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Кириш сєз

Урматтуу окуучум!
Китеп – адамдардын руханий байланышындагы кººнºрбºс 

кєрєў гє  нїн бири, ал адамдарды єз башатына баш багууга, жан 
дїйнєсїнїн сырдуу тїйїндєрїн чечїїгє, учурдагы, єткєндєгї 
жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жїргїзїїгє тїрт
кї берет.

«Китеп – улуу ойлордун жана акылдын жыйындысы», – деп айт-
кан Ч. Айтматов.

Сунушталган окуу китеби дїйнє жїзїндєгї, анын ичинде Ев-
ропа мамлекеттериндеги билим берїї салттарын жана нормаларын 
колдонуу менен жаўы муундагы  окуу  китебине коюлган талаптар-
дын негизинде иштелип чыкты.

Кыргыз тили предмети жалаў гана эне тилин їйрєнїїнї эле  
эмес, башка бардык окуу предметтерин єздєштїрїїнїн да негизи 
экенин эсиўе тїйїп ал. Анткени алардын бардыгынын тїпкї пай-
дубалында эне тили боло турганын унутпа!

Бул окуу китебинде кыргыз тилинин келечегине тїздєнтїз 
тие шеси болгон, аны 5класста окутуу, їйрєтїї иш аракеттеринин 
теориялык жана практикалык маселелерине кайрылдык.

Окуу китебин жазууда кыргыз тили боюнча мамлекеттик 
деўгээл де кабыл алынган мыйзамдар, стандарттар, программалар      
ж. б. нормативдик документтер жетекчиликке алынды. Ошондой 
эле, єзїбїздїн окутуучулук, педагогдук кєп жылдык иш тажрый-
баларыбыз, алардан алынган жыйынтыктар пайдаланылды.

Окуу  материалдар зарылдыгына жараша схема-таблицалар ме-
нен берилди. Сезимди єстїрїїчї методдордун  ар тїрдїї ыкмалары 
сунушталды. Алар кыргыз тилин 5-класста окутуунун теориялык 
маселелери боюнча жыйынтыктуу тїшїнїк алууга жана практика-
да колдонууга єбєлгє тїзєрїнє єз тажрыйбабыздан ынандык. 

Окуу китеби кыргыз тилин 5класста окутуу ишине жаўыча 
инновациялык мамиле кылуу, билим берїїгє, кыргыз тилин оку-
тууга коюлуп жаткан соўку талаптарга ылайык иштелди. 

Бул окуу китеби мурда жарык кºргºн окуу китептерден айыр-
маланып окуу материалдар схематаблица, окутуу ну  кїчєтїїчї ил-
люстрациялар жана сезимди єстїрїїчї проблемалуу суроолор (де-
бат, талкуу, синквейн, кластер, Венндин диаграммасы, эссе ж. б.), 
стратегиялык їлгїдєгї тапшырмалар менен камтылды. Сенин ой 
жїгїртїїўдїн єсїїсїнє, єз алдынча луулугуўа, изденїїўє, єз оюў-
ду кенен, тїшїнїктїї айтып берїїўє єзгєчє кєўїл бурулду.
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Андан сен кыргыз тилинин эрежелерин гана эмес, мекенчил-
дикке, адамгерчиликке, ыймандуулукка чакырган элибиздин на-
кыл сєздєрї менен дагы тааныш болосуў. Андыктан, бул китеп 
маданияттын куралы, билимдин булагы катары кызмат кылат.          

Окуу китебинин ар бир бєлїмї сен їчїн жатык жєнєкєй тил 
менен берилип, аларга карата практикалык кєнїгїїлєр сунуштал-
ды. Белгилїї даанышман, улуу ойчулдардын айткандарынын, зал-
кар ойлорунун, кыргыз элдик оозеки чыгармачылыктын мыкты 
їлгїлєрїнєн алынып, эмгекке, адептїїлїккє, улуулардын сєзїн 
угуп, аздектеп сыйлоого, асыл сапаттарга, сºз маданиятына, сºз 
байлыктарына ээ болууга, чечендикке, кеп єнєрїнє шыктануу-
га, сєзгє, кепке жоопкерчиликтїїлїк менен аяр  мамиле жасай 
билїїгє, тарбияланууга багытталды.

Урматтуу окуучум, кыргыз тилинин єркїндєп єсїїсїнє, таза 
сакталышына кам кєрїп, эне тилиўдин кїйєрманы экениўди эсиў-
ден чыгарба. Эне тилинде туура, таза, так сїйлєсєў, орфография-
лык жактан сабаттуу жаза алсаў, кыргыз тилинин єнїгїшїнє се-
нин кошкон салымыў болот.

Ошондуктан убактыўды кетирбей, мекенчил инсан экениўди 
далилдеп, башка сабактар менен бирге кыргыз тилинин кичинекей 
кїйєрманы катары єзїўдї кєрсєтїїў керек. Ошону менен бирге эне 
тилибиздин туруктуу єнїгїшїнє салым кошоруўа жана ал їчїн 
талбай билим аларыўа ишенебиз, сенден кєп нерселерди кїтєбїз. 

Эмесе, окуучум, ак жолуў ачылсын!

Авторлор
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I  Ч Е Й Р Е К

ТИЛ ЖАНА КЕП

§ 1. Тил – пикир алышуунун куралы

• Тил – пикир алышуунун куралы, адамдар ортосундагы 
байланышты, баарлашууну, карым-катышты тейлººч¿ 
каражат.

• Эгерде тил болбосо, ºз ара пикир алышууга, биргелешип 
эмгектен¿¿гє м¿мк¿н эмес. Турмушта мунун баары оозе-
ки да, жазуу аркылуу да ишке ашырылат.

• Ошондуктан тил аркылуу берилип жаткан ой-пикир угуу 
жана кºр¿¿ аркылуу кабыл алынат.

• Натыйжада оозеки айтуу с¿йлºш¿п жаткан белгил¿¿ мез-
гилдин бир гана учурунда кызмат ºтºсº, жазуу аркылуу 
берилген кеп узак мезгилге чейин сакталып, адам баласы-
нын бир канча муундарын курал катары байланыштырат.

1. Текстти окуп, т¿ш¿нгºн¿¢ºрд¿ айтып бергиле.

Мамлекеттик тил – бириг¿¿н¿н данакери

Кыргыз тили – элибиздин э¢ башкы эн белгиси. Кыр-
гыз тили болгон ¿ч¿н «кыргыз» деген эл, кыргыз мамлеке-
ти жашап кел¿¿дº. Эгеменд¿¿л¿ккº жеткенден кийин мам-
лекеттик символикаларыбызды: Туубузду кºтºр¿п, Гимни-
бизди ырдап, Гербибизди кабыл алдык. Эгеменд¿¿л¿ккº 
жетиш¿¿н¿н та таал сапарында элдин биримдигин сактап, 
эркиндикке умтулуу идеясын, улуу сезимин жараткан кыр-
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гыз тили болгон. Демек, элибизди башка элдерден айырма-
лап келген, улутубузду сактап жана ташка тамга баскандай 
айырмалап келген – кыргыз тилибиз. Эгерде т¿пт¿¿, уют-
кулуу элибиз болбогондо, анда Кыргыз Республикасы деген 
мамлекет да, кыргыз эли да, аны башкаруучулар да болмок 
эмес. Биздин мухиттей чалкыган улуу мурастарыбыз, асыл 
дººлºттºр¿б¿з, рухий кенчибиз, ºзºкт¿¿ маданиятыбыз, каа-
да-салтыбыз, улуттук кºрº¢гºб¿з, д¿йнº кабылдообуз кыр-
гыз тили аркылуу бабалардан урпактарга улуу таберик ката-
ры жашап келди…

2. Тил жºн¿ндº айтылган тºмºнк¿ макал-лакаптарды жана 
учкул сºздºрд¿ кºч¿р¿п жазгыла. Алардын маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

1. Тил маданияты – эл маданияты. 2. Тил – мамлекет-
тин к¿зг¿с¿. 3. Тил – акылдын жарчысы. 4. Тил кылычтан 
ºтк¿р. 

Бардык тилде касиет бар ойлонсо,
ªз тилимде бирок обон салармын.
Эрте¢ тилим жок болору чын болсо,
Анда б¿г¿н жан кыюуга даярмын.

    (Р. Г.)

3. Белгил¿¿ адамдардын тил жºн¿ндº айткандарын кºч¿ р¿п 
жазгыла. Алар тилге кандай баа бергенин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

1. Тил э¢ эле ыйык! Ал элпектикти, сулуулукту, тактык-
ты, уккулуктуулукту талап кылат. Ага кайдыгер кароо го 
болбойт. (А. Т.) 2. Тил – улуттун жан д¿йнºс¿. (Д. С.) 3. Эл-
дин ºм¿р¿ – анын тилинде. (Ч. А.) 4. Эне тилин кадырлаба-
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ган адам, элдин єз¿н да кадырлабайт. (Б. Ю.) 5. Кы р гыз 
¿ч¿н д¿йнºдº кыргыз тилинен кымбат тил жок. ªз тилин 
урматтоо – улутчулдук эмес. ªз тилин єгєйлєє – єз элине 
текебердик кылуу. Кыргызды кыргыз кылган – кыргыз 
тили. (Ч. А.)

4. Окугула, диалог жана монолог тїрїндєгї кептерди айыр
малап, алар кандай шарттарда колдонулганын айтып бергиле. Интона-
циясына кєўїл бургула.

1. – Ооз – жалгыз баарыбызда,
Кулак – экєє, бул неге?
– Бул муун їчїн жаралган:
Анык ук да, аз сїйлє!
– Ооз жапжалгыз баарыбызда,
Кєз да – экєє, бул неге?
– Бул муун їчїн жаралган:
Абдан кєр да, так сїйлє!
– Ооз жапжалгыз баарыбызда,
Кол да – экєє, бул неге?
– ªзїў ойлоп тап, билгин:
Кºп иште да, аз жегин! 
           (К. Т.)

2. Карчыганы жебеген, кайран башым.
Кулач чучук жебеген, курган башым.
Ак улакты жебеген, аўкоо башым.
Кара эчкини жебеген, каткан башым.
Балчыктан байтал суурган, балбан башым.
Таманына кат жазган, молдо башым.
Мына ушинтип калдыбы, ойрон кашыў!

       «Кыргыз жомокторунан»

5. Кыргыз элинде: «Бала тили – бал», – деп айтылат. Муну 
кандай тїшїнєсїўєр? Ушул темада эссе жазгыла.

6. Тил жєнїндє макаллакаптарды, учкул сєздєрдї жазгыла. 
Алардын маанисин тїшїндїрїп бергиле.
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? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Тил дегенди кандай тїшїнєсїўєр?
2. Кеп деген эмне? Экєєнїн кандай байланышы бар?
3. Тилдин колдонулушу эмне аркылуу ишке ашат?
4. Тил жана кеп тууралуу тїшїнїгїўєрдї баяндагыла.
5. Кептин кандай тїрлєрї бар? Оозеки кепти жана жазуу 

кебин кандай тїшїнєсїўєр?
6. Кептин уккулуктуу жана тїшїнїктїї болушу їчїн эмне-

ни билїї зарыл деп ойлойсуўар?

БАЙЛАНЫШТУУ КЕП, ТЕКСТ

§ 2. Текст, анын мїнєздїї белгилери

• Кептин жазуу формасы текст 
    аркылуу берилет.

• Текст – жазуу аркылуу иштелип 
чыккан кептин жыйынтыгы.

• Тексттин кичине бирдиги – сїйлєм. 
Ага чек коюуга болбойт.

• Сїйлєм баяндалган окуяга байла-
ныштуу ар кандай кºлºмдº болот.

Текст

www.bizdin.kg
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Табышмак, макал-лакап жана учкул сєздєр да текст
боло алышат.

7. Табышмактарды, учкул сєздєрдї окуп, алардын мааниле
рин тїшїндїргїлє.

1. Бири чєптї кыят, экинчиси жыят, їчїнчїсї їйєт, 
ушул їчєєнїн атын ким билет? 

2. Акыл айга жеткирет, ºнºр кºккº жеткирет.
3. Сїйлєбєйт, бардык ишти айтып берет, ал нерсе бар-

дык элге абдан керек. Жазылган беттеринде бардык 
сырлар, ойлонуп муну кимдер айтып берет?

4. Таза жїргєндїн дени сак, дени сактын ємїрї узак. 
5. Эмгек – ар кандай дарттын дабасы. Эмгектен ºткºн  

ырыс жок.

8. Текстти кєчїрїп жазып, сїрєттїн негизинде андан ары ойду 
уланткыла.

Жайдын артынан алтын кїз келди. Жалбырактар сарга-
рып тїшє баштады. Жер бети кызыл, сары, жашыл жалбы-

• Сїйлємдєр маанилери боюн ча тема-
тикалык, маа ни лик, стилдик жана 
гра мматикалык жактан ºз ара 
тыгыз байланышта болот.

• Алар биринин маанисин экинчи-
си толуктап, тактап улантат жана 
жыйынтыктайт.

• Экиден же андан ашык сїйлємдєн 
уюшулат.

Мїнєздїї 
белгилери
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рактардан кооз килем тєшєлгєндєй кєрїнєт. Кїн анча ысы-
бай, салкын тартат…

9. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє.

Каткан нан да бал татыйт

Каткан нанды сууга салып жибитип, тамшанып жеп 
отурган философту кєргєн бирєє таўыркап:

– Каткан нанды тамак деп кантип жеп жатасыў? – деп 
сураганда ал:

– Мен муну каткан нан бал татый турган учур келет 
деп сактап жїргємїн! – дейт.          

«Залкар ойлор»

10. Тємєнкї сєздєрдї катыштырып, «Биздин класс» деген темада 
чакан текст тїзїп жазгыла.

Класс, окуучу, кыздар, балдар, кенен, жарык, окуйт, 
їлгїлїї, тартиптїї, таза, терезе, чоў, гїл, сїрєттєр, парта, 
отургучтар, бїлдїрбєй, кєздїн карегиндей, дайыма, оку-
шат, мыкты, ынтымактуу.

11. Жайкы каникулду кандай єткєргєнїўєр жєнїндє ойпики
ри ўерди жазгыла. Текстке мїнєздїї болгон негизги белгилерди 

атагыла.







Осень. Г. Шаройкин
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? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Кептин жазуу формасы эмне аркылуу берилет?
2. Текст дегенди кандай тїшїнєсїўєр?
3. Текстке мїнєздїї кандай белгилер бар?
4. Эмне їчїн табышмак, учкул сєз текст боло алат деп ой-

лойсуўар?
5. Ар кандай эле сїйлємдєрдїн топтому текст боло албай тур-

гандыгын эмне менен тїшїндїрєсїўєр?
    Мисал келтиргиле.

§ 3. Тексттин мїнєздїї белгилери

КУРМАНЖАН ДАТКА

Курманжан душмандар менен тил 
табышып, кыргындуу согуштарды ток-
тотуп, элди аман сактоого бїт айлаама-
лын жумшаган. Душмандар Курман-
жандын бир баласын жазага тартып 
єлтїрїп, эки небересин Сибирге, тїр-
мºгº айдашкан. Ошондо да Курманжан 
датка эл толкуп, согуш чыгып кетпесин 
деп, чыдамдуулугун кºрсºткºн. Согуш 
болсо кыргыздар кыргынга тїшєрїн 

Мїнєздїї
белгилери

а) тематикалык бїтїн  дїк – 
кептеги айтылып жаткан 
ойдун бир теманын тегере-
гинде топтолушу.

б) маанилик бїтїндїк – ойдун 
бир теманын тегерегинде топ-
толушу жана тексттеги сїй
лємдєрдїн єз ара байланышы.

в) стилдик бїтїндїк – 
андагы сїйлємдєрдїн 
стилдин бир тїрїнє 
мїнєздїїлїгї.

г) грамматикалык бїтїн-
дїк – тексттеги сїйлєм
дєр дїн єз ара байланышы.

www.bizdin.kg
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байкап, элди тынчытып, сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп турган. 
«Датка», «Алай ханышасы» деген наамдар Курманжанга 
арналган. Кыргыз эли мындай акылман, кыраакы адамды 
унутпайт. Ал «Курманжан датка» деген ат менен тарыхта 
калды.

  тексттеги сїйлємдєр єз ара тематикалык жактан бай-
ланышта, б. а., текстте Курманжан датканын ємїрї, 
ишмердїїлїгї, кыраакылыгы жана акылмандыгы жє
нїндє айтылуучу ой кыска жана ырааттуу берилди.

  тексттеги сїйлємдєр грамматикалык, стилдик жактан 
тыгыз байланышта, б.а., алардын баяндоочтору -ган фор-
масындагы этиштин єткєн чагы аркылуу уюшулуп, ай-
тылуучу ойдун ырааттуу єнїгїшїн шарттап турат.

  тексттеги сїйлємдєрдїн бул тобу стилдик катышы, 
грамматикалык, тематикалык тїзїлїшї жана мааниси 
жагынан ºз ара тыгыз байланышта. Анткени текстти 
тїзїп турган сїйлємдєр єздєрїнїн стилдик каражатта-
рынын курамы боюнча кептин баяндоо тїрїнє таандык.

Анткени Курманжан датканын ємїрї, ишмердїїлїгї 
ыраа ты менен биринин артынан экинчиси келген кый-
мыл-аракеттер аркылуу баяндалды.

Ошентип, бири экинчиси менен тыгыз байланыштагы 
жогорудагы сїйлємдєрдїн биримдиги тексттин маани-
лик бїтїндїгї деп аталат.

Тарыхый эстеликтер элибиздин єткєн замандагы 
турмушун баяндайт. Трактор менен жер айдап, урук 
себебиз. Капуста чымды кєп талап кылат.

Ал эми жогорудагы бир нече сїйлємдєрдїн топтому 
текст боло албайт. Анткени тематикалык, маанилик 
жана грамматикалык жактан байланышкан жок. Демек, 
бул сїйлємдєр тексттин мїнєздїї белгиси болгон маани-
лик бїтїндїккє ээ эмес.
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12. Текстти окуп чыккыла. Андагы сїйлємдєр маанилик бїтїн

дїк кє ээ болобу, айтып бергиле.

Баатыр уул жана эне сїтї

Бул аўыз кептин окуясы илгериилгери кыргыздардын 
жунгарлар менен кырчылдаша согушуп жїргєн кезде бо-
луптур дешет. Мына ошол согуштардын биринде жунгарлар 
кєптїк кылып, жерин басып киришет. Кырчылдаган катуу 
согуш болуп, кыргыздар жеўиле баштайт. Ошондо бир баа
тыры душмандардын курчоосунда калып, жалгыз єзї 
душмандын жїз баатырын єлтїрїп, акыры чарчап, алдан 
тайганда, колго тїшїп калат.

Душмандын аскерлери аны ханына алып барышат. Хан 
кыргыз баатырын кєрїп, анын эрдигин угуп: «Менин да 
коркок жїз баатырымдан кєрє ушундай бир эле баатырым 
болсочу», – деп ойлойт. 

– Мен сенин жаныўа азаттык берем, бирок азырын-
ча бере албайм. Анткени биз душманбыз. Мен сага мын-
дай шарт коём: «Менин элимден жїз бала тандап алып, 
єзїўдїн бїгїнкїдєй єнєрїўдї їйрєтсєў, башыўа азаттык 
берем. Болбосо, сендей баатыр куру бекер єлїмгє баш ийге-
ни болбойт», – дейт душмандын ханы.

Ошондо кыргыз баатыры анын шартына макул бол-
боптур.

– Душманыма согуш єнєрїн їйрєтїп, сырымды тарт-
тырганча, єлїмгє бетмебет барганым артык. Душманыма 
колтук ачканымды энемдин ак эмчегинен эмген сїтїм ке-
чирбейт, – дептир кыргыз баатыры душманын тике карап.

(С. Р.)                                          

13. Текстти окуп чыккыла. Кандай ой айтылганын тїшїндїр
гїлє.

Сырттан кєрїп баа бербе

Акылман мындай деген экен: Сырты суук, кийгени жу-
пуну адамдардан жийиркенбей жїр. Адамдын ички сым-
баты сырткы сымбатынан жогору турат. Ал кєзгє кєрїн-
бєй, кєкїрєккє сезилет. Алтынды жараткан таш, акылды 
жараткан баш.            

«Залкар ойлор»
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14. Тємєнкї сїйлємдєрдїн топтому текст боло алабы? Эмне 

їчїн?

1.  Адилет сºз ар качан так жана жºнºкºй келет. 2. Окуу 
жылы сентябрда башталат. 3. Кыздар элдик бийлерди бий-
лешти. 4. Китеп – сыйкырчы. 5. Дїйнєнї жаўырткан да ки-
теп. 6. Экология – жалпы дїйнєлїк кєйгєй. 7. Бїгїн кїн 
бїркєлїп, нєшєрлєгєн жаан жаады. 8. Атам малдарды ай-
дап, жайлоого кетти. 9. Асан менен Арлен киного чогуу ба-
рышты. 10. Быйыл кыш абдан катуу болду. 11. Кїз мезгили 
мага жагат.

15. «Биздин їйбїлє» деген темада чакан текст тїзгїлє.
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§ 4. Тексттин маанилик бїтїндїгї. Тексттин
эў кичине бирдиги – сїйлєм. Тексттин темасы

жана андагы негизги ой

  

16. Тексттеги айтылган негизги ойду таап, тема койгула.

Мектеп – сенин экинчи їйїў. Мектептин мїлкїн їйїўдє
гїдєй сакта. Аларды бїлдїрбє, сындырба жана булгаба. 
Мугалим сага билим, таалим-тарбия берет. Ошондуктан 
мугалим жогорку сыйга татыктуу экенин ар дайым унутпа. 
Классташтарыў менен достук мамиле тїзє бил. Мектепте 
ар дайым єзїўдїн жакшы сапаттарыўды кєрсєтїп, мыкты 
окуучу деген наамга жетишїїгє аракеттен.

17. «Китепканада» деген тема боюнча чакан текст тїзгїлє.

• Тексттин эў кичине 
бирдиги – сїйлєм.

• Текстте айтылып жаткан ой-пикирлер 
сºз болуп жаткан нерсенин айланасына 
топтоштурулат.

• Тема – бул тексттин жалпыланган
мазмуну. Ал негизги ойду билдирет.
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18. Текстти окугула, андагы негизги ой менен тема дал келеби, 
тїшїндїргїлє.

Асан Кайгы

Илгериилгери кыргыз элинде Асан Кайгы деген акыл-
ман жашаптыр. Ал абдан боорукер болуптур. Жер жїзїн-
дєгї жанжаныбарларга, алсыздарга, оорукчандарга дайы-
ма боору ооруп, жардам берчї экен. Бул боорукер адамды 
эл «Асан Кайгы» деп аташат. Ошентип, Асан Кайгы баба-
быздын аты тїбєлїк унутулбай айтылып калган экен.

19. Текстти кºркºм окуп, андагы негизги ойду аныктагыла.

I. – Чоў эне, небереўиз канчада?

– Айланайын, мен канча жашта болсом, ага ошончо ай 
болду.

– Сиз канча жаштасыз?
– Неберем экєєбїз биригип алтымыш беш жаштабыз.
Ал эми неберем канча жашта экенин єзїў эсептеп ал.

«Сана, баамда, ойлоп тап»

II. Жети нуска
1. Бїгїнкї бїтїрчї ишти эртеўкиге калтырба.
2. ªз колуўдан келген ишти башкага тапшырба.
3. Арзандыгына карап, керексиз буюмду ала бербе.
4. Аз иш бїтїрдїм деп кєп кейибе.
5. Баарынан намыс кымбат турарын унутпа.
6. Боло турган нерсенин болбой калганына єкїнбє.
7. Ачууў келсе, онго чейин сана, єтє эле катуу келсе, 

жїзгє чейин сана.
Т. Ж.

20. Текстти окуп, андагы негизги ойду аныктагыла.

Уулу шаардан айылдагы атасыныкына келди. Атасы: 
«Ырас келбедиўби? Жїрї, тиги тырмоочту алып, мага 
жардам бер», – деди. Бирок уулу жумуш кылгысы келбе-
ди. «Мен билим алып келдим. Дыйкандардын сєздєрїнїн 
баарын унутуп калыптырмын. Тырмооч деген эмне?» – 
деди. Ушинтип коюп, ал жаўы эле короого кирип бара-
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тып, тырмоочту басып алды. Тырмоочтун сабы анын ба-
шына бир тийди. Ошондо ал чекесин басып: «Кайсы макоо 
тырмоочту бул жерге таштап койгон!» – дептир.

§ 5. Текстке ат коюу
(тема же негизги ойго байланыштуу)

• Текстте сєз болуп жаткан нерсенин аты катары ар тїр-
дїї заттар, буюмдар, жаратылыштын кєрїнїштєрї, ай-
бандардын жана адамдардын аттары келиши мїмкїн.

• Тексттин темасынын (кептин тїрлєрїнє карата)  колдо-
нулушу эркин болот. 

• Бир гана теманы аныктаган текст кептин бир канча тїрї 
аркылуу тїзїлє берет.

21. ªзїўєр жашаган айыл, шаар, анын кєрїнїшї, андагы жа
шаган адамдар жєнїндє баяндап, текст тїзгїлє. Текстке ат койгула.

22. Текстти окуп чыгып, ага ылайыктап темасын аныктагыла.

Илгери тогуз уулдуу бир карыя жашаптыр. Балдары 
ынтымаксыз экен. Бир кїнї ынтымаксыз тогуз уулду бир
бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы тогуз 
тал табылгы алып келип:

– Балдарым, кїчїўєрдї сынайын. Бул тогуз табылгы-
ны тобу менен сындыргылачы, – дейт.

Бооланган тогуз табылгыны эч кимиси сындыра албайт. 
Байланган табылгыны чечип, балдарынын колуна бирден 
берип:

– Эми сындыргылачы, – дейт.
Бирден табылгыны дароо эле сындырып салышат.
Анда атасы:
– Силердин келечегиўерди ойлодум. Капа болдум. Ын-

тымагыўар жок болсо, душмандар силерди жалгыз табыл-
гыдай сындырып коёт.

 Ушундан кийин карыянын тогуз уулу ынтымактуу 
жашап калышыптыр. Эч ким аларга катыла албаптыр.

«Кыргыз эл жомоктору»
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23. Тємєнкї текстти андан ары улантып жазып, негизги ойго 
байланыштуу тексттин атын атагыла.

Биздин келечегибиз болгон мектеп окуучулары адеп-
тїїлїктї, адамгерчиликти бала кезинен їйрєнїп, ал адат-
ты єзїнє сиўирип алышы керек. Айрым окуучулар сабак-
тарын эў жакшы окуйт, коомдук иштерге активдїї каты-
шат…

24. «Достук» деген темада чакан текст тїзгїлє.

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Тексттин маанилик бїтїндїгї дегенди кандай тїшїнє
сїўєр?

2. Тексттин маанилик бїтїндїгїнїн мїнєздїї белгилерин 
атагыла.

3. Тексттеги негизги ой дегенди кандай тїшїнєсїўєр?
4. Негизги ой менен тема байланышта болобу? Эмне їчїн?

§ 6. Тексттин планы тууралуу тїшїнїк.
Жєнєкєй план

25. Текстти окугула да, жºнºкºй планын т¿зг¿лº. Андагы 
негизги ойдун эмне жєн¿ндє экенин аныктагыла.

Кеминенин жоруктарынан

Т¿н ичинде Кемине ºз ¿й¿ндº уктап жатса, ууру ки-
рип, бир нерсе колума урунуп калабы деп, кайсалап издей 
баштайт. Кемине ойгонуп кетип, каткырып к¿лºт: 

• Тексттеги ойдун урунттуу 
учурларын кєрсєтїї їчїн 
жєнєкєй план тїзїлєт.

ТЕКСТТИН ЖªНªКªЙ ПЛАНЫ
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– Анык макоо жигит экенси¢! Мен бул ¿йдєн к¿нд¿з 
эч нерсе таппай ж¿рсєм, сен келип т¿нк¿ кара¢гыда бир 
нерсе издейси¢ да!

«Т¿ркмєн эл жомогу»

26. Тºмºнк¿ план боюнча текст т¿зг¿лº жана ага тема койгула.

1. Кара чыйырчык.
2. Катуу жааган жамгыр.
3. Бактагы бала.
4. Алмаздын кубанычы.

27. Тºмºнк¿ тексттин мазмуну менен план дал келеби, т¿-
ш¿нд¿рг¿лº.

Балдар лагери

Кºлд¿н кºк жашыл булу¢унда балдар лагери турат. 
Шаа р   лардан да, айылдардан да бул лагерге дем алууга бал-
дар келишет. Кээси эки айга, кээси бир айга, кээ бирлери 
эки гана жумага келишет. Бардыгы те¢ кєлгє кызыгышат. 
Кумга оонап, к¿нгº кактанышат. Кºлд¿ кылаалап басышат. 
Болор-болбос жел жортсо, майда толкундар кубалашып, 
жээк ке ак кєб¿к серпишет. Ошентип, ак кєб¿кт¿¿ жээктен 
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кеткилери келбейт. Балалыктын кумары таркабайт. Кара 
кºк тартып кºл кºйкºлºт.

Аптап кайнап, кум ¿ст¿ндº закым кºчºт.
(Т. Сам.)

Жºнºкºй план:
 1. Кєл жээги.
 2. Эс алууга балдар келишти.
 3. Балдардын эс алуусу.
 4. Кºлд¿н кºр¿н¿ш¿.

28. Тºмºнк¿ пландын негизинде чакан текст т¿зг¿лº жана 
темасын аныктагыла.

Жºнºкºй план:
 1. Мугалимдик кесип.
 2. Биздин агайэжейлер.
 3. Мугалимдин эмгеги.

§ 7. Текст боюнча машыгуу иштери

 
29. «Биздин їйбїлє» деген темада ой жїгїртїп, чакан текст 

тїзгїлє.

30. Текстти окугула да, жєнєкєй план тїзгїлє.

Кїнкарама

ªсїмдїккє эў зарыл шарттардын бири – жарык. Жа-
рыкты бизге Кїн берет. Жарык болбосо, єсїмдїк єспєйт. 
Алар жарыктан кубат алышат.

Кїнкараманы билесиўерби? Аны 
эмнеге «кїнкарама» деп аташат? 
Себеби  ал кїндї ушунчалык жак-
шы кєрєт. Гїлї эртеден кечке кїн-
дї ээрчип, эртеў менен кїн чыккан 
жакты, кечинде кїн баткан жак-
ты карай бурулат. Ошол їчїн аны 
«кїнкарама» деп коюшат.
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31. Текстти окуп, ага карата тема койгула. Андагы негизги 
ойду аныктагыла.

Тарыхый эстеликтер биз-
ге элибиздин єткєн заман-
дагы турмушу тууралуу кºп 
нер сени баяндайт. Бурана 
мунарасы турган жай «Ба-
ласагын шаарынын уранды-
сы» деп ата  лат. Бул шаар 
урандысы Токмок шаары-
нан 12 км алыс жерден орун 
алган. Археологдор казганда, 
бул жерден ар тїрдїї кара-
палар, кооз, оймочиймелїї 
кирпичтер кºп табылган. 
Бурана мунарасы – Борбор-
дук Азия аймагындагы бий-
ик мунаралардын бири. Ал 
мындан 1000 жыл мурда са-
лынган. Бул мунара тарыхтын бизге калтырган эстелиги 
болуп саналат.

«Кызыктар дїйнєсї»

32. Тексттин темасы, мазмуну анын планы менен дал келеби, 
тїшїндїргїлє.

Быштак

Кыргыздын улуттук тамакта-
рынын бири – быштак. Ал кєбїн чє 
ууздан, ириген сїттєн жасалат. Ууз  
быштак бодо же жандык малдын  
уузун чогултуп, бир аз кайнатып, 
азыраак туз сээп, уютуп койсо, 
быш так сары суусунан бєлїнїп ка-
лат. Кєбїнчє єз їйбїлєсїнє даярдалат. Ал майлуу жана 
ток оокат. Балдардын ден соолугу їчїн єтє пайдалуу ке-
лет.

     «Кыргыз даамы»





Бурана мунарасы
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Жºнºкºй план:
 1. Быштактын жасалышы.
 2. Бактагы эс алуу.
 3. Кыштактын кєрїнїшї.

33. Сїрєт боюнча ой жїгїртїп, «Кєл жээгинде» деген темада 
чакан текст тїзгїлє.

34. Мугалим жєнїндє табышмак, ыр билесиўерби? Айтып 
бергиле.

  Билгенин жашырып катпайт,
  Билимге умтулсаў мактайт.
  Бул кандай мээримдїї адам?

§ 8. Кептин тїрлєрї: баяндоо, сїрєттєє,
ой жїгїртїї (жалпы маалымат)

• Биз ойпикирибизди баяндоо, сїрєттєє жана ой жїгїртїї ар-
кылуу тїшїндїрєбїз. Булардын бардыгы кептин тїрлєрїнє 
кирет. 





Пржевальск порту. К. Керимбеков
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35. Текстте эмнелер жєнїндє баяндалды. Окуяны ирети менен 
баяндап бергиле.

Кызык экен, билип ал!

Куштар жылуу жакка учуп баратканда кїчтїїсї, чоўу 
алдыда болуп, калгандары ээрчип учат. Себеби абаны жи-
регени бат чарчайт. Алыс жол басып, тоо, токой, деўиздер-
дин їстїнєн учуп єтїшєт. Деўиздердин їстїнєн учуп бара 
жатканда, эс алып, конорго жер таппай, кєбї єлєт.

Окумуштуулар кичинекей, алсыз чымчыктар чоўураа
гынын жонуна конуп алганын байкашыптыр. Жарадар 
болгон тїгєйїн таштай албай, асмандан жерге боюн таштап 
єлгєн ак куу жєнїндє ырлар да бар. Ынтымактуулук жагы-
нан булардан їлгї алса болот экен.

«Кызыктар дїйнєсї»                                      

36. Текстти окуп, оюўарды ирети менен баяндап бергиле. 

Компьютер досубузбу же…?

Компьютер, Интернет, мобилдик телефон – учурдагы 
техникалык ой жїгїртїїнїн туу чокусу. Булардын адам 

Кептин тїрлєрї

3. Ой жїгїртїї

• Турмушта бо-
луп жаткан, 
бо луп ºткºн 
жана боло тур-
ган окуяны, 
жаратылыш-
тын кубулу-
шун ирети ме-
нен кабарлоо.

• Сїрєттєє – 
зат тын белги-
ле рин ачып 
кєрсєтїїчї 
кептин бир 
тїрї.

• Кептин башка  
тїрлєрїнє кара 
ганда ой жїгїр 
тїї татаал болот.
Далилдерге тая-
нуу менен оюн  
берїї – ой 
жїгїртїї деп  
аталат. 

2. Сїрєттєє1. Баяндоо
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тиричилигиндеги зор пайдасын эч ким тана албайт. Бирок 
кызыкчылыктар ашынып кеткенде, адамзат жакшы ниет 
менен ойлоп тапкан ар кандай жаўылыктар жаман адатка 
да айланып кетерин тарых тастыктап жатат. Асыресе, фи-
зиологиялык, психикалык жактан бышып жетилип, кїч
кубаты калыптана элек жаш организмге терс таасирлер 
иргелбей жабыша каларын практика нечен ирет далилде-
генин унутпасак.

Бирибирин кууп жїрїп атканды, кырыпжойгонду 
їйрєткєн оюндарга єзгєчє кызыккан єспїрїмдєр аз эмес. 
Бул – адамдагы кїчкубатты, эр жїрєктїїлїктї эмес, мы-
каачылыкты, залимдикти, таш боорлукту даўазалаган 
тарбия.

Ырас, компьютерди жакшы билїї, анын сырларын 
єздєштїрїї азыркы єспїрїм їчїн зарыл. Анын жашооб-
уздагы ролун, маанисин акылэс менен тїшїнїп, аны кул 
кылышыбыз керек.

(Т. Сам.)

37. Аўгемелерди окуп, андан ары уланткыла. Темаларын 
койгула.

1. Биздин класс чоў жана жарык. Класста бардыгы 
жыйырма окуучу окуйт… 

2. Жаратылыш бизге кºрк берет. Анын байлыктары – 
биздин мїлкїбїз…

3. Биздин їйбїлє чоў. Їйдє чоў энем, чоў атам, ата
энем жашайт…
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38. Текстте кептин кайсы тїрї колдонулду? Тема менен текст 
дал келеби, айтып бергиле.

Китеп окуу

Китеп окуу – жан дїйнєнїн азыгы. Китеп окуу менен 
адам эў жогорку бийиктикти багындыра алат. Кылымдар-
ды багынткан кыргыз элинде: «Билеги кїчтїї бирди жы-
гат, билими кїчтїї миўди жыгат», – деп бекеринен ай
тыл баса керек. Анткени китепти кєп окуса кєптї билет.                                               

«Шоокум» журналы

§ 9. Баяндоо, анын мїнєздїї белгилери

39. Жомокту окуп, мазмуну менен таанышып, ал боюнча жºнºкºй 
план тїзгїлє. Окуяны ирети менен айтып бергиле.

Атанын кеўеши

Илгери бир карыя жашаган экен. Анын уулу болуп-
тур. Атасы уулуна мындай дейт:

– Балам, жашоонун сырын бил. Сенин алдыўдан эл кыя 
єтпєй саламдашсын. Ар бир айылда бирден їйїў болсун. 
ªтїгїў кїндє жаўырып турсун.

Баяндоо, анын 
мїнєздїї белгилери

• Баяндоо кабарлоо, 
оозеки же жазуу 
тїрїндє берилет.

• Аўгеме, жомок, 
уламыштарда кептин 
баяндоо тїрї кеўири 

колдонулат.

• Баяндоо – турмуштагы болуп жаткан, 
болуп ºткºн жана боло турган окуяны, 
жаратылыштын кубулушун ирети ме-

нен кабарлайт.
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Уулу атасынын сєзїн ойлонуп угат да:
– Ата, ар бир айылга їйдї кантип салам? Кїндє єтїктї 

кайдан алам? Канткенде алдымдан эл кыя єтпєйт?
Карыя кїлєт:
– Анын жарасы жеўил, балам! Ар бир айылда кїйїмдїї 

досуў болсо, їйїў болгону ошол. ªтїгїў кїндє жаўырып тур-
сун десеў, кечкисин тазалап кой. Ишке таў заарынан жєнє. 
Ошондо сени кєргєн эл алдыўан кыя єтпєй, ийменип салам 
берет.          

«Армян жомогу»

40. Мектебиўердеги спорттук ишчаралар тууралуу ирети менен 
баяндап бергиле.

41. Тексттерди окугула жана айтып бергиле. Анда кептин 
кайсы тїрї колдонулган?

1. Уйкучу аюу

Айбанаттардын эў уйкучусу – аюу. Ал уктаганда опур
топурду, ызычууну такыр укпайт экен. Ышкырган катуу 
шамал да аны ойгото албайт. Ошондуктан аюуну аўчылар 
кєбїнчє уктап жаткан кезде кармашат.

«Кызыктар дїйнєсї»

2. Мугалим болгум келет

Эў ардактуу кесиптердин бири – мугалимдик. Муга-
лимдер балдарга «А» деген тамганы їйрєтїп, окутушат. 
Адамдардын бардыгы мугалимден билим алып, кºп нерсе-
лерди їйрєнїшєт. Ал тургай, врачтар да, учкучтар да, соо
дагерлер да мугалимден окушкан. Ошондуктан мен чоўой-
гондо мугалим болом. Балдарга билим, тарбия берїїнї ке-
сип кылам.

42. Келечектеги сїйгєн кесибиўер жєнїндє ой жїгїртїп, чакан 
текст тїзгїлє.
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 Сїрєттєє

• Сїрєттєє – зат-
тын белгиле-
рин ачып кºр-
сєтїїчї кептин 
бир тїрї.

• Мында жаратылыш-
тагы кєрїнїштєрдї, 
адамдарды, жаны-
барларды, буюмдар-
ды жана башкалар-
ды сїрєттєєдєн алар
га тиешелїї бол гон 
белгилер, са паттар, 
єзгєчєлїктєр кєрсє
тїлєт.  

§ 10. Сїрєттєє жєнїндє жалпы маалымат

43. Тексттерди окугула жана айтып бергиле. Анда кептин кайсы 
тїрї колдонулган?

Жаратылыштагы їндєр

Бактын арасына кирип, же суу жээгине барып, айла-
начєйрєнї бир азга тыўшасаў, ар кандай їндєрдї угушуў 
мїмкїн. Дароо эле бактын шуулдаганы, же суунун шы-
рылдап агып жатканы угулат.

Гїлгє топтошуп аарылар ызылдайт. Чєптїн арасынан 
чегирткелер чырылдайт. Бак ичинде куштар сайрайт. ªз-
гєчє булбул – ырчы куш. Ал – кичинекей эле боз чым-
чык. Торгойдун сайраганы да кызык. Ал асманга бийик 
кєтєрїлїп алып, канаттарын дирилдетип сайрайт. Кечки-
син бакалар чардайт.

Жаратылышта ар кандай сонун їндєр бар. Кїндїн кїр-
кїрєгєнї, кєлдїн шарпылдаганы, чєптїн шуудураганы, куш
тардын сайраганы музыкага окшош.                                                       

«Кызыктар дїйнєсї»
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Жер жана кїн

Ар дайым кїн менен тїн алмашып турат. Кїн тоодон 
чыгып, жогору кєтєрїлїп, асманда жылып олтуруп, анан 
тоолордун ары жагына батып, тїн кирет. Бизге ар дайым 
Кїн жылып бара жаткандай сезилет.

Кїн чыкканда жер бети жылыйт, гїлдєр ачылат, чєп-
тєр кулпурат. Айбанаттар да кїнгє кактанат. Кїндї баа-
рыбыз жакшы кєрєбїз. Силер ар дайым Кїндїн сїрєтїн 
тартасыўар. Тїн ичинде капкараўгы болуп, эч нерсе кєрїн-
бєй, салкын боло тїшєт. Адамдар, айбанаттар уйкуга ки-
рет. Демек, Кїн бизге жарык жана жылуулук берет. Жерде 
Кїнсїз жашоо жок.                       

«Адам жана жаратылыш»

44. Класстагы єзїўєргє жаккан досторуўардан бирєєнї сїрєттєп 
жазгыла.

45. Жыл мезгилдеринин ичинен силерге жаккан мезгилди 
сїрєттєп жазгыла. 

Кыш Жаз
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46. Ырларды окуп, кайсы каарман жана жаныбар сїрєттєлгє
нїн айтып бергиле.

1) Асман менен жериўдин,
Тирєєсїнєн бїткєндєй.
Айыў менен Кїнїўдїн,
Бир єзїнєн бїткєндєй.
Алтын менен кїмїштїн
Ширєєсїнєн бїткєндєй…

2) Семетейдин Тайбуурул,
Эбелек чºпкº семирген.
Семиргени сїмбєдєй
Бул жаныбар буурулдун,
Секиргени бїргєдєй.
Кєргєндїн жаны кїйгєндєй.
Жайнаган жакшы кєкїлдї
Кєзїнє ченеп тїйгєндєй.
Чаткаягы колоттой
Маўдайында кашка тиш,
Таптап койгон болоттой, 
Туягы зор чарадай,
Арт жагында соорусу
Эркин жаткан талаадай.                                  

       «Манас» 

47. ªзїўєр чакан текст тїзгїлє. Кептин кайсы тїрлєрї катыш
канын айтып бергиле.

КїзЖай
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§ 11. Сїрєттєє объектилеринин тїрлєрї: жандуу,
жансыз заттарды сїрєттєє

 Сїрєттєєнїн объектиси катары келген ар кандай зат, 
кєрїнїш, окуя, айланачєйрє ж. б. тексттин темасы ката-
ры келет да, аларды сїрєттєєгє катышкан ар тїрдїї белги
касиет, єўтїс, буюмтерим тексттин негизги оюн тїзєт. 
Мисалы: Ыскак тоонун кырына келди. Ал кїмїш жалдуу 
аргымактын тизгинин жыя кармап, алды-артын карап 
турду. Жаўы єскєн суюк сакалы, кара муруту бар, сурдан-
ган бїркїт кабак, тик кєз жигит эле.
Жандуу заттарды сїрєттєє: 
 Мисалдагы сїрєттєє кебинин объектиси – адам – 
Ыскак. Ал эми анын суюк сакалы, кара муруту, сурдан-
ган бїркїт кабагы, тик кєзї – сїрєттєє каражаттары.
Жансыз заттарды сїрєттєє: 
 Ак мєўгїлїї чокулар кыркалап, коргошундун єўїн-
дєй, чарык жиптей агарып чубалган суу агып жатат. 
Чагылган тийип, кара кїйїндї болгон арчанын калдыгы 
кєрїнєт. Топтомолок кызыл четин алыстан дїпїйєт.
 Мисалдагы сїрєттєє каражаттары – ак мєўгїлїї чо-
кулар, коргошундун єўїндєй, чарык жиптей, агарып чу-
балган, кара кїйїндї, топтомолок кызыл четин. Сїрєттєє 
кебинин объектиси – чокулар, арча.

48. Тексттеги сїйлємдєрдї кєчїрїп жазгыла. Андан сїрєт
тєєнїн объектилерин жана сїрєттєє каражаттарын аныктагыла.

Каардуу бороон улупуўшуп турду. Бет алдыдан чаба 
жааган кардан кадам жер кєрїнбєй, бурганактуу ак куюн 
жаш карды жулмалай кєтєрїп, басмачылардын бетине 
уюлгута уруп турду.

Ач карышкырлардай басмачылар чубашып капчыгай 
єрдєштї. Капчыгай ичинде булар сестене илбирстей сак, 
тїлкїдєй амалдуу.

(С. Є.)

49. ªзїўєргє жаккан жанжаныбарлардын єзгєчє белгилерин 
эске алып, алардын ичинен бирєєнї сїрєттєп, чакан текст тїзгїлє.
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50. Мектебиўердин айланачєйрєсї жєнїндє кептин тїрлєрїн 
(баяндоо, сїрєттєє, ой жїгїртїї) колдонуу менен эссе жазгыла.

51. Музей, театр, дїкєн, клуб, китепканалардагы залдын (бєлмє
нїн) ички жасалгасы, эшик, терезелери кандай жайгашкан; дубалы, 
шыбы акталганбы же сырдалганбы; бєлмєдєгї эмеректер кайсылар жа
на алардын жайгаштырылышын сїрєттєп жазгыла. 

§ 12. Кептин тїрлєрї боюнча машыгуу иштери

52. Текстти окуп, кептин кайсы тїрїнїн негизинде жазылга
нын тїшїндїргїлє. Мазмунун ирети менен айтып бергиле.

Чопо чоор

Элибизде ушундай ат менен ылайдан же чоподон жа-
салган шар тїрїндєгї їйлємє аспап белгилїї. Чопо чоор-
дун сырткы тїзїлїшї сїйрїрєєк шар сымал. Чоўдугу жу-
муртканын кєлємїндєй. Аспаптын бир жагы жерге коюу-
га ылайыкташтырылып, кенен жана 
жалпак келет. Ага карама-каршы 
жагы ичкерээк келет да, їйлєгєндє 
їндї пайда кылуучу кєзєнєк калты-
рылат. Бул кєзєнєктєрдїн диаметри 
2–3 ммге барабар. Аспаптын оозу-
нун бир жагы бир аз тегиз келет. Бул 
жерге, биринчиден, чопо чоордо ойноочу кишинин астыўкы 
эрини такалат, экинчиден, ал їн чыгарууну оўойлоткон 
белги, аныктама катары кызмат кылат. Аспапты жасаган-
дардын айтуусуна караганда, ак ылайдан жасалган чопо 
чоордун їнї тунук келип, жагымдуу болот экен.

«Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары»

53. «Менин мекеним» деген темадагы текстти улантып жазгыла.

Ар бир адамдын ºз мекени бар. «Мекен» деген сºз кыр-
гызда – ата-бабанын жери, туулуп-ºскºн жер дегенди бил-
дирет. Менин туулган жерим – …
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54. ªзїўєргє жаккан жаныбарлардын бирєєнї алып, кептин 
тїрлєрїн колдонуп, чакан текст жазгыла.

55. «Мен сїйгєн чыгарма» деген темада кептин тїрлєрїн (баян
доо, сїрєттєє, ой жїгїртїї) колдонуу менен эссе жазгыла.

56. Текстти окуп, мазмунун ирети менен айтып бергиле. Анда 
кептин кайсы тїрлєрї колдонулганын аныктагыла.

Бул сїрєттї мен али тартып бїтє элекмин. Анын кан-
дай болуп чыгарын эмитен айтуу да кыйын. Кїнїгє таў 
заардан туруп, мурда долбоорлогон айрым вариант, сїрєт-
чєэтюддарды кайра баштан экиїч сыйра карап чыгам да, 
таўкы тынчтыкта аркытерки басып ойлоном. Жок, мен 
али кєўїлдєгїнї таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул 
сїрєт азырынча ойдогу тилек, жїрєктє толкуган, кан та-
мырында жїргєн элес, їмїт, кыял гана.

Ишти бїтпєй жатып, болочок чыгарма жєнїндє кїн 
мурун жарыя салганды дегеле башынан жактырбайм. Мен 
аны сїрєт аркылуу тєкпєйчачпай элге жеткирсем деген 
їмїттємїн. Ошого кєпчїлїк эл акылын айтып, тилегин 
кошсо экен дейм.

(Ч. А.)

57. Текстти окугула. Кептин кандай тїрлєрї колдонулгандыгын 
айтып бергиле жана кептин башка тїрлєрїнєн болгон айырмачы
лыгын тїшїндїргїлє.

Ийнелик

Мени айланып кымындай вер-
толёт учуп жїрєт. Ал єтє кызык 
болучу: їнї да, добушу да жок эле. 
Анткени анда парасы да, мотору да 
болгон эмес. Кєп узабай ал узун ка-
мыштын сабагына барып конду. Баа, 
кºрсº, ийнелик турбайбы!

Ого, башынын чоўдугун кара, кєзїнїн тостогоюн кєр-
чї! Анын узун, тунук канаттары, тартайган алты буту, 
ичке узун денеси ар дайым дирилдеп турат. Кармасамбы, 
койсомбу?
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Расмий иш 
кагаздары

Расмий эмес иш 
кагаздары

Указ, Жобо,
Закон ж. б.

Кулактандыруу

Чакыруу

Тактама

Арыз

Аўгыча ийнелик секирип учкан бойдон чєп башылап 
кетти. Болуптур, кетсеў кете бер, менин ишим эмне? Би-
рок сак бол! Тентек кєрїнєсїў, сууга тїшїп кетпе!

      (Л. К.)

§ 13. Расмий иштиктїї стиль, анын тїрлєрї
жєнїндє жалпы маалымат

(Расмий жана расмий эмес иш кагаздары)

• Адамдардын кїндєлїк турмушунда, административдик 
башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканалар-
да колдонулуучу документтер (жазуу їлгїлєрї) расмий 
иштиктїї стилге кирет.

• Расмий эмес иш кагаздары атайын їлгїлєрдїн негизин
де, же белгилїї бир формага салынып жазылат. Негизи
нен алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан 
жїргїзїлсє, кээси жеке адамдар тарабынан аткарылат.

• Расмий эмес иш кагаздарынын ар бири белгилїї ишчара-
ларга багытталып, нормага салынган їлгїнїн негизинде 
ишке ашырылат.

• Тємєнкїдєй талаптар коюлат:
 диалектилик сєздєрдї колдонбоо;
 кєркєм сєз каражаттарын ыксыз пайдаланбоо;
- айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы.
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Арыз

Арыз – мекеме жетекчисине ошол эле же башка уюмдун 
мїчєлєрї тарабынан єтїнїч, сураныч, арыздануу мазму-
нунда жазылат. Ал иш жїргїзїїдє єтє кеўири колдонулат. 
Мектепке кабыл алуу же которулуу, жумушка орношуу же 
чыгуу, тїрдїї эс алууларга уруксат суроо сыяктуу ишара-
кеттер арыз аркылуу жºнгº салынат.

1. Мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы жана 
атыжєнї жазылат. Жетекчинин аты жана атасынын аты 
кыскартылат. Фамилиясы толук кєрсєтїлїп, ал барыш жєн-
дºмºгº келтирилет: А. К. Жапаровго.

2. Арыздануучунун каерде, ким болуп иштегени, аты, 
атасынын аты жана фамилиясы кєрсєтїлїп, фамилия чыгыш 
жºндºмºгº келтирилет: А. К. Базарбаевден.

3. Иш кагазынын аты жазылат. Биринчи жана экин-
чи бєлїмдїн уландысы болгондуктан, кичине тамга менен 
башталганы туура: арыз.

4. Арыздын тексти абзацтан башталып жазылат. Арыз 
тїшїнїктїї, так жана кыска болушу талапка ылайык болот.

5.  Арыз жазылган дата алты цифра менен же цифра – 
сєз менен кєрсєтїлєт. Мисалы: 16.05.10 же 2010жыл, 16
май.

6. Арыздын ээсинин фамилиясы жазылып, колу коюлат.

Мектепке кабыл алуу арызынын їлгїсї

ЫсыкКєл областынын Жетиªгїз
районундагы К. Салиев атындагы
орто мектептин директору А. Асановго
Дархан айылынын тургуну
С. Акуновдон 

арыз

Башка мектепке которулгандыгына байланыштуу уулум 
Акунов Айдар Сапарбековичтин єздїк делосун кайтарып 
берїї ўїздї єтїнєм.

09.16.02                    колу:                 С. Акунов
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Чакыруу

Чакыруу – єткєрїлїїчї кечелерге, тїрдїї чогулуштарга 
чакыруу їчїн жазылган кабарлоо болуп саналат.

1. Иш кагазынын аталышы (Чакыруу);
2. Чакырылуучунун атыжєнї;
3. Текст;
4. Жыйындын, конференциянын же кеченин єткєрї

лїїчї убагы, мєєнєтї;
5. ªтїїчї жайы;
6. Чакырган тараптын атыжєнї.

Чакырууда ысымы менен атасынын аты (Бек Турато-
вич) же фамилиясы (Урматтуу Т. Садыков), чакырылган 
адам єтє жакыны болсо (Алымбек ага, Сайра апа, Гїл-
нура эже) бир тїрдїї жазылышы мїмкїн. Чакыруунун 
тексти їчїнчї жакта  «... келїїгє чакырат» «... каты
шуу ўузду єтїнєт» тїрїндє жазылат.

Чакыруунун їлгїсї:

Чакыруу

Урматтуу Акылай апа, Турат ата!
Сиздерди бїтїрїї кечебизге чакырабыз.

Кече 2015-жылдын 25-майында саат 13.00дº 
№5 мектепте єткєрїлєт.

                              11-класстын бїтїрїїчїлєрї

Кулактандыруу

Кулактандыруу – белгилїї бир уюмдун же топтун 
мїчєлєрїн алдыда боло турган ишчараларга, чогулуш, 
жолугушуу ж. б. менен кабардар кылуу їчїн колдонул-
ган жазуу же оозеки тїрїндєгї билдирїї болуп саналат.
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1. Иш кагазынын аты (кулактандыруу);
2. Кулактандыруунун тексти;
3. ªткєрїлїї убактысы;
4. ªткєрїї жайы;
5. Ишчараны уюштуруучу (мекеменин аталышы).

Кулактандыруунун їлгїсї:

Кулактандыруу

2010-жылдын 25-майында саат 14.00дº Т. Сатылганов 
атындагы окуутарбия комплексгимназиясынын бїтїрїїчї
лєрїнїн кечеси єткєрїлєт.

Уюштуруу комитети

58. Мектеп директорунун наамына экскурсияга баруу жєнїндє 
арыз жазгыла.

59. Чакыруу кагазынын тїрлєрїн (атаэнелер чогулушуна, кон
церттик программа же жолугушуу ж. б.) жазгыла.

60. Класстык чогулуш, ар кандай конкурстар боюнча кулак-
тандырууларды жазгыла.

61. Берилген арыз, кулактандыруулар туура жазылганбы, тек-
шергиле. 

                                     Арыз

Мен 6-класста окугам. Азыр башка мектепте окууну 
улантып жатам. Ошондуктан деломду бериўиздер.

                                  (колу)                   С. Асанов

Кулактандыруу

Мектепте «Кана эмесе кыздар» конкурсу єткєрїлєт. 
Кечикпей келгиле.

                                                       Уюштуруучулар
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ТАКТАМА (справка)

Тактама – окуучунун, кызматкердин, студенттин окуусу 
же аткарган кызматы тууралуу талап кылган жерге жа-
зылат.
 1. Мекеменин аталышы, тактама (справка) талап
 кылынган адамдын атыжєнї толук жазылат;
 2. Анын иштегендиги же окугандыгы тууралуу то- 
 лук маалымат берилет;
 3. Тактама (справка) берген мекеменин жетекчиси 
 нин атыжєнї жазылып, колу коюлат.

А) Мектеп окуучусуна берилген тактаманын (справ-
ка) їлгїсї:

                             Бишкек шаарындагы № 69 
                               окуу-тарбия комплекс-гимназиясы

ТАКТАМА (справка) 

Берилет бул тактама (справка) Асанов Акмат Асановичке 
ал Бишкек шаарындагы № 69 ОТКГнын 5-классында окуган-
дыгы анык.

Тактама талап кылынган жерге кєрсєтїї їчїн берилди.

№ 69 ОТКГнын директору:                    С. Т. Атаева                   

Б) Студентке берилген тактаманын (справка) їлгїсї:

                        К. Тыныстанов атындагы Ысык-Кºл
                        мамлекеттик университети

ТАКТАМА (справка) 

Берилет бул тактама (справка) Акматов Айдарга ал 
К. Тыныстанов атындагы Ысык-Кºл мамлекеттик универ-
ситетинин филология факультетинин 4курсунун К42 тай-
пасында окугандыгы анык.

Ректор:                              ------------------------------

Факультеттин деканы:        ------------------------------
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62. Берилген тактама (справка) туура жазылганбы, текш ер
гиле.

а) Бул тактама (справка) Карыпбаева Жамалдын окуга-
ны їчїн берилди.

б) Болгонбаев Бакыт мектептин кыргыз тили жана ада-
бияты мугалими болуп иштейт.

63. ªзїўєргє мектептин 5классында окугандыгыўар тууралуу 
тактама (справка) жазгыла. 

§ 14. Расмий эмес иш кагаздары 
боюнча машыгуу иштери

64. Атаэнелер, жакын адамыўар иштеген мекеме, ишканага барып, 
андагы иш кагаздарынын жазылышына (арыз, тактама, кулактандыруу, 
чакыруу ж. б.) байкоо жїргїзгїлє.

65. Жаўы жыл, Нооруз майрамдарына карата мектебиўерде  боло 
турган ишчарага кулактандыруунун, чакыруунун їлгїсїн классыўар 
менен иштеп чыккыла.

66. Кулактандыруу жана арызга Венндин диаграммасын тїз
гїлє. Алардын окшоштугун жана айырмачылыгын аныктагыла.

67. Берилген арыздын текстин толуктап жазгыла.

 Сокулук районунун Военно-Антоновка
 мектеп-гимназиясынын директору
 Жуманазарова Ырыс Кудайбергеновнага…

68. Берилген кулактандыруу туура жазылганбы, текшергиле.

Кулактандыруу!

Биздин мектепте кечинде концерт болот, кечикпегиле.

                                                        Уюштуруучулар                                                                       
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69. Тємєндєгї арыз туура жазылганбы? Катасы болсо оўдоп, 
тууралап жазгыла.

                              Мектептин директоруна 5-класстын
                           окуучусу Асанов Айдардан

АРЫЗ
Агай, мен математика багытындагы класстан англис 

тили багытындагы класска которулайын дегем. Ошондук-
тан которуп койсоўуз.

70. Чакыруу менен тактамага (справка) Венндин диаграммасын 

тїзгїлє. Алардын окшоштугун жана айырмачылыгын аныктагыла.

71. Арыздын тїрлєрїн жазгыла. Мазмунунда мектепке кабыл алуу, 
башка мектепке, класска которулуу же жїйєлїї себептер менен сабактан 
бошотуу єтїнїчтєрї камтылсын.

72. Тємєнкї арызды оўдоп жазгыла жана толуктагыла.

АРЫЗ

Мени 5-б класстан 5-а класска которуп койгулачы.

73.  Арызга синквейн тїзгїлє.

Їлгї:                                Арыз
              так тїшїнїктїї 

жазы  лат, окулат, канааттандырылат 
арыз єтїнїї маанисиндеги иш кагаз
                   документ

74. Берилген сєздєрдї колдонуп, арыздын текстин жазгыла: 
арыз, єтїнєм, башка мектепке, єздїк деломду, байланыштуу, кото
рулгандыгыма, берїїўїздєрдї ж. б.

75. Классыўар уюштурган  кече, ачык сабак, класстык саат, 
конкурс боюнча кулактандыруу жазгыла.

76. Берилген кулактандырууну оўдогула.

 Кулактандыруу!

Ушул айдын 6кїнї 5а класс уюштурган «Жакшына 
майрам негизи, жаўырган айдын сегизи» деген апалардын 
майрамына карата уюштурулган концерт болот. Баарыўар 
кечикпей келгиле. 
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77. Кулактандырууну андан ары улап жазгыла.

2014-жылдын 15-сентябрынан баштап, англис тилин 
їйрєтїї курсу ишке киришет. Сабак…

78. Берилген сєздєрдї кєп чекиттин ордуна коюп жазгыла. 
Ал кайсы иш кагазына тиешелїї экендигин аныктагыла: кїмїш, 
5октябрында, 17.00, чакырабыз.

Урматтуу Кубат жезде, Ширин эже!

Сиздерди 2014-жылдын…           саат…       «Достук»   
тойканасында єтїїчї биздин…      тоюбузга…

                           Урматтоо менен Бактыбек, Замира

79. Мектепте болуучу ар кандай иш-чараларга чакыруу жаз-
гыла.

80. Тємєндєгї чакыруулардын їлгїлєрїн толуктагыла.

        Урматтуу__________________!
Сизди_____________________________________
________________________чакырабыз.________
_______________башталат.
     5-класстын_________

81. Мектепте окугандыгы же сыркоолоп калгандыгы жєнїндє 
тактама жазгыла.

82. Тємєнкї сєздєрдї же сєз айкаштарын катыштырып так
тама жазгыла: № 1 орто мектеби, Асанов Азамат, 2014-жылдын 
май айына чейин, берилди, анык, окугандыгы ж. б.

83. Тактама кандай учурда жазыларын тїшїндїрїп, їлгїсїн 
жазгыла.
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СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ жана
КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 15. Сєз айкашы жєнїндє тїшїнїк
    

1. Сєз айкашы болуш їчїн толук маанилїї эки же андан 
кºп сºз катышат.

2. Эгерде эки сєздїн бири маани берип, экинчиси єз алдынча 
турганда, эч кандай мааниге ээ болбосо, анда сєз айкашы 
боло албайт (тартип жєнїндє, їйдї кєздєй ж. б.)

СИНТАКСИС

СЇЙЛЄМ

Сºз айкашында зат-
тын белгиси ачык бе-
рилет. М: он окуучу, 
тереў кєл ж. б.

Эки же андан кºп то-
лук маанилїї сєз дєр 
ºз ара байланы шат.

Сºз 
айкашы

Тутумунда багынды-
руучу жана багыныч-
туу тїгєйлєр болот.

Ойдун негизин ээлеп 
турган сºз багынды-
руучу, ал эми ага ба-
гынып, маанисин чеч-
мелеп турган сºз багы-

ныўкы сєз болот.  

Сєз жана сєз айкашынан тїзїлєт.

Толук маанилїї сєз 
менен кызматчы сºз-
дєрдїн тутуму сєз  
 айкашын тїзє  албайт. 
М: тартип жєнїндє, 
їйдї кєз дєй ж. б.

Сºз айкашы болушу 
їчїн дагы бир толук 
маанилїї сєз талап 
кылынат. М: тартип 
жєнїндє сїйлєшїї, 
їйдї кєздєй басуу ж. б.
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3. Булар сєз айкашы болуш їчїн дагы бир толук маанилїї 
сєздїн болушу зарыл! (тартип жєнїндє сїйлєшїї, їйдї 
кєздєй басуу ж. б.)

   Демек, каалаган эле сєздїн тизмеги сєз айкашы боло 
албайт!     

84. Окугула. Булардын кайсынысы сºз, кайсынысы сºз айкашы 
боло алат? Эмне їчїн?

Їй – бийик їй; бєлмє – кенен бєлмє; окуучу – їлгї
лїї окуучу; даярдануу – сабакка даярдануу; ыр – укку-
луктуу ыр; жыйноо – тїшїм жыйноо; асман – кєпкєк 
асман; талаа – жайкалган талаа; токой – чытырман то-
кой; басуу – тезтез басуу; алма – кыпкызыл алма; арча– 
жашыл арча.

85. Тємєнкї сєз айкаштарын кєчїрїп жазып, багындыруучу 
жана багынычтуу тїгєйлєрїн аныктагыла.

Їлгї: Жакшы окуу, сїйїктїї мугалим.

Кызыктуу окуя, кызыл гїл, бешинчи класс, апамдын 
сїрєтї, тоого чейин баруу, курч бычак, кїмїш билерик, 
киного баруу, кап-кап буудай, жаркыраган мектеп, айыл-
дык жигит, тартиптїї окуучу, ырдаган кыз, мелмилдеген 
кºл.

86. Тємєнкї сїйлємдєрдї сєз айкашына ажыраткыла. Багын
дыруучу жана багынычтуу сєздєрдї аныктагыла.

Їлгї: Эненин мээрими кїндєн жылуу.
      а) мээрими жылуу.
      б) эненин мээрими.
      в) кїндєн жылуу.

1. Бакдººлºт комуз чертти. 2. Алина, сен айыл чарба 
кєргєзмєсїнє барасыўбы? 3. Учкундан жалын тутанат. 
4. Кайгы багынганды басып калат. 5. Мекенимдин бык-
шып чыккан тїтїнї бал жыттанат. 6. Биздин класстын 
окуучулары эмгекчил. 7. Биз силерди адам болууга тар-
бияладык.
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87. Тємєнкї сєздєрдєн сєз айкашын тїзгїлє. Анын багынды
руучу, багынычтуу тїгєйлєрїн аныктагыла. Кайсы сєз тїркїмїнєн 
жасалгандыгына кєўїл бургула. 

Бала, нан, мугалим, тоо, гїл, сабак, окуучу, китеп, дос, 
мектеп, максат, жомок, кызыктуу, бешºº, тез-тез, катуу, 
жооп берїї, сїйлєшїї, жоолук, алтын, атаэне, бетмебет, 
жайлоо, эс алуу, филармония, концерт, достук, ойлонуу, 
кырман, умтулуу.

88. Класстагы буюмдарды атап, аларды катыштырып сºз айка-
шын тїзгїлє.

Їлгї: Кенен класс, окуу китеби, чоў терезе ж. б.

89. Берилген схема боюнча сєз айкаштарын тїзгїлє.

1. Зат атооч + этиш (сабакка келїї);
2. Зат атооч + зат атооч (атанын сєзї);
3. Сын атооч + зат атооч (їлгїлїї кыз);
4. Сан атооч + зат атооч (беш окуучу);
5. Ат атооч + зат атооч (менин максатым);
6. Зат атооч + кызматчы сєз + этиш (сууну кєздєй секирїї).
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90. Тємєнкї мисалдардан сєз айкаштарын таап, кєчїрїп 
жазгыла.

ЫсыкКєл, ЫсыкКєлдїн жээги, АлаТоо, АлаТоонун 
абасы, келечек тууралуу, темир жол, келечек тууралуу 
сїйлєшїї, кызыктуу китеп, беш окуучу, берекелїї кїз, 
їлгїлїї класс, мугалим, сїйїктїї мугалим, тоону кєздєй, 
ак карлуу тоо, балалуу аял, чоў бєлмє, кызыктуу сабак, 
окуучу, апамдын белеги.

91. Тємєнкї схемадан эмнени тїшїнїїгє болот? Айтып бергиле.

Тыбыш  сєз   сєз айкашы  сїйлєм

92. «Кїз» деген сєзгє синквейн тїзгїлє.

Їлгї: 1. Бир сєз менен зат атооч;
         2. Эки сєз менен сын атооч;
      3. Їч сєз менен этиш;
      4. Тºрт сºз менен зат атоочко карата берилген 
             фраза;
      5. Бир сºз менен синоним.

 «кїз» деген сєздєн сєз айкашын тїзгїлє;
 кїз жєнїндє макал, лакап, табышмак айтуу.

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Сºз жана сºз айкашынын кандай айырмачылыгы бар?      
Мисалдар келтиргиле.

2. Сєз айкашы деген эмне? Анын тутумундагы багынды-
руучу жана багыныўкы сєздєр жєнїндє эмнени биле-
сиўер? Мисалдар келтиргиле.

3. Татаал сєздєр, же толук маанилїї сєз менен кызматчы 
сєздєрдїн тизмеги сєз айкашы боло алабы? Эмне їчїн?

М: Ала-Тоо, темир жол, талааны кºздºй ж. б.

§ 16. Сєз айкашынын тутумундагы сєздєрдїн
єз ара байланышуу жолдору

• Сºз айкашынын тутумундагы сºздºр ºз ара маани жак-
тан жана грамматикалык жактан байланышат.
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• Маанилик байланыш болгондо, негизги сєз багыныўкы 
сєздєн кийин келип, экєє єз ара маани жактан байла-
нышат.
Мисалы: Сїйїктїї мугалим. Кандай мугалим? – сїйїк-
тїї – зат жана анын сапаты (сын атооч + зат атооч);
Беш окуучу. Канча окуучу? – беш. Зат жана анын саны 
(сан атооч + зат атооч)
Эгерде багыныўкы сєздїн ордун алмаштырсак, алар-
дын мааниси ºзгºрºт.
Салыштыралы:
а) сїйїктїї мугалим – сєз айкашы;
б) мугалим – сїйїктїї – баш мїчєлєрдїн катышынан 
турган жалаў сїйлєм.  

93. Сїйлємдєрдї сєз айкаштарына ажыратып, алардын єз ара 
байланыш жолдорун аныктагыла.

Чириген тактайга мык кагылбайт. Акылдуунун ары 
бар. Таздан тарак сурабайт. Ала кººдºндºн акыл сураба. 
Каткан балыкта кан болбойт. Їйдї жарака бузат. Билим-
дин кєбї – акылдын кєркї. Окугандын кєзї – тєрт.

«Кыргыз поэзиясынын антологиясы»

94. Сєз айкаштарындагы негизги жана багынычтуу сєздї тап
кыла. Алар бири-бири менен кандай байланышта? Схема чийип, 
багындыруучу сєздїн ордун аныктагыла.

ЫсыкКєлдїн жээги, АлаТоонун абасы, кылычтай єт-
кїр, кадырлоочу адам, атанын сєзї, балдай таттуу, сал-
кын бєлмє, їйдї кєздєй басуу, мугалимдик кесип, тартип 
жєнїндє сїйлєшїї.

Їлгї: ЫсыкКєлдїн жээги

95. Кєп чекиттин ордуна тиешелїї сєздєрдї коюп, сєз айкаш
тарын тїзгїлє. Берилген сєз кайсы учурда негизги, кайсы учурда 
багынычтуу болду.

… мектеп …, … ылдам …, … эмгек …, … сабак …, … тоо 
…, … їч …, … аз …, … класс …, … китеп …, … гїл …,

Їлгї: жаўы мектеп – сан атооч + зат атооч.
      мектепке баруу – зат атооч + этиш ж. б.
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96. Кºп чекиттин ордуна заттын ар кандай белгилерин бил-
дирген сєздєрдєн таап, сєз айкашын тїзгїлє. Андагы негизги жана 
багыныўкы сєз бирибири менен кандайча байланышканын айтып бер.

 мээримдїї       беш

 ...        ...
 ...      эне      ...       окуучу
 ...        ...
97. Берилген сїйлємдєрдї сєз айкаштарына ажыратып, маа

нисин тїшїндїргїлє.

1. Момун кишиге адилетсиз жаза берилбейт. 2. Адам-
дын адеби анын алтынынан кымбат. 3. Сабырдуу максаты-
на жетет. 5. Мен гїлдєрдїн кантип уктарын кєргїм келди 
(М. О.). 6. Эмгекчил кумурска тамакты аз жейт. (С. Р.)

Їлгї: 1. сабырдуу жетет (сын атооч + этиш)
      2. максатына жетет (зат атооч + этиш)

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Сºз айкашынын тутумундагы сºздºр кандай жолдор 
менен байланышат?

2. Сєздєрдїн маанилик жактан байланышын тїшїн-
дїргїлє. Мисал келтиргиле.

3. Сєздєрдїн грамматикалык байланышы деген эмне? 
Мисал келтиргиле.

4. Каалаган эле сєздї бириктирсек, сєз айкашы боло ала-
бы? Эмне їчїн?                

§ 17. Ыкташуу байланышы

• Айрым сєз айкаштарынын багынычтуу тїгєйї негизги 
сєз менен жєндємє мїчєлєрдїн жардамы менен эмес, 
маанилик жактан гана байланышат. Мисалы: салкын 
бєлмє, тез келїї, бийик їй ж. б.

• ªзїўєр кєргєндєй, асты сызылган багынычтуу сєздєргє 
жєндємє мїчєлєр уланган жок. Алар негизги сєз менен 
орун тартиби боюнча, маанилик жактан гана ыкташа 
байланышты. Бул ыкташуу байланышы деп аталат.
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 98. Кєчїрїп жазгыла. Сєз айкашынын негизги жана багы
нычтуу тїгєйлєрїн, алардын ортосундагы байланышты аныктагыла.

Жаркын маанай, ачык асман, тїлкї тебетей, карагай-
луу токой, карс сынуу, сыйлоо каадасы, чоў мектеп, бийик 
тоо, биринчи келїї.

99. Сїйлємдєрдїн маанисин тїшїндїргїлє жана ыкташуу бай
ланышындагы сєз айкашын тапкыла. Эмне їчїн ыкташуу деп ой
лойсуўар?

Картайган жыгач ийилбей сынат. Жылаўачты жїз ка-
ракчы тоной албайт. Бийик терек мурда кулайт. Хандын 
да кайырчы тууганы болот. Жалгыз таруу ботко болбойт. 
ªзїмчїл киши єзгєгє жакпайт. Талапсыз ємїр – эч нер
сеге жарамсыз ємїр. Кырсык жакшы кишини да чалат. 
Талбас эмгек тоодой тоскоолдукту жеўет.

«Залкар ойлор»

100. Сєздєрдї маанисине ылайык багынычтуу же негизги сєз 
катары колдонуп, ыкташуу байланышындагы сєз айкаштарын тїзгїлє.

Кызыл, ай, кєйнєк, сулуу, чоў, таза, бєлмє, китеп, 
окуучу, жети, ачык, кєўїл, сєз, максат, жетїї, келечек, 
ЫсыкКєл, ойлонуу, кереметтїї, байлык, тїгєнгїс, эне, 
суудай, боорукер, тунук, сїттєй, таза, ал, аба.

101. Ыкташуу байланышындагы сºз айкашына мисалдар кел-
тиргиле. Тутумундагы сєздєрдїн кайсы сєз тїркїмїнєн жасалганын 
аныктагыла.

§ 18. Башкаруу байланышы
 

• Байланыштын бул тїрїндє негизги сєз багынычтуу сєз
дїн жєндємєдє турушун талап кылат. Ошондуктан баш
каруу байланышы деп аталат. Мисалы: мектепке келїї, 
китепти алуу, тоодо болуу, сабактан кайтуу.

• Мында багынычтуу сºздºр барыш, табыш, жатыш жана 
чыгыш жєндємєлєрїндє турду.

• Байланыштын бул тїрї багынычтуу сєзгє жандоочтордун 
тизмектеле келїїсї менен да жасалат: жан-жаныбарлар 
жєнїндє баарлашуу, мектепти кєздєй басуу ж. б.
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102. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Башкаруу бай
ланышында турган сєз айкашын кєчїрїп жазгыла. Эмне їчїн баш
каруу байланышы деп ойлойсуўар?

Бекерчилик жєнїндє

1. Даанышман мындай дептир:
– Бекерчиликтен адам шайкелеўдикке барат. Шайке-

леўдик адамдын тынчын алат.   
«Ой гїлдєрї» 

2. Аш салынган табактын четинен жеўиздер. Ортосу-
нан жебеўиздер. Анткени ортосунда береке жаап турат.

«Ой гїлдєрї» 

103. Тємєнкї сєздєрдї колдонуп, башкаруу байланышындагы 
сєз айкаштарын тїзгїлє. Багынычтуу сєз кайсы жєндємєдє турат?

Келечекке карай, келїї, жанаш, адамды,  бил, кєўїлгє, 
мугалимди, їйрєн, сыйла, урматта, їйдє, кайтуу, чыгуу.

104. Табышмактарды окуп, башкаруу байланышындагы сºз 
айкаштарын кєчїрїп жазгыла. Негизги жана багынычтуу тїгєйлєр 
кайсы сєз тїркїмїнєн жасалганын, багынычтуу сєз кайсы жєндємєдє 
турганын аныктагыла.

1. Жем жебейт, чарчоону билбейт. 
 Колу жок уруп турат, буту жок жїрїп турат.
       (саат)

2. Бетине упа сїйкєнєт, сїйкєнїп жатып їйрєтєт. 
 Уят кылат айтканын, кєўїлгє бекем тїйбєсєк.
       (доска)

3. Жаўыдан демдеп кайнатпай, 
 энемден ичтим ысык чай.
           (эненин сїтї)

4. Кєлї бар, сїзїїгє болбойт. 
    Жолу бар, жїрїїгє болбойт.
    Жери бар, айдоого болбойт.

     (карта)
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105. Тємєнкї схема боюнча башкаруу байланышындагы сєз 
айкашын тїзгїлє. Анын негизги жана багынычтуу тїгєйлєрїн анык
тагыла.

Зат атооч + барыш жєндємєсї + этиш
Зат атооч + табыш жєндємєсї + этиш
Зат атооч + жатыш жєндємєсї + этиш
Зат атооч + чыгыш жєндємєсї + этиш

§ 19. Таандык байланыш

• Айрым сºз айкаштарында багынычтуу сºз илик жºндº-
мєсїндє, негизги сєз таандык мїчєлїї (ы, и, сы) бо-
лот. Мисалы: эненин мээрими, кєлдїн жээги, атанын 
сєзї, эжемдин баласы, досумдун апасы ж. б.

• Жогорудагы сєз айкаштарында мээрим энеге, жээк 
кºлгº, сºз атага таандык болуп турат.

• Байланыштын мындай тїрї таандык байланыш деп 
аталат.

106. Тємєнкї сєз айкаштарынын багынычтуу жана негизги 
тїгєйлєрїн таап, кандай жолдор менен жасалганын тїшїндїргїлє.

АлаТоонун абасы, кїндїн нуру, баланын кїлкїсї, 
булбулдун їнї, кїндїн суугу, эмгектин шаўы, менин ките-
бим, досумдун максаты, элдин тынчтыгы, жигиттин сєзї.

107. Тємєнкї сїйлємдєрдї кєчїрїп жазып, таандык байланыш
тагы сєз айкаштарын белгилегиле. Маанисин тїшїндїргїлє.

Акылдуунун сєзї кыска. Курсагы ачтын кулагы ук-
пайт. Булбул жокто баканын чардаганы – керемет. То-
бокелдин кемеси сууга чєкпєйт. Тоонун да тєрєсї болот. 
Ачык сєздїн даамы ачуу келет. Баатырдын єлїмї кїндїн 
батканы менен барабар.

108. Текстти окуп, таандык байланыштагы сºз айкаштарын 

тапкыла. Эмне їчїн таандык байланыш деп ойлойсуўар?

Инсандын дили шамал бирде тиякка, бирде биякка 
жапырып турган куштун канатындай. Кимдеким атаэне-
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синин ыраазычылыгын алса, ага кандай жакшы. Кудай 
анын ємїрїн узартат.

«Ой гїлдєрї»

109. Тємєнкї сїйлємдєрдї кєчїрїп жазып, сєз айкаштарына 
ажыратып, оозеки тїрдє талдагыла.

1. Ааламдын кєркїн кєз ачат. 2. Адамдын кєркїн сєз 
ачат. 3. Ачуу тил – жылаандын заары. 4. Тил кылычтан 
єткїр. 5. Тил – жїрєктїн ачкычы. 6. Адамдын сєзї – акы-
лынын чени. 7. Сєєксїз тил сєєктї сындырат. 8. Менин 
тилим – менин калканым. 9. Шашкан тилин кїйгїзєт.

«Кыргыз поэзиясынын антологиясы»

Каалаган эле сєздї топтосок, сєз айкашы болобу?

110. Тємєнкї сєз айкаштарына жазуу тїрїндє талдоо жїргїз
гїлє.

Мектептин окуучусу, билимдїїнїн сєзї, сууга сїзїї, 
кеў талаа, китептин барагы, ишке берилїї, єнєрлїї бала, 
сулуу кыз, кыргыздын жери.

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Ыкташуу байланышы дегенди кандай тїшїнєсїўєр?
2. Башкаруу байланышы менен таандык байланыштын
    єзгєчєлїгї эмнеде? Ар бирине мисал келтиргиле.
3. Грамматикалык байланыштын тїрлєрїнє кайсылар 
    кирет?
4. Маанилик байланышкачы? Мисал келтиргиле.
5. Тємєнкї таблицаны толтургула. Сєз айкашы боюнча 

оюўарды жазгыла.

                 Билем Билгим келет Билдим




?
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§ 20.  Сїйлєм, анын негизги белгилери
? 
– Сїйлєм деген эмне?
– Сїйлєм эмнелерден куралат? Мисал келтиргиле.
– Сїйлємгє кандай тыныш белгилери коюлат?
– Каалаган эле сєздєрдїн, сєз айкаштарынын топтому 

сїйлєм боло алабы?

  Демек,
 сїйлєм толук маанилїї бїткєн ойду билдирет;
- анын тутумундагы сºздºр жана сºз айкаштары бири-

бири менен дайыма байланышта болот;
 каалаган эле сєздєрдї жана сєз айкаштарды топтосок 

сїйлєм боло албайт, себеби толук мааниге ээ эмес;
 ар бир сїйлєм єзїнчє интонация (тыным) менен айты-

лып, араларына чекит коюлат.

111. Окугула да, сїйлємдїн бїткєн чегин аныктагыла. Ин
тонацияга ылайык тыныш белгилерин койгула.

Эмне їчїн кїн жана тїн болот тїн киргенде кїн кайда 
кетет жер дайыма айланып турат анын айланганы бизге 



Жай Суроолуу

Айтылыш

Максатына

Карай

БуйрукИлептїї

СЇЙЛЄМ
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билинбейт биз да жер менен кошо айланабыз жер тынбай 
айлана берет ошентип кїн менен тїн ар дайым кайтала-
нып турат ар дайым кїн болсун.

«Балдар энциклопедиясы»

112. Текстти кєрктїї окугула. Андагы интонацияга кєўїл 
бургула.

Кандай адам кайгычыл?

Бирººнºн:
– Кандай адам кейикчээл болот? – деп сураганда ал:
– Азга алымсынбаган, ач кєз адам кейикчээл болот! – 

деп жооп бериптир.
«Ой гїлдєрї»

Биле жїр

Пил жєнїндє билесиўби?
Пил ємїр бою тєрт буту менен тик туруп єтє турган жа-

ныбар. Чоў пилдердин жерге жатканын ушул кїнгє чейин 
эч ким кєргєн эмес. Алар чарчаганда, жыгачтарга сїйєнїп 
туруп укташат.

«Кызыктар дїйнєсї»

113. Тємєнкї сєздєрдї жана сєз айкаштарын катыштырып 
сїйлєм тїзгїлє. Баш мїчєлєрїн аныктагыла.

Дарак, кєйкєлгєн, кєйнєк, жоокердин анты, кїндїн 
нуру, бакыт, бактылуу балалык, кыйналуу, онунчу, ар 





www.bizdin.kg



53

бир, жакшылыктын жарчысы, Алыкулдун оорусу, бул-
булдун їнї, коркунучтуу окуя, алдыўкы окуучу.

114. Текстти окуп маанисин тїшїндїргїлє. Интонацияга кєўїл 
бургула.

Нан – ырыскы

Нан – ырыскы. Нандан улуу эмне бар?
Дан эмес да, бардык эле єскєн чєп.
Ачка калып, тиштем нанга зар болуп,
«Нан» деп ыйлап, кºз нурлары ºчкºн кºп.

Адамга нан – ырыскы,
Ардактайлы ырысты! 

       (Т. Б.)

115. Тємєнкї сїйлємдєрдї маанисине карап, берилген сєздєрдї 
пайдаланып толуктагыла.

Эл ар кандай улутта болсо да, бири-бирин … турушат. 
Эч ким бирибирин … Ошондуктан … єлкєсїндє ар дайым 
… єкїм сїрєт. Кыргыздар жана кыргызстандыктар … каа-
лайт. Ынтымак жана достук … байлыгыбыз. 

(сыйлап, кыргыз, бейпилдик, кемсинтпейт, тынчтык-
ты, биздин).

116. Таблицаны карап, сїйлєм менен сєз айкашын салыш
тыргыла. Экєєнїн айырмачылыгын мисал келтирїї менен тїшїн
дїргїлє.

        Сїйлєм        Сºз айкашы

- жайынча кабарлоо, суроо, 
буйруу їчїн колдонулат;

 толук маанилїї эки же
андан кєп сєздєн турат;

толук жыйынтыкталган
 ойду билдирет;

заттын, кыймыл-аракеттин
 белгисин билдирет;

 баш мїчєлєргє (ээ,
баяндооч) ээ болуп турат.

- негизги жана багынычтуу
 сєздєрї бар.
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117. Тємєнкї мисалдардан сєз, сєз айкашы жана сїйлємдїн 
бирибиринен болгон айырмачылыгын тїшїндїргїлє.

1. Ала-Тоо. Ала-Тоонун абасы. Ала-Тоонун абасы сал-
кын.

2. Эне. Эненин мээрими. Эненин мээрими кїндєн жылуу.
3. Кєрк. Адамдын кєркї. Адамдын кєркї – адеп.

§ 21. Жай сїйлєм жана анын тыныш белгилери

• Сїйлєм айтылыш максатына карай жай, суроолуу, буй-
рук жана илептїї болуп бєлїнєт.

• Сїйлємдєгї ой жайынча гана баяндалса, жай сїйлєм 
деп аталат.

• Жай сїйлєм бир калыптагы баяндоо интонациясы ме-
нен айтылат. Жазууда болсо, аягына чекит (.) белгиси 
коюлат.

118. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Сїйлємдєгї ой 

кандайча баяндалганын айтып бергиле.

Футбол

Футболдун мекени – Англия єлкєсї. «Футбол» – ан-
глис сєзї. «Фут» – бут, «бол» – топ дегенди билгизет. Де-
мек, бут тобу деген маанини берет. Албетте, футбол бут 
менен ойнолот. Топту кол менен дарбазачы гана кармайт.

Ал эми баскетболдун мекени – Америка Кошмо Штат-
тары.   

«Кызыктар дїйнєсї»

119. Берилген сїйлємдєрдї окуп, маанисин тїшїндїргїлє. 
Айтылыш максатына карай кандай сїйлєм, эмне їчїн?

1. Ачууну токтоолук менен, жамандыкты жакшылык 
менен, битирдикти марттык менен, жалганды чындык ме-
нен жеўе бил. Акылдуу адам єзїнє каалабаганды башкага 
да каалабайт. Билбеген адам баарына макул. Адептїїнїн 
кєзї адилетти мурда кєрєт.  

«Ой гїлдєрї»
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2. Эжеси берген гїлдєр кооз да, чыныгы жыпар жыт-
туу экен.

– Чын эле токойдун аптекасы барбы?
– Ооба, токойдун аптекасы бар.
Эх, десеў! Гїл канчалык сулуу да, жыпар жыттуу бол-

со да, сагынган балага апасынын сулуулугу менен жыпар 
жытын алмаштыра албайт экен да.

(С. Р.)

120. Берилген сєздєрдї катыштырып жай сїйлєм тїзгїлє. 
Кандай интонация менен айтылгандыгын тїшїндїргїлє.

Дарылады, жазды, бышырды, тилди, ташыды, окуду, 
сурады, китеп, окуучу, аўгеме, эрдик, эл, талаа, темир жол.

121. Текстти окуп, жай сїйлємдєрдї кєчїрїп жазгыла. Ээ 
жана баяндоочтун алдын сызгыла.

Билгенди кишиден сураба

Жолдо бир киши атына аябай кºп отун артып келе 
жатты. Алдынан бирºº жолугуп сурайт:

– Тууган, артып келе жатканыў эмне?
– Артып келе жатканым чºп.
– Ой, аныў чєп эмес эле, отун го?!
Анда отун алып келе жаткан киши:
– Аны билип турсаў, эмне їчїн сурайсыў? – деп басты-

рып кетет.
«Залкар ойлор»

§ 22.  Суроолуу сїйлєм жана анын тыныш белгиси

• Суроо маанисинде айтылган сїйлєм суроолуу сїйлєм деп 
аталат.

• Суроолуу сїйлємдєр бир нерсени билїї, бышыктоо жана 
тактоо максатында айтылат.

• Суроолуу сїйлємдїн аягына суроо белгиси (?) коюлат.
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122. Жай сїйлємдєрдї суроолуу сїйлємдєргє айландыргыла. 
Кєчїрїп жазып, тиешелїї тыныш белгилерин койгула.

1. Адам билбеген нерсесинен коркот. 2. Кєгїчкєн аман
эсен кутулду. 3. Мен каникулда лагерге бардым. 4. Биз жай
кы каникулда гїлдєргє суу куюп турдук. 5. Тоонун суу су 
туптунук жана муздак. 6. Бай    кем эликтин чаарчыгын кар-
мап келди. 7. Элдостун колунан баары келет. 8. Чоў эне уй 
кулуу кєзї менен эмне кыларын билбей унутуп койду. (А. К.) 
9. Ундан нанды бышырып, дїкєндєргє тїшїрєт. (М. О.) 
10. Чабалекейлер жумшак нерселерди ташыганды токтот-
кон жок. (Ш. Б.)

123. Тексттерди окуп, сїйлємдєрдї айтылыш максатына карай 
аныктагыла. Оозеки кептеги интонацияга жана жазуудагы белгилерге 
кєўїл бургула. Маанисин тїшїндїргїлє. 

Кимиси акылдуу?

Бир философтон:
– Кандай адам акылдуу? – деп сураганда, ал:
– Колдон келген ишке умтулган адам акылдуу! – деп 

жооп бериптир.
«Залкар ойлор»

Оўолбос келесоо

– Кандай кишини оўолбос келесоо деп айтууга болот? – 
деп бир философтон сураганда, ал:

– Бир эле жерден эки жолу мїдїрїлгєн кишини, – деп 
жооп бериптир.

«Залкар ойлор»

124. Кєчїрїп жазып, ар бир сїйлємдїн аягына тиешелїї 
тыныш белгилерин койгула. Эмне їчїн коюлганын тїшїндїргїлє.

– Сен ал иштен кабарыў жокпу
– Такыр (Ч. А.)
– Їйїў кайда 
– КеўСууда (Т. С.)
– Эмне кагылайын
– Бир нерсени байкадыўызбы
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– Жок, ал эмне экен
– Бир жактан куурулган буудайдын жыты келет
– Койчу
– Ырас (К. Б.)

125. Ырды кєрктїї окугула. Кандай сїйлємдєр кездешти? 
Сїйлємдїн тїрлєрїн ажыраткыла.

Шамал

Бїт кыдырган ааламды
Айткым келди шамалды.
Аягы жок, башы жок,
Шамал кайдан жаралды.

Анын сырын чечїїгє
Жїгїртєйїн санаамды
Тєгєрєктї каптаган
Кєлдєн чыгып жїрбєсїн?

Кашык сууга зар болуп
Чєлдєн чыгып жїрбєсїн?
Жандуу – жансыз энеси, 
Жерден чыгып жїрбєсїн?     

      (Б. А.)

§ 23. Илептїї сїйлєм жана анын тыныш белгиси

Илептїї сїйлєм кїчтїї сезим менен айтылат.
• Илептїї сїйлємгє кєтєрїўкї интонация мїнєздїї.
• Илептїї сїйлємдїн аягына илеп белгиси (!) коюлат.

126. Тємєнкї темаларга карата ураан жазгыла. Аларга тиешелїї 

тыныш белгилерин койгула. Айтылышын байкагыла.

а) окуу куралдарын таза сактоо жєнїндє;
б) элдердин достугу тууралуу;
в) жаратылыштын кєрїнїшї жана аны коргоо жєнїндє.
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127. Текстти окугула. Илептїї сїйлємдєр кандай сезимдерди 
билдирип тургандыгын аныктагыла. Сїйлємдєрдїн интонациясына 
кєўїл бургула.

Эх, эмнесин айтайын, кесепеттїї согуш нечендердин 
кендирин кыйды. Атаганат! Жайнагым аман турганда, не 
деген адам болор эле! Мїнєзїўдєн, кылыкжоругуўдан ай-
ланайын, балам, кайдасыў? Он экиден бир гїлїў ачылбай, 
кай жерде барып жалп этип тїштїў экен? – О, дїйнє, о 
жан жараткан жер, бир оокумга гана баламды тирилтип, 
бир гана жолу кєлєкєсїн кєрсєтїп койсоўор! (Ч. А.)

128. Текстти кєрктїї окугула. Алардын кандай интонация менен 
айтыларын салыштыргыла. Тыныш белгилери эмне їчїн колдонулат?

Тїлкї менен карапа

Тїлкї дыйкандын тоогун уур-
доого кєнїп алды. Дыйкан тїлкїнї 
чочутуу їчїн карапаны асып кой-
ду. Карапага шамал тийген сайын 
бубулап кїўгїрєйт. Тїлкї келип 
кїїлдєгєн эмне экенин издейт. Ка-
раса, карапа экен.

– Токто, кїїлдєгєн акмак! Мен 
сени сууга чєктїрїп жиберейин! 
Ал карапаны башына кийип алып 
сууга барды. Муздун тешигине ка-
рапаны чєктїрє баштады. Карапа-
нын ичине суу толуп, бурк-бурк 

этип, тїлкїнї суу тїбїнє тарта баштады. Ошондо ач кєз 
тїлкї:

– Карапа, карапа! Сен мени сууга чєктїрбє! Мен сени 
бир аз гана чочутайын дегем! – деди.

Ошентип тїлкї сууга чєгїп кетти.

«Кыргыз эл жомоктору»

129. Кєркєм чыгармалардан жай, илептїї, суроолуу жана буй
рук сїйлємдїн ар бирине мисал келтиргиле. Интонация жагынан сїй
лємдєр кандайча айырмалана турганын тїшїндїргїлє. 
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130. Илептїї жана жай сїйлємдєрдї кандай белгилери менен 

окшоштурасыўар жана айырмалайсыўар?

131. Бир эле сїйлємдї алып, жай, суроолуу жана илептїї сїйлєм 
болгондой интонация менен айтып кєргїлє.

Їлгї: Кандай єзгєчєлїктї байкадыўар?
а) буйруу: Бакдєєлєт, тур ордуўан! Бери кара!
б) єтїнїї, тилек, каалоо: Бакдєєлєт, айланайын, сура-

нам чыныўды айтчы!
в) кайгыруу:
г) кекетїї, опузалоо:
д) макул болуу:
е) чогуу, бирге иштєє:

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Сїйлємдєрдї эмне їчїн жай, суроолуу, илептїї жана буй-
рук деп бєлєбїз?

2. Бул сїйлємдєрдї айтуудагы интонация деген эмне?
3. Ошол интонация жазууда кандай белгиленет?
4. Бакдєєлєт деген сєз менен ар кандай маанидеги сїйлєм 

тїзгїлє.

§ 24. Сїйлєм мїчєлєрї

Баяндооч

Сїйлєм
мїчєлєрї
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132. Сїйлємдїн баш жана айкындооч мїчєлєрїн тапкыла. 

1. Ынтымак достордун жолун ачат. 2. Баатыр элден 
чыгат. 3. Кекиликтин їнї угулат. 4. Тереў ой жїрєктїн 
тереўинен чыгат. 5. Куштун тилин куш билет. 6. Мээрим 
этегине тїшкєн нандын кїкїмїн алаканына салды. (Ш. Б.) 
7. Тєбєдє безеленип сайраган боз торгойдун їнї кєўїлїмдї 
кєтєрдї. (Т. С.)

133. Сїйлємдєгї ээге карата баяндоочко мїчє улап, баш мї
чєлєрдї байланыштыргыла. Кєчїрїп жазгыла.

1. Жер бети кºк чºпкº оро … 2. Биз сабакка даярда …   
3. Тоонун чєптєрї єсїп кал … 4. Арлен комуз черт … 5. Ка-
туу шамал бол … 6. Баку менен Телегей чогуу оку …

134. Сїйлєм тизмегиндеги «адашкан» сєздєрдї єз ордуна коюп 
жазгыла.

1. Бїркєлдї, туман, борошолоп, тїштї, жаады, кар, 
кїн. 2. Чыгуу, жолго, камындык, суук, бирок, кїн. 3. Ме-
нин, жумуштарым, зарыл. 4. Эмгегин, менин, актоо, ата-
эненин, милдетим.

§ 25.  Сїйлємдїн баш мїчєлєрї

Ээнин белгилери:
• сїйлємдє ойдун негизин 

ээлейт;
• дайыма атооч жºндºмº-

сїндє турат;
• ким? эмне? кимдер? эм-

нелер? кимиси? эмнеси? 
деген суроолорго жооп бе-
рет.

Баяндоочтун белгилери:
• ээнин кыймыларакетин кєр сє

тїп, эмне кылды? эмне кылат? 
эмне кылып жатат? деген суроо-
лорго жооп берет;

• кєбїнчє этиш сєздєрдєн жасалат. 
Мындан тышкары зат атооч, сын 
атооч жана сан атооч сºздºр да 
баяндооч  боло алышат;

• сїйлємдє ээнин асты бир, баян
доочтун асты эки сызылат.

Баяндооч

Сїйлємдїн баш
мїчєлєрї

Ээ
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Аныктооч БышыктоочТолуктооч

Сїйлємдїн
айкындооч
мїчєлєрї

135. Сїйлємдєрдї жазып, ээ менен баяндоочту тапкыла. Алар 
кайсы сєз тїркїмїнєн жасалгандыгын тїшїндїргїлє.

Арлен менен Байэл чогуу окушат. Мекеним туулган 
жерден башталат. Жыйырма бешке бєлїнєт. ЫсыкКєл 
кышта жылуу, жайда салкын. (А. О.) Элїїнїн жарымы – 
жыйырма беш. Келечектин ээси – силер. Кїїнїн башы – 
Камбаркан.

136. Кєчїрїп жазып, сїйлєм ээсин жана баяндоочун тап
кыла. Сїйлємдєрдїн маанисин ачып бергиле.

1. Адам иштеген ишинен таанылат.
2. Бєтєн гїлдїн жыты болбойт.
3. Эненин кєєнї балада, баланын кєєнї талаада.
4. Мекендин топурагы алтын.
5. Мээримдїї жїрєк картайбайт.
6. Сєздїн кєркї макалда. 
7. Билимдїїнїн кєзї тєртєє.

§ 26. Сїйлємдїн айкындооч мїчєлєрї

Аныктооч

Аныктооч заттын сын-сыпатын, санын ж. б. белгилерин 
билдирет. Ал кимдин? эмненин? кандай? кайсы? канча? 
нече? деген суроолорго жооп берет.
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Аныктоочтун милдетин кєбїнчє сын атоочтор атка
рат. Мындан тышкары зат атооч, сан атооч, ат атооч сºз-
дºр да аныктооч боло алат.

Анын асты толкундуу (            ) сызык менен сызылат.

Мисалы: Катуу дабыш тынчтыкты бузат. Суу-
луу жерге камыш єсєт.

137. Берилген сїйлємдєрдєн аныктоочторду таап, анын кандай 
сºз менен байланышкандыгын байкагыла. Суроосун койгула.

Їлгї:  Адамдын эки колу эки бутунан кыска.

Жакшы адамга бир гана сєз жетет. Бардык элдин ти-
легени – бейкуттук. Илбирстин тырмагы, карышкырдын 
тиши – курал. Кїїлдєгєн їнї бар, коркунучтуу тїрї бар.

138. Сїйлємдєрдї окуп, асты сызылган сєздєр сїйлємдїн кайсы 

мїчєсї экенин айтып бергиле. Эмне їчїн андай деп ойлойсуўар?

Ак ниет адамга асылгандар кєп болот. Бирок эч ким 
абийирин ача албайт. Пайдасыз жашоо мезгилсиз єлїмгє 
тете.

Їч нерсенин кадырын їч адам билет:
Жаштыктын кадырын картайган билет.
Ден соолуктун кадырын оорулуу билет.
Байлыктын кадырын жарды билет.

          «Накыл сєздєр»

Аныктоочтор кєбїнчє кайсы жєндємєлєрдє турарын 
байкадыўарбы?

139. Аныктоочту таап, ал байланышкан сºз менен бирге кº-
чїргїлє. Кандай сєз менен байланышканын байкагыла.

1. Жоргонун кадыры желгенде билинер, жакшынын ка-
дыры єлгєндє билинер. 2. ªзєндїн кєркїн тал берет. 3. Эки 
жакшы жайлоого чыкса, кудалашып тїшєт, эки жаман 
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жайлоого чыкса, кубалашып тїшєт. 4. Карапайым адам, 
касиеттїї адам. 5. Карынын кебин капка сал.

Їлгї: Жоргонун кадыры.

§ 27.  Толуктооч

• Толуктооч дайыма кыймыл-аракет менен байланышат, 
б.а. кыймыл-аракет багытталган затты билдирет.

• Толуктоочко кимге? эмнеге? кимди? эмнени? кимде? 
эмнеде? кимден? эмнеден? ким менен? ким жєнїндє? 
деген суроолор берилет.

• Толуктоочтун милдетин зат атооч, ат атооч, сан атооч 
сєздєр аткарат. Толуктооч їзїкїзїк (               ) сызык 
менен белгиленет.
                       эмнесинен?               эмнесинен?

Мисалы: Адам кєўїлїнєн азат, тилинен жазат.

             Биз келечек жєнїндє сїйлєштїк.

             Эмгек менен эл кєгєрєт.

140. Толуктоочту тапкыла. Ал кайсы жºндºмºдº турганын жана 
кандай суроолорго жооп берерин айткыла.

Жибектей жумшак жел кºк шиберди ыргайт. Алманы 
жакшы бак да, жемишин ал. Улууну урматта, кичїїнї 
ызаатта. Жакшыны сºз тарбиялайт. Жаманды таяк тар-
биялайт. Жалкоону жокчулук кордойт. Жакшыда ººн 
болбойт. Иштєєдєн талба, акыры кор болбойсуў.

141. Кашаанын ичиндеги суроолордун ордуна тиешелїї сєздєрдї 
коюп кєчїргїлє. Ошол сєздєрдїн сїйлємдєгї аткарган милдетин анык
тагыла.

Уучтаса (эмнеден?) майда, уютса (эмнеден?) катуу. 
Кушча уча алат, бирок (эмнесинде?) тїгї жок. Бирдики 
(канчага?) татыйт. Эў кенжебиз быйыл (канчанчыны?) 
бїтїрдї. Баатыр (эмнеде?) таанылат, чечен (эмнеде?) таа
нылат.

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _
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142. Кєчїрїп жазгыла. Сїйлємдєрдєгї толуктоочту тапкыла.

Малды жерден сура, нанды терден сура. Куштардын 
сайраганы абаны жаўыртат. Жалганчыны сокур да кєрєт. 
Малды мїйїзїнєн, адамды сєзїнєн кармайт. Борошодон 
асман кєрїнбєйт.

143. Тексттеги белгиленген сєздєрдїн сїйлємдєгї кызматын 
аныктагыла жана кандай сºздºр менен байланышканын айтып 
бергиле.

Бака менен чычкан

… Ошентип бака менен чычкан дос болду. Кїндєрдїн 
биринде бака чычканды конокко чакырды. Бака жээк-

тен сууну кєрїп, чыдабай секирип 
тїштї. Ал сїзїп жєнєдї. Артынан 
чычкан да секирїїгє камынат. Би-
рок сїзгєндї билбей, суудан аябай 
тумчугат. Акыры эптеп суунун аркы 
четине чыгат. Ошондон кийин чыч-
кан конокко барбаска ант берет.

«Кыргыз эл жомоктору»

§ 28. Бышыктооч

• Бышыктооч – кыймыл-аракет менен байланышта бо-
луп, анын ар тїрдїї кырдаалын (мезгилин, ордун, сан 
єлчємїн, сапатын) билдирет.

• Бышыктооч качан? кайда? кантип? эмне їчїн? эмне 
максат менен? деген суроолорго жооп берет.

• Бышыктоочтун милдетин кºп учурда тактооч, зат атооч, 
сын атооч, сан атооч сºздºр аткарат. Анын асты мындай-
ча белгиленет 

144. Сїйлємдєрдї кєчїрїп жазып, сїйлєм мїчєлєрї боюнча 
талдоо жїргїзгїлє.

1. Менин саякатым тоо арасынан башталды. (К. Ж.) 2. До-
суўдун ким экенин айтып берсеў, мен сенин ким экенди-

_ . _ . _ . _ . _
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гиўди айтып берем. (Сократ) 3. Жакшы жазылган китепти 
окуп, адам жакшы сїйлєєгє їйрєнєт. (Залкар ойлор) 4. Ша-
кир болгон окуяны айтып берди. (С. ª.) 5. Тємєнкї бурчтан 
кароолчуну кєрїштї. (К. Ж.) 6. Чакырылган кишилер бир-
денэкиден келе башташты. (К. К.)

145. Текстти окугула. Баш жана айкындооч мїчєлєрїн тап-
кыла. Кайсы сєз тїркїмїнєн жасалганын айтып бергиле.

Куйручуктун кєзї тунук, сєзї курч, тили мурч. Айты-
шууга эч кимдин дити жетпейт. Жаактууга жеўдирбейт. 
Ал – сºзгº чебер, чечен.

146. Тємєнкї схема боюнча сїйлєм тїзгїлє.

1. ________           
 
2. ________, ________         
                                                                  
3.    ________  
                                                       
4. ________, ________   
                                                        
5.    ________ 

147. Тємєнкї сїйлємдєрдї окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Сїйлєм 
мїчєлєрї боюнча талдоо жїргїзгїлє. Сєз айкаштарына ажыраткыла.

Эки жїздїїлїктїн белгиси – їчєє: калп сїйлєйт, уба-
дасынын аягына чыкпайт жана аманатка кыянаттык кы-
лат. Ач кєз адамдын кєзї дїйнєгє эмес, топуракка тоёт. 

148. Белгиленген сєздєрдїн сїйлємдєгї аткарган кызматын 
аныктагыла. Кайсы сºз менен байланышканын айтып бергиле.

Акылдуу сºз ачты тойгузат. Жылуу сєз їшїгєндї 
жылытат. Адам сєзїнєн сынат. Айбан мїйїзїнєн сынат. 
Душмандын сєзї кїлдїрєт. Туугандын сєзї кїйгїзєт. Бе-
керпоздун сєзї кєп. Оозу боштун сєзї барксыз. Миў адам 
менен кеўеш. Бир адамга сырыўды айт. (Х. К) Душманга 
колтук ачканымды энемдин ак сїтї кечирбейт. (С. Р.)

_ . _ . _ . _ . _ 

_ . _ . _ . _ . _ 

_ . _ . _ . _ . _ 

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _
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149. Тємєнкї сїйлємдєрдєн бышыктоочту тапкыла.

ªсїмдїктєр кышында да єсєт. Сыртта суук, бєлмєдє 
жылуу. Ошон їчїн їйдє гїлдєр єсєт. Кышында парник-
те ар кандай жашылчаларды да єстїрїшєт. Биз дайыма 
єсїмдїктєр їчїн кам кєрєбїз.

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Ээ жана баяндооч эмне їчїн баш мїчєлєр деп аталат?
2. Аныктоочтун милдетин кайсы сєз тїркїмдєрї аткарат? 

Мисал келтиргиле.
3. Кыймыларакет багытталган сєз сїйлємдїн кайсы мїчєсї 

болот? Ал кайсы жºндºмºлºрдº турат? Мисал келтиргиле.
4. Бышыктооч деп эмнени айтабыз. Сїйлємдє кєбїнчє кай-

сы сєз тїркїмї менен байланышат? Мисал келтиргиле.

§ 29. Сїйлємдїн бир єўчєй мїчєлєрї

150. Сїйлємдєгї асты сызылган сєздєргє суроо бергиле. Ал 
сїйлємдїн кайсы мїчєсї менен байланышты? Сїйлємдєгї кызматы 

кандай?

Куш да, мал да жем жеген жерине келет. Адам їчїн 
адамгерчилик – асыл, кымбат. Ар кимдин акылдуу, боо-

Сїйлємдїн бир єўчєй мїчєлєрї

• Бирдей суроого жооп берип, бирдей
милдет аткарат; 

• Алар бирибирине багынбай, теў 
укук та болушат;

• Сїйлємдїн бардык мїчєсї (ээ, баяндооч, 
аныктооч, толуктооч, бышыктооч) бир 
єўчєй мїчє болуп келе берет.
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рукер адамы бар. Элибиз достукту, ынтымакты жактыры-
шат. Ыр менен чоор, оюн менен кїлкї эмгек талаасында 
башталат.

151. Кєчїрїп жазгыла. Сїйлємдїн кайсы мїчєсї бир єўчєй 
мїчє болду? 

Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеўет. 
Биз АлаТоонун койнунда чоўойдук, жетилдик, тарбиялан-
дык. Конкурста жомок, дастан, уламыштар кºп айтылды. 
Алар элин, жерин коргоо їчїн тєрєлїшкєн.

152. Тємєнкї схема боюнча сїйлєм тїзгїлє. Бир єўчєй мїчє
лєрдї кєрсєткїлє.

1. _____, ______ , _________ бир мектепте окушат.
2. Биздин класс               ,               ,             .
3. Ал шаардан _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ айтты.
4. Жайлоодо ______, _______ , ________гїлдєр єсєт.
5.      ,    Асема менен Жадыра болушту.

153. Дыйкан, окуучу деген зат атооч сєздєрдїн кыймылын бил
дирген сєздєрдї жазгыла. Алар сїйлємдє кандай милдет аткарат?

154. Бир єўчєй мїчє катышкан сїйлємдєр тїзїп, суроо бергиле. 
Бир єўчєй мїчєнїн сїйлємдєгї кызматын аныктагыла.

ОкуучуДыйкан









_ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ 
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§ 30. Бир єўчєй мїчєлєрдїн байланышуу
жолдору жана тыныш белгилери

• Сїйлємдїн бир єўчєй мїчєлєрї эки жол менен байла-
нышат: интонация жана байламталар аркылуу.

• Интонация менен байланышканда, бир єўчєй мїчєлєр-
дїн арасына їтїр (,) белгиси коюлуп жазылат. Мисалы: 
Карыянын їнї кырааттуу, ыргактуу жана муўайым 
чыкты.

• Бир єўчєй мїчєлєр жана, менен байламталары аркы-
луу байланышса, їтїр коюлбайт. Мисалы: Элди эмгек 
менен эрдик кєп нерсеге шыктандырат. Сыдырым жел 
жумшак жана назик болуп урду.

• Бир єўчєй мїчєлєр да, дагы байламталары аркылуу бай-
ланышса, їтїр байламтадан кийин коюлат.

155. Текстти окуп, бир єўчєй мїчєлєр кандайча байланышканын 

тїшїндїргїлє. Кандай интонация менен окулганын байкагыла.

Мал багуу – кыйын, жооптуу жумуш. Кышында аларга 
жем, чºп берилет. Жайында жайлоого чыгарат, откорот. 
Адамдар жайлата чºп чаап, кургатып жыйнайт. Жайыт-
тан келгенде аларга чºп да, жем да берилет. Короону кыш 
тїшє электе жылуулап, тазалап даярдашат. Ошентип, мал 
кышында їшїбєй, ток болот. Аларды адам багат, карыш-
кырдан кайтарат.

156. Окуп, бир єўчєй мїчєлєрдї тапкыла. Ал сїйлємдїн кайсы 
мїчєсї жана кайсы сєз тїркїмїнєн жасалды. 

Жайында ак, кызыл, кєк, сары гїлдєр бажырайып ачы-
лат. Дїйнєдєгї ардактуу, кымбаттуу адам – эне. Анын сїй-
лєгєнї, ырдаганы, бийлегени мага жагат. Алина, Айдана жана 
Адеми класстагы їлгїлїї окуучулардан. Асел да, Айнура да, 
Арлен да эмгекте їлгї кєрсєтїштї.

157. Берилген схема боюнча сїйлєм тїзгїлє.

1. _______, _______,   
2. _______                            ,             ,





_ . _ . _ . _ 

_ . _ . _ . _ 
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3. _______              ,             ,
4. _______  _ _ _ _ _, _ _ _ _ _, _ _ _ _ _
5.             ,             ,    

158. Сїйлємдєгї бир єўчєй мїчєлєр єз ара кандай жол менен 
байланышканын айтып бергиле.

Козу, улак, музоо, кулун, тайлактар жаўы туулганда 
энесинин уузун эмишет. Барабара жетигет да, чєп жеген-
ге їйрєнїшєт. Кыздар сулуу да, акылдуу да, билгич да, 
тартиптїї да болушат. Койдун жїнїн машина менен да, 
кайчы менен да кыркышат. Карагай менен арчалар дайы-
ма жапжашыл. Жамгыр да, кар да булуттан тїшєт.

Бир єўчєй мїчєлїї сїйлємдєр оозеки кепте кандай 
айтыларын байкадыўарбы?

159. Суроолорго жооп берип, бир єўчєй мїчєлїї сїйлєм тїзгїлє. 
Бир єўчєй мїчєлєр кандай суроого жооп берерин жана сїйлємдєгї 
аткарган кызматын аныктагыла.

1. Класста кимдер мыкты окушат? 2. Силер кандай чы-
гармаларды окудуўар? 3. Огороддо кандай єсїмдїктєр єсєт? 
4. Адамдагы кандай сапаттар жагат? 5. Жазында эмгектин 
кайсы тїрлєрї аткарылат? 6. Жазында кайсы канаттуулар 
учуп келет? 7. Кыргызстанда кандай областтарды билесиў?

§ 31. Жєнєкєй сїйлєм.
Жалаў жана жайылма сїйлємдєр

• Жалаў сїйлєм баш мїчєлєрдєн (ээ, баяндооч) гана тї
зїлєт, б. а. айкындооч мїчєлєр катышпайт. Мисалы: 
Сабак башталды. Ай чыкты.

• Жайылма сїйлємдє болсо, баш мїчєдєн тышкары ай-
кындооч мїчєлєр да катышат. Мисалы: Эмгек адамды 
багат.

_ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ 





?
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160. Окуп, жалаў жана жайылма сїйлємдєрдї єзєзїнчє 
жазгыла. Экєєнїн ортосундагы айырмачылыкты тїшїндїргїлє.

Момун таарынбайт. Жер тойгузат, от кїйгїзєт. Тєє 
суусуз эки ай жїрє алат. ªнєрї бар – єсєт, єнєрї жок – 
єчєт. Ынтымак жок їйдє ырыс жок. Дартын жашырганга 
дары табылбайт. Куру сºзгº курсак тойбойт. Семиз койдун 
ємїрї кыска. Жадыра – їлгїлїї кыз. Конкурс башталды. 
Кыш келди. Алмалар гїлдєдї.  

161. Жалаў сїйлємдєрдї жайылма сїйлємдєргє айландырып, 
талдоо жїргїзгїлє. Кайсы сїйлємдє ойпикир кенен баяндалды?

1. ЫсыкКєл – тоўбойт.  1. ЫсыкКєл кышында
2. Топурагы – алтын.  тоўбойт.
3. Ден соолук байлык. 2. Мекендин топурагы –
4. Илим – кенч.  алтын.
5. Жїрєк картайбайт.
6. Мугалим кирди.

162. Жалаў жана жайылма сїйлємдєрдї єз алдыўарча тїзїп, 
сїйлєм мїчєлєрї боюнча талдагыла.

163. Берилген сєздєрдєн жалаў жана жайылма сїйлємдєр 
тїзгїлє.

Кыш, мектеп, сабак, окуучу, атаэне, эмгек, адептїїлїк, 
сыйлоо, єнєрлїї, шамдагай, спорт, кружок, мезгил, жай-
лоо, жумуш, экскурсия, АлаТоо, ЫсыкКєл.

164. Текстти окуп, жалаў жана жайылма сїйлємдєрдї ажы
раткыла. Сїйлємдїн негизин тїзїп турган сєздєрдї кєрсєткїлє.

Бака сууну жакшы кºрºт. Уругун сууга таштайт. Кºнºк-
баштар єсєт. Башы тегерек. Куйругу бар. Тїсї кара. Алар 
суудагы курттарды калтырбай жеп, кєлмєнї тазалайт. Эми 
андай суулар жок. Уругун таштоого суу таппай жїрїп, ба-
канын тукуму уланбай калат. Баканы єлтїрсє убал болот. 
Зыяны жок. Ал чымын-чиркейлерди жейт. Ал адамга пай-
да келтирет. Бака пайдалуу.

«Балдар энциклопедиясы»
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165. Сїйлємдєргє жєнєкєй сїйлємдїн тїрлєрї боюнча талдоо 
жїргїзгїлє.

1. Кар жаады. 2. Тоо, талаа – аппак. 3. Арча менен карагай 
тоодо єсєт. 4. Арчаны тїтєтїп, їйдї аластайт. 5. Чычырканак 
менен четиндин ашы кышында мєлтїрєп турат. 6. Кышын-
да бакта мємє болобу? 7. Кїздїк буудайлар кардын алдында 
кыштайт. 8. Жаратылыш – биздин байлыгыбыз. 9. Жараты-
лышка аяр мамиле жасайлы.

Талдоонун їлгїлєрї:

 Арча менен карагай тоодо ºсºт.

1. Айтылыш максатына карай – жай сїйлєм.
2. Сїйлємдїн негизи: эмне? арча, карагай – сїйлєм дїн 

ээси; эмне кылат? єсєт – баяндооч;
3. Айкындооч мїчєлєрї: кайда єсєт? тоодо – бышык-

тооч;
4. Айкындооч мїчєлєрдїн катышына карай – жайылма 

сїйлєм;
5. Бир єўчєй мїчєлєрї: арча, карагай; алар єз ара ме-

нен деген байламта аркылуу байланышты.

§ 32. Сїйлємгє мїчє боло албаган каратма сєздєр.
Анын аягына коюлуучу тыныш белгилери



_ . _ . _

Каратма сєз

• Эгерде каратма сєз сїйлєм
дїн башына келсе, їтїр бел-
гиси єзїнєн кийин, ортосуна 
келсе, эки жагына, аягына 
келсе, єзїнєн мурун коюлат.  

• Зат атооч, заттанган сын ато-
оч, сан атооч, атоочтуктар ка-
ратма сºз боло алышат.  

• Сїйлємдє айтылып жат
кан ойдун кимге? эмнеге? 
арналгандыгын билдирет.

• Ал сїйлємдєгї башка сєз
дºрдºн айырмаланып, кай-
рылуу, чакырык интонация-
сы менен айтылат.
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1. Тєртїнчї, мага жооп бер!
2. Ой, коркок, эмне бїрїшїп олтурасыў?
3. Чогулушка келгендер, бул тарапка єтїўїздєр.
4. Адемини кєрдїўбї, Бегимай?

166. Окуп, каратма сєздї тапкыла. Каратма сєз катышкан сїй
лємдєр кандай окуларын тїшїнгїлє.

Таэне, мага жомок айтып бериўизчи. Кумурска, ку-
мурска, сен кыйынсыў жумушка. ªткїн, єткїн, єтє жаа, 
КараСууга жете жаа. Жигит болгонуў ушул, Арлен. Сен, 
балам, азыртан жакшы оку! Дїйнєдє кандай адам бай, 
акылманым?

167. Кєчїрїп жазып, каратма сєздєрдїн сїйлємдєгї ордун 
аныктагыла. Тыныш белгилерин койгула. 

1. Балдар коомдук жерлерде маданияттуу жїргїлє. 2. Эй 
эй каркыра турна кайдан келе жатасыў? (А. О.) 3. Талант 
сен досторуў менен келдиўби. 4. Рахмат сизге энеке.

  5. Белсенип жумуш кылгандан,
     Акылсыз адам эринет.
     Кызыкпа балдар бекерге,
     Саргайып адам зеригет.

                     Токтогул

168. Ээсин каратма сєз катары колдонуп, сїйлємдї єзгєртїп 
тїзгїлє. Тыныш белгилерин койгула. 

Элдос чоў атасына жардам берди. Алмаз менен Таалай 
бир туугандар. Окуучулар концертке активдїї катышты. 
Мугалим эже эртеўки тапшырманы айтты. Арлен жайында 
тайэнесинин жанында болду.

Їлгї: Элдос чоў атасына жардам берди
         – Элдос, чоў атаўа жардам бердиўби?

169. Текстти кєркєм окуп, каратма сєздєрдї  тапкыла.

1. – Мурат, балка менен ойнобо. Бармагыўды чаап ала-
сыў!

– Чаппайм, апа, мыкты бєбєгїм кармап турат да.
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2. – Асан, мышыгыўды берчи бир кїнгє? Биздин їйдє 
чычкан кєбєйїп кетиптир, кармап жесин.

– Болот, андан кєрє сен чычкандарыўды мында алып 
кел. Менин мышыгым жеп берет, – деди Асан.

3. – Даанышманым, кемчилиги жок адам барбы?
– Момунум, ºлбºй турган адамдын телегейи тегиз!
4. – Асан, аквариумдагы сууну жаўырттыўбы?
– Жок, энеке, алар мурдагы сууну да ичип тїгєтє элек 

экен.

Сїйлємдє каратма сєздєрдї колдонуунун кандай 
мааниси бар?

170. Каратма сєздєрдї катыштырып, агатуугандарга кат жаз
гыла.

§ 33. Жєнєкєй сїйлємдї талдоо

Жєнєкєй сїйлємдїн тїрлєрї боюнча талдоодо тємєнкї
лєр эске алынат:

• айтылыш максатына карай кандай сїйлєм (жай, 
суроо луу, буйрук, илептїї)? Эмне їчїн андай деп ой-
лойсуўар?

• сїйлємдїн баш мїчєлєрїн (ээ, баяндооч) атоо;

• айкындооч мїчєлєрдї (аныктооч, толуктооч, бышык-
тооч) табуу жана кайсы сєздєр менен байланышканын 
аныктоо;

• баш жана айкындооч мїчєлєрдїн катышына карата 
сїйлємдїн тїрїн (жалаў, жайылма) тїшїндїрїї;

• сїйлємдєгї бир єўчєй мїчєлєрдї жана алардын єз ара 
байланышын аныктоо.

а) оозеки талдоонун їлгїсї:

Кумурска канча жїктї кºтºрºт?



?
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Айтылыш максатына карай суроолуу сїйлєм. Себеби 
суроо иретинде айтылды. Ошондуктан аягында суроо бел-
гиси коюлду: 

эмне? – кумурска – ээси; эмне кылат? – кєтєрєт – баян
дооч. 

Булар сїйлємдїн грамматикалык негизин тїзїп турган 
баш мїчєлєр. 

Сїйлємдє айкындооч мїчєлєр да бар.  Эмнени кºтºрºт? 
– жїктї – толуктооч, себеби кыймыл-аракет багытталган 
затты (жїк) кєрсєттї. 

Канча – аныктооч, жїк деген зат менен байланышты. Де-
мек, бул – жайылма сїйлєм. Себеби баш мїчєлєрдєн тышка-
ры айкындооч мїчєлєр да катышты.

б) Жазуу тїрїндє талдоонун їлгїсї:

    эмне?               эмнени?

Кумурска канча жїктї кºтºрºт?

171. Кєчїрїп жазып, сїйлємдєргє жазуу тїрїндє талдоо жїр
гїзгїлє. Баш жана айкындооч мїчєлєр кайсы сєз менен байланыш
канын айтып бергиле.

1. Жыгылган оогонго кїлїптїр. 2. Ак кар тоо башын 
чулгайт. 3. Сєздїн кєркї – макалда. 4.  Чєлдєгї уйкучу жа-
ныбар – ташбака. 5. Жыпар жыттуу гїлдїн ємїрї кыска. 
6. Катуу дабыш тынчтыкты бузат.

172. Сїйлємдєргє оозеки талдоо жїргїзгїлє.

Мугалимдик кесип ардактуу. Пейли кенен адамдын 
дасторкону кенен. Келечектин ээси – силер. Чїйдїн талаа
сы миллиондогон малжанды багып жатат. Соолбос ємїр, 
сынбас темир болбос. Манас баатыр кырк чорону чогултту. 
Далай тїндї уйкусуз єткєрдїм.

_ _ _ _ 

_ _ _  





www.bizdin.kg



75

173. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Сїйлємдїн баш 
мїчєлєрїн тапкыла. Кайсы сєз тїркїмїнєн жасалганын айтып бер
гиле. 

               Биле жїр

Канаттуулардын чоўу – тєє
куш. Анын тепкени кїчтїї.
Тºº куш адамдарга да,
айбандарга да кол салат.

Аўгеме

Окуучулар чакан аўгеме жазышты. Аўгеме чоў энеге 
кандай жардам бергендиги жєнїндє болчу. Эў кыска аўге-
ме жазган Марат болду:

– Мен барсам, чоў энем їйдє жок экен, – деп жазыптыр.

174. Кєчїрїп жазып, сїйлєм мїчєлєрї боюнча талдоо жїргїз
гїлє. Маанисин айтып бергиле.

Эмгекчил адам тынбай иштейт, табат жана эс алат. 
Сарт аке акылдуу да, калыс да, жºнºкºй да адам болгон 
экен. Керектїї таш алтындан барктуу. Эненин кєєнї – ба-
лада, баланын кєєнї – талаада. Ойлонбой сїйлєгєн адам 
оозунан кєп мїдїрїлєт. Мактанган дос эмес. 

§ 34. Татаал сїйлєм, анын грамматикалык
тїзїлїшїнє карай бєлїнїшї. Татаал сїйлємдїн тыныш 

белгилери

• Татаал сїйлємдєр эки же андан ашык жєнєкєй сїй-
лºмдºн туруп, бир ойду билдирет.

• Демек, татаал сїйлєм болуш їчїн анын тутумундагы 
жєнєкєй сїйлємдєрдїн ортосунда маанилик байланыш 
болуусу керек:
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Мисалы: Адамдын кєркї – адеп жана сабак башталды 
деген жєнєкєй сїйлємдєрдїн ортосунда эч кандай маа-
нилик байланыш жок. Ошондуктан бул сїйлємдєрдєн 
татаал сїйлємдєр тїзїїгє мїмкїн эмес.

• Жазууда татаал сїйлємдїн тутумундагы жєнєкєй сїй-
лємдєрдїн арасына їтїр коюлат, ал эми оозеки кепте 
болсо, тыным менен окулат:
Мисалы: Ким досун алдаса, ал єзїн алдайт.

• Бул татаал сїйлємдїн тутумунда тємєнкїдєй эки жєнєкєй 
сїйлєм бар: 1) ким досун алдаса, 2) ал єзїн алдайт.

• Татаал сїйлєм маанисине карай экиге бєлїнєт: 1) теў 
байланыштагы татаал сїйлєм; 2) багыныўкы байла-
ныштагы татаал сїйлєм.

175. Сїйлємдєрдї окуп, ар  бир жєнєкєй сїйлємдїн баш мїчєлє
рїн тапкыла. Маанисин айтып бергиле.

1. Бирºº билбегенди бирºº билер, бирºº ыйлаганга бирºº 
кїлєр. 2. Жакшынын єзї єлсє да, сєзї єлбєйт. 3. Жакшы 
бала – тил алчаак, жаман бала – уялчаак. 4. Чындык жар-
кырайт, калп калтырайт.

176. Текстти окуп, жєнєкєй жана татаал сїйлємдєрдї ажы
раткыла. Эмне їчїн эне тили дейбиз?

Эмне їчїн эне тили дейбиз?

Бала биринчи сєздї энеден угат. Эненин сєзїн угуп, 
баланын тили чыгат. Бїтїндєй таалимтарбияны бала эне-
синен ошол тил аркылуу алат. Ошол себептїї ал сїйлєгєн 
тилди «ата тили» дебестен, «эне тили» дейбиз. Демек, ба-
ланы тарбиялап єстїрїїдє атага караганда эне кєбїрєєк 
салым кошот. Эненин балага болгон мээрими да артыгы-
раак болот. Ошол мээрим, ошол бардык асыл сапаттар ба-
лага эне тили аркылуу єтєт. Силерди бул жарык дїйнєгє 
жаратып, бєпєлєп єстїргєн, силер їчїн ємїрїн берїїгє 
даяр турган энеатаўарды урматтагыла, сыйлагыла!

«Балдар энциклопедиясы»
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177. Тємєнкї сїйлємдєр татаал сїйлєм боло алабы? Эмне їчїн?

Токчулук, береке, тынчтык болсун! Соо-саламатчылык, 
жыргалдуу турмуш, колу ачык, берешендик баарынан жак-
шы. Сенин жїрєгїўдїн тазалыгына, ак сєздєрїўє, убадага 
бектигиўе мен ишенем  

                                                                       (Т. С.)

Жєнєкєй сїйлємдїн тутумунда бир гана баш мїчє 
болсо, татаал сїйлємдє эки же андан кєп баш мїчє болот.

178. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє, баш мїчєлєрїн 
тапкыла. Жєнєкєй сїйлємдєр єз ара кандайча байланышканын 
айтып бергиле.

Аталар сєзї

– Адамда канча тїрдїї кулак бар.
– Адамда їч тїрдїї кулак бар: таш кулак, акма ку-

лак, куйма кулак. Таш кулакка сєз кирбейт, айтканыўды 
укпайт. Акма кулак уккан менен унутулуп калат. Куйма 
кулак айтылганды тыўшайт, уккан сєз талаада калбай ат-
карылат. Сºзгº маани берип, сºз жыйнайт.

«Накыл сєздєр»

179. Маанилик жактан жакын болгон дагы бир сїйлємдї ойлоп 
таап, кєп чекиттин ордуна коюп татаал сїйлєм тїзгїлє. Алар єз ара 
кандайча байланышканын айтып бергиле.

1. Кїн ачык болсо, … 
2. Эки улак суунун їстїндєгї кєпїрєгє келишип, … 
3. Кулак – экєє, … 
4. Адамдар, кеў пейилдїї, айкєл болуўуздар, ошондо...
5. Кыш келди да, …

§ 35. Теў байланыштагы татаал сїйлєм
 

• Теў байланыштагы татаал сїйлєм єз ара теў байла-
ныштагы, бирдей даражадагы эки же андан ашык сїй-
лємдєрдєн тїзїлєт.
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• Ар бир жєнєкєй сїйлєм бирибирине баш ийбейт, баян
доочтору ойду так бїтїрє айтат.
М: 1. Билимдїї эмгегине ишенет, билимсиз тїшїнє ише-
нет. 2. Кїнсїз жылуулук жок, кєрксїз сулуулук жок.

• Теў байланыштагы бул татаал сїйлємдїн тутумундагы 
жєнєкєй сїйлємдєр жеке туруп, билимдїї билимине ише-
нет, же кїнсїз жылуулук жок деген сыяктуу аякталган 
ойду туюндурат.

• ªзїнєн кийинки сїйлєм менен мааниси боюнча тыгыз бай-
ланышта болуп, интонациялык жактан ажырагыс бирдик-
те турат.

• Теў байланыштагы татаал сїйлємдєрдїн тутумундагы 
жєнєкєй сїйлємдєр єз ара байламталар аркылуу жана бай-
ламтасыз байланышат. Байламтасыз байланышкан учурда 
жєнєкєй сїйлємдєрдїн араларына їтїр белгиси коюлат:
1. Гїлсараттын башында чоочун жїгєн катылуу,
    їстїндє чоочун ээр токулуу.
2. Асман ачык, аба укмуштуудай таптаза.
3. Акылдуу элге тартат, акмак тууганына тартат. 

Теў байланыштагы татаал сїйлємдєрдїн тутумундагы 
жєнєкєй сїйлємдєрдї байланыштыруучу байламталар

да, дагы Байламталары єзїнєн мурунку сїйлємгє тиешелїї 
болуп айтылат. Їтїр белгиси (,) бул байламталар-
дан кийин коюлат: М: Жаўылыштык калкып 
їстїнє чыгат да, кєзгє дароо урунат.

бирок, 
ал эми, 
анткени,
же болбосо

Байламталары менен байланышканда їтїр бул 
байламталардан мурун коюлат. Себеби бул бай-
ламталар єзїнєн кийинки сїйлємгє таандык бо-
луп айтылат: М: Эсимде жок деп баары айтат, ал 
эми акылым жоё деп ким айтат. Миўдеген дарт 
бар, бирок дарт деген сєз жалгыз.

жана Байламтасы татаал сїйлємдїн тутумундагы 
жєнєкєй сїйлємдєрдї єз ара бириктирип турат. 
Бул байламтадан кийин да, мурун да їтїр белгиси 
коюлбайт: М: Абдан кыйын эки нерсе бар: алар 
айтылуучу жерде айтылбай калган сєз жана ай-
тылбас жерде айтылып калган сєз болот.
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Жазууда теў байланыштагы татаал сїйлємдєрдїн 
араларына їтїр белгиси коюлса, оозеки кепте 
белги коюлган жерде тыным (пауза) болуп окулат.
 

180. Окугула. Татаал сїйлємдїн кайсы тїрї берилген? Теў бай
ланыштагы татаал сїйлємдїн тутумундагы жєнєкєй сїйлємдєр бири
бири менен кандайча байланышты? Тыныш белгилеринин коюлушун 
тїшїндїргїлє.

1. Эки тоо кєрїшпєйт, эки адам кєрїшєт. 2. Кылыч жа
расы бїтєт, тил жарасы бїтпєйт. 3. Кєпкєн жигит кєп сїй-
лєйт, чечен жигит эп сїйлєйт. 4. Кєктєн жалгыз жылдыз 
учту, їнсїз шуулдап тїшїп, куйругу їзїлдї, єзї єчтї. (Ч. А.) 
5. Сыдырым жел жїрдї, дарактын башы термелди. 6. Дїй-
нєнїн шамы – билим. Жашоонун шамы – эмгек. 7. Бир кєз 
миўди карайт, миў кєз бирди карайт. 8. Мен аз билем, бирок 
кєп билїїгє аракет кылам. 9. Кыйынчылыкты унутууга бо-
лот, бирок анын сабагын унутууга болбойт. 10. Барды жого-
туп коюш оўой, ал эми жоктон бар кылыш кыйын.

181. Сїйлємдєрдї окуп, теў байланыштагы татаал сїйлємдїн 
тутумундагы жєнєкєй сїйлємдєрдїн араларына коюлган їтїр, сызык
чанын коюлуу эрежелерин тїшїндїргїлє.

1. Жакшы дили менен сыйлайт, жаман тили менен 
кыйнайт. 2. Жаз айы кургакчыл болду, ошондуктан жер 
кургап кетти. 3. Эмгекчил киши – кадырлуу, эмгексиз 
киши – жабырлуу. 4. Кийимдин калыўы – кир кєтєрїмдїї, 
ал эми жигиттин калыўы – сєз кєтєрїмдїї. 5. Атамдан кат 
алдым, ошол себептїї жолго чыктым. 6. Кээде асман ала 
булут болуп келет да, анан шумдуктуу чагылгандар чар-
тылдайт. 7. Душманыўды кечире бил, бирок анын душман 
экенин эсиўден чыгарба.

182. Теў байланыштагы татаал сїйлємдїн тутумунда канча
дан жєнєкєй сїйлєм бар экенин аныктагыла жана алардын тыныш 
белгилерин коюп, кєчїрїп жазгыла.

1. Дельфин сїт эмїїчї жаныбарга кирет сууда жашайт. 
2. Кит єпкєсї аркылуу дем алат эў алпынын узундугу он 
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беш – жыйырма метрге жетет салмагы жїз элїї тонна 
болот. 3. Караўгылык тарады да жер бети жарык болду. 
4. Асманды булут каптады ал эми таранчылар аябай чы-
рылдашты да єзїнїн жакындарын жанына чакырышты. 
5. Балыкчылар ак чардакты жакшы кєрїшєт себеби алар 
чыныгы барометрдин ролун аткарышат. 6. Карышкыр ко-
зуну кєрдї ошондуктан шылтоо издеди. 7. Бїркїт коч-
корго тырмагын салды бирок кєтєрїп кете албады себеби 
баткан тырмагын чыгара албай калды.

183. Текстти окуп, теў байланыштагы татаал сїйлємдєрдїн 
тутумундагы жєнєкєй сїйлємдєрдїн кандай байланышканын айтып 
бергиле.

Бороон

Шамал катуулады да, бороондун улупуўшуганы кїчє
дї. Дєбєлєрдїн башына, тїз жерлердин бетине кар жук-
пай учту, ал эми арыктар карга толду. Жылкыларды ай-
дап имерїїгє Акима аракеттенди, бирок минген жээрде 
кашкасы баспады. Тоонун башын булут чалды, ошондук-
тан кокту-колот, жылга-жыбытты туман басты.

184. ªз алдыўарча теў байланыштагы татаал сїйлємдї тїзїп, 
тыныш белгилерин койгула.

§ 36. Багыныўкы байланыштагы татаал сїйлєм

• Багыныўкы байланыштагы татаал сїйлємдїн тутумун-
дагы жєнєкєй сїйлємдєрдїн бири – ойду жыйынтык-
таса, экинчиси ага кєз каранды болуп, ар кандай кыр
даалын билдирет. Ушул єзгєчєлїккє ылайык баш сїй
лєм жана багыныўкы сїйлєм болуп экиге бєлїнєт. 
Мисалы: Жоо кеткен соў, кылычыўды ташка чап.

• Бул сїйлємдєгї айтылган ойду кылычыўды ташка чап 
деген сїйлєм жыйынтыктады. Демек, бул – баш сїйлєм. 
Ал эми жоо кеткен соў деген бєлїгї ага кєз каранды бо-
луп турат. Бул – багыныўкы сїйлєм.
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• Багыныўкы байланыштагы татаал сїйлємдїн тутумун-
дагы жєнєкєй сїйлємдєр бирибири менен багыныўкы 
мїнєздє байланышат.

• Багыныўкы байланыштагы татаал сїйлємдїн тутумун-
дагы баш сїйлєм менен багыныўкы сїйлємдїн арала-
рына їтїр белгиси коюлат. Оозеки кепте болсо, тыным 
(пауза) менен окулат.
Мисалы: 1. Булут кайда жылса, кєлєкє да ошол жакка 
жылат. 2. Жакшы адамды тапсаў, ємїр бою кол їзбє.

185. Кєчїргїлє, татаал сїйлємдїн тутумундагы жєнєкєй сїй
лємдїн кайсынысы ойду бїтїрє айтты, кайсынысы ага кєз каранды 
болуп ойду бїтїрє алган жок? Айтып бергиле.

1. Биз жээкке жеткенде, шамал тып басылды. 2. Балдар 
КызылКумдагы ышкындуу бетке жетишкенде, шаўдуу кїл-
кїлєр угулбай калды. 3. Киши болом десеў, жакшы менен 
жаманды айра тааны. 4. Кичинемден тайга мингенимде, чый-
рак болбойт белем. 5. Кїчїк кара чаар жыланды кєргєндїк-
тєн, качып жєнєдї. 6. Мингениў жакшы ат болсо, алысты 
жакындай кºр.

186. Окуп, татаал сїйлємдї кєрсєткїлє. Теў байланыштагы 
жана багыныўкы байланыштагы татаал сїйлємдєрдї бирибирине 
салыштыргыла, айырмачылыгын айтып бергиле.

1. Кичинекей гана жылуулук болсо, єсїмдїк да боюн 
керет. 2. Жакын жерге жєє барса болот. Ал эми алыс жер-
ге жєє баруу кыйын. 3. Кїїлдєгєн їнї бар, коркунучтуу 
тїрї бар. 4. Кедей ємїр бою кара жанын карч уруп иштесе 
да, байынын бир кїнкї кєргєн жыргалын кєргєн жок.

187. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле. Татаал сїйлємдїн 
кайсы тїрї катышканын, жєнєкєй сїйлємдєр єз ара кандай байла
нышканын айтып бергиле.

Боюна карап жїргїн

Эстїї кишинин боюна карап жїргєнї дурус. Сулуу эмес 
болсо, сулууланам деп жїзїн булгабасын. Сулуу болсо, єзїн 
адепсиз кылмыш менен кордобосун.

«Накыл сєздєр»
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Ар биринин чеги бар

Сабырдуулук – абдан мыкты сапат, бирок сабырдын 
тїбї сары алтын деп кїтє бербе, анткени ємїр єтє кыска-
лык кылат.

«Накыл сєздєр»

188. Кєчїрїп жазып, сїйлєм мїчєлєрї боюнча талдагыла.

1. Биз їйгє жакындаганда, комуздун їнї угулду. 2. Жам
гыр жаабай, жер кºгºрбºйт. 3. Окуучулар толук чогулсун деп, 
чогулуш кеч башталды. 4. Курсак ачса, аш кадыры билинет. 
5. ªрдєк жокто, чулдук бий. 6. Адилеттик єкїм сїргєн жерде 
чыр-чатак болбойт.

189. Багыныўкы байланыштагы бир нече сїйлєм тїзїп, тал
дагыла.

§ 37. Тєл жана бєтєн сєздєр жєнїндє тїшїнїк

Жай сїйлєм маанисиндеги бєтєн сєз тєл сєздєн 
мурда келсе, анда бєтєн сєздєн кийин їтїрлїї сы-
зыкча коюлат да, бºтºн сºз тырмакчага алынат.   

Бєтєн сєз суроо же илептїї сїйлєм болсо, бєтєн 
сºздºн кийин суроо же илеп белгиси коюлуп, бºтºн 
сºз тырмакчага алынат.

Бєтєн сєз тєл сєздєн кийин келсе, єзїнєн мурун кош 
чекит коюлуп, биринчи сєзї баш тамга менен тыр-
макчага алынып жазылат.   

«Б»,–Т

«Б?!»–Т

Т: «Б»

Тєл жана бєтєн сєздєр

ªз ара пикир алышуудагы єзїбїздїн сєзїбїз – тєл сєз, ал 
эми башка бирєєнїн сєзї – бєтєн сєз деп аталат.

Бєтєн сєздєр жай, суроолуу жана кїчтїї сезим менен ай-
тыла берет.
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190. Тєл жана бєтєн сєздєрдї ажыраткыла. Тыныш белгиле
ринин кандайча коюлганын тїшїндїргїлє.

Толубай сынчы

Хандын жигиттери талаада жалгыз отурган кишини 
кєрїшєт. Ал єлгєн аттын куу башын кармап: «Сенин че-
немсиз кїлїк экендигиўди ким билди», – деп кайгырып 
отуруптур. Ал Толубай сынчы экен. Жигиттер аны дароо 
ханга алып жºнºшºт. Хан Толубайга: «Мага тулпар тан-
дап бергин!» – дейт. Айылдагы аттын баарын алып кели-
шет. Сынчыга эч бири жакпайт. Акырында бир кедейдин 
жїдєгєн чаар атын алып келишет. Толубай аны кєрїп: 
«Ханым, чыныгы тулпар ушу!» – дейт. Хан жини келип, 
Толубайдын эки кєзїн ойдуруп таштайт.

Толубай чаар атты сурап алып, жакшылап багат. Кырк 
кїндєн кийин чаар ат оўолуп, сонун тулпар болуп чыга 
келет. Сынчы кїлїккє кемпирин мингизип, єзї учкашып 
ханга барат.

– Эй, кººдºк ханым, мына баягы сен чанган чаар тул-
пар. Кыйын болсоў жетип ал! – деп чаап жєнєйт.

«Кыргыз эл жомоктору»

191. Тєл сєзгє карата бєтєн сєздї ойлоп таап, аны кєп чекит
тин ордуна жазгыла.

Элде мындай макал бар: «…».
Чоў энем мындай деди: «…».
Бир акылман: «…», – деген экен.
Мугалим мындай деди: «…?»
Бала мындай деп кыйкырды: «…!»

192. Эл оозунда айтылып жїргєн макалдар менен учкул сєздєрдї 
жыйнагыла. Аларды бєтєн сєз маанисинде колдонуп сїйлєм тїзгїлє.

193. Тєл жана бєтєн сєздєрдї катыштырып сїйлєм тїзгїлє. 
Алардын тыныш белгилери кандайча коюлганын тїшїндїргїлє.

? ªзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Сєз, сєз айкашы жана сїйлємдїн айырмачылыктары 
эмнеде?
2. Сїйлємдїн негизин кайсы мїчєлєр тїзєт? Эмне їчїн?









www.bizdin.kg



84

3. Сїйлємдєрдї жай, суроолуу, илептїї жана буйрук деп 
бєлїїнїн зарылдыгы эмнеде?
4. Айкындооч мїчєлєр кайсылар? Алар сїйлємдїн кайсы 
мїчєсї менен байланышат? Мисал келтиргиле.
5. Сїйлємдїн бир єўчєй мїчєлєрїнїн негизги белгилерин 
атагыла.
6. Каратма сєз деген эмне? Ага кандай тыныш белгиси 
коюлат?
7. Татаал сїйлєм деген эмне, анын кандай тїрлєрї бар? 
Мисалдар келтиргиле.
8. Тєл жана бєтєн сєз деген эмне? Ага кандай тыныш бел-
гилери коюлат, мисал келтиргиле.

§ 38. Диалог жана анын тыныш белгилери

• Диалог гректин «dialogos» – «аўгеме» деген сєзїнєн алын-
ган.

• Диалог оозеки кепте да, жазуу кебинде да кеўири кол-
донулат. Ал эки же андан кєп адамдардын єз ара сїй-
лєшїїсї аркылуу уюшулат.

• Кєркєм адабий чыгармаларда диалог тїрїндє колдо-
нулган тике сєз каармандардын єз ара сїйлєшїїсї ар-
кылуу берилет. Анын ким тарабынан кандай жагдайга 
карата айтылгандыгын туюнтуу їчїн автордун сєзїнїн 
да катышышы мїмкїн.

• Демек, каармандардын сїйлєшїїсї тике сєз, ага катыш-
кан автордун сєзї тєл сєз болуп эсептелет. Мисалы: 
– Ой, боз бээ, сени жеймин! – дейт карышкыр.
– Эмне їчїн? – дейт бээ.
– Курсагым ачка, – дейт карышкыр.
– Андай болсо, баткактан чыгарып жегин, – дейт бээ. 
Карышкыр макул болот да, баткактан тырышып 
жатып сїйрєп чыгат.
– Эми жейинби? – дейт карышкыр.
– Жок. Таманыма кат жаз, анан жегин, – дейт боз 
бээ. Мисалдардагы асты сызылгандар – тике сºз, кал-
гандары автордун сєзї.

• Бирок автордун сєзї бардык учурда эле катышуусу 
зарыл эмес. Кээде каармандардын єз ара сїйлєшїїсї, 
аўгемелешїїсї тїрїндє да берилет.
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– Уюн уурдаткан ушул аял го, кандай дейсиў?
– Ошондой болуш керек!
– Анда азамат экен. Акыры уурунун изине тїшкєн 
экен да, бирок баласын таштабай эмне їчїн кєтєрїп 
келе жатат?
– Аны ким билсин. Деги єзї кандайдыр соо неме эмес, 
жана сельсовет атка минип, балаўды єўєрїп ал десе, 
унчукпай басып кетти... (Ч. А.)

• Текстте автордун сєзї катышкан жок. Ал жалаў гана 
диалог тїрїндєгї тике сєздєн курулду.

• Диалог тїрїндєгї тике сєздє тырмакча колдонулбайт. 
Анын ордуна ар бири жаўы саптан башталып, сызык-
ча аркылуу жазылат.

194. Текстти ролдорго бєлїп окугула. Жазылышына жана ин
тонациясына кєўїл бургула.

... Жаныбек жактырбай:
– Кайдан келе жаткан баласыў? – деди.
– Султанмаамыттын айылынан. Жаныбек ханга элчи 

болуп бара жатам, – деди бала токтолбой
– Оо, куруган бала, айылыўарда чоўураагыўар жок 

беле? – деп Жаныбек хан баланы шылдыўдап кїлдї.
– Таксыр ханым, мени кичине кєрїп, чоў керек де-

сеўиз, анда бул буура менен сїйлєшїўїз! – деп бала буу-
радан тїшє калды.

– Ээ, куруган бала, сакалдуу жокпу деп жатам?! – деди 
Жаныбек хан

– Куп болот, ханым, сакалдуу десеўиз мында теке ту-
рат. Теке менен сїйлєшїўїз! Жок, кепке тїшїнєр киши 
менен сїйлєшєм десеўиз, мына мен да кишимин, мени ме-
нен сїйлєшїўїз.

Бул кайсы элдин жомогу? Диалогго кимдер катышты?

195. ªзїўєр сїйлєшїп, диалог тїзгїлє. Анын жазылышына 
жана интонациясына кєўїл бургула.
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Кеп маданияты боюнча машыгуу иштери

196. Тексттеги жай, буйрук, суроолуу, илептїї сїйлємдєрдїн 
интонациясын туура сактап окугула.

... Мына тººлºргº да жетти, аралай бастырып барат, 
бирок уулу кєрїнбєйт. Мингич тєєсї комчому менен боо
сун чубалта сїйрєп, четте оттоп жїрєт. Уулунун єзї кєрїн-
бºйт. Эмне болгон?

– Жоломан! Уулум, Жоломан, кайдасыў? – деп їн сала 
баштады Найманэне. Же кєрїнбєйт, же жооп бербейт. 

– Жоломан! Кайдасыў? Бул мен сенин энеўмин.
Эки тарап алысты чочулай карап бараткан эне маўкурт 

уулу тєєнїн далдаасына  тизелей олтуруп, жаа кезеп калга-
нын байкабады.

(Ч. А.)

197. Текстти окуп, сїйлємдєрдїн чегин аныктагыла. Оюўарды 
тїшїндїргїлє.

Кєрїнїктїї токой дарактарынын катарына талдар жана 
теректер кирет бул эки дарак дайыма бирге айтылат бир 
тукумга киришет жана бирдей шартта єсїшєт терек да тал 
да кєбїнчє єзєн суулардын боюнда нымдуу тоо беттеринде 
кездешет уруктары єнїмдїїлїгїн тез жоготот ошол себеп-
тен бышкан уруктар дарактын дароо нымдуу жерге тїш-
кєн учурда гана єнїп кетїїгє жєндємдїї кургак жерлерге 
тїшсє єнбєй калат сабактарын кесип алып тиккенде тез эле 
тамыр алып єсїшєт.                       

«Кыргызстан токойлору»

198. Берилген сїйлємдєргє маанисине карап, тыныш белгиле
рин коюп, кєчїрїп жазгыла.

1. Коштун атын союуга кимдин колу барат. (Ч. А.) 2. Кар-
дуу боорду капталдата ким ат чабат. (Ч. А.) 3. Жогол тїбєлїк-
кє карааныў єчсїн Жогол. (Ч. А.) 4. Алыстан келген конок 
экенсиз кезегимди алыўыз. (Т. С.) 5. ЫсыкКєлгє сїзїп жете 
албасыўды билдиў бекен. (Ч. А.) 6. Сен ушул биздин тоо їчїн 
биздин кєл биздин жер їчїн кїрєш. (Т. С.) 7. Жашасын эл-
дердин бир туугандык достугу. 8. Ажар кєзїнїн жашын мєн-
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дїрдєй тєгїп олтурат. (К. Б.) 9. Мемиреп табияттын бардык 
кєрїнїшї тынчтыкта. (К. Ж.)

199. Берилген текстти окугула. Интонацияга кєўїл бургула.

АлтынТамга баба он эки жашынан эрєєлгє аттанды. 
Айры тєштїїдєн жаўылбады, жеўди. «О, ыйык Теўир, 
менин тукумуман эр чыкпайбы? Кылычымды дат баспай-
бы? Мага эр уул бериў, Теўир!» – деп їч суунун кошулган 
жеринде їч тїн ыйлады. Ошондо суу ээси Сулайман їч 
суунун куйганынан суурулуп чыкты. «Бар, бара бер, бе-
чара киши. Тилегиў орундалат,» – деп кайра сууга кирип 
кетти. АлтынТамга баба їйгє келди, ГїлЭркин эне кош 
кабат экен. (Т. С.)

§ 39. Синтаксистик талдоо

Татаал сїйлєм боюнча талдоо жїргїзїїдє тємєнкїлєр 
эске алынат:
• айтылыш максаты боюнча кандай сїйлєм экендиги;
• татаал сїйлємдїн кайсы тїрї: теў байланыштагы-

бы, багыныўкы байланыштагыбы?
• татаал сїйлємдїн тутумундагы жєнєкєй сїйлємдєрдїн 

ар бирин єзїнчє ажыратып, баш мїчєлєрїн табуу;
• жєнєкєй сїйлємдєр єз ара кандай байланышканын 

айтып берїї;
• тыныш белгилеринин коюлушун тїшїндїрїї.

Талдоонун їлгїсї:

Акылсыз сїйлєгєндє, акылман унчукпайт.

а) оозеки тїрїндє:

Айтылыш максаты боюнча жай, грамматикалык тї
зїлїшї боюнча татаал, анын ичинен багыныўкы байла-
ныштагы.

Татаал сїйлємдїн тутумунда эки жєнєкєй сїйлєм бар: 
1. Акылсыз  сїйлєгєндє; 2. Акылман унчукпайт.
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Биринчи сїйлємдєгї баш мїчєлєрї: ким? – акылсыз – ээ; 
эмне кылганда? – сїйлєгєндє – баяндооч; экинчи сїйлємдє: 
ким? – акылман – ээ; эмне кылат? унчукпайт – баяндооч.

б) жазуу тїрїндє:

Акылсыз сїйлєгєндє, акылман унчукпайт.

200. Кєчїрїп жазып, талдоо жїргїзгїлє.

1. Жигиттин тїсїн айтпа, ишин айт. 2. Баканын єзї 
чєлдє болсо да, кєзї кєлдє. 3. Тереў дайра жай агат, акыл-
дуу адам аста сїйлєйт. 4. Эринчээктин эки досу бар: бири – 
кїлкї, бири – уйку.

201. Текстти окуп, татаал сїйлємдєрдї жєнєкєй сїйлємдєргє 
ажыраткыла. Маанисин айтып бергиле.

Єзїнїн ким экенин кантип билїїгє болот?

Кїчїн сынап баалабастан, ишин сынап баала. ªз мил-
детиўди аткарып туруп, єзїўдїн эмнеге жарамдуу экениў-
ди билесиў.

«Залкар ойлор»

202. Татаал сїйлємдєрдїн тїрїн аныкта жана сїйлєм мїчє
лєрї боюнча талдоо жїргїзгїлє.

1. Туюнтпай мээнет жолукса, тууганыў сага кас бо-
лот. 2. Жалгандын жолу – миў, чындыктын жолу – бир. 
3. Жакшылык бардык карамакаршылыкты жеўип, тур-
мушту кєркїнє чыгарат. 4. Атадан жакшы туулса, эшик-
тен тєргє сїйрєр, атадан жаман туулса, тєрдєн кєргє сїй-
рєр. 5. Чуркаган баланы кєрїп, чалдын буту зыркырайт.

203. Кºп чекиттин ордуна мааниси жагынан байланыштуу болгон 
экинчи сїйлємдї жазгыла. Татаал сїйлємдїн кандай тїрлєрї тїзїлдї?

Кїн бїркєє болгондуктан, …
… , сабак кызыктуу єттї.
Мен сабактан келатканда, …
Жаан басылган їчїн, …
Ай кєтєрїлгєн соў, …
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II  Ч Е Й Р Е К

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ, 
ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 40. Фонетика жана графика жєнїндє тїшїнїк

Грек тилинен алын
ган, бизче которгон
до «жазамын» де
генди тїшїндїрєт.

Графика

Алфавиттеги тамга
лардын басма жана 

жазма тїрїндєгї жа  зы
лыштарын жєнгє салат.

Жазууда колдону
луу чу тїрдїї шарт
туу белгилер, алфа
виттеги тамгалар.

Тыбыштар єз алдынча турганда   
мааниге ээ болбойт

Тыбыштар сєздїн маанисин єзгєр
тїїчїлїк касиетке ээ  

• Тыбыштардан сєз жасоодо єпкє, ке
киртек, їн тїйїндєрї, мурун кєўдєйї, 
ооз кєўдєйї, таўдай, тил жана эрин
дер катышат.

• Сїйлєм сєздєрдєн, сєздєр тыбыштар
дан турат. Ал эми тыбыштар їн тїйїн
дєрїнїн жардамы менен жасалат. 

• Тыбыштар єз алдынча турганда маа
ниге ээ болбойт.

• Тыбыштар сєздїн маанисин єзгєртїї
чїлїк касиетке ээ.  

• Каалаган эле ар тїрдїї тыбыштын  
жыйындысы сєз боло албайт. Сєз бо
луш їчїн толук маани берїїсї зарыл.  

• Фонетика тилдин
тыбыштык тїзїлї
шїн оку тат.

• Ал гректин phone
(їн, тыбыш) деген
сєзїнєн алынган.
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204. Тємєнкї сєздєрдї катыштырып сїйлєм тїзгїлє. Кайсы 
тыбыштын алмашуусу менен сєздїн мааниси єзгєргєнїн айтып 
бергиле.

1. кыш, куш; 2. тоо, тєє; 3. бак, бек; 4. тор, тер, тєр; 
5. бал, бол, бєл; 6. кар, бар, тар; 7. кел, бел; 8. так, как, бак.

205. Табышмактарды окуп, жандырмагын тапкыла. Кайсы ты
быштардын алмашуусу менен сєздїн мааниси єзгєргєнїн тїшїн
дїргїлє.

«К» тамга менен айтсак,
Жылкынын куйрук жалы.
«Ж» менен айтсак эгер,
Мезгилдин эсеп маалы.

Жашы чоў киши болот.
«У» менен айтсам.
Тєрт амалдын бири чыгат.
«А» менен алмаштырсам.

Кїндєлїккє коюлса,
Эў жаман баа мен болом
«Ч» тамга кошсоў ортого
Ачуу эрменди жеп коём. 

Бирдиктеги санмын мен,
Манжаў жумуп санай бер.
«Ген» деген мїчє уласаў,
Жылдызмын кєктє санай бер.
Тийсе деле жаркырап,
Жылуулугун сезбейсиў.
Башына «Ж» жалгасаў,
Бир мезгилди эстейсиў.    

    (А. К.)

206. Сєздєрдї окуп, ар бир топтогу сєздєрдїн єз ара жана топтор 
арасындагы окшош жана айырмаланган жактарын тїшїндїргїлє.

Бил, дил, зил, тил, пил; бол, кол, мол, пол, сол, тол; 
бой, жай, тай, сай.

Из, ил, ий, ит, ич; аз, ак, ай, ал, аў.
Бара, жара, кара, мара; пара, тара, чара.
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207. Ырдын асты сызылган сєздєрдї кєчїрїп жазып, маа
нилерин айтып бергиле.

Биз ємїрдїн гїлїбїз

Бийик кєктєн,   Кєрїп сыйын,
нурун тєккєн,   достук ырын               
орток биздин кїнїбїз. тїркїн тилде ырдайбыз.
Жайнап єскєн,   окшоп гїлгє,
жайдары єскєн,  тынчтык кїндє
биз ємїрдїн гїлїбїз.  окуп, ойноп жыргайбыз!

(А. Д.)

§ 41. Тыбыш жана тамга

• Тыбыш – кулакка угулган айрымайрым їндєр.
• Тамга болсо, ошол їндєрдї белгилєє їчїн кабыл алынган 

шарттуу белги.
• Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар.
• Кєпчїлїк сєздєрдє тамга менен тыбыштын саны бирдей бо

лот: тал, кал, ачкыч ж. б.
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• Кээ бир сєздєрдє тамгага караганда, тыбыштын саны 
кєп: таяк, коён, ёлка деген сєздєрдє 4 тамга 5 тыбыш 
бар. Эмне їчїн?

• Тескерисинче, айрым сєздєрдє тыбышка караганда там
ганын саны кєп болот: пальто деген сєздє 6 тамга 5 
тыбыш бар. Эмне їчїн?

• Созулма їндїїлєр болсо, эки окшош тамга менен белги
ленип, бир гана тыбышты билдирет: аалам – 5 тамга, 4 
тыбыш. Эмне їчїн?

208. Тємєнкї сєздєрдє канча тыбыш, канча тамга бар? Ай
рымдарында эмне їчїн тыбыш менен тамганын саны туура келбейт? 
Аларды катыштырып, аўгеме тїзгїлє. Темасын да койгула.

Кыш, суук, бак, лыжа, кар, коньки, ак, чана, кєлмє, 
тоо, муз, биз, кандай, сонун, мезгил, жагат.

209. Ырды окуп, суроолорго жооп бергиле. Асты сызылган 
сєздєрдє канча тыбыш, канча тамга бар? 

Сага болот чоў ата, єз атаўдын атасы.
Ким болот айтып бер, апакеўдин атасы?
Эмне дейсиў энесин, эмне дейсиў агасын?
Байке десеў кокустан, чоў уятка каласыў.
Эмне дейсиў эжесин, ини, сиўди, жеўесин?
Эске алгын муну да, улуулук бир кеўешим.
Эгер болсо апаўдын эжесинин баласы
Ким болот ал сага, кана, туура атачы?
Баарын тактап тааныгын, билип алып аныгын.

«Балдар антологиясы»

210. Тексттердеги белгиленген сєздєрдє канча тыбыш, канча 
тамга бар экенин айтып бергиле.

Апендинин жоруктары

Бир киши апендиден сурап калат:
– Мергенчи мылтыгын атарда, эмне їчїн бир кєзїн 

жумуп алат?
– Эгерде эки кєзїн теў жуумп алса, анда кантип атмак 

эле, – дептир Апенди.
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Кызыктар дїйнєсїнєн

Америка штатындагы бир фермер кїрмєсїн короого 
илип койгондо, сарайдагы музоолордун бири анын чєн
тєгїн чайнап жатып, андагы алтын саатты кошо жутуп 
алат. Арадан жети жыл єткєндєн кийин уйду сойгондо, 
ичинен баягы алтын саат чыккан. Бул саат жети жыл бою 
жїрїп турган. Анткени уй єпкєсї менен дем алганда, ка
рындын кыймылдап турушунан кандайдыр бир себептер 
менен саат акырындык менен бурала берген. Жети жыл 
ичинде тєрт гана мїнєт артта калган.

«Кызыктар дїйнєсї»

211. Сєздєрдї катыштырып сїйлєм тїзгїлє. Ал сєздєрдє канча 
тыбыш, канча тамга бар?

Чие, оюнчук, эрин, ээк, коон, медаль, подъезд, аюу, 
коён, кантты, бакка, митингди, аярлоо, саан, єгєє, тоо.

? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Тыбыш менен тамганын айырмачылыгын тїшїндїргїлє.
2. Тыбыштардын сєздїн маанисин єзгєртїїчї касиети бар 

дегенди кандай тїшїнєсїў?

§ 42. Тыбыштардын їндїї жана їнсїз
болуп бєлїнїшї

• Айрым тыбыштарды айтканда, єпкєдєн чыгып келе 
жаткан аба ооз кєўдєйїнє келгенде тоскоолдукка учу
рабай, эркин чыгат. Мындай тыбыштар їндїї тыбыш-
тар деп аталат.

• Айрым тыбыштарды айтканда, єпкєдєн чыгып келе 
жаткан аба ооз кєўдєйїнє келгенде, тоскоолдукка учу
рап, шыбыш пайда болот. Мындай тыбыштар їнсїздєр 
деп аталат.

• Кыргыз тилинде бардыгы 39 тыбыш бар, алардын їн
дїїсї – 14, їнсїзї – 25.

• Їндїї тыбыштар: а, о, є, у, ї, э, ы, и; аа, оо, єє, уу, її, ээ.
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• Їнсїз тыбыштар: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, 
т, ф, х, ц, ш, ш.

• Созулма їндїїлєр эки окшош тамга менен белгиленет.

212. Жаўылмачтарды окуп, кайсы тыбыштарды айтканда, ката 
кєп кете турганын байкагыла. Жаўылбай айтууга аракеттенгиле.

Кой жыйырмага чыкпай, картаярбы,
Картайган койду тартайган койчу кайтарарбы.

Бїркїтчїлєр бїркїтїн томого менен томоголойт,
Бїркїтчїлєр бїркїтїн томого менен томогологондо,
Биз бїркїтїбїздї томого менен томоголобой,
Ким бїркїтїн томого менен томоголойт.

«Балдар антологиясы»

213. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Кара тамга менен 
басылган сєздєрдє канча тыбыш, канча тамга бар экенин аныктагыла. 

Їзєўгї жолдош

Бул кептин тєркїнї – бирге єскєн, курдаш деген маа
ниде. Илгери кыргыз эли кєчмєн турмушта тиричилик 
кылган мезгилде баатырлар жоого бирге аттанган. Ат 
їстїндє дайыма жанаша жїргєндїктєн, їзєўгїлєр кагыш
кан. Кийинчерээк бул накыл кептин мааниси кеўип, жал
пы эле «теўтуш, курдаш» болуп кеткен.      

(Х. К.)

214. Їндїї жана їнсїз тыбыштарга тиешелїї єзгєчєлїктєрдї, 
экєєнє теў бирдей белгилерди атап жазгыла.

215. Тємєнкї суроолорго жооп бергиле.

1. Эмне їчїн тыбыштарды їндїї, їнсїз деп бєлєбїз?
2. Їндїїлєр кандай жасалат?

їнсїз тыбыштарокшоштугуїндїї тыбыштар
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3. Созулма їндїї менен кыска їндїїнїн окшоштугун, 
айырмасын айткыла.

4. Їнсїздєргє кайсы тыбыштар кирет? Эмне їчїн алар 
їнсїз тыбыш деп аталат?

§ 43. Їндїї тыбыштар жана алардын бєлїнїшї:
жоон жана ичке їндїїлєр

• Їндїїлєрдї айтканда, тил єтє активдїї катышат.
• Ушуга байланыштуу тилдин абалына карай їндїїлєр 

жоон жана ичке болуп экиге бєлїнєт.
• Жоон їндїїлєрдї айтканда, тил артка карай тартылып, 

анын тїп жак бєлїгї жумшак таўдайды кєздєй кєтєрїлєт. 
Ага: а, о, у, ы тыбыштары кирет.

• Ичке їндїїлєрдї айтканда, тилдин учу алга карай жїт
кїнїп, ортосу таўдайды карай бир аз єйдє кєтєрїлєт. 
Ага: э, є, ї, и тыбыштары кирет.

• Їндїїлєр жоон жана ичкелигине карай їндєшїп окшо
шот, б.а. сєз жоон їндїїдєн башталса, аягына чейин жоон 
(балдарыбыздыкынанбы, агабызды), ал эми ичке їндїїлєр 
менен башталса, аягына чейин ичке (сиздердикинен, ини-
леримдиби) їндїїлєр келет.

• Бир эле сєздє жоон да, ичке їндїїлєр да катышкан учур
лар бар. Бул кєбїнчє башка тилден кирген сєздєрдє кези
гет: адабият, кино, театр.

216. Кєп чекиттин ордуна жоон жана ичке їндїїлєрдї коюп 
кєчїргїлє. Канча тыбыш, канча тамга бар экенин айтып бергиле.

Маал…мат, …лак, оорук...на, гвард...я, нас...ят, в…ло
сипед, т...атр, б...лет, д...ктант, муз...ка, кар...я, л…жа, 
кит…п, кл...сс.

217. Текстти окуп,  кара тамга менен берилген сєздєргє тыбыш
тык талдоо жїргїзгїлє.

Эмнеси окшошот?

– Кем акыл менен сокурдун айырмасы эмнеде? – деп 
сураганда:
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– Сокур жарык менен караўгыны ажырата албаса, кем 
акыл жакшы менен жаманды ажырата албайт! – дептир.                                         

«Залкар ойлор»

218. Ырдагы жоон їндїї катышкан сєздєрдї єзїнчє, ичке 
їндїї катышкан сєздєрдї єзїнчє кєчїрїп жазгыла.

Ким барктаса єз энесин – єз тилин,
Барктай билет дїйнє элинин кєп тилин.
Ар улуттун энеси – улуу, тили – улуу
Єйдєылдый деп айта албайбыз эч бирин.
                                                            (Б. С.)

219. Суроолорго жооп бергиле:

1. Їндїїлєрдї эмне їчїн жоон, ичке деп бєлїп карай
быз?
2. Жоон їндїї тыбыш менен ичке їндїї тыбыштын ок
шоштуктарын  жана айырмачылыгын айтып бергиле. 
Аларга кайсы тыбыштар кирет?
3. ао, уї, ыи, оэ тыбыштарын айтып, тилдин абалы
на байкоо жїргїзгїлє. Эмнелерди байкаганыўарды айтып 
бергиле.
4. Їндїїлєрдїн їндєшїїсї (жоон, ичкелигине карай) 
дегенди кандай тїшїнєсїўєр? Мисал келтиргиле.

§ 44. Эриндїї жана эринсиз їндїїлєр

• Їндїї тыбыштар эриндин катышына карай эриндїї 
жана эринсиз болуп бєлїнєт.

• Эриндїї їндїїлєрдї (о, є, у, ї) айтканда, эки эрин алга 
карай жїткїнїп, чормоёт.

• Эринсиз їндїїлєрдї (а, э, и, ы) айтканда, эрин катыш
пай, ооз кеўири ачылат.

• Кыргыз тилинде їндїїлєр жоон, ичкелиги боюнча гана 
эмес, эриндїї, эринсиз болушуна карай окшошуп ээр
чишет.
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220. Макалдарды окуп, жалаў эриндїї їндїїлєр катышкан сєз
дєрдї айтып бергиле. Маанисин тїшїндїргїлє.

Адамдын єзї картайса да, сєзї картайбайт. Акмактын 
миў сєзї акылмандын бир сєзїнє татыбайт. Ата сєзїн ук
пасаў, ажырайсыў журтуўдан. Билимдїїнїн сєзї єткїр, 
єнєрлїїнїн кєзї єткїр. Дааналык менен кыскалык сєздїн 
кєркї. Ок жарасынан сєз жарасы жаман.

221. о-а, є-э, у-и, ї-ы тыбыштарын айтып, эриндин абалына 
байкоо жїргїзгїлє. Эмнени байкаганыўарды айтып бергиле.

222.  Жалаў эрин їндїї же жалаў  эринсиз їндїї катышкан 
сєздєрдєн таап, тыбыштык талдоо жїргїзгїлє.

Їлгї: балдарды – 8 тамга, 8 тыбыш. Їндїїлєр – а: 
тилге карай – жоон, эринге карай – эринсиз, їндїн созу
лушуна карай – кыска, жаакка карай – кеў.

223.  Ырды окуп, эринчил їндїїлєр жана эринсиз їндїїлєр
дєн турган сєздєрдї тапкыла.

Бирге жїрєм эне тилим кадырлайм
Бул тил менен иштейм, сїйлєйм, ыр ырдайм.
Башка тилди жандай жакшы кєрсєм да,
Эне тилин сїйгєнїмдєн жаўылбайм.        
           (А. О.)

224. Тємєнкї суроолорго жооп бергиле.

1. Эринчил їндїїлєргє кайсы тыбыштар кирет? Жалаў 
эринчил їндїї катышкан сєздєрдєн тапкыла.
2. Эринсиз їндїїлєргє кайсылар кирет? Мисал келтир
гиле. Эмне їчїн эринсиз  їндїї деп аталат?
3. Эринчил жана эринсиз їндїїнїн окшоштугу жана 
айырмасы эмнеде деп ойлойсуўар?

§ 45. Кеў жана кууш їндїїлєр

• Їндїїлєрдї жасоодо башка сїйлєє органдары сыяктуу 
эле жаак да катышат. Анын катышына карай їндїїлєр 
кеў жана кууш деп бєлїнєт.
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225. Ырды окуп, жалаў кууш, жалаў кеў їндїїлєр катышкан 
сєздєрдї бєлїп айткыла.

Кыргыз болбойт, кыргыз тили болмоюн,
Калк байыбайт, казынасы толмоюн.
Жарды болсоў, жарып кетер кїн келер,
Бирок тилге тїк караба тоў моюн.
        (Ї. А.)

226. Тексттен жалаў кууш, жалаў кеў їндїї катышкан сєз

дєрдї кєрсєткїлє.

Иттер аба ырайынын бузулушун 
алдын ала билишет. Эгерде жаан
чачын жаап, же борошо боло тур
ган болсо, бульдог деген жумуру 
тумшуктуу иттер уйкулуу болуп, 
єзїнїн ийи нинен чыкпай, бїрїшїп 
жатып, тамак ичпей коюшат. Аба 
ырайы ачыла тїшсє, ал иттин да 
кєўїлї кєтєрїлїп, сыртка чыгууга 
аракеттенет.

«Кызыктар дїйнєсї»

227. а-у, о-ї, э-и, є-ы тыбыштарын айтып, жаактын абалына 
байкоо жїргїзгїлє. Эмнени байкаганыўарды айтып бергиле.

228. Окугула. Уйкаш сєздєрдї таап, ошол сєздєгї  їндїїлєргє  
мїнєздємє бергиле.

Атыў болсо качанаак,
Айтканыма ишен:
Салып койсоў узабайт,
Кош бутуна …
Колу жєндєм адамга,

• Кеў їндїїлєрдї айтканда, тил таўдайга карай бир аз 
кєтєрїлїп, жаак кеў ачылат. Ага: а, о, э, є тыбыш
тары кирет.

• Кууш їндїїлєрдї айтканда, тил таўдайга карай бийи
гирээк кєтєрїлїп, жаак анчалык ачылбайт. Ага: у, ї, 
и, ы тыбыштары кирет.
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Керек нерсе эў эле
Чоў ийне деп айтпагын,
Анын аты …

Кєп иш тиксе колдоруў,
Єйкєйт го деп ойлодум.
Таап бердим аныктап,
Чоў энемдин …

229. Їндїї тыбыштарга мїнєздємє бергиле. 

Їлгї: ы – тилге карай жоон, жаакка карай – кууш, эрин
ге карай – эринсиз, їндїн созулушуна карай – кыска.

? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:
1. Їндїїлєр жаакка карай кандай бєлїнєт?
2. Кеў їндїїлєр кандайча жасалат? Алар кайсылар?
3. Кууш їндїїлєр деп кайсы тыбыштарды айтабыз?                 

Эмне їчїн?
4. Кеў жана кууш їндїїнїн окшоштугу эмнеде?

§ 46. Кыска жана созулма їндїїлєр

• Їндїн созулушуна карай їндїїлєр созулма жана кыс
ка болуп бєлїнєт.

• Кыска їндїїлєр: а, о, у, ы, и, э, ї.  Созулма їндїї
лєр: аа, оо, єє, уу, її, ээ.

• Созулма їндїїлєрдї айтканда, кыска їндїїлєргє ка
раганда, їн белгилїї єлчємдє созулуп айтылат.

• Созулма їндїїлєр сєздїн маанисин єзгєртїп жибе
рет: сат – саат, ток – тоок ж. б.

230. Кыска жана созулма їндїїлєрдїн айырмачылыгы менен 
окшош жактарын айтып бергиле. Мисал келтиргиле.

ааа, ооо, ууу, єєє, эээ, їїї.

231. Табышмактын жообун таап, ошол сєзгє фонетикалык 
талдоо жїргїзгїлє.

1. Тїндє бар, кїндє жок.
    Асманда бар, жерде жок  (а.)    
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2. Жапжаўы идиш,
    Бирок баары жыртык.
    Эл устасын мактаса,
    Такыр жок кынтык   (э...к)

232. Кєп чекиттин ордуна тиешелїї тыбыштарды коюп, сїй
лємдєрдї кєчїрїп жазгыла. Ошол тыбышка мїнєздємє бергиле.

– Дїйнєдє эмне берекелїї?
– Ж...р.
– Эмне отсуз кїйєт?
– К...н, А...
– Асман жерди бїркєгєн,
– Кїўїрт шуру эмне?
– Б...л...т.

233. Їндїї тыбыштар жєнїндє талкуу (дебат) єткєргїлє.

Їндїї тыбыштар

о,
є,
у,
ї

эриндїї эринсиз жоон ичке кеў кууш созулма кыска

а,
э,
и,
ы

а,
о,
у,
ы

э,
є,
ї,
и

а,
о,
э,
є

у
ї,
и,
ы

аа,
оо,
єє,
уу,
її,
ээ

а,
о,
є,
у,
ї,
э,
ы,
и

Їндїн
созулушуна 

карай

Жаакка 
карай

Тилге
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§ 47. Бир сєз ичинде їндїїлєрдїн
ээрчишип єзгєрїїсї

• Бир сєз ичинде їндїї тыбыштар єз ара таасирлери
нин натыйжасында биринебири окшошуп єзгєрєт. 
Мисалы: ата деген сєзгє бир нече мїчє улап кєр
сєк, ата + лар + ыбыз + дыкы + на болуп, биринчи 
муун дагы жоон їндїїгє карай кийинки муундагы 
їндїїлєрдїн бардыгы окшошуп, жоон їндїї болуп 
ээрчишип єзгєрдї.

• Эгер ата деген сєздї ичке їндїї менен келген эне де
ген сєзгє алмаштырып, ошол эле мїчєлєрдї уласак, 
эне + лер + ибиз + дики + не болуп, кийинки муун
дагы їндїїлєр ичке їндїїлєргє єтєт.

234. Ырды окуп, асты сызылган сєздєрдєгї їндїїлєрдїн кан
дайча єзгєргєнїн тїшїндїргїлє.

  ... Бєлїнбє, кыргыз, бєлїнбє,
             Бєлїнсєў бєрї жеп кетет.
             Бєлїнїп кетти кыргыз деп,
             Бєлєк элге кеп кетет.
   «Манас»

235. Текстти окуп, їндїїлєрдїн окшошуп єзгєрїїлєрїн тїшїн
дїргїлє. Жоон їндїї менен ээрчишип єзгєргєнїн єзїнчє, ичке їндїї 
менен єзгєргєнїн єзїнчє таап, айтып бергиле.

... Айланамда кыргыз жок болгондуктан кыйналар элем. 
Кудайдан тилим унутулуп, дилим бурулуп калбасын 
деп тилечїмїн. Жумалап ачка жїрсєм да, жулунбадым. 
Кошоматка кол куушурбадым. Алтын сатып, уурдабадым. 
Арымды сактадым. Абийиримди сатпадым. Чєнтєгїм жука 
болгону менен, кєкїрєгїм тунук болгонуна каниет кылдым. 
Карманган байлыгым тилим болгону їчїн єзїмдї єтє бай 
эсептечїмїн. Жанымда єзїм менен дайыма кошо жїрчї 
комуз кїїлєрїн угуп, аман калдым. Жалгыз экениме карабай  
тилимди сактайм деп, кудайдын куттуу кїнї єзїм менен 
єзїм сїйлєшчїмїн. Мынчалык жанга жагымдуу тилди мен 
эч жерден угу албадым.            

(Д. И.)





www.bizdin.kg



102

236. Ырды окуп, їндєшїїнїн уўгунун муундарындагы же уўгу 
менен мїчєлєрдєгї їндїїлєрдє учурарын айтып бергиле.

Жазгы таў 

               Аруу жел агып кєктємгє,
               Агарып жылдыз єчкєндє.
               Мєўгїдєн тїшкєн єзєндїн,
               Мєлт этти жашы чєптєргє.
 
               Агыш нур тарап аздан жай,
               Ачылып айыл барактай.
               Тарбаўдап чуркап келатат,
               Талааны бойлоп дарактар.
 
               Жєжєдєй алсыз, уяўда,
               Жєє келип бул таў туманда.
               Жєєлєсєў кулап кетчїдєй,
               Жєлєнїп турат тулаўда.
     (Ш. Д.)

237. Тємєнкї сєздєрдї жєндємєлєр боюнча жєндєп жазып 
чыккыла. Уўгуга карай мїчєлєрдєгї їндїїлєрдїн їндєшїї єзгєчє
лїктєрїн тїшїндїргїлє.

Ага, ийне, жумуш, жїк.

238. Берилген сєздєрдєгї їндїїлєрдїн кандайча ээрчишип 
єзгєрїїсїн тїшїндїргїлє.

Бєлєлєрїбїздїкїнє, тоолорубузга, досторубуздукуна, 
жаратылыштагы, китептерибизди, эмгектенгендерден, 
шаарыбызда, чогулуштарда, гїлдєрдїн, ырдагандардын.

239. Жалаў жоон жана жалаў ичке їндїї менен окшошуп 
єзгєргєн сєздєрдєн тапкыла.
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§ 48. Їнсїз тыбыштардын бєлїнїшї.
Алардын айтылышы жана жазылышы

• Їнсїз тыбыштарды айтканда, єпкєдєн чыгып келе 
жаткан аба ооз кєўдєйїнє келгенде, кандайдыр бир 
тоскоолдукка учурап, їн менен кошо шыбыш да пай
да болот.

• Мына ушул єзгєчєлїккє ылайык їнсїз тыбыштар 
жумшак жана каткалаў деп экиге бєлїнєт.

• б, в, г, д, ж, з тыбыштарын айтканда, їнгє караган
да шыбыш кєп катышат. Ошондуктан алар жумшак 
їнсїздєр деп аталат.

• л, й, м, н, ў, р тыбыштарын айтканда, шыбыш да, їн 
да катышат, бирок шыбышка караганда їн басымдуу
лук кылат. Бул єзгєчєлїккє ылайык алар уяў їн
сїздєргє кирет.

• Ал эми їн такыр катышпай, жалаў гана шыбыш ар
кылуу айтылган тыбыштар каткалаў їнсїздєр деп 
аталат. Ага к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ї тыбыштары 
кирет.

• Мындан тышкары, жумшак жана каткалаў їнсїздєр 
тїгєйлїї (бп, гк, вф, дт, зс) жана тїгєйсїз (х, ц, ї) 
болуп да бєлїнєт.

240. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сєздєрдєгї жумшак 
жана каткалаў їнсїздєрдїн бирибиринен болгон айырмачылыгын 
тїшїндїргїлє.

Булак

Айрым жерлерде жер алдынан суу агып чыгып ту
рат. Туптунук, муздак жана таза суу. Тїбїнєн таштары 
кєрїнїп турат. Муну элибизде булак дейт. Суу чыгып тур
ган жерди, «булактын кєзї» деп аташат. Булакты булгоо 
жарабайт. Анткени анын кєзї бїтєлїп, суу чыкпай соолуп 
калышы мїмкїн. Кээ бир булактарга адамдар сыйыны
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шат. Ал – мазар булак. Жер алдынан жылуу суу чыгышы 
да мїмкїн. Андай булактар дарылык касиетке ээ.

«Жер жана жаратылыш»

241. Тємєнкї сєздєрдєн тїгєйлїї жана тїгєйсїз їнсїздєрдї 
бєлїп жазгыла.

Туссуз, жыгаччы, кїчсїз, хирургдар, доклад, справка, 
авторучка, диван, офицер, паровоз, станция, абзац, келечек, 
максат.

242. Табышмакты окугула. Жумшак їнсїздєрдїн астын бир, 
каткалаў їнсїздєрдїн астын эки сызгыла.

  Мойну узун, бою пас,
  Жону менен боору таш.
  Баш, куйругу, тєрт бутун
  Катып алат тийсе кас?

243. Кєчїрїп жандырмагын тапкыла. Тїгєйлєш їнсїздєрдїн 
астын сызгыла.

Єсїп турат талаада
Жер урунуп келет кїї.
«Д» ордуна «Т» койсо,
Буюм чачка керектїї
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244. Окугула. Кєчїрїп, тїгєйлєш їнсїздєрдїн астын сызгыла.

1. Кєлмєнїн жээгинде жоондугу эки кулач келген зор 
терек єсїп турган. 2. Сагызган сактыгынан єлбєй, суктугу
нан єлєт. 3. Чабалекейдин баары теў кайкып учуп, чымын
чиркейлерди кантип кармарына таўдана карадым. 4. Коён 
аўдыдєўдї карабай, їймєктї кєздєй качып жєнєдї. 5. Аттар 
тердей берип їстїн бубак басып калган. 6. Канттай агарган 
кар бороон айдап келген калыбында жаркырап жатат.

245. Текстти окуп, белгиленген сєздєгї їнсїз тыбыштарга фо
нетикалык талдоо жїргїзгїлє.

Мага жайлоодогу эс алуу абдан жагат. Жыл сайын 
жайкы каникул убагында жайлоодо болом. Чоў ата, чоў 
энелерим мал багышат. Алар жайкысын жайлоого кєчїп 
барышат. Жайлоонун абасы таза, суулары тунук. Тоолор 
асман тирейт. Айлана кєк шиберге оронуп жатат. Жайлоо
до дайыма кымыз болот. Аны ичкенде суусунуў канат.

Їлгї:  Жайлоодогу 10 тамга 9 тыбыш.   
   Їнсїздєр: ж, й, л, д, г.
   жумшак їнсїздєр: ж, д, г.
   уяў їнсїздєр: й, л.
   каткалаў їнсїздєр: –
   тїгєйлїї їнсїздєр: д, г.
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? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Эмне їчїн їнсїздєрдї жумшак жана каткалаў деп эки
ге бєлєбїз?

2. Жумшак їнсїздєр кайсылар? Алар эмне їчїн жумшак?
3. Уяў їнсїздєр кайсылар? Алар эмне їчїн уяў?
4. Каткалаў їнсїздєр кандай жасалат? Ага кайсы тыбыш

тар кирет?
5. Тїгєйлїї жана тїгєйсїз їнсїздєр кайсылар? Ар бирине 

мисал келтиргиле.

§ 49. Алфавит, андагы тамгалардын аталышы.       
Алфавитте тамгалардын жайгашуу тартиби

?
Тамга деген эмне?
Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар?

• Тыбыштарды жазуу їчїн колдонулган белги тамга деп 
аталат. Аларды жазабыз жана кєрєбїз.

• Тамгалардын белгилїї тартипте салынган ирети алфа
вит деп аталат.

• Кыргыз тилинде тамгалардын иреттїї жайгашуусу кыр
гыз алфавити деп аталат. Кыргыз алфавитинде 36 тамга 
бар.

• Алфавиттеги ар бир тамга баш жана кичине, басма жана 
жазма тїрлєргє ээ. Булардын ичинен й, ў тамгаларынын,   
ъ (ажыратуу) жана ь (ичкертїї) белгилеринин гана баш 
тамгасы жок.

• Ар кандай сєздїктєр, тизмелер, китепканалардагы кар
точкалар алфавит тартиби менен тїзїлєт.
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14 23 4 1 13 10 14

12 6 13 6 28 6 12

17 12 23 23 28 23

21 1 2 1 12

2)

3)

4)

Ж ж же Р р эр Ы ы ы

З з зе С с эс ь ичкертїї
белгиси

И и и Т т те Э э э

Й й ий У у у Ю ю йу

К к ка Ї ї ї Я я йа

Тамга
лар

аталышы тамга
лар

аталышы тамга
лар

аталышы

А а а Л л эл Ф ф эф

Б  б бе М м эм Х х ха

В в ве Н н эн Ц ц це

Г г ге ў ыў Ч ч че

Д д де О о о Ш ш ша

Е е йе Є є є Ї ї ї

Ё ё йо П п пе ъ ажыратуу
белгиси

246. Кыргыз тилиндеги тамгаларды алфавит тартиби менен 
айтып бергиле.

247. Берилген номерлер боюнча алфавитте кайсы тамга жазыл
ганын таап, кандай сєз катылганын аныктагыла.

1)
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248. Тємєнкї сєздєрдї алфавит тартибине келтирип жазып 
чыккыла.

Ай, терек, ёлка, чие, таш бака, бала, апа, эне, ата, парта, 
булак, вагон, жийде, єрїк, кыш, жай, класс, мугалим, окуу
чу, калпак, кой, Нооруз.

249. Класстагы окуучулардын фамилияларын алфавит тартиби 
боюнча жазгыла.

250. Тємєнкї сєздєрдї алфавит тартибине келтиргиле.

Козу, бороон, токой, Аалы, Анар, балапан, сабак, 
жїгїртмє, тоо, Болот, ємїр, жашоо, жалбырак, шамал, 
жамгыр, курдаш, дос, кїз, тарых, кєл, сагызган, комуз, 
алма, Айтматов, белек, вагон, поезд, самолет, парта, ийне, 
лагерь, паровоз, Тилек, шар, Нарын, Омор, улак, їмїт, 
хор, чоор, элек, ясли, Ялта, Юра.

251. 1) Алфавиттеги экинчи, бешинчи, онунчу, он тєртїнчї, 
жыйырманчы, отузунчу тамганы атагыла.

2)  е, ё, ж, з, и, к тамгаларынан кийин  т, у, ї, ф, х 
тамгаларынан мурун келген тамгаларды атагыла.

252.  Берилген  сєздєрдї алфавит тартибине  келтирип жазып 
чыккыла.

Алиппе, анар, Адеми, аймак, кїчїк, кєк, короо, кара, 
кайчы, калемпир, темене, темир, така, тилек, транспорт, те
рек, турна, Жадыра.

§ 50.  Баш жана кичине тамгалар

• Алфавиттеги тамгалар баш жана кичине болуп экиге 
бєлїнєт.

• Энчилїї зат атоочтор жана ар бир жаўы сїйлємдїн би
ринчи сєзї баш тамга менен башталып жазылат.

• Эгер созулма їндїї менен башталса, анда окшош эки 
тамганын биринчиси гана баш тамга менен жазылат.
Мисалы:  Аалам, Уулум, Аалы ж. б.
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253. Єзїўєр билген шаарлардын аттарын алфавит тартибинде 
жазып чыккыла.

254. Єзїўєр билген акынжазуучулардын аттарын, фамилия
ларын жазгыла. Энчилїї аттар кандай жазылат?

255. Тємєнкї сєздєрдї катыштырып сїйлєм тїзгїлє. Андагы 
энчилїї аттардын кайсы затка тиешелїї экендигин айтып бергиле.

АлаТоо, ЫсыкКєл, «Манас» эпосу, Бишкек, Жеўижок, 
Касым Тыныстанов, Балыкчы, ЧолпонАта, ЖалалАбад, 
Кыргыз Республикасы, «Кыял» бирикмеси.

256. Текстти окугула. Энчилїї жана жалпы аттарды ата
гыла. Энчилїї аттарды кєчїрїп жазгыла.

Жапония – Кїн чыгыштагы кїнєстїї єлкє

Жапония – конституциялык монархия єкїм сїргєн 
чыгыштын, ал эле эмес, дїйнєнїн эў алдыўкы єнїккєн 
єлкєлєрїнїн бири. Єлкєнїн башында император турат. 
Бирок мамлекеттеги башкы бийлик єкмєт башчысынын 
колунда топтолгон. Жапония мамлекети Кюсю, Хонсю, 
Сикоку, Хоккайда аттуу чоў тєрт аралдан жана 6800 май
да аралчадан турат. Жапониянын борбору Токиодо 12 
миллионго чукул калк жашайт. Аянты – 377 915 чарчы 
километр. Жери тоолуу жана єрєєндїї келип, батбат жер 
титирєєлєр болуп турат. Климаты – нымдуу.

Мамлекеттик тили – жапон тили. Жазуусу 5000ге чу
кул иероглифтен (кандзи) турат. Жапондор сумону, дзю
дону, кендону жана бейсболду жактырышат.

«Да» журналы

257. Єзїўєр їч шаардын, їч кєчєнїн, їч айылкыштактын 
атын жазгыла.

Їлгї: Шаар: Бишкек шаары, …
  Кєчє:  Токтогул кєчєсї, ...
  Кыштак: АлаАрча кыштагы, ...
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258. Текстти окуп, кайсы сєздєр баш тамга менен жазыла 
турганын айтып бергиле. Сїйлємдїн бїткєн чегин аныктагыла.

Алыкул Осмонов

А. Осмонов 1915жылы туулган ал эрте жетим калып, 
балдар їйїндє чоўоёт ошол жер ага бир тууган їйїндєй се
зилет,  кийин балалык кїнїн эстеп, єзїнїн тарбиячысы гру
нья савельевнага арнап ыр жазган. Элине, жерине, айрыкча 
ЫсыкКєлгє арнап кєп чыгарма жазды.

А. Осмонов кыргыз адабиятындагы чебер котормочу
лар дан ал Грузиянын улуу акыны Ш. Руставелинин 
«Жол борс терисин жамынган баатыр» деген поэмасын, 
А. Пушкиндин «Евгений Онегинин», В. Шекспирдин «Отел
лосун», Г. Гейне, Ю. Лермонтовдун ырларын, Крыловдун 
тамсилдерин которгон.

§ 51. Муун, анын тїрлєрї. Сєздєрдї муунга ажыратуу

• Бир жолку дем чыгаруу менен айтылган бир же бир 
нече тыбыш муун деп аталат.

• Сєздє канча їндїї тыбыш болсо, ошончо муун болот.
 Їндїї тыбыштар єз алдынча туруп, муун тїзє алышат.

• Муун тїзїлїшїнє карай  ачык, жабык жана туюк муун 
болуп бєлїнєт. Їнсїздєр менен  башталып, їнсїз менен 
аяктаса – туюк муун. Жалаў їндїї тыбыштан турса, 
же їнсїз менен башталып, їндїї менен аяктаса – ачык 
муун.
Їндїї менен башталып, їнсїз менен аяктаса, жабык 
муун болот.

259. Сєздєрдї муунга ажыратып, дептериўерге жазгыла, кандай 
муун экенин айтып бергиле.

Апаке, жайлоо, кышкы, сабак, китеп, дарыгер, куруу
чу, мугалим, токой, бїркїт, жумуш, эмгек, булак, суу, 
єзєн, сатуучу, экскурсия, балык, карагай, достук.





www.bizdin.kg



111

260. Текстти окуп, сєздєрдї муунга ажыратып, кандай муун 
экенин аныктагыла.

Машина ээн жолдо куштай учуп бара жатты. Дїйнє 
чарк имерилип, баары  бизди утурлай жїгїрдї. Талтерек
тер саналбай, андан чыксак, ээн талаа, тоолор кошо жарыш
ты. Беттен арылдап шамал уруп турат. Жаш шыбак менен 
кызгалдактын жыты аўкып, абага толуп, биз кєкїрєк кере 
жутабыз.                             

(Ч. А.)                      

261. Кара тамга менен басылган сєздєрдї муунга ажыраткыла.

Кундуз деген кандай жаныбар?

Кундуз – териси баалуу жаныбар. 
Тїсї – кара кїрєў. Сууда жашайт. 
Кєбїн чє жардын кырын жакшы кєрєт. 
Сууда мыкты сїзєт, чумкуйт. Балык, 
бакалар менен тамактанат. Апрель 
айында 2–4 балалуу болот.

262. Бир муундуу жана кєп муундуу сєздєрдєн таап, алардын 
ар бири канча муундан, канча тыбыштан турганын тїшїндїргїлє.

   Їлгї:

   Бир муундуу сєздєр       Кєп муундуу сєздєр
   ат (эки тыбыштан)       Сабак (эки муундан)
   кат (їч тыбыштан)       Окуучу (їч муундан)
   танк (тєрт тыбыштан)       терезелер (тєрт муундан)   

263. Сєздєрдї кєчїрїп, катар келген їнсїздєрдї муунга ажы
раткыла.

Портфель, секретарь, банк, цирк, касса, перрон, би
лет, вокзал, поезд, космос, металл, баллон, телеграмма, 
грамматика, аппарат, ванна, комиссар, класс, цилиндр, 
курорт, жумуртка, концерт.









www.bizdin.kg



112

§ 52.  Интонация, анын оозеки жана
жазуу кептеги мааниси

• Интонация – оозеки кептеги тыным, бир аз токтолуу, 
пауза.

• Биздин кебибиз интонация аркылуу сїйлємдєргє ажы
ратылат.

• Интонация – сїйлємдї уюштурат жана аларды айтылуу 
максатына карай жай, суроолуу, илептїї жана буйрук 
сїйлємдєргє ажыратат.

• Сїйлєєчїнїн айтылып жаткан ойго карата болгон мами
лесин (ыраазы болгондук, кубангандык, какшык, єкїн
гєндїк, шылдыўдагандык, жек кєрїї, жактырбоо ж. б.) 
билдирет.

• Ойдун бїткєнї же бїтпєгєнї суроо жана бєлїп кєрсєтїї 
маанилеринде болот.

264. Сїйлємдєрдї окуп, аларда учураган интонациянын элемент
терин айтып бергиле.

1. Биринчи кар т¿шт¿. Тайганчыларга изине т¿ш¿п, т¿л
к¿н¿н азабын берч¿ сонор башталды. Б¿рк¿т салчулардын, 
куш салчулардын, аттын азабын берип, кереликечке чапкы
лап, кызыкка батчу, єлєрчє чарчачу учуру келди. (К. О.)

2. ...Эне¢ байкуш болсо, сен ушинтип ж¿ргєндє: «Ба
лам алда кандай болду экен?» – деп санаркап куурабайт 
беле... Д¿йнє, чиркин, алмайселмей оошуп отура турган 
неме. Акыр єлбєсє¢ сен бир к¿н¿ жетилип кетерси¢... Т¿н 
ичинде кєз¿ кургуру да кєрбєйт. Болбосо, тизе¢дин береги 
жерин б¿р¿п берет элем. Чокою¢ да суу... (М. Э.)

3. Уулумдун акыры бир к¿н¿ кєп катары аскерге кете
рин билип эле ж¿ргєм, ошентсе да, бул кабарды укканда, 
муундарым бошой т¿шт¿. (Ч. А.)

4. – Эмесе, Турумбекти билеси¢би?
– Билем. Кайсы Турумбек?
– Камканын баласычы?
– Ооба... ¯й¿ тетиги жакта.
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– Єз¿ барбы?
– Ким, Турумбекпи?
– Ооба, Турумбек.
– Жок, – деди эмнегедир жер карап.
– Ал єл¿п калган. (Т. С.)

265. Текстти окугула. Анда айтылган ой айтуучунун ички кан
дай сезими менен берилгенин тїшїндїргїлє.

Шире

Мемиреген тынчтыкта аарылар
дын ызылдаган ыры кулакка музы
кадай угулат. Мындай сонун учурда 
бир да кыбыраган жандык уюгунда 
калбай, шашыла сыртка чыккан сы
яктуу. Ар кимиси єз тїйшїгї менен 
алек. Жыпар жыт кєўїл кєтєрєт. 
Албетте, бул – гїлдєрдїн, ар кандай єсїмдїктєрдїн жытта
ры. Теребелге кєрк берген да, жанжаныбарга ырахат тар
туулаган да ушул гїлдєр. Карап турсаў кандай гана кооз 
гїлдєрдї кезиктирбейсиў! Биринбири жерибей, алар ара
лаш єскєн. Алар ошонусу менен кооз, ошонусу менен кєзгє 
сїйкїмдїї! Жаратылышта ар нерсенин єз ынагы да, єз ше
риги бар. Кєпєлєк менен аарылардын ынак досу – гїлдєр. 
Гїлсїз алардын кїнї да, жашоосу да жоктой.  

«Єсїмдїктєр дїйнєсїндє»

266. Текстти окуп, сїйлємдєрдїн чегин ажыраткыла жана ин
тонация болгон жерге кандай тыныш белги коюла турганын айтып 
бергиле.

Гїлкайыр

Жазгы таў таптаза атты чыгыш тарап нурданып келип 
улуу кїн жарк этти тїнкї жаан жууп кеткен жашыл да
рактар ого бетер кулпуруп гїлзар жыты анкый тїштї ал 
кїндєгї убагында туруп узун халаты менен ачык коридорго 
чыкты ак мєўгїсї жалтылдап аккан АлаТоонун заўкайган 
бийик имараттарга жетипжетпей сыдырым желге жумшак 
термелип шаарды чїмкєп калган коюу дарактарды карап 
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турду да ємїргє жашоо їрєнїн сепкен жаз кереметине таа
сирлене кєўїлї кєтєрїлє тїштї адам дїйнєсїн сулуулаган 
тазарткан жашарткан да єзїўсїў го жазым сенсиз таби
гат кооздугу болор беле мезгилдин гїлгїн курагы жаз сага 
теўдеш тїс кєркїнє жетер кєрк табылбайт го чиркин...

§ 53. Орфоэпия жана орфография жєнїндє тїшїнїк

Орфоэпиянын негизги эрежелери

• эки їндїїнїн ортосунда жана уяў їнсїздєр
дєн кийин келген б тыбышы жумшарып ай
тылат: кабар – кавар, айбан – айван.

• кыргыз тилиндеги б, в, г, д, ж тыбыштары 
сєз аягында колдонулбайт. Ошондуктан клуб, 
дуб  деген сєздєрдєгї б тыбышы п тыбышы
на, г тыбышы к тыбышына (митингмитинк), 
д тыбышы т тыбышына (завод – завот) єтїп 
айтылат. Жазууда буга жол берилет..

1. Уўгу 
сєздєрдї
туура ай
туу
эрежелери:

• Сєз аягындагы ч тыбышы с, т, ч тыбыштары 
менен башталган мїчєлєрдїн алдында ш ты
бышына єтєт: ачты // ашты, учта // ушта.

• биринчи сєз каткалаў менен аяктап, экинчи
си жумшак б тыбышы менен башталса, п ты
бышына єтїп айтылат: ат басты // ат пасты.

• к тыбышы менен бїткєн сєздєрдєн кийин 
їндїї менен башталган сєздєр жанаша ай
тылса, биринчи сєздїн аягындагы к тыбышы 
жумшарып г тыбышына єтїп айтылат: ак їй 
// аг їй, кєк ала // кєгала.

• Аягы н тыбышы менен бїткєн сєздєргє б, м 
тыбышы менен башталган сєздєр уланганда, 
н тыбышы м тыбышына єтїп айтылат. 

2. Мїчє 
улан ган 
сєздєрдї 
туура айтуу  
эрежелери:

3. Жана
ша турган 
сєздєрдї 
туура айтуу 
эрежелери:
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267. Тємєнкї сєздєрдї айтылышы боюнча кєчїрїп жазгыла.

Тору жорго, кара уй, кеч чыкты, чач тарак, аз чач, туз 
сал, он кой, ала карга, нанга, жыгаччы, кїчсїз, шарж.

268. Тємєнкї сєздєрдїн аягына їндїї менен башталган мїчє 
улап кєчїргїлє, алардын єзгєрїшїн, к, п тыбыштары кандай 
тыбыштарга єтїп айтыларын байкагыла.

Сабак, белек, кайык, китеп, илеп, чєп, эсеп, тїп, топ, 
жип, кєйнєк, жомок, кийик, кудук, тумак.

269. Жазылышы жана айтылышы боюнча айырмаланган сєз
дєрдєгї їндїїлєр жана їнсїздєрдїн айтылышына байланыштуу эре
желердин ар бирине єзїнчє мисал келтиргиле.

270. «Орфографиялык сєздїктєн» карап, эки тїрдїї жазылган 
сєздєрдїн кайсынысы туура болсо, ошону кєчїргїлє.

Кунажын – кунаажын, мелїїн – мээлїїн, ишарат – ишаа
рат, азоо – асоо, мїдєє – мїдє, мейиз – мейис, тамыз – тамгыз, 
кыраакы – кыракы, олуя – оолуя.

§ 54. Бир сєз ичинде к, п тыбыштарынын г, б 
тыбыштарына єзгєрїп айтылышы жана жазылышы

• Уўгунун аягындагы к, п тыбыштарынан кийин їндїї 
менен башталган мїчє жалганса, эки їндїїнїн орто
сунда к, п тыбыштары г, б тыбыштарына єтєт.
Мисалы: ак + ыш = агыш, кєк + ыш = кєгїш, топ + ым 
= тобум, сеп + її = себїї ж. б.

• Орус тилинен кирген сєздїн аягындагы б, 
в, г, д тыбыштары каткалаўдашып п, ф, к, 
т тыбыштарына єтєт: хирургдар // хирур
ктар, докладда // доклатта.

4. Орус 
тили
аркылуу 
кир ген
сєз дєрдї 
туура
ай туу 
эреже си
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• Эки їндїїнїн ортосундагы к, п тыбыштарынын жум
шарып г, б тыбышына єтїшї бир сєздїн ичинде гана 
болбостон, жанаша айтылган эки сєз арасында да бо
лот. Бирок буга жазууда жол берилбейт.
Мисалы:  

   жазылышы  айтылышы
   ак ала  аг ала
   жок эле  жог эле
   ала кел  ала гел
   кара кой  кара гой
   кеп ук   кеб ук    ж. б.

• Ошондой эле кээ бир башка сєздєрдє эки їндїїнїн ор
тосунда бул тыбыштар жумшарбай да калган учурлар 
кездешет. Мисалы: кек + ен = кекен, бек + и = беки ж. б.

271. Бул сєздєрдї катыштырып сїйлєм тїзгїлє жана алардын 
жазылышындагы єзгєчєлїктєрдї тїшїндїргїлє.

Тобун, китебин, калпы, алпы, электр тогу, кепке, хи
рург, геолог.

272. Эки їндїїнїн ортосунда к, п тыбыштары жумшарып 
айтылган сєздєрдєн тапкыла.

273. Аягы к, п тыбыштары менен бїткєн сєздєргє їндїї ты
быш менен башталган мїчє уланганда, ал тыбыштардын кайсы ты
быштарга єтїп айтыларын тїшїндїргїлє. Мисалдар келтиргиле.

274. К, п тыбыштары катышкан тємєнкї сєздєрдїн жазылы
шын тїшїндїргїлє.

Жээги, терегим, багы, агыш, кєгїш, тобум, тагын, мек
теби, кесиби, кєгї, калагы, кулагын, калпагы, колкабы, 
сабы ж. б.

§ 55. Кеп маданияты. Тїгєйлїї їнсїздєрдїн
айтылышы жана жазылышы

• Кеп агымында ар башка їнсїз тыбыштардын таасиринен 
бири экинчисине окшошуп єзгєрєт. Алар тємєнкїлєр:
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• Жанаша айтылган эки сєздє биринчи сєздїн аягындагы 
каткалаў їнсїзгє карай б тыбышы каткалаў п тыбышы
на єтїп айтылат, бирок жазууда жол берилбейт.

 Мисалы:
 жазылышы    айтылышы
 кєп бала     кєп пала
 таап бер    таап пер
 баш бак     баш пак ж. б.

• Жумшак їнсїз (л, р, ў, з) менен аяктаган сєздєн кийин, 
каткалаў к менен башталган сєз келсе, айтууда к тыбы
шы г тыбышына єтєт, бирок жазууда жол берилбейт.

 Мисалы:
 жазылышы    айтылышы
 эл келди     эл гелди
 ар кандай    ар гандай
 миў киши    миў гиши
 аз калды    аз галды

• Уўгунун аягындагы з тыбышы мїчєнїн башындагы 
каткалаўдар менен келгенде, каткалаў с тыбышына 
єтїп айтылат.

  Мисалы:
   сєз + сыз = сєссїз (орф. сєзсїз)
   туз + сыз = туссуз (орф. тузсуз)
   кыз + ча = кысча (орф. кызча)

• Уўгунун аягындагы ч тыбышы мїчєлєр уланганда, ш 
тыбышына єтїп айтылат, бирок жазууда жол берилбейт.

 жазылышы    айтылышы
 качты     кашты
 кечти     кешти
 жыгаччы    жыгашчы
 кеч чыкты    кеш чыкты

275. Тємєнкї сєздєрдї окуп, уўгу сєздєрдїн курамында эки 
їндїїнїн ортосунда к, п тыбыштары єзгєрїїсїз колдонула берерин 
тїшїндїр.

Жака, така, сака, чака, бака, жука, эки, капа, сепил, 
кепил, копол, сапан ж. б.
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276. Берилген сєздєрдї туура жазгыла. Кандай єзгєчєлїк бар 
экенин тїшїндїргїлє.

Клуп, герп, дуп, диалок, налок, маскарат, доклат, за
вот, эскис, синтес, княс.

277. Макалдарды окуп, д тыбышынын сєздєрдє кайсы орунда 
турарын айтып бергиле.

Жакшы тєєнїн мурду жарылбайт. Ден соолук – чоў 
байлык. Жамандыкты амандык жеўет. Жамандын жаны 
ардак. Дос кєтєрєт кєўїлдї, мал кєтєрєт єлїмдї.

§ 56. Фонетикалык талдоо

Фонетикалык талдоодо тємєнкї талаптар коюлат:
• сєздєрдїн муунга бєлїнїшї, муундун тїрїн аныктоо;
• сєздєгї тыбыш жана тамганын саны, алардын бириби

ринен болгон єзгєчєлїктєрї;
• тыбыштардын їндїї, їнсїз болуп бєлїнїшї;
• їндїїлєрдїн тилге, эринге, жаакка карай бєлїнїшї;
• їнсїздєр, алардын жумшак, уяў, каткалаў болуп бєлї

нїшї;
• тїгєйлїї жана тїгєйсїз їнсїздєр.

Їлгї: сабак деген сєздє эки муун (сабак) бар, бирин
чиси – ачык, экинчиси – туюк муун. Бул сєздє 5 тыбыш, 
5 тамга бар.

с – їнсїз, каткалаў, тїгєйлїї; 
а – їндїї, жоон, кеў, эринсиз, кыска;
б – їнсїз, жумшак, тїгєйлїї;
к – каткалаў їнсїз, тїгєйлїї.

278. Ырдагы кара тамга менен берилген сєздєрдї кєчїрїп, 
фонетикалык талдоо жїргїзгїлє. Ырдын маанисин айтып бергиле.

Айтылып кылымдарга сенин даўкыў.
Сакталып урпактарга ыйык салтыў.
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Баркталып башка журттун арасында,
Бар болсун! Аман болсун! Кыргыз калкым!
                                              (Р. Ж.)

279 а, б, о, у, ч, й, л тыбыштарына мїнєздємє бергиле.

280. Венндин диаграммасы боюнча тїшїндїр.

281. Окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Кара тамга менен берил
ген сєздєргє фонетикалык талдоо жїргїзгїлє.

Тил – туура жолду табуунун куралы. 2. Айтылган сєз –  
атылган ок. 3. Оройлук олуяга да жарашпайт. 4. Кєп тил 
билген – кєсємдїк. 5. Карынын сєзї – дары. 6. Адилет сєз 
ачуу. 7. Кєўїл – сєздїн сандыгы. 

282. Берилген сєздєрдєгї їндїї жана їнсїздєргє талдоо жїр
гїзгїлє.

АлаТоо, эмгек, адилет, булак, сый.

283. э, и, ы, к, т, п, р, м тыбыштарына мїнєздємє бергиле.

? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Жумшак їнсїздєргє кайсылар кирет? Эмне їчїн алар 
жумшак їнсїз деп аталат?

2. Уяў їнсїздєр кандай жасалат? Ага кайсылар кирет? 
Мисал келтиргиле.

3. Каткалаў їнсїздєргє кайсылар кирет? Эмне їчїн алар 
каткалаў їнсїз деп аталат?

4. Тїгєйлїї їнсїздєрдї атап, ар бирине мисал келтиргиле.
5. Орфография деген эмне? 
6. Орфоэпияны кандай тїшїнєсїў? Анын негизги эреже

лерин айтып бергиле.

каткалаў їнсїзокшоштугужумшак їнсїз
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§57. Лексика жана кеп маданияты.
Лексика жєнїндє тїшїнїк

284. Кєчїргїлє, алардын маанилерин тїшїндїргїлє. 

Сєз менен мамиле тїзїлєт. Сєз менен мамиле їзїлєт. 
Сєз менен акыйкат жол табат. Сєз менен арамдык кол са
лат. Сєз менен ар намыс ылганат. Сєз менен ак кагаз бул
ганат.

(Х. К.)

285. Ырды окуп, акындын сєз тууралуу ой жїгїртїїсїн тїшїн
дїргїлє. 

Сєз – кїчтїї. Сєз – жал. Сєз – ємїр.  
Сєз – душман. Сєз – азап. Сєз – єлїм.
Сєз менен:
Кїчсїздї мактап, кїчсїздї таптап
Жалганды жактап, жалааны актап,
Койсо да болот – калыстыкты тоноп
Айтылган сєз – атылган ок
Аны кайра алуу жок.
    (Т. Б.)

Лексиканы окутуучу тил
илиминин бир бєлїгї
– лексикология деп аталат

Тилдеги сєздєрдїн жыйынды
сы лексика деп аталат. Бул  
сєз грек тилинен алынган,  
бизче которгондо сєз дегенди  
бил  дирет.

Кыргыз тилиндеги сєздєр
дїн жый ындысы кыргыз 
лексикасы деп аталат.

Лексика
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§ 58. Сєздїн лексикалык жана грамматикалык 
маанилери

• Сєздїн жеке керт башына тиешелїї мааниси – лекси
калык маани деп аталат. Мисалы: мугалим – балдарды 
окутуп, тарбиялоону кесип кылган адам; стул – адам оту
рууга ылайыкталган буюм, орундук.

• Сєздїн грамматикалык маанисинде, ошол сєздїн грам
матикалык маанилери аныкталат.

• Мисалы: мугалим – зат атооч, жекелик сан, конкрет
тїї зат, атооч жєндємєдє, жалпы ат.

• Тилибизде грамматикалык да, лексикалык да мааниге ээ 
болбогон менен, го, жана, чейин, жєнїндє ж. б. сєздєр бар.

286. Тємєнкї сєздєрдїн лексикалык жана грамматикалык маа
нилерин тїшїндїргїлє. Аларды катыштырып сїйлєм тїзгїлє.

Жылуу, достук, китеп, келечек, эмгек, бакыт, сїй
кїмдїї ж. б.

287. Текстти окугула, кара тамга менен жазылган сєздєрдїн лек
сикалык жана грамматикалык маанисин тїшїндїргїлє.

Тил чоў мурас аталардан балага,
Єз тилиўе эч кайдыгер караба.
Єзгє тилди їйрєнє бер, а бирок
Тилиў, дилиў бизде болсун, садага.

Тилиў – тарых, тилиў – кїзгї дилиўе,
Кимдигиўе тилиў кїбє ириде.
Єз тилиўди кадыр тутуп, туу тутуп,
Єтїїў парз бу дїйнєдє, тирїїдє.

Ушул тилде баба Манас сїйлєгєн,
Баар издебейм, башка тилде сїйлєєдєн.
Єз элимден, єз тилимден сїйкїмдїї,
Касиетти кєрє албаймын дїйнєдєн.

        (Ї. А.)
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288. «Тїшїндїрмє сєздїктї» пайдаланып, учкуч, окуучуну, 
єзєн, алышты, биринчи, достук деген сєздєрдїн лексикалык жана 
грамматикалык маанисин жазгыла.

289. Медициналык жана спорттук терминдерге байланыштуу 
сєздєрдєн тапкыла.

290. Берилген сєздєрдї маанисине карай бєлїп жазгыла.

Актриса, философ, тергєєчї, драма, обончу, домбура, 
сот, гитара, акын, судья, ырчы, комуз, тїшїнїк, кїбє, 
арыз, актер, режиссер, гастрол, чечим, акт, єкїм, прото
кол, нота, комедия, прокурор.

Їлгї: искусствого тиешелїї сєздєр:
         юридикалык маанидеги сєздєр:

291. «Тїшїндїрмє сєздїктї» пайдаланып, тємєнкї сєздєрдїн 
лексикалык маанисин тїшїндїргїлє.

Адил, ажыдаар, єткїр, ырда, айда.

292. Текстти окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Асты сызылган 
сєздєрдїн лексикалык, грамматикалык маанилерин кєрсєткїлє.

Ат їстїнєн алышкан баатырлардын кагылышында тиз
гинди жыя кармап, ээрге бекем отуруп, їзєнгїнї чирене 
тээп, теминип жїрїї – кайраттуулукту билдирет. Ат їстїн
дєгї адамдын таянычы їзєўгї болгон. Кокустан їзєўгїдєн 
бут тайып кетсе, баатыр ооп тїшїп калган. Їзєўгїдєн бут 
тайыганда, ээрден да кєчїк кыйшайган. Жоокердин дарма
нынын кеткенин эл: «Їзєўгїдєн бут тайды, ээрден кєчїк 
кыйшайды», – деп сыпаттаган.

(Х. К.)

293. Сїйлємдєрдї окуп, кєз деген сєздїн кандай мааниде колдо
нулганын айтып бергиле.

Аны ызакїйїт бууду, кєзїнєн жашы сыгылды. (К. Ж.) 
2. Ийненин кєзїн баамдай албай, учукту улам оозуна сала 
берди. (К. Ж) 3. Терезенин кєзїнє эскиуску чїпїрєктї 
тыгындап салган. 4. Мына, айланайын, куржундун эки 
кєзїн толтура буудай алып келдик. (К. Ж) 5. Анын эсине 
кызыл кєз шакек тїштї. 6. Асманды булут каптап, кїн
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дїн кєзїн калкалады. 7. Кулпунун кєзїн таппай убаралан
дым. 8. Тутам бел, кєзї чырак, чырайы кїл, оймок ооз, он 
жетиге толгон жашы. (Ж. М.)

294. Кєп маанилїї жана бир маанилїї сєздєрдї бєлїп жазгыла.

Араа, кол, кїн, балаты, жибек, жамгыр, карек, аркан, 
баш, алма, аркак, катар, балык, тер.

295. «Тїшїндїрмє сєздїктї» колдонуу менен тил, жылуу, кєз, 
ок деген сєздєрдїн маанилерин толук жазгыла.

§ 59.  Бир маанилїї жана кєп маанилїї сєздєр

• Эгерде сєздєр бир маанини гана билдирсе, бир маанилїї 
сєздєр деп аталат. Мисалы: китеп, анделек, араа, бала-
ты, балык ж. б.

• Бир эле сєздїн бир нече маанилерди билдириши сєздєр
дїн кєп маанилїїлїгї деп аталат.

• Кєрїнїш деген сєздїн маанилерин байкап кєрєлї:
1) Бир нерсенин кєзгє урунган жалпы белгилери, сырт
кы келбети, тїрї, турпаты. 2) Драмалык чыгарманын 
бир бєлїгї (биринчи кєрїнїш). 3) Абал, жагдай (иштин 
кєрїнїшї). 4) Кубулуш (шамал, жаратылыш кєрїнїшї).

• Мисалдарда кєрїнїп тургандай жаўы мааниге ээ болгон 
сєздєр ошол сєздєрдїн мурунку маанилерин сактоо ме
нен сєздєрдїн кєп маанилїїлїгїн пайда кылды.

296. Берилген сєздєрдїн маанилерин аныктагыла.

Тер, от, сан, май, жаа, кєк, той, жарык, ой, бак.
Їлгї: Тер. 1. Чогултуу, жыйноо, иргеп алып таштоо.
     2. Арип терїї, тамга терїї.
     3. Маўдай тер.

297. Баш деген сєзгє байланыштуу келип чыккан маанилерди 
айтып бергиле.

Тїнкї сыдырым желге шыўга теректин башы акырын 
гана шуулдайт. (Т. К.) Ал кїнї кыргыз уруусу аза кїтїп, 
эл атасы, журт энеси, сан колдун башчысы Кїлчє баатыр
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дын сєєгїн жерге бергени жаткан. (Ч. А.) Биздин жерде 
кыргыздын сєєгї да калбасын! – деп єлїктєрдї жар башы
нан єзєнгє кулатты. (Ч. А.) Уркуя калыў буудайды аралап 
кетип баратат. Буудайдын башын алаканы менен сылай ба
сат. (Н. Б.)

298. Бир маанилїї сєздєрдї єзїнчє, кєп маанилїї сєздєрдї 
єзїнчє бєлїп кєрсєткїлє. Кєп маанилїї сєздєрдїн кандай мааниде 
колдонулганын тїшїндїргїлє.

Айтыш, айып, аска, Аким, айыпкер, аксакал, аары, 
жамгыр, балык, кєз.

§ 60. Сєздїн тике жана єтмє маанилери

 Бир маанилїї сєздєр тике мааниде колдонулат. Мисалы: 
Алма, єрїк гїлдєгєнї аарылардын тынымы жок. Мында 
аары деген сєз дайыма тике мааниде гана айтылат.

• Єтмє маани кєп маанилїїлїктїн бир кєрїнїшї болуп 
саналат.

• Сєздїн тике маанисинен улам пайда болгон жаўы маа
ни тилде дайыма колдонулуп, калыптанганда гана єтмє 
маани тїзєт.

• Сєздєр тїз мааниде жана єтмє мааниде колдонулат. Нер
селерге, кыймыларакетке тике багытталган жана алар
ды билдире турган сєздїн лексикалык мааниси тике маа
ни деп аталат. Мисалы: алтын деген сєздїн тїз маани
си – кымбат баалуу, сары тїстїї жалтырак металл, 
химиялык элемент.

Алтын, кїмїш эшилген кендериў бар, Ала-Тоо. 
Алтын чирибейт, акыл азбайт.
• Сєздїн тике маанисинен башка нерсени, кубулушту 

образдуу, эмоциялуу жана кєркєм туюнтуу їчїн колдо
нулган маани єтмє маани деп аталат. Ушул эле алтын 
деген сєз – кымбат баалуу, сонун, жакшы, жакшына
кай деген єтмє мааниде колдонулат. Мисалы: Ала-Тоо, 
жериў алтын, биле элек элиў баркыў (А. Т.).
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Алтын билим єнєрдїн, сїтїн берген – мугалим.
Єткєн алтын жаштыкты, эскерип обон салалык.
           (Жеўижок)

299. Тємєнкї сїйлємдєрдї окуп, карек деген сєздїн кандай маа
нилерде колдонулгандыгын тїшїндїргїлє.

Кєкєлєгєн ай, кєкїрєккє дем берип,
Кыргый тїшкєн карегине эм берип.   (Т. К.)

Кєздїн кареги кєрїнбєй, агы аўтарыла тїштї. 
Кагылайын каректи, аманэсен кєрємбї?   (К. Ж.)

300. Ырды окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Кара тамга менен 
берилген сєздєрдїн тике жана єтмє маанилерин аныктагыла.

Аргымак жаны кайрылса, 
Арман эмей эмине.
Артында туяк калбаса,
Арман эмей эмине
Тобурчак жаны айрылса,
Арман эмей эмине.
Єзїўдєн туяк болбосо, 
Кїйїт эмей эмине.                    

       (Жеўижок)

301. «Тїшїндїрмє сєздїктї» пайдалануу менен дасторкон, кагаз, 
жїк, чайнек деген сєздєрдїн маанилерин тапкыла.

302. Сїйлємдєрдї окуп, кєп маанилїї сєздєрдї тапкыла. 
Алардын кандай мааниде колдонулганын айтып бергиле.

1. Зуннахундун єлбєгєн жаны калган. (К. Ж.) 2. Кєчєдє 
кыбыр эткен жан жок. (Ч. А.) 3. Кайсы жериў ооруса, жа
ныў ошол жерде. 

? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор:

1. Кєп маанилїї жана бир маанилїї сєздєргє мисал кел
тиргиле. Эмне їчїн кєп маанилїї деп аталат?

2. Сєздїн тике жана єтмє маанилерин кандай тїшїнєсїўєр? 
Мисал келтиргиле.
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3. Кєп маанилїї сєздєр кандай жолдор менен жасалат?
4. Сєздїн лексикалык мааниси деген эмне?
5. Сєздїн грамматикалык мааниси дегенди кандай тїшї

нєсїўєр? Мисал келтиргиле.

§ 61. Сєздїн эмоционалдык мааниси

Айрым сєздєр адамдын ички сезимин билдирет. Алар тємєн
кїдєй эмоционалдык маанилерде айтылат:
1. Кубануу, ырахаттануу, ыраазы болуу, сїйїнїї    
мааниси:
 Бах, чиркин, биздин кїндєр кандай таттуу!
 Бїгїнкїдєн эртеўкиси ырахаттуу! (А. О.)
2. Єкїнїї, кайгыруу, кейїї, ачуулануу мааниси:
Эх, эмнесин айтайын, кесепеттїї согуш нечендердин 
кендирин кыйды, атаганат, Жайнагым аман турганда 
не деген адам болор эле! (Ч. А.)

303. Тексттерди кєркєм окугула жана эмоционалдык кандай 
мааниде айтылганын байкагыла.

1. Баткенде єтє сейрек кездешїїчї «Айгїл» деген кооз 
гїл єсєт. Баткендин єрїкзарын элестетип кєўїлїў кєтєрїлє 
тїшєт. Бах! Єрїгїнїн даамычы, жїзїмї, пахтасычы! Пай
пай! Табигаттын берген белегин карачы!

Суктанып, ырахат алып отуруп, жїрєгїў зырп дей тїшєт. 
Ал каргашалуу Баткен окуясы. Элижерин сактоодо эчен 
азаматтарыбыз курман болду. Аттиў дїйнє! «Кайра келем» 
деп кеткен жаш  жигиттерибиз кайрылып келбей, шейит ке
тишти. Баткенде курман болгондордун эрдигин эч ким, эч ка
чан унутпайт!

1абзацтагы берилген эмоционалдык маани менен 
2абзацта берилген эмоционалдык мааниде кандай 
айырмачылык бар?

2. Экинчи сабакка жаўы эле киргенде, дїкєнчї аял класс
ка кирип келди. Ыйлап алыптыр, ыйлап жатып кєзї шишип 
бїтїптїр.
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– Айланып кетейин, кїчїктєрїм, акча кєрдїўєрбї? Мен 
кургур дїкєндїн бїт акчасын азыр эле жоготуп жибердим. 
Айланайындарым, силер баарыўар эле бєжїрєп мектепке ке
латпадыўар беле. Айткылачы, сїйїнчїсїнє эмне кааласаўар 
сатып берейин. Айланып кетейиндер!

(С. Р.)

304. Тексттин интонациясына кєўїл бургула жана кандай эмо
ционалдык маани бар экенин тїшїндїргїлє. Жазуудагы жана оозеки 
кептеги єзгєчєлїктєрїн айтып бергиле.

Кєрєйїн деген кєз желкеде, кулак чокуда, єпкє єз ор
дунан кетип, жїрєк жамбаштан орун алды. Унутпай жїр
гїн, балам! Сага деген батамды эсиўе салам! Башыўдан 
балекет кетпесин, этегиў толорсугуўа жетпесин, сокуну 
минип, сокбилекти камчыланып, ичериўе тамак таппай, 
куураган сєєктї кемиргин!            

«Курманбек» 

305. Сїйлємдєрдї кєчїрїп, эмоционалдык мааниде айтыл
ган сєздєрдї таап, кандай сезимде берилгенин айтып бергиле. Интона
циясына кєўїл бургула.

Пайпай! ЫсыкКєлдїн кєрїнїшї кандай керемет! Та
бигаттын тартуулаган белегин карачы!

– Тилиўден айланайын сенин! – Сейде жїрєгї элжиреп 
кетип, анын кєзїнєн, маўдайынан єптї. Уюўар туусун, 
айланайын, анан жейбиз. Бєбєгїў да жейт, тиши чыгып 
калбадыбы! (Ч. А.)

– Ыйлаба, кагылайын, мен тим эле, – деп акырын 
гана дабышын чыгарды. Атасынын мындай алсыз, акы
рын сїйлєшїн бала биринчи укту. Анын тєгїлгєн жашын 
кїтпєгєн жерден кєрдї. (А. Т.)

306. Эмоционалдык сезимди билдирген сєздєрдї катыштырып 
сїйлємдєрдї тїзгїлє жана кандай мааниде колдонулганын айтып 
бергиле.
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§ 62. Синонимдер

М: Эгер, эгер, эгерде…
Ылдый менен тємєнгє,
Даяр менен беленге,
Єлчєм менен ченемге,
Барал менен кемелге
Чуўкур менен тереўге
Жарга менен кемерге,
Эндїї менен кененге,
Далайдалай ушундай,
Жана менен мененге,
Ырлар арнап узартсак,
Эмне болот дегенде,
Бар болгону бул оюн
Маанилеш сєздєр – синоним.      

 «Балдар адабияты»

307. Тємєнкї сєздєрдїн синонимдик тїгєйлєрїн таап жазгыла 
жана маанилерин тїшїндїргїлє.

Акыл, кєгїчкєн, кант, шаар, баатыр, кооз, мактанчаак, 
сїйлє, тез, айлан, бет, даўк, жумуш.

• Айтылышы ар 
башка, бирок 
мааниси бирдей 
болот.

Синонимдердин белгилери

• ар кандай тыбыштык тїзїлїштє болсо да‚ жалпы бир 
тїшїнїктї берет;

• синоним сєздєр бирдей сєз тїркїмїнє тиешелїї болот;
• бирдей сїйлєм мїчєсїнїн милдетин аткарат.

• Синоним деген 
сєз грек тилиндеги 
«sinonimos» (маа
ниси бирдей) деген 
сєздєн алынган.

• М: адам – киши 
ку бан – сїйїн
асман – кєк ж. б.

Синонимдер
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308. Окугула. Тїшїнгєнїўєрдї айтып бергиле. Кара тамга ме
нен басылган сєздєргє синоним тапкыла. 

Асмандан ай козголуп жарылганбы?
Суу басып жердин бети тарылганбы?
Болбосо кїн нєшєрлєп жер жїзїнє
Учкунун жанга чачкан чагылганбы?
Кїн тїшїп, бардык адам кысылганбы
Эт жїрєк адамзаттан бузулганбы?
Болбосо бардык санаа бир кошулуп
Сан мээге жалгыз собол сызылганбы?
     (А. Т.)

309. «Сєздїктї» пайдаланып, тємєнкї сєздєрдїн синонимдерин 
тапкыла.

Кєч, кєр, жер, маал, апта, кесел, жєєлє, маани, ай
кын, жыйналыш, булгаары, кеў.

310. Тємєнкї синонимдердин маанилерин айтып бергиле жана 
аларды катыштырып сїйлєм тїзгїлє.

Чек – мара, муў – кайгы – капа – бук – санаа, мурун
ку – илгерки, кенже – кичїї, ири – зор – чоў, аз – кем, 
асыл – кымбат, тїс – єў – чырай – жїз, казык – мамы, иш – 
жумуш, теўсел – термел, чайка – чайпа, шак – бутак.

311. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сєздєрдїн си
нонимдерин тапкыла. 

Кадимки бака жалбырактын дарылык касиети адамдар-
га илгертен белгилїї. Ромашка жєтєлдєн айыктырат. Ва
лериан чєбїнїн тамырынан кишини эсине келтирїїчї дары 
жасалат.  

312. Тємєнкї синонимдер кандай мїчєлєр менен жасалганын 
айтып бергиле. 

Тынчтык – тынччылык, жаштык – жашчылык, адеп
сиз – бейадеп, капарсыз – бейкапар, жїргїнчї – жолоочу, 
калпычы – жалганчы, зордук – зомбулук, ооздук – суу
лук, далдала – калкала.
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313. Ырды окуп, маанисин айтып бергиле. Кара тамга менен 
берилген сєздєрдїн синонимдерин тапкыла.

Улутуўдун уулу болуп,
Улайм десеў учугун
Єзгєлєрдєн калып калбай
Єссїн десеў тукумуў
Эне тилге толук бойдон
Берїї керек укугун.    (Э. И.)

§ 63. Омонимдер

314. Тємєнкї омонимдердин маанилерин тапкыла.

Ат, бєлє, кес, жем, сын, аз, кєк, кєч, май, март, шак, 
турак, конок, кан, казык, ток.

315  Окуп, асты сызылган сєздєрдїн кєп маанилїї сєз же омоним 
экенин аныктап, алардын айырмачылыгын тїшїндїргїлє.

Жемиш багы, иштин жемиши; жеўил таш, иш жеўил, 
жараты жеўил, душмандан жеўил; оў жак, от жак, туу
ганга жак.

316. Сїйлємдєрдї окуп, омонимдерди тапкыла жана маанисин 
айтып бергиле.

Балалуу їй – базар, баласыз їй – мазар. 2. Бекерчиден 
безе кач. 3. Бир їйдїн жарыгы бир їйгє тийбейт. 4. Алты
мыш менен жетимиш – абышканын курагы. 

• Айрым омонимдер бир
дей сєз тїркїмдєрїнє‚ 
айрымдары ар башка сєз 
тїркїмдєрїнє тиешелїї 
болот.

Омонимдер

• Тыбыштык тїзїлїшї ок
шош бирок маанилери ар 
башка сєздєр. Грек тилин
деги homas (бирдей)‚ onot 
(ат) деген сєздєн алынган.
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317. Сїйлємдє белгиленген сєздєрдїн маанисин тїшїндїргїлє. 
Сїйлємдєгї аткарган кызматын аныктагыла.

1. Ал олуялар бар экенине ишенчї эмес. 2. Бир сом 
берсем уят, їч сом ал дейин. 3. Жерди тоў каптады. 4. Кїн 
караган суукка тоўот. 5. Ой – сєздїн сандыгы. 6. Ой да, 
тоо да, бїт карга чулганган. 7. Ой, сен кайдасыў?

318. Омонимдер жана кєп маанилїї сєздєргє мисал  келтирип,  
окшоштугун жана айырмасын айтып бергиле.

§ 64. Антонимдер

• Карамакаршы мааниде айтылган сєздєр антоним деп ата
лат. Ал грек тилинин anti (каршы) жана onata (ат) деген 
сєзїнєн алынган.

• Антонимдер єз ара ар башка уўгулуу жана бирдей уўгу
луу болуп экиге бєлїнєт. Мисалы: ар башка уўгулуу ан
тонимдер: кїн–тїн, катуу–жумшак, ач–ток, батыш–
чыгыш, кеў–тар, баатыр–коркок, калп–чын, бирдей 
уўгулуу антонимдер: абийирдїї–абийирсиз, адептїї–
адепсиз, алдуу–алсыз, бейкїнєє–кїнєєлїї, бейтааныш–
тааныш, нааразы–ыраазы.

319. Ырды окуп, антонимдерди тапкыла. Антонимдердин кайсы 
тїрї экенин айтып бергиле.

Кїн менен тїн сыяктуу,
Кээде кара, кээде аппак,
Кээде турмуш уу берет,
Ачуусуна караба.
Кээде турмуш кант берет,
Таттуусуна караба.  
        (А. О.)

320. Сїйлємдєрдї окуп, кара тамга менен берилген сєздєрдїн 
маанилерин аныктагыла.

1. Сыртында кырк градус аяз болуп, бирок ичинде кєй
нєкчєн жїрє беришет. 2. Суу сєєк какшатып муздак эмес, 
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дымыктырып ысык экен. 3. Берген март эмес, алган март. 
4. Жакшылык кылсаў, жамандык ойлонот. 5. Кыш татаал 
болсо да, жазгы сууктан сактасын. 6. Этегинен кїн чыкса, 
тєрїндє али таў ата элек.

321. Тємєнкї сєздєргє карамакаршы маанидеги сєздєрдї таап 
жазгыла.

Бай, жашырын, ачык, улуу, таза, кий, нааразы, ары, 
бар, асты.

322. Антонимдерди катыштырып, сїйлємдєрдї тїзгїлє.

Бїтїн  сынык, жалкы  эгиз, жеўил  оор, ачык  бїр
кєк, акырын  катуу, ачык  кїўїрт.

323. Окуп антонимдерди тапкыла, маанисин айтып бергиле.

Жаман адам белгиси, єз камы їчїн жїгїрєт, жакшы 
адам белгиси, эл камы їчїн кїйїнєт. Келеринде дїнїйє бу
лутсуз тийген кїндєйсїў, кетериўде дїнїйє булут баскан 
тїндєйсїў. Тууганына батпаган, душманына жалынат.

                        Бири кургак, бири суу,
                        Бири ширин, бири уу.
                        Бири бийик, бири пас,
                        Бири кары, бири жаш.
                        Бири салкын, бири дем,
                        Бири ашык, бири кем
                        Оўтетири бул дїйнєў…

       «Келкел»

? Єзїнєзї текшерїї їчїн суроолор

1. Омонимдердин кєп маанилїї сєздєрдєн айырмачылыгы 
эмнеде? Мисал келтиргиле.

2. Омонимдердин кєп маанилїї сєздєр менен окшоштугу 
эмнеде? 

3. Синонимдердин кандай белгилери бар?
4. Антонимдерге мисал келтиргиле. Анын кандай тїрлєрї 

бар?
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Кеп маданияты боюнча машыгуу иштери 

324. Текстти окуп, сєздєрдїн єтмє мааниде, тїз мааниде кол
донулганын айтып бергиле.

Маўдайы жазы, башы кууш,
Бар боюнда турат тууш.
Кочкор тумшук, коён кирпик,
Кєркї калча, кєзї тик.
Жалаяк ооз, жар кабак,
Жаагы жазы, ээги узун,
Эрди калыў, кєзї їўкїр,
Жолборс моюн жоон билек,
Соорусу калыў, таш жїрєк,
Жылма кабак, жылдыз кєз.
Бєрї кулак, жолборс тєш,
Бєлєкчє тїрї бар экен…                 

                  «Манас»

325. Тємєндєгї синонимдик катарлардын тизмесин уланткыла. 
Ар бир синонимге ылайык мисалдар келтиргиле. Маанилерин єз ара 
салыштыргыла.

1. Аалам, дїйнє, жер жїзї, дїйнє жїзї…
2. Маанилїї, маўыздуу, мазмундуу…
3. Тез, ылдам, дароо, бат…
4. Абийирдїї, кадырлуу, беделдїї, барктуу…
5. Тезде, ылдамда, ыкчамда, чамда…

326. Сїйлємдєрдї окуп, антонимдерди тапкыла.

Тїн уйкусу, кїн тынымы жок, качан болсо ээрден тїш
пєй жїргєнї жїргєн («Гїлсарат»). Субанкул экєєбїздїн 
ушул талаада кошулуп, жыйырма эки жыл ушул жерде 
таман акы, маўдай терибиз менен агарыпкєгєрїп, бирге 
ємїр сїргєнбїз («Саманчынын жолу»).

Ємїр деген – жарык кїн,
Ємїр деген – кара тїн.
Ємїр – жандын їмїтї,
Єлїм – жандын кїйїтї.
       «Ємїр»
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327. Элдик макал, ылакаптарда кандай маанилер камтылган? 
Єзїўєр да билгениўерди айтып бергиле.

Билимдїїгє дїйнє жарык,
Билимсиздин кїнї карып.     

Жакшы деген бир атты жууса кетпейт,
Жаман деген  бир атты кууса кетпейт.
Акылдуу – ойлоп, тїгєйїнє айтат,
Акылсыз – чалабула билгенин айтат.

§ 65. Лексикалык талдоо

• Талданып жаткан сєздїн лексикалык маанисин аныктоо;

• Кєп маанилїї сєзбї же бир маанилїїбї? Эгер кєп маа
нилїї сєз болсо, ар бир маанисине мисал келтирїї;

• Сєздїн синонимдерин, антонимдерин жана омонимде
рин табуу.

328. Кєчїрїп жазып, кара тамга менен берилген сєздєргє 
лексикалык талдоо жїргїзгїлє.

Ємїр – китеп, барактарын,
Кылым бою окугун.
Тапкан адам, таалайлуу адам,
Рахатын окуунун.

                                                  Жами 

Їлгї: Ємїр – зат атооч, адамдын жаралгандан кєзї єткєн
гє чейинки жашоосу, синоними – жашоо, антоними – єлїм.

329. Кєп маанилїї сєздєргє мисал келтиргиле жана маанилерин 
тїшїндїргїлє.

330. Кара тамгалар менен терилген сєздєрдїн маанилерин 
айтып бергиле.

1. Жаа, жаа, жамгырым, жумшарт жердин тамырын. (А. О.)









www.bizdin.kg



135

2. Жаа атууга ыктуусуў, Тєштїк,
Мергендик жакка шыктуусуў, Тєштїк.

3. Берген март эмес, алган март. (Макал)

4. Март айы болсо да, азыр бул жерде жаз белгиси жок. 
(Т. К.) 5. Ошол кезде Танабай жылкычы болуп, тоого кєчтї. 
6. Кєч байсалдуу болсун, конуш жайлуу болсун! (Ч. А.)

331. Берилген сєздєрдїн синонимдерин таап жазгыла.

Адам, акыл, кооз, сїйлє, сїйїн, ылдам, жумуш, даўк, 
кайгы, курбу, даамдуу, булганыч, мугалим.

332. Антоним сєздєрдї катыштырып сїйлємдєрдї тїзгїлє жана 
аларга лексикалык талдоо жїргїзгїлє.

Кубаныч  єкїнїч, жай  кыш, жаштык  карылык, 
оў  терс, узун  кыска, жогору  тємєн, эрте  кеч, 
ылдам  жай.
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III  Ч Е Й Р Е К

СЄЗ ЖАСОО, СЄЗДЇН КУРАМЫ 
ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 66. Сєздїн курамы – уўгу жана мїчє,

алардын мїнєздїї белгилери

Уўгуга уланган, єз
алдынча турганда

маани бербеген бєлїгї

• єз алдынча турганда, 
эч маанини бербейт 
жана колдонулбайт; 

• уўгунун аягындагы 
їндїї же їнсїз
тыбыштарга карай 
єзгєрєт;

• уўгуга уланганда 
гана лексикалык
мааниге ээ болот.

уўгу

Сєздїн маани берип
турган эў кичине 

бєлїгї 

• єз алдынча туруп, бир 
маанини билдирет; 

• башка сєздєрдїн
жасалышына негиз 
болот;

• тыбыштык жактан 
єзгєрїїгє учурабаган 
туруктуу бєлїк. 

Сєздїн курамы 

мїчє
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333. Текстти окуп, кара тамгалар менен терилген сєздєрдї уўгу, 
мїчєгє ажыраткыла.

Ар бир адамдын с¿й¿кт¿¿ ташы болот. Мен балык 
жылдызында тєрєлгєнд¿ктєн, бермет – менин ташым. Эм-
негедир койду сойгондо, кєз¿н¿н агын берметке окшошту-
рам, анын кєз менен да байланышы болсо керек. Илгер-
теден акак топчу, бермет шуру байлыктын белгиси болуп 
келген. Менин тун кызымдын аты – Бермет. Ар бир музы-
канттын, ар бир композитордун т¿с¿ болот. Мен ак т¿скє, 
ак берметке жакынмын. (Д. Ж.)

334. Накыл сєздєрд¿ окуп, маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лє жана бел-
гиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

 1. Жагымдуу сєзд¿ д¿лєй да жакшы угат. 2. Мак-
танчаактын оозу толтура жел. 3. Тилин тиштенген башын 
сактайт. 4. Чындык сєзд¿н душманы кєп. 5. Акмакка ал-
тын сєзд¿н да баркы жок. 6. Акылмандар канча болсо, 
ой-пикирлер ошончо. 7. Калпычынын тили кыска. (Х. К.)

335. Сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. У¢гунун жана м¿чєн¿н 
белгилерин айтып бергиле.

Сєзмєр, учкуч, китепкана, арабачы, кыргызча, сууса, 
атасы, тоолук, ¿йдєй, тузда, ¿йд¿н, энелер, с¿ткор, кызмат-
кер, кєлд¿н, катчы, шаарга.

336. С¿йлємдєрд¿ окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє 
ажыраткыла. Маанисин айтып бергиле.

Акылдуу адамдар ¿ч¿н достуктан ыйык нерсе жок. Дос-
тук адилетт¿¿ болуусу зарыл. Жакшылыкты кааласа¢, бак-
тылуу болгону¢да дагы жоро-жолдош арттырууга тырыш-
кын. 

Арийне, де¢из толкуп-ташыса дагы дарыя суусуна 
муктаж эмеспи. 

Чо¢ дарак єзгєлєргє сая берет, єз¿ болсо дайыма аптап-
та сызгырылат, ошону менен бирге ал єз¿ ¿ч¿н эмес, башка 
бирєєлєрд¿н зарыл муктаждыктары ¿ч¿н мємє берет.

«Ой г¿лдºр¿»
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337. Тємєнк¿ сєздєрд¿ катыштырып с¿йлємдєр т¿зг¿лє жана 
аларды у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

Билим, бекерчи, айтыш, апалар, дарыкана, максатым, 
келечекти, табигаттын, кооздук.

§ 67. Мїчєнїн маанисине карай бєлїнїшї.
Сєз жасоочу жана сєз єзгєртїїчї мїчєлєр

• Мїчєлєр уўгуга улангандан кийин айрымдары жаўы сєз 
жасап, уўгунун лексикалык маанисин єзгєртсє, айрымда-
рында андай єзгєчєлїк болбойт. Ушуга ылайык мїчєлєр 
сєз єзгєртїїчї жана сєз жасоочу деп экиге бєлїнєт.

• Сєз жасоочу мїчєлєр уўгуга улангандан кийин, анын лек-
сикалык маанисин єзгєртїп, жаўы маанидеги сєз жа-
сайт.

Мисалы: дары + кана = дарыкана, мал + чы = малчы. 
дары: адамдар ооруганда иче турган зат; 
дарыкана: дарылар сакталуучу жай.

Демек, -кана мїчєсї уўгуга уланып, анын лексикалык 
маанисин єзгєртїп, жаўы сєз жасады. Ошондуктан бул 
мїчє сєз жасоочу мїчє деп аталат.

• Сєз єзгєртїїчї мїчєлєр уўгунун лексикалык маанисин єз-
гєртпєйт, жаўы маанидеги сєз да жасабайт, жєн гана ошол 
сєздїн ар тїрдїї формасын пайда кылат.

Мисалы: китеп + ти = китепти, мугалим + ге = муга-
лимге. 

Мугалим: балдарды окутуп-тарбиялоону кесип 
кылган адамдар;
мугалимге: ошол эле кесипте иштеген адамдар.        

Демек, сєз єзгєртїїчї мїчєлєр ошол эле сєздїн ар тїр-
дїї формасын пайда кылат, жаўы сєз жасабайт. Сєз 
єзгєртїїчї мїчєлєргє жєндємє, жак, таандык мїчєлєр 
кирет.
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-га: шаарга, айга
-ны: баланы, эмгекти
-да: сууда, тоодо, їйдє
-ы: аты, малы, їйї
-сы: энеси, апасы, эжеси
-ныкы: аныкы, меники

338. Текстти окуп, алды сызылган сєздєрдї уўгу, мїчєгє 
ажыраткыла.

Жаратылыш – бизди курчап турган д¿йнє. Бирок биз 
дайым эле табияттын сырларын, кооздугун байкай бербей-
биз. Карагылачы, д¿йнє кандай кооз: т¿рк¿н т¿ст¿¿ г¿лдєр, 
алардын ¿ст¿ндє учуп ж¿ргєн кєпєлєктєр, сайрап жаткан 
куштар, ак булуттардын арасында нурун тєккєн к¿н, согуп 
турган жел, асман, тоолор, шаркыратмалар – булардын баа-
ры адамды суктандырбай койбойт. Биз ушундай д¿йнєн¿ 
баалап, биздин кийинки муундарга сакташыбыз керек!

339. Тємєнк¿ сєздєргє тиешел¿¿ м¿чєлєрд¿ улап, маанисин 
айтып бергиле. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин аныктагыла.

Зергерлер сатат базар…
Билек … салчу жасалга
Акыл ай… жеткирет
Билим кєк.. жеткирет
Китеп – билим булаг…
Билим – єм¿р чыраг…
Убакыт алтын .. кымбат
Текке кеткен бир саат…
Жыл бою кууп жетпейси¢.
Уста темир … да алтын кылыч жасайт.

340. Тємєнк¿ сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыратып, кызматына 
карай кандай м¿чє экенин аныктагыла.

Ырчы, балалуу, басмакана, ашкана, сузгуч, баскыч, 
¿йд¿, китепти ж. б.

Сєз єзгєртїїчї мїчєлєр
(сєздїн ар тїрдїї формасын

пайда кылат)

Сєз жасоочу мїчєлєр
(жаўы маанидеги сєз жасайт)

-чы: кызматчы, манасчы
-ла: иште, ырда, ойло
-чыл: эмгекчил, ойчул
-ма: басма, сызма, тїймє
-мак: оймок, иймек
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341. Тємєнк¿ сєздєргє сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чєлєрд¿ улагыла.

Жаратылыш, тазалык, корук, араа, суу, класс, жу-
муш, жоогазын, булут, кєл, г¿л, тилек.

342. Тємєнкї сєздєргє сєз жасоочу мїчєлєрдї улап жазгыла.

Мал, кат, жол, єтїк, бекер, ой, ый, кєчє, иш, сєз, аш, 
китеп, дары.

343. Сєз жасоочу жана сєз єзгєртїїчї мїчєнїн окшоштугу менен 
айырмасын єзїнчє жазгыла.

344. Тексттеги белгиленген сєздєрдї уўгу, мїчєгє ажыраткыла.

Жаўгактын жалбырагы менен кабыгы канды токто-
туу їчїн колдонулат. Жаўгактын майы ар тїрдїї жараны 
айыктырат. Жаўгактын ширеси ашказанга жана бєйрєккє 
пайдалуу. 

§ 68. Туунду жана уўгулаш сєздєр 
Тубаса сєз жєнїндє тїшїнїк

сєз жасоочу окшоштугу сєз єзгєртїїчї

Тубаса сєздєр дайыма уўгуга дал келет: бас, оку, кєз де-
ген тубаса сєздєр ушул сєздєрдїн уўгусу болуп эсептелет.

Тубаса сєздєр айтылышы боюнча туунду сєздєрдєн кы-
ска болот да, андан мурда айтылат.

Ар кандай сєздєр тубаса жана туунду
 бєлїктєрдєн турат 

Мїчєлєрдїн жардамы менен жасалса, туунду 
сєздєр деп аталат: билим, кїчтїї, басым

Башка сєздєн жасалбай, уўгу тїрїндєгї сєздєр тубаса 
сєз деп аталат: бир, бас, оку, бил, кєз.
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345. Текстти окуп, тубаса жана туунду сєздєрдї тапкыла. Туунду 
сєздєрдї уўгу, мїчєгє ажыраткыла.

Эгер сиз бермет ташынан жасалган зергер буюмдарын 
тагынып жїрсєўїз, ишиўизде жана турмушуўузда ийги-
ликке єбєлгє болот. Їйїўїзгє бакыт алып келет. Бермет 
ташын тагынып жїргєн ээси кокус каза болуп калса, бер-
мет ташы єўїн єзгєртїп жиберет.

«Таштардын биз билбеген сырлары»

346. Берилген сєздєрдї уўгу, мїчєгє ажыраткыла.

Жумушчу, кооздо, ата-эне, айыл-кыштак, суучул, би-
лим, айыл чарба, чалгы, бєлїм, кара тору, кєрїн, тизил, алп 
кара куш, жылкычы чымчык, дыйканчылык, мал базар.

347. Берилген сєздєрдї уўгу, мїчєгє ажыраткыла. Кандай жол 
менен жасалган сєз экендигин тїшїндїргїлє.

Бул ырым жїрєгїмє баткан тамга,
Бул ырым кубат болор мендей жанга.
Калдайган туман курчап жазып жатам,
Калемди жїрєктєгї малып канга. 

       «Мезгил жана Алыкул»

348. Текстти окуп, белгиленген сєздєрдїн кандай жол менен 
жасалганын айтып бергиле.

Илгертен эле кыргыз элинде той-тамашаларда ат ча-
буу, улак тартуу, балбан кїрєш, эр эўиш єўдїї толуп 
жаткан оюн-зооктор менен катар акындарды айтыштыруу 
да кеўири жайылган. Мында эки ырчы акындык кїчїн са-
лыштырып, бири-бирин жеўїї максаты менен ырдашкан. 
Мындан тышкары, жаштардын арасында да єзїлєрїнїн 
чечендигин кєрсєтїї їчїн сєз оюндары ойнолгон. Сєз оюн-
дарына макал-лакап, табышмак, жаўылмач, калп, акый-
нектер кирет.

349. Табышмактардын жообун тапкыла. Белгиленген сєздєрдї 
уўгу, мїчєгє ажыраткыла. Мїчєнїн кайсы тїрї экенин айтып бергиле.

Кєшєгє чакан, кєп нерсе баткан. Нурдан тїшкєн сїрєт, 
сансыз элес берет, їйдєн чыккан эл дїйнє жїзїн кєрєт.
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Кыдыракей короом бар
Кызыл «кушту» кайтарган
Отуз эки чором бар.
Жеўил, кєзгє кєрїнбєйт
Бєлє чапсаў бєлїнбєйт.
Сууга окшоп тєгїлбєйт.

350. Текстти окуп, сєз єзгєртїїчї мїчє уланган сєздєрдї таап, 
кєчїргїлє.

Комуз – элибиздин музыкалык 
аспаптарынын эў байыркысы. Анын 
їнї мукам, назик, угуучулар ара-
сында эў кеўири таралган аспап. Бул 
аспап єрїктєн, алмуруттан, жапайы 
жыгачтардан: карагай, арча, талдар-
дан жасалат. Ал эми кылдары койдун 
кургатылган ичегисинен даярдалат. 
Музыкалык маданиятыбызда комуз 
кїїлєрїн  элибиз  урматтап  угуш-
кан. 

Комуз кїїлєрїндє: элибиздин бїт- кїл турмушу, элге, 
жерге болгон сїйїї сї, эрдиги, эмгекчилдиги, тилеги, куба-
нычы жана кайгы-капасы камтылган.

§ 69. Сєздїн курамдык бєлїгї боюнча талдоо

• Уўгу, мїчєгє ажыратып, мїнєздїї белгилерин аныктоо.

• Мїчєнїн тїрлєрїн жана єзгєчєлїктєрїн кєрсєтїї.

• Тубаса же туунду сєз экенин айтуу, сєз жасоонун кайсы 
жолу экенин аныктоо.

Оозеки талдоонун їлгїсї:

Эненин мээрими кїндєн жылуу.

Эненин деген сєздїн уўгусу – эне – зат атооч. 
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Мїчєсї: -нин илик жєндємєсїнїн мїчєсї, сєз єзгєр-
тїїчї мїчє, себеби эне деген сєздїн лексикалык маанисин 
єзгєртє алган жок.

мээрими деген сєздїн уўгусу – мээрим – зат атооч.
-и: 3-жактын таандык мїчєсї, сєз єзгєртїїчї мїчє;
кїндєн деген сєздїн уўгусу – кїн – зат атооч.
-дºн: чыгыш жєндємєсїнїн мїчєсї, сєз єзгєртїїчї 

мїчє;
жылуу – деген сєз уўгу тїрїндєгї сын атооч.

Жазуу тїрїндє талдоонун їлгїсї:

Эне-нин мээрим-и кїн-дєн жылуу.

351. Ырды кєчїрїп, кара тамга менен басылган сєздєрдї уўгу 
жана мїчєгє ажыраткыла. Мїчєнїн кайсы тїрї экенин тїшїндїргїлє.

Ысык-Кєл мынча тереўсиў,
Акактын єзї белемсиў?
Толкунуў кубат жаныма,
Кєл эмес, ыйык энемсиў!

           (К. Б.)

352. Сїйлємдєргє морфологиялык талдоо жїргїзгїлє. Мїчєнїн 
тїрлєрїн аныктагыла.

  1. Акылдууга кеўеш айтсаў билет.
  2. Акмакка кеўеш айтсаў кїлєт.
  3. Улуттун уюткусу, булагы – айылда.

Їлгї: Талаа-га сєз-дї эк-пе-й-т, їрєн-дї  эг-е-т.

353. Китебинен, амалкєй, кабаанак, экєє, уйкучул, нысапсыз, 
барам, таап, сїйлє, кыргызча, жайлата, биздикинен, атасын, максатыў, 
мектептики, алтоо деген сєздєрдї сєз курамы боюнча талдагыла.

354. Тубаса сєздєргє мисал келтиргиле.
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МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ 
ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 70. Сєз тїркїмдєрї жєнїндє тїшїнїк. Сєздєрдї
сєз тїркїмдєрїнє ажыратуунун  принциптери

Морфологияда – сєз тїркїмдєрї окутулат. Ал сєздєрдї 
тилдеги табиятына ылайык чоў-чоў топторго бєлїштїрїї 
аркылуу белгиленет. Топторго бєлїштїрїїдє тємєнкї 
принциптер жетекчиликке алынат.

ПРИНЦИПТЕР

Лексикалык

Морфологиялык

Синтаксистик

Сєздєрдїн грамматикалык мааниси 
эске алынат. М: адам, жер, кой де-
ген сєздєр лексикалык маанилери 
боюнча ар тїрдїї. Бирок бардыгы 
теў мааниси боюнча заттын атын 
кєрсєтїп турат.

бул принципте сєздїн жеке грам-
матикалык маанилери б.а. жєн-
дємє, жак, таандык даража, чак, 
ыўгай категориялары боюнча єз-
гєрїї же єзгєрбєє мїмкїнчїлїк-
тєрї эске алынат.

мында сєздєрдїн сїйлємдєгї ат-
карган кызматы, кайсы сєз тїр-
кїмї менен байланыштуу жолдо-
ру каралат.
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• Мындан тышкары кызматчы сєз тїркїмдєрїнє жандооч, 
байламта жана бєлїкчєлєр кирет. Ал эми тууранды 
сєздєр, сырдык сєздєр єзгєчє сєз тїркїмїнє кирет. 

355. Текстти окуп, белгиленген сєздєрдї уўгу, мїчєгє ажы-
раткыла, суроо берип, кайсы сєз тїркїмї экенин аныктагыла.

Чил

Чил – кєп жумуртка бере турган канаттуунун бири. Ке-
киликтер да чил сыяктуу кєп жумуртка тууйт. Чилдин ме-
кияны тогуздан он жетиге чейин балапан чыгарат. Кышкы-
сын ойго учуп тїшїшєт. Аўызда калган дандарды, чєптїн 
уруктарын терип жешет. Мергенчи экєєбїз эгин айдалган 
аўыз менен келе жатканбыз. Кар тээп оттоп жїргєн чилдер-
ди кєрдїк.          

«Жаныбарлар дїйнєсї»

356. Маани берїїчї сєз тїркїмдєрїн атагыла. Мисалдар кел-
тиргиле. Эмне їчїн маани берїїчї сєздєргє кирерин тїшїндїргїлє.

357. Жандооч, байламта, бєлїкчєлєр эмне їчїн  маани бербєєчї 
сєз тїркїмїнє кирерин айтып бергиле.

358. Текстти окуп, маани берїїчї жана кызматчы сєз тїркїм-
дєрдї єзїнчє ажыраткыла.

Нооруз – бул бїткїл мусулман элинин жаўы жыл май-
рамы. Аны 2000 жылдан ашуун убакыттан бери 21-мартта 
тосушкан. Жаўы жылга карата жаўы кийимдерди даяр-
дашкан.

Маани берїїчї 
сєз тїркїмдєрї

Зат атооч Ат атооч

Этиш 

Сан атооч  

Сын атооч 

Тактооч
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Ар бир адам эў  даамдуу, эў сый-
луу тамак-ашын Ноорузга арнаган. 
Жаўы жылга карата даярдалган 
тамактардын ичинен єтє сыйлуусу, 
єтє ширелїїсї сїмєлєк менен кєжє 
болгон. Сїмєлєктї єнїп калган буу-
дайдын данынан жасашкан. Нооруз 

кїнї ар бир їйдє арча тїтєтїлїп, куран окутулган.

359. Окуп, маанисин тїшїндїргїлє. Асты сызылган сєздєрдї 
уўгу жана мїчєгє ажыраткыла.

Убакыт алтындан кымбат.
Текке кеткен бир саатты жыл бою кууп жетпейсиў.
Акыл айга жеткирет, єнєр кєккє жеткирет.
Айтуучусу мыкты болсо, угуучусу кєсєм болот.
Алгыр кушту тумшугунан, адамды сєзїнєн билет.
Жылуу сєз жїрєктї жибитет.

§ 71. Зат атооч жана кеп маданияты.
Зат атоочтун сєз тїркїмї катары мїнєздємєсї

? 
– Зат атооч деген эмне?
– Ал кандай суроолорго жооп берет?
– Зат атоочторду катыштырып сїйлєм тїзгїлє.
– Китеп, окуучу, тоо, гїл деген сєздєрдї эмне їчїн зат 

атооч дейбиз?

Зат атоочтун тємєнк¿дєй белгилери бар: 
• лексикалык: заттын атын атап кєрсєтєт;
• морфологиялык: жєндєлєт, сан, таандык категория-

лар менен єзгєрєт, айрымдары жакталат;
• синтаксистик: с¿йлємдє баш жана айкындооч м¿чєлєр¿н¿н 

милдетин аткарат. Мындан тышкары атама с¿йлєм жана 
каратма сєз боло алышат.
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360. Берилген суроолорго жооп бер¿¿ч¿ зат атооч сєздєргє мисал 
келтиргиле.

Ким? Эмне? 

Кимдер? Эмнелер?

Кимиси? Эмнеси?

361. Табышмактын жообун тап, зат атооч сєздєргє кандай м¿чє 
уланган?

1. Бир жерден с¿йлєп, ми¢ жерге угулат.
2. Ийнеси жок, жиби жок, терезеге сайма саят.
3. Т¿ндє бар, к¿ндє жок, асманда бар, жерде жок.

362. -чы, -ма, -кана, -ым деген м¿чєлєрд¿ улап, сєздєр тап-
кыла. Сєзд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. Кандай м¿чє уланды?

363. Зат атооч сєздєрд¿ таап, у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

Чиркейдин 100гє жакын кєз¿ бар. Алар башынын ¿ст¿н-
дє жайгашып, чо¢ жарым шар формасында болуп, торчолор-
го бєл¿н¿п турат. Бирок, аларда кулак жок. Анын ордуна 
башындагы т¿кт¿¿ мурутчалары угуу кызматын аткарат. 
Кєб¿нчє эркектери ургаачыларын канат серп¿¿с¿нєн чык-
кан ¿ндєн улам табат. Э¢ кызыгы – эркек жана ургаачы 
чиркейлердин канат серп¿¿ жыштыгы эки башка.

 «Жандыктардын биз билбеген сырлары»

364. Табышмактарды окуп, жандырмагын тапкыла. Алар кан-
дай жазылат? Эмне ¿ч¿н?

Кєркєм¿ кє¢¿л байлаган,
Атын алган дайрадан,
Кайсы экенин таппаса¢,
Картаны кара кайрадан. 

Баш жагында «О» су бар,
Ортосунда тоосу бар.
Тапкылачы ойлонуп,
Татынакай кайсы шаар? 

                           (Ж. Б.)

365. Зат атоочту таап, анын с¿йлємдє аткарган кызматын анык-
тагыла. 

Ала-Тоо б¿г¿н кулпунду. Же¢иштин туусун жогору 
кєтєрєб¿з. Адам ойго тойбойт. Мен быйыл Ысык-Кєлдє эс 
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алам. ¯йдєг¿ сыйлуу адам – чо¢ атам. Улуттун уюткусу, 
булагы – айылда. 

366. Тємєнк¿ сєздєрд¿ жєндєг¿лє жана у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла.

Мектеп, бала, эне, дос, келечек, торгой, кєл, сабак, 
тоо. 

367. Берилген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. М¿чєн¿н 
кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле. 

Окуучумун, апамын, окуучусу¢, апасыз, эжемин, эже-
си¢, чо¢ энебиз, доссуз, мугалиммин, эжейсиз.

368. Зат атооч ээ, баяндооч, аныктооч, толуктооч жана бышык-
тоочтук милдет аткаргандай кылып с¿йлєм т¿зг¿лє. 

? ªз¿н-єз¿ текшер¿¿ч¿ суроолор:

1. Зат атоочтун лексикалык белгиси кайсы?
2. Зат атооч сєздєрд¿н баары те¢ жакталабы же жактал-

байбы? Мисал келтиргиле.
3. Таандык м¿чє уланган зат атоочтордон бир нечени тап-

кыла?
4. Зат атоочтор с¿йлємдє кандай милдет аткарат? Мисал 

келтиргиле.
5. Зат атоочтун морфологиялык белгилери кайсылар?
6. Зат атоочтун синтаксистик белгисичи?

§ 72. Жєнєкєй жана татаал зат атоочтор
 

• Зат атоочтор т¿з¿л¿ш¿нє карай жєнєкєй жана татаал 
болуп бєл¿нєт.

• Жєнєкєй зат атооч бир гана сєздєн, татаал зат атооч 
эки же андан кєп сєздєн т¿з¿л¿п, лексикалык бир 
т¿ш¿н¿кт¿ билдирет.
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369. Ырды окуп, зат атооч сєздєрд¿ тапкыла. ¯лг¿ боюнча зат 
атоочко м¿нєздємє бергиле. 

¯лг¿:

Эмненин атын билдирди? 
Кандай суроого жооп берди?
Т¿з¿л¿ш¿нº карай: жºнºкºйб¿ же татаалбы?
Кандай жазыларын т¿ш¿нд¿рг¿лº.

Керилген чалкак-чалкак, ке¢ Тянь-Шань,
Жыргаган Ала-Тоо эли¢ да ша¢.
Ысык-Кєл, Ысык-Ата, Жалал-Абад,
Ырааттуу туш-тушу¢ баары арашан.   

      (К. А.)

370. Тамсилди окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин ажыраткыла. 

Т¿лк¿ менен ж¿з¿м

Бир к¿н¿ т¿лк¿ бакка барды. Бактан ал бышкан 
ж¿з¿мд¿ кєрд¿. Т¿лк¿ ж¿з¿мгє жете албады, антке-
ни ж¿з¿м єтє бийик турган эле. Ж¿з¿мд¿н айланасында 
кєпкє ж¿рд¿ да, акыры жете албай койгонуна ичи к¿й¿п: 
«Ж¿з¿м али быша элек турбайбы», – деп бактан чыгып 
кетти. 

371. Жєнєкєй жана татаал сєздєрд¿ єз-єз¿нчє бєл¿п жазгыла. 

Кєз айнек, асман, орун басар, Жети-ªг¿з, Ак-Дєбє, 
кєк кытан, куш, Ко¢ур-ªлє¢, ата-эне, бала, к¿н-т¿н, дем 
алыш, бака жалбырак, газета, окуучу, Семиз-Бел, тынч-
тык, чогулуш, к¿н, ак куу, жети ата, таш кєм¿р, достук, 
к¿н карама, жаан. 

372. Текстти окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажы-
раткыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле. 

Ар бир эл єз єнєр¿н¿н єзгєчєл¿г¿нє, талант, шыгына 
жараша д¿йнєл¿к маданий казынага єз салымдарын кошуп 
келген. ªз кезегинде кыргыз эли дагы кєлєм¿ жана мазму-
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нунун байлыгы жагынан ааламда эч те¢деши жок керемет 
чыгарма – «Манас» эпосун жаратып, ошол д¿йнєл¿к мада-
ний казынаны байыткан.

«Манас» эпосу – кыргыз элинин бабалардан калган ата 
мурасы, улуттук сыймыгы, руханий маданиятынын туу чо-
кусу. Ал – кылымдар бою муундан-муунга оозеки т¿р¿ндє 
єт¿п, сакталып келген, ыр т¿р¿ндєг¿ улуу чыгарма. Адат-
та, аны океан эпос деп аташат. 

«Манас» энциклопедиясы

373. Жєнєкєй жана татаал зат атоочторду катыштырып с¿йлєм-
дєр т¿зг¿лє.

374. Кєп чекиттин ордуна ылайыктуу сєздєрд¿ коюп кєч¿р¿п 
жазгыла. 

Ар бир адамдын … … сапаттары бар. Улуттук оодарыш 
оюнуна … … жигиттер катыша алышат. Тойдо … … – баары, 
… … кенен болот. Сайкал быйыл жайында Ысык-Кєлгє … … 
менен барып келди. Идиш-аяк д¿кєн¿н¿н кєргєзмєс¿нєн … 
… т¿рлєр¿н тандап алууга болот. Кєчєдєн майда балдардын 
… …¿ндєр¿ угулуп жатты.

(Алдуу-к¿чт¿¿, ыжы-кыжы, алма-єр¿к, коон-дарбыз, жакшы-жаман, 

чыны-аяк, улуу-кич¿¿, кары-жаш, бала-бакыра.)
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§ 73. Зат атоочтун жасалышы

375. Сєз жасоочу м¿чє уланган сєздєрдєн таап, аны у¢гу, м¿чєгє 
ажыраткыла. Эмне ¿ч¿н сєз жасоочу м¿чє экенин т¿ш¿нд¿рг¿лє.

376. Сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чє уланган сєздєрдєн таап, аны у¢гу 
жана м¿чєгє ажыраткыла. Эмне ¿ч¿н сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чє экенин 
т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

377. Сєз єзгєрт¿¿ч¿ жана сєз жасоочу м¿чєлєрд¿н окшоштугун 
жана айырмачылыктарын айтып бергиле. 

378. Берилген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. Зат атоочтор 
кайсы сєз т¿рк¿м¿нєн жасалгандыгын айтып бергиле. 

Аткана, бейтапкана, айылдаш, пикирлеш, достук, та-
залык, кєкт¿к, марттык, те¢дик, уйкулук, ¿ч¿л¿к, бада-
чы, сатуучу, токойчу, чо¢дук, кампачы, чоорчу, акимч-

Зат атоочтун 
жасалышы

Кош зат атоочтор:
ата-эне, кайгы-капа, аш-той, 
дос-душман, ємїр-єлїм ж.б.

Атооч сєздєрдєн зат атооч 
жасоочу мїчєлєр:

-чы: кызматчы, єтїкчї;
-кер: ишкер, жоокер, пахтакер;
-кана: китепкана, ашкана;
-чык: кєлчїк, оюнчук.

Кошмок зат атоочтор:
ат кулак, сары май, бир             
тууган, темир жол.

Этиш сєздєрдєн зат атоочту 
жасоочу мїчєлєр:

-ым: басым, билим, чечим;
-ма: сайма, кесме, бєлмє;
-мок: оймок, иймек;
-гыч: таўгыч, учкуч, сызгыч.

Морфологиялык

Синтаксистик
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лик, жоокерчилик, кымбатчылык, асылкеч, зыянкеч, бы-
чак, таяк, тешик, тєшєк, турак, шыбак, ачыткы, тамыз-
гы, баскыч, бакма, м¿нєздємє, ¿ймєк, эгин. 

379. Этиштен жасалган зат атооч сєздєрдєн тапкыла. М¿чєн¿н 
кайсы т¿р¿ катышканын айтып бергиле.

380. Атооч сєздєрдєн жасалган зат атоочторго мисал келтир-
гиле. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ катышканын аныктагыла.

381. Текстти окуп, зат атоочторду таап, у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ катышканын айтып бергиле.

Янтарь ташы 

Янтарь ташы ден соолукка пай-
дасы чо¢. Башка баалуу таш тардан 
айырмаланып, наристенин башы-
на коюп же жогору жагына илип 
койсо¢уз уйкусу жакшы болот. Ян-
тарь ташын боюнда бар аялдар тагы-
нып ж¿рсє, же¢ил тє рєйт. Зоб дар-

тына чалдыгып калса¢ыз, анда янтарь ташын мойну¢узга 
тагынып ж¿р¿¢¿з. Дарты¢ызга даба болот. 

 «Таштардын биз билбеген сырлары»

382. Синтаксистик жол менен жасалган зат атоочтордон тап-
кыла. Алардын жазылышындагы єзгєчєл¿кт¿ т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

? ªз¿н-єз¿ текшерген суроолор:

1. Зат атоочтун морфологиялык жол менен жасалышы де-
генди кандай т¿ш¿нєс¿¢?

2. Синтаксистик жол менен жасалышына мисал келтир-
гиле.

3. У¢гуга сєз жасоочу м¿чєн¿н уланышынан пайда 
болгон зат атоочтор кандай жол менен жасалган деп 
ойлойсу¢ар? 
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§ 74. Энчил¿¿ жана жалпы зат атоочтор

• Бардык зат атооч сєздєр заттарды атоо касиети боюнча эн-
чил¿¿ жана жалпы аттар болуп экиге бєл¿нєт. 

• Жалпы аттар бир тектеги заттарды, жан-жаныбарларды 
жалпы жонунан атайт: киши, бала, небере, карышкыр, ки-
теп, ыр, кыштак, шаар. 

• Энчил¿¿ аттар бир тектеш заттардын, жан-жаныбарлардын 
ичинен бирєєн¿ бєл¿п кєрсєтєт. Башкача айтканда, затка, 
жаныбарга, кєб¿нчє адамга энчиленип коюлат. 

• Энчил¿¿ зат атоочторго адамдардын, жер-суунун, адабий чы-
гармалардын, тарыхый чыгармалардын, жаныбарлардын ат-
тары жана географиялык аттар да кирет.

383. Текстти окуп, энчил¿¿ жана жалпы зат атоочторду тап-
кыла. 

«Сейтек» – да¢азалуу «Манасты» бардык жагынан 
жыйынтыктаган бєл¿г¿. Сейтек атасы Семетей сыяктуу эле 
бєтєн жерде, Кыяздын ¿й¿ндє, туулуп єсєт. Анын алгачкы 
максаты да ата-бабасынын жерине жет¿¿ ¿ч¿н ж¿рг¿згєн 
к¿рєштєр¿нєн турат. Сейтек он эки жашка чыкканда, ата-
сы Семетей экендигин угуп, анын душмандарынан єч алуу-
га киришет. ªз жери Таласка келип, чо¢ энеси Каныкейге, 
бабасы Бакайга жолугат. Элди эркиндикке чыгарат. Бакай, 
Каныкей, К¿лчоро, Айч¿рєк кайып болуп кетишет. 

 «Манас» энциклопедиясы

384. ªз¿¢єр билген шаарлардын, айыл-кыштактардын аттарын 
жазгыла. 

385. ªз¿¢єр жактырган акын-жазуучулардын аттарын жазгыла. 

386. Текстти окуп, энчил¿¿ зат атоочторду тапкыла. 

Кытайда «Манас» дайрасы жана шаары бар. Индияда 
«Манас» кичи эпосу бар. Галилей библиясында Манасия 
падышачылыгы бар. Венгрияда Манас айылы жайгашкан. 
Крымда «Манас» жарым аралы орун алган. Кореяда Ма-
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нас булу¢у, Бутанда Манас дарыясы, Жапонияда Семетей     
шаары бар. Испания жана Латын Америкасында Манас 
атындагы шаар бар.

«Шоокум» журналы

387. Текстти кєч¿р¿п жазып, энчил¿¿ зат атоочторду тапкыла. 

Биздин жаратылыш кооз жана жарашыктуу. Тоолору-
буздагы Сары-Челек, Со¢-Кєл, Чатыр-Кєл деген кєлдєрд¿н 
суулары тунук. Борбор шаарыбыз – Бишкек. Республикабыз 
7 областтан турат: Ош, Талас, Ысык-Кєл, Жалал-Абад, Ч¿й, 
Нарын, Баткен. 

388. ªз¿¢єрд¿н єм¿р баяны¢арды (качан, кайда, областы, шаа-
ры, району, айылы) жазгыла. Ата-эне¢ер, бир туугандары¢ар туура-
луу аты-жєн¿н кєрсєт¿п, маалымат бергиле.

§ 67 Энчил¿¿ аттардын жазылышы

• Жазууда энчил¿¿ аттар менен жалпы аттар бири-биринен 
айырмаланышат. Энчил¿¿ аттар с¿йлємд¿н кайсы жерине 
келбесин (башына, ортосуна, аягына) дайыма баш тамга 
менен жазылат. 

• Географиялык татаал энчил¿¿ аттар єз єз¿нчє жазылат: 
Ала-Арча, Ала-Бука, Ак-Талаа, Ысык-Кєл, Ысык-Ата, 
Кєк-Жа¢гак, Кара-Балта. 

• Географиялык жєнєкєй энчил¿¿ аттар баш тамга менен 
жазылат: Алай, Сокулук, Каракол, Нарын, То¢ ж.б. 

• Географиялык энчил¿¿ аттарга ошол жердик экендигин 
туюнтуучу -лык м¿чєс¿ уланып айтылса, ал сєз кичине 
тамга менен жазылат: Ысык-Кєл // ысык-кєлд¿к, 
Нарын // нарындык ж. б.

• Китеп, журнал, газета, с¿рєт, к¿¿, кино ж. б. аттары 
баш тамга менен жазылып, тырмакчага алынат. 

389. Текстти окуп, энчил¿¿ аттарды атагыла. Алар эмненин 
атын билдиргенин жана кандай жазылганын т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

Саякбай Каралаев єм¿р¿н¿н 60 жылын «Манаска» ар-
нап, «Манас» эпосунун ¿ч бєл¿м¿н толук жаздырууда тоо-
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дой эмгек кылган. Алп манасчы 
С. Каралаев «XX кылымдын 
Гомери» деп аталган. Башка 
манасчылар сыяктуу эле С. Ка-
ралаев да єз¿н¿н манасчылык 
кесибин «Манас» эпосундагы 
каармандарды т¿ш кєр¿¿ менен 
баштайт. Саякбайдын т¿ш¿нє 
Манас эки жолу кирет. Ал гана 
эмес Каныкей, Бакай, Алман-
беттер менен с¿й  лєшкєн. Ушун-
дан кийин Саякбай Манас айта 
баштаган.

Саякбай Каралаев Ысык-
Кєлдєг¿ Ак-ªлє¢д¿н Семиз-
Белинде туулган. Манасчынын балалык к¿ндєр¿ ошол 
айылда єткєн.

«Манас» энциклопедиясы

390. Кєч¿р¿п жазып, зат атоочторду тапкыла. Алардын 
с¿йлємдєг¿ аткарган кызматын аныктагыла. 

1. Кє¢¿лд¿н кєп¿рєс¿ – тил. 2. Кекчилдин кеги б¿т-
пєйт. 3. Оройлук олуяга да жарашпайт. 4. Туура сєз таяк-
тан катуу тиет. 5. Акылы тунуктун сє з¿ айкын. 6. Тил 
адамдын да¢кын чыгарат. 7. Туура сєз тууганга жакпайт. 

391. Текстти окуп, энчил¿¿ аттарды атагыла. Алардын кандай 
жазылганын т¿ш¿нд¿рг¿лє жана у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

Тарыхый эстеликтер єткєн замандагы турмушту баян-
дайт. Таластагы Манастын к¿мбєз¿, Оштогу Бабырдын ¿й¿, 
Ат-Башыдагы Таш-Рабат, Кошой-Коргон, Ала-Букадагы 
Шах-Фазилдин к¿мбєз¿, ªзгєндєг¿ жана Токмок шаары-
нын жанындагы мунаралар єткєн замандан калган эстелик 
болуп эсептелет. 

392. Текстти окуп, энчил¿¿ зат атоочторду кєч¿р¿п жазгыла. 
Алардын жазылышын айтып бергиле. 

Жалал-Абад шаарынын чет жагында Аюу-Тоо де-
ген тоо бар. Алыстан караганда бул тоо жерди кучактап 

   Манасчы Саякбай Каралаев. 
    Сїрєтчї С. Чокморов
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жаткан аюуну элестетет. Тоодо «Жалал-Абад» курорту 
бар. Курорттогу Кыз булак, Аюу булак, Жа¢ы булак, Узун 
жылга, Ча¢гыр таш, Шор булак деген булактардан дары 
суулар агып чыгып турат. Бул жерге ар тараптан элдер 
келип, дары суудан ичип, сакайып кетишет. 

393. ªз¿¢єр жашаган аймактагы жер-суу, кыштоонун, шаар-
лардын аттарын жазып келгиле. Алардын жазылышын т¿ш¿нд¿рг¿лє.

§ 76. Зат атоочтун сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чєлєр жана кєптїк 
санда -лар мїчєсї менен єзгєрїшї

Эгин, май, кум, эл ж. б. сєздєр да кєпт¿к маанини берет.

394. Текстти кєч¿р¿п жазгыла. Кєпт¿к сандагы зат атоочту 
таап, у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. 

Бардык жерлерде элдер эмгектенип жашайт. Эмгексиз 
жашоо жок. Бир жерде жашылча-жемиштерди єст¿р¿шєт. 

Уўгунун акыркы 
тыбышы

Заттын кєптїк мааниси -лар  
мїчєсї аркылуу берилет

жумшак їнсїз 
(р, й тыбышта-
рынан башка) 
менен бїтсє:

каткалаў 
їнсїздєр 

менен бїтсє:

-лар 
-лор
-лºр
-лер

-дар 
-дор
-дºр
-дер

-тар 
-тор
-тºр
-тер

їндїї же р, й 
тыбыштары 
менен бїтсє:
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Кай бири эгин айдашат. Ал эми шаарларда завод-фабрика-
лар, ишканалар, базарлар бар. Адамдар ар кандай кесипте 
эмгектенишет. 

395. Текстти окуп, кєпт¿к сандагы зат атоочторду тапкыла. 
Алар кайсы м¿чєн¿н жардамы менен уюшулганын жана кандай 
вариантта єзгєргєн¿н айтып бергиле. 

Кара чыйырчыктар алыс жактардан учуп келишти. 
Тоолордун, талаалардын, де¢издердин ¿ст¿нє учуп єт¿п 
абдан чарчашат. Аларга чек ара жок, кайда болсо, кете 
беришет. Бирок кара чыйырчыктар туулуп-єскєн жерин 
унутушпайт. 

396. -лар м¿чєс¿ кандай учурда -дар, -тар формаларына єтє-
р¿н т¿ш¿нд¿р¿п, мисалдар келтиргиле. 

397. Тємєнк¿ сєздєрд¿ кєпт¿к санда єзгєртк¿лє. Кєпт¿к сандын 
-лар м¿чєс¿ кандай вариантта єзгєрд¿? Эмне ¿ч¿н? 

Окуучу, мугалим, мектеп, кєл, тоо, эл, стол, кєчє, ма-
шина, дос, тууган, эже, терек, доска, бор, мелдеш, кон-
церт.

§ 77. Таандык м¿чєлєр, алардын т¿рлєр¿

• Затты ¿ч жактын бирине таандык кылып кєрсєткєн м¿-
чєлєр таандык м¿чєлєр деп аталат. 

• Мааниси жагынан таандык м¿чєлєр жак таандык м¿чє 
жана жалпы таандык м¿чєлєр деп экиге бєл¿нєт.

Мисалы:  I дос + ым = менин досум
   II дос + ы¢ = сенин досу¢ 
   III дос + у = анын досу 

• Таандык м¿чє сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чєлєргє кирет. Эмне 
¿ч¿н?

398. Китеп, ¿й, тоо, г¿л деген сєздєрд¿ таандык м¿чєлєр менен 
єзгєртк¿лє. 
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399. Ырды окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле. 

Эне тилим – энем, элим – уюткум.
Тунук болсом, тилим менен тунукмун.
Улук болсом, тилим менен улукмун.
Улут болсом, тилим менен улутмун.
Анткени тил – ар улуттун улуулугун аныктар,
Паспорту да, мандаты да, метиркасы улуттун.

                                                          (Э. И.)

?

Жак м¿чє менен таандык м¿чєн¿ кантип айыр-
малоого болот?

400. Ырды окуп, маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лє жана таандык м¿чє-
лєр катышкан сєздєрдєн тапкыла. Кайсы жактын таандык м¿чєс¿ 
экенин айтып бергиле.

Эне тилим, эне с¿т¿м таалайым,
Ачык турган ак калпагым маанайым.
Кылымдардан кылымдарга кыярбай,
Сен єрк¿ндєп єс¿ш¿¢д¿ каалаймын.  

(С. Ж.)

§ 78. Жак таандык м¿чєлєр

• ¿нс¿з тыбыш менен б¿ткєн сєзгє таандык м¿чє улан-
ганда, м¿чєн¿н башындагы ¿нд¿¿ тыбыш сакталат: 
1. ат + ым = атым
2. ат + ы¢ = аты¢
3. ат + ы = аты 

• ¿нд¿¿ менен б¿ткєн сєзгє I, II жактын таандык м¿чєлєр¿ 
уланганда, м¿чєн¿н башындагы ¿нд¿¿ тыбыш т¿ш¿п 
калат: 
1.  тоо + ым = тоом
2.  тоо + ы¢ = тоо¢ 
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• ¿нд¿¿ менен б¿ткєн сєзгє III жактын таандык м¿чєс¿ – ы 
уланганда, ал -сы м¿чєс¿нє єтєт: 
1. бала + ы = баласы
2. эне + ы = энеси 

• Жакчыл таандык м¿чєлєр жекелик, кєпт¿к санда кол-
донулушат жана ар т¿рд¿¿ вариантта єзгєрєт:

401. Тємєнк¿ сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыратып жазгыла. Кайсы 
м¿чєлєр уланганын айтып бергиле.

 Мугалимим, апам, г¿л¿м, китебибиз, тообуз, кєл¿б¿з, 
ручкам, дептерим, досубуз, атабыз, эжебиз, мектебим, до-
сум, максатым.

Таандык мїчєлєр

їндїї болсо

їндїї болсо

їндїї болсо

їндїї болсо -м

-ым, -им, 
-ум, -їм

-ў

-ыў, -иў,
-уў, -їў

-ўыз

-ыўыз, -иўиз, 
-уўуз, -їўїз

-сы, -си, -су, -сї

-ы, -и, -у, -ї

-ыўар, -иўер,
-уўар, -їўєр

-ўар, -ўер,
-ўор, -ўєр

Жекелик сан Кєптїк сан

-ыбыз, -ибиз, 
-убуз, -їбїз

-быз, -биз, 
-буз, -бїз

-ўыздар, -ўиздер

-ыўыздар, 
-иўиз дер, 
-уўуздар, 
-їўїздєр

їнсїз болсо

їнсїз болсо

їнсїз болсо

їнсїз болсо

II
I 

ж
ак

II
 ж

ак
II

 ж
ак

сы
л
ы

к
ж

ай
ы

н
ча

I 
ж

ак
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402. Текстти окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажы-
раткыла.

Алп ташбака жылуу де¢издерде жашайт. Алардын 
бири Франциянын Атлантика жээгинен кармалган. Ван-
дея департаментиндеги Сабль шаарынын балыкчылары 
калканынын диаметри 2,5 метр, салмагы 400 кг келген 
ташбаканы колго т¿ш¿р¿шкєн. Ал ташбака 400 жашта 
экен. 

«Шоокум» журналы

403. Ырды окуп, маанисин айтып бергиле жана белгиленген 
сєздєргє сєз составы боюнча талдоо ж¿рг¿зг¿лє.

Бирге ж¿рєм, эне тилим кадырлайм
Бул тил менен иштейм, с¿йлєйм, ыр ырдайм. 
Башка тилди жандан жакшы кєрсєм да, 
Эне тилим, с¿йгєн¿мдєн жа¢ылбайм.
         (А. О.)

404. Эне, бала, окуучу деген сєздєрд¿ таандык м¿чєлєр менен 
єзгєртк¿лє. Сєзд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

405. Таандык м¿чє уланган зат атоочторду таап, кєч¿рг¿лє. 

1. Ооздун кєрк¿ – тил, тилдин кєрк¿ – сєз. 2. Ачуу тил – 
жыландын заары, таттуу тил – ж¿рєккє дары. 3. Аталардын 
сєз¿ – акылдын єз¿. 4. Кемчилиги¢ди айткан адамды жа-
ман кєрбє. 5. Тили¢ди таза тутам десе¢, дили¢ди таза тут. 
6. Абийири¢ тєг¿лгєн жерге акыл айтпа. 

406. Ырды окуп, таандык м¿чє уланган сєздєрд¿ кєч¿р¿п жаз-
гыла. Аларды у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. 

Эне тилим сырын ачты д¿йнєн¿н,
Эне тилим башка тилди ¿йрєтт¿.
Эне тилсиз тааныр белем жеримди
Эне тилсиз тааныр белем элимди.

Ананайын куурчагым
Огороддо буурчагы¢
Терип жейли ж¿рєгой
Ачып кетти курсагы¢.
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Сєзд¿н 
акыркы 
тыбышы

 Таандык м¿чєлєр  
 Формасыжекелик сан кєпт¿к сан

¿нд¿¿ болсо
-¢ыз, -¢из,
-¢уз, -¢¿з

-¢ыздар,
-¢¿здєр,
-¢уздар,
-¢издер

II жак
(сылык)

¿нс¿з болсо
-ы¢ыз, -и¢из,
-у¢уз, -¿¢¿з

-ы¢ыздар, 
-у¢¿здєр,
-у¢уздар,
-и¢издер

II жак
(сылык)

§ 79. Таандык м¿чєн¿н сылык т¿р¿
• 

• Таандык м¿чєлєр сылык формада да колдонулат.
• ¯нд¿¿ менен б¿ткєн сєзгє таандык м¿чєн¿н сылык т¿р¿ 

уланганда, м¿чєн¿н башындагы ¿нд¿¿ тыбыш т¿ш¿п 
калат: 

  бала + ы¢ыз = бала¢ыз
  суу + ы¢ыз = суу¢уз 

• ¯нс¿з менен б¿ткєн сєзгє таандык м¿чєн¿н сылык 
т¿р¿ уланганда, м¿чєн¿н башындагы ¿нд¿¿ тыбыш сак-
талат:

  ат + ы¢ыз = аты¢ыз
  китеп + ы¢ыз = китеби¢из



 407. Берилген сєздєргє таандык м¿чєн¿н сылык т¿р¿н улап, 
с¿йлємдєр т¿зг¿лє. Таандык м¿чє уланган сєзд¿ у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла.

Максат, окуучу, кєл, ата-энелер, балдар, эмгек, акыл-
насаат.

408. Текстти окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажырат-
кыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле. 

Балдары¢ыздарды сууда с¿з¿¿гє жана ок атууга ¿йрє-
т¿¢¿здєр. Кыздары¢ыздардын ¿йдє тиг¿¿, бычуу иштери 
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менен алектенгени жакшы. Эгер ата-эне бирдей чакырып 
калса, алгач энеге жооп кыл. 

Падышалары¢ыз жакшы болуп, байлары¢ыз берешен 
жана иштери¢из т¿з¿к болсо, сиздер ¿ч¿н жердин астынан 
кєрє ¿ст¿ абзел. (Х. К.)

409. Таандык м¿чєлєр уланган сєздєрдєн таап жазгыла. У¢-
гунун лексикалык мааниси єзгєрд¿б¿?

§ 80. Жалпы таандык м¿чє

• Жалпы таандык м¿чє сан жана жак менен байланыш-
туу маанилерди билдирбейт. Жєн гана таандык катыш-
тын бар экендигин туюндурат.

• Жалпы таандык м¿чєн¿н тємєнк¿дєй варианттары бар: 
- ¿нд¿¿лєрдєн кийин: -ныкы, -ники, -нуку, -н¿к¿. 

   (устаныкы, тººн¿к¿) 
- жумшак ¿нс¿здєрдєн кийин: -дыкы, -дики, -д¿к¿, -дуку. 

  (Асандыкы, ¿йд¿к¿)
- каткала¢ ¿нс¿здєрдєн кийин: -тыкы, -тики, -туку, -т¿к¿. 

  (мектептики, бактыкы)

410. Сєздєрд¿ у¢гу жана м¿чєгє ажыраткыла. М¿чєн¿н кайсы 
т¿р¿ экенин айтып бергиле.

Атым, досу¢, г¿л¿, ¿й¿б¿з, элдики, кєл¿б¿з, тоонуку, бал-
дары¢ыздар, эне¢из, китеби, максаты¢, кошуна¢, сабагы¢ыз, 
ата¢дыкы, мектептики, келечеги¢. 

?

– жак таандык м¿чє менен жалпы таандык м¿чє 
у¢гу нун лексикалык маанисин єзгєртє алабы? 
– жа¢ы сєз жасайбы?
– анда кандай м¿чєгє кирет деп ойлойсу¢?

411. -ныкы, -дыкы, -тыкы формасына кандай учурда єтєр¿н 
т¿ш¿нд¿рг¿лє жана ар бир вариантына мисал келтиргиле.
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412. Жалпы таандык м¿чє уланган зат атоочторду таап, у¢-
гу, м¿чєгє бєлг¿лє. М¿чєн¿н кандай вариантта єзгєргєн¿н, анын 
себебин т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

Ар нерсенин пири бар, колдоочусун билип ал

Дыйкандын пири – Баба Дыйкан, бакыттын пири – 
Кыдыр Ильяз, акындыкы – Асан Шайыр, секелек сары 
кыз, куштуку – Буудайык, иттики – Кумайык, суунун 
пири – Сулайман, койдуку – Чолпон Ата, уйдуку – За¢ги 
Баба, жылкыныкы – Камбар ата, тєєн¿к¿ – Ойсул ата, 
эчкиники– Шыйпа¢ ата, баланыкы – Умай Эне, жигит-
тики – Шаймерден (кырк чилтен), устаныкы – Дєєт¿, 
табыптыкы – Улукман, кийиктики – Кайберен.

413. Кашаадагы сєздєргє таандык м¿чєлєрд¿ улап, кашаадан 
чыгарып жазгыла.

Менин досумдун (кесип) – журналист. Ал бизди єз¿н¿н 
(¿й) конокко чакырды. Б¿г¿н анын (туулган к¿н). Б¿г¿н 
филармонияда «Кыял» эстрада тобунун (концерт) болот. 
Анын репертуарында кыргыз элинин (ырлар) жана (бий-
лер) бар. Бул жоолук (апам). Атам атын минип (байкем) 
бастырды. Бул буюмдар (чо¢ эне). 

414. Жалпы таандык м¿чє уланган зат атоочторду катышты-
рып, с¿йлємдєр т¿зг¿лє.

415. Текстти окуп, зат атоочторду кєч¿р¿п жазгыла жана у¢-гу, 
м¿чєгє ажыраткыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле.

Сиздер адамдарды короо-короо мал, эсеби жок д¿н¿йє-
¢¿здєр менен канааттандыра албайсыздар, балким, жар-
кын маанайы¢ыздар, жакшы пейили¢издер менен ыраазы 
кылышы¢ыздар м¿мк¿н. Жакшылыктын э¢ мыктысы – 
атасынын кєз¿ єткєндєн кийин да, анын достору менен бай-
ланышта болуу. 

«Залкар ойлор»
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§ 81. Зат атоочтун жакталышы

• Зат атоочтун жак м¿чєлєр менен єзгєр¿ш¿ жакталыш 
деп аталат. 

• Бардык эле зат атоочтор жактала бербейт, тууганчы-
лыкка, кесипке байланыштуу зат атоочтор жакталат.

    Мисалы:  Мен мугалиммин.
          Сен окуучусу¢.

Жак м¿чєлєр жана алардын єзгєр¿ш¿

416. Дос, малчы, ырчы, окуучу деген сєздєрд¿ жак м¿чєлєр 
менен єзгєртк¿лє.

417. Ырды окуп, жак м¿чє уланган зат атоочторду тапкыла. 
Аларды у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

1. Тарбиялуу кыздарбыз,
Тартиби бар кыздарбыз.
Арбын билим алууга
Ар кимибиз куштарбыз.

2. ªс¿п турган талабым,
Мен кичине баламын.
Мерседесте чалкалап 
Айдаганды самадым.   
        (Т. К.)

жак жекелик сан кєпт¿к сан

1-жак
-мын, -мин, 
-мун, -м¿н

-быз, -биз, -буз, -б¿з, 
-пыз, -пиз, -пуз, -п¿з.

2-жак
-сы¢, -си¢, 
-су¢, -с¿¢

-сы¢ар, -си¢ер,
-су¢ар, -с¿¢єр

2-жак
(сылык т¿р¿)

-сыз, -сиз, 
-суз, -с¿з

-сыздар, -суздар,
-с¿здєр, -сиздер

3-жак - -
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418. Сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ 
экенин айтып бергиле.

Классташмын, классташым, досмун, досум, апа¢, 
апа¢ыз, эненики, кєл¿¢, максаты, китеби¢, баламдыкын, 
сабагым, китеби¢, каты, оюну, атасы, мугалимси¢, окуу-
чубуз.

Жак м¿чє менен таандык м¿чєн¿ кантип 
айырмалайсы¢?

419. Текстти окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажы-
раткыла.

Кыргыз эли єз¿н¿н меймандостугу менен белгил¿¿. 
Келген меймандарды кучагын жая тосуп алып, тєр¿нє 
отургузуп, малды союп, дасторконун кенен жайып сый-
лашат. Дасторкондун ¿ст¿нє токоч, боорсок, каттама, кай-
мак, май, єр¿к, мейиздерди коюшат. Аягында бешбармакты 
тартышат. Кыргыздардын тамак бер¿¿ салты боюнча мей-
мандарга бышырылган эт устукандалып берилет. Этти усту-
кандоо адамдардын жашына, урматына жараша ж¿рг¿з¿лєт.

Кеп маданияты боюнча машыгуу иштери

420. Кош сєз т¿р¿ндєг¿ зат атоочтордун т¿гєйлєр¿н¿н туунду 
же тубаса экендигин аныктагыла. Айтылышына жана жазылышына 
кє¢¿л бургула.

Ата-эне, соода-сатык, кыз-жигит, ¿й-жай, аш-той, а¢-
сезим, ата-бала, атак-да¢к, уруш-талаш, жыйым-терим, ага-
ини.

421. Берилген сєздєр жекелик санда турабы же кєпт¿к санда 
деп ойлойсу¢арбы? Эмне ¿ч¿н экенин т¿ш¿нд¿рг¿лє.

Жаан, чагылган, жарык, кара¢гы, асман, Ай, К¿н, ша-
мал, жел, бороон, жай, к¿з, жаз, кыш, январь, д¿йшємб¿, 
жума, чыгармачылык, балалык, атак, акыл, бакыт, каарман-
дык, марттык, кенендик, тазалык, сулуулук.









?

www.bizdin.kg



166

422. Адам аттарынан уюшулган бир є¢чєй м¿чєл¿¿ с¿йлєм-
дєрд¿ т¿зг¿лє. Аларга кєпт¿к сандын -лар м¿чєс¿ жалганган учур-
ларынын жазылышын т¿ш¿нд¿рг¿лє.

423. Таандык м¿чєл¿¿ сєз менен илик жєндємєс¿ндєг¿ сєзд¿ 
таап, кандай маани бар экенин айтып бергиле.

1. Эненин тили менен с¿т¿ – баланын єм¿р¿н¿н ач-
кычы. (А. Т.) 2. Жаздын кєрк¿ жылдагыдан башкачараак. 
(Ч. А.) 3. Алыстан карышкырдын улуганы угула башта-
ды. (К. Б.) 4. Маймылдын колу бутунан узун. 5. Илбир-
стин тырмагы, карышкырдын тиши – курал. 6. Ч¿йд¿н 
талаасы миллиондогон мал-жанды багып жатат.

424. Мисалдарды єз ара салыштырып, кандай єзгєчєл¿кт¿ 
байкады¢ар? С¿йлєм т¿з¿п, алардын аткарган милдетин аныктагыла.

Казак талаасы   Казактын талаасы
айыл адамдары  айылдын адамдары
мектеп ичи   мектептин ичи
балдар бакчасы  балдардын бакчасы
кєл жээги   кєлд¿н жээги

425. Ырды окуп, маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лє. Илик жєндємєс¿н-
дєг¿ сєз менен таандык м¿чєл¿¿ сєзд¿н айкашын тапкыла. Экєєн¿н 
ортосунда кандай маани бар экенин т¿ш¿нд¿рг¿лє.

Эне – ыйык, жашообуздун жарчысы,
Эне – дайра, биз булактын тамчысы.
Бешиктеги балтыр бешик баланын,
Эне – єз¿, ж¿рєг¿н¿н жартысы.  
           (А. А.)

§ 82. Зат атоочту морфологиялык жактан талдоо

Талдоонун тартиби:

1. Зат атооч кандай суроого жооп берет?
Жєнєкєй, татаал т¿з¿л¿ш¿: 
Энчил¿¿ же жалпы атпы?
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2. Морфологиялык белгилери:
Сєзд¿н у¢гу м¿чєс¿н табуу: м¿чєн¿н кайсы т¿р¿?
Сєз жасоочубу же сєз єзгєрт¿¿ч¿б¿?

3. С¿йлємдєг¿ аткарган кызматын аныктоо.

Талдоонун ¿лг¿с¿: Адамдын кєрк¿ – адеп:

Оозеки талдоо: Адамдын – зат атооч, жєнєкєй т¿з¿л¿штє, 
жалпы ат. У¢гусу – адам: м¿чєс¿: -дын, илик жєндємєс¿н¿н 
м¿чєс¿н¿н єзгєргєн варианты. Сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чє: с¿й-
лєм дєг¿ аткарган кызматы – аныктооч. Кєрк¿ – зат атооч, 
жєнєкєй т¿з¿л¿штє, жалпы ат, эмнеси? деген суроого жооп 
берет. –¿, 3-жактын таандык м¿чєс¿, сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чє. 
С¿йлємдєг¿ аткарган кызматы – ээ. Адеп –  у¢гу т¿р¿ндєг¿ 
зат атооч, с¿йлємд¿н баяндоочу.

Жазуу т¿р¿ндєг¿ талдоо:      
кимдин?       эмнеси?           эмне?

        Адамдын кєрк¿ – адеп.

426. Кєч¿р¿п жазып, зат атооч сєздєргє талдоо ж¿рг¿зг¿лє.

Карганын баласы энесине аппак. Картайган даракты 
курт басат. Аракеттен адат жаралат. Кырсык жакшы ки-
шини да чалат. К¿н карама кєлєкєн¿н баркын билбейт.

427. Тємєнк¿ сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. М¿чєн¿н 
кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле.

Тамчысы, камчысы, чыгарманын, китебим, к¿чс¿зд¿кт¿н, 
адилеттик, атасын, досум, курбубуз, окуучуларым, шаары¢ар, 
¿й¿¢¿з.

428. С¿йлємдєрд¿ окуп, белгиленген сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє 
ажыраткыла. М¿чєн¿н кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле.

1. Айдана эжесиникине келди. 2. Адам ойго тойбойт. 
Соодада достук жок. 3. Бектурган атасына кат жазды. 
4. Жылкынын кєрк¿ – желеде. 5. Жамийла айылында 
чо¢ойду. 6. Кєл бир тамчыдан куралат. 
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429. Окуп, кєп чекиттин ордуна тиешел¿¿ м¿чєлєрд¿ коюп, 
кєч¿р¿п жазгыла жана у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла.

1. Кары… кебин капка сал. 2. Жумуш адам… пайда кел-
тиргенде гана кє¢¿лд¿¿ болот. 3. Курсагы ач… кулагы ук-
пайт. 4. Кырсык… корккон бактыга жетпейт.

430. Сєз єзгєрт¿¿ч¿ м¿чє уланган беш сєз, сєз жасоочу м¿чє 
уланган беш сєз таап, у¢гу, м¿чєгє бєлг¿лє.

§ 83. Сын атооч жана кеп маданияты.
Сын атоочтун сєз тїркїмї катары мїнєздємєсї

431. ªз¿¢єр заттын є¢¿-т¿с¿н, сын-сыпатын, даамын жана кє-
лєм¿н билдирген сєздєрдєн таап жазгыла.

432. Окугула. Кандай? деген суроого жооп берген сєздєрд¿ 
кєч¿рг¿лє. Ал сєздєр заттын кандай белгисин билдиргенин айтып 
бергиле.

Адырлуу тоонун ары жагында,
Ала-Тоонун бери жагында.
Калы¢ чийдин арасында,
Ке¢ сары Ч¿й талаасында
Бир узун кулак коён болгон. 

           (Р. Ш.)

Морфологиялык  
белгиси

Синтаксистик  
белгиси

• сын атоочтор даражалар 
боюнча єзгєрєт, б.а., зат-  
тын белгисин ар тїрдїї да- 
ражада кєрсєтєт;

• сын атооч сєздєр жєндєл- 
бєйт, жакталбайт, таандык 
мїчєлєр жана кєптїк санда 
єзгєрбєйт, бул белгилер ме-
нен заттанганда єзгєрєт.

• сын атоочтор  сїйлємдє
ан ык   тооч жана баяндооч-
тун мил детин аткарышат:
М: Ысык-Кºл кышта сал-
кын, жайда жылуу.
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алча єрїкалма

433. Тємєнк¿ заттардын сын-сыпатын кєрсєткєн сєздєрд¿ таап 
жазгыла. 

Токой, ¿й, бычак, шакек, туз, топ, кой, мончо, кино, 
таш, китеп, г¿л, мал, кагаз, талаа, аба, суу, трактор, чєп, 
жамгыр, булут, коон, алча, мектеп.

¯лг¿: т¿нт токой, …

434. Бул заттардын белгисин таап, толуктап жазгыла. Аларга 
суроо бергиле.

435. С¿йлємдєрд¿ окуп, кандай? деген суроо коюу аркылуу 
сын атоочторду тапкыла. Кєч¿р¿п жазып, с¿йлємдєг¿ кызматын 
аныктагыла. Маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

1. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас 
болот. 2. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны тат-
туу. 3. Тянь-Шань кєп тоолордон бийик.

 436. Сын атоочторду ажыраткыла. Алардын зат атооч менен 
байланышын байкагыла. 

Кызык кино, чоркок кыз, эпт¿¿ бала, жакшы адам, 
узун терек, тар єт¿к, буурул ат, ысык чай, жапыз тоо, 
ачуу пияз, ачык асман, коркок коён.

§ 84. Жєнєкєй жана татаал сын атоочтор

• Сын атоочтор т¿з¿л¿ш¿нє карай жєнєкєй жана татаал 
болуп экиге бєл¿нєт.

• Жєнєкєй сын атооч бир сєздєн (акылдуу, таза, жашыл), 
татаал сын атооч эки же андан кєп сєздєн (кызыл-тазыл, 
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алдуу-к¿чт¿¿, ак ж¿зд¿¿) т¿з¿л¿п, лексикалык жактан 
бир эле т¿ш¿н¿кт¿ берет.

437. Сын атоочту заттын белгиси (багыны¢кы сєз) катарын-да 
колдонуп, сєз айкашын т¿зг¿лє. Сын атоочтун т¿з¿л¿ш¿н анык-
тагыла.

Балалуу…, тартипсиз…, тоодой…, алдуу-к¿чт¿¿…, ак 
ж¿зд¿¿…, жаанчыл…, тончон…, кара тору…, кызыл ала…, 
адепсиз…

¯лг¿: Балалуу аял

438. С¿йлємдєрд¿ кєч¿рг¿лє. Сын атоочту таап астын сызгыла.

Куудай чачы агарган,
Менин да бар чо¢ атам.
Кардай болгон сакалын,
Сылап коёт ар качан.

Чоорумду чо¢ атам,
Жасап берди камыштан.
Талаа, дайра ты¢дашат,
Мукам ¿н¿н алыстан.

(Р. Г.)

439. Татаал сын атоочторду катыштырып, беш с¿йлєм т¿зг¿лє.

§ 85. Тубаса жана туунду сын атоочтор

• Сапаттык сын атоочтордун бардыгы тубаса сын атоочтор 
болуп эсептелет. Мисалы: кызыл, ак, сары, ке¢, тар, курч, 
шок, кºк, бош ж. б.

• Мындай сын атоочтордун кєпч¿л¿г¿ антонимдик катыш-
ты т¿зєт: ак-кара, чо¢-кичине, тар-ке¢, жоон-ичке ж. б.

• Туунду сын атоочтор м¿чєлєрд¿н жардамы менен жасалат. 
Мисалы: суусуз (суу), жыттуу (жыт), оттуу (от), ба-
лалуу (бала), ¿лг¿л¿¿ (¿лг¿), тартипт¿¿ (тартип) ж. б.

440. Тубаса жана туунду сын атоочторду єз¿нчє бєл¿п жазгыла.

Акылдуу, кызыл, тоголок, балдай, балыктай, жакшы, 
тартипт¿¿, с¿йр¿, жоон, кичине, токойлуу, тончон, шаардык, 
бузук.
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441. С¿йлємдєрд¿ окуп, сын атоочторду таап, тубаса же туунду 
сын атооч экендигин т¿ш¿нд¿р¿п бергиле.

1. Жылуу сєз жыланды ийинден чыгарат. (макал) 
2. Мындан чо¢ураак киши деп элестетч¿м¿н. (К. Ж.)  
3. Мен коёндон жапыс болоюн, сен б¿рк¿ттєн алгыр бол. 
(«Эр Тєшт¿к») 4. Узун-узун уз келет, узун бойлуу кыз ке-
лет. (табышмак) 5. Анын кара тору ж¿з¿нєн тер тыпылдап 
кетип жатты. (Б. У.) 6. Балалуу ¿й – базар. 7. Аркы суу-
дан берки суу улуураак турбайбы, аркы кыздан берки кыз 
сулуураак турбайбы. (фольк.)

442. Берилген зат атоочтордон сын атооч жасоого болобу? Ми-
салдар менен т¿ш¿нд¿рг¿лє.

Канат, токой, эс, билим, от, найза, с¿т, даам, бал, бу-
лак, шаар, темир, ¿й, ой, уйку, кийим, класс, намыс, та-
маша.

443. Тубаса сын атоочторду туунду сын атоочторго айландыр-
гыла.

Ак, кєк, чо¢, бийик, сулуу, кенен, кызыл, кир.

444. Тубаса жана туунду сын атоочторду катыштырып, 
с¿йлємдєр т¿зг¿лє жана экєєн¿н окшоштугу менен айырмасын 
т¿ш¿нд¿рг¿лє.

445. Заттардын белгисин билдирген сєздєрд¿ тапкыла. 
Кєч¿р¿п, алардын с¿йлємдєг¿ кызматын аныктагыла.

ªтє баалуу бир зат бар,
С¿йлєгєнд¿ билбеген.
Кызыл, жашыл кєздєр¿н
Ирети менен ирмеген.

446. Сын атооч сєздєр с¿йлємдє аныктооч жана баяндооч бол-
гондой с¿йлємдєр т¿зг¿лє. 















www.bizdin.kg



172

§ 86. Сын атоочтун жасалышы

• Сын атоочтор морфологиялык жана синтаксистик жолдор 
менен жасалат. 

• Сын атоочтун сєз жасоочу м¿чєлєр менен жасалышы 
морфологиялык жол деп аталат. 

 а) Зат атоочтон сын атооч жасоочу м¿чєлєр: 
 -луу:  токойлуу, малдуу, балалуу 
 -поз:  єнєрпоз, илимпоз 
 -сыз:  акылсыз, ишсиз, суусуз
 -лык: айылдык, шаардык, тоолук
 -чыл: жаанчыл, ойчул, суучул 
 -чан:  тончон, чапанчан, кийимчен
 -дай:  тоодой, балдай, суудай 

б) Этиштен сын атооч жасоочу м¿чєлєр: 
 -гыр:  алгыр, єтк¿р
 -гыч:  билгич, сезгич 
 -чаак: урушчаак, унутчаак
 -чак:  тайгак, соргок 
 -ынды: кесинди, таарынды 
 -гыс:  кеткис, т¿гєнг¿с. 
• Синтаксистик жол менен жасалган сын атоочторго кош 

сєз жана кошмок сєз т¿р¿ндєг¿ сын атоочтор кирет: 
Мисалы: эст¿¿ – баштуу, улуу – кич¿¿, жакшы – жа-
ман, кызыл ала, ак саргыл, кара кєк, бала кыял, жол-
борс ж¿рєк.

447. Окугула. Сын атооч сєздєрд¿ таап кєч¿рг¿лє. Кандай жол 
менен жасалганын т¿ш¿нд¿рг¿лє. 

Жамийланын ж¿р¿ш-турушунда кайраттуулук бар эле. 
Ал єжєр, ачык айрым, тамашакєй, тайманбас, шы¢га бой-
луу келин. Ал к¿лгєндє, анын чымкый кара кєз¿нєн ден 
соолуктун, жаштыктын к¿ч¿ кєр¿нє т¿шч¿. (Ч. А.)

448. Сын атооч сєздєрд¿ у¢гу, м¿чєгє ажыраткыла. Кайсы сєз 
т¿рк¿м¿нєн жасалганын айтып бергиле.

Ж¿дє¢к¿, киргил, мактанчаак, с¿ттєй, урушчаак, 
єнєрпоз, канаттуу, суусуз, балдай, илимпоз, оттой, атчан, 
найзачан, тамашакєй, намыскєй, кийимчен. 
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449. Тємєнк¿ сєз жасоочу м¿чєлєрд¿ колдонуп, сын атооч 
катышкан с¿йлємдєрдї т¿зг¿лє. 

  -луу; -чыл; -дай; -гыч; -аак.

¯лг¿: бала + луу = балалуу. Балалуу ¿й – базар.

§ 87. Сын атоочту морфологиялык жактан талдоо

Талдоонун тартиби: 

• Сын атоочтун берген мааниси, грамматикалык т¿з¿-
л¿ш¿;

• У¢гу, м¿чєгє ажыратуу, кайсы сєз т¿рк¿м¿нєн жасал-
гандыгын аныктоо, кайсы м¿чєлєр аркылуу жасалды?

• Сын атоочтун с¿йлємдєг¿ аткарган кызматы.

Талдоонун ¿лг¿с¿: 

Кызыл ж¿зд¿¿ жигит сылык, сыпайы, адепт¿¿, тар-
типт¿¿ экен.

Оозеки талдоо: 

Кызыл ж¿зд¿¿ – сын атооч, заттын сыпатын билдирип, 
кандай? деген суроого жооп берди; У¢гусу – кызыл ж¿з; 
м¿чєс¿: -д¿¿. С¿йлємд¿н аныктоочу, татаал т¿з¿л¿штє. 
Сылык, сыпайы – у¢гу т¿р¿ндєг¿ сын атооч, кандай? де-
ген суроого жооп берди. Жєнєкєй т¿з¿л¿штє, с¿йлємд¿н 
бир є¢чєй баяндоочу адепт¿¿, тартипт¿¿ – жєнєкєй т¿з¿-
л¿ш тєг¿ сын атооч, кандай? деген суроого жооп берди. 
С¿йлємд¿н бир є¢чєй баяндоочу. У¢гусу: адеп, тартип – 
зат атооч, -луу м¿чєс¿ уланып, заттан сын атооч жасалды. 

Жазуу т¿р¿ндєг¿ талдоо: 

      кандай?         кандай?         кандай? 

Кызыл ж¿зд¿¿ жигит сылык, сыпайы, адепт¿¿, тар-
типт¿¿ экен.

450. С¿йлємдєрд¿ кєч¿р¿п, сын атоочко морфологиялык тал-
доо ж¿рг¿зг¿лє. Сын атоочтун с¿йлємдєг¿ кызматын айтып бергиле. 

1. Жакшы атанын баласы жанга салган болоттой. 2. Би-
йик, кооз, сонун ¿йлєр салынды. 3. Биздин жер берекел¿¿, 
кооз, малга жагымдуу. 4. Айлана жымжырт, кара¢гы.
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451. Берилген с¿йлємдєрд¿ сын атоочторду колдонуу менен 
маанисине карап б¿т¿рг¿лє. 

Б¿г¿н аба ырайы … К¿н …, асман … Абанын темпера-
турасы 30°С … Кечээ аба ырайы … болду, … шамал согуп, 
жаан жаады. 

452. Текстти окуп, сын атооч сєздєрд¿ тапкыла.

Аба ырайы кандай болорун пи-
яздын кабыгынан билсе болот. Эгер-
де кабыгы жука болсо, анда кыш 
жылуу болот. Эгерде кабыгы калы¢ 
болуп, бири-биринен о¢ой ажыраба-
са, анда кыш єтє суук болот. 

Балчыларга аба ырайы жєн¿ндє аарылар билдирет. 
Эгер бал челектин чо¢ кєзєнєктєр¿н ачык калтырышса, 
кыш жылуу болот. Кичине кєзєнєктєр¿н ачык калтырыш-
са, кыш аяздуу болот. К¿з¿ндє токойдогу кумурсканын 
уюгу бийик болсо, кыш ызгаардуу болот. 
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IV  Ч Е Й Р Е К

 § 88. Этиш жана кеп маданияты. Этиштин 
сєз тїркїмї катары мїнєздємєсї

 

•	Этиш заттын кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылды? 
эмне кылып жатат? эмне кылат? деген суроолорго жооп 
берет. 

• Лексикалык белгиси: 
     Заттын кыймыл-аракетин билдирет.

Морфологиялык белгиси: 
Жак жана чак боюнча ºзгºрºт.

• Синтаксистик кызматы: этиштер с¿йлºмдº баяндоочтук 
милдет аткарат. Ээ менен жак жана сан боюнча ээрчишет. 
Мисалы: Эмгекти с¿йгºнд¿ эл с¿йºт. Эл эмне кылат? – 
с¿йºт – баяндооч.

453. Этиштерди таап, с¿йлºмдºг¿ аткарган милдетин аныкта-
гыла.

1. Адам эмгеги менен да¢ктанат. 2. Кыштын камын 
жазда ойло. 3. Абийири¢ди жашы¢дан сакта. 4. Ысык-
Кºл кышында то¢бойт. 5. Кайгысы жок кара сууга семи-
рет. 6. ªпкºс¿ жок ºз¿н мактайт. 7. Адам ºлºт, искусство 
эч качан ºлбºйт. 8. Алымдын аракетинен Каныбек бар-
дыгын тааныды.

454. Тамсилди окуп, кыймыл-аракетти билдирген сºздºрд¿ 
тапкыла. Кандай суроого жооп берет? 

Ит сººк тиштеп, кºп¿рºдºн ºт¿п келе жатты, дал суу-
нун орто жерине келгенде, эки жакты карады. Суудан 
дагы бир иттин сººк тиштеп турганын кºрд¿. Адегенде ушу-
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нун сººг¿н тартып жейин деген ой менен имерилди. Суу-
га секирерде, ºз сººг¿н ыргытып жиберди. Агып-агып, ºлº 
жаздап ара¢ чыгып келди. (Р. Ш.)

455. Берилген сºздºрд¿ катыштырып с¿йлºм т¿зг¿лº. Эмне 
¿ч¿н булар этиш деп аталат? Аларды у¢гу, м¿чºгº ажыраткыла. 

Ырдады, иштеди, с¿йлºд¿, окуп жатат, батты, кетип 
бара жатат, отурду.

456. Окуп, кºч¿р¿п жазгыла. Кыймылды билдирген сºздºрд¿н 
астын сызгыла. Ал сºздºр кандай суроолорго жооп берет? С¿йлºмдº 
кайсы милдетти аткарганын айтып бергиле.

Эрте¢ менен жымжырттык,     Мен апамдын ысымын,
Ээн ¿йдº калгамын.     Алаканга т¿йгºм¿н.
Алаканга апамдын,      Алаканын ачканым,
Атын жазып алганмын.    Бакыт нурун чачканым.
Булгабадым кагазды,  
Же дубалды чийбедим.     А. Б.

§ 89. Жºнºкºй жана татаал этиш

•	Жºнºкºй этиш бир гана сºздºн, татаал этиш эки же ан-
дан кºп сºздºн турат.

•	Татаал этиштер айтылышы жана жазылышы боюнча 
айырмаланып турат.

•	Татаал	этиштер	єзїнчє	жазылат.
   жазылышы:     айтылышы:
 Мисалы:  бара жатат  –   баратат.
    келе жатат  –   келатат. 
•	Жазууда этиштин эки т¿р¿ те¢ колдонулат.

457. Текстти окуп, жºнºкºй этиштерди бир бºлºк, татаал 
этиштерди бир бºлºк кºч¿рг¿лº. Этиштерге кандай суроолор бериле-
рин айткыла. 

Боорукер бала

Келе жатып бала королдун сарайына туш келет. Сарай-
га кирип, иштей турган жумуш табылар бекен деп сурайт. 
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Король аны каардуу карыган кызматкерине жиберет. Ал 
кызматкер баланы кºргºндº, жаман ойго кетет. Королго 
барып: 

– Жа¢ы келген бала мактанчаак экен. Бир кап к¿р¿чт¿, 
бир кап кумшекерди аралаштырып бергиле. Бир к¿нд¿н 
ичинде бºл¿п берем деп мактанды, – дейт. 

Король баланы чакырып алды да, кызматкердин айт-
канындай к¿р¿ч менен кумшекерди аралаштырып, кайра 
бºлг¿н деп буйруду.

Король колдон келбес иш бергенине баланын кºз¿ жетип, 
ыйлап отурду. Кумурскалар жºрмºлºп келип, жардамдаш-
ты. Эрте¢ менен король та¢ калды. Балага ыраазы болду. 

«Балдар антологиясы»

458. Кыймыл-аракетти билдирген тºмºнк¿ сºздºрд¿ катышты-
рып с¿йлºмдºр т¿зг¿лº. Бул сºздºр кайсы затка таандык экенин т¿-
ш¿нд¿рг¿лº.

С¿йлºп жатат, г¿лдºйт, сайрайт, учат, бышат, ырдап 
берди, ойногусу келип турат, бара жаткан элем. 

459. Кºч¿р¿п жазгыла, этиш сºздºрд¿н алдын сызгыла.

Жутуп алып бууну,
Жерге себет сууну.
Асмандап учуп ж¿ргºн¿
Элестетет кууну.

460. Ойлонуп, татаал этиштер катышкан ¿ч с¿йлºм т¿зг¿лº. 
Анын с¿йлºмдº аткарган милдетин аныктагыла.

§ 90. Этиштин жасалышы

•	Морфологиялык жол менен жасалышы: 
 -ла:   балтала, кайчыла, кооздо
 -лан:  намыстан, капалан
 -а:  сана, чене, кºзº 
 -кар:  башкар, откор, аткар
 -сыра:  алсыра, уйкусура, кансыра
 -лаш:  достош, с¿йлºш
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•	 Синтаксистик жол менен жасалышында эки же андан кºп 
сºз ºз ара тизмектешип, кыймыл-аракет жºн¿ндºг¿ бир гана 
маанини берет. Мисалы: с¿йлºй баштады, кºр¿п бер, жардам 
кыл, ала келди, ойноп-к¿л¿п, алышып-беришип.

461. Этиштин морфологиялык жол менен жасалышына жана 
синтаксистик жол менен жасалышына мисалдар келтиргиле.

462. Этиш сºздºрд¿ кºч¿рг¿лº жана суроо бергиле.

Жаабайм деп жаан алдады, Айнекти жаан каккылап,
Кургак жерим калбады.  Абдан маашыр аткулак
Кайыўдарды	талдарды,		 Талдын	тармал	бутагы.
Калтыратма кармады.  Тамды турат чапкылап

        (Т. К.)

463. Биринчи топтогу м¿чºлºрд¿ этишке улап, андан зат атооч, 
экинчи топтогу м¿чºлºрд¿ зат атоочко улап, андан этиш сºздºрд¿ жа-
сагыла. Жа¢ы сºздºр кандай жол менен жасалганын т¿ш¿нд¿рг¿лº.

    -ма   -ла 
    -мак   -лан 
    -гыч   -лаш 
    -ыч   -кар

§ 91. Татаал этиштеги негизги жана жардамчы 
бєлїктєр, алардын жазылышы

Эки этиш 
сєздїн	
тизмегинен 
жасалат: ке-
лип кет, жа-
зып отурат, 
карап тур 
ж. б.

Атооч 
сºз менен 
жардамчы 
этиштин тиз-
мегинен жа-
салат: кулак 
сал, адам бол, 
бата кыл ж. б.

Татаал 
этиштин ту-
тумундагы 
биринчи	сєзї	
негизги, кий-
инкиси болсо, 
жардамчы 
этиш деп ата-
лат.

Жардамчы 
этиштерге эт, 
де, бол, кыл 
деген сºздºр 
кирет: азамат 
бол, убада 
кыл, сабыр эт 
ж. б.
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Эки этиштин же атооч сºз менен жардамчы этиштин  
айкашынан уюшулуп, бир татаал кыймылды атап кºрсºт-
сє,	татаал	этиштер	деп	аталат.	Алардын	ичинен	1-сєзї	не-
гизги,	2-сєзї	жардамчы	сєз	болот.	Мисалы:	жардам кыл, 
кулак сал, адам бол, сатып ал, їмїт кыл ж. б.

464. Негизги жана жардамчы этиштерди аныктагыла.

	Кєўїл	кой,	эске	тут,	сабыр	эт,	тарс	де,	баш	бол,	ыраа-
зы бол, дос бол, баян кыл, тамаша кыл, бата кыл.

465. Татаал этиштерди катыштырып «Жай мезгили» деген тема-
да	чакан	текст	тїзгїлє.

466.	Тємєнкї	татаал	этиштерди	катыштырып,	сїйлєм	тїзгїлє.

Жигит бол, добуш бер, бата бер, убададан тайды, окуй 
жїр.

467. Ал атасына кат жазды	деген	сїйлємдє	жардамчы	этиштерди	
пайдалануу	менен		баяндоочторду	єзгєртїп,	сїйлєм	тїзгїлє.

Їлгї: Ал атасына кат жаза баштады. Ал атасына кат 
жазып отурат. Ал атасына кат жазып жиберди.

§ 92. Этиштин жакталышы

•	Этиштин	 жак,	 сан	 боюнча	 єзгєрїшї	 жакталыш	 деп	
аталат.

•	Зат	 атоочко	 улануучу	жак	 мїчєлєр	 этишке	 да	 улана	
берет.

Этишке улануучу жак мїчєлєр

      Жекелик сан 							Кєптїк	сан

Жак Толук
тїрї

Толук эмес
тїрї

Толук
тїрї

Толук эмес
тїрї

I -мын:
бар-а-
мын

-м:
бар-а-м

-быз:
бар-а-быз

-к:
бар-ды-к
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468.	 Текстти	 окуп,	 белгиленген	 сєздєргє	кайсы	мїчє	 уланга-
нын айтып бергиле.

Жай	мезгилинде	кєбїнчє	эс аламын. Мен Арсланбапта 
эс алганды жакшы кºрºм. Сиз да эс	алыўыз. Арсланбап 
Кыргызстандын	 тїштїгїндє	 орун	 алган.	Анда	 бийик-би-
йик	жаўгак	жыгачтары	ºсºт. Тоосунда эки шаркыратма 
агып турат. Баарыбыз чогуу ойнойбуз, китеп окуйбуз, ыр-
дайбыз. Ошентип, жалпыбыз жайдын кереметин толук се-
зебиз, толкунданабыз. 

469.	Текстти	окугула.	Жак	мїчє	уланган	этиштерди	таап,	уўгу,	
мїчєгє	ажыраткыла.	

Силердин	бир	кїнїўєр	кандай	єтєт?	Мен	эртеў	менен	
саат	алтыда	турам.	Физзарядка	жасайм,	жуунам,	эртеў	ме-
ненки тамакты ичемин. Сабакка барам. Сабак окуп, досто-
рума,	мугалимдерге	кезигем.	Сабактан	кийин	їйгє	келем.	
Тамагымды	 ичип,	 бєбєгїмдї	 ойнотом.	 Єзїм	 да	 эс	 алам.	
Анан сабакка даярданамын, тапшырмаларды аткарам, ки-
теп окуйм. Кечки тамакка отурам, телевизор кºрºм. Ата-
энем,	бєбєгїм	менен	сїйлєшєм.	Анан	уктайм.	

470.	 Берилген	 этиштерди	 уўгу,	 мїчєгє	 ажыраткыла.	Жак	 мї-
чєлєрдїн		тїрлєрїн	айтып	бергиле.

Ырдайбыз,	ырдайсыз,	алсаў,	барамын,	барам,	кєрєсїў,	
кєрсєў,	жїрїўїз,	жїрїўїздєр,	бийлейт,	окуўуз,	бассаў,	бас-
саўыз.

II -сыў:
бар-а-сыў

-ў:
бар-са-ў

-сыўар:
бар-а-
сыўар

-ўар:
бар-са-ўар

сылык
тїрї

-сыз:
бар-а-сыз

-ўыз:
бар-са-ўыз

-сыздар:
бар-а-
сыздар

-ўыздар:
бар-са-ўыздар

III -т:
бар-а-т

- -т:
бар-ыш-
а-т

-
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471.	 Биринчи	жактын	жак	 мїчєлєрїнїн	 ар	 бирин	 тиешелїї	
этиш сºзгº улап жазгыла.

 -мын:                                  -быз:
 -мун:                                   -биз:
 -мин:                                   -буз:
	 -мїн:																																			-бїз:

472.	Тємєнкї	этиштерди	экинчи	жак	менен	(толук,	толук	эмес	
тїрдє),	жекелик,	кєптїк	санда	жактагыла.

Бар, барса,   бил, билсе.
Кон, консо,  кºр, кºрсº.

473.	Кєп	чекиттин	 ордуна	жак	мїчєлєрдї	коюп,	кєчїрїп	жаз-
гыла.

1. Биз бактылуу жашай… 2. Мен бардык сабагымды да-
ярда… 3. Сиз качан келди… 4. Силер кечээ келген… 5. Атам 
жумушуна	бара…	6.	Апам	мени	менен	їйдє	кала…

474.	 Кєчїрїп	жазып,	 баш	мїчєлєрдїн	 астын	 сызгыла.	 Баян-
доочту	уўгу,	мїчєгє	ажыраткыла.

1. Биз силерди окутабыз. 2. Телевизордон «Керемет кºч» 
деген	берїїнї	кєрдїк.	3.	Биз	улууларды	дайыма	сыйлай-
быз, айтканын угабыз. 4. Эже-агайлар бизди окутушат, кºп 
нерсеге	їйрєтїшєт.	5.	Досторумду	мен	жакшы	кєрєм.

475.	Этиштерди	таап,	уўгу	жана	мїчєгє	ажыраткыла.

Мен	быйыл	5-классты	бїтємїн.	Аны	биз	да	кєрїппїз.	
Бул	чыгарманы	сен	окугансыў.	Сабактан	азыр	келдим.

476.	Берилген	сєздєрдї	жак	боюнча	єзгєрткїлє.

Бийле,	оку,	сїйлє,	бас,	тарт,	ырда,	кєр.

477. Берилген	сєздєрдї	уўгу	жана	мїчєгє	ажыраткыла.

Ишенемин,	ишенем,	єтчїмїн,	єтєм,	єтчїбїз,	ыйлачу-
суў,	иштечїсїў,	кєргєнсїў,	кєргєм,	кєргєнмїн,	барбадым,	
барбадык,	барышпады,	кїтпєдїм,	кїтпєдї.
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§ 93. Этиштин чактары

•	Этиш сºздºр кыймыл-аракеттин с¿йлºп жаткан учур-
дан мурда болгонун, же с¿йлºп жаткан учурдан кийин 
болгонун, же ошол учурда болорун билдирет.

•	Ушул ºзгºчºл¿ккº ылайык этиштер ¿ч чак менен айтылат: 
1) учур чак, 2) келер чак, 3) ºткºн чак.

•	Чак – этишке гана м¿нºзд¿¿ категория.

Учур чак

•	Учур чак с¿йлºп жаткан мезгилде болуп жаткан кый-
мыл-аракетти билдирет.
 Мисалы: Бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат.

•	Учур чак т¿з¿л¿ш¿ боюнча жºнºкºй жана татаал т¿р¿н-
дº болот.

•	Учур чактын жºнºкºй т¿р¿ этишке -уу + да, -а(й) м¿чºлºр¿-
н¿н жалганышы менен жасалат:
кубандыр + уу + да, айт + уу + да, оку + й + т, кºр + º + т.

•	Татаал т¿р¿ -а, -е, -й, -ып формасындагы чакчылдарга 
жак м¿чº жалгана турган жат, тур, отур, ж¿р деген 
жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат:  
кºр + ¿п ж¿р + º + м¿н, бар + а жат + а + мын.

478. Этиштерди учур чакка келтирип жазгыла.

Жаз, иште, кºр, ºткºр, куттукта, эс ал, бар.

479. Кашаанын ичиндеги этиштерди учур чакка келтирип 
жазгыла. Этиштер кыймыл-аракеттин кайсыл учурда болгонун бил-
диргенин айтып бергиле.

1. Мен Бишкек шаарында (жаша). 2. Мээрим улуттук 
компьютердик гимназияда (окуп). 3. Айдана балдар бакча-
сына (бар). 4. Окуучулар сабак (оку). 5. ªнºрпоздор ºнºр¿н 
(тарт). 6. Бешинчи класста кыргыз тил сабагы (бол).

480. «Менин б¿г¿нк¿ к¿н¿м» деген темада чакан а¢геме т¿з¿п, 
учур чактагы этишти кºрсºтк¿лº.
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481. Окуп, учур чакта турган этиштерди таап, аны у¢гу, м¿чºгº 
ажыраткыла. Учур чактагы этиш кайсы м¿чºлºрд¿н жардамы менен 
жасалганын байкагыла.

Жакында биз окуу жылын аяктайбыз. Классташтарым 
сабактарын окуп жатышат. Мугалим кºп нерселерди ай-
тып бер¿¿дº. Биз болсо, кунт коюп угуудабыз. Аба ырайы 
жылуу болуп калды. Айдалган жер-жемиштер акырындык 
менен кылтыйып чыгууда. 

482. Учур чактагы этиштердин жºнºкºй жана татаал т¿рлºр¿н 
катыштырып, бир нече с¿йлºм т¿зг¿лº.

§ 94. Келер чак, анын маанилик тїрлєрї

 
•	Келер чак с¿йлºп жаткан мезгилден кийин болуучу кый-

мыл-аракетти билдирет.
•	Келер чак маанисине карай экиге бºл¿нºт: айкын ке-

лер чак, арсар келер чак.
•	Айкын келер чакта кыймыл-аракеттин болору же болбо-

су ишенимд¿¿ кºрсºт¿лºт. Этишке -а(-й) жана тиешел¿¿ 
жак м¿чºлºрд¿н жалганышы аркылуу жасалат:
Мисалы: Жакында биз кºлгº бар + а + быз.

•	Арсар келер чак -ар жана жак м¿чºлºр¿ аркылуу жа-
салат: Мисалы: Жакында биз кºлгº бар + ар + быз.

•	Кээде арсар жана айкын келер чактардан кийин эле, 
экен, эмес деген жардамчы этиштер кошо айтылат. Ми-
салы: Эрте¢ жаан жаайт экен.

483. С¿йлºмдºг¿ учур чактагы этиштерди келер чакка айлан-
дырып кºч¿р¿п жазгыла.

«Ала-Тоо» аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Май-
рамдык кечеде жаштар ырдап-бийлººдº. Комузчулар болсо, 
комуз черт¿¿дº. Эл аралык симпозиумга бардык ºлкºлºрдºн 
делегациялар келип жатышат.

484. Окугула. Этиш сºздºрд¿ таап, алардын чагын жана жаса-
лышын аныктагыла.

– Чо¢ойгондо сен ким болосу¢?
– Мен мугалим боломун.
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– Мен дарыгер болгум келет.
– Мен ата-энем менен иштеймин.
– Мен айдоочу болгум келет.
– Мен окууну улантамын.

485. Жакында кайсы майрам болору жºн¿ндº чакан а¢геме 
т¿зг¿лº. Этиштерди таап, у¢гу, м¿чºгº ажыраткыла.

486. Берилген этиш сºздºрд¿ у¢гу, м¿чºгº ажыратып, кайсы 
чакта экенин, кантип жасалганын аныктагыла.

Дарыланып	жатат,	дарыланар,	дарыланат,	кат	жазууда,	
кат жазат, кат жазар, сурап жатат, сурайт, сурар, бийлеп жа-
тат, бийлейт, бийлººдº.

487. Келер чак этиштерден тапкыла, аны у¢гу, м¿чºгº ажырат-
кыла. Кандайча жасалганын айтып бергиле.

488. Ырды окуп, этиш сºздºрд¿ тапкыла. Аларды у¢гу, м¿чºгº 
ажыраткыла.

Футбол теп, шахматты бил, чебер ж¿р¿п
Же¢ип чыгып, жигиттерди четке с¿р¿п.
Жарышкын, секиргин, диск кºтºр,
Антпесе¢ те¢туштары¢ ж¿рºр к¿л¿п.

Жарашпайт жабык ж¿р¿¿ жаш муунга, 
Ачык бол, ºнºр ¿йрºн, бекер турба!
Ооруну соолор с¿йбºйт, оору – жаман,
Соолуктун аты ким? – физкультура!

§ 95. ªткєн чак, анын маанилик тїрлєрї

•	ªткºн чак с¿йлºп жаткан мезгилден мурун болгон кый-
мыл-аракетти билдирет.

•	ªткºн чактын тºмºндºг¿дºй т¿рлºр¿ бар: айкын ºткºн чак, 
капыскы ºткºн чак, жалпы ºткºн чак, адат ºткºн чак.

•	Айкын ºткºн чак -ды м¿чºс¿ аркылуу жасалат:
 Атам жумуштан кел + ди.
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•	Капыскы ºткºн чак -ып, -ыптыр м¿чºлºр¿ аркылуу жаса-
лат: Бакдººлºт чо¢ атасына кет + иптир.

•	Жалпы ºткºн чак -ган м¿чºс¿ аркылуу жасалат:  
 Былтыр Санжар Ысык-Кºлгº бар + ган.

•	Адат ºткºн чак -чу, -ч¿ м¿чºлºр¿ аркылуу жасалат:  
 Эжем дайыма комуз черт + ч¿.

489. Учур чак, келер чак, ºткºн чак формасындагы этиш сºз-
дºрд¿ тапкыла.

490. Этиш сºздºрд¿ таап, с¿йлºмдºг¿ милдетин аныктагыла. 
У¢гу, м¿чºгº ажыраткыла. Кайсы чакта турарын айтып бергиле. 
Маанисин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

1. Адам эмгеги менен да¢кталат. 2. Аганы кºр¿п, ини 
ºсºт, эжени кºр¿п, си¢ди ºсºт. 3. Ак ойлоп, адал иште. 
4. Кыштын камын жазда ойло. 5. Абийири¢ди жашы¢дан 
сакта.

491. Берилген этиштердин кайсы чакта турарын аныктап, ºз-
ºз¿нчº бºл¿п жазгыла жана у¢гу, м¿чºгº ажыраткыла.

Арнаган, с¿йлººдº, айтар, окуптур, с¿зд¿, окуду, кºрº-
б¿з, бара жатамын, иштеч¿, тартыптыр, ырдаган.

492. Учур чак, келер чак жана ºткºн чактардын ºз ара окшош-
тугу менен айырмачылыктарын бºл¿п кºрсºтк¿лº.

493. Таблица боюнча карап, этиштин ºткºн чагы кандайча 
жасаларын т¿ш¿нд¿рг¿лº. Ар бирине мисал келтиргиле.

ªткєн чак Морфологиялык каражаттар

1. Айкын ºткºн чак:
-ды, -ди, -ду, -д¿
-ты, -ти, -ту, -т¿

2. Капыскы ºткºн чак:
-ып, -ип, -уп, -¿п
-ыптыр, -иптир
-уптур, -¿пт¿р

3. Жалпы ºткºн чак:
-ган, -ген, -гон, -гєн
-кан, -кен, -кон, -кєн

4. Адат ºткºн чак: -чу, -ч¿
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494. Берилген сºздºрд¿ таблицага карап, чактын т¿рлºр¿ боюн-ча 
жазгыла.

Оку, кºр, бас, тарт, с¿йлº.

Їлгї:

айкын ºткºн 
чак

капыскы ºткºн 
чак

жалпы ºткºн 
чак

адат ºткºн
 чак

окуду окуптур окуган окучу

495. Схема боюнча дебат (талкуу) ºткºрг¿лº. 

ЭТИШ

грамматикалык белги

грамматикалык 
тїзїлїшї

жасалышы

капыскы

адат

жалпы

арсар

айкын 

морфологиялык

синтаксистик

ºткºн чак

жºнºкºй

татаал

чактары

келер чак

учур чак
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§ 96. ªткєн чактын татаал формаларынын
экен, эле, эмес деген жардамчы этиштердин

айкаша келиши аркылуу жасалышы

•	Этиштер кээ бир жардамчы сºздºр менен (экен, эле, 
эмес)	айкашып,	сїйлємдє	татаал	баяндоочтун	милдетин	
аткарат.

•	Мындай учурда ºткºн чактын кошумча кырдаалдары 
келип чыгат.

М: Бул кїнї сыдырым жел согуп турган эле.
Жайлоого чыгууну мурдатан билген эмес экем.

Сїйлємдєрдє	 кыймыл-аракеттин	 єткєндє	 болгондугун	
жалпысынан	 кєрсєтїп,	 сїйлєп	жаткан	 учурга	 карата	
мезгилдик айырмачылыктын бар экендиги сезилип турат.

496.	Белгиленген	сєздєрдїн	кайсы	чакта	экендигин	аныктагыла.

Балдардын эч кимиси аны кºргºн эмес. Ал менин кат-
тарымды алды бекен.	Ким	так	ой	жїгїртсє,	ал	так	сїйлєйт	
экен. Коркок билиштик, кºз карандылык, кошоматчылык, 
чала сабаттуулук жана наадандык гана эне тилди кемсин-
тїїгє	жол	ачат экен. (Т. С.)

497. Бардыў бекен, бардыўар бекен, барышты бекен, иштеген 
экен, болгон экен, кєрдїў беле	 деген	 сєздєрдї	 катыштыруу	 менен	
сїйлєм	тїзгїлє.	Негизги	этиштерди	уўгу,	мїчєгє	ажыраткыла.

498.	Берилген	сїйлємдєрдїн	баяндоочун	тапкыла.	Кандай	фор-
мада жасалганын айтып бергиле.

1. Алар эрте келсе экен. 2. Анын бул кылыгына наа-
разы болдум эле. 3. Илгери-илгери абышка-кемпир болгон 
экен. 4. Жердин кенин талкалап, казган Током келген 
бейм. 5. Тоонун эки жагы чытырман токой эле.
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Кеп маданияты боюнча машыгуу иштери

499. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле жана ºткºн чакта-гы 
этиштерди	таап,	уўгу,	мїчєгє	оозеки	ажыраткыла.

«Манас» эпосу 2013-жылы ЮНЕСКОнун материалдык 
эмес маданий мурастарынын шедеврлеринин тизмесине кат-
талган. Буга чейин «Манас» эпосубуз Гиннестин рекорддор 
китебине	дїйнєдєгї	эў	узун	чыгарма	катары	кирген.	

«Манас»,	«Семетей»,	«Сейтек»	їчилтигин	каттоого	ал-
гандыгын тастыктаган сертификат президентибиз Атамбаев 
Алмазбек Шаршеновичке тапшырылган.

500.	 Берилген	 сїйлємдєрдєн	 этиштерди	 тапкыла.	 Алардын	
кайсы жакта тургандыгын аныктагыла.

Жакында жайкы каникулга тарайбыз. Биз кыргыз тили 
боюнча	 кєптї	 їйрєндїк.	 Келечектеги	 максатымды	 ойлон-
дум.	Сен	кандай	маалыматтарды	алдыў?	Мектептин	дирек-
тору	окуунун	алдыўкыларына	сыйлыктарды	тапшырды.

501.	Берилген	этиштерди	жак	боюнча	єзгєрткїлє.

Оку,	сїйлє,	тап,	таптым,	ал,	бийле,	чурка,	кара,	ырда

502.	Берилген	 сєздєрдї	уўгу,	мїчєгє	 ажыратып,	кайсы	жакта	
турганын аныктагыла.

Кєрдїм,	кєрдїў,	кєрдїўїз,	кєрдї,	кєрдї,	кєрдїўїздєр,	
кєрдїўєр,	 кєрїштї,	ырдадым,	ырдадыў,	ырдадыўыз,	ыр-
дады,	 ырдадык,	 ырдадыўыздар,	 ырдадыўар,	 ырдашты,	
бил	дим,	билдиў,	билдиўиз,	билди,	билдик,	билдиўиз,	бил-
диўиздер,	билдиўер,	билишти.

503.	Берилген	сїйлємдєрдї	окуп,	белгиленген	сєздєрдїн	кайсыл	
жакта экендигин айтып бергиле.  

Кєп	уксаў,	аз	сїйлєйсїў.	Алыстан	келген	конок	экен-
сиз,	кезегимди	алыўыз.	Ой,	боз	бээ,	сени	жеймин!	–	дейт	
карышкыр.	Таксыр	ханым,	мени	кичине	кєрїп,	чоў	керек	
десеўиз,	анда	бул	буура	менен	сїйлєшїўїз!	–	деп	бала	буу-
радан	тїшє	калды.	Баш	кєтєрбєй	иштейм.	Оо,	чиркин,	ємїр	
бою картайбасак, чаалыкпасак. Билимди элден, тажрыйба-
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ны	турмуштан	їйрєнгїлє.	Кезеги	менен	болуп	туруу	чу	та-
бияттын	кырсыктарына	моюн	бербейбиз.	Кїздїк	буудайды	
єз	убагында	септик.	Эмнени	эксеў,	ошону	аласыў.	

504.	Татаал	учур	чак	этишти	таап,	аны	жатыш	жєндємєсїндєгї	
кыймыл атооч менен алмаштыргыла. Алар ºз ара синонимдеш боло-

рун байкагыла.

1.	Кайсы	бирєє	тээп	тїшїї	їчїн	арткы	дєўєлєгїн	таба	
албай	 убараланып	жатат.	 (М.	 А.)	 2.	 Кєздєрї	 ачыла	 элек	
бєлтїрїктєр	бири-бирине	ыкташып	уктап	жатышат.	(К.	Ж.)	
3. Саякбай айтып турат Манасты. (О. С.)

505. Татаал этиштер катышкан макалдардан жазгыла. Маа-
нисин	тїшїндїргїлє.	Татаал	этиштерге	талдоо	жїргїзгїлє.

506.	Жєнєкєй	жана	 татаал	 учур	чак	 этиштерди	 бєлїп	 алып,	
алардын чак маанилерин билдирген грамматикалык каражаттарды 
аныктагыла.

Жерди	иўир	каптай	баштады,	кїндїн	ырайы	кайтадан	бу-
зулду.	(К.	Б.)	Дегеле	сулуу	кылып	кырктырган	кєкїлїн	ала-
каны	менен	сылап	турду.	(Н.	Б.)	Суу	эки	жакка	бєлїнє	тїштї,	
бирок	мен	сууга	чєгїп	эле	бара	жатам.	(К.	Э.)	Чабырлардын	
жалгыз	бирєєнєн	башкасы	кїн	єткєн	сайын	торсоюшуп	то-
ролууда,	семирїїдє.	(Ш.	Б.)	Соконун	кєчїн	ээрчий	карап,	їй	
алдында Сакадай турат. (К. Ж.)

§ 97. Этишке морфологиялык талдоо жїргїзїї

Талдоонун тартиби:

Сєз	тїркїмї,	жалпы	мааниси,	кандай	суроого	жооп	
берет?
Морфологиялык белгилери:
					а)	алгачкы	тїрї;
					б)	жакталышы;
					в)	саны	(жекелик,	кєптїк);
     г) чагы.
		Сїйлємдє	аткарган	синтаксистик	кызматы.
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Талдоонун	їлгїсї:
Бїгїнкї	сабак	кызыктуу	єттї.
Оозеки талдоо:

Єттї	–	этиш,	кыймыл-аракетти	билдирди.	Сабак	эмне	
болду?	–	єттї.
Уўгусу	–	єт	–	буйрук	этиш,	жекелек	сан;
-тї	–	айкын,	єткєн	чактын	мїчєсї.	

Сїйлємдє	баяндооч.
Жазуу	жїзїндє	талдоо:
Бїгїнкї	сабак	кєўїлдїї	єттї.

507.	Берилген	сєздєрдї	составдык	бєлїктєргє	ажыраткыла.

Келди,	ырдады,	сїйлє,	окуган,	чыкты,	кєрєт,	жаады,	
баштады, бийле, алат.

508.	Кара	тамга	менен	берилген	сєздєрдї	кєчїрїп	жазып,	уўгу,	
мїчєгє	ажыраткыла.

Тиш	ооруганда	колдун	їстїнє	муз	койсо оорубай калат. 
Себеби бардык оорулар козголгондо, биринчи ирет мээге бел-
ги берилет. Мээ дененин кайсы жери ооруп жаткандыгын 
аныктайт.	 Ошол	 убакта	 колдун	 їстїндєгї	 муздар	 ооруга	
терс таасирин тийгизет.

«Кызыктар дїйнєсї»

509.	Этиш	сєздєрдї	жак	боюнча	єзгєрткїлє	жана	аларды	уўгу,	

мїчєгє	ажыраткыла.

Айт,	тарт,	ырда,	окуу,	чыгуу,	таў	калуу.	

510.	 Сїйлємдїн	 баш	 жана	 айкындооч	 мїчєлєрїн	 тапкыла.	
Баяндоочтун милдетин кайсы сºздºр аткарды. Этиштик баяндоочтор 
кайсы жакта жана чакта турганын айтып бергиле. 

Адам	оозду	ачып	эстегенде,	денеде	жыйналган	кємїр	
кычкыл газы дем менен бирге  сыртка чыгат. Бет, ооз 
моюн баары кыймылга келип, баштагы кан айланууну 
жеўилдетет.	Ошон	їчїн	 эстегенден	качпоо	керек.	Бирок	
оозду кол менен жаап эстºº – маданияттуулуктун белгиси 
болуп саналат.                                             

«Да» журналы
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511.	Текстти	окуп,	этиш	сєздєрдї	тапкыла.	Этишке	мїнєздїї	
белгилерди айтып бергиле. 

Эў	байыркы	єсїмдїк	гингко,	же	адантума,	деп	аталып,	
Кытайда	180	миллион	жыл	мурун	єскєн.	Бул	єсїмдїк	дино-
заврлардын	їйїр	алган	жайына	айланган.	Ал	дарак	бїгїн-
кї	кїндє	да	єсїп	турат.	

«Кызыктар дїйнєсї»

512.	Текстти	окуп,	єткєн	чак	формасындагы	этиш	сєздєрдї	тап-
кыла,	аны	составдык	бєлїктєргє	ажыраткыла. 

Жибек жолу

Кºптºгºн кылымдар бою соода кербендери Европадан 
Кытайга	 Чїй	 єрєєнї	 аркылуу	 басып	 єтїшкєн.	Жолдогу	
каракчылардан	товарларын	коргоо	їчїн	кербендердин	эки	
жагында куралданган атчандар коштогон. 

Жолдон кудук кезикпей калуу коркунучун эске алып, 
сууну мол камдашкан. Байыркы Бурана мунарасы турган 
жерде	чоў	кербен	 сарай	жайгашкан.	Ысык-Кєлгє	жеткен-
де, жол башчылар кербендерди Нарынга жана Ат-Башыга 
бурушкан.	Бир	нече	кїн	жол	жїргєн	соў,	Кытайдын	шаар	-
ларынын дарбазалары ачылган. Европалык коноктор Кы-
тайдан	тїрдїї	товарларды,	єзгєчє	жибекти	алып	єтїшкєн.	
Ошондуктан бул жол «Жибек жолу» деп аталып калган.

«Шоокум» журналы

5-класста єт¿лгєн материалдарды бекемдєє
жана бышыктоо

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Тил илиминин фонетика, лексикология, морфология жана 
синтаксис бºл¿мдºр¿ эмнени окутат?

2. ¯нд¿¿лºр жана ¿нс¿здºр кандайча жасалат, ага кайсы ты-
быштар кирет жана анын кандай т¿рлºр¿ бар?

3. Сºз деген эмне, ал кандай бºл¿ктºрдºн турат?
4. Эмне ¿ч¿н сºз жасоочу жана сºз ºзгºрт¿¿ч¿ м¿чºлºр деп 

бºлºб¿з?
5. Сºз айкашы деген эмне? Анын кандай т¿рлºр¿ бар?
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6. С¿йлºм м¿чºлºр¿н атагыла, жºнºкºй с¿йлºмд¿н кандай 
т¿рлºр¿ бар? Татаал с¿йлºм жºн¿ндº эмнелерди ¿йрºнд¿¢ºр, 
кандай т¿рлºр¿ бар?

7. Кыргыз тилинде кайсы сºз т¿рк¿мдºр¿ бар? Аларга 
м¿нºзд¿¿ грамматикалык белгилерди атагыла.

8. Тºл жана бºтºн сºздºр, аларга коюлуучу тыныш белгиле-

рин айтып бергиле.

513. С¿йлºмдºрд¿ окугула. Жазууда жана оозеки кепте бир 
º¢чºй м¿чºлºрдº кандай ºзгºчºл¿ктºр болорун айтып бергиле. Бир 
º¢чºй м¿чºлºр ºз ара кандай байланышта?

1. Касым менен Майсалбек куду эле Субанкулдун ºз¿, 
куюп койгондой окшош. (Ч. А.) 2. Байкеме кºп киши келч¿, 
аны кºп киши чакырчу, акылдашчу. (Ш. С.) 3. А сен, Ка-
ныке, эст¿¿, токтоо, чыдамкай бол. (К. Ж.) 4. Бºлмºн¿н ичи 
таза, ары жарык, ары ке¢. (К. Б.) 5. Каныбектин айрыкча 
жек кºргºн¿ – Айымбача менен Кылыч. (К. Ж.) 6. Узун бой-
луу, ке¢ далылуу,ак саргыл жигитке шашып келе жаткан 
ªм¿рбек урунуп калды. (А. Т.) 7. Туш кийиздин ак, кызыл, 
мала кызыл, сары, к¿рº¢ саймаларын устат байбиче орду-
орду менен кынаганына та¢ калдык. (А. Ак.) 8. Алардын 
¿й-б¿лºс¿ бири-бирине кайрымдуу, ынтымактуу, кº¢¿лд¿¿ 
жашачу. (Ш. С.) 9. Мен жазуулары ар т¿рд¿¿ таштарды му-
зейден	да,	талаадан	да,	тоолордон	да	кєрд¿м.	(К.	Ж.)	10.	Дал	
ошол учурда Абыл, ªм¿ш, Ормуш келди. (Н. Б.) 11. Ал атка 
да ºз¿ ыргып минди, эч ким менен коштошподу, с¿йлºшпºд¿. 
12. Анын колунан иш да, аш да келч¿. (А. Т.) 13. Козубек 
анын бутуна жыгылды, жалынды, жалбарды. (К. Б.) 14. Мен 
буга чейин мынчалык ачылган ары сулуу, ары жыттуу роза-
ларды кºрº элек болчумун. (К. Ж.)

514. Бир º¢чºй м¿чºл¿¿ с¿йлºмдºрдºн мисал келтиргиле. Бир 
º¢чºй м¿чºлºрд¿н ºз ара байланышуу жолдорун айтып бергиле.

515. Татаал с¿йлºмд¿н тутумундагы жºнºкºй с¿йлºмдºрд¿ аныкта-
гыла жана тиешел¿¿ тыныш белгилерин жазгыла.

1. Апам унчуккан жок башын чайкап тºмºн т¿ш¿рд¿. 
(Ч. А.) 2. Чо¢ сууга бети-колумду жуудум да сайда ту-
шалган аттарды кºздºй чуркадым. (Ч. А.) 3. Эки жак-
ты карануу менен чайды да жарытып ичпеди¢из же 
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кездеше турган аянычтуу адамы¢ыз бар беле. (К. Ж.) 
4. Жаман жолдош жоого алдырат жаман сºз доого кал-
тырат. (макал) 5. Ормондун каш-кабагы т¿нºр¿п кºз¿ 
акырая кадалганда Жанкарачтын каны качкан º¢¿нº кы-
зыл ж¿  г¿р д¿. (К. О.) 6. Кичинекей Табылдым интернатта  
ооруп калганда ч¿рпºл¿¿ тоок сыяктуу жанынан карыш уза-
ган жок элем. (А. Т.) 7. К¿н кайра салкындагандан кийин 
койлор ºр¿шт¿ карай жайылышты. (К. Ж.)

516. Жºнºкºй жана татаал с¿йлºмдºр эмнеси менен айырма-
ланышат, алардын окшоштуктары кайсы?

517. Тºл жана бºтºн сºздºрд¿ катыштырып, с¿йлºм т¿зг¿лº. 
Тике сºзд¿н тºл сºздºн мурда жана кийин колдонулушундагы ты-
ныш белгилеринин коюлушун т¿ш¿нд¿рг¿лº.

518. Берилген с¿йлºмдºрд¿ окуп, тºл жана бºтºн сºздºрд¿ тап-
кыла. Бºтºн сºзд¿н мааниси ºзгºр¿лбºй, так сакталып берилгенин 
аныктагыла.

1. «Таза балээ эми болот турбайбы», – деп Эдигейдин 
эси э¢гирей баштады. (Ч. А.) 2. «Балдарга де¢из тууралуу 
айта ж¿р!» – деди Абуталип. (Ч. А.) 3. Апам: «Эл тарткан 
азапты эл менен кошо тарт», – деп келинин кайраттандыр-
макчы болуп жемелейт. (Ч. А.) «Улутту улут кылган – анын 
тили», – деп айткан Ч. Айтматов.

519. Текстти кºркºм окуп, айтылыш максатына карай кандай 
с¿йлºмдºр экенин аныктагыла.

Чо¢ эненин табышмагы

Чо¢ эне алма багынын жанынан ºт¿п баратып, бир ал-
манын томолонуп жатканын кºр¿п калды. Чо¢дугу чыны-
дай экен. Чоктой кыпкызыл, жыты буркурайт. «Небереле-
риме ала барайын», – деп ойлоду ал.

Балдар чо¢ эненин колундагы алманы кºрº сала: «Ук-
муш чо¢ экен, ээ!» – деп чурулдап жиберишти. Чо¢ эне 
балдарга кайрылды:

– Бул алманы алгач эмне кылыш керек?
– Жеш керек! – деп кыйкырды Бекдººлºт.
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– Бычак менен бºл¿¿ керек! – деди Айдана.
А чо¢ эне болсо, бир сºзд¿ к¿т¿п балдарды суроолуу 

карап турду.
 Силер да ойлонсо¢ор, ал кайсы сºз эле?

(Т. М.)

520. С¿йлºмдºн бир º¢чºй м¿чºлºрд¿ тапкыла жана алардын 
аткарган милдетин аныктагыла.

Ат жабдыктарына ээр, ж¿гºн, нокто, жабуу, камчы, 
¿зєўг¿,	 кємєлд¿р¿к,	 куюшкан,	 басмайыл,	 желдик,	 тер-
дик, ичмек, каптырга жана кºрпºчº кирет. 

Ээр	–	ат	жабдыктарынын	э¢	негизгиси.	¯зєўг¿,	куюш-
кан айрым учурда кºмºлд¿р¿к тагылып, атка басмайыл 
менен тартылат. 

Атты ийкемд¿¿ башкаруу жана байлоо ¿ч¿н ж¿гºн, 
нокто колдонулат. Кыргыздарда атты сол жагынан току-
шат.

521. Татаал с¿йлºмдºрд¿ тапкыла. Алар канча жºнºкºй с¿йлºм-
дºн уюшулду жана бири-бири менен кандайча байланышканын айтып 
бергиле. 

Акуланын 350 т¿р¿ бар. Э¢ кичинекей акуланын 
кºлºм¿ калемдей болуп, салмагы 200 граммга жетет. Э¢ 
чо¢ акуланын кит жана гигант деген эки т¿р¿ бар. Чо¢ 
акулалар адам баласына эч качан кол салбайт, ал эми ак 

акула адамдар ¿ч¿н коркунучтуу. 
Анын узундугу 5–6 метрден 12 метр-
ге чейин жетсе, тиштери ¿ч кырдуу 
болуп, ºтº курч келет. Акулалардын 
жашоо узактыгы – 30 жыл. Ар бир 
акуланын туруктуу жашоо-жайы 
болгондуктан, ºз¿ жашаган аймак-

ка гана а¢чылыкка чыгат. Кээ бир мамлекеттерде акула-
ларды кармап, алардын боорунан ар кандай витаминдерди 
жасашат. Акуланын бардык т¿р¿нº эле а¢чылык кылууга 
тыюу салынган.
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522. Кара тамга менен берилген сºздºрд¿ у¢гу жана м¿чºгº 
ажыраткыла. 

Мексикада ºскºн Асан-¯сºн г¿л¿ 24 саат бою ºз¿н¿н 
º¢¿н бир канча жолу алмаштырып турат. Та¢ атарда ак 
т¿стº, анан ачык кызыл, т¿шкº маал кочкул кызыл болсо, 
кечке жуук кырмызы º¢дº болот. 

Кара¢гы кирери менен кайрадан ак т¿стº болот. Баары-
нан кызыгы бул г¿л ак т¿стº болгондо гана жыт чыгарат.

523. Текстти окуп, белгиленген сºздºрд¿ у¢гу, м¿чºгº ажы-
раткыла.

Аарылар – тазалыктын символу

Канчалык кºп болбосун, бир уюкта жашаган курт-ку-
мурскалардын ар биринин ºз милдети, иши бар экенин 
биз окуу китептеринен билебиз. Ми-
салы, аарынын уюгун алып кºрсºк, 
бир уюкта жашаган аарылардын 
саны орто эсеп менен 80 ми¢ге чейин 
чыгат жана андагы ар бир аарынын 
ºз¿н¿н иши бар: бири г¿лдєрдєн бал 
жыйнайт, экинчиси уюкту кайтарат, 
¿ч¿нч¿с¿ уюкту тазалайт. Мына ушул 
уюктун тазалыгын камсыз кылган аарылар керексиз кал-
дыктарды сыртка чыгарып, уюкту желдетип турушат.

 «Жандыктардын биз билбеген сырлары»

524. Кара тамга менен берилген сºздºрд¿ у¢гу, м¿чºгº ажыра-
тып, сºз жасоочу, сºз ºзгºрт¿¿ч¿ м¿чºлºр¿н тапкыла. 

Жирафтын боюнун узундугу  5 м. 
Ал эми жа¢ы тºрºлгºн жирафтын бою 
183 см. Анын мойнунда адамдыкын-
дай эле 7 омурткасы бар. 

Тыйын чычкандын сезгич мурут-
тары башында эле болбостон, бутта-
рында да бар. 
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525. Макалдарды окуп, белгиленген сºздºрд¿ у¢гу жана м¿чºгº 
ажыраткыла.

Акылдуу сºз эст¿¿ адамдын ж¿рºг¿нºн орун алат.
Жайык ºзºнд¿н суусу жай агат. Токой ºрттºнсº, д¿м¿р¿ 
калат. Асмандаган шамдын жарыгы алыска жетет. Кал-
кын тоногон хан о¢бойт. Чо¢ иштин ийгилиги майдадан 
башталат. Билбеген жердин ой-чу¢куру кºп.

522. Кара тамга менен басылган сºздºрд¿ у¢гу жана м¿чºгº 
ажыраткыла. 

             Апамдын майрамы

Байчечекей таап алдым
Ойноп ж¿р¿п талаада.
Ачпаса да г¿лдєр¿н,
Алып бардым аны апама.
Кубангандан апам мени,
Кучагына батырды.
Мээриминен бир заматта,
Байчечекей ачылды.

                                                  (Г. В.)

526. Кара тамга менен берилген сºздºрд¿ у¢гу, м¿чºгº ажырат-
кыла. М¿чºн¿н т¿рлºр¿н аныктагыла.

Асман тиреген к¿¢гºй-тескей Ала-Тоолорунун ойду-
¢ун да чалкып жаткан жергебиздин бермети – Ысык-Кºл. 
Ал жылдын кайсы мезгили болбосун кºз жоосун алат. Аны 
ого бетер кєрк¿нє чыгарган ак кар, кºк муз баскан тоо кыр-
калары алыстан кºр¿нºт.

527. Тºмºнк¿ сºздºрд¿н антонимдерин таап кºч¿рг¿лº, маани-
лерин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

Жайлоо, жайпак, жакындат, жалган, жалкы, илгери, 
иретт¿¿, ишенимд¿¿, калы¢, кордук, маданияттуу, март, 
т¿ш¿мд¿¿, макта, к¿нººл¿¿.
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528. Берилген сºздºрд¿ таандык м¿чºлºр¿нº жараша топтош-
туруп жазгыла.

Баласы, китебим, ата¢ыз, максаты, атабыз, тилегим, 
китеби¢, бала¢ыз, колу¢, кºл¿¢¿з, ата¢, тилеги, салты, 
салты¢, ¿й¿, ¿й¿б¿з, досу¢, досум, досу, мээрими¢из, ки-
тебим, сабагы¢ыз, оюбуз.

¯лг¿:

    1-жак       2-жак       3-жак

 китебим  ата¢ыз  баласы

529. Таандык категориянын грамматикалык каражаттарын 
айтып бергиле жана мисал келтиргиле. 

530. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле жана буудай  деген 
сєзгє	синквейн	тїзгїлє.

Бир дыйкан уулу менен буудай талаасына барат. 
Баласы атасына: «Ата ушул буудайлардын кээ бирлеринин 
башы тºмºн карай ийилип, айрымдарыныкы тик турат. 
Менин оюмча, башы тик буудайлар асыл жана намыстуу 
адамдардай, ал эми башы жерди карап тургандар катардагы 
арабызда	жїргєн	адамдардай		болсо	керек»,	–	дейт.

Дыйкан	 уулунун	 суроосуна	 алгач	 жылмайып,	 анан	
бир даана  башы тик, бир даана башы ийилген  буудайды 
їзїп	алып:	«Билип ал – уулум. Бул башы тик буудайдын 
ичи	башкача.	 	Булар	–	акылы	жана	жїрєгї	бош	болгон	
учурда	 да	 текеберленїї	 жана	 менменсинїї	 менен	 єзїн	
калк арасында бийик сезгендер», – дейт.

Андан	 соў	 башы	 ийилген	 буудайды	 колуна	 алып:	
«Мына, уулум, – дейт дыйкан, – бул буудайдын ичи 
толо	жана	 дандары	 чоў.	 Булар	 сен	 айткандай,	 арадагы,	
катардагы	адамдарга	эмес,	жєнєкєй	жана	адамгерчиликтїї	
адамдарга	окшош.	Анткени,	алар	жєнї	жок	текеберленїї	
жана	 менменсинїї	 менен	 єздєрїн	 элден	 єйдє	 сезбестен,	
баштарын	тємєн	ийип	жїрїшєт».

Кана, балдар, ойлонгулачы? Келечекте кандай адам 
болгуўар	келет?

«Шоокум» журналы
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531. Берилген сºздºрд¿ таандык м¿чº менен ºзгºртк¿лº.

Тоо, ºлкº, апа, бала, г¿л, тартип, чогулуш, сабак, ас-
ман, жер, суу, эне, кыз, дос.

532. Таандык м¿чºл¿¿ сºздºрд¿ таап, морфологиялык талдоо 
ж¿рг¿з.

1. Тилим менен атак алам, да¢к алам,
    Тилим – айкºл, сºз жетпести да¢ктаган.

2. Кºрг¿лºч¿ куйругун,
  Куйругунан мурду узун, 
  Атын таап, андан со¢,
 Тапкылачы тумшугун.

3. ªм¿р¿м окуу менен ºтт¿ менин,
 ¯йрºн¿п д¿йнº сырын б¿тт¿м дедим.    

      (О. Х.)

533. Жекелик санда жана кºпт¿к санда турган сºздºрд¿ ºз-
ºз¿нчº бºл¿п жазгыла.

Балдар, жоон, бурганак, талаа, мал, куш, эл, таш, ит-
куш, кыз-кыркын, ага-же¢е, калк, бакыт, тазалык, каар-
мандык, асман, мектеп, китептер, к¿з, кыш, д¿йшºмб¿, 
январь, каймак, кол, кºз, мээлей, ºт¿к.

534. Берилген сºздºрд¿ у¢гу, м¿чºгº ажыраткыла жана м¿чº-н¿н 
кайсы т¿р¿ экенин айтып бергиле.

Бºбºг¿м, бºбºг¿¢, энебиз, мектеби, мектеби¢ер, макса-
тым, кызыкчылыгы, айылы¢, кызы, к¿ндºр¿, апам, досу, 
кызым, к¿ндºр¿¢, кºйнºг¿¢, агам, ¿й¿¢, тартиби.

535. Берилген сын атоочтордон туунду сын атооч жасагыла. 
Кандай жол менен жасалганын т¿ш¿нд¿рг¿лº.

Дарак,	токой,	канат,	с¿т,	кылкан,	чєп,	адеп,	кызык,	
суу, китеп, кант, адилет, даам, бал, булак, балык, темир, 
тууган, жердеш, уйку, акыл, класс, мээрим.
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536. Морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалган 
сын атоочторду аныктап, себебин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

Балалуу, айыпкер, к¿нººл¿¿, кара-кочкул, улуу-кич¿¿, 
ºнºрпоз, ойноок, бузук, эринчээк, узун бойлуу, кызыл ала, 
асынма, сынык, ачык, жээрде кашка, ак кº¢¿л, кымча бел, 
ак пейил, мансапкор, илимпоз, ажырагыс, таарынчаак, ке¢ 
далылуу, б¿рк¿т кабак, жаман-жуман.

537. Берилген этиштерди составдык бºл¿ктºргº ажыраткыла. 
М¿чºн¿н т¿рлºр¿н аныктагыла.

Барам, к¿лºм, кºрд¿¢, барабыз, кºрсº¢, келсе¢, бар-
гансы¢, барат, кºргºм, кºргºнм¿н, тарткам, тартканмын, 
келеси¢, келгенси¢, окуганбыз, бардык.

538. Текстти		окуп,	маанисин	тїшїндїргїлє	жана	«Келечекте	

мен ким болом?» деген темада чакан эссе жазгыла.

Бир		падышанын	жанында	єзїнїн	уулу	менен	кызмат-
чысынын уулу жанаша отурганда падыша ºз уулунан су-
рап калат:

–	Уулум,	 чыныўды	 айтчы,	 сен	 бул	 дїйнєдєн	 эмнени	
арзуу	кыласыў?	Кєўїлїў	эмнени	каалайт?	

–	Дїйнє-мїлкїмдїн	кєптїгї	менен	атагымды	жайыл-
туумду,	 анан	 ар	 дайым	 аўчылыкка	 чыгып	 сайрандап	
жїрїїнї	арзуу	кылам,	–	дейт.

Андан	соў	падыша	кызматчысынын	уулунан	сурайт:
–	 Туурасын	 айтчы,	 сенин	 келечектеги	 арзуу-тилегиў	

эмне?
Кызматчысынын уулу ºтº кичипейилдик менен мын-

дай дейт:
–	Абийирдїї,	мээримдїї,	кайрымдуу,	боорукер	болуп,	

калкка кызмат кылууну, алган билимимдин аркасында 
адамдарга	 пайда	 келтирїїнї,	 эл-журтумдун	 алкышын	
алып, татыктуу кызмат кылууну тилек кылам.

Кызматчысынын	 уулунан	 мындай	 жоопту	 кїтпєгєн		
падыша ага абдан ыраазы  болуп, кийин падышачылык-
тын каада-салттары боюнча такка ºз баласын эмес, кыз-
матчысынын баласын отургузат. 
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Мунун себебин сураган башкы вазирлерине падыша 
тємєнкїдєй	жооп	узатат:

–	Єзїмдїн	кызыкчылыгымдан	кєрє	элимдин		бейпил-
диги,	бакубат	турмушта		жашашы	маанилїї.

Кана,	балдар,	силердин	келечектеги	тилегиўер	эмне?

        «Шоокум» журналы

539. Учур чактагы, келер чактагы этиштерди кºпт¿к, жекелик 
санда жактап, м¿чºлºрд¿ аныктагыла.

Бара жатам, кºрсºт¿п турам, окуй берем, иштººдºм¿н, 
барам, кол коём, ¿н салам.

540. Жак боюнча ºзгºргºн этиштер кайсы чакка тиешел¿¿. 
Составдык бºл¿ктºргº ажыраткыла. М¿чºлºрд¿н т¿рлºр¿н айтып 
бергиле.

1. барабыз   келербиз   окуудамын
2. барасы¢ар   келерси¢ер   окуудасы¢ар

барасыздар   келерсиздер  окуудасыз
3. барат (-ышат)  келишер  окууда

541. Берилген сºздºр кайсы чакта турат? Составдык бºл¿ктºргº 
ажыраткыла жана м¿чºн¿н т¿рлºр¿н айтып бергиле.

Барыптырмын, барыптырсы¢, барыптырсыздар, баруу-
чумун, барчусу¢, келч¿с¿¢, бардык, бардым, барды¢, бар-
гам, келгем, тургам.

542. Берилген с¿йлºмдºрдºн жак м¿чºл¿¿ сºздºрд¿ тапкыла 
жана кайсы жакта экенин т¿ш¿нд¿рг¿лº.

1. Таланттуу хирургсу¢, ж¿рºккº операция жасаганы 
    жатасы¢.      (Т. А.)

2. Ак туйгун менмин талпынган,
    Ак пери сенси¢ калкы¢дан.  (А. Т.)

3. Булбулсу¢ десе¢, мен – булбул
    Каргасы¢ десе¢, мен – карга.  (Б. С.)

4. ¯й¿р-¿й¿р жылкы айдаган,
    Атам ж¿ргºн жерди сагынам.  (К. Т.) 
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543. Зат атоочторду жактагыла. М¿чºн¿н т¿рлºр¿н айтып 
бергиле.

Окуучу, ата, эне, бала, тууган, мугалим, адам, учкуч, 
дарыгер, эже.

544.	 Текстти	 окуп,	 тїшїнїгїўєрдї	 айтып	 бергиле.	 Андагы	
негизги ойду аныктап, ошол теманын тегерегинде ойлонуп, чакан 
эссе жазгыла.

Эне	 –	 бул	 дїйнєдєгї	 эў	 кымбат,	 эў	 ыйык	 асыл	 зат.	
Энени	урматтап,	сыйлай	билїї	–	биздин	милдет.	Ал	–	їй-	
бїлєнїн	 башкы	 каарманы,	 тиреги,	жарыгы,	 куту,	жыл-
дызы,	айтор,	бардыгын	єзїнє	камтып	турган	тїшїнїктїї,	
оор	басырыктуу,	жан	дїйнєсї	назик	жан.

Чындыгында,	 	єзїбїздєн	 кайдан	 жаралып,	 кандайча	
бул	дїйнєгє	келгенибизди,	кантип	ушул	даражага	жетке-
нибизди,	ааламдагы	ордубузду,	тїбєлїктїї	максатыбызды	
билїї	–	кандай	зор	бакыт!

«Шоокум» журналы

545.	Морфологиялык	жол	 менен	жасалган	 этиштерди	 єзїнчє,	
синтаксистик	жол	менен	жасалган	этиштерди	єзїнчє	бєлїп	жазгыла.	
Ар	бирин	уўгу	жана	мїчєгє	ажыраткыла.

Сїйлєй	баштады,	намыстан,	балтала,	аўгемелеш,	жар-
дам	кыл,	кайрат	кыл,	сїйлє,	кєрїп	бер,	кулак	сал,	ойноп-
кїлїп,	дарыла,	кооздо,	кыялдан,	шыўгыра,	карап	тур,	ке-
лип кет, бата кыл, камчыла, тамашалаш, сана, чене, адам 
бол, азамат бол.

546.	 Берилген	 сїйлємдєрдєн	 асты	 белгиленген	 сїйлємдєрдї	
уўгу	жана	мїчєгє	 ажыраткыла.	Анын	кайсы	 сєз	 тїркїмїнє	 тие-
шелїї	экендигин	тїшїндїргїлє	жана	сїйлємдєгї	аткарган	кызма-
тын аныктагыла.

Сїзбєсїн	 деп	 эч	 кимди,	 байлап	 койдум	 эчкимди.	 Би-
йикке	чыксаў	кєзїў	ачылат,	билимдїїгє	жолуксаў	кєўїлїў	
ачылат. Жакшылык кылуу – жакшы сапат.
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548.	Тємєнкї	тексттерди	окуп,	маанисин	тїшїндїргїлє.	

Тил – поэзиянын тилинде

Уламадан уккан Сºз,
Угуттанып чыккан Сºз.
Арбын жºлºк толгон Сºз,
Ат	кєтєргїс	болгон	Сєз.
Эрендерден алган Сºз,
Энчи болуп калган Сºз.
Карылардан алган Сºз,
Калк ичинде калган Сºз.
Белес-белес бороондоп,
Беш удургуп ºткºн Сºз.
Кылымдардын кыйырынан,
Кол чайкаган кыргызга,
Желдей тарап кеткен Сºз.

           «Манас»

Тил	арстан	босогоўдо	комдонгон,
Бошоп	кетсе	єзїўдї	да	жеп	койгон.

                       Жусуп Баласагын

Жараткан	бергенин	бїт	койбой	алат,
Бир	гана	жылуу	сєзїў	аман	калат.
Кылымга	атыў	сактайт	сєздєр	даана,
Сєз	–	кїчтїї,	бийик	кєрїп	аны	баала.

                                           Фирдоуси

Кымбаттан	кыналышып	бїткєн	тилим,
Кылымдан	ыйык	энем	кїткєн	тилим.
Тєрєлїп	бул	дїйнєгє	кєз	ачканда,
Жаралып	жаным	менен	бїткєн	тилим.

                            Абдрасул Токтомушев

Сєз	менен	мамиле	тїзїлєт,
Сєз	менен	мамиле	їзїлєт.
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Сºз менен акыл-эс жетилет,
Сºз менен аруулук кетилет.

Сºз менен акыйкат жол табат,
Сºз менен арамдык кол салат.
Сºз менен ар намыс ылганат,
Сºз менен ак кагаз булганат.
Сºз менен айтылат тамаша,
Сºз менен ырк бузуу жанаша.
Сºз менен достошот касташкан,
Сєз	менен	жеўилет	басташкан.

Сºз менен  ажаат ачылат,
Сºз менен ажал да чачылат.

 Тїмєнбай Байзаков

Жакшы сºз куйкум угулат,
Жакшы	сєз	кїндєн	жылуурак.
Жакшы	адам	сєзгє	тїшїнєт,
Жакшы адам сºзгº жыгылат.

        Жалил Садыков

Эне тилин билбеген,
Эси жогун аныктайт.
Эне	тилин	сїйбєгєн,
Элин	сїйїп	жарытпайт.

                       Байдылда Сарногоев

Кыргыз туруп кыргыз тилин билбесе,
Билсем деген ниетине кирбесе.
Дилин,	тилин	чанып	алган	немени,
Тїшїнє	албайм,	болот	экен	ким	десе!?

                           Їсєнбек Асаналиев
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