнүндө некролог 

жарыяланган. Бул некрологго Уркуянын сүрөтү да кошо берилген. Ошол эле санда Уркуянын 

өлүмүнө байланыштуу Фрунзедеги механика заводунун коллективинин тап душмандарына 

каршы протести, эпкиндүү колхозчу аялдардын республикалык 1-слётуна катышкан 

делегаттардын жалпы элге кайрылуусу басылган. Ошентип, Уркуянын аты өтузунчу жылдары 

жалпы коомчулукка кеңири белгилүү болгон. Бирок мезгил өткөн сайын ал иштер тарыхка 

айланып, ынгайлуу шартка жараша гана эскерилип турган. Н. Байтемиров ошол окуяга 

кайрылды да, аны ар тараптан үйрөнүп, тарыхый чындыкты көркөм чындыкка айландырууга 

бел байлады. Көркөм чыгарманын тили жана көркөм фантазиянын күчү менен тарыхтын 

фактылары кайрадан жанданып, күндөлүк турмуштун агымына кошулуп, активдүү күчкө 

айланат. “Тарых эстелиги” романы чыккандан кийин Уркуя Салиева тарыхтын кызуу уйкусунан 

ойгонуп, кайрадан биздин катарыбызга туруп, адамдарды тарбиялоо ишине кызмат кыла 

баштады. 

Уркуяны автор чыгарманын башталышында эле элпек, шамдагай, оөкаттиричиликке бышык, 

кеп-сөзгө сергек, ой-жүгүртүүсү чыйрак кыз катарында көрсотөт. Озү билген, өзүнүн көзү 
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жеткен ишке калганда өткүр, курч, тайманбаган ачыкгык жайы бар экендигин да автор бир 

катар эпизоддордо көз алдыга элестетет. Ошону менен бирге турмуштук тажрыйбасы жарды, 

али көп нерседен түшүнүгү азыраак кыздын акырындап такшала баштаган процессин да ачык 

көрсөткөн. Башынан Уркуянын атасы Жумабайды эзип келген Ажынын ашынган куу, митайым 

экендиги, кези келсе жылан болуп ышкырып, уусун чачары романдын экинчи бөлүмүндө эле 

айдан ачык сүрөттөлгөн.  

Отузунчу жылдардагы кыргыз коммунисттеринин мыкты саппаттары романда Уркуянын 

образы аркылуу жакшы элестетилген.  

Окуучулардын суроолоруна берген жообунда Н. Байтемиров Уркуяны “өз ишин билген, өз 

ишинин келечегине терең ишенген күрөшчү” деп мүнөздөйт. Таамай айтылган мүнөздөмө. 

Дал ушул “өз ишинин келечегине терең ишенген күрөшчүнүн” образы Бишкек шаарында 

тургузулган “Революциянын каармандарына” аттуу скульптуралык эстеликке эн сонун 

чагылдырылды. Анын автору атактуу скульптор Т. Садыков ошол эмгеги үчүн Лениндик 

сыйлыктын лауреаты наамын алды. “Тарых эстелиги” романынын негизинде жазылып 

тартылган кинофильм бүткүл дүйнөгө көрсөтүлдү. Баарыдан да Уркуя темасына Н. 

Байтемировдун өзгөчө берилгендигин атайы белгилөөгө болот. Жазуучу бул материалга 

кайракайра кайрылып, “Уркуя” драмасын, “Уркуя” поэмасын жазды. Бир эле теманы ар түрдүү 

жанрдагы чыгармаларда ачуу тажрыйбасы көп эле кездешет. Н. Байтемировдун драмасы 

Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында 1974-жылы ийгиликтүү коюлган. 

Сюжеттик тутуму жалпы жонунан үндөш болгону менен, драма романдан айырмалуу өз 

алдынча жазылган чыгарма болуп эсептелет. Бул жерде сөз жанрлык айырмачылык жөнүндө 

гана эмес, сюжеттик курулуштагы, образдарды трактовкалоодогу жаңы кырлар, шоанстар 

жөнүндө болуп жатат. 

Драмада курч конфликтиге негизделген драматизм күчтүү окуялар гана тандалып алынган. Ал 

окуялардын өнүгүшү жана чечилиши романдагыдан айырмаланып турат. Драманын 

башталышында эле соода комиссиясынын төрагасы товарлардын наркын кыйкырып элге угуза 

айтып тура турган кишини сурап, өтүнүч кылганда Уркуя: “Мен айтып турам” деп, топтон 

суурулуп бөлүнүп чыгат. Романда мындай окуя жок. Драмада автор Уркуянын топтон суурулуп 

бөлүнүп чыккан эппзодун табуу менен анын революциячыл духтагы адам экендигинен дароо 

эле кабар берип, көрүүчүиү (окуучуну) дароо башкы каармандын кыймыл-аракетине 

кызыктырып коюп жатат. Драма мына ушундай жаны эпизоддорго бай. Анда ошондой жаны 

образдар да бар. Буга райкомдун, Мамайдын, Жолдоштун, Каратондун образдарын атап 

көрсөтүүгө болот. 

Н. Байтемировдун поэзиясы өзүнөн өзү төгүлүп, куюлуп, ээ-жаа бербей жээкти чапчый аккан 

кирген дарыяңы көз алдыга элестетет. Акындын кыялдануусу октос берген толкундай бнрде 

өркөчтөнүп, кубаттуу, күчтүү көрүнсө, бирде толукшуган денесин жыйырып алган көл 
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шарпыны сыңары артка чегине берет. Мындайча айтканда, акындык стихиянын бир кылка 

эместиги ырлардан да, поэмалардан да ачык сезилет. 

Өзгөчө акындын кийинки ыр китептерине көз жугүрткөн адам Н. Байтемировдун поэтикалык 

дүйнөсүнүн терендеп, масштабдуу тартып, ар түрдүүлөнгөнүн байкабай койбойт. “Төрт 

саптар", “Жыйырма төрт саптар” деген ыр түрмөктөрүн өзүнүн пөэтикалык изденүүсүнө чен 

сыяктуу кабыл алынгандыгын “Махабат жазы” ыр китебинен көргөн элек. Токтогул атындагы 

республикалык мамлекеттик сыйлыкка (1984-жылы) арзыган. “Махабатым канатым” аттуу 

жыйнакта акын бул ченди биротоло өзүнүн ыр түрмөктөрүнүн системасына айландырган. 

Рубаи тибиндеги төрт саптарда ал лирикалык “мендин” ой-дүйнөсүн, эргүү, кыялдануу 

мүмкүнчүлүгүн бүт бойдон ортого салууга аракеттенген. Философиялык, эстетикалык, 

дидактикалык мүнөздөгү бул ой-жүгүртүүлөрдөн адамга жакшы таасир калтыра турган 

көптөгөн ырларды окууга болот: 

Кыргыздар мейман келсе кубанышат, 

Түшүп кет, түнөп кет деп суранышат. 

Үйүнө жылан сойлоп келсе дагы, 

Сүт чачып, айран чачып чыгарышат. 

Сулуулардын көркөмү карыбаса, 

Сулуулардын кубаты арыбаса 

Сулууларды кордогон адам сөрөй, 

Жарыбаса, дегеле жарыбаса. 

Сөздү да орду менен “деген” жакшы 

Жакшылык чачууга ой кенен жакшы. 

Курсакка батышынча шыкай бербей, 

Ашты да ченем менен жеген жакшы. 

Акын деген бала кыял эл болот, 

Кээде тымып, кээде ташкын, сел болот. 

Байыртадан эл көтөргөн акынды, 

Элдин деми дөөлөт болот, бел болот. 

Турмуштун колу катуу, колу жумшак 
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Жалпайта муштап кетет моюн сунсак. 

Багынат чорбуланган аттай болуп, 

Шарына шарпылдата чабак урсак. 

Бул сыяктуу сезимге жабыша калган төрт саптар менен бирге, кээде чөнтөк дептерден сыртка 

чыгарууга болбой турган, же мурда айтылган белгилүү нерселерди жөнөкөй гана кайталаган 

саптар да кездешет. “Жыйырма төрт саптар” жөнүндө да ушунун эле өзүн айтууга болот. Кайсы 

бирлерди ойдун жаңылыгы менен, акындык эргүүнүн деми менен окуучуну өзүнө тартат, 

кайсы бирлери, тескерисинче, көп сөздүүлүгү, белгилүү ойлорду кайталагандыгы, же 

поэзиянын предметине коошпогондугу, майдалыгы менен сезимге анчалык таасир эте албайт. 

“Сен келгенде”, “Мөндүр түштү”, “Жоогазын” сыяктуу жыйырма төрт саптарды кайдыгер 

окууга мүмкүн эмес, окуучуну толкундатып ойго салбай койбойт. “Мөндүр түштү” деген 

ырында акын бөлөк акындар, бөлөк адамдар байкабаган бир турмуштук деталды поэтикалык 

көрөгөчтүк менен көркөм элеске түшүрө алган. Катуу мөндүр түшүп, машиналар токтоп, 

жалбырактар сабалып, ар нерсе, бир нерселер жабыр тартып жатканда бардык 

кыйынчылыкка чыдап, эне чымчыктын уясындагы жумурткаларын аман сактап калгандыгын 

сүрөттөө менен акын эненин зоболун дагы бир жолу көтөрүп өтөт. 

Акындын 70-жылдардан берки поэзиясына көз чаптырганда башка кыргыз акындарынан 

айырмаланган көп өзгөчөлүктөрдүн ишке ашкандыгын Көрөбүз. Эң биринчи кезекте Н. 

Байтемиров махабат акыны катары башкалардан кескнн айырмалана алды. Махабат 

сезиминин мин түркүн кырларын. жашыруун сырларын ачуу менен. ал оз поэзпяеынын башкы 

каарманы катары Лиранын жалпылагыч көркөм образын берүүгө жетишти. 

Акындын дээрлик көпчүлүк ырларына мүнөздүү дагы бир өзгөчөлүк алардын эмоциялуу 

жазылышы. Акындын ийгилиги да, айрым бир мүчүлүштөрү да дал ушул эмоциялуулукка 

байланыштуу. Эмоциялуулук жүрөк толкунунан, көрүнүштү бир башкача толкундануу менен 

кабыл алуудан, сөздүн оттуу, кубаттуулугунан, чыгармачылык эргүүнүн башкача бир 

сезимталдуулугунан жарала турган нерсе. Ал кээде акылга баш ийбей, аша чаап кетиши да 

мүмкүн, орунсуз болуп кабыл алынышы да ыктымал. 

Ырас, акындардын баарына тең эле жөнөкөй адам байкас албаган нерселерди байкап, 

карапайым адам айталбаган сөздөрдү айта алуу мүнөздүү. Бул касиет биринде күчтүү, 

экинчисинде азыраак болушу мүмкүн. Акын Н. Байтемиров бул жагынан башка кыргыз 

акындарынан кескин айырмаланып турат. Ал мурда көп айтылган, көп жазылган чындыкты 

деле эч кимге айга албагандай бир башкача эмоциялуу деңгээлге жеткире жаза алат. Анын бул 

өзгөчөлүгү алгачкы эле ыр китептеринде ачык байкалган. “Долон” аттуу ырлар жыйнагына 

кирген “Мен эмнеге капамын?” деген эки строфадан турган ырын окуп көрөлү: 

Жатып ичээр жалкоону деле адам дейт, 
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Жанбактыны, аңкоону деле адам дейт. 

Башкалардай алар деле нан жейт 

Суу ичсе боло! 

Колдон талашкан ууруну деле адам дейт, 

Киши өлтүргүч чуулууну деле адам дейт. 

Тамактын таттуусун тандап алар жейт, 

Уу ичсе боло! 

Н. Байтемировдун “Ойлорум учкул канатым” деген ат менен берилген эки сап, бир сап, төрт 

сап ырлары чыгыш элдеринин акылмандуулугун, чыгыш элдерпнин классикалык 

поэзиясындагы даанышмандыктын үлгүлөрүн өз алдынча жакшы уланткан ойго бай, мазмунга 

терен мыкты ырлар болуп эсептелет. 

Мен бирөөнүн тебетейин кийбеймин, 

Мен бирөөнө жүгүнүп баш ийбеймин. 

Ала-Тоомө асылганга асылам, 

Ала-Тоомо тийбегенге тийбеймин. 

Биздин жерде бизден артык күн көрдү, 

Бизге тийди, биздин кызга үйлөндү. 

Бирок араң жетимиш жылда орустар 

Кыргыздардын “үшкүрүгүн" үйрөндү 

Бир сынчы бар, бир акынга короочу, 

Аны мактап, башка ойду тоноочу. 

Үйү-жайын дайым үрөп кайтарып, 

Тиги акын жүрсө дагы жолоочу 

Акындын “Кылымдар деми” ыр китебиндеги “Сагындым”, “Жөл карап жүрдүм кыйла 

жыл”, “Жаңы кылым келатат” сыяктуу бир катар ырлары учурдагы турмуш чындыгын 

капитализмге өтүү учурундагы чындыкты чагылдырууга арналган. Өзгөчө “Калемпир, мурчу 

аралаш” деген ат менен жарыяланган төрт сап ырлардын беш жүз саптан ашуун 
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түрмөктөрүндө акын капитализмге өткөн өткөөл мезгилдин турмуш чындЫгын бир кыйла 

таамай элестетип чагылдырган: 

Талоон чыкты, талап жатат бардыгын. 

Талкалашты казынанын сандыгын. 

Карышкырча сүйрөп кетип жатышат, 

Кайран элдин жыйган-терген байлыгын. 

Заман өлдү, заман келди кутурган. 

Эл элдигн, жер жердиги бузулган. 

Үйдөн тышка чыгуудан да коркосуң, 

Заман келди урөйүндү учурган. 

Базар келди, базар ушу дейбизби? 

Мына ушундай базар тушу дейбизби? 

Этти койчу, нанга акча таппасак. 

Каргыш тийген кара ташты жейбизби? 

Убал болду кары-картаң, жалгызга. 

Убал болду карары жок алсызга. 

Байы байып, кулга айланып шордуусу 

Үмүт, тилек айланды ээ каргышка 

Кечээ эле иштеп жаткан бакылдап, 

Үмүтү анын баатырлыкка жакындап. 

Татынакай билими бар келиндер 

Манту сатып калды ээ эми какылдап 

Жазучу болду гезитке арыз-арманды, 

Айла куруп кетиргенде арманды. 

Бара турган эшиктер бүт бекилип, 
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Датың жетер эч ким калбай калганбы? 

Өмүрүнүн акыркы жылдарында жазган Н. Байтемировдун поэзиясындагы дагы бир 

орчундуу өзгөчөлүк элдик поэзиянын салтын улантып, дастан, казал формасындагы 

чыгармалардын циклин жараткандыгы. Кыргыз поэзиясында биринчилерден болуп Шабдан, 

Байтик баатырлар жөнүндө көлөмдүү дастандарды, Сагымбай Орозбаков, Курманжан датка, 

Зууракан Кайназарова жөнүндө казалдарды жазды. 

Н. Байтемировдун драматургиядагы эмгеги жөнүндө кеп козгоонун зарылдыгы 

туулганда “Уркуя”, “Күйөө”, “Ким күнөөлү?”, “Жолдо” аттуу драмаларынан тышкары баарыдан 

мурда ыр менен жазган либреттолору жана драмалык чыгармалары дароө эске түшөт да, 

мында да анын акындык дарамети көз алдыга келе калат. Алсак, “Эненин жүрөгү” 

либреттосундагы окуя Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында өтөт. Токтобек согушка кете 

электе эле анын аялы Сыйнаканга колхоздун бухгалтери Самүдүндүн көзү түшүп жүргөн. 

Токтобек согушка кеткенден кийин Самүдүн Сыйнаканды алам деп бир топ далбастайт. Ортого 

Гүлайды (колхоздун кассири) салып, Сыйнаканды көндүрмөк болот. Бирок Сыйнакан көнө 

койгон жок, Самүдүн Гүлайды өлтүрүп, өзүнүн бетин биротоло ашкереледи. Өлдү деп угузган 

Токтобек согуштан келип, окуя Сыйнакан экөөнүн жеңиши менен аяктайт. Кыскасы, либретто 

Токтобек, Сыйнакан, Самүдүн үчөөнүн окуясынан турат. Либреттодо сюжеттик өзөк жана 

образдардын индивидуалдуулугу бир кыйла чыйрак иштелгенине карабастан, анда ушул эле 

маселелер боюнча да айрым кемчиликтердин орун алгандыгы ошол алтымышынчы жылдары 

эле басма сөздө туура эскертилген. Токтобектин энеси Чынар башкарма болуп иштеген аял. 

Либреттодо ал окуянын башталышында (Токтобек менен Сыйнакан баш кошкондо), анан 

эвакуацияланып келген балдарды бөлүштүргөн, Токтобекти өлдү деп угузган сценаларда 

көрүнот. Мындайча айтканда, “Эненин жүрөгү” деген агтагы берген мааниге тете окуялар 

Чынардын башынан өтпөгөндөй, ал эми, анын окуялары психологиялык жүгү жок үстүртөн 

гана катталган эпизоддордой элес калтырат. 

Н. Байтемировдун “Аста-секин, колукту!” музыкалуу комедиясы учурдагы жаштардын 

тунук сүйүүсүн даңазалаган, кээде кездеше калуучу эски калдыктын саркындыларын, айрым 

терс көрүнүштөрдү жеңил күлкү менен ашкерелеген дурус чыгарма. Бул комедияда катышкан 

каармандардын ар кимисинин өз алдынча образы бар, алардын индивидуалдуу мүнөз 

өзгөчөлүктөрү жакшы ачылган, персонаждардын бири экинчисине окшобойт, баарынан 

кыймыл-аракети, сүйлөгөн сөзү өз ордунда, артыкбаш, ишенимсиз жасалма эпизоддор жок 

сыяктуу. Кээ бир шарттуу кырдаалдар да эч кимди шекшинтип, күнөм санатпайт, көркөм сюжет 

маселеси кыйла чыйрак иштелген, окуялар жыйынтыктуу. 

Комедияда Маркабай молдонун, анын байбичеси Барсананын учурдагы шарткка анча шайкеш 

келе бербеген түшүнүктөрү, аракеттери күлкүгө алынат. Экөө уулу Саламатка өз үйүндө жүргөн 

жээни Зыяданы алып бермек болушат. Бирок Саламаттын мединститутту бирге бүткөн Гүлмира 

аттуу сүйгөн жары бар. Комедия бул экөөнүн баш кошуусу менен аяктайт. Шаардан чыккысы 
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келбей, бекер оокатка көнүгг, чачы-башты коё берип, көчө таптап, шапар тээп бош жүргөнгө 

ык алып алган кээ бир эси жок жаштардын образын автор көпкөн кыз менен көпкөн уул 

Жоробектин кебете-кешпири, сүйлөгөн сөзү аркылуу жакшы элестеткен. 

Комедиянын сөздөрү, ыр түрмөктөрү автордун калеминен эркин чыгып, 

кейипкерлердин ар кимисинин мүнөз өзгөчөлүкгөрүнө төп келип турат. Айрым майда-чүйдө 

мүчүлүштөрүнө карабастан, бул комедия автордун чыгармачылык ийгилиги болуп эсептелет. 

Комедияга музыка да жакшы жазылып (музыкасы Н. Давлесовдуку), ал опера театрынын 

репертуарынан туруктуу ордун ээлеп, кыргыз искусствосуна орчундуу салым болуп кошулду. 

Акын 1996-жылы дүйнөдөн кайткан. 

 

4-сабак 

 

Кептик тема: Кыргызстандын экономикасы 

Грамматикалык тема: Көркөм стиль. Көркөм стилге мүнөздүү белгилер 

Кыргыз адабияты: Ж.Садыковдун өмүрү жана чыгармачылыгы. “Манастын уулу Семетей” 

драмасы 

 

Акылбек Жапаров 

Акылбек Жапаров 1964-жылы 14-сентябрда Ысык-Көл облусунун Балыкчы 

шаарында туулган. Билими жогору. 1986-жылы Фрунзенин политехникалык 

институтун "инженер-куруучу" адистиги боюнча, 2002-жылы Бишкектин каржы-

экономикалык академиясы "каржы жана салык системалары" адистиги боюнча 

бүтүргөн. Экономика илимдеринин доктору. 

Эмгек жолу: 
  
 1986-1987 — Фрунзе политехникалык институтунунун кичүү илимий кызматкер, 

окутуучусу 

 1987-1991— ФПИнин комсомол комитетинин катчысы. ВЛКСМ БКнын мүчөсү 

 1991-1992 — "Толкун" ЖЧК чарбалык ишканасынын башкы директорунун орун басары  

 1992-1993 — КР президенттик аппаратынын жаштар саясаты маселеси боюнча бөлүм 

башчысы, КР өкмөттүк аппаратынын жаштар саясаты маселеси боюнча бөлүм башчысы  

 1993-1995 — КСДПнын жооптуу катчысы – аппарат жетекчиси 

 1995-1996 — КРдин биринчи вице-премьер-министринин жардамчысы 

 1996-1997 — КР президентинин алдындагы Баалуу кагаздар боюнча улуттук комиссиянын 

мүчөсү, комиссиянын катчысы 
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 1997-2000 — КР Каржы министрлигинин башкы инспектору, Мамлекеттик салык 

кызматынын алдындагы төлөмдөрдү алуу башкармалыгынын жетекчиси 

 2000-2005 — Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруучу жыйынынын депутаты, салык, бажы 

жана башка төлөмдөр боюнча комитеттин төрагасы. "Кыргызстандын аймактары" 

депутаттык тобунунун мүчөсү 

 2006 — каржы министринин милдетин аткаруучу  

 2006-2007 — экономика жана каржы минстри  

 2007 — каржы министри 

 27-декабрь, 2007 — КРдн экономикалык өнүктүрүү жана соода министри 

 2009-2010 — КРдин биринчи вице-премьер-министри 

 2009 — КРдин ЕврАзЭШтеги атайын өкүлү, КМШ маселелери боюнча КРдин улуттук 

координатору, КМШнын Экономикалык кеңешинде республиканын өкүлү жана 

Евразиялык экономикалык шериктештиктин Интеграциялык комитетинин мүчөсү  

 ноябрь, 2010 — "Ар-Намыс" саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин VI 

чакырылышынын депутаты 

 2011- 2012 — КРдин каржы министри 

 октябрь, 2015 — "Бир Бол" саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин VI 

чакырылышынын депутаты болуп шайланган. 

  

КРдин эмгек сиңирген экономисти, II класстагы мамлекеттик катчы, Нарын облусунун 

ардактуу жараны. 

Сыйлыктары: 
"Манастын" 1000 жылдыгы", "Шериктеш" медалдары. 

Үй-бүлөлүү, үч баланын атасы. 
 

Экономика жөнүндө түшүнүк 

Экономика дайыма эле болгонбу? Жок. Алгачкы коомдогу адам баласы таш балта 

менен жаа жасаган мезгилде, бул али экономика эмес эле. Балталар жана жаалар менен 

куралданышкан адепки адамдар тобу жаныбарларга аңчылык кылып, алардын этин өз ара 

бөлүп алышкан, болгондо да тең бөлүшкөн. Эгерде бирөөлөрү өзүнө көп бөлүп алса 

башкалары жашай алмак эмес. Ошондуктан ал кезде объективдүү зарылчылык болгон. Бирок 

бул жашоо бара-бара татаалданат. Алардын ичинен аң уулоого барбай, эмгек куралдарын 

жасоо менен алек болгон адамдар бөлүнүп чыга башташат. Эң жөнөкөй жасалган эмгек 

куралдар менен аң уулоодон табылган этти эми аңчылар гана эмес, балталарды жана 

жааларды жасагандар ортосунда да бөлүү зарыл болуп калат. Өз эмгегинин өндүрүмдөрүн 

коом ичинде, ошондой эле коом арасында алмашуу пайда болду. 

Мына бул, өнүкпөгөн түрүндө болсо да экономика болгон, анткени сөз адамдардын 

буюмдарга – жаага, балтага, найзага, этке карата мамилелери гана эмес, коомдогу өз ара 

мамилелери жөнүндө сөз жүргөн. Жалпы эле мамилелер эмес, өндүрүш, андан кийин 

адамдардын жашоосу үчүн зарыл болгон материалдык байлыктарды бөлүштүрүү 

материалдык мамилелер жөнүндө. Ушул мамилелер өндүрүштүк мамилелер деп аталат. 

Материалдык байлыктардын коомдук өндүрүлүшү, алмаштырылышы, бөлүштүрүлүшү, 

керектелиши жана анын негизинде пайда болгон өндүрүштүк мамилелердин жыйындысы 
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экономика болуп эсептелет. Демек, алгачкы коомдо пайда болгон ЭКОНОМИКА да адамзат 

тарыхынын өзүндөй эле байыркы болуп саналат .  

Экономикалык турмуш фактыларына маани берүү илгер эле башталган. Муну байыркы 

египеттиктердин жана гректердин башкаларга салыштырмалуу акча, баа, соода сыяктуу 

түшүнүктөрдү билишкендиги далилдей алат. Экономикалык ой пикирлер, көрүнүштөр 

жөнүндө байыркы египет папирустарынан, Хамурани падышасынын ташка жазылган 

клинописинен белгилүү.  

Текстке карай тапшырмалар: 

А) Текстти окуп түшүнгүлө 

Б) Суроолорго жооп бергиле: 

1. Алгачкы коомдо экономика болгонбу? 

2. Кандай зарылчылыктан улам экономика келип чыккан? 

3. Өндүрүштүк мамилелер деген эмне? 

4. Экономика деп эмнени айтсак болот? 

5. Экономикалык турмуш фактыларына маани берүү илгер эле башталгандыгы 

жөнүндө кандай далилдер барбы? 

В) Байыркы экономика менен азыркы  мезгилдеги экономиканын айырмасы барбы, 

силердин оюнар кандай? 

 

Көркөм стиль 

 

Кѳркѳм стиль образдуулук, эмоциялдуулук, экспрессиялуулук касиеттерге ээ экендиги 

жана кѳркѳм чыгармаларга мүнѳздүү болушу менен функционалдык стилдердин ичинде 

ѳзгѳчѳ мааниге ээ. 

       Кѳркѳм чыгармаларга кирген ыр, аңгеме, поэма, повесть, романдарды жазганда кѳркѳм 

стиль пайдаланылат. Анын максаты – окучуларга таасир кылуу. Ал үчүн акын-жазуучулар 

белгилүү бир образды сѳз аркылуу сүрѳттѳп, диалектизм, архаизм, неологизм, идиома, эпитет, 

макал-ылакап жана фразеологизмдерди кеңири колдонушат. 

Мисалы: Дүйнѳдѳ бир чырак бар дайым күйгѳн. Майы жок билеги жок илгертеден (Күн). 
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М.Элебаевдин «Узак жол» чыгармасынан үзүндү угузуу. 

 

Көркөм окугула. 

 

ОТУЗ ЖАШ 

Ырас, өмүр кандай кыска, кандай аз… 

Тагдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас. 

Бирок чиркин аздыгына мейли эле, 

Анын октой тездигине катат баш. 

Кечээ гана тиги кырда жок эле, 

Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш? 

Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой тур! 

Көзүң чуңкур, өңүң кансыз, сары сур. 

Тил албассың, жоголо бер, кете бер, 

Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. 

Он беш жолу улам кайра туулуп, 

Он беш жолу жашарбасам, карап тур! 

                                                                А.Осмонов 

 

АДАМЗАТ 

Мүрөктүн суусу жөн суулардай шылдырап, 

Агып жатса мал кечпес жашыл аралда. 

Көк арчадай өңдөн азбас болсун деп, 

Өзүм ичпей, ичирер элем адамга. 

Мүрөктүн суусун ичирейин дегеним: 

Адам деген картайгыч тура бечара. 

Замзамдын суусу кайнар суудай шарактап, 

Ташып жатса куш жете албас ыраакта. 

Эти калың пилдей күчтүү болсун деп, 

Бүт агымын бурар элем адамга. 

Замзамдын суусун агызайын дегеним: 

Адам деген чарчагыч тура бечара. 
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Олуя табып Улукман аке дарысы, 

Жазгы гүлдөй тепселип жатса талаада. 

Жүрөк оору, өпкө оорунун сообу үчүн, 

Өзүм ичпей ичирер элем адамга. 

Дары чөптү ичирейин дегеним: 

Адам деген оорукчан тура бечара. 

Ак шайы көйнөк, күмүш кемер сыяктуу, 

Адамдын жаны сатылып турса базарда. 

Дагы жыргап, дагы жашап көрсүн деп, 

Өзүм албай берер элем адамга. 

Жандарына жан кошоюн дегеним: 

Адам деген көп өлгүч тура бечара. 

  

Тилибиздин тазалыгы 

 

Тил тазалыгы да өзгөчө баалуу экени белгилүү. Тилдин тазалыгы менен пейил тазалыгы 

экөө эки башка экенин кээде айрып билбейбиз. Дилиң таза болбогон соң, тилинин 

тазалыгынын эмне кереги бар! Пейили, дили таза эмес адамдар сөзгө өтө маани берип, ал 

сөзүн курал катары пайдаланып, адамды алдоо үчүн жанталашат. Тили таза эмес адам – тилди 

булгайт, аны көрүп башкалар башкалардыкын булгайт. Ойкуштата сүйлөгөн адамдын сөзү 

башкаларга кээде «жаңы» нерсе көрүнүп, кулагыңда калат. Анда эле ал сөз «модага» айланды 

дей бер. Элибиз айткандай, андай «бир карын майды чириткен бир кумалактар» арабызда көп 

эле. 

Көркөм чебер сүйлөгөнгө не жетсин! Көркөм сүйлөөнүн өзү да талант. Көркөм сүйлөгөн 

адамдын таланты – ырдаган адамдын талантынан ашып түшпөсө, кем калбайт. Анткени элдин 

көпчүлүгү эле жакшы, көркөм ырдай алышы мүмкүн, а элдин баары эле көркөм, чебер сүйлөй 

бербейт. Анын үстүнө ырды адам жаттап ырдайт. Ал сөздү жаттап сүйлөбөйт, сөз көөдөндөн 

кумдай куюлуп төгүлүп турат, а ыр көбүн эсе «ооздон» төгүлөт. Жүрөктөн төгүлгөн ыр чанда 

болот. 

Акылдуу сүйлөгөн адамдын баары эле акылдуу эмес. Наадандар акылдуу сүйлөгүлөрү 

келишет. Алар ошол «жаттап» алган акылдуу сөздөрү менен акылдуу көрүнүүнү самашат. 

Ошол үчүн бир акылман: «акылдуу кооз сүйлөгөн адамдардын ичинен чыныгы адамдык 

сапатка ээ адамдар чанда кездешет» деген экен. 
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А чыныгы акылман, ыймандуу адамдар көркөм, акылдуу сүйлөсө – ал адам көркүнө гана чыгар 

эле. Анткени адамды кийим гана эмес, анын сөзү, пейили кооздойт эмеспи. 

Сөзгө бай адам – баарынан бай экенин анча баалабайбыз. Бөскө бай бирөө сөзгө бай адамды 

киши деп теңсинбейт, ошонусу менен ал өзүнүн жарды экенин да туйбайт. Сөз жыйнаган 

«дыйкан» бөс жыйнабайт, бөс бербеди деп таарынбайт, сөзүн укпаганга таарынат. Анткени 

анын жаны, каны – сөз. Сөзү кетсе, жаны кеткени ошо... 

Демек, адамдын мүнөзү, кыялы, түрдүү адамдык сапаты - сөзүнөн, тилинен байкалат, сөзүн 

тыңшап туруп, анын кандай адам экенин айттырбай эле туябыз го. Кара өзгөйлүгү менен ак 

көңүлдүгү да, ичи тардыгы менен кең пейилдиги да, жалганчылыгы менен чынчылдыгы да, 

төрөпейилдиги менен кичи пейилдиги да, таш боордугу менен мээримдүүлүгү да, кекчилдиги 

менен кечиримдүүлүгү да, илээндилиги менен тыкандыгы да сүйлөгөн адамдын эки ооз 

сөзүнөн билинип калат.  

 

Тѳмѳнкү ырды кѳркѳм окуп, талдоо жүргүзгүлѳ, кандай тилдик каражаттар бар экендигин 

байкагыла. 

«Эзелтен чечилбеген улуу талаш, 

Канткенде адам уулу адам болот? 

Ураалап жоо кууса да улуу талаш, 

Канткенде адам уулу адам болот? 

Ажалга кѳз жумса да ушул талаш, 

Душмандан жан соогалап качканда да, 

Душманды кырып-жоюп басканда да, 

Түбѳлүк чечилбеген ушул талаш, 

Канткенде адам уулу адам болот? 

Адамзат качан чечет , качан коет, 

Канткенде адам уулу адам болот? 
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Жалил Садыковдун өмүрү, чыгармачылыгы 

Жалил Садыков Кыргызстандын Чүй облусуна караштуу Кемин районундагы Кичи-

Кемин айылында 1932-жылы 23-октябрда туулган.Орто мектепти ошол айылдан бүтүп, 

колхоздо иштеген. Кыргызстан Жазуучулар союзунун кеңешчиси болгон. 

1964-жылдан «Ала-Тоо» журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы болгон. 

1967-жылдан «Жаш ленинчи» журналын жетектеген. 1980-жылдары Кыргыз ССР маданият 

министрлигинин репертуардык-редакция коллегиясынын башкы редактору,1988–1992-жж. 

«Кыргыз маданияты» гезитинин башкы редактору, КРнын эл депутаты, Жогорку Кеңештин 

депутаты болгон.  

Ж.Садыковдун «Убада» аттуу алгачкы ыр жыйнагы 1958-жылы жарык көргөн. 

Акындын жүздөгөн ырларына обон чыгарылган. Ж.Садыковдун «Манастын уулу Семетей» 

(1982), «Сейтек» (1987), «Айкөл Манас» (1990) үчилтиги Кыргыз мамлекеттик академиялык 

драма театрында, «Эр Төштүк», «Ак Мөөр», «Жукеев-Пудовкин», «Терең кечүү» ж. б. 

Драмалары театрларда коюлган. Ж.Садыков чыгыштын улуу акыны ОморХаямдын 

«Рубаилерин», Р.Гамзатов, К.Кулиев, А.Пушкин, М.Лермонтов, Т.Шевченконун, балкаракыны 

М.Кудаевдин жана Я.Шивазанын чыгармаларын которгон. 

Ж.Садыковдун ыр жана поэма жыйнактары ондогон элдердин тилине которулду, 

драмалыкчыгармаларычетөлкөнүнэлет, шаарларындагысахналаргакоюлупкелет. 

1958-жылдан 1991-жылдын соңуна чейин СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 

Ж.Садыков Кыргыз Республикасынын Гимнинин автору. 

«Манастын уулу Семетей» эпикалык драмасы үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул 

атындагы Мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Ж.Садыковго  “Кыргыз Республикасынын 

искусствосуна эмгек сиңирген ишмери», “Кыргыз Эл акыны» наамдары ыйгарылган. 

 

Сабактын темасы: Ж.Садыков «Эненин жүрөгү» 

Колдонулган ыкма: Топ менен иштөө 

Сабактын жабдылышы: флипчарт, түстүү маркерлер, ватман, түстүү карандаштар 

Сабактын максаты: Окуучулар эненин мээримдүүлүгүн, чыдамкайлыгын, айкөлдүгүн, 

акылмандыгын баалашып, энени сыйлоого, урматтоого умтулушат. 

Биргелешип иштеп, өз оюн аргументтүү билдирүүгө көнүгүшөт. 

Сабактын жүрүшү: 

1. «Энеге кандай сапаттар тиешелүү?» - деген суроого ар бир окуучу флипчартка жазып, 

доскага илишет. 

2. Мээримдүү, боорукер, акылдуу, чыдамкай, намыскөй деп жазгандары боюнча окуучулар 

топко бөлүнүшөт. Ар бир топ өз алдынча чыгарманы окуп чыгышат. 

3. Чыгармада энедеги ушул сапаттардын бар экендигин сүрөт, кара сөз, ыр аркылуу 

далилдешет. 

4. Ар бир топ идеяларын белгилешип иштеп чыгып, жалпы класска презентациялашат. 

5. Жалпы класс толукташат. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
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Патенциалы: Бул иш-аракет аркылуу мээримдүүлүккө, чыдамкайлуулукка эң башкысы өзүн 

багып өстүргөн ата-энесине жакшы мамиле кылуу, аларды урматтоо керек экендигин 

билишет. 

Талкуулоо үчүн суроолор (дебрифинг): 

1. Уламыш кайсы окуянын негизинде эске түштү? 

2. Эне жөнүндө жазып жатканда кандай сезимдерге туш болдуңар? 

3. Апаң үчүн камкордук кыла аласыңарбы? 

Үй тапшырма: 

«Эне мээрими» деген темада эссе жазып келүү сунушталат. 

 

5 – сабак 

 

Кептик тема: Кыргыз элинин экономисттери. 

Грамматикалык тема: Баяндоо. Көргөн тасмага карата баяндоо мүнөзүндөгү эссе жазуу 

Кыргыз адабияты: “Айкөл - Манас” драмасы 

 

 

Баяндоо. Көргөн тасмага карата баяндоо мүнөзүндөгү эссе жазуу 

 

Баяндоо логикасы – кептеги тилдик бирдиктерди логикалык жактан туура байланыштыруу 

жана ойдун ырааттуулугун сактоо. Сөздү колдонуу, сөздү туура тандап алууда сөз маанилерин 

терең билүү чоң мааниге ээ. Бул учурда көп маанилүүлүк, синонимия, омонимия жөнүндө 

маалыматтуулук талап кылынат. Адам өз оюн чагылдыруу учурунда алгач синонимдик катарды 

- бир маани билдирген сөздөрдү, сөз курулмаларын эс тутумдан "алып чыгат". Андан кийин 

синонимдердин ичинен ойдогу түшүнүктү так, таамай, таасын туюнткан сөз тандалат. Мисалы, 

эгер сизге чогуу окуган курдашыңызды мүнөздөөгө туура келсе, анда болжол менен 

төмөнкүдөй сөздөр эс тутумунан чакырылат: "Асан (менин, биздин) (таанышым, группалашым, 

досум /таанышыбыз, группалашыбыз, досубуз). Ал (ак көңүл, боорукер, кичи пейил - жакшы 

же таш боор, бой көтөргөн, кекирейген, мактанчаак - жаман) (бала, жигит, студент)." Мына 

ушул синонимдерден, варианттардан сиздин оюңузду, мамилеңизди так чагылдырган сөздөр 

тандалып, алардан сүйлөм түзүлөт. Синонимдер лексикондо, эс тутумда канчалык көп болсо, 

тандоо ошончолук натыйжалуу болуп, түшүнүктү, ойду ошончолук так берүүгө болот. 

Синонимдер лексикалык же синтаксистик болушу мүмкүн. Лексикалык синоним - эки сөздүн 

маанилеринин жакындыгы. Ал эми синтаксистик синонимдер бир нече сөздөрдүн 

айкашуусунан турат. Мисалы, "Асан - республикалык олимпиадага катышкан (билимдүү), өзүн 
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жакшы алып жүргөн (сылык), кыйшың-мыйшыңы жок (ак ниет) бала." Синонимдердин 

жогорку көркөмдүктөгү, жогорку тактыктагы түрү катары фразеологизмдер да кызмат кыла 

алышат. "Асан - (биттин ичегисине кан куйган - тың / кессе кан чыкпаган - сараң / кой оозунан 

чөп албаган - момун) бала. Фразеологизмдер ойду элестүү, так чагылдырышат.  

 

Кыргыз элинин улуттук кийимдери 

 

Ар бир элдин өз улуттук кийим-кечелери болгон. Кийимдер элдин жашоосуна жана 

жашаган чөйрөсүнө ылайыктуу жасалган. Кийимдер жүндөн, териден жана түрдүү 

кездемелерден тигилген. Жыл мезгилдерине ылайыктуу калың же жука кийимдердин түрлөрүн 

кийишкен. 

Кийимдер эркектердики, аялдардыкы, балдардыкы, кыздардыкы деп бөлүнгөн, 

ошондой эле жаш курактарына жараша да өзгөчөлүктөрү болгон. Кыздар өңү ачык, түстүү 

кийимдерди кийишкен. Аялдардын кийимдери жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша түрдүү кооз 

оймо-чийме, саймалар менен көркөмдөлгөн. Эркектердин кийимдерин тиккенде  ашкере 

кооздуктан оолак болушкан. Мындан тышкары байыркы замандарда ар бир адамдын коомдогу 

орду да кийиминин адемилигинен байкалып турган. 

Кийимдер: баш кийим, ич кийим, сырт кийим (тыш кийим), бут кийим деп бөлүнгөн. 

Жарашыктуу, таза, жыл мезгилдерине ылайыктуу жана ыңгайлуу кийим адамдын маданиятын 

билдирет. 

Үкү тебетейди жаш кыздар кышында кийишкен.Үкү тебетейдин төбөсү кездемеден 

көбүнчө баркыттан бийик жана кууш бычылып, кездеме менен ичтелген. Кыздардын кызыл 

манат, жашыл, көк баркыт менен тышталган кундуз тебетейлеринин төбөсүнө үкү тагылып, 

шуру, бермет, асыл таштар менен кооздолгон.  

Ичик– топчу кадалып бүчүлөнгөн жылуу кышкы кийим. Ичиктин сырты кездеме менен 

тышталат, жөнөкөй ичиктин ичи кара саксактан ичтелген. Анын сырты өзүнчө, ичи өзүнчө 

тигилген. Ичиктин жакасын кара көрпөдөн жасашкан. Ичиктин бир топ түрү бар: түлкү ичик, 

карышкыр ичик, сүлөөсүн ичик. Койдун терисинен тигилген кышкы кийимдердин дагы бир 

түрү тон болгон. 

Калпак – эркектердин баш кийими. Ал башты ысыктан, сууктан коргогон, жылуу, жеңил 

жана ыңгайлуу баш кийим. Жаш өзгөчөлүгүнө карата да түрдүү калпактарды кийишкен жаш 

балдар кыюусу жашыл калпак кийген. Ал эми бой жеткен жигит кыюусу кызыл калпак кийген. 

Ал эми жигит үйлөнгөндөн кийин кыюусу кара болгон калпак кийген. Эл алдында же өз 

уруусунун ичинде кадырлуу кишиге аппак калпак кийгизишкен. Мындай калпакты кийүүгө 

калыс, адилеттүү адамдар да татыктуу болгон. Эл алдында абройлуу аксакалдар төбөсү бийик 

Бакай калпакты кийишкен.  

http://kyrgyzinfo.ru/
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Чыптама ичтелип тигилген жеңсиз кийим. Аны кыздар кийишкен. Чыптама  денеге 

чак, бели кынапталып тигилген.Чыптама көбүнчө чий баркыт, баркыт, тукабадан тигилип, 

сайма менен кооздолгон. Кээ бир чыптаманын жээгин, өңүрүн, жеңин түрдүү баалуу терилер 

менен да карматып кооздошкон. 

Элечекти келиндер жана байбичелер кийген. Аны ак кездемени тегерете кабат-кабат  

ороп жасашкан. Элечектин кеби бузулбас үчүн астынан  кеп такыя кийишкен. Аны кеп чач, баш 

кеп деп да аташат. Чач кеп элечектин ички оромун терден-кирден сактаган, жылуу болгон. Чач 

кеп көбүнчө кызыл, жашыл, көк, кара манат менен баркыттан жасалган. Элечекти кийип-

чечүүнү жеңилдеткен желке жагындагы сала коймо жана ээк алмайы болот. Башты 

эңкейткенде же чечкенде ага тирек болуучу астыңкы тартмасы менен элечектин бардык 

оромун тыкан кармап турган үстүңкү тартмасы бар. Жаш колуктулар кийген 

элечектин маңдайы шуру же күмүш менен кооздолгон. 

Такыяны кыздар кийген. Ал ак кийизден жасалып, кыздар сайма саюуга өнөрү 

жетилгенде, өз чеберчилигине жараша такыяга оюуларды түшүргөн. Бул кыздын уз катары 

чеберчилиги жетилип келе жаткандыгын билдирген жана кыздын жаш өзгөчөлүгүн аныктап 

турган.   

Үкү топу түрдүү кездемеден төбөсү менен алкагы тегерек жана жапыз тигилип,  бермет, 

шуру, акак  менен кооздолуп, чокусуна кооздукка үкүнүн канаты тагылган. Кийин топу бир 

түстүү кездемеден эле төрт бурч сымал жээги бир бүтүн келип, төбөсүндөгү төрт талаасы 

саймаланып жасалган. 

Белдемчини апалар белине тартынышкан. Ал баркыттан жана башка кездемелерден 

этеги кенен келип, өйдө жагы кууш, эки учалуу тигилген. Жээктерине сайма түшүрүлүп, кундуз, 

суусар, көрпө же аң терилери карматылган. Байбичелер кийүүчү белдемчилер кебез, жука 

кийиз, жүн,  козу-улактын терилери менен ичтелген. Белге курчоо үчүн боосу  кызыл, жашыл, 

көк, ак өңдөгү жиптерден өрүлүп чачы тагылган.  

Өтүк булгаарыдан ултарылып, такалуу же такасы жок жапыз жасалган, кончтуу бут 

кийим. Өтүктүн таманы, башы жана кончу болот. Кончу калың булгаарыдан жасалат. 

Жигиттердин өтүктөрүнүн такасы жапыз болот. Кыз-келиндердин өтүктөрү кооздолуп, оюулар 

түшүрүлгөн, басканда жагымдуу үн чыгып турушу үчүн такасына атайын жылаажын тагышкан. 

Чепкен – сырт кийим. Аны таардан же кездемеден тигишкен.Чепкендин ичи ичтелип, 

ага жүн менен кебез калың салынып, бүчүлүк менен топчу кадалат. Жасалган кездемесине 

карата бөз чепкен, нооту чепкен, чий баркыт чепкен, баркыт чепкен, кымкап чепкен, парча 

чепкен деп айтылат. Тигилишине карата басма чепкен, шырыма чепкен, жалаң кат чепкен деп 

бөлүнөт. Аялдар үчүн тигилген чепкен адеми кездемелерден тигилген. Анын жакасына, 

өңүрүнө жана этек-жеңдерине баалуу аң терилери бастырылган.  

Эркектердин шымдарын кебез кездемеден кызыл ашыкка чейинки узундукта кенен 

кылып тигишкен. Жүндөн эшилген курду белиндеги бүктөмө аркылуу өткөрүп,  алды жагынан 
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байлашкан. Жаштар кийген курлардын учтарын ачык түстөгү жүн же жибек жип менен 

саймалап, кооз чачы менен кооздошкон. Багалеги жазы болгон, анткени аны бут кийимдин 

сыртынан кийишкен. Кээде багалегинин капталын тилип коюшкан. Оймо-чийме, сайманы 

шымдын багалегине, капталдарына түшүрүшкөн. Шымдын байыркы түрлөрү – шалбар, жаргак 

шымды, октеке, кандагай шымды булгаарыдан тигишкен. Алар бугунун терисинин өңүнө 

окшош күрөң түскө боёлгон.  

Кемер курду зергерлер жасашкан. Эркек кишилер тыш кийимдин сыртынан 

курчанышкан. Белге чактап булгаары, кайыштан жазы тилип, кабаттап тигишкен. Анын бетине 

түркүн түспөлдө жазы темир чабылган. Кемердин тогоосун күмүш жалатып кооздошкон. Тогоо 

калкандуу келип,  ичинен темир илгичи менен курчалган.   

Кементай кийизден калыңдап жасалган сырт кийим. Ал түрдүү түстөгү кийизден 

чепкендей узун жасалган, учасы менен өңүрүнүн бириктирилген жерлери, тигиштери тон жана 

ичиктей тигилген. Жээктери өңдөш кездемелер менен кыюуланган. Кементай бышык болушу 

үчүн кийизди жакшылап бышырып бычышкан. Бышык кийиз суу өткөрбөйт, кийин тарып 

кетпейт. Тикесинен койгондо да жыгылбайт. Ак кементайдын жакасы, жеңинин учтары, өңүрү 

менен этеги карыштай түрдүү түстөгү баркыт менен кыюуланган. 

Тебетей көрпөдөн, суусардан, сүлөөсүндөн, түлкүдөн, кундуздан, баалуу аң терилерден  

тигилген. Тебетейдин төрт талаасы болот. Ичине кебез менен жүн салынып шырылат. 

Тебетейдин төрт талаасы бириктирилип тигилгенде кийимдин төбөсү төрт бурч болуп калган. 

Чети тышына бириктирилгенден кийин көрпө (тери) сырт жагына кайрылган. Тебетейдин 

тышын адамдын жаш өзгөчөлүгүнө жараша тигишкен. Кара, күрөң тыштуу тебетейлерди 

улгайгандар, кызыл, жашыл, көк кездеме тышты жаштар кийишкен. Эркектердин 

тебетейлеринин төбөсүнө топ чачы тагылган. 

 

"Каляк" тасмасын көрсөтүү ага карата пикир жазуу 

 

Ж.Садыковдун «Айкөл Манас» драмасы 

 

«Айкөл Манас» — ыр менен жазылган эки бөлүмдүү эпикалык драма-трагедия. 

«Манас» эпосунун сюжетинин негизинде белгилүү драматург Ж. Садыков жазган. Драма 1990-

ж. Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган. Спектаклди режиссёр Б. 

Ибраев сахнага алып чыккан, жасалгалаган сүрөтчүлөр М. Сыдыкбаев, М. Искаков, 

музыкалаштырган композитор К. Молдобасанов. «Айкөл Манас» драмасынын негизги өзөгүн 

Манас эпосундагы Көкөтөйдүн ашы менен Чоң казат окуялары түзөт. Биринчи бөлүм 

Көкөтөйдүн ашы, андагы шаан- шөкөттөр жана салттык мелдештер (Кошой менен Жолойдун 

күрөшү), кытай- калмактар байгеге байланыштуу чыгарган чатак, Нескара менен Коңурбайдын 

кол курап келип кыргыздарды чаап алабыз деп кетиши менен аяктайт. Экинчи бөлүм Манас 

http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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кыргыз уруу кандарын өзүнүн айланасына баш коштуруу аракети менен башталат. Алты кан 

Манаска биригип, калгандары ынабай коюшат. Драманын бул бөлүгү негизинен согуш 

окуяларын сүрөттөөгө арналат. Чоң казат башталып, Капканын кара тоосундагы согуш 

Манастын жеңиши менен аякталат. Бирок, Коңурбай амал менен Манасты жарадар кылат. 

Манастын белгилүү чоролору Алмамбет, Чубак, Сыргак, Серек окко учат. Жаралуу болуп 

Таласка келген Манастын дүйнөдөн кайтышы менен экинчи бөлүм бүтөт. Драмадагы 

баатырдык, патриоттуулукка байланышкан негизги идея менен бирге адамкерчиликти жогору 

баалап, акылмандыкты даңазалаган, чебер уз, сарамжалдуулукту үлгү катары көрсөтүп, 

калыстыкты, карапайымдыкты мактаган жана башкалар элдик идеал түшүнүктөр кеңири 

баяндалат. Драманын башкы каарманы — Манас. Анын ролун артист К. Досумбаев, А. 

Жолдошев аткарган. Досумбаев түзгөн Манас — чексиз баатыр, жөн билги уюштуруучу, калыс, 

акылман жетекчи. Ошон үчүн ал элден чыккан эрлерди айланасына топтоп, душмандарына 

каршы күрөшөт, жоосун жеңип, мекенин баскынчылардан коргойт. Бул зор маанилүү, адилет 

күрөштө Манас жалгыз эмес, анын күчү элден чыккан жакын жардамчыларында, жалпы элге 

таянгандыгында. Спектаклде акылман, калыс кары Бакай (С. Жумадылов, К. Табалдиев), алп 

Кошой (А. Осмонов), Чыйырды (К. Дулатова. Н. Исмаилова), акылман, чебер уз Каныкей (М. 

Далбаева, Ш. Алсеитова, А. Сыдыгалиева), Арууке (С. Мырзагалиева), билими, өнөрү менен 

таанылган Алмамбет (И. Эшимбеков), карандай күчтүн ээеи Чубак (Ч. Думанаев), жаш баатыр, 

эпчил Сыргак (Э. Бекболиев), Серек (Ү. Мурадилов), Айдар (М. Алышбаев), Кыргылчал (А. 

Мураталиев, А. Усупбеков), Тазбаймат (Р. Жунусов), Коңурбай (Т. Бердалиев), Нескара (М. 

Асанбаев), Жолой (А. Жолдошев) жана башкалар көптөгөн каармандар бар. Драмадагы 

согуштук сценалардагы чабыштарды Кара-Калпак АССРинин эмгек сиңирген артисти, 

Ташкендеги А. Островский атындагы Театр жана сүрөт институтунун доценти А. Исмаилов 

койгон. 

 

 

 

 

 

 

 

6 – сабак 

 

Кептик тема: Бизнестеги башкаруу 

Грамматикалык тема: Сүрөттөө. Тарыхый эстеликтер 
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Кыргыз адабияты: Т.Абдумомунов «Абийир кечирбейт» драмасы 

 

Башкаруу деген эмне жана анын кандай зарылдыгы бар? 

 

Бизнесте ийгиликтер эч качан кокусунан келе калбайт. Ар дайым башкаруунун 

таасирдүү жолун колдонуу менен гана ийгиликке жетишсе болот. Башкаруу жөнүндө бүтүндөй 

илим бар. Дегеле өлкөнү жана автомобилди, ракетаны жана балдар бакчадагы топту 

башкарууда кандайдыр бир окшоштуктар бар – мыйзамдар, принциптер, эрежелер. Мына 

ушуларды башкаруу жөнүндөгү илим изилдейт. Бизнести башкаруу менен жашоонун башка 

тармактарындагы башкаруунун кандай окшоштуктары бар? Биз кандай гана иш аракет 

жасабайлы, аларды бир максат менен жасоо керек. Жөн гана диванда жатсак дагы, белгилүү 

бир максатта жатабыз: 1) эс алуу үчүн, 2) бир нерселерди ойлонуштуруу үчүн, 3) бирөөнүн 

жинине тийиш үчүн. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн, биз эң алды өз иш аракеттерибизди 

пландаштырабыз, башкача айтканда, алардын ар биринин тартибин, мезгилин оюбузда 

элестетебиз. Бизнести башкаруу үчүн да максаттар, пландаштыруу жана көзөмөл керек. Бирок, 

бул ушуну менен эле бүтүп калбайт.  Мисалы, фирманы башкаруу – бул, табиттери, адаттары, 

кызыкчылыктары жана жеке максаттары ар кандай болгон адамдар менен иш алып баруу 

дегендик. Аларды фирманын ийгиликтери менен кызыктырып, жана алар кызыгуу менен 

ошол фирмага көбүрөөк пайда алып келгендей кылуу керек.   Эгер фирмада бир адамдан көп 

киши иштесе, анда фирманын ийгилиги ошол адамдардын өз ара мамилелерине карай болот. 

А алар ондогон жана жүздөгөн болсочу? Бизнести башкарууда дайыма коммуникация 

маселелери боло берет. 

Текстке карай тапшырмалар: 

А) Текстти окуп, түшүнүп, маанисине карай абзацтарга бөлүп чыккыла 

Б) Кара тамга менен бөлүнүп жазылган сөздөрдү көчүрүп жазгыла, алар кайсы 

принцип бөлүнүп алынганын аныктагыла. 

В) Тексттин темасы туура коюлганбы, силердин оюңар боюнча дагы кандай темалар 

туура келмек, оюңарды аргументтегиле. 

Г) Тексттин мазмунуна таянып башкаруунун дагы башка жактары жөнүндө ой 

пикирлериңерди айткыла.  

Д) Алды сызылган сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. 

Ж) Суроолорго жооп бергиле: 
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1. Башкарууда кантип ийгиликке жетишсе болот? 

2. Жашоонун ар тармагындагы башкарууларды, алардын окшоштуктарын кайсы илим 

изилдейт? 

3. Бидин бардык иш аракеттерибиз кандай болушу керек? 

4. Бизнести башкаруу үчүн эмнелер зарыл? 

5. Фирманы башкаруу деген эмне? 

 

 

 Сүрөттөө. Тарыхый жана маданий эстеликтер 

 

Бишкек шаарына саякат. (Эстеликтерге, маданий борборлорго, улуттук китепканага 

саякат). 

 (Бишкек шаарынын маданий борборлоруна, тарых, сүрөт музейлерине, чыгаан 

инсандардын, баатырлардын эстеликтерине, улуттук китепканага саякат жасаган соң  дил-

баян жазгыла ).   

Манастын күмбөзү Талас шаарынан 20 км аралыктагы Кароол чоку тоосунун этегинде 

жайгашкан. Күмбөз XIV кылымга таандык архитектуралык эстелик болуп саналат. Ал бышкан 

кирпичтен салынган конус формасындагы куполу бар, ичи жаа сымал, сыртындагы  чатыры  

кырдуу келген күмбөз. 1970-жылдагы калыбына келтирүүдөн кийин “Манас ордосу” деп 

аталган мемориалдык комплекс ачылган, ага   Манастын күмбөзү, Манас музей-коругу, мечит 

кирет. 1334-жылдагы айрым маалыматтарда бул күмбөздө бектин кызы коюлган деп айтылат. 

Шах-Фазилдин күмбөзү. Сафид-Буленд айылындагы (Жалал-Абад областындагы) Шах-

Фазилдин күмбөзү XI-XII кылымдарга таандык, ал кирпичтен төрт бурчтуу салынган сегиз 

кырдуу, шоңкойгон куполдуу, ичи-тышы кооздолбогон күмбөз. 

Өзгөн мунарасы жана күмбөздөр. Өзгөн – Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы 

шаарлардын бири. VIII-IX кылымдарда Самарканддан кашкарга бара турган кербен жолунда 

жайгашкан, бекем сепил сыяктуу көрүнгөн. Өзгөн өзүнүн аймагын Фергананын борбору 

болгондо бекемдеген. Шаардын борбордук бөлүгүндө кызыктуудай кууш көчөлөрү менен 

кооз курулуштар ээлеген, аларга жакын жерде базар аянты, кербен-сарайлар орношкон 

көчөлөр жана хаммамдар (эл жуунучу мончолор) жайгашкан. Ири медреселер менен 

мечиттер болгон. Азыркы кезде шаардан 120 метр аралыкта жайгашкан, XI-XII кылымдагы 
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куруу устачылыгынын үлгүлөрүнө кирген Орто Азиядагы кооз шаар жөнүндө кабар берип 

турган мунара жана 3 күмбөз гана калган. 

Сулайман  тоосу - 3000 жыл мурун беш баштуу  Баара - Кух тоосунун (160 м) этегинде алгачкы 

отурукташуу болгон. XIV кылымда тоонун бооруна Сулайман пайгамбар коюлган, тоо 

“Сулаймандын тактысы”  деп аталган. Азыркы мезгилге чейин бул ыйык жайга оору-

сыктоосунан айыгууну көздөп, сыйынууга келген элдин аягы үзүлбөйт. Муну мазарга 

байланган ар түрдүү чүпүрөктөрдөн улам да байкоого болот. Тоонун бетинде уламышта 

айтылган Бабур бабабыздын тулпарынын издери да көрүнүп турат. Тоонун чокуларынын 

биринде XVI-XVII кылымдарга таандык Бабурдун үйү турат.  

Кызыл-Суудагы (Красная речка) эски  шаардын урандысы– бул Бишкектин чыгыш 

тарабындагы 35 км аралыктагы эски шаардын калдыгы. Отурукташкан тиричилик 

маданиятынын үлгүсү (V-X к.). Археологиялык казууларда будда живописи жана 

скульптурасынын фрагменттери табылган, ошондой эле эң чоң Будда статуясы (12 м. Ашык) 

куюлган чоподон кылдат жылмаланган, түстүү боёктор менен боёлгон. Шаар “Невакет” деп 

аталган, VIII-XII кылымдардаУлуу Жибек жолунда адамдар токтоп, эс-алуучу жай болгон. 

Шаарда ошол кездеги ири дин агымдарынын өкүлдөрү жашашкан: буддисттер, мусулмандар, 

христиандар жана зороастрийцтер. 

Ак-Бешимдеги  эски  шаардын урандысы. Бурана мунарасынын түндүк-батыш тарабынан  6 

км аралыкта Ак-Бешим шаарчасы (Суяб) – Чүй өрөөнүндөгү (VI-VII к.) маданий жана 

экономикалык борборлордун бири жайгашкан. Шаар чоң аймакты ээлеген – шахристандын 

(шаардын борбору) жалпы аянты 35 га болгон, ага жакын рабад (кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы) 

60 га орун алган. Шаардын тегереги, сыртынан калың дубал менен курчалган, шаардык жана 

айылдык эл анын ичинде тиричилик өткөргөн. Окумуштуулар казуу иштерин жүргүзүүдө эки 

будда храмынын, христиан чиркөөсүн, хан сарай курулмаларынын, эл жашаган кварталдарды, 

сугат түйүндөрүнүн, орто кылымдагы устачылыктын калдыктарын табышкан. Бул Баласагын 

шаарынын баштапкы курулуштары болгон, кийинчерээк шаар чыгыш тарапка түшкөн деген 

божомолдор бар. 

Бурана мунарасы X-XI кылымдарга таандык Токмок шаарынын түштүк-батыш тарабынан 12 км 

аралыкта, Кегети капчыгайына бара жаткан жолдо, Кыргыз тоолору курчаган аймакта 

жайгашкан. Бул курулма, 900 жыл мурун Орто Азиянын көпчүлүк бөлүгүн Караханиддер 

мамлекети ээлик кылып турган маалда курулган. Мунара бышкан кирпичтен жана арча 

устундар менен тургузулган. Ал алты кырдуу таш менен курчалган , тегерек жана бийик үстү 

жагы кууш келген курулманын кирпичтери кооздолуп кынапталган. Түштүк жагында 5 метр 

бийиктикте каалга жайгашкан, ал жерден айлампа тепкич менен мунаранын үстүнө чыгууга 

болот. Мунаранын бийиктиги – 21 м, диаметри – 9 м. Анын баштапкы бийиктиги 44-48 м 

болушу мүмкүн. Мунаранын тегерегиндеги аймактардан казуу иштерин жүргүзгөн маалда үч 

күмбөз жана жарымы ураган XI-XII кылымга таандык үй табылган. 
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Саймалуу – Таш. Биздин ата-бабаларыбыздын өз урпактарына калтырган тарыхый жана 

маданий мурасы  байыркы “Саймалуу таш” жазма эстелиги. Ал Тогуз-Торо аймагында (Жалал-

Абад областы, Кыргыз Республикасы) жайгашкан. Теңир-Тоо тоо кыркаларында деңиз 

деңгээлинен үч миң метр бийиктикте Көгарт ашуусу бар. Кышында ашуудан кардын 

калыңдыгынан эч ким өтө албайт, бурганак уруп, муз каптайт. Жайында жол ачылганда, эл 

топоз жана ат минип жайлоолорго көчүшөт. “Саймалуу таш” жолдон обочо жерде, алыс 

жайгашкан. Эл ал тарапты атайын барып көрүшөт. 

Окумуштуулардын аныктоосу боюнча аскага чегилген  “саймалуу таш”  биздин заманга 

чейинки коло доорунда пайда болгон. 

Ата-бабаларыбыздын чеберчилиги аска боорундагы галереялардан көрүнөт, анда алардын 

табийгатка жасаган мамилелери, умтулуулары, каалоо-тилектери жана байыркы доордо 

жашаган уруулардын жашоосу сүрөткө түшүрүлгөн. Элдин социалдык-экономикалык жана 

руханий турмушу, көркөм чыгармачылыгынын башаттары, диний көз караштары, маданияты 

чагылдырылган. Байыркы замандардан орто кылымдарга чейин таш бетине тартылган 

сүрөттөр петроглифтер деп аталышат. 

“Сайма” көркөм чыгармачылыктын, кол өнөрчүлүктүн жогорку деңгээлинин түрү. Кыргыз 

аялдары булгаарыга, чүпүрөккө, жибекке кайталангыс оюуларды түшүрүшкөн жана өз 

чеберчилигин шакирттерине калтырышкан. Байыркы цивилизацияны өз көзү менен көргөн 

адам, тоонун боорундагы “Саймалуу – Ташты” алгачкы ирет көргөндөр аскада абдан көп сүрөт 

тартылгандыгына таң калат. Аларды “Сүрөттөрдү ким тарткан? Ким мынча эмгек жумшаган, 

кандай аспапты колдонгон?” - деген суроолор тынчыздандырат болуш керек. “Саймалуу -

Ташта” 10 000 петроглиф тартылган, алар он гектар аянтты ээлешет. Кадам сайын таштардын 

үстүңкү беттеринде ар түрдүү жазма эстеликтерди жана сүрөттөрдү: адамдардын образдарын, 

тоо текелерди, аркарларды, жылкыларды, бугуларды, өгүздөрдү, илбирстерди, 

карышкырларды, түлкүлөрдү, иттерди, жыландарды ж.б. көрүүгө болот. 

Байыркы “Саймалуу – Таш” жазмаларында тематикалык сүрөттөр чагылдырылган. 

Алардын мыкты тартылган сүрөттөрүнө: адамдын тоо текеге мергенчиликке чыгышы, күрөшүп 

жана бийлеп жаткан адамдарды, өгүзгө чегилген соко менен жер айдоону айтсак болот, кээ 

бир  таштарда аскер арабасы тартылган, балким жылкынын адамга тийгизген пайдасы, же 

жоокердин баатырдыгын даңктоо максатында чагылдырылгандыр. 

Кээ бир таштарда күндүн сүрөтү чегилген. Күн кармаган адамдар, күн жамынган 

адамдар. Скиф-сактардын мифтеринде жараткандын бийлиги бул күн кудайы төмөн жиберген 

нерсе. Сактар Күн кудайына сыйынышкан, ал эми падышаны жердин кудайы деп эсептешкен. 

Ошондуктан сактардын төбөлдөрү алтын жиптер менен күндүн нурлары сайылып кооздолгон 

кийим-кече кийишкен. “Саймалуу - Таштан” эки өгүзгө чегилген соко менен жер айдап жаткан 

адамды көргөндө, коло доорунда эле уруулар жер иштетип, эгин эгишкендигине ынанууга 

болот. 
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Жаныбарлар менен үй жаныбарларынын сүрөттөрүнөн тышкары жыландын, 

чагылгандын издерине окшош ийри-буйру сүрөттөр да бар, аларды окумуштуулар “тоонун 

жолу” деп, ал эми уздар “кыял” деп аташат. Азыркы учурга чейин уз-чеберлер “кыял” оюусун 

саймаларга, шырдактарга, килемдерге түшүрүшсө, усталар ат жабдыктарында, кылычтарда, 

жыгачтан жасалган буюмдарга түшүрүшүүдө. “Саймалуу – Таштагы” сүрөттөр алгачкы жазуу 

эстеликтери, белгилери, улуттук оюулар, ар түрдүү доорлордогу кол өнөрчүлүк жана эмгектин 

натыйжасы. 

Таш  Рабат. Кыргыз Республикасынын түндүк бөлүгүндө Таш Рабат кербен сарайы 

жайгашкан. Анда көпөстөр менен саякатчылар токтошкон. Ал Орто Азиядан Кытайга кетчү 

байыркы соода жолунда 15 кылымда курулган.  Азыркы Ат-Башы районунун борборунан 

(Нарын областы) 80 км аралыкта деңиз деңгээлинен 3600 м. Бийиктикте орун алган. Орто 

Азиядагы устачылык менен таштан курулган эң ири курулуш болуп эсептелет. Чоң таштардан 

көтөрүлгөн дубалдары, эки мунарасы жана кире турган эшиги андагы тургундарга ишенимдүү 

бекем чеп болгон. 

Кошой коргондогу  эски  шаардын урандысы Ат-Башы айылынан (Нарын областы) 12 

км аралыкта жайгашкан. Ал VII-X кылымдарга таандык кербендердин  соода жолдорундагы 

шаар-сепилдерден калган уранды, анда түрк хандары токтогон сарайлары да болгон. 

Дунган мечити XX кылымдын башында курулган белгилүү эстелик. Ал Каракол 

шаарында жайгашкан. Мечиттин куруучулары Чыгыш Түркестандан болушкан. Алар салттуу 

дунган усталарынын жыгаччылык өнөрүн пайдаланып салышкан. Мечитти 30га жакын уста 

курган: жыгач усталар, ташчылар, Чжоу Сы баш болгон чатыр жапкан усталар иштешкен. 1907-

жылы куруучулар курулушка материалдарды даярдашкан, Тянь-Шань карагайын, кара жыгач 

жана жергиликтүү теректерди, кооздоо үчүн жаңгак жыгачтарын колдонушкан. Даярдоо 

иштерине үч жыл кеткен.  

Караколдогу чиркөө. Жети-Суу областынын аскер жетекчилигинин буйругу менен 

Караколдо бышпаган кирпичтен 1876 жылы храм курулган. 1887-жылы катуу жер титирөөдөн 

кирпичтен курулган храм түбүнө чейин урап калган. Казынадан жаңы имаратты тургузуу үчүн 

каражат бөлүнгөн, ага өз салымын кошкон шаардыктар да болгон. Прежевальск собору 

Кыргызстандын аймагындагы эң кооз курулуш эле. Көпчүлүктү суктандырган. 

Суроолор: 

20 сомдук банкнотада Кыргызстандагы кайсы тарыхый-маданий  эстелик тартылган? (Кербен 

сарай, Таш – Рабат) 

Бул шаарды казганда 12 метр болгон Будда статуясы табылган. Ал кайсы шаар? (Красная речка 

шаарчасы (Невакет) 
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Бул тарыхый-маданий эстелик  XIV кылымда  салынган жана Кароол чоку тоосунун  этегинде 

жайгашкан. Ал 500 сомдук банкнотанын артында тартылган.                 (Манастын күмбөзү) 

Бул эстелик Жалал-Абад областында жайгашкан жана петроглифтердин көптүгү менен 

белгилүү  (Саймалуу-Таш) 

50 сомдук банкнотада кайсы эстеликтин сүрөтү тартылган?  (Өзгөн мунарасы жана күмбөзү) 

 

Токтоболот Абдумомуновдун өмүрү, чыгармачылыгы 

 

Токтоболот Абдымомунов 1922-жылы Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке 

кыштагында кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган.Бала кезинен эле атасынын агасы 

Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон.1938-жылы Фрунзедеги медициналык окуу 

жайга кирип, кийин Жошолу айылдыксоветинде фельдшер, пункт башчысы болуп 

эмгектенет.1939-жылы КР мамлекеттик медициналык институтка өтүп, 3-курстан оорусунун 

айынан аны таштоого мажбур болот.Студент кезинде эле Т.Абдымомуновдо театрга көп ирээт 

барып, сахна өнөрүнө болгон чоң сүйүүсүн арттырат.Чыгармачылыгы "Кумдуу чап","Курман" 

пьесалары менен башталат.Т.Абдымомунов өмүрүнүн акырына чейин отузга чукул драмалык 

чыгармаларды жаратып, пьесалары кыргыз театрларынын сахналарынан түшпөй байма-бай 

коюлуп турган.Т.Абдымомунов чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди да 

активдүү жүргүзгөн инсан. Ал 1959-1971-жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун 1-

секретары, 1974-1987-жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп 

эмгектенген.Көзү өткөндөн кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле 

турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдымомунов атындагы адабий сыйылыгы 

уюшулган (1991-жыл). 

Токтоболот Абдымомунов кыргыздын өзүнө чейинки драматургдарынан айырмаланып, 

алгачкылардан болуп калемгер катары идеологиялык конъюнктурага көз каранды эмес, 

көңүлүнүн борборун адамдын керт башына, анын ички дүйнөсүнө бурган автор. 

Анын драматургиясынын коллизиясын биринчи кезекте, моралдык, ыймандык, этикалык 

маселелер түзөт. Образдарынын чөйрөсү да өз замандаш ителлигенциясы, ошолордун 

ыймандык, моралдык принциптери, жаңылганы-жазганы.Т.Абдымомуновдун драмаларынын 

өз учурунда өтө популярдуулугунун, кыргыз сахнасына байма-бай коюлуп турганынын сыры 

да, ушундан улам болсо керек.Айрыкча, драматургдун “Абийир кечирбейт” драмасы Кыргыз 

мамлекеттик драма театрынын сахнасында алгачкы ирээт коюлгандан тартып он жылдан 

ашуун үзгүлтүксүз коюлуп, андан соң кайрадан сахналаштырылган.Дегеле, “Абийир 

кечирбейт” Т.Абдымомуновдун драматургиясындагы эң ийгиликтүү жазылган чыгарма болуп 

эсептелет. 

"Абийир кечирбейт" — адам абийири тууралуу, ушак-айыңдын айынан бузулган уя, 

кыйраган турмуш, талкаланган тагдыр жөнүндө баяндаган драмалык чыгарма. Ал адам 

жашоосундагы актуалдуу маселелерди козгоп, алардын өз ара мамилесин, сүйүүсүн, күрөшүн, 



211 
 

достугун даңазалайт. Карама-каршы пикирлерди — сүйүү менен жек көрүүнү, ишеним менен 

чыккынчылыкты көрсөтүп берет. Драматург интеллигент жаштардын ички дүйнөсүн, 

психологиясын, нравалык, адамдык сапаттарын ачууга далалаттанат. Автор көбүнчө 

моралдык-этикалык тарапка басым жасаган. Драмада жаш врач Нурдиндин психологиясына 

кеңири анализ берилип, чыгарманын сюжети башкы каарман Нурдиндин кыймыл-аракетине, 

кылык-жоруктарына, психологиялык толгонууларына тыгыз байланыштуу өнүгөт. Ошону 

менен катар дарыгерлер Масадык, Нияз, актриса Шайыргүлдөрдүн ички дүйнөлөрү талданат. 

Автордун эң ийгиликтүү чыгармасы. "Абийир кечирбейт" Абдымомуновдун 

драматургиясындагы эң ийгиликтүү жазылган чыгармасы деп эсептелет. Бул туурасында 

кезегинде бир топ адабиятчылар, театр таануучулар баасын берген. Кыргызстандагы театр 

сынчыларынан тышкары Москвадагы "Театр" журналынын башкы редактору Рыбаков бул 

драма менен кыргыз театры өзүнүн өнүгүшүндө туура жолдо тургандыгын айткан.Токтоболот 

Абдумомуновдун "Абийир кечирбейт" чыгармасы менен театрдын алдында жаңы көркөмдүк 

милдеттерди койгон драматург экендигин көрсөттү", — деп белгилеген ал 1965-жылы.  

Сыясы кургай электе сахнага чыккан. Драма 1962-жылы жарык көрүп, дароо эле 

сахналаштырылган. Ошол жылдардан тарта дээрлик он жылга чукул театрлардын 

репертуарларынан түшкөн эмес. Кезегинде Кыргыз мамлекеттик драма театрынан тарта 

башка театрлардын далай актер менен актрисаларынын багын, дараметин, талантын ачкан 

чыгарма болгон. 

15 жыл ичинде 400 ирет коюлган. "Абийир кечирбейт" — Кыргызстанда, Москвада жана 

ошол кездеги советтер союзунун бир катар шаарларында көрсөтүлгөн. Ал эми 1977-жылы 

анын 400 жолу коюлган юбилейи майрамдалган. 

Кырктын кырындагы чыгарма. Көптөрдүн сүймөнчүлүгүнө арзып, кезегинде театрларда 

аншлаг менен коюлган чыгарманы автор 40 жашында жазган. Андан уламбы, айтор, драма 

авторго психологизмдин жаңы ыкмаларын, жолдорун табууга мүмкүндүк берген. 

"Саманчынын жолу" менен окшоштугу. Драма окуянын бүткөн жеринен башталат. 

Кыргыз адабиятчылары айрым бир көркөм формаларды, каражаттарды чебер колдонуу 

жагынан Абдумомуновдун бул чыгармасы менен Чыңгыз Айтматовдун "Саманчынын жолу" 

повестинин окшоштугу бар экендигин айтып келишет. Анда Толгонай да өз башынан өткөргөн 

турмуштук көрүнүштөрдү өзү баяндап берет. Ал эми "Абийир кечирбейт" драмасынын 

жанрдык формасы да психологиялык драма-монолог деп белгиленген кыргыз адабияты 

боюнча эмгектерде. 

Соңку ирет аны журналист-режиссер койду. Акыркы жолу "Абийир кечирбейт" 

режиссер жана журналист Аманбек Жапаровдун эмгеги менен драматургдун ысымы 

берилген, тагыраагы, Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук кыргыз драма театрынында 
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2012-жылдын апрелинде сахнага коюлду. Театрдан драманын "үчүнчү жолу жаңыртылып 

коюлуп жаткандыгын" белгилешкен. 

 

 

Сабактын темасы: Т.Абдумомуновдун «Абийир кечирбейт» драмасы.   

                

Сабактын максаты: Драмалык чыгармаларга ар тараптуу талдоо жүргүзгөнгө үйрөнүшөт. 

Чыгарманын сюжети менен толук таанышып чыгышат. Абийир, Достук, Намыс, Чындык өңдүү 

сөздөргө кеңири мааниде талдоо жүргүзүшүп, ал сөздөрдүн тарбиялык маанисин түшүнүшөт. 

ГББнын компоненттери: проблемалык, ички, убакыттык, мейкиндик. 

Каражаттар: флипчарт, түстүү маркелер, скотч, схемалар. 

Иш кадамдары: 

1. «Абийир кечирбейт» драмасы эмне жөнүндө болот деп ойлойсуң? 

2. Абийир, Достук, Намыс, Чындык деген сөздөрдү катыштырып эссе жазышат. 

3. Студенттер өздөрүнүн жазган эсселерин окуп беришет. 

4. Чыгармадан үзүндү 1-көшөгөнүн 1-сүрөтү Карыя менен Нурдиндин диалогу окулат. 

5. Диалог окулгандан кийин үч бөлүктүү схема берилет. 

Азыр сенин оюңча эмне 

болот? 

Кандай далилдериң бар? Чындыгында кандай болду 

   

 

Схеманын 1-2-бөлүгү толтурулат. 

6. Студенттер схеманы толтургандан кийин окуп беришет. Талкуу жүрөт. 

7. Кайрадан Нурдин менен Масадыктын, Нурдин менен Нияздын, Нурдин менен 

Сейиттин диологдору  ролдоштурулуп окулат. Мындан кийин                  1-схеманын 3-

бөлүгү толтурулуп, кандай айырма болгондугун айтып беришет. 

8. Үч бөлүктүү схема кайрадан берилет. 

1.Азыр сенин оюңча эмне 

болот? 

2.Кандай далилдериң бар? 3.Чындыгында кандай болду 

   

Схеманын 2 бөлүгү толтурулат. Студенттер чыгарманын мындан ары кандай өнүгөрүн айтып өз 

ойлорун далилдер менен бекемдейт. 
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9. Чыгарманын кийинки бөлүктөрү толугу менен ролдоштурулуп окулат. Чыгарма окулуп 

бүткөндөн кийин 2-схеманын 3-бөлүгү толтурулат. Чындыгында окуя кандайча 

болгондугун билишет. 

10. Баракчалар таратылып окуучулар үч топко бөлүнүшөт. Чыгармадагы каармандар 

Масадык, Нияз, Шайыргүлгө карата кайрылуу ачык кат жазышат. Жазгандарын окуп 

беришет. 

11. Үч топ өз алдынча Венндин диаграммасын түзүшөт. 

12. Ар бир топтон бирден бала чыгып, түзгөн диаграммасын доскага илип презентация 

кылып беришет. 

Потенциалы: Чыгармадагы колдонулган ыкмалар аркылуу окуучулар лидерликке умтулууга 

жана топ менен иштөөгө үйрөнүшөт. Чыгармадагы көтөрүлгөн достук, сүйүү, намыс, чындык 

сыяктуу түбөлүктүү темаларга талдоо жүргүзүп, андан жыйынтык чыгарууга үйрөнүшөт. 

Талкуулоо үчүн суроолор:  

1. Чыгарманы окуп чыккандан кийин кандай сезимдер пайда болду? 

2. Нурдиндин ордунда болсоң эмне кылат элең? 

3. «Жаман туугандан жакын дос артык» - деген макалды кандай түшүнөсүңөр? 

4. Чыныгы достук силердин оюуңарча кандай болушу керек? 

Улантуу: Үйдөн чыгарма жөнүндө эркин дил баян жазып келишсе болот. 

 

7 – сабак 

 

Кептик тема: Дүйнөлүк экономика 

Грамматикалык тема: Ой жүгүртүү.  Дил баян жана эссе жазуунун жолдорун үйрөтүү 

Кыргыз адабияты: “Атабектин кызы” драмасы 

 

Дүйнөлүк экономика 

 

Дүйнөлүк экономиканын 2002 – жылга кириши менен экономисттер 11-сентябрдагы 

теракттардан кийинки писсимисттик маанайдагы божомолдоолор ишке ашпагандыгын, 

дүйнөлүк экономикадагы кырдаал акырындап калыбына түшүп жаткандыгын кубануу менен 

белгилеп жатышат. Бирок бул процесс канчалык деңгээлде активдүү болот жана ал кайсы 

өлкөлөргө көбүрөөк таасирин тийгизет? Бүгүнкү күндө аналитиктер бул суроого так жооп бере 

алышпайт. “Япониянын экономикасы начарлоодо, Аргентина кризисте, ал эми Европанын 
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экономикасы өсүүнүн зарыл темпине али жете элек”, - дейт Морис Гринберг, камсыздоо 

гиганты “Американ Инернейшнл Гроуптун” төрагасы. Гринберг дүйнөлүк экономиканын 

көйгөйлөрүн үстүртөн гана айтып жатат. Чындыгында байкоочулардын көчүлүгү байкабаган 

көптөгөн глобалдуу көйгөйлөр бар. Мисалы, дүйнөлүк экономиканын келечеги кандай 

болоорун белгилүү саясатчылар менен экономисттердин көчүлүгү айта албайт. Мындан бир 

нече жыл мурун эле бул суроо эң оңой суроолордун бири болчу: ал кезде экономисттер эркин 

товар базарынын идеясы менен жашап жаткан эле. Бирок азыр, дүйнө глобализациядан 

көңүлү калып турганда ушундай базарларды курууга болобу? Түштүк-Чыгыш Азиянын, Латын 

Америкасынын жана Африканын көпчүлүк өлкөлөрү дүйнөлүк экономиканын интеграция 

процессинен сыртта калып калбайбы? Бир жагынан саясатчылардын, товарлар менен 

капиталдын эркин агылып киришин камсыз кыла турган, экинчи жагынан террористтердин 

жолун бууй турган мамлекеттик чек аралардын болушу мүмкүнбү? 2002-жылдын дүнөлүк 

экономиканын гүлдөп өсүшүнүн башталыш жылы болушу мына ушул көйгөйлөрдүн 

чечилишине жараша болот. Дүйнөлүк банкттын эксперттеринин маалыматтары боюнча, 

быйыл дүйнөлүк экономика 1,6%га гана өсөт, бул болсо 2000-жылкы 4%дан алда канча аз. Ал 

эми дүйнөлүк экономиканын негизги кыймылдаткыч күчү болгон эл аралык соода быйыл 

болгону 2,2%га гана өсөт деп божомолдонууда. Бул эл аралык сооданын көрсөткүчү акыркы 

он  жылдын ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүчтөн бир аз гана жогору.  

1. Текстти окуп түшүнүп, маанисине жараша абзацтарга ажыраткыла 

2. Төмөнкү сөздөрдү жаттагыла 

Божомолдоолор - прогнозирование 

калыбына түшүү - востонавливаться 

төрагасы - председатель 

көйгөйлөр - проблемы 

байкоочулар - наблюдатели 

саясатчылар - политики 

эркин товар базары – свободный товарный рынок 

 дүйнөлүк экономика – мировая экономика 

 камсыз кыла турган - обеспечивающий 

 мамлекеттик чек аралар – государственные границы  

маалыматтар - информации 

 эл аралык соода – международная торговля 
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Кара тамга менен басылгын сөздөргө өзүңөрдүн сүйлөмдөрүңөрдү түзгүлө 

Суроолорго жооп бергиле 

А) Глобалдашуу же глобализация дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

Б) Биздин өлкөнүн дүйнөлүк экономика менен кандай байланышы бар? 

В) Силердин оюңарча дүйнөлүк экономиканын өсүшүнө эмнелер тоскоол болушу 

мүмкүн? 

3. Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү асты сызылган сөздөрдү антонимдери менен 

алмаштыргыла 

“Япониянын экономикасы начарлоодо, Аргентина кризисте, ал эми Европанын 

экономикасы өсүүнүн зарыл темпине али жете элек”, - дейт Морис Гринберг. Дүйнөлүк 

экономиканын келечеги кандай болоорун белгилүү саясатчылар менен экономисттердин 

көчүлүгү айта албайт. Ал кезде экономисттер эркин товар базарынынидеясы менен жашап 

жаткан эле. Эл аралык сооданын көрсөткүчү акыркы он  жылдын ичиндеги эң төмөнкү 

көрсөткүчтөн бир аз гана жогору. 

Суроолор: 

А) Япониянын акча биридиги эмне деп аталат? 

Б) Доллардын курсу иенге карата 1:140тан төмөндөп кете турган болсо эмне болушу мүмкүн?  

В) Девальвация дегенди кандай тушүнөсүңөр?  

Г) Кытайдын девальвация процессине кошулуусу боюнча байкоочулардын ою кандай? 

Д) Акча наркын эмне түзөт жана ал кандай учурда төмөндөйт? 

 

4. Төмөнкү сөздөр кайсы сөздөр менен айкашат? 

Өнүккөн товарлар 

Доллардын багыталган 

экспортко арзандашы 

валюталардын экономика 

экспорттук курсу 

дүйнөлүк киреше 

акчалай өлкө 

 

5. Төмөнкү интеллектуалдык суроолорго жооп бергиле 

1. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги качан киргизилген жана алгачкы банкноттор 

кайсылар? 

2. Товарларды текшерүүдөн өткөзө турчу атайын мамлекеттик орган кандай  аталат? 

3. Айлык акынын алдын ала берилген бөлүгүн эмне дейт? 
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4. Демократиялык өлкө катары Кыргызстан экономикалык системага кайсы негизги 

принциптер менен кирген? 

5. Чыгашалардын кирешелерден ашып кетиши эмне деп аталат? 

6. Эмгек өндүрүмү эмне беп аталат? 

7. Атайы кредиттик иш кана кандай аталат? 

 

 Ой жүгүртүү 

 

 Ой жүгүртүү – ой, сүйлөмдү баяндоо формасында билдирүү кайсы бир объектиде 

бекемделет жана объективдүү же калп же чындык болот. Мис., Ой жүгүртүү «Бардык 

планеталар күндүн тегерегинде айланат» «Эгерде сан 10го бөлүнсө, анда ал 5 ке да бөлүнөт». 

Асанов экзаменди «эң жакшы» баага тапшырат. Ой жүгүртүүнүн биринчи экөөсү чындык. 

Үчүнчүсү балким жалган болуп чыгат (эгерде Асанов «эң жакшы» баага тапшырбаганы билинип 

калса). Божомолдоп ойду айткан адам чындыкты айтышы мүмкүн Тигил же бул маселени 

чечүүгө байланыштуу түшүнүктөр, ой жүгүртүү, теория аркылуу жалпылоо жана таануунун 

объективдүү дүйнөнү чагылдыруунун активдүү процесси, өзгөчө жол менен уюмдаштырылган 

мээнин жогорку жемиши. Ойлоонун материалдык физиологиялык механизмин жогорку нерв 

ишмердигинин физиологиясы изилдейт. 

Бирок ойлоо, мээ менен ажырагыс байланышта болуу менен физиологиялык аппаратынын 

ишмердигин толук түшүндүрүүгө болбойт, ойлоо биологиялык эволюция менен гана эмес 

коомдук өнүгүш менен да байланышкан. Ой адамдардын өндүрүштүк ишмердик процессинде 

келип чыгып, дүйнөнү чагылышын камсыз кылат. Ал келип чыгыш өзгөчөлүгү боюнча да, 

функция аткаруусу боюнча да, натыйжасы боюнча да коомдук табиятка ээ. Ойлоо проблемасы 

философия үчүн ойлоонун болмушка катышы – философиянын негизги маселеси менен 

байланыштуу аныкталат. 

Ойлоо – бул муундан муунга берилген билимдер бирине-бири уланарын түшүндүрүп, аларды 

ойлоо менен ажырагыс байланышкан тил каражаттары менен белгилөө мүмкүнчүлүгүн 

билдирген тарыхый кубулуш. Айрым адамдын ойлоосу аркылуу бүткүл адамзаттын ойлорунун 

ар тараптуу өнүгүүгө ээ болот. Азыркы адамдын ойлоосу коомдук тарыхый процесстин 

жемиши. 

Адамзат коомунун өнүгүшүндө материалдык өндүрүштөн рухий өндүрүш бөлүнүп, натыйжада 

теориялык ишмердик ойлоо адамдын тажрыйбалык ишмердигинен көз карандысыз жана 

салыштырмалуу өз алдынча ишмердикке айланган. Таанып билүүнүн тарыхый процессинде 

калыптанган билим категориялар менен сакталгандыктан ойлоо категориалдуу мүнөзгө ээ. 

Объективдүү дүйнөнү түшүнүү ойломдун формалары – түшүнүк, ой-чабыт, акыл-корутунду 

аркылуу сакталат. Таануунун өнүгүшү менен ойдун структурасы өркүндөйт, ал объективдүү 

чындыкка жетүү процессин чагылдырган жаңы категориялар менен байыйт. (кара, Аң-сезим, 

идеалдуу, – таануу теориясын кара.) 

Боз үй 

http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BF
http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA
http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Боз үйүн жасоого кол өнөрчүлөрдүн бардык чеберлери жыгач уста, темир уста, теричи, 

саймачы, оймочу, зергери, уздары катышат. Көчүп конгондо  бир эле төөкөтөргөндөй жүк, 

каалаган жерге алып барып тигип койсожашай турган жайгаайланат. Боз үйлөрдү тигээрде 

сөзсүз шамал урбагандай коктуларды,  тоонун ыктоо жактарын, ошондой эле сууга жана отун 

алганга  жакын жерлер тандалат. Боз үйдүн жабдуулары негизинен ак кийизден жасалып, 

жылдын кайсыл мезгили болбосун жаратылыштын фонунда аттын кашкасындай болуп 

жарашыктуу көрүнөт. Салтанаттуу тойлордо атайын тигилген боз үйлөр Ак өргөө болуп 

саналат. Азыркы учурда негизинен боз үйлөрдү турмуш тиричилигин өткөрүү максатында 

жайлоолордо,  айылдарда, шаарларда майрамдарда, балалуу болгондо, үйлөнүү жана башка 

тойлордуөткөргөндө,  айрым учурларда каза болгон адамды  атайын боз үй тигип  акыркы 

сапарга  узатууда колдонулуп келе жатышат. 

Боз үйдүн ичине кирип  төбөңдү карасаң түндүгүнөн күндүз күндү, көк асманды, 

түрмөктөшүп түркүн табышмактуу элестерди камтыган булуттарды,  түнү сан жеткис 

жымыңдаган жылдыздарды, айды көрөсүң. Сыртка чыксаң, кең дүйнө шарт ачылат. 

Чагылгандын чартылдаганын, шамалдын улуганын, дарыянын шоокумун, куштардын 

сайраганын даана угуп турасың. Боз үйдөн сырткы космос жана ички дүйнө менен бирге 

жашап жаткандай сезесиң, өзүңдү.  

Боз үй – бул кыргыз элинин байыркы бабаларынан биздин күнгө чейин жеткен көркөм 

маданияты, турак жайы, нарктуу, салттуу – ыйык мурасы.  Боз үй көчмөн элдердин 

биргелешкен акылынан жаралган, жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында 

салкын, кышында жылуу, жөнөкөй, улуу эстелиги, ыйык куту жана кол өнөрчүлүгү жана 

архитектуралык курулушунун  оптималдаштырылган кострукциясынын  туу чокусу деп айтсак 

жаңылбайбыз.  

 

"Боз үй" тууралуу тасманы көрүү ага карата дил баян, эссе жазуу  

 

Токтоболот Абдумомуновдун бизге калтырган сабактары өтө көп. Аны биз 

искусствонун сабактары деп билебиз. Анын чыгармалары көрөрмандарды жана окурмандарды 

турмушту түшүнүүгө, талдай билүүгө үйрөтөт. Токтоболот Абдумомунов согуштан кийинки 

өлкөбүздү калыбына келтирүү мезгилинде активдүү чыгарма жаратып, чыгармаларындагы 

образдар аркылуу кайрымдуулукка, бири-бирине күйүмдүүлүккө үндөп, окурманды 

таасирлентип, сезимин козгоп, кан-жанына сиңирте алган. Анын алгачкы адабий 

чыгармачылык тушоосу 1940-жылдары кесилип, “Кумдуу чап”, “Замандаштар”, “Курман”, 

“Тар капчыгай” деген драмалары театрга коюла баштайт. 

Аны алгачкы көргөнүм эсиме келет. 1955-жыл. Куду бүгүнкүдөй жадырап жаз чыккан. 

Бир күнү эки-үч “чымындуу” студент балдар болуп, жазуучулар союзуна келип калдык. 

Жүрөктө чексиз толкундоо. Ананчы! Аалыкемди, Түкемди, Касыкемди, Темикемди сыртынан 

көргөнүбүздө эле катуу кубанып калаар элек. Чарчы бойлуу бир тармал чач агай тышка 
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шашылыш түрдө чыкты да: “Келгиде, молдокелер. Оң жамбашыңар менен жаткансыңарбы, 

убагында келгениңер ырас болбодубу. Азыр талкуу башталат”, – деди. Көрсө, ал жаштар 

секциясынын башчысы экен. Талкуу жүрүп жатты. Ийгилик менен кемчилигин ишенимдүү 

көрсөтүп жатышты. 

Драматург Т.Абдумомунов болсо, жаштардын пьесалары тууралуу сүйлөдү. Алардын 

арасында менин да чакан эки пьесам бар эле. Бирөөнүн сапатына жараша “көңүлдө” калтырып, 

экинчисин мактады. Эмнегедир ал кишинин жанына баруудан тартындым. Тереңинде 

жактырбай коёбу деген ойдо да болдум. Жок, ал негедир өзү менин жаныма келип, буга чейин 

деле жазуучу аттуудан укпаган жылуу, мээримдүү сөздөрдү бакылдап айтып жатты. 

– О, тартынба. Антпей көп келип, жазганыңды окутуп тур. Кеңеш беребиз. Биз деле 

алгачкы  пьесаларыбызды Касыкем менен  Ракеме К.Жантөшев менен Р.Шүкүр-беков артынан 

калбай, базарга да кошо ээрчип барып жүрүп окутуп, пикир укчубуз. Сен уялбай келип тур, – 

деди. Анан үйүнүн дарегин берди да сөзүн  улап: 

– Чайды кызыл кайнатып, маңдайыбызга коюп олтуруп сүйлөшөбүз, – деп бакылдады. 

Агай менен далай жолугушууларым болду. Ал чыгармачылык жардамын көрсөтүп, кээде 

редакциялап да койчу. Бүткөн пьесаларым жер-жерлерге коюла баштады. Ал мени эми чоң 

пьеса жазгының, ал сенин колуңан келет деп шыктандырды. Мен демденип, бирге окуган 

калемдеш досторум сыяктуу эле катуу толкундана баштадым. Бүткөн пьесамды бир күнү ага 

бердим. Баягыдай жадырап-жайнап, ал-абалды сурап учурашуу менен колуна алды да: “Бир 

жумадан кийин кел. Ага чейин мен окуп коём, кенен-чонон олтуруп кызыл чайды жеңеңе 

баягыдай кайнаттырып коюп, шашпай сүйлөшөбүз”, – деди шакылдап. Мен макул деп, 

ичимден дагы ыраазычылык менен кайттым. 

Жазуучулар союзунун короосунан университеттин жатаканасын көздөй баягы 

“чымындуулар” шалпаңдап келе жаттык. Сөз жазуучулардын жаштарга болгон мамилеси 

жөнүндө жүрдү. Алар (чоң жазуучулар) конторунан биздин жазган анча-мынча 

чыгармаларыбызга жакшы пикир айтып сындаса, биз алардын өздөрүн “сынга” ала баштачу 

болдук. 

Каникул бүтүп, кеч күз болуп калган. Мен дагы жөнөдүм агайдын үйүн көздөй. Бул 

сапар пьеса жөнүндө баса пикирин айтты. Калыс, жакшы талдоосуна ыраазы болдум. 

Билбегенимди айтканда көзүм ачыла түшкөнсүп жатты. 

Кетүүгө тышка чыктым. Кеч кирип, күн шатырап катуу жаап турган экен. Менин 

артымдан узатып чыккан Токуш агай: “Мен азыр”, - деп үйүнө жүгүрүп кирип, кайра ошол 

замат келип: “Мына бул плащты кийип ал, суу болосуң!” – деп үстүмө жапты. Чынын айтсам 

буга чейин мындай плащты кие элек мен шатыраган жаанды тоотпой жатаканамды 

көздөй  бактылуу кетип бара жаттым... 

Андан бери көп жылдар өтсө да күнү бүгүнкүдөй көз алдыга келет. Мына азыр залкар 

жазуучубуз Аалы Токомбаев “Өмүр бизден өтүп кетсе да, эл эмгектен эскерсин” дегениндей, 

Т.Абдумомуновдун 90 жылдык мааракеси өткөрүлүп жаткан учуру. Токтоболот 

Абдумомунов,  жогоруда анча-мынча гана көз менен көргөндөрдү “сүрөттөп” айтылгандай, 

адамгерчилиги бийик инсан болгон. Мына ушундай сапаттары менен, ички жан дүйнөсү 

социалисттик гуманизмге жык толгон терең жана басмырт, ачык-шайдоот жана боорукер, 

жаңы доордун жаңы адамдарынын толук кандуу образдарын ошо себептен түзө алды. 
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8-Сабак 

Кептик тема: Эркин соода. 

Иш кагаздары: Расмий иш кагаздары: Жарлык, Мыйзам 

М.Байжиевдин өмүрү, чыгармачылыгы. “Төрт адам” драмасы 

 

1. Текстти окуп сөздүктүн жардамы менен которуп маанисин түшүнгүлө 

Кытайдын Эл аралык соода уюмуна кириши сыяктуу олуттуу жетишкендиктерге 

карабастан эл аралык эркин соода системасынын келечеги дагы эле бүдөмүк. Мисалы, 

Американын президенти өз мекендештерине америкалык айыл-чарба, текстиль өндүрүмдөрүн 

жана болот өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын колдоого убада берди. Европалык өлкөлөр 

болсо өздөрүнүн айыл-чарба өндүрүмдөрүн өндүрүүчүлөрүн кандай да болсо субсидиялоого 

умтулушууда. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр да өз кезегинде Эл аралык соода уюмунда өз 

таламдарын коргой башташты. Индиянын соода жана өнөр-жай министри Мурасоли 

Марананын сөзү боюнча, “азыркы мезгилден баштап өнүгүп келе жаткан өлкөлөр кезектеги 

көп тараптуу келишимге кол коёрдон мурун терең ойлонууга тийиш”. Натыйжада азиялык 

өлкөлөр регионалдык соода блокторун түзүү зарылдыгын кайра айта башташты. Ал эми Латын 

америкасынын өлкөлөрү болсо Бүткүл америкалык эркин соода аймагы жөнүндөгү идеядан ого 

бетер алыстоодо. “Азыркы учурда бүтүндөй региондор түрдүү багыттарга карай жылууда. 

Келечекте бул өлкөлөр ортосундагы олуттуу кагылышууларга алып келиши мүмкүн”, - деп 

байкоочулар айтышууда. 

Суроолорго жооп бергиле 

1. Субсидия деген эмне? 

2. Субсидия эмне үчүн берилет? 

3. Силердин өлкөңөрдө субсидия берилеби, эгер берилсе кимдер үчун жана эмне үчүн?  

 

2. Сүйлөмдөрдү тексттин негизинде толуктагыла 

1. Кытайдын ...................................... кириши сыяктуу олуттуу жетишкендиктерге 

карабастан эл аралык ................................... келечеги дагы эле бүдөмүк. 

2. ............................................. өз мекендештерине америкалык айыл-чарба, текстиль 

өндүрүмдөрүн жана болот өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын колдоого 

........................................ . 

3. ..............................  өлкөлөр болсо өздөрүнүн айыл-чарба өндүрүмдөрүн 

өндүрүүчүлөрүн кандай да болсо ............................... умтулушууда. 

4. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр да өз кезегинде ........................................... өз 

таламдарын коргой башташты. 

5. Азыркы учурда .................................... түрдүү багыттарга карай жылууда. 

 

3. Төмөнкү сүйлөмдөрдү өткөн чактын тиешелүү түрүндө бүтүргүлө 

Ал күн сайын саат жетиде жумушка жөнө ............ . Мен ал жерге эки жыл мурун 

бар.................... . Биз тоодон жаңы эле кел.................... . Ошол жылдары бул окумуштууилимде 

да көп ачылыштарды жаса........ . Биз ал жылдары күн сайын үйгө бар............. . Мен келсем, ал 

кетип кал.............. . Мен ошол азиз чалды базардан күн сайын көр................ . Бул окуя мындан 
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көп жыл мурун бол.............. . Кийин уксам, ал согуштун алгачкы күндөрүндө эле согушка 

кет............ .  

 

4. Сүйлөмдөрдү жалпы өтөн чактын тиешелүү түрү менен бүтүргүлө 

Чыңгыз Айтматов 1928-жылы туул....... . Балким, алар үйлөрүнө кел....... . Мен бул 

киши менен мурун чогуу иште......... . Илгери ай десе аркы жок, күн десе көркү жок бир сулуу 

кыз бол........ . Экономикадагы ири жылыштар ошол жылдары бол......... . Сен мени күт................ 

. Ар кимден сура.......... . Ал шаардан кел........... ? Жок, мен анын шаардан келгенин ук................ 

.  

 

5. Кырдаалдарга ылайык диалогдорду түзгүлө 

А) Эки профессордун диалогу 

Б) Эки кемпирдин диалогу 

В) Эки студенттин диалогу 

 

6. Төмөнкү текстти окуп чыгып, аны өткөн чакта айтып бергиле 

 

Кумтөр 

Бүгүн алтын кени бир нече миң жумушчуну багат, мамлекеттик казынага салык төгөт, 

акционерлерине дивиденд берет. 

Майлоочу тегирменге саатына 750 тонна руда түшүп турат. Тегирмен суткасына 17 

миң руданы иштеп чыгарат. Руданын ар бир тоннасынан төрт грамм алтын алынат. Суткасына 

60 килограмм алтын эритилет. Кум-Төр жылына 20 тоннадан алтын берет. 

 

Суроолор: 

1. Акционер деген эмне?  

2. Дивиденд деген эмне? 

3. Эмне үчүн акчанын негизин алтын түзөт? 

4. Силер кандай деп ойлойсуңар: адам үчүн рухий байлык маанилүүбү же 

материалдык байлыкпы? 

 

7. Үй-бүлөлүк,  мамлекетти экономикалык абалына байланыштуу кырдаалдагы 

тексттерди түзгүлө 

 

8. Окуп которгула  

 

 

Араб өлкөлөрүндөгү нефтинин запасы 1 триллион баррелге жетет 

 

Араб өлкөлөрүндөгү нефтинин жалпы запасы 1триллион баррелге жетиши мүмкүн. 

Бул тууралуу шейх Заед атындагы Координациялоо жана мониторинг борборунун Абу-Даби 

шаарында өткөрүлгөн “Эл аралык саясаттагы нефть жана газ” деген конференцияда окулган 

Нефть өндүрүүчү араб өлкөлөрүнүн уюмунун докладында айтылган. Араб өлкөлөрүндөгү 
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аныкталган нефтинин запастары 651 миллиард баррелди түзөт, анын 570 миллиарды, башкача 

айтканда 87,5%ы Сауд Аравиясынын, Ирактын, Кувейттин жана Бириккен Араб 

Эмираттарынын  үлүшүнө туура келет. Эксперттердин билдиргенине караганда, дагы 150 

миллиард баррель нефть изилдөөлөр жана сыноо бургулоолор менен далилденүүгө тийиш.  

 

Суроолор: 

1. Эмне үчүн дүйнөлүк экономикада нефть маанилүү орунду ээлейт? 

2. Энергия булагы катары нефтини эмне менен алмаштырууга болот? 

3. Нефть эмне менен өлчөнөт? 

4. Силер жашаган өлкөдө нефть чыгабы, чыкса запасы канча? 

 

9. Көп чекиттердин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү койгула 

Отунга болгон дүйнөлүк талапка караганда нефть өндүрүүнүн жогорулашынан улам 

нефтинин баасы төмөн............. . Эксперттердин пикири боюнча, быйыл бренд маркасындагы 

бир баррель нефтинин орточо баасы 23 доллар бол............. , бул болсо өткөн жылдын орточо 

деңгээлине караганда 6,7% га аз.  

Ал эми былтыркы төмөндөөдө андан мурунку жылдар менен салыштырганда 17% ды 

түз................. деп билдир................... аналитиктер. Буга Батыш Европанын өнүккөн 

өлкөлөрүнүн, Япония менен АКШнын экономикалык өнүгүүсүнүн жайлашы себеп бол.......... .  

Мындан тышкары, 11 – сентябрдагы террористтик актылардан кийин авиаташуулардын кескин 

кыскарышы, натыйжада авиаотунду керектөөнүн азайышы да терс таасирин тийгиз.............. .  

 

Суроо: 

11-сентябрдагы террористтик актылардын дүйнөлүк экономикага тийгизген дагы 

кандай кесепеттерин билесиңер? 

 

10. Текстти окуп алдында берилген суроолорго жооп бергиле 

 

КМШ өлкөлөрүндөгү экономикалык өсүш 

КМШнын көпчүлүк өлкөлөрүндө ичк дүң продукциянын, өнөр жай жана айыл чарба 

өндүрүшүнүн өсүшү байкалууда. Бир катар өлкөлөрдө калктын акчалай кирешелеринин өсүү 

темпи керектөө бааларынын өсүү темпинен жогору болгондуктан калктын реалдуу акчалай 

кирешелери өстү.  

КМШ мамлекеттеринин ички дүң продукциясы январь – апрель айларында 4% га өсөн. 

Мында Казакстан алдыга чыгып, андагы өсүш 10,7% ды түзгөн. 

Суроолор: 

1. Ички дүң продукция деген эмне? Ага эмнелер кирет? 

2. КМШга кайсы мамлекеттер кирет? 

3. КМШ эмне үчун түзүлгөн? 
 

2. РАСМИЙ ИШ КАГАЗДАРЫ. ЖАРЛЫК. МЫЙЗАМ 
  Расмий - иштиктүү стиль - кызматка, административдик-башкаруу иштерине, укуктук 

мамилелерге тиешелүү иш кагаздардын даярдалышына колдонула турган стиль. Бул стилге 
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мыйзам маанисиндеги иш кагаздары ( мыйзам, устав, жарлык, акт), административдик-

канцелярдык иш кагаздары (буйрук, арыз, кулактандыруу, мүнөздөмө ж.б.), дипломатиялык 

мамилелерге тиешелүү иш кагаздары ( келишим, нота, коммюнике…) кирет.  

Расмий - иштиктүү стилдин негизги максаты – кызыкчылыгы бар тараптардын 

(мамлекеттин, мекеменин, калктын, бийлик органдарынын) иш-аракеттерин, 

макулдашууларын, уюшкандыгын ырааттуулукка келтирүү. Ар бир уюмдун же ишкананын 

ишмердүүлүгүнө жараша өзүнө ылайык жана зарыл деп эсептелген иш кагаздары бар. Адам 

баласынын коомго мүчө катары орун алышы дайыма иш кагаздары менен коштолот. Мисалы, 

ишке жана окууга киргенде арыз жазабыз; окуу ошондой эле иш процессинде акт түзүлөт; 

кызмат каттарынын текстин даярдайбыз; жумуштун ар кандай кырдаалдарында отчет жана 

түшүнүк кат ж.б. иш кагаздарын колдонобуз. Иш кагаздарынын туура, так, талапка ылайык 

даярдалышы тараптардын ортосундагы юридикалык, финансылык ж.б. маселелердин тез өз 

убагында чечилишине өбөлгө түзөт. Иш кагаздарын даярдоонун жалпы эрежелеринин 

негиздери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-августундагы № 370 

«Кыргыз Республикасынын башкаруу ишин документациялык камсыздоо боюнча типтүү 

нускама» токтомунда көрсөтүлгөн жана негизги маалымдаректер 31 белгиден турат, бирок ар 

бир иш кагаздары өздөрүнө мүнөздүү гана белгилерге ээ. Ал эми иш кагаздарынын 

жазылышы, аткаруучулук өзгөчөлүктөрүнө карабастан бирдей талапка ылайык толтурулушу 

зарыл.  

Бардык иш кагаздарына коюлуучу талаптар:  

1. Иш кагаздын аталышынын туура жазылуусу;  

2. Кайрылуучу мекеменин, жетекчинин кызмат орду жана аты-жөнү так, туура 

берилиши;  

3. Маалыматтын маанисинин кыска, нуска жана толук, так жазылуусу ( ашыкча сүрөттөө, 

көркөмдөө, мактоо сөз каражаттарын колдонбоо);  

4. Логикалык ырааттуулугу, өз убагында берилиши;  

5. Кыскартылган сөздөрдү колдонууда бирдей адабий норманы сактоо, сөздөрдү 

тилдик эрежелердин негизинде кыскартуу);  

6. Архаизм, тарыхый сөздөрдү колдонбоо;  

7. Иш кагаздарынын тексти 1-жак (арыз, тил кат ж.б.) же 3-жак (буйрук, жарлык ж.б.) 

аркылуу берилет  

8. Сан атооч менен берилген сөздөрдөн кийин зарылдыкка жараша кашаага сандын сөз 

түрүндө берилиши;  
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9. Кабыл алынган стандартка ылайыкталышы;  

10 Кол жазманын үлгүсү 

 

9-Сабак 

Кептик тема: Улуттук валюта. 

Расмий эмес иш кагаздары: Токтом 

“Кыз-күйөө” драмасы 

 

Улуттук валюта – белгилүү бир мамлекеттин аймагында эсептешүүлөр менен 

төлөмдөрдү жүргүзүүгө колдонуу үчүн мамлекет (мамлекеттик же борбордук банк) 

тарабынан чыгарылган валюта. 

Кыргыз валютасынын расмий чыгарылган датасы 1993-жылдын 10-майы деп 

эсептелгени менен биздин сомдун жаралуу тарыхы же "сом" - деген сөздүн колдонулушу 

СССР маалында пайда болгон. Кыргызстан СССР курамына союздук республика катары 

киргенден кийин 1938-жылдын үлгүсүндөгү 1,3 жана 5 рублдерде кыргыз тилиндеги – «сом» 

деген жазуу болгон. Түрк тилиндеги «сом» сөзү баардык түрк тилдеринде «рубль» сөзүн 

билдирет. Алгач ал «бүтүн», «бекем» маанисинде колдонулган. Кийинчерээк «бүтүндүн 

бөлүгү», «рубль» маанисинде колдонула баштаган. Монеталар менен майда акчалар «тыйын» 

деп аталган. Кокондун күмүш тенгелери, жез пулдары жана алгачкы россиялык копейкалар 

менен гривенниктер да ушундай аталмак. Азыр болсо сом Кыргыз Республикасынын негизги 

акча бирдиги болуп саналат. 

СССР жоюлгандан кийин аймактын мамлекеттери үчүн кыйын кырдаал түзүлүп: 

инфляциянын болуп көрбөгөндөй өсүшү, Күнкорсуз шериктеш мамлекеттердин алкагында 

макулдашылган салык, валюта, баа, бажы саясатынын жоктугу, ошондой эле өкмөттөр аралык 

эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын натыйжалуулугунун жетишсиздиги. Бул 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн КМШмамлекеттери өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке 

экономикалык саясатын жүргүзүү керек болгон. Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп 

Кыргызстан жасаган. 1993-жылы Кыргызстандын Өкмөтү улуттук валюта киргизүүнү 

сунуштап, 3-майда республиканын Жогорку Кеңеши министрлер кабинетинин сунушун 

бекитип берип. Ал эми 10-майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы – кыргыз 

сомун киргизген. Өлкөнүн аймагындагы жүгүртүүдөгү Орусия рубилдери сомго 

алмаштырылып, алмаштыруу үч этапта жүргүзүлгөн. 1993-жылы 10-майдан 14-май күнү кечки 

саат 6га чейин Кыргызстандын аймагындагы жүгүртүүдөгү Орусия рублдери, СССР 

Мамбанкынын казналык жана банктык билеттери, рубль түрүндөгү активдер менен пассивдер 

сомго 200 рубль бир сом курсу менен алмаштырылган. Ар бир Кыргызстандын жараны 

(резиденти) бул аралыкта накталай рублин жогоруда аталган курс боюнча алмаштыра алган. 

Акча алмаштырууну жүргүзүү паспорт же паспортту алмаштырган документте «Өзгөчө 

белгилер» деген мөөр менен белгиленген. Сом менен рублдин параллел жүгүртүлүшүнө ушул 

учурда гана уруксат берилген. Ошентип 1993-жылы 14-май күнү кечки саат алтыдан тартып 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%A8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калган. Жүйөлүү 

себептер менен белгиленген расмий мөөнөттө акчасын алмаштыра албай калган адамдар үчүн 

17-майдан 21-майга чейин кошумча убакыт берилип. Ал эми ушул мөөнөттө да акчасын 

алмаштыра албай калгандар үчүн июндун башында дагы эки күн берилген. 3-июндан 4-июнга 

чейин рублди кыргыз сомуна эми жаңы курс боюнча – 1 сомду 260 рублдан алмаштырууга 

туура келген. Акча алмаштыруунун баардык мезгилинде болгону 14 млрд. рубль гана 

чогултулган. Бирок ошол кезде жүгүртүүдөгү накталай акча 53 млрд. рубль деп бааланганы 

менен Кыргызстандын чек арасы ачык болгондуктан, бул сан так болуп эсептелген эмес. 

Сомдун тарыхында Кыргызстандын улуттук валютасы 4 ирет өзгөрүүгө учурады. 1993-

жылы банкнотту өтө кыска аралыкта жана минималдуу аз чыгым менен даярдоо керек болгон. 

Ал кезде алгачкы банкноттор 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом үлгүсүндө чыгарылган. Булар 

«өткөөл мезгилдин акчасы» деп аталган. Каражаттын жана убакыттын чектелүүлүгүнөн 

алгачкы банкноттор өтө деле мыкты сапатта эмес, дээрлик кагаз түрүндө болгон. 1994-жылдан 

баштап II сериядагы 1, 5, 10, 20, 50 жана 100 сомдук банкноттор чыгарылган. Бул сериядагы 

купюралар жогорку суммага даярдалбаса да мурдагыга караганда сапаттуу коргонуудагы 

банкнот болгон. 1997-жылдан 2002-жылга чейин экинчи чыгарылыштагы банкноттор 

акырындап III сериядагы банкнотторго алмаштырылган. Жаңы купюралар бир топ жогорку 

коргоо деңгээлине: ар бир банкноттун жеке өлчөмү жана түсү, суу белгиси, «терезе» түрүндөгү 

коргоочу жиби сыяктуу түп нускасынын жаңы белгилери, металлдаштырылган фольгасы, көп 

түрдүү өзгөрүүчү түскө ээ болгон голограммасы жана башка коргоо белгилери болгон. 

Жүгүртүүдөгү акчадан тышкары жогорку сандагы – 200, 500 жана 1000 сомдук банкноттор 

киргизилген. 2009-жылы 5000 номиналындагы банкнот жүгүртүүгө чыгарылып, кийинчерээк 

калган – 20, 50, 100, 200, 500 жана 1000 сом номиналдары да жаңыланган. Акыркы IV 

сериядагы банкноттор жогорулатылган жана жаңы коргоо белгилерине, кичирейтилген 

көлөмгө жана оригиналдуу жасалгага ээ. Ошондой эле 1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 жана 10 сом 

номиналындагы монеталар жүгүртүүгө чыгарылган. 2009-2010-жылдары жүгүртүүгө 

чыгарылган жаңы, IV сериядагы банкнот эң мыкты сериядагы улуттук валюта болуп саналат. 

Себеби 5000 сом номиналындагы банкнот «2009-жылдын банкноттору» деп аталган эл аралык 

кадыр-барктуу конкурста жеңүүчү катары аталгандыгы болуп саналат. Ал эми 1000 

номиналындагы банкнот банк технологиясы боюнча эксперттердин баасына ылайык, 50 АКШ 

доллары, 50 евро жана 2010-жылдагы жаңы Орусиянын 1000 рублуна салыштырмалуу сапаты 

боюнча экинчи орунду ээлеген. Кыргыз Республикасынын улуттук купюра кагазын кармап 

көргөндөгү сапаты, суу белгисинин сапаты, банкноттун оптималдуу өлчөмү, голографиялык 

элемент жана микробасма категориялары боюнча мыкты деп таанылган. 

 

Мар  Байжиев  «Кыз-күйөө» драмасы 

 

Мар Байжиев (1935, Жалалабат ш.)  –  прозаик, драматург, кинодраматург. 1960-ж. 

КМУнун филология факультетинин орус тили жана адабияты бөлүмүн,  1964-ж. Москвадагы 

Жогорку сценарийлик курсун бүтүргөн. Байжиев чыгармаларын эки тилде – кыргыз ж-а орус 

тилдеринде жараткан билингивист жазуучу. Анын ысмы таланттуу прозачы ж-а драматург 

катары Кыргызстанга эле эмес, чет өлкөлөрдө да кеңири белгилүү. Байжиев чыгармачылык 

ишин адабий сынчы жана котормочу катары студент кезинде эле баштаган. Анан  өз калемин 

чакан сатиралык аңгемелерде жана юмореско интермедияларда сынаган.  
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Биринчи жыйнагы «Кара курт” деген ат менен 1961-ж. басмадан жарык көргөн. 

Алгачкы аңгемелер жыйнагынан кийин «Кайтып келүү” (1964), «Чыйыр” (1966), «Башканын 

бактысы” (1969), «Менин алтын балыгым” (1976) ж. б. бир топ прозалык жыйнактары кыргыз, 

орус, украин,  өзбек ж. б. тилдеринде жарык көргөн. Байжиев сценаристтердин жогорку 

курсунда окуп жүргөндө дипломдук иш катары «Башканын бактысы” («Чужое счастье”) 

аттуу киносценарийин жазган. Ал кийин «Өзбекфильм” тарабынан лентага түшүрүлүп, 

Ашхабадда  өткөн Эл аралык фестивалда (1979) атайын сыйлыкка татыктуу болгон. Кийин анын 

калеминен жаралган сценарийлердин негизинде «Ак илбирстин тукуму”, «Алтын күз”, 

«Нокдаун”, «Нөшөр”, «Жаңы жыл алдындагы түн”, «Акыркы рейс” сыяктуу көркөм фильмдер 

тартылган. Жазуучунун чыг-лыгынын үчүнчү салаасы – бул драматургия. Анын драмалык 

чыгармаларынын алгачкыларынан болуп «Балдар бойго жеткенде” (1964), «Адашкан адам” 

(1964) ж-а «Эрөөл” (1965) эсептелет.  

«Эрөөл” мурдагы Советтер Союзунун дээрлик бардык театрларында, Болгария, 

Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Румыния, Чехословакия, Австрия, Швеция, Финляндия, Косто 

Рика ж. б. жерлерде саякаттап отуруп, 200дөн ашык сахналарда бир нече иреттен кайталанып 

коюлган. Байжиевдин дээрлик бардык драмалык чыгармалары кыргыздын гана эмес, 

дүйнөнүн көп улуттуу элдеринин театр сүйүүчүлөрүнүн сүймөнчүктүү чыгармасына айланган.  

Кыргыз жазуучуларынын ичинен Байжиев Мар өзүнүн проза, драматургия, 

кинодраматургиясында шаар турмушуна, анын ичинде интеллигенция чөйрөсүнө 

көбүрөөк кайрылган. Бөтөнчө анын дээрлик бардык драмалык чыгармаларынын («Байыркы 

жомоктон” башка) тематикасы ушул алкактын тегерегинде. Анын «Чыйыр” повести, «Бир 

тоголок самын”, «Уурулук” аңгемелеринде айыл адамдарынын бир караганда  өтө  жөнөкөй, 

баёо, ошол эле убакта алпейим акылман турмушу зор сүйгүнчүк м-н сүрөттөлгөн. 

Мар Байжиевдин башка кыргыз драматургдарынан айырмалап турган  өзгөчөлүктөрүнүн 

бири  –  анын  куйкум сөздүү тапкычтыгы. Кыйын-кысталыш, олуттуу учурда да сатиралык 

элементтерди ыктуу пайдалануунун натыйжасында какшык, курч сарказмдин жардамы м-н 

жасалмалуулуктун бет пардасын сыйрып түшөт же жумшак юмор м-н ыңгайсыздыкты 

жымсалдап кетет. Орду, чени м-н ыктуу пайдаланылган бул «калемпир-мурч” анын 

драмаларына өзгөчө түс берип, жагымдуулугун арттырып турат. 

 

 

 

 

 

10-сабак 
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Кептик тема: Финансы системасы 

Маалымат кат. Арыз. Тил кат. Ишеним кат 

Т.Кожомбердиевдин өмүрү, чыгармачылыгы. “От өчпөгөн коломто” жыйнагы 

 

 

Финансы (фр. finances - акча каражаты) - борборлоштурулган жана 

борборлоштурулбаган акча фондусун түзүү жана 

пайдалануудагы экономикалык мамилелердин жыйындысы. Мамлекеттин өнүгүшүнө, анын 

акча ресурстарын керектөөсүнө байланыштуу үзгүлтүксүз товар-акча жүгүртүүдө пайда болот. 

Өлкөлөрдө мамлекеттик Финансы (мамлекеттик бюджет, мамлекеттик камсыздандыруу, 

мамлекеттик кредит) жана ишкана (бирикме) менен эл чарба тармактарынын Финансыларын 

камтыган Финансы системасы аркылуу коомдук продукту менен ул. кирешени коомдук 

өндүрүштү пландуу өнүктүрүү, калктын турмуш деңгээлин дагы 

жакшыртуу, экономикалык интеграцияны өнүктүрүү, капит. жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр 

менен эки тарапка тең пайдалуу байланышты кеңейтүү үчүн бөлүштүрөт. Финансы 

системасында башкы орунду мамлекеттик бюджет ээлейт. 

 

АРЫЗ  

Арыз – жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу 

(кээде оозеки) түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арызды кол менен же А4 форматындагы кагазга 

жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да 

пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар 

тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет. Арыз 

сунуш, өтүнүч, арыздануу, даттануу мазмунунда болушу мүмкүн. Арыздын төмөнкү түрлөрү 

кеңири жайылган: сураныч арызы, эсеп-кысап арызы, доо арызы.  

1. Арыздын текстине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары:  

өтүнөм, суранам, тиркейм, билдиремин, кезектеги өргүү, кезексиз өргүү, уруксат, 

которулуу, бошотуу, кабыл алуу, чыгаруу, төлөп берүү ж.б.  

 

2. Сиз жумушуңузга (окууңузга) байланыштуу кандай мазмундагы арызды жазасыз?  

 

3. Туура толуктаңыз.  

 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Кабыл алуу, чыгуу, которулдум, уруксат берүү, билдиремин, суранабыз.  

башка ишке / ...................................................................  

өргүүгө /..............................................................................  

каражат бөлүүңүздү / .........................................................  

жумушка/ ...............................................................................  

жумушка чыкканымды / ................................................  

3 күнгө/ ........................................................................  

4. Арыз кандай учурда кабыл алынбашы мүмкүн? Берилген сөздөрдү пайдаланып, иш 

кагазынын стилине ылайык сүйлөмдөрдү түзүңүз.  

Мөөнөтү бүт-, орунсуз бол-, эрежелерге туура келбе-, кайрылуу дареги туура эмес бол- ж.б.  

5. «Арыз» деген сөздү дагы кандай маанилерде колдонобуз? Ойлонуңуз, мисал келтириңиз. 

Ж. Баласагын атындагы улуттук университеттин Экономика 

жана башкаруу институтунун директору, проф. Н. 

Молдокановго финансы жана кредит бөлүмүнүн 3-курсунун 

студенти Эрлан Дөлөновдон  

 

Арыз  

Ден соолугума байланыштуу 2009-жылдын 13-ноябрынан баштап 1 (бир) жылдык 

мөөнөткө академиялык өргүү алууга уруксат берүүңүздү өтүнөмүн. Медициналык 

комиссиянын бүтүмүн арызга кошо тиркеймин.  

15.09.2009.       Колу/....................  

1. Арызды окуп, маалым даректерин жазыңыз.  

М.:  1. Арыздын кимге даректелгени (аты-жөнү, кызматы);  

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2. Арыздардын текстиндеги энчилүү аттардын жазылыш өзгөчөлүктөрүнө 

көңүл буруңуз.  

Бишкек гуманитардык университетинин ректору, 

проф. А. И. Калдыбаевге Бишкек шаарынын тургуну 

Октябрь райондук ИИБи тарабынан 2001-жылдын 5-

мартында берилген А864598 номерлүү паспорт ээси, 

«Алтын тамга» чакан ишканасынын директору Улан 

Жолдошевден  

 

Эсептешүү арызы  

2008-жылдын 15-майындагы Сиз менен түзүлгөн келишимге ылайык Чыгыш таануу 

факультетине таандык 2 миң китептин сыртын кайра каптап, оңдоп берүү милдеттенмесин 

алганмын. Китептердин сырты кайра капталды, айрылган беттери чапталып оңдолду жана 

университетке жеткирилди. Ушул жумуштарыма 10 000 (он миң) сом өлчөмүндөгү акы төлөп 

беришиңизди сураймын.  

 

25.08.2008        Колу/........................  

 

У. Жолдошев Чүй областынын Жайыл 

райондук сотуна Доогер: Жайыл районунун 

Эриктүү айылынын Өмүрбек ат. көчөнүн 35-

үйүнүн тургуну Аскар Сатаров Жоопкер: 

Эриктүү айылынын Өмүрбек ат. көчөнүн 37-

үйүнүн тургуну Абды Кадыров  

 

Доо арызы  

Мен, Аскаров Сатар, 15 жылдан бери Абды Кадыров менен коңшу жашаймын. 2009-

жылдын 10-августунда Абды Кадыров өз үйүнүн курулушун жүргүзүп жатканда, курулуш 

материалдарын короосуна киргизип жатып менин үйүмдүн бир жак бурчун талкалап алган. 

Бул боюнча айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссия акт түзгөн. Келтирилген чыгымды төлөө 
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же үйдүн бурчун оңдоп берүү жөнүндөгү менин талабымды коңшум Абды Кадыров аткарбай 

койду. Эл сотунан келтирилген зыянды А. Кадыровдон өндүрүп берүүнү суранам.  

Тиркеме:  1. Айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссиянын акты;  

2. Үйдүн бурчунун бүгүнкү күндөгү абалынын фотосүрөтү.  

 

15.09.2009       Колу/....................... А. Кадыров 

 

 

1. 1930-жылдарда жазылган иш кагаздарынын үлгүлөрү менен таанышыңыз 

Арыз  

Ушуну менен төмөндө өтүнөмүн. Неге десеңиз мен 1926-27-окуу жылында Ташкентте 

механикалык техникумдун 1-курсун окуп бүткөнмүн. Андан кийин сыркоолоп калып, окууга 

барбай калдым. Азыр окууга талабым бар. Мүмкүн болсо 2 жылдык мугалимдер институтуна 

кабыл алууңузду сураймын. 

  7/VIII – 1928-жыл.  

Справка  

Берилди ушул справка Нарын кантону Кочкор болушунун күн батыш элинин адамы 

Бүбүя Өмүрбай кызына. Аның үчүн бул жолдош кедейдин баласы. Кайсы мектептен болсо да 

окууга акысы бар. 

 2/VIII – 1930-жыл.  

Баа кагаз  

Берилди ушул баа кагаз жолдош Канымбү Баялы кызына аның үчүн бул жолдош 

жогорку Аларча айыл кеңешине караштуу Кашкабаш колхозунун алдына ачылган 3-номурлуу 

мектебинин окуучусу. Алган маалыматы: төрт амалды, эне тилди толук билет. Үчүнчү классты 

бүтүрдү. Мунун ырастыгына Кашкабаш артелинин баштыгы анык күбөлөндүрөт.  

22/V – 1932-жыл.  

2. Берилген тексттердеги иш кагаздарына мүнөздүү сөз жана сөз айкаштарын бөлүп 

жазыңыз.  

3. Жогорудагы иш кагаздарын азыркы кыргыз тилине ылайыктап жазып чыгыңыз. Сүйлөшөлү  
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1. Иш кагазын кыргыз тилинде жүргүзүүнү үйрөнгүсү келген Бермет менен Азаттын маегин 

улаңыздар.  

 1-кырдаал:  

Бермет: Мен иш кагаздарын кыргызча жазганды үйрөнөйүн деп, курстан курска бара берип 

башым айланды. Эч биринен натыйжа чыкпай жатат.  

Изат: А мен биринчи жолу келдим. Иш кагаздарын жазганды үйрөнүп, башкаларга да 

үйрөтүүнү каалайм. Анткени мен иштеген жерде кыргыз тилинде сабаттуу жазган адистер 

саналуу гана. Бизге келип түшкөн каттын көбү кыргыз тилинде болуп жатат, ошондуктан 

мекемедеги ар бир кызматкер сабаттуу жазууга үйрөнүшүбүз керек.  

Бермет: ...  

Изат: ...  

2. Турмушта, кызматка байланыштуу көп пайдаланылган иш кагаздары жөнүндө маекти 

улаңыздар.  

2-кырдаал:  

Улан: Жийде, силер жумушта кайсы иш кагаздарын көп жазасыңар?  

Жийде: Биздин иште иш кагаздарынын көп түрүн окууга, жазууга туура келет. Мисалы, өтүнүч 

кат, баяндама кат, түшүнүк кат, акт, көрсөтмө, жазма буйрук жана арыз жазабыз. А силерчи?  

Улан: ...  

Жийде: ...  

3. Макалдын маанисин чечмелеңиз. Сөз атасы – ыр, сөз катасы – чыр.  

Жазалы  

1. Суроолорго жооп жазыңыз. Кечээ эмне кылдыңыз? Бүгүн эмне кылып жатасыз? Эртең эмне 

кыласыз?  

2. Кабарларда айтылып жаткан жаңылыктарды жазыңыз.  

3. Мен киммин? деген темада эссе жазыңыз. 

 

Түшүнүк кат 
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Түшүнүк кат - кызматтык ишмердикке байланышкан ар кандай кырдаалдарды 

түшүндүрүү үчүн кызматкерлер тарабынан мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы . Бул 

иш кагазда эмгек тартибинин бузулушунун себептери, жеке кемчиликтер, кызматтык милдетке 

жоопкерсиздик мамиле (ишке кечигип келүү, себепсиз ишке келбей калуу, тапшырмаларды өз 

убагында аткарбоо ж.б. ) себептер түшүндүрүлөт.  

Түшүнүк каттын маалымдаректери:  

1. Мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы, аты – жөнү;  

2. Түшүнүк кат жазуучунун кызматы, аты – жөнү;  

3. Иш кагаздын аталышы;  

4. Текст;  

5. Тиркеме(зарыл учурда)  

6. Колу;  

7. Түшүнүк кат жазуучунун аты – жөнү;  

8. Жазган күнү, айы, жылы.  

 

Сабакты калтырууда жазылуучу түшүнүк каттын үлгүсү  

 

Кыргыз экономикалык университетинин 

«Соода экономикалык» факультетинин 

деканы Б.К.Журуповага ТОП- 11 тайпасынын 

студенти М. Р. Абдиевден  

 

Түшүнүк кат 

Ата - энем тоолуу райондо жашагандыктан, аба - ырайына байланыштуу жол жабылып, 

транспорт каттабай, 2009 –жылдын 23- декабрынан 30-декабрына чейин сабакка бир жума 

кечигип келдим.  

30.12.2009        Колу  
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Жумуш убагында жазылуучу түшүнүк каттын үлгүсү 

 

“Менеджмент жана туризм» кафедрасынын 

башчысы проф. Г.А.Узбековага аталган 

кафедранын окутуучусу И.Н. Исаевден  

 

Түшүнүк кат 

 

Үй – бүлөлүк шартка байланыштуу жакын тууганыбыздын жылдыгында болуп, 2009–

жылдын 27-октябрында ишке келе албай калдым .  

Зарыл иш кагаздарын тиркейм.  

 

30.10.2009.        Колу  

 

Түшүнүк кат – обьяснительная записка  

Себептер – причины  

Тиркейм – прилагаю 

 Милдет – обязанность 

 Жоопкерсиздик – безответственность  

Кемчилик – недостаток 

 Түшүндүрүү – обьяснение  

 

Тил кат 

 

Тил кат – мекемелерден, жеке уюмдардан акча каражаттарын же материалдык 

баалуулуктарды алууда, ошондой эле кандайдыр–бир кырдаалдарда кеңири колдонулуучу иш 

кагазы. Тил катта акчанын суммасы цифра менен көрсөтүлүп, кашаанын ичине сөз менен 
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көрсөтүлөт. Тил кат эркин формада, таза, так, оңдолбой жазылуусу зарыл. Эгерде иш 

кагазында оңдоого жол берилсе, анда бул иш кагазы өзүнүн расмийлүүлүгүн жоготот. Бош 

жерлер сызык менен толтурулат. Тил катта күбөлөр көрсөтүлсө өздөрүнүн кол коюулары 

менен иш кагазды тастыкташат жана расмий жактан нотариалдык кеңседен күбөлөндүрүлүш 

керек.  

Тил каттын маалымдаректери:  

1. Иш кагаздын аталышы.  

2. Текст : тил кат берүүчүнүн аты –жөнү, акча, материалдык баалуулук берүүчүнүн аты – 

жөнү, буюмдун азыркы абалы;  

3. Тил кат жазылган күнү;  

4. Тил кат берүүчүнүн аты – жөнү;  

5. Колу  

6. Күбөлөрдүн колдору  

 

Акча каражатын алууда жазылуучу тил каттын үлгүсү  

 

Тил кат 

Мен, Асанов Айдар Назарович, паспорт А№046723, Сүйүнов Асан Токтогуловичден 

2006–жылы 2-мартта бир айлык мөөнөткө 25000 (жыйырма беш миң) сом алдым. Эгерде 

убагында төлөп бере албасам өзүмдүн наамыма катталган үйүмдүн документтерин берүүгө 

макулмун.  

 

2.03.2006-ж.        Колу  

Тил катты күбөлөндүрөм:  

Нотариалдык кеңсенин катчысы:  

Мөөрү  

 

Керектүү иш кагазын алууда жазылуучу тил каттын үлгүсү 
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Тил кат 

 

Мен, Алмаз кызы Мээрим, паспорт А № 076768 Кыргыз экономикалык университетинин 

кадрлар бѳлγмγнγн башчысы Зиязова Рима Рифхатовнага университетти аяктаганыма 

байланыштуу орто билимим тууралуу аттестатымды алгандыгым үчүн тил кат беремин.  

 

10.06.2009                                                                    Колу  
10.06.2010  

 

Убактылуу пайдалануу үчүн берилүүчү тил каттын үлгүсү 

 

Тил кат 

 

Мен, Кыргыз экономикалык университетинин ФК-1-10-тайпасынын студенти 

Кубанычбекова Татына, аталган окуу жайдын китепканасынан «Манас» эпосунун кыскача 

түшүндүрмө жыйнагын алдым. Китеп жаңы, таза, беттери толук.  

 

15.03.10.        Колу  

 

Тил кат – расписка 

 Акча каражаттары – денежные средства  

Материалдык баалуулуктар – материальные богатства 

 Материалдык жардам – материальная помощь  

Күбө - свидетель  

Күбөлөндүрүү – засвидетельствовать 

 

Ишеним кат 
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Ишеним кат – жеке адамдан, мекемеден кандайдыр бир нерселерди алууга жооптуу 

адамга ишенип берилүүчү иш кагаз. Ишеним катта алуучунун аты – жөнү, алына турган 

материалдык баалуулуктун тизмеси толук, так көрсөтүлүп, пайдалануу мөөнөтү белгилениши 

зарыл. Ошондой эле алуучуну тастыктаган паспорт же башка документтер күбөлөндүрүлүшү 

керек.  

Иш кагаздын мааалымдаректери:  

1. Иш кагаздын аталышы;  

2. Текст: ишеним кат барүүчүнүн аты – жөнү, алуучунун аты – жөнү, каттын мазмуну;  

3. Ишеним кат берүүчүнүн колу;  

4. Иш кагазы берилген күнү;  

5. Күбөлөрдүн аты – жөнү, кызматы, колдору;  

6. Мекеменин мөөрү  

 

Стипендия алууда жазылуучу ишеним каттын үлгүсү  

 

Ишеним кат 

 

Мен, ФК-3-08 тайпасынын студенти Касымалиев Кубаныч, 2009- жылдын июнь, июль, 

август айларынын стипендиясын алууну ФК-3-08 тайпасынын студенти Бекбоев Айдарга 

ишенемин. Ишеним кат КЭУнун бухгалтериясына көрсөтүү үчүн берилди.     

 

Бекбоев Айдардын паспорту А 5002857  

Дареги 6-кичи району 13/13  

К.Касымалиевдин колун күбөлөндүрөм  

ФК факультетинин деканы колу  

Мөөр күнү, айы, жылы.  
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Автоунааны убактылуу колдонууда жазылуучу ишеним каттын үлгүсү  

 

Лицензия №50 МЮ КР Байтик Баатыр кѳчѳсγ 11 Ишеним кат ЧН № 154571 Мен, Бишкек 

шаарынын Фрунзе кѳчѳсγнγн 425-7 үйүнүн тургуну, Иличбеков Болот Асанович, А 374 № 5467 

МВД 59-37, 15.03.99, В 8699 В номерлүү 2007-жылкы Хундай-Соната автооунаасын Ысык-Кѳл 

облусу, Балтабай айылынын тургуну Байдулетов Бакытбек Саматбековичке айдоого жана 

убактылуу колдонууга ишеним кѳрсѳтѳмγн.  

Ишеним кат 3(γч) жыл мѳѳнѳт менен берилет.  

Автооунаанын ээси колу Б.А.Иличбеков 

 Берилген ишеним кат Бишкек шаарынын Октябрь райондук нотариалдык конторунун 

нотарису Дγйшѳналиев А.К. тарабынан 2010-жылдын 11-мартында тγзγлдγ.  

Каттоо номери № 483 Мам. тѳлѳѳ 500(беш жγз) сом  

 

Нотариус       колу  

 

Ишеним кат – доверенность  

Тастыктоо – утверждение 

Жооптуу – ответственный Маалымдама 

 

Турар Кожомбердиев  «От өчпөгөн коломто» жыйнагы 

 

Турар Кожомбердиев (1941, Калинин району  –  1989, Фрунзе)  –  акын, котормочу. 

Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын  лауреаты (1968). КМУнун филология факультетин 

(1966) бүтүргөн. Кожомбердиевдин чыгармалары 1959-жылдан басма сөзгө  жарыялана 

баштап, 1961-ж. «Көлчүктөгү  ай” деген балдар  үчүн биринчи жыйнагы жарык көргөн. Ошол 

китеби аркылуу эле балдардын дүйнөсүнө балдардын көзү менен караган, бала 

психологиясын кылдат өздөштүргөн акын адабиятка келгендигин көрсөткөн.  
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Анын ырлары  –  поэзия менен тартылган сүрөт, уйкаштыктары жеңил жана  ойлору 

метафоралуу, сүрөттөөлөрү поэтикалуу.   Мен тоолордо төрөлгөм, Мен тоолордо көгөргөм. Ат 

үстүндө эмизип Апам бешик өңөргөн…”деп айтканындай акындын поэзиясында анын балалык 

кезинде кабыл алган тоодогу күндүгү, түнкү  ар кандай элестери анын чыг-

лыгына  өзүнчө  идеялык-көркөмдүк  өзөк болуп берген. Кожомбердиевдин поэзиясынын 

тематикасы абдан бай. Акындын чыныгы  сүрөткерлик поэтикалык дүйнөсү  аркылуу көркөм 

чагылышка ээ болгон ар кандай турмуштук көрүнүштөр өзгөчө өң-түс, интерпретацияга ээ 

болот. Ошолордун ичинде эне жана  от темасын акын тарабынан  өзгөчө  сүйкүм менен 

поэтизацияланган тема. Акын эне менен оттун диалектикалык образын улуттук жашоо 

образынын негизинде тереңдеп ачып берет. 

 Т. Кожомбердиев эне темасына «Эне жана от” аттуу бүтүндөй бир китебин арнаган. Ал 

эми «Эне жана коломто” аттуу ырындагы жаңылык – жалпы кыргыз поэзиясынын ийгилиги. 

Анын айрым куплеттерин толугу менен окуп көрөлү:    

Мейли кышта, бурганактын шаңында,  

Мейли күздө, мейли жаздын таңында.  

Коломтону элестетсем, энекем,  

Күйпөлөктөп отургансыйт жанымды…  

Казан шуулдап, түбү көөлүү карарган  

От күчөөчү коломтоого таралган.  

Эмнегедир от бир буюм сезилчү  

Апакемдин колдорунан жаралган.    

Мындагы бийик маани менен терең ой келип акындын:   «Сен сурасаң үзүп алып 

очоктон Күйгөн отту сунаар элем букеттей” деген керемет саптары менен жыйынтыкталат. 

Мындай ой  –  күйгөн отту белек кылуу идеясы эч бир акында болгон эмес. Ушу эки сап эле – 

акындын жаңычылдыгын далилдеген мисалдардын бири.  

 Эне темасына келгенде акындын китептерин барактап отуруп «Эне” деп аталган узун, 

жарык керемет бир галереяга кирип чыккандай сезилет. Эненин күнүмдүк майда тирмегинен 

баштап энелик бакыттын ар кандай учурлары, эне болуу бактысынан кур калган аялзатынын 

кайгы-касырети экспресивдүү  конкреттүү, предметтүү  көркөм сүрөттөлүшкө  ээ болгон.  

Кожомбердиев «Биз турган жер – бийик тоо” (1965), «Кызыл алма” (1965), «Тоо 

үстүндөгү күн” (1966), «Таңкы симфония” (1968), «Күн, жер, жүрөк” (1970), «От өчпөгөн 

коломто” (1972), «Эне жана от” (1972), «Кызгылтым кеч” (1973), «Нурлуу терезе” (1975), 
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«Токтогул ГЭСи” (1976), «Таңкы жылдыз” (1979) деген ондогон поэтикалык жайнактардын 

автору. Ал традициялуу формада жазган акын. Кыргыз адабиятындагы песня (обонго 

ылайыкталган ыр) жанрын өзгөчө өздөштүрүп, бийиктикке көтөргөн. Анын сөзүнө көп 

композиторлор жана  обончулар кайрылып, чыгармаларын жазышкан. Н. Думбадзенин «Мен 

күндү көрүп турам” деген повестин, В. Назвалдын ырларын кыргызчага которгон. 

11-сабак 

Кептик тема: Фирма жана ишкана 

Өмүр баян. Мүнөздөмө. Буйрук  

О.Султановдун өмүрү, чыгармачылыгы.  “Чарчоонун жүзүнчү ыры” поэмасы 

 

Өмүр баян 

 

Өмүр баян кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баянда адамдын 

эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат. Бул иш кагазы 

кадр тандоодо көп суралат.  

Өмүр баяндын маалым даректери:  

1. Иш кагазынын аталышы;  

2. Текст: аты-жөнү, туулган жылы, айы, күнү, ата-энеси, бир туугандары жөнүндө 

кыскача маалымат, билими, адистиги. Иштеген жерлери, акыркы иштеген жери, сыйлыктары, 

коомдук иштерге катышуусу, үй-бүлөлүк абалы, үйүнүн дареги.  

3. Дата;  

4. Колу;  

5. Аты-жөнү.  

Акыркы кездерде жумушка орношууда, көпчүлүк мекеме менен уюмдарда 

таржымалдын (резюменин (фр.resume – кыскача баяндоо)) же СV (лат. curriculum vitae – 

жашоо агымы) деп аталган документтин толтурулушу талап этилет. Таржымалда талапкер 

тууралуу жумуш берүүчүнү кызыктырган бардык маалымат камтылып, жумушка тиешеси 

болбогон маалыматтын берилбегени туура болот. СV – жумушка орношууну каалаган адамдын 

иш тажрыйбасы, жөндөмү, билими жана башка тиешелүү маалыматты камтыган документ. 

Таржымалдан айырмаланып, СV кененирээк маалыматты камтыйт. Көбүнчө жогорку постко 
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талапкерлер тарабынан толтурулат. Өмүр баян, таржымал үлгүлөрү менен төмөндө тааныша 

аласыздар.  

1. Өмүр баяндын текстине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары: 

 төрөлгөм // туулгам, аяктадым // бүтүрдүм, кабыл алындым // кирдим, окудум, 

иштедим, дайындалдым, которулдум, жөнөтүлдүм, сыйландым, татыктуу болдум, ээ болдум.  

2. Текст боюнча 2 суроо түзүңүз.  

3. Боштуктарды туура толуктаңыз.  

Үлгү: орто мектепти ………………….. / орто мектепти бүтүрдүм. 

Араван районунда ………………………………………………………………… Адистикти жогорулатуучу 

курска ………………………………………………..  

«Жылдын мыкты мугалими» деген наамга ……………………………………… Нефтетрейдерлер 

ассоциациясынын төрагасы болуп …….…………...................  

КРнын Ички иштер министрлигинин Ардак грамотасы менен …………………. 1998-жылдан 

2001-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Казакстандагы элчилигинде 

…………………………………………………………….....………  

2007-жылы Ош МУдан БГУга ……………………………………………………..  

4. Жогоруда берилген көнүгүүнү 2-3-жакта жазып чыгыңыз.  

Үлгү:   орто мектепти…………………….. / орто мектепти бүтүрдүң  

орто мектепти…………………….. / орто мектепти бүтүрдү  

Окуйлу  

1. Энчилүү аттардын жазылышына көңүл буруңуз. Окуу жөндөмүңүздү текшериңиз.  

Өмүр баян 

Мен, Акылбек кызы Жаңыл, 1973-жылы 2-январда Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз 

районуна караштуу Саруу айылында төрөлгөм.  

1980-жылы Саруу айылындагы С. Сыдыков атындагы орто мектептин 1-классына кабыл 

алындым жана аны 1991-жылы аяктадым.  

1991-жылы КМУУнун экономика жана башкаруу факультетинин финансы жана кредит 

бөлүмүнө кабыл алынып, 1995-жылы университетти артыкчылык диплому менен бүтүрдүм.  
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1990-1995-жылдары «Учкун» акционердик коммерциялык банкына адис катары кабыл 

алынып, 2005-жылы конкурстук негизде «АТФ-Банктын» кредиттик бөлүмүнө башкы адис 

катары кабыл алындым.  

Учурда ушул банктын кредит жана аудит бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жатам. 

Үй-бүлөлүүмүн. Бир уул, бир кызым бар. Жолдошум Жумалиев Эрмек «Шоро» жабык 

типтеги АКында экономист болуп иштейт.  

Дарегим:  

Бишкек шаары       03.06.2010  

Тунгуч кичи району 20-үй, батир № 52.    Колу /.............................. 

Тел.: 44-83-61  

Уюл. тел.: 0552 550057      Акылбек кызы Жаңыл  

2. Тексттеги сөз жана сөз айкаштарын эстеп калыңыз. төрөл- // туул- конкурстук негиз кабыл 

алын- // кир- үй-бүлөлүү аякта- // бүтүр- ......... районуна (областына) караштуу  

3. Жогоруда берилген сөз жана сөз айкаштарын пайдаланып, оозеки түрдө чакан текст түзүңүз. 

1. Бош орундарга мааниси боюнча туура келген сөздөрдү жазыңыз. Энчилүү аттарды 

табыңыз, алардын жазылышына көңүл буруңуз.  

 

Өмүр баян 

  Мен, Абдрахманова Аида Жеңишбековна, 1980-жылы 27-майда Талас _ _ _ _ _ _ _ 

Манас районуна _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Жийде айылында туулгам.  

1987-жылы Покровка орто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1-классына кабыл алынып, аны 1998-жылы 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  

1998-жылы Ишеналы Арабаев атындагы КМПУнун география факультетине _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ .  

2003-жылы окуумду ийгиликтүү аяктап, КМУУнун аспирантура бөлүмүнө тапшырдым. 

2008-жылы кандидаттык диссертациямды _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  

2006-жылы КРнын УИАсына _ _ _ _ _ _ _ _ _ кызматкер болуп орноштум.  

2009-жылдан бери Ишеналы Арабаев _ _ _ _ _ _ _ _ _ КМПУнун география факультетинде 

ага окутуучулук кызматта жарым _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ иштеп жатам.  
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Үй-бүлөлүүмүн. Бир уул, бир кызым бар. Жолдошум Мирбек Өмүркулов 1975-жылы _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _, КРнын Ички иштер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп 

иштейт.  

 

Дарегим:  

Бишкек шаары       26.07.2011 

Жал кичи району № 43 үй, 76-батир.     Колу/ _ _ _ _ __ _ __ 

Тел.: 54-25-60        Абдрахманова А. Ж.  

 

Омор Султановдун чыгармачылыгы 

 

Кыргыз Акын, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов Жети-Өгүз 

районунун Тосор айылында 1935-жылы 6-ноябрда туулган. 

Омор Султанов - азыркы кыргыз акындарынын бири. ХХ кылымдын соңундагы кыргыз 

поэзиясындагы жаңы агымдын өкүлү болгон. Кыргызстан Жазуучулар Биримдигинин төрагасы 

(2007-2009) болуп да иштеген. "Жаңы Ала-Тоо" журналын негиздегендердин бири (2009). Бир 

нече ырлар жыйнагын жарыялаган. 

1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факуль-тетин бүтүрүп, 

«Ала-Тоо» журналында эмгек жолун баштаган. 1971-жылы Кыргызстан Жазуучулар союзунун 

башкармасынын 2-катчысы, СССР Жазуучулар союзунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү, 

Алыкул Осмонов атындагы адабий бирикменин жетекчиси болгон. 1980–1986-жж. кайрадан 

Кыргыз Жазуучулар союзунун катчысы болуп, Кыргызстан коммунисттеринин XIII съездинде 

Борбордук Комитеттин мүчөлүгүнө шайланган. Омор Султановдун чыгармалары, макалалары 

1953-жылдан баштап жарык көрө баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы «Тоо күндөрү» деген ат 

менен 1961-жылы жарык көргөн. «Кыргызфильм» киностудиясы тарабынан 

экрандаштырылган «Төкмө», «Жазуучу», «Ак куулар конгон айдың көл» ж.б. даректүү жана 

көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Кыргыз прозасында мурда болбогон курч 

окуялуу жанрдагы «Пираты поневоле», «Остров дракона», «Таинственный всадник», «Вести с 

того света» деген романдардын сериясын орус тилинде жазып, (немец жазуучусу Лео Герман 

менен бирдикте) жарыкка чыгарган. О.Султановдун чыгармалары орус, англис, немец, испан, 

француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех ж. б. тилдерге которулган. Ал А.Пушкин, 

М.Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриела Мист-раль, В.Маяковский, Н.Хикмет, 
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К.Кулиев, Р.Гамзатов, И.Драч, Э.Межелайтис ж.б. акындардын чыгармаларын кыргыз тилине 

которгон.  

1986-жылы Эл аралык Ысык-Көлдү коргоо фондун түзгөн жана анын президенти. 

Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланыш союздарынын вице-президенти, Кыргызстан-

Тажик достук коомунун президенти, Москвадагы Эл аралык Жазуучулар союзунун тең 

төрагасы болуп шайланган. 2007-жылдан Кыргыз улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы. 1985-

жылы Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин Ардак грамотасы, 1992-жылы «Кыргыз 

Республикасынын Эл акыны» ардак наамы, 1995-жылы «Манас» эпосуна миң жыл медалы 

берилген. Эл аралык «Руханият» сыйлыгынын ээси, «Манас» ордени, Казакстандын 

Президентинин Жарлыгы менен «Астана» аттуу Алтын медаль менен сыйланган.  

2007-жылы Женевадагы Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун Алтын 

медалына татыктуу болгон. 2008-жылы Россиянын Ломоносов атындагы, Достук ордендери 

менен сыйланып, Россиянын коомдук тартипти сактоо жана коргонуу академиясынын 

академиги болгон. 1978-жылы Норильск, 1979-жылы Южно-Сахалинск, 1977-жылы Киров 

шаарларынын, 1989-жылы АКШнын Түндүк Каролина штатынын борбору Шарлотта шаарынын 

жана Астана шаарынын ардактуу жараны. 

 

12-сабак 

Кептик тема: Мен тандаган кесиптин тарыхы жана өнүгүшү. 

Публицитикалык стиль: Репортаж. Интерью жөнүндө түшүнүк   

Э. Ибраевдин өмүрү, чыгармачылыгы   

“Улут болсом – тилим менен улутмун” 

  

Публицитикалык стиль: репортаж. Интерью жөнүндө түшүнүк   

 

Учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү саясий 

кырдаалдар, мамлекеттин ички жана тышкы байланыштары, анын өсүп-өсүүсү, калайык- 

калкка толук кандуу маалымат берген чыгарманын түрү – публицистика деп аталат. 

Публицистика деген сөз грек сөзүнөн алынып, «көпчүлүк» деген маанини түшүндүрөт, 

башкача айтканда бул чыгарма элдин кеңири массасына ылайыкталып, коомдук-саясий 

маселелер боюнча жазылат. 
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 Публицистика чыгарманын түрү болгондуктан өзүнө тиешелүү стили бар, ал 

публицистикалык стиль деп аталат. Публицистикалык стилге маданий - массалык, коомдук-

саясий темада жазылган гезитжурналдык макалалар, радио жана теле кабарлар, үгүт-насаат 

мүнөзүндөгү лекциялар, билдирүүлөр, очерктер, фельетондор, новелла кирет. Бул стилдин 

негизги милдети – коомдук-саясий, маданий, чарбалык ар кыл актуалдуу жаңылыктарды элге 

жеткирүү, коомчулуктун көңүлүн буруу, ага таасир этүү.  

Публицистикалык стилде башка стилдерге мүнөздүү тилдик каражаттар кеңири 

колдонулгандыгы, көп жактуулугу, татаалдыгы менен айырмаланып, коомдук- саясий лексика 

көбүрөөк орун алат жана ал далилдүү, чыныгы, окууга кызыктуу, көркөм курч сөз каражаттары 

менен жазылат. 

 

 

13-сабак 

Кептик тема: Экономикадагы тобокелдик 

Илимий стиль жөнүндө түшүнүк.  Илимий макала жазууну үйрөтүү 

Ш.Дүйшеевдин өмүрү, чыгармачылыгы. “Эне тилин унуткандар” 

 

 Илимий стиль жөнүндө түшүнүк.  Илимий макала жазууну үйрөтүү 

 

Илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык атайын 

терминдер менен жазылган эмгектин бир түрү илимий стиль деп аталат жана ага ачыктык, 

тактык, далилдүүлүк мүнөздүү болот. Илимий стилге илим жана техника тармагында жазылган 

монографиялар, энциклопедиялар, окуу куралдары, рефераттар кирет. Илимий стилдин 

милдети – теориялык мааниге ээ маалыматтарды билдирүү, кубулуштардын себебин 

түшүндүрүү болуп саналат. Ар бир илим тармагында өзүнө таандык атайын терминдер 

колдонулат. Мисалы: 1. Тил илиминен: морфология, синтаксис, фонема, морфема, 

сингармонизм, ассимиляция… 2. Экономика илими: макроэкономика, микроэкономика, 

насыя, пайыз, инфляция, салык, күрөө, ижара, ички жана тышкы экономика, экспорт, импорт… 

3. Информатика илими: электрондук эсептөөчү машиналар, калькуляция, компьютер, 

башкаруу система, сайт … 4. Геометрия илими: геометриялык фигуралар, квадраттык 

тамырлар, таблица, туюнтма, функция, аянт, көлөм … 
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Эсенгул Ибраевдин чыгармачылыгы 

 

Ибраев Эсенгул (1934-ж. т., Нарын р-ну) – акын, сатирик Кыргыз эл акыны. Кыргыз 

Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген  ишмери (1994). Нарын педагогикалык окуу 

жайын (1952), КМУнун журналистика факультетин (1961) бүтүргөн. Ырлары, сатиралары 1952-

жылдан баштап жарыялана баштаган. «Бөбөгүм» аттуу туңгуч ыр жыйнагы 1964-ж. жарык 

көргөн. Андан бери «Таң шоокуму» (1968), «Закымдар» (1979), «Эңсөө» (1981), «Белес» (1984), 

«Мөмөлүү дарак» (1985), «Дабан» (1994) ж. б. 20дан ашык ыр китептери чыккан. 1994-

ж. Ибраев  Эсенгул кыргыз окурмандарына мыкты сатирик катары таанымал. Акындын «Таң 

шоокуму” жыйнагында «Качып кетиптир”, «Балпык”, «Эчак толтурмак экен”, «Иттигим 

бар”, «Антерин го антемин”, «Чала ошого чала”, «Профессор болмок” ж. б. сатиралык ырлары 

кирип көбүнчө бул ырларда турмуштук социалдык темага кайрылып, негизги идеясы 

көралбастыкка, ичкиликке же Райкандын тили м-н айтканда «жинди сууга” каршы күрөшүү 

болгон.  

1970-ж «Ичиң күйсө” деген ат м-н акындын кезектеги сатиралык ырлар, 15 тамсил, 18 

эпиграмма кирген. Сатираларында кызмат абалынан пайдаланып, өз керт башынын 

кызыкчылыгын көздөгөн мансапкор, жегичтерди «Шоорук”, «Ошент”, элди алдаган эки жүздүү 

калпычынын жийиркеничтүү жүзүн «Калпычы”, директорунун атасы өлсө өз атасы өлгөндөй 

боздоп ыйлаган кошоматчыны «Суусун жуткурду”, куру курсактын айынан өз балдарынын 

бактысына балта чапкандары «Таштанды” сатиралык ырларында аёосуз мурчтуу сөздөр м-н 

сынга алган. Сатира м-н ирония о. эле тамсилдин башкы сапаты акындын «Ичиң күйсө” аттуу 

жыйнагында «Кене менен боз борук”, «Тиш менен бүйлө”, «Арпа менен чырмок” ж. б. 

кийинчерээк чыккан «Эңсөө” жыйнагында «Үпүп башкарма”, «Коңуз менен кумурска”, «Ала 

кой менен кара кой”, «Балапан”, «Көрүүдөн калган көз”, 1984-ж. жарыяланган 

«Белес” жыйнагында «Мурундун сөзү”, «Демилгечи түлкү”, «Ооз менен калемпир” ж. б. 

тамсилдеринде типтүү образды түзүү үчүн аллегориялык ыкманы чебер пайдалана билгенин 

байкоого болот. Акындын тамсилдери ар кандай тематикада, ар түрдүү багытта жазылган. 

Мунун баары тең биз жашап жаткан коомдогу адамдардын жат элементтерине 

каршы элдешпес күрөшүү, алардын маскаралуу жүзүн ачуу автордун ыйык парзы.   

Эсенгул Ибраевдин адамчылыкка, жатып ичер жан бактыларга, кошоматчыларга, 

өзүмчүлдөргө, бюрократтарга, элди алдаган мамлекеттик ишмерлерге арналып ар кыл 

тематикада жазган тамсилдери биздин азыркы өткөөл турмушубуздагы бүтпөс түйшүктөрдү 

кучагына алат. Мына ушундай жаңы заман шартына жараша жаңы тема, жаңы идеяларды 

чагылдырууда Э. Ибраевдин талбай эмгектенип келе жатканын анын «Эсенгулдун ырлары 

жыйнагындагы «Керкашка менен Суркашка” деген тамсилинен да көрөбүз. Тамсилде 

Керкашка менен Суркашканын аллегориялык образы азыркы биздин өткөөл мезгилде эң бир 

актуалдуу орунду ээлеп келе жаткан «шайлоо” темасына кайрылган. Ибраев балдар 
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адабиятында да жемиштүү эмгектенип, бир нече китеби басылып чыккан. Ибраевдин 

поэзиясы жайдары руху, тилинин жатыктыгы, ыргактуулугу, ойдун тереңдиги м-н 

айырмаланган. Ал Фет, Маяковский, Гамзатов, Кулиев, Винокуров ж. б. чыгармаларын 

которгон. Анын айрым чыгармалары немис, поляк, орус, украин, казак, өзбек, 

түркмөн тилдерине которулган. 

 

13-сабак 

Кептик тема: Базар экономикасы 

 Орундуу жана орунсуз кайталоолор 

“Агындылар” жыйнагы 

 

 

Базар экономикасы - товар-акча катыштарына, менчиктин ар кыл формаларына, 

өндүрүп-чыгаруулардын жана жарандардын эркин атаандаштыгына негизделген улуттук 

экономиканын уюштуруу тутуму. 

Анын алкагында төмөндөгүдөй негизги базарлар калыптанат: товарлар жана тейлөө 

иштери; эмгек, финансылык ресурстар; жерди пайдалануу. Мамлекеттик жөнгө салуу 

даражасы боюнча базар модели, либералдык модель жана социалдык нукка багытталган 

модель (экономиканын өнүгүшүнө мамлекеттин бир кыйла кийлигишүүсү менен) болуп 

ажыратылат. Варианттардын кыйла көптүгүнө жана өзүнчө мүнөздүүлүгүнө карабастан, 

азыркы кездеги Базар экономикасынын башкы принциптери катары анын көп кырдуулугу, 

мамлекеттин активдүү кийлигишүүсү, экономикалык өсүштүн негизи катарында жогору 

өнүккөн технологияны пайдалануу болуп саналат. Базар тутумунда ишкердиктин эркиндиги, 

кесипти жана керектөөнү тандоо мүмкүнчүлүгү иш-аракетте болот. Тандоонун негизине 

ишкерлердин жана керектөөчүлөрдүн экономикалык кызыкчылыктары кирет. Ишкерлер пайда 

табууну колдон келишинче арбытууга, керектөөчүлөр болсо зарыл товарларды көбүрөөк 

чыгарып жана тейлөө иштерин жакшыртуу аркылуу пайда алууну оптималдаштырууга 

умтулушат. Кызыкчылыктардын келип чыгышы, атаандаштыктардын күчөшү, базар 

алкагындагы карым-катнаштардын калыптануусу аркылуу байкалат. 

 

Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгы 

Кыйынчылыкта өткөн балалык. Акын Шайлообек Дүйшеев Нарын облусунун Ат-Башы 

районундагы Ача-Кайыңды айылында 1950-жылы 23-февралда жарык дүйнөгө келген. Үч 

жашында атасынан айрылып, апасы аны чоң энесинин колуна калтырып кетет. 13 жашка 

чыкканда жалгыз таянар тоосу болгон чоң энеси көз жуумп, эже-жездесиникинде чоңойгон. 

Жаш талант үйүнөн алты чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке жөө барып келип окуган. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
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Эмгек, эмгек… Окууну бүтөөрү менен аскерге кызмат өтөгөнү кетип, кичи мекенине 

келгенде куруучу, райондук гезитте кабарчы болуп иштей баштайт. Өз киндигин өзү кескен 

акын Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн 

бүтүргөн. 1980-жылдан тарта "Нарын правдасы" гезитинде кабарчы, облустук 

телерадиокомитетинде редактор, Фрунзедеги филармонияда адабий бөлүмдү жетектеп 

иштеген. Өлкө эгемендүүлүк алган соң "Ала-Тоо", "Кыргызстан маданияты", "Асаба", "Агым" 

басылмаларында эмгектенип, курч макалаларын жарыялаган. 

 

Поэзияга арбалган өмүр. Байдылда Сарногоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын 

лауреаты поэзияга кадам мектепте окуп жүргөндө кыздарга арнап жазган ырларынан 

башталганын эскерет. Өзүнүн чыгармачылык жолунда башкалардан айырмаланган кошок, 

дастан, поэма, лирикалык жана публицистикалык ырларын жараткан. Анын бир топ ырлары 

обонго салынып эл арасында ырдалууда. Учурда кара сөз менен жазылган көлөмдүү 

"Агындылар" чыгармасы окурмандардын колунан түшпөй окулуп жатат. Сөз баккан Дүйшеев 

жакында улуу жазуучу Чынгыз Айтматов жөнүндө ырын жазып бүтөрүн айтты. 

Эмгекчилдиктин жемиши. Кыргыз эл акыны II жана III даражадагы "Манас" ордени менен 

сыйланып, КМШ мамлекеттеринин парламенттер аралык Чыңгыз Айтматов атындагы эл 

аралык сыйлыгын алган. Ошондой эле ал "Манас" эпосунун негизинде жазылган "Эки дөөнүн 

кармашы" аттуу поэтикалык чыгармасы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ 

болгон. 

          

 

 

 

 

 

 

 

   4. Глоссарий 

Аббревиатура – Көркөм чыгармаларда, публицистикада, илимий изилдөөлөрдө, 

өз ара сүйлөшүүлөрдө айрым учурларда кыскартылган сөздөр кездешет. Мындай 

сөздөр аббревиатура деп аталат. 

Абзац – Көркөм чыгармаларда, адабий эмгектерде, публицистикалык 

макалаларда ж.б. башталган саптын кемтиги менен кийинки саптын кемтигинин 

аралыгындагы текст. 
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Автобиографиялык чыгарма – Өзүнүн жеке турмушуна, өмүр жолуна, 

тагдырына тикеден -тике байланыштуу окуялардын негизинде коомдук -

социалдык кубулуштардын, өзгөрүштөрдүн мүнөздүү жактарын баяндап 

сүрөттөгөн учурлар, атайын чыгармалар кирет. 

Автор – Искуствонун кандайдыр бир чыгармасын өз алдынча жараткан адам. 

Айтыш – бул кыргыз оозеки поэзиясындагы акындардын жекеме-жеке 

беттешүүсү, «күч сынашы», поэтикалык эрөөлү. 

Акт – Драмалык чыгарманын, спеттаклдин сюжетиндеги окуянын өз алдынча 

бүткөн бир үзүндүсүн айтабыз. 

Акын – Кыргыз жана казак элдеринде импровизация түрүндө ыр жараткан 

инсандарды аташат. 

Аллегория – Турмуштун ар түрдүү кубулуштарын каймана мааниде баяндаган 

сүрөттөө каражаттарынын бир түрүн атайбыз. 

Аллитерация – Ыр саптарындагы, айрым учурларда прозадагы үнсүз 

тыбыштардын кайталанышы аллитерация деп аталат. 

Антитеза- Грек тилинен кирген түшүнүк,орусчадан которгондо «карама-

каршы»деген мааниде.  

Аңгеме- Баяндоочу көркөм адабияттын чакан, кичине формасы. 

Афоризм – Өтө кыска, таамай айтылып, өтө терең жана оригиналдуу ойду ичине 

сиңирген фраза. 

Библиография – Китептин мазмунун жана сырткы жасалгасын сүрөттөп жазуу. 

Биография – Белгилүү бир адамдын, маселен, атактуу жазуучунун, 

окумуштуунун, мамлекеттик, коомдук ишмердин туулгандан баштап акырына 

чейин өмүр баянын урунттуу, маанилүү учурларын жазып чыгаруу.  

Варваризм – Ошентип, эне тилге мүнөздүү болбогон чет элдик сөз айкаштарын, 

сүйлөм түзүлүштөрүн, жекече сөздөрдүн, түшүнүктөрүн көркөм чыгармада 

колдонушу. 

Гипербола – Бир нерсенин күчүн, сырткы келбетин, окуянын маанисин ашкере 

апыртып сүрөттөгөн элестүү көркөм сөз каражаттары. 

Дастан – Поэзия түрүндөгү эпикалык чыгармалар. 

Диалог – Көркөм чыгармаларда каармандардын аңгемешүүлөрү. 

Драма – Сахнага ылайыкташтырылып жазылган персонаждардын кеп 

сөздөрүнүн, мимикаларынын негизинде түзүлгөн адабий чыгарма. 

Жаңылмач – Ой токтотпой, бат айтылуучу сөз тизмектери. 

Импровизация – Белгилүү бир окуя, турмуштук байланыш, атайын тема 

жөнүндө алдын-ала даярдыксыз чыгарылган чыгарма. 
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Ирония – Билгизбей, жымсалдап кылдат айтылган юмордун бир түрү. 

Комедия – Драмалык чыгарманын бир түрү, күлкүлүү окуялардын негизинде 

түзүлгөн чыгарма. 

Композиция – Көркөм чыгарманын бирдиктүү курулушу. 

Кульминация – Каармандардын арасындагы күрөш, кагылыш күчөп, курчуп 

отуруп, ал жогорку деңгээлге жеткен учуру. 

Куплет – Ырдагы интонация жана уйкаштык менен бириктирилген строфаны 

айтабыз. 

Легенда – Кандайдыр бир тарыхый окуядан кийин айтылып отуруп уламышка 

айланган чыгармалар. 

Лирика – адамдын ой жүгүртүүсү, ички сезиминин ыр формасында 

чагылтылышы. 

Литота – Сүрөттөлүп жаткан көрүнүштүн күчүн, көлөмүн, маанисин атайылап 

кичирейтип сүрөттөгөн көркөм сөз куралынын бир түрү. 

Макал – Ар түрдүү турмуштук көрүнүштөр жөнүндө кыскача элестүү, так 

айтылган элдик оозеки чыгармалардагы жанрдын бир түрү. 

Метафора – Белгилүү кубулушту башка бир кубулуштун окшош жактары менен 

өтмө мааниде салыштырып сүрөттөгөн троптун бир түрү. 

Миф – Табияттагы, же коомдук турмуштук кандайдыр бир окуяны, кубулушту 

фантастикалык образ менен сүрөттөгөн чыгарма. 

Монолог – Көркөм чыгармалардагы каармандардын жеке өзүнө кээде башка 

каармандарга карата айтылган сөздөрү. 

Новаторлук – Алдыңкы үлгүлүү жазуучунун адабиятка мазмун жана көркөмдүк 

жагынан киргизген жаңылыгы. 

Образ – Турмуштук көрүнүштөрдү конкретүү жана жалпылаштырып сүрөттөөнү 

айтабыз. 

Ода – Салтанаттуу, кубанычтуу окуяга, же айрым адамдарга мактоо, шарттуу 

түрдө жазылган ыр. 

Пейзаж – Көркөм чыгармадагы жаратылыштык кубулуштарды сүрөттөө. 

Повесть – Көлөм жагынан, турмушту кеңири сүрөттөө жагынан роман менен 

аңгеменин аралыгындагы эпикалык чыгарманын бир түрү. 

Поэзия – Башка чыгармалардан өзүнүн көркөмдүгү жана ыр түрүндө 

жазылгандыгы менен айрымаланат. 

Поэма – Лиро- эпикалык арымда ыр менен жазылган сюжетүү чыгарманын бир 

түрү. 
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Проза – Кара сөз түрүндө аңгемеден баштап роман –эпопеяга чейинки жазылган 

чыгармалар.  

Пролог – Көркөм чыгармада автордук ой менен тааныштыруу, же болбосо 

чыгармадагы боло турган окуянын келип чыгыш себептерин түшүндүрүү 

катарында берилген алгачкы сөз. 

Ремарка – Драмалык чыгармаларда катышкан персонаждардын ар биринин 

жашы, мүнөзү, сырткы кебетеси, кылык-жоругу жөнүндөгү автордун 

түшүндүрүүсү. 

Реплика – Чыгармадагы каармандын, башка бир каармандын сөзүнө берген 

кыска жообу. 

Ритм – Ырдык речтин прозадан айрымалап турган негизги касиети. 

Роман – Адам коомунун турмушу терең изилденип сүрөттөлгөн, ар түрдүү 

адамдардын мүнөзү, көз карашы кеңири чагылдырылган көлөмдүү чыгарма. 

Санат – Элдик оозеки адабияттагы, дидактикалык, таалим- тарбия берүүчү 

чыгармаларды айтабыз. 

Сарказм – Ирониянын жеткен жери, эң бийик чекити, ачуу сөздөр менен 

каармандын терс жактарын мыскылдоо, ашкерелөө.  

Сатира – Коомдук турмуштагы жана жеке адамдын турмушундагы терс 

жактарды катуу, аёсуз сынга алган чыгармалар. 

Стиль – Жазуучунун чыгармачылыгындагы негизги идеялык –көркөмдүк 

өзгөчөлүктөрдүн, айрымалуу белгилердин жыйындысы. 

Строфа – Эки же андан ашык ыр саптарынын уйкаштык жана интонация менен 

бириккен түрлөрү. 

Сюжет – Эпикалык, лиро-эпикалык, драмалык чыгармалардын мазмунуна 

бериген окуялардын, турмуштук кубулуштардын өз ара тыгыз байланышы жана 

ыргак менен өсүп-өнүгүп отурушу. 

Тамсил – Ыр түрүндө, кээде проза түрүндө жазылган акыл - насаат 

маанисиндеги, көбүнчө аллегориялык образдар менен шөкөттөлгөн чыгармалар.   

Текст – Автордун сүйлөгөн сөздөрү, же болбосо кол жазмасы, басылып чыккан 

чыгармасы. 

Тема – Белгилүү бир идеялык позициядан туруп жазуучу сүрөттөгөн турмуштук 

окуялардын чөйрөсүн чыгарманын темасы дейбиз. 

Трагедия – Өтө курч жана эч качан келишпестурмуштук карама каршылыктарды 

сүрөттөп, көбүнчө каармандардын өлүмү менен бүткөн драмалык 

чыгармалардын бир түрү. 
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Трилогия – Бирдиктүү идеялык мазмуну жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү менен 

бириккен үч адабий чыгарманы айтабыз. 

Фантастика – Жазуучунун ой жүгүртүүсү аркылуу түзүлгөн образдарды 

айтабыз. 

Шарж – Окуяны, көрүнүштү, адамды күлкүлүү карикатуралык түрдө сүрөттөөнү 

айтабыз. 

Ыр – Ритмдин негизинде бир калыпта түзүлгөн сөз катары. 

Эпизод – Чыгармаларда сюжет боюнча тутумдашып бириккен окуялардын 

ичинен өз алдынча белгилүү даражада бүткөн бөлүк. 

Юмор – Турмуштун күлкүлүү, комедиялуу жактарын сүрөтөө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


