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КИРИШҮҮ

 Методикалык колдонмодо:
 – окуу куралында берилген ар бир сүйлөшүү темасын, аны 
тейлей турган грамматикалык материалды: грамматикалык ка-
тегорияларды, грамматикалык моделдерди тил үйрөнүүчүлөр та-
рабынан кантип көндүм деңгээлине чейин өздөштүрүү керектиги 
чечмеленет;  
 – аудиториялык сабактын максаты, жүрүшү, сабактын ар 
бир бөлүгүнүн өзгөчөлүгү жана алардын дидактикалык максатка 
жетүүдөгү ролу, үй тапшырмасы аркылуу өз алдынча иштөөгө ба-
гыттоо камтылат. 
 Методикалык колдонмодо А1 деңгээлинин коммуникаци-
ялык талаптарын жүзөгө ашыруунун ыкмалары көрсөтүлөт.  Атап 
айтсак, алар төмөнкүлөр:
 – эң эле жөнөкөй түрдө башка тилдүү кызматкерлер жумуш 
ордунда аты-жөнүн айтуу, кызматтык абалы боюнча ким экенди-
гин билдирүү; 
 – кайда иштерин,  эмне кызмат аткарарын, кызматтык мил-
деттерине эмне кирерин; 
  – аты-жөнү жана кызматтык абалы боюнча кимдер менен 
иштешерин, алар эмне иш аткарарын маалымдап билдирүү; 
 – жумушуна байланыштуу нерселердин кыргызча аталышта-
рын туура түзүп, аларды пайдаланып, кыргызча сүйлөм түзүү; 
 – жумушуна байланыштуу нерселерди тактап суроо;
 – сурануу, өтүнүү, кайсы бир кызматтык аракеттерди жасоо 
же жасабоого түрткү берүү көндүмдөрүн система түрүндө, жөнөкөй-
дөн татаалга карай, уланмалуулук принцибин колдонуп (өткөн са-
бактардын материалдарын кийинки сабакта жигердүү пайдала-
нып) калыптандыруу;
 – котормонун негиздери менен тааныштыруу. 
 Методикалык колдонмодо башка улуттардын өкүлдөрүн үй-
рөтүүдөгү көйгөйдөн, башкача айтканда, окутуучулардын тил үй-
рөнүүчүлөргө жөн эле сөздөрдү, эрежелерди жаттаттырып, орус 
тилин жетиштүү деңгээлде билбегендиктен, сөздөрдүн маанисин 
толук чечмелей албай, орус тили менен салыштыруу иретинде 
грамматикалык кубулуштардын табиятын  түшүндүрө албаганды-
гынан арылтуу, болгон дидактикалык материалды тутумдашкан, 
бири-бири менен тыгыз байланыштагы элементтердин системасы 
катары көрсөтүү аракети жасалды. 
 Методикалык колдонмодо тил үйрөнүүчүлөрдүн тил билүү 
деңгээли эске алынып, «аудиториялык убакытты үнөмдүү пайдала-
нуу үчүн, алгачкы этаптарда комментарийлер, түшүндүрмөлөр тил 
үйрөнүүчүлөрдүн эне тилинде (же эркин сүйлөй алган тилинде) бе-
рилиши зарыл» деген методикалык ыкма колдонулду. 



 Окуу куралынын бир сабагына бир аудиториялык сабак (80 астроно-    
миялык мүнөт же 1 саат 20 мүнөт) жана көнүгүүлөр жыйнагындагы бир сабак-
тын материалы туура келет. 
 Сабакта угуучулар така же П тамгасы формасында отурууга тийиш. 
Ал эми окутуучу таканын эки учу кошулган жердин ортосунда болушу ке-
рек. Ошондо ал бардыгын так угат жана угуучулардын бардыгы тең аны даа-
на көрүп, уга алышат. Мындан тышкары дагы үй тапшырмасын текшергенде, 
угуучуларды таканын ортосуна чакырып иштөө керек.  
 Сабактар жалпысынан төмөнкүдөй бөлүктөрдөн түзүлөт: 
 – угуучулар менен саламдашуу, сабакка угуучулардын келген/келбеге-
нин текшерүү,  сабактын сүйлөшүү жана ага байланыштуу грамматикалык те-
масын орусча атоо (алгачкы сабактарда) жана сабактын максатын чечмелөө; 
 – үй тапшырмасын текшерүү;
 – сүйлөшүү темасына байланыштуу жаңы грамматикалык теманы өтүү; 
 – жаңы теманы бышыктоо; 
 – үй тапшырмасын берүү; 
 – сабактын жыйынтыгын чыгаруу. 
 Окуу куралындагы ар бир сабак мурунку сабак менен тыгыз байланышта 
болуп, уланмалуулук принцибинде түзүлгөндүктөн, жаңы теманы өтүү үчүн му-
рунку теманы кайталап, аны бышыктоо зарыл. Ошондуктан жаңы тема аталып, 
сабактын максаты чечмеленгенден кийин, “аталган темага өтүш үчүн, мурун-
ку теманы кайталайлы (чтобы начать новую тему, нам необходимо повторить 
пройденный материал)” деп туруп, мурунку сабакта өтүлгөн теманын теория-
лык бөлүгү текшерилет. А1 деңгээлине ылайык теориялык суроолор (грамма-
тикалык эрежелерге байланыштуу суроолор) орус тилинде берилет жана угуу-
чулар аларга орусча жооп беришет. 
 Ар бир сабакта милдеттүү түрдө текшерилүүчү нерсе – бул лексикалык 
минимум. Сөздөр көндүм деңгээлине (эч такалбай, жаңылбай, дароо, замат-
та туура жооп бере алган деңгээлге) чейин жатталбаса, угуучулар кыргыз-
ча сүйлөй алышпайт. Лексикалык минимумду текшерүүдө тегеректе турган 
угуучулардан башында сөздөрдү орусча суроо керек. Мисалы: министерство, 
управление, отдел, специалист, ведущий специалист, специалист 1 категории, 
регистрировать, рекомендовать, вносить. Андан соң суралган сөздөрдү кыр-      
гызча сураш керек. Мисалы: министрлик, башкармалык, бөлүм, адис, жетек-
төөчү адис, биринчи категориядагы адис, катта-, сунушта-, киргиз-. Окутуучу 
мурунку гана сабактын эмес, бардык өтүлгөн сабактардын сөздөрүн сурап ту-
рушу керек. Ал үчүн ар бир өтүлгөн сабактын орусча-кыргызча лексикалык ми-
нимуму жазылган баракчалар колдо болууга тийиш.        
 Бышыктоочу көнүгүүлөр өтүлгөн теориялык материалдын негизинде 
сүйлөшүүгө үйрөтүүгө арналгандыктан, аларды аткарууда окутуучу угуучулар-
ды аудиториядагы кенен аянтчага чыгарып, тегерете тургузат. Дептерди, окуу 
куралын пайдаланууга, шыбырап бири-бирине жардам берүүгө жол берилбейт, 
анткени угуучулар тарабынан лексикалык минимумдун, кеп үлгүлөрүнүн көн-
дүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет. Сөздөр орусча да, кыргыз-
ча да сурала берет. 



 Монолог түрүндөгү тапшырмалар болсо, аларды окутуучу угуучулар-
га тегерете эле катары менен айттырат. Эгерде диалог же полилог түрүн-
дөгү тапшырмалар болсо, анда тайпадагы 10 угуучунун биринчисине (оку-
туучунун жанындагысына) жана анын бет маңдайындагы угуучуга (саат 
жебеси боюнча санаганда 6-угуучуга) сөз берилет. 

 

 Ошол 6-угуучу суроолорго жооп берип бүтүп, 2-угуучуга суроолорду 
берет. 2-угуучу суроолорго жооп берип бүтүп, 7-угуучуга суроолорду берет. 
Аягында 10-угуучу 5-угуучунун суроолоруна жооп берип, өз суроолорун 
1-угуучуга берет. Ошентип ар бир адам суроо да берет, суроолорго да жооп 
берет. 
 Ар бир диалогдо суроолорду камтыган репликаны айткан адам – 
сүйлөшүүнүн жигердүү катышуучусу (башкача айтканда, сүйлөшүүнүн 
баштоочусу), ага жооп бергени – диалогдун пассивдүү катышуучусу (же 
сүйлөшүүнүн жетектеги адамы). 
 Угуучуларды сааттын жебеси боюнча тегерете сүйлөштүргөндө, ар 
бир угуучу сүйлөшүүнүн жигердүү катышуучусу да (суроолорду узаткан), 
сүйлөшүүнүн пассивдүү катышуучусу да болот (суроолорго жооп берген). 
 Тегерекке туруп, угуучу бет маңдайындагы адам менен сүйлөшкөн-
дө, ар бир угуучу сүйлөшүлүп жаткан кепти даана угат, каталар болсо, оку-
туучу аларды утур-утур оңдоп турат, бир эле диалог он жолу айтылганда, 
бул кеп тилди өздөштүрүүдө тың учуучулардын да, жармач угуучулардын 
да эсинде бекем сакталып калат. 
 Албетте, башында үй тапшырмасын бардык угуучулар тең бирдей 
жакшы айтып беришпейт. Ошондо окутуучу тыңдарын башында сурап,   
жообун кубаттап, аларды мактап, жооп берип бүткөндөн кийин, аларга 
оң баа коёт. Окутуучу жооп бергендерди “жаңы грамматикалык матери-
ал менен өз алдынча тааныша бериңиз!” деп,  ордуна отургузат. Убакытты 
созбой, жармачтарын сылык түрдө “эми сиз ушул теманы кийинки сабакта 
жооп бермей болдуңуз, жакшылап даярданыңыз!” (Вам придется на сле-
дующем занятии сдать эту разговорную тему!” деп, “канааттандырарлык 
эмес” баасын коюп, отургузат. Андан соң баарына тең үй тапшырмасына 
болгон даярдыгы үчүн алынган бааларды угузат. 

2
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 Үй тапшырмасын текшерүү жана баалоо – сабактын өтө маанилүү 
бөлүгү. Эгерде үй тапшырмасынын аткарылышы бааланбаса, үй тапшыр-
масынын теориялык жана практикалык материалы угуучулар тарабынан 
көндүм деңгээлине чейин өздөштүрүлбөсө, анда эч кандай оң натыйжа   
чыкпайт.
 Үй тапшырмасы текшерилип бүткөндөн кийин жаңы сүйлөшүү те-
масын жана аны тейлей турган грамматикалык материалды өздөштүрүү 
башталат. 
 Анын башында окутуучу ошол сүйлөшүү темасын тейлей турган 
лексика менен тааныштырат. Окутуучу дикторлор тарабынан окулган                  
аудиофайлдарды угузат. Болбосо, өзү “бир сыйра көз жүгүртүп, лексикалык 
минимумдагы сөздөрдүн котормосун карап чыгыңыздар! (просмотри-
те, пожалуйста, перевод на русский язык новых слов!” деп туруп, бир-эки 
мүнөт убакыт берет. Андан соң ар бир жаңы сөздү катары менен эки жолу 
окуйт. Экинчи жолу окуганда, “мага кошулуңуздар!” деп кайталатат. Эгерде 
угуучулар сөздөрдү, тактап айтканда, “ө”, “ү”, “ң”, “к”, “г”, “ж” тамгаларын 
жана созулма үндүүлөрдү туура айта алышпаса, басымды туура коюшпаса, 
анда кайрадан кайталап, туура айттырат. 
 Лексикалык минимум менен тааныштыргандан кийин окутуучу 
грамматикалык темага өтөт. 
 Башында бул грамматикалык материал мамлекеттик кызматкер-
дин ишмердүүлүгүндөгү кайсы кырдаалда керек болорун айтып берет (ар 
бир грамматикалык теманын башында мындай маалыматтар бар). Андан 
соң “грамматикалык теманы окуп чыгыңыздар, андан кийин мен кошум-
ча дагы бир жолу түшүндүрүп берем” (вначале, пожалуйста, ознакомьтесь 
с грамматическим материалом самостоятельно, прочитайте его, затем я 
объясню его еще раз) деп туруп, угуучулар окуп бүтүшкөндө, аны чечмелеп 
берет. 
 Андан соң сабактын “грамматикалык жаңы темасын бышыктоо” 
бөлүгү сүйлөшүү үлгүлөрүнүн негизинде башталат. Мында өтө маанилүү 
нерсе – угуучуларга сүйлөшүү эмне тууралуу болорун алдын ала билдирүү. 
Окуу куралында ар бир диалогдун орусча бөлүгү бар. Ошол орусча бөлүгүн 
ролдорго бөлүштүрүп, угуучуларга орусча окутуу керек. Андан соң “мына 
ушул эле диалогдун кыргызчасын угуп көрөлү (давайте послушаем, как 
будет звучать этот же разговор на кыргызском)” деп туруп, аудиофайлды 
угузуу керек, же болбосо, окутуучу өзү кырааты менен репликаларды окуп 
берет, же угуучулардын окуу көндүмү калыптанып калганда, угуучуларга 
окутат, каталар болсо, аларды оңдойт. 
 Угуучулар өз алдынча тапшырмаларды аткарышат, алардын атка-
рылышын окутуучу тегерете сөз берип, жанына барып, жазгандарын ка-
райт. Туурасын “туура” деп айтат, угуучу жаңылса, “кана, урматтуу угуучу-
лар, жардам бериңиздер!” (уважаемые слушатели, помогите пожалуйста!) 
деп, туура жооп айтылгандан кийин, ката кетирген угуучуга тапшырманы 
чечмелеп берет.



 Ар бир сабакта кийинки сабактын башында текшерилүүчү 
үй тапшырмасынын үлгүсү же үй тапшырмасынын өзү боло тур-
ган көнүгүү аудиторияда аткарылат. Ал сөзсүз түрдө аудиторияда 
текшерилүүгө тийиш. Угуучулар тарабынан ката кетирилсе, ката-
лар оңдолот. Каталары жоюлбаган жана аудиторияда текшерилбей 
калган материалды эч убакта жаттоого арналган үй тапшырмасы 
катары берүүгө болбойт. 
 Сабактын аягында окутуучу сабактын жыйынтыгын, эмне-
лер кайталангандыгын, эмнелер жаңыдан өздөштүрүлгөндүгүн 
баса белгилеп, үй тапшырмасы үчүн коюлган бааларды дагы бир 
жолу угузат жана аудиторияда жаңы материалды өздөштүрүүдө 
жигердүү иштегендерди белгилеп, керек болсо, аларга “аудитория-
дагы жигердүүлүгү үчүн” деп туруп,  экинчи баа коёт (биринчи баа 
– милдеттүү түрдө үй тапшырмасы үчүн коюлуучу баа).
 Жогоруда белгиленген сабактардын арасында, ири темалар-
дын топтому өтүлгөндө, өзүнчө, бүтүндөй лексикалык минимум-
дун өздөштүрүлүшүн текшерүүгө, угуучулардын окуп түшүнүү, 
жазуу, угуп түшүнүү, сүйлөө кеп ишмердиктерин текшерүүгө ар-
налган көзөмөлдөө эки сабагы курстун аралыгында үч жолу өтүлөт. 
Сабактын жүрүшүндө баса белгилей турган нерсе, бул – убакытты 
туура бөлүштүрүү. Сабакты баштоо, учурашуу, угуучулардын сабак-
ка келген/келбегенин текшерүү, сабактын темасын атоо – 3 мүнөт; 
үй тапшырмасын текшерүү – болжолу менен 35 мүнөт; жаңы тема-
ны өтүү – болжолу менен 35 мүнөт; үй тапшырмасын берүү жана 
сабактын жыйынтыгын чыгаруу – 7 мүнөт. 
 Окутуучу үй тапшырмасынын теориялык бөлүгүн тек-
шерүүдө башында жармач угуучуларды текшериши керек, убакыт-
ты создуктурбай, аларга тиешелүү бааларын коюп, жооп бере албай 
калышса, “кийинки сабакта кайрадан текшерем” деп, өздөштүрбөй 
калган материалды дагы бир жолу түшүндүрүп бергенге үлгүрүшү 
керек. Ал эми үй тапшырмасынын сүйлөшүүгө арналган материа-
лын текшерүүдө, тескерисинче, башында тың угуучуларга сөз бе-
рип, алар жооп бергенден кийин, аларга оң баа коюп, алар жаңы 
теманы өз алдынча окуй башташ үчүн, ордуларына отургузат. 
Мындай ыкма колдонулбаса, жармач угуучулар жообун созуп, ке-
кечтенип, паузаларды узакка созуп, унуткан сөздөрүн кечке эстеп, 
жаңылыш айтылган сөздөрүн, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрүн оку-
туучунун жардамы менен кайрадан туура айтып бүткөнчө, өтө көп 
убакыт кетип калат. Натыйжада тың угуучулардын көбү жооп бер-
генге үлгүрбөй калышат.  
 Сабактын жыйынтыгын чыгарууда, окутуучу сабакка жакшы 
даярдангандарды баса белгилеп, алкыш айтып, начар даярданган-
дарга эскертүү берүүгө тийиш. 
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Кыргыз тили тууралуу
жалпы маалымат 1

 КЫРГЫЗ ТИЛИ ТУУРАЛУУ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ. АЛФАВИТ. ТЫБЫШТАРДЫН КЛАС-
СИФИКАЦИЯСЫ. ҮНДӨШТҮК ЗАКОНУ. ЗАТ АТООЧТУН КӨПТҮК САНЫ. (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ. АЛФАВИТ. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. ЗАКОН СОЗВУ-
ЧИЯ. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

 Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «кыргыз тили тууралуу 
жалпы маалымат алуу, алфавити, тыбыштар жана негизги тил мыйзамы менен 
тааныштыруу» экендиги айтылат. 

 Лексикалык минимум менен тааныштырууда  “ө”, “ү”, “ң”, “к”, “г”, “ж” 
тамгаларынын, созулма үндүүлөрдүн туура айтылышына, басымдын туура       
коюлушуна көңүл бурулат. 

 Грамматикалык материалды өтүүдө үнсүздөр менен үндүүлөрдүн окуу 
куралында берилген классификациясына, үнсүздөрдүн жумшак/каткалаң болу-
шун, үндүүлөрдүн негизинен жоон/ичке, эринчил/эринсиз жана кең/кууш болу-
шу баса белгиленет: 

 Согласные (үнсүздөр): 

Звонкие (жумшактар)  б, в, г, д, ж, з л, м, н, ң, р, й

Глухие (каткалаңдар) к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ

 Гласные (үндүүлөр):

Негубные (Эринсиз) Губные (Эринчил) 

Твердые 
(Жоон) 

К р а т к и е 
(Кыска) 

а ы о у

Д о л г и е 
(Созулма)

аа оо уу

М я г к и е 
(Ичке) 

К р а т к и е 
(Кыска)

э и ө ү

Д о л г и е 
(Созулма)

ээ өө үү

Ш
ир

ок
ие

 
(К

ең
)

У
зк

ие
 

(К
уу

ш
) 

Ш
ир

ок
ие

 
(К

ең
) 

У
зк

ие
 

(К
уу

ш
) 
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                Үндөштүк законун көптүк сандын түзүлүшү аркылуу түшүндүрүп бе-
рүүдө мына ушул мыйзамга жарым-жартылай гана баш ийген учурду чечмелөө 
керек. Мында уңгунун акыркы муунундагы «у» же «уу» тыбышы өзүнөн кийин 
«-лар/-дар/-тар» мүчөлөрүн талап кыларын айтып, бул «жалгыз эреже бузуу» 
болорун баса белгилөө керек.  Мисалы: жазуу (запись), жазуу+лар; отурум 
(заседание), отурум+дар.     

1-көнүгүүнүн туура жооптору: 

Сөз (слово) Көптүк 
сандын 
мүчөсү 

(аффикс 
множес-
твенного 

числа)

Котормосу 
(перевод)

Сөз (слово) Көптүк 
сандын 
мүчөсү 

(аффикс 
множе-

ственного 
числа)

Котормосу 
(перевод)

министрлик +тер министерства адис +тер специалисты

министр +лер министры бөлүм +дөр отделы 

жардамчы +лар помощники бөлмө +лөр кабинеты 

секретар(ь) +лар секретари имарат +тар здания 

статс-катчы +лар статс-
секретари 

кабат +тар этажи

орун басар +лар заместители башчы +лар руководители

агенттик +тер агенства кеңешме +лер совещания 

төрага +лар председатели кеңешчи +лер советники 

кабылдама +лар приемные жыйналыш +тар собрания 

кызматкер +лер служащие отурум +дар заседания 

кызмат +тар должности сабак +тар занятия 

башкармалык +тар управления тапшырма +лар задания 

башкарма +лар управляющие көнүгүү +лөр упражнения 

     Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу текшерилет.

            Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет. 
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Расмий түрдө саламдашуу жана коштошуу, 
таанышуу жана тааныштыруу2

 РАСМИЙ ТҮРДӨ САЛАМДАШУУ ЖАНА КОШТОШУУ, ТААНЫШУУ ЖАНА ТААНЫШТЫ-
РУУ. ЖАКТАМА АТ АТООЧ. ЭТИШТИН ЖАК МҮЧӨЛӨРҮ. (ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
ПРОЩАНИЕ, ЗНАКОМСТВО И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГ. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. АФФИКСЫ 
СКАЗУЕМОСТИ)

 Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «расмий түрдө саламдашканга, 
коштошконго, таанышканга жана тааныштырганга үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү 
үчүн «жактама ат атоочторду, этиштин жак мүчөсүн билүү» керек экендиги айтылат.   
 Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экенди-
ги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын сурооло-
ру берилет.

 1-тапшырманын туура жооптору:
1. В кыргызском языке используется кириллица.
2. Это буквы Ө, Ү, Ң. 
3. Это буквы Ө, Ү, Ң, а также К, Г, Ж.  
4. Аффикс – это словообразовательные и словоизменительные части слова; для ка-
тегории числа используется аффикс -лар с фонетическими вариантами (-лар,     -лер, 
-лор, -лөр, -дар, -дер, -дор, -дөр, -тар, -тер, -тор, -төр). 
5. Закон созвучия - это закон уподобления гласных и согласных в аффиксах гласным 
и согласным последнего слога корня слова.  
 
 Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактын лексикалык минимуму-
нун көндүм деңгээлине чейин жатталышы текшерилет. Сөздөр орусча да, кыргызча 
да сурала берет. 

 3-тапшырманы аткаруу аркылуу үндөштүк мыйзамын туура колдонууга не-
гиз түзгөн жана үндүүлөрдүн классификациясын чагылдырган таблица толтурулат. 
Аны башында окутуучу тарабынан тандалган бир угуучу тактага жазат. Андан соң 
окуу куралындагы таблицаны угуучулар ордуна отурганда толтурушат.  

 Үндүүлөрдүн жиктелишин жатка билүүгө көнүктүрүүчү 3-тапшырманын 
туура жообу: 

 Гласные (үндүүлөр):

Негубные (Эринсиз) Губные (Эринчил) 

Твердые 
(Жоон) 

К р а т к и е 
(Кыска) 

а ы о у

Д о л г и е 
(Созулма)

аа оо уу

М я г к и е 
(Ичке) 

К р а т к и е 
(Кыска)

э и ө ү

Д о л г и е 
(Созулма)

ээ өө үү

Ш
ир
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 Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат. 
 
 Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбышта-
рына, басымга көңүл бурулат. 

 №1, 2, 3 диалогдор менен таанышууда башында угуучулардан кимдер  
менен сүйлөшөрүн (жаңы адис, бөлүм башчысы ж.б.) сураш керек, андан соң 
алар эмне тууралуу сүйлөшөрүн билиш үчүн, угуучуларга ролдорду берип, ре-
пликалардын орусчасын окутуу зарыл. Сүйлөшүүнүн мазмуну түшүнүктүү бол-
гондон кийин, сүйлөшүүнүн кыргызчасын угузуш керек же окутуучу өзү окуп 
бериши абзел. 

 Мамлекеттик кызматкерлердин статусун туюндурууга үйрөтүүчү грам-
матикалык материалды өтүүдө аны башында угуучулар өздөрү окуп чы-
гышы керек. Андан кийин түшүнгөн/түшүнбөгөнүн суроо зарыл. Баяндоочтук 
мүчөлөрдү өтүүдө өзгөчө 3-жак формасына көңүл буруп, ага -ø мүчөсү (аффик-
сы) жалганарын баса белгилөө керек.   

 Аудиторияда саламдашууга, таанышууга жана тааныштырууга арналган 
№4, №5, №6 тапшырмаларды аткарууда диалогдорду окутуучунун сол жа-
гындагы угуучу баштайт, ал сол жагындагы угуучуга биринчи кайрылат жана 
сүйлөшүүнү баштайт. Кезек менен сол жактагылар бири-бири менен сүйлөшүп 
олтуруп, аягында сүйлөшүүнү биринчи баштаганга акыркы угуучу кайрылат, 
ошону менен сүйлөшүү соңуна чыгат. 

 Угуучулардын чыныгы кесиптештери, бөлүм башчылары менен таа-
ныштыра турган №7 тапшырма аудиторияда аткарылууга жана ал аудитория-
да текшерилүүгө тийиш, анткени бул тапшырма жаттала турган үй тапшырма-
сынын бир бөлүгү катары берилет. 

 Үй тапшырмасын тапшырууда эрежелер жана сөздөр көндүм деңгээли-
не чейин жатталууга тийиш экендиги белгиленет. 

 Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет.
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Жумуш орду 
менен тааныштыруу3

 ЖУМУШ ОРДУ МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУ. ЗАТ АТООЧТУН ТААНДЫК КАТЕГОРИЯСЫ 
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМ МЕСТОМ. КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИ-
ТЕЛЬНЫХ)

   Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «жумуш орду менен 
тааныштырууга, жумуш ордунда эмнелер бар жөнүндө айтып бергенге үйрөтүү», 
мына ушуга үйрөнүү үчүн «таандык категориясын билүү зарыл» экендиги 
айтылат.   

        Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет. 

          1-тапшырманын туура жооптору: 

         1. В грамматике «первое лицо» – это говорящий, «второе лицо» – это его    
собеседник, «третье лицо» – это лицо, не принимающее участие в разговоре. 

          2. Личные местоимения в кыргызском языке – это «мен, сен, сиз, ал, биз, 
силер, сиздер, алар».

          3. Аффиксы сказуемости – это эквиваленты русского глагола «быть, есть». 
В связи с изучаемыми темами они служат для выражения статуса говорящего, 
его собеседника, третьего лица. Это аффиксы -мин, -мин, -мун, -мүн, -сың, -сиң, 
-суң, -сүң, -сыз, -сиз, -суз, -сүз, -∅, -быз, -биз, -буз, -бүз, -сыңар, -сиңер, -суңар, 
-сүңөр, -сыздар, -сиздер, -суздар, сүздөр. 

           Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет. 
Сөздөр орусча да, кыргызча да сурала берет. 

       3-тапшырманын жардамы менен угуучулар реалдуу бөлүм башчылары, 
кесиптештери менен роль оюну аркылуу тааныштырышат. 

       4-тапшырманын жардамы менен угуучулардын жумушка байланыштуу 
лексикасынын өздөштүрүлүшү, тааныштыруу көндүмдөрү текшерилет. 

      Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

               Сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр жаңы 
сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

        Жумуш орду менен тааныштыра турган «Бөлүмдө» диалогун өтүүдө 
эки угуучуга ролдорду бөлүп берүү керек жана алар орусчасын окууга тийиш. 
Диалогдун мазмуну түшүнүктүү болгондо, кыргызчасын угузуу же окуп берүү 
керек. 

            Таандык категориясына арналган грамматикалык материалды  өтүүдө 
«К» же «П» тыбышы менен аяктаган уңгуга мүчөлөр кошулганда, «К» тыбышы 
«Г» тыбышына, «П» тыбышы «Б» тыбышына алмаша тургандыгын баса белгилеп 
кетүү зарыл. 
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      Мамлекеттик кызматкерлерди таандык мамилелерди туюндурууга 
көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору: 

Министрлик менин министрлиг+им моё министерство
Имарат менин имарат+ым моё здание 
башкармалык менин башкармалыг+ым моё управление 
агенттик менин агенттиг+им моё агентство 
бөлүм менин бөлүм+үм мой отдел 
министр менин министр+им мой министр
төрага менин төрага+м мой председатель
башчы менин башчы+м мой начальник

министрлик сиздин министрлиг+иңиз ваше министерство 
имарат сиздин имарат+ыңыз ваше здание 
башкармалык сиздин башкармалыг+ыңыз ваше управление 
агенттик сиздин агенттиг+иңиз ваше агентство 
бөлүм сиздин бөлүм+үңүз ваш отдел 
министр сиздин министр+иңиз ваш министр
төрага сиздин төрага+ңыз ваш председатель
башчы сиздин башчы+ңыз ваш начальник

министрлик биздин министрлиг+ибиз наше  министерство
имарат биздин имарат+ыбыз наше здание 
башкармалык биздин башкармалыг+ыбыз наше управление 
агенттик биздин агенттиг+ибиз наше  агентство 
бөлүм биздин бөлүм+үбүз наш отдел 
министр биздин министр+ибиз наш министр
төрага биздин төрага+быз наш  председатель
Башчы биздин башчы+быз наш  начальник

министрлик алардын министрлиг+и их министерство 
имарат алардын имарат+ы их здание 
башкармалык алардын башкармалыг+ы их управление 
агенттик алардын агенттиг+и их агентство 
бөлүм алардын бөлүм+ү их отдел 
министр алардын министр+и их министр
төрага алардын төрага+сы их председатель
башчы алардын башчы+сы их начальник

       Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.  

           Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да 
баса белгиленет. 
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Мамлекеттик органдардагы
аталыштар 4

 МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДАГЫ АТАЛЫШТАР. ТААНДЫК БАЙЛАНЫШТАГЫ СӨЗ АЙ-
КАШТАРЫ (НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ)

           Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик органдар-      
дагы аталыштар, аларды түзүү эрежелерин билүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн 
«таандык байланыштагы сөз айкаштарын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

            Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

           1-тапшырманын туура жооптору: 

            1. В русском языке имеются такие притяжательные местоимения как «мой, 
твой, ваш, его (её), наш, ваш, их». 

            2. В кыргызском языке принадлежность одного предмета (лица) другому 
предмету (лицу) выражается при помощи аффиксов принадлежности -м (-ым, 
-им, ум, -үм), -ң (-ың, -иң, -уң, -үң) и т.д.

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

 Сөздөргө оозеки таандык мүчөлөрдү кошууга үйрөтүүчү 3-тапшырма-
нын туура жооптору:  

             1. Бул биздин министрлигибиз, агенттигибиз, башкармалыгыбыз, имара-
тыбыз, бөлүмүбүз, министрибиз, төрагабыз, жетекчибиз. 

             2. Бул алардын министрлиги, агенттиги, башкармалыгы, имараты, бөлү-
мү, министри, төрагасы, жетекчиси.

         Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат. 

               Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр жа-
ңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

         Сөз айкашы жана анын түрлөрүнө арналган грамматикалык материал-
ды өтүүдө баса белгилеп кетчү нерсе – бул багындыруучу жана багыныңкы 
сөздөрдүн орун тартиби. Орус тилинде алардын орду алмаша берсе, кыргыз 
тилинде багындыруучу сөз ар дайым сөз айкашынын аягында болушун баса 
белгилөө керек.
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                  Сөз айкаштарын кыргызча түзүүгө көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура 
жооптору: 

Аппарат Президента Президент+тин аппарат+ы
правительство республики республика+нын өкмөт+ү
председатель фонда фонду+нун төрага+сы
коллегия министерства министрлик+тин коллегия+сы
кабинет министра министр+дин кабинет+и
здание министерства министрлик+тин имарат+ы
заместитель министра министр+дин орун басар+ы
советник министра министр+дин кеңешчи+си
помощник министра министр+дин жардамчы+сы
начальник управления башкармалык+тын башчы+сы
начальник отдела бөлүм+дүн башчы+сы
заместитель начальника башчы+нын орун басар+ы
специалист отдела бөлүм+дүн адис+и

   

        Мамлекеттик кызматкерлердин кызматтык абалдарын белгилей турган 
сөз айкаштарын колдонуу менен таанышуу жана тааныштырууну өткөрүү 
көндүмдөрүн калыптандыруучу 5-тапшырманы аткарууда угуучуларды тегерете 
тургузуп, сүйлөтүү керек. 

     Үлгүгө салдырып, угуучулардын иштеген жериндеги учурда иштеп 
жаткан министрин (төрагасын), анын орун басарларын, жардамчыларын, 
кеңешчилерин, статс-катчысын, кабылдамадагы секретарды, бөлүмүндөгү 
бардык кызматкерлерди атай турган 6-тапшырманы аудиторияда жаздыртып, 
текшерүү керек. Бул үй тапшырмасынын негизи. 

          Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

                Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер да 
баса белгиленет. 
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Мамлекеттик органдардын, алардын бөлүмдөрүнүн, 
кызмат орундарынын кыргызча аталыштары5

МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН, АЛАРДЫН БӨЛҮМДӨРҮНҮН, КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН     
КЫРГЫЗЧА АТАЛЫШТАРЫ. СӨЗ АЙКАШЫ, АНЫН ТҮРЛӨРҮ (НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СЛУЖЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО-КЫРГЫЗСКИ. СЛОВОСОЧЕ-
ТАНИЕ, ТИПЫ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ)

           Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик органдарды, 
алардын бөлүмдөрүн, кызмат орундарын кыргызча атоо эрежелерин үйрөнүү, 
бул үчүн кыргыз тилиндеги сөз айкаштарынын түрлөрүн билүү зарыл» экендиги 
айтылат.   

              Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

            1-тапшырманын туура жооптору:  

          1. Это сочетание двух и более слов для обозначения предмета, явления, ка-
чества, процесса. 
          2. В кыргызском языке в словосочетании главное слово всегда располагает-
ся к конце словосочетания, зависимые слова – перед главным. 

       3. К зависимому  слову  присоединяются  аффиксы  родительного падежа   
(илик  жөндөмө) или нулевой аффикс, к главному слову присоединяются аффик-
сы принадлежности 3-го лица. 

         Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини- 
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.
        Угуучулар өздөрүнүн учурда иштеп жаткан министри, анын орун басар-
лары, жардамчылары, статс-катчысы, кабылдамадагы секретары, бөлүмүндөгү 
кызматкерлери жөнүндө 3-тапшырманы аткарып жатып, кезек менен айтып 
беришет. 

     Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

            Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр    
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

               Жаңы грамматикалык материалды өтүүдө сөз айкашындагы ыкташуу 
менен таандык байланыштын айырмасын так белгилеп, түшүндүрүп берүү 
зарыл.  

          Мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүндө ишине байланыштуу 
татаал аталыштарындагы грамматикалык байланыштарды ажырата билүүгө 
жана аларды түзүүгө көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору:  



18

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики:

№1 Министерство

№2 дел

№3 внутренних

№4 Республики

№5 Кыргызской

Кыргызской Республики Внутренних Дел Министерство

Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министрлиги

Старший лейтенант внутренней службы 

№1 лейтенант 

№2 старший

№3 службы 

№4 внутренней 

внутренней службы старший лейтенант
ички кызматтын улук лейтенанты

Начальник Кеминского районного финансового отдела

№1 начальник 

№2 отдела

№3 финансового 

№4 районного 

№5 Кеминского 

Кеминского районного финансового отдела начальник
Кемин районунун финансылык бөлүмүнүн башчысы

      Угуучулардын иштеген жеринин аталышын, тиешелүү кызматтарын 
жаздырууга арналган 5-тапшырма аудиторияда аткарылат жана текшерилет, 
анткени тапшырмадагы сөз айкаштары жатталуучу кеп үлгүлөрүнө кирет. 

     Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

         Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-  
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да 
баса белгиленет. 
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Мамлекеттик кызматкердин 
статусу тууралуу маалымдоо6

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРДИН СТАТУСУ ТУУРАЛУУ МАЛЫМДОО. БАЯНДООЧТУК МҮЧӨЛӨР 
(ИНФОРМИРОВАНИЕ О СТАТУСЕ ГОССЛУЖАЩЕГО. АФФИКСЫ СКАЗУЕМОСТИ)

 Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкердин 
статусу тууралуу маалымдаганга үйрөнүү,  бул үчүн кыргыз тилиндеги баяндоочтук 
мүчөлөрдү билүү зарыл» экендиги айтылат.

 Баяндоочтук мүчөлөргө арналган грамматикалык материалды түшүндүрүп 
берүүдө орус тилинде кызматкердин статусун белгилей турган сүйлөмдө учур 
чакта «быть» этиши түшүп каларын, бул этиш өткөн чакта же келер чакта кайрадан 
сүйлөмдө ачык колдонуларын баса белгилөө керек. Мисалы: Я – юрист. Я был 
юристом. Я буду юристом. Кыргыз тилинде учур чакта баяндоочтук мүчөлөр орус 
тилиндеги «быть» этишинин эквиваленти экендигин жана келер жана өткөн чакта 
баяндоочтук мүчөлөр колдонулбай, алардын ордуна «бол-» этиши колдонуларын 
да айтуу керек. Мисалы: Мен юристмин. Мен юрист болгонмун. Мен юрист боломун.

 Баяндоочтук мүчөлөрдү жалгаганда көнүктүрүүчү 1-тапшырманын туура 
жооптору: 

Я – эксперт. Мен эксперт+мин.
Я – инспектор. Мен инспектор+мун (тескөөчү+мүн).
Я – старший инспектор. Мен улук инспектор+мун.
Я – главный инспектор. Мен башкы инспектор+мун. 
Я – референт. Мен референт+мин. 
Я – специалист. Мен адис+мин. 
Я – главный специалист. Мен башкы адис+мин. 
Я – специалист 1 категории. Мен 1-категориядагы адис+мин. 
Я – ведущий специалист. Мен жетектөөчү адис+мин. 
Я – заведующий отделом. Мен бөлүм башчысы+мын. 
Я – заместитель заведующего отделом. Мен бөлүм башчысынын орун басары+мын. 
Я – заведующий сектором. Мен сектордун башчысы+мын. 

Я – рядовой милиционер. Мен катардагы милиционер+мин. 
Я – рядовой работник внутренней службы. Мен ички кызматтын катардагы 

кызматкери+мин. 
Я – младший сержант милиции. Мен милициянын кенже сержанты+мын. 
Я – младший сержант внутренней службы. Мен ички кызматтын кенже сержанты+мын.
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Я – сержант милиции. Мен милициянын сержанты+мын.
Я – сержант внутренней службы. Мен ички кызматтын сержанты+мын. 
Я – старший сержант милиции. Мен милициянын улук сержанты+мын. 
Я – старший сержант внутренней службы. Мен ички кызматтын улук сержанты+мын. 
Я – старшина милиции. Мен милициянын старшинасы+мын. 
Я – старшина внутренней службы. Мен ички кызматтын старшинасы+мын. 
Я – младший лейтенант милиции. Мен милициянын кенже лейтенанты+мын. 
Я – младший лейтенант внутренней службы. Мен ички кызматтын кенже лейтенанты+мын. 
Я – лейтенант милиции. Мен милициянын лейтенанты+мын. 
Я – лейтенант внутренней службы. Мен ички кызматтын лейтенанты+мын. 
Я – старший лейтенант милиции. Мен милициянын улук лейтенанты+мын. 
Я – старший лейтенант внутренней службы. Мен ички кызматтын улук лейтенанты+мын.
Я – капитан милиции. Мен милициянын капитаны+мын. 
Я – капитан внутренней службы. Мен ички кызматтын капитаны+мын. 
Я – майор милиции. Мен милициянын майору+мун. 
Я – майор внутренней службы. Мен ички кызматтын майору+мун. 

Мы – эксперты. Биз эксперт+пиз. 

Мы – инспектора. Биз инспекторлор+буз (инспектор+буз).  
Мы – старшие инспектора. Биз улук инспекторлор+буз (инспектор+буз). 
Мы – главные инспектора.  Биз башкы инспекторлор+буз (инспектор+буз). 
Мы – референты. Биз референттер+биз (референт+пиз). 
Мы – специалисты. Биз адистер+биз (адис+пиз). 
Мы – главные специалисты. Биз башкы адистер+биз (адис+пиз). 
Мы – специалисты 1 категории. Биз 1-категориядагы адистер+биз (адис+пиз). 
Мы – ведущие специалисты. Биз жетектөөчү адистер+биз (адис+пиз). 
Мы – заведующие отделами. Биз бөлүм башчылары+быз (башчы+быз). 
Мы – заместители заведующих отделами. Биз бөлүм башчыларынын орун басарлары+быз 

(басары+быз). 
Мы – заведующие секторами. Биз сектордун башчылары+быз (башчысы+быз). 

Асанов – эксперт. Асанов – эксперт. 

Асанов – инспектор. Асанов – инспектор+∅ (тескөөчү)
Асанов – старший инспектор. Асанов – улук инспектор+∅. 

Асанов – главный инспектор. Асанов – башкы инспектор+∅. 
Асанов – референт. Асанов – референт+∅. 
Асанов – специалист. Асанов - адис+∅. 
Асанов – главный специалист. Асанов – башкы адис+∅. 

Асанов – специалист 1 категории. Асанов – биринчи категориядагы адис+∅.

Асанов – ведущий специалист. Асанов - жетектөөчү адис+∅. 
Асанов – заведующий отделом. Асанов - бөлүм башчысы+∅. 

Асанов – заместитель заведующего отделом. Асанов - бөлүм башчысынын орун басары+∅. 

Асанов – заведующий сектором. Асанов – сектордун башчысы+∅
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       Угуучулардын котормо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө арналган 2-тапшырманын 
туура жооптору:  

Я – рядовой милиционер Отдела внутренних дел 
города Бишкек Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики.

Мен Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин Бишкек шаарынын Ички иштер 
бөлүмүнүн катардагы милиционеримин. 

Моя фамилия – Усенов, имя и отчество – Касым 
Асанович.  

Фамилиям – Усенов, аты-жөнүм – Касым 
Асанович. 

Я – ведущий специалист Отдела финансового 
планирования Министерства финансов 
Кыргызской Республики.

Мен Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигинин Финансылык пландоо 
бөлүмүнүн жетектөөчү адисимин. 

Моя фамилия – Калыкова, имя и отчество – 
Анара Бейшеновна.

Фамилиям – Калыкова, аты-жөнүм – Анара 
Бейшенова. 

Я – главный специалист Управления юстиции 
Джалал-Абадской области Министерства 
юстиции Кыргызской Республики.

Мен Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлигинин Жалал-Абад областынын 
Юстиция башкармалыгынын башкы адисимин. 

Я – главный специалист Управления 
международного сотрудничества, гуманитарной 
помощи и информации Министерства 
социального развития Кыргызской Республики.

Мен Кыргыз Республикасынын Социалдык 
өнүктүрүү министрлигинин Эл аралык 
кызматташуу, гуманитардык жардам жана 
маалымат башкармалыгынын башкы адисимин. 

Моя фамилия – Иванова, имя и отчество – 
Светлана Сергеевна.

Фамилиям – Иванова, аты-жөнүм – Светлана 
Сергеевна. 

Я – специалист Отдела экономики и анализа 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики.

Мен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
алдындагы Геология жана минералдык ресурстар 
боюнча мамлекеттик агенттиктин Экономика 
жана талдоо бөлүмүнүн адисимин. 

Моя фамилия – Керимбекова, имя и отчество – 
Нургуль Асановна.  

Фамилиям – Керимбекова, аты-жөнүм – Нургүл 
Асановна. 

            3-тапшырманы аткарууда угуучу 2-тапшырманын үлгүсүн колдонуп, өзү-
нүн кайда жана ким болуп иштерин, фамилиясын, аты-жөнүн жана жанындагы 
эки адамдын иштеген жерин, кызматын, фамилияларын, аттарын жазат. 

         Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн эре-
желердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

            Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Мамлекеттик кызматкердин статусун аныктоо,
тактоо, анын анык эместигин билдирүү7

 МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРДИН СТАТУСУН АНЫКТОО, ТАКТОО, АНЫН АНЫК        
ЭМЕСТИГИН БИЛДИРҮҮ. СУРООЛУУ СҮЙЛӨМ (ВЫЯСНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ СТАТУСА ГОС-             
СЛУЖАЩЕГО, ОТРИЦАНИЕ ЕГО СТАТУСА. ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

           Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «Мамлекеттик кызматкери-
нин статусун сурап аныктоого, тактоого, айтылгандай эмес, башкача экендигин 
айтууга үйрөнүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «суроолуу сүйлөмдүн түзүлүшүн билүү 
зарыл» экендиги айтылат.   

          Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

            1-тапшырманын туура жооптору:  

             1.  Для выражения статуса государственного служащего используются  аф-
фиксы сказуемости. 

           2. Аффиксы сказуемости – это эквиваленты глагола “быть, являться” в русс-     
ком языке. Для первого лица единственного числа это такие аффиксы как -мын, 
-мин, -мун, -мүн; для второго лица единственного числа простой формы такие 
как -сың, -сиң, -суң, -сүң; для второго лица единственного числа вежливой формы 
-сыз, -сиз, -суз, -сүз; для третьего лица единственного числа это ∅ (нулевой аф-
фикс) и т.д.

            Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини- 
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет. 
Сөздөр орусча да, кыргызча да сурала берет. 

       3-тапшырма аркылуу берилген үй тапшырмасынын негизинде өзүн 
тааныштыруу, таанышуу, башка адамды тааныштыруу роль оюну өткөрүлөт. 

            Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр               
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбышта-
рына, басымга көңүл бурулат. 

               Кайсы бир нерсенин башкача экендигин, башкача болушун туюндуруучу 
жана суроолуу формасын түзүүгө үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ  
түшүндүрүүдө үчүнчү жакка жалгана турган ∅ мүчөсүн (нөль мүчөсүн, орусчасы – 
“нулевой аффикс”) баса белгилөө зарыл. Мисалы: Мен жетектөөчү адис эмес+мин, 
ал жетектөөчү адис эмес+∅. Дагы баса белгилей турган нерсе – бул суроолуу                
“-бы” мүчөсүнүн “-пы” мүчөсүнө өтүшү. Мисалы: Ал министр+би? Ал жетектөөчү 
адис+пи?    
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     Учуучулардын которуу жана жазуу көндүмдөрүн калыптандырууга арналган        
4-тапшырманын туура жооптору:  

1. Я – не главный специалист Управления 
правовой информации Министерства юстиции 
Кыргызской Республики,  я – ведущий специа-
лист.

Мен Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлигинин Укуктук маалымат 
башкармалыгынын башкы адиси эмес+мин, мен 
жетектөөчү адис+мин. 

2. Моя фамилия – не Асанов, а Усенов. Фамилиям Асанов эмес+∅, Усенов. 
3. Я – не младший лейтенант милиции, я – стар-
ший лейтенант. 

Мен милициянын кенже лейтенанты эмес+мин, 
мен улук лейтенанты+мын. 

4. Да, я – ведущий специалист Отдела финан-
сового планирования Министерства финансов          
Кыргызской Республики, но моя фамилия – не 
Калыкова.    

Ооба, мен Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигинин Финансылык пландоо 
бөлүмүнүн жетектөөчү адиси+мин, бирок 
фамилиям Калыкова эмес+∅. 

    Мамлекеттик кызматкерди телефон аркылуу сүйлөшүүгө көнүктүрүүчү                
5-тапшырманын туура жооптору: 

- Алло, Отдел финансового планирования. - Алло, бул финансылык пландоо бөлүмү. 
- Алло, здравствуйте! Это – ведущий специалист 
Калыкова?

- Алло, саламатсызбы? Бул жетектөөчү адис Ка-
лыкова+бы?

- Здравствуйте! Это – не Калыкова. Калыкова бу-
дет после обеда. 

- Саламатчылык! Мен Калыкова эмес+мин. Калы-
кова түштөн кийин болот. 

- Спасибо, до свидания. - Рахмат, кош болуңуз. 
- До свидания. - Кош болуңуз. 

           5-тапшырманын үлгүсүн колдонуп, 6-тапшырмадагы телефон аркылуу 
сүйлөшүү роль оюнун өткөрүүдө угуучуларды тегерете тургузуу керек, окутуучунун 
сол жагындагы угуучу бет маңдайындагы угуучу менен сүйлөшөт, андан соң ошол 
угуучу сүйлөшүүнү баштаган угуучунун сол жагындагы угуучу менен сүйлөшөт. 
Ошентип, тегерете саат жебесинин жылышына ылайык жүрүп олтуруп, бардык 
угуучулар диалогдун жигердүү катышуучусу да (суроолорду берген), пассивдүү 
катышуучу да (суроолорго жооп берген) болуп сүйлөшөт. 

                  Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн эре-
желердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

               Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Күндѳлүк 
иштер8

 КҮНДӨЛҮК ИШТЕР. ЭТИШ, УЧУР ЧАК,  АНЫН ОҢ ФОРМАСЫ.  (КАЖДОДНЕВНАЯ РА-
БОТА. ГЛАГОЛ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА НАСТОЯЩЕГО 
ПРОСТОГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА) 

             Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «күндөлүк иштер жөнүндө 
айтып бергенге үйрөнүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин жөнөкөй учур чагын 
билүү зарыл» экендиги айтылат.   

         Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экендиги 
белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын суроолору 
берилет.

              1-тапшырманын туура жооптору: 

             1. В кыргызском языке отрицательные предложения строятся при помо-     щи 
именного отрицания “эмес”, к нему добавляются аффиксы сказуемости. 

               2. Общие вопросы или вопросительные предложения, которые требуют 
ответа “да” или “нет” строятся следующим образом: в конце повествовательного 
предложения к сказуемому добавляется аффикс -бы с фонетическими вариантами.  

            Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

         Учурашуу, таанышуу, сурап билүү, тактоо, кайсы бир нерсенин башкача 
экендигин (мисалы, адамдын фамилиясы башкача экендигин) билдирүүгө 
көнүктүрүүчү 3-тапшырманы аткарууда угуучулардын тыбыштарды туура 
айтуусуна, туура интонациянын колдонулушуна көңүл буруу зарыл. 

        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отургузулат. 

             Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр   жа-
ңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

           Мамлекеттик кызматкердин күндөлүк иштери тууралуу баяндоодо колдо-
нулуучу этиштин жөнөкөй учур чагын түшүндүрүп берүүчү ГРАММАТИКАЛЫК 
МАТЕРИАЛДЫ өтүүдө этиштин кайсы гана чак формасы болбосун, анын ичинде 
каралып жаткан жөнөкөй учур чагы да эң кеминде үч бөлүктөн турарын баса 
белгилөө керек. Биринчи бөлүгү – этиштин уңгусу же негизи (корень или основа 
глагола), экинчиси – чак мүчөсү (аффикс времени), үчүнчүсү – жак мүчөсү (личный 
аффикс глагола). Төртүнчү мүчө – бул этиштин уңгусуна (негизине) көптүк сандын 
үчүнчү жак формасында жалгана турган жана биргелешип аракет жасалгандыкты 
билдирүүчү -ш (-ыш, -иш, -уш, -үш) мүчөсүн да (аффикс совместного залога) баса 
белгилөө зарыл. Жөнөкөй учур чактын терс формасы түзүлгөндө дагы бир мүчө 
(-ба, -бе, -бо, -бө, -па, -пе, -по, -пө) кошуларын, анын орду тууралуу айтуу керек.   
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        Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө көп учураган этиштердин жөнө-
көй учур чак формасын колдонууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жоопто-
ру:

аткар- даярда- катта- катыш- түз-

Мен аткар+а+мын даярда+й+мын катта+й+мын катыш+а+мын түз+ө+мүн

Сен аткар+а+сың даярда+й+сың катта+й+сың катыш+а+сың түз+ө+сүң

Сиз аткар+а+сыз даярда+й+сыз катта+й+сыз катыш+а+сыз түз+ө+сүз

Ал аткар+а+т даярда+й+т катта+й+т катыш+а+т түз+ө+т

Биз аткар+а+быз даярда+й+быз катта+й+быз катыш+а+быз түз+ө+бүз

Силер аткар+а+сыңар даярда+й+сыңар катта+й+сыңар катыш+а+сыңар түз+ө+сүңөр

Сиздер аткар+а+сыздар даярда+й+сыздар катта+й+сыздар катыш+а+сыздар түз+ө+сүздөр

Алар аткар+ыш+а+т даярда+ш+а+т катта+ш+а+т катыш+ыш+а+т түз+үш+ө+т

     Мамлекеттик кызматкердин күндөлүк иштери тууралуу сүйлөшүү менен 
тааныштыра турган №1 диалогду угузуунун же окуп берүүнүн  алдында сүйлөшүү 
кимдердин арасында өтүп жаткандыгын сурап, угуучулардын бирине “бөлүм 
башчысы”, экинчисине “жаңы адис” ролун бөлүштүрүп, диалогдун котормосун 
орусча окутуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнгөндө гана 
кыргызча текстти угузуш же окуп бериш керек. 

          Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүн мүнөздөй турган этиш сөздөрү 
кайсы бөлүктөрүнөн түзүлгөндүгүн ажырата билүүгө көнүктүрүүчү 5-тапшырманы 
аткарууда угуучулар комментарийлерин орусча бере алат. 

         Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн эреже-
лердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

         Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Күндѳлүк 
иштер9

 КҮНДӨЛҮК ИШТЕР. ЭТИШТИН УЧУР ЧАГЫ, ТЕРС ФОРМАСЫ, СУРООЛУУ ФОРМА-
СЫ (КАЖДОДНЕВНАЯ РАБОТА. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА, ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА,              
ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМА)

              Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер- 
дин күндөлүк ишин мүнөздөй турган этиш сөздөрүнүн терс же суроолуу 
формаларын колдонууга үйрөнүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин учур 
чактагы терс жана суроолуу формалары кандайча түзүлөрүн билүү зарыл» 
экендиги айтылат.   

             Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

           1-тапшырманын туура жооптору:

         1. В кыргызском языке основой глагола является форма повелительного 
наклонения второго лица единственного числа простой формы. 

          2. Настоящее простое время образуется от основы глагола прибавлением 
аффикса времени -а, -е, -о, -ө, -й и личных аффиксов глагола (-мын, -сың, -сыз, 
-т и т.д.)

            3. У спрягаемой формы глагола минимум три компонента – (1) основа гла-
гола, (2) аффикс времени, (3) личный аффикс глагола. 

           Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини- 
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

         Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат. 

                Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр жаңы 
сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

              Мамлекеттик кызматкердин өзүн тааныштырууга жана эмне максат  менен 
келгендигине үйрөтүүчү №1 диалогду угузуунун же окуп берүүнүн  алдында 
сүйлөшүү кимдердин арасында өтүп жаткандыгын сурап, угуучулардын бирине 
“күзөт кызматкери”, экинчисине “кызматкердин” ролун бөлүштүрүп, диалогдун 
котормосун орусча окутуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын 
түшүнгөндө гана кыргызча текстти угузуш же окуп бериш керек. 

           Жогорудагы диалогдун үлгүсүн колдонуп, 3-тапшырмадагы “күзөт кы-
зматынын кызматкери – жумуштап келген мамлекеттик кызматкер” роль оюу-
нун өткөрүш үчүн угуучулар кайрадан тегерете тургузулат жана аларга бардыгы 
тең бул оюндун жигердүү да, пассивдүү да катышуучусу болуп, оюндун соңуна 
чыгышат. 
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          Мамлекеттик кызматкердин болочок аракеттери тууралуу сурап билүүгө         
жардам берген этиштин суроолуу формасын үйрөнүүгө жардам берүүчү 
грамматикалык материалды өтүүдө жекелик санда да, көптүк санда да 3-жактын 
формасына өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ошол формалардын өзгөчөлүгү – бул -т 
мүчөсүнүн түшүп калышы.  

            Мамлекеттик кызматкердин болочок аракеттери тууралуу сурап билүүгө 
көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору: 

              
1. Вы (вежливо одному человеку) выпол-
няете поручения начальника отдела? 

Сиз бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+сыз+бы?

2. Вы рассматриваете заявления граж-
дан? 

Сиз жарандардын арыздарын 
кара+й+сыз+бы?

3. Вы готовите отчеты по контролю за  
исполнением документов?

Сиз документтердин (иш кагаздарынын) 
аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иш 
баяндарын даярда+й+сыз+бы? 

4. Вы участвуете в совещаниях министра? Сиз министрдин кеңешмелерине 
катыш+а+сыз+бы?

5. Вы участвуете в разработке плана ми-
нистерства?

Сиз министрликтин планын иштеп 
чыгууга катыш+а+сыз+бы?

Да, я выполняю поручения начальника 
отдела!» 

Ооба, мен бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+мын!

Да, я рассматриваю заявления граждан! Ооба, мен жарандардын арыздарын 
кара+й+мын. 

Да, я готовлю отчеты по контролю за 
исполнением документов! 

Ооба, мен документтердин (иш 
кагаздарынын) аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярда+й+мын.  

Да, я участвую в совещаниях министра! Ооба, мен министрдин кеңешмелерине 
катыш+а+мын. 

Да, я участвую в разработке плана 
министерства! 

Ооба, мен министрликтин планын 
иштеп чыгууга катыш+а+мын. 

Таблицага жазылуучу туура жооптор: 
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                 Этиштин айкын келер чагынын терс формасын түзүүдө тангыч -ба мүчөсүнүн 
ордун жана андан кийин жалгана турган -й мүчөсүн баса белгилөө керек. Угуучулар 
этиштин он формасында колдонулуучу -а, -е, -о, -ө чак мүчөлөрү терс формасында 
-й мүчөсүнө өтөрүн жаттап калышы керек.  Мисалы: Эртең жыйналышка 
катыш+а+мын; эртең жыйналышка катыш+па+й+мын. Дагы баса белгилей турган 
форма – бул көптүк сандын 3-жак формасы, ага -ш мүчөсүнүн жалганышы.    

            Мамлекеттик кызматкердин болор ишин мүнөздөй турган этиштерди жакта-
ганга көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору:

аткар- иште- кара- даярда- катыш-
Мен аткар+а+мын иште+й+мин кара+й+мын даярда+й+мын катыш+а+мын
Сен аткар+а+сың иште+й+сиң кара+й+сың даярда+й+сың катыш+а+сың
Сиз аткар+а+сыз иште+й+сиз кара+й+сыз даярда+й+сыз катыш+а+сыз

Ал аткар+а+т иште+й+т кара+й+т даярда+й+т катыш+а+т
Биз аткар+а+быз иште+й+биз кара+й+быз даярда+й+быз катыш+а+быз
Силер  аткар+а+сыңыр иште+й+сиңер кара+й+сыңар даярда+й+сыңар катыш+а+сыңар
Сиздер аткар+а+сыздар иште+й+сиздер кара+й+сыздар даярда+й+сыздар катыш+а+сыздар
Алар аткар+ыш+а+т иште+ш+е+т кара+ш+а+т даярда+ш+а+т катыш+ыш+а+т

аткар- Иште- кара- даярда- катыш-

Мен аткар+ба+й+мын иште+бе+й+мин кара+ба+й+мын даярда+ба+й+мын катыш+па+й+мын

Сен аткар+ба+й+сың иште+бе+й+сиң кара+ба+й+сың даярда+ба+й+сың катыш+па+й+сың

Сиз аткар+ба+й+сыз иште+бе+й+сиз кара+ба+й+сыз даярда+ба+й+сыз катыш+па+й+сыз

Ал аткар+ба+й+т иште+бе+й+т кара+ба+й+т даярда+ба+й+т катыш+па+й+т

Биз аткар+ба+й+быз иште+бе+й+биз кара+ба+й+быз даярда+ба+й+быз катыш+па+й+быз

Силер  аткар+ба+й+сыңар иште+бе+й+сиңер кара+ба+й+сыңар даярда+ба+й+сыңар катыш+па+й+сыңар

Сиздер аткар+ба+й+сыздар иште+бе+й+сиздер кара+ба+й+сыздар даярда+ба+й+сыздар катыш+па+й+сыздар

Алар аткар+ыш+па+й+т иште+ш+пе+й+т кара+ш+па+й+т даярда+ш+па+й+т катыш+ыш+па+й+т

          Которуу жана жазуу көндүмдөрүн калыптандыруучу 6-тапшырманын туура 
жооптору: 

Мы не выполняем поручения главного 
специалиста, мы выполняем поручения 
начальника отдела 

Биз башкы адистин тапшырмаларын 
аткар+ба+й+быз, биз бөлүм 
башчысынын тапшырмаларын 
аткар+а+быз. 

Мы не рассматриваем заявления граждан, 
это не наша работа, заявления граждан 
рассматривает другой отдел. 

Биз жарандардын арыздарын 
кара+ба+й+быз, бул биздин иш эмес, 
жарандардын арыздарын башка 
бөлүм кара+й+т. 
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Я не готовлю отчеты по контролю за 
исполнением документов, это не моя 
работа, отчёты готовит главный специалист 
отдела. 

Мен иш кагаздарынын 
(документтердин) аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярда+ба+й+мын, бул менин ишим 
эмес, иш баяндарын бөлүмдүн 
башкы адиси даярда+й+т. 

Мы не участвует в аппаратном совещании 
министра, это не наша обязанность, 
участвует начальник отдела. 

Биз министрдин аппараттык 
кеңешмесине катыш+па+й+быз, бул 
биздин милдетибиз эмес, бөлүмдүн 
башчысы катыш+а+т.  

Я не участвую в разработке плана 
министерства, это не моя обязанность, 
участвует ведущий специалист отдела. 

Мен министрликтин планын иштеп 
чыгууга катыш+па+й+мын, бул 
менин милдетим эмес, бөлүмдүн 
жетектөөчү адиси катыш+а+т. 

                   Угуучулардын реалдуу жумуш ордун, ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын 
мүнөздөй турган 7-тапшырманы аткарууда окутуучу угуучуларга жардам берип, 
жазган тексттерин текшерип чыгышы керек. 

            Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн эреже-
лердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

               Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге дагы өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Аткарылган иштер (кечээ, 
өткөн жумада, өткөн кварталда)10

АТКАРЫЛГАН ИШТЕР (КЕЧЭЭ, ӨТКӨН ЖУМАДА, ӨТКӨН КВАРТАЛДА). ЭТИШ, АЙКЫН ӨТКӨН 
ЧАК, ОҢ ФОРМАСЫ (ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА (ВЧЕРА, НА ТОЙ НЕДЕЛЕ, В ПРОШЛОМ КВАР-
ТАЛЕ. ГЛАГОЛ, ПРОШЕДШЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА)

           Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мурда аткарылган иштер 
тууралуу айтып берүүгө үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин айкын өткөн 
чагын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

                Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

               1-тапшырманын туура жооптору: 

1. Настоящее простое время глагола образуется от основы глагола прибавлением аф-
фиксов времени -а, -е, -о, -ө, -й, и личных аффиксов глагола -мын (-мин, -мун, -мүн), 
-сың (-сиң, -суң, -сүң), -сыз (-сиз, -суз, -сүз), -т и т.д.

2. Отрицательная форма глагола в настоящем простом времени образуется прибав-
лением к основе глагола аффикса отрицания -ба (-бе, -бо, -бө, -па, -пе, -по, -пө), по-
сле которых следуют аффиксы времени глагола и личный аффикс глагола. 

           Вопросительная форма глагола в настоящем простом времени образуется 
прибавлением к положительной форме глагола вопросительного аффикса -бы (-би, 
-бу, -бү, -пы, -пи, -пу, -пү). 

                   Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

 Угуучулардын күндөлүк ишмердүүлүгүн айтып берүүгө көнүктүрүүчү                  
3-тапшырманын аткарылышында угуучуларга дептерин кароого жол берилбейт. 

 Андан соң угуучулар ордуларына отурушат жана жазуу түрүндө 4-тапшыр-
маны аткарышат. 

 Мамлекеттик кызматкердин күндөлүк ишин айтып берүүгө, жазуу 
көндүмдөрүн калыптандырууга арналган 4-тапшырманын туура жооптору: 

1. Мы выполняем поручения начальника 
отдела. 

Биз бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+быз. 

2. Мы рассматриваем заявления граждан. Биз жарандардын арыздарын 
карайбыз. 
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3. Мы готовим отчеты по контролю за ис-
полнением документов. 

Биз иш кагаздарынын аткарылышын  
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярда+й+быз. 

4. Мы участвует в совещаниях министра. Биз министрдин кеңешмелерине 
катыш+а+быз.  

5. Мы участвуем в разработке плана                      
министерства.

Биз министрликтин планын иштеп 
чыгууга катыш+а+быз. 

             

      Угуучулар кезеги менен которулган сүйлөмдөрдү айтышат. 

       Которууга, жазууга жана суроолуу сүйлөмдөрдү түзүүгө көнүктүрүүчү                     
5-тапшырманын туура жооптору:

1. Вы (вежливо одному человеку) выполняете 
поручения начальника отдела? 

Сиз бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+сыз+бы?

2. Вы рассматриваете заявления граждан? Сиз жарандардын арыздарын 
кара+й+сыз+бы?

3. Вы готовите отчеты по контролю за испол-
нением документов? 

Сиз иш кагаздардын аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярда+й+сыз+бы?

4. Вы участвуете в совещаниях министра? Сиз министрдин кеңешмелерине 
катыш+а+сыз+бы?

5. Вы участвуете в разработке плана мини-
стерства? 

Сиз министрликтин планын иштеп 
чыгууга катыш+а+сыз+бы? 

                  5-тапшырманын 5 суроосун ар бир угуучу тегерете өзүнүн сол жагында     
олтурган угуучуларга берет, алар төмөндөгүдөй оң жооп беришет:  

первый опрошенный: «Да, я выполняю 
поручения начальника отдела!» 

Ооба, мен бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+мын! 

второй: «Да, я рассматриваю заявления 
граждан!», 

Ооба, мен жарандардын арыздарын 
кара+й+мын!

третий: «Да, я готовлю отчеты по контролю 
за исполнением документов!», 

Ооба, мен иш кагаздарынын 
аткарылышын көзөмөлдөө боюнча 
иш баяндарын даярда+й+мын!

четвертый: «Да, я участвую в совещаниях 
министра!», 

Ооба, мен министрдин 
кеңешмелерине катыш+а+мын!

пятый: «Да, я участвую в разработке плана 
министерства!».

Ооба, мен министрликтин планын 
иштеп чыгууга катыш+а+мын!
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            Андан соң угуучулар жазуу түрүндө 6-тапшырманы аткарышат. Аткарып 
бүткөндө ушул 5 суроону угуучулар кайрадан тегерете сол жагындагы 5 угуучуга 
бирден узатышат.   

6-тапшырманын туура жооптору:  

1. Жалкообаев (Ленивцев) выполняет 
поручения начальника отдела? 

Жалкообаев бөлүм башчысынын 
тапшырмаларын аткар+а+бы?

2. Жалкообаев рассматривает заявления 
граждан? 

Жалкообаев жарандарын арыздарын 
кара+й+бы?

3. Жалкообаев готовит отчеты по кон-
тролю за исполнением документов? 

Жалкообаев иш кагаздарынын 
аткарылышын көзөмөлдөө боюнча 
иш баяндарын даярда+й+бы?

4. Жалкообаев участвует в совещаниях 
министра? 

Жалкообаев министрдин 
кеңешмелерине катыш+а+бы?

5. Жалкообаев участвует в разработке 
плана министерства? 

Жалкообаев министрликтин планын 
иштеп чыгууга катыш+а+бы?

               Угуучулар төмөнкүдөй терс жооп бериши керек:

первый опрошенный: «Нет, Жалкообаев 
не выполняет поручения начальника 
отдела!» 

Жок, Жалкообаев бөлүм 
башчысынын тапшырмаларын 
аткар+ба+й+т!

второй: «Нет, Жалкообаев не 
рассматривает заявления граждан!», 

Жок, Жалкообаев жарандардын 
арыздарын кара+ба+й+т!

третий: «Нет, Жалкообаев не готовит 
отчеты по контролю за исполнением 
документов!», 

Жок, Жалкообаев иш кагаздарынын 
аткарылыш көзөмөлдөө иш 
баяндарын даярда+ба+й+т!

четвертый: «Нет, Жалкообаев не 
участвует в совещаниях министра!», 

Жок, Жалкообаев министрдин 
кеңешмелерине катыш+па+й+т!

пятый: «Нет, Жалкообаев не участвует в 
разработке плана министерства!».

Жок, Жалкообаев министрликтин 
планын иштеп чыгууга 
катыш+па+й+т!

             Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 
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               Мамлекеттик кызматкердин мурда жасалган аракетин туюндуруу үчүн 
керектүү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ этиштин айкын өткөн 
чак формасы да эң кеминде үч бөлүктөн турарын, анын ичинде биринчиси – 
уңгу (же негиз), экинчиси – чак мүчөсү -ды (-ди, -ди, -ду, -ты, -ти, -ту, -тү), үчүн-
чүсү – жак мүчөлөрү, төртүнчү мүчө - көптүк сандын үчүнчү жагында пайда 
болуучу -ш (-ыш, -иш, -уш, -үш) мүчөсү экендигин баса белгилөө керек. Андан 
тышкары дагы көңүлүн бура турган нерсе – бул көптүк сандагы биринчи жактын 
-к мүчөсү жана үчүнчү жакта жалгана турган ∅ мүчөсү (нулевой аффикс). 
Эгерде ∅  мүчөсү баса белгиленип турбаса, анда этиштин кепте колдонулуучу 
формасы эң кеминде үч бөлүктөн турары жөнүндөгү түшүнүк угуучунун аң 
сезиминде калыптанбайт. 

                   Мамлекеттик кызматкерди жыйналышта эмне маселелер каралгандыгын 
айтып берүүгө үйрөтүүчү 7-тапшырмадагы БӨЛҮМДӨ”ДИАЛОГУН угузуунун 
же окуп берүүнүн  алдында сүйлөшүү кимдердин арасында өтүп жаткандыгын 
сурап, угуучулардын бирине “жетектөөчү адистин”, экинчисине “жаңы башкы 
адистин” ролун бөлүштүрүп, диалогдун котормосун орусча окутуш керек. Эмне 
жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнгөндө гана кыргызча текстти угузуш же 
окуп бериш керек. 

       7-тапшырмадагы “Бөлүмдө” диалогунун үлгүсүн алып угуучулар                              
8-тапшырманы аткарышат. Анын аткарылышы окутуучу тарабынан 
текшерилет, анткени бул тапшырма кийинки сабакта айтылып берилүүчү кеп 
материалы. 

      Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

        Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын           
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет. 
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Аткарылган иштер (кечээ, 
өткөн жумада, өткөн кварталда)11

АТКАРЫЛГАН ИШТЕР (КЕЧЭЭ, ӨТКӨН ЖУМАДА, ӨТКӨН КВАРТАЛДА). ЭТИШ, АЙКЫН ӨТ-
КӨН ЧАК, ТЕРС ЖАНА СУРООЛУУ ФОРМАЛАРЫ (ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА (ВЧЕРА, НА ТОЙ 
НЕДЕЛЕ, В ПРОШЛОМ КВАРТАЛЕ. ГЛАГОЛ, ПРОШЕДШЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ОТРИ-
ЦАТЕЛЬНАЯ И ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМЫ)

             Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер-         
дин ишмердүүлүгүндө кайсы бир иш аткарылбай калгандыгы тууралуу айтып 
берүүгө жана тактоо иретинде өткөн иш тууралуу суроо берүүгө үйрөтүү», мына 
ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин айкын өткөн чагындагы терс жана суроолуу 
формасын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

            Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

              1-тапшырманын туура жооптору: 

1. Прошедщее определенное время образуется от основы глагола при помощи аф-
фиксов времени -ды с фонетическими вариантами и личных аффиксов глагола, 
таких как -м, -ң, -ңыз, ∅ и т.д.

2. Особенность в том, что образовании данной формы участвует ∅ аффикс, 
то есть после корня или основы глагола идет аффикс совместного залога -ш с 
фонетическими вариантами, затем следуют фонетические варианты аффикса -ды 
для глухих согласных, а именно -ты (-ти, -ту, -тү), после них идет ∅ аффикс (нуле-
вой аффикс), который на письме и в произношении ни как себя не проявляет. 

                  Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

          Жыйналыштын күн тартибиндеги маселелерди сурап билүүгө жана ага                    
жооп берүүгө көнүктүрүүчү 3-тапшырманын аткарылышында дептерди (окуу 
куралын) кароого жол берилбейт. 

                Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат. 

           Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр                          
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

             Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө аткарылбаган иштер 
тууралуу маалымдоого, бул тууралуу тактап билүүгө арналган ГРАММАТИКАЛЫК 
МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ тангыч -ба мүчөсүнүн, суроолуу -бы? мүчөсүнүн орду, 
бул формалар мурдагыдай эле эң кеминде үч бөлүктөн турган этиш формасына 
кошумча жалганарын, дагы кыйынчылыктарды туудурган жекелик жана көптүк 
сандагы үчүнчү жак формасын  баса белгилөө керек. 
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               Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө көп жолуккан этиштердин 
айкын өткөн чагынын оң жана терс формаларын түзүүгө көнүктүрүүчү 4-тап-  
шырманын туура жооптору: 

аткар- кара- даярда- катыш-

Мен аткар+ды+м

аткар+ба+ды+м

кара+ды+м

кара+ба+ды+м

даярда+ды+м

даярда+ба+ды+м

катыш+ты+м

катыш+па+ды+м

Сен

 

аткар+ды+ң

аткар+ба+ды+ң

кара+ды+ң

кара+ба+ды+ң

даярда+ды+ң

даярда+ба+ды+ң

катыш+ты+ң

катыш+па+ды+ң

Сиз аткар+ды+ңыз

аткар+ба+ды+ңыз

кара+ды+ңыз

кара+ба+ды+ңыз

даярда+ды+ңыз

даярда+ба+ды+ңыз

катыш+ты+ңыз

катыш+па+ды+ңыз

Ал аткар+ды+∅ 

аткар+ба+ды+∅

кара+ды+∅ 

кара+ба+ды+∅

даярда+ды+∅ 

даярда+ба+ды+∅

катыш+ты+∅ 

катыш+па+ды+∅

Биз аткар+ды+к

аткар+ба+ды+к

кара+ды+к

кара+ба+ды+к

даярда+ды+к

даярда+ба+ды+к

катыш+ты+к

катыш+па+ды+к

Силер аткар+ды+ңар

аткар+ба+ды+ңар

кара+ды+ңар

кара+ба+ды+ңар

даярда+ды+ңар

даярда+ба+ды+ңар

катыш+ты+ңар

катыш+па+ды+ңар

Сиздер аткар+ды+ңыздар

аткар+ба+ды+ңыздар

кара+ды+ңыздар

кара+ба+ды+ңыздар

даярда+ды+ңыздар

даярда+ба+ды+ңыздар

катыш+ты+ңыздар

катыш+па+ды+ңыздар

Алар аткар+ыш+ты+∅

аткар+ыш+па+ды+∅

кара+ыш+ты+∅

кара+ыш+па+ды+∅

даярда+ыш+ты+∅

даярда+ыш+па+ды+∅

катыш+ыш+ты+∅

катыш+ыш+па+ды+∅

            

                Суроолуу сүйлөмдү түзүүгө көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура   жооптору: 

1. Вы (вежливо одному человеку) в понедельник 
выполнили поручение начальника отдела? 

Сиз дүйшөмбү күнү бөлүм 
башчысынын тапшырмасын 
аткар+ды+ңыз+бы?

2. Вы во вторник рассматривали заявления граж-
дан? 

Сиз шейшемби күнү жарандардын 
арыздарын кара+ды+ңыз+бы?

3. Вы в среду подготовили отчеты по контролю за 
исполнением документов? 

Сиз шаршемби күнү иш 
кагаздарынын аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярда+ды+ңыз+бы?

4. Вы в четверг участвовали в совещании мини-
стра? 

Сиз бейшемби күнү министрдин 
кеңешмесине катыш+ты+ңыз+бы?

5. Вы в пятницу участвовали в разработке плана 
министерства?

Сиз жума күнү министрликтин 
планын иштеп чыгууга 
катыш+ты+ңыз+бы?

6. Вы утром регистрировали корреспонденцию? Сиз эртең менен 
корреспонденцияны 
катта+ды+ңыз+бы?
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          Аткарылган иш тууралуу кысча жооп берүүгө көнүктүрүүчү 6-тапшырманын 

туура жооптору: 

1. Да, выполнил(а)! Ооба, аткар+ды+м!
2. Да, рассматривал(а)! Ооба, кара+ды+м!
3. Да, подготовил(а)! Ооба, даярда+ды+м!
4. Да, участвовал(а)! Ооба, катыш+ты+м!
5. Да, участвовал(а) в разработке! Ооба, катыш+ты+м!
6. Да, регистрировал(а)! Ооба, катта+ды+м!

              Үй тапшырмасынын сүйлөөгө үйрөтүү бөлүгүн түзүүчү жана аткарылган 
иштер тууралуу баяндоого үйрөтүүчү 7-тапшырманын аткарылышын окутуучу 
аудиторияда текшериши керек. 

                Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн эреже-
лердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

               Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Аткарыла турган иштер (эртең, 
кийинки жумада, кийинки кварталда)12

АТКАРЫЛА ТУРГАН ИШТЕР (ЭРТЕҢ, КИЙИНКИ ЖУМАДА, КИЙИНКИ КВАРТАЛДА). ЭТИШ, 
АЙКЫН КЕЛЕР ЧАК, ОҢ ФОРМАСЫ (ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА (ЗАВТРА, НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕ-
ДЕЛЕ, В СЛЕДУЮЩЕМ КВАРТАЛЕ). ГЛАГОЛ, БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА, 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА)

             Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкерди 
аткарыла турган иштери тууралуу айтып берүүгө үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү 
үчүн «этиштин айкын келер чагын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

         Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

          1-тапшырманын туура жооптору: 

        1. Прошедшее определенное время образуется от основы глагола прибав-
лением аффикса времени -ды с фонетическими вариантами и личного аффикса 
глагола для прошедшего определенного времени, таких как -м, -ң, -ңыз, ∅  и т.д.

       2. Отрицательная форма прошедшего определенного времени образуются 
прибавлением к положительной форме аффикса отрицания -ба, вопросительная 
форма – прибавлением к положительной форме вопросительного аффикса -бы?

     Как образуются отрицательная и вопросительная формы прошедшего 
определенного времени?

             Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

          Мамлекеттик кызматкерлер аткарган иштерин айтып берүүгө көнүктү-      
рүүчү 3-тапшырманы аткарууда угуучуларга дептерин же окуу куралын кароого 
жол берилбейт. 

        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

              Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр  
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

      Мамлекеттик кызматкердин аткарар ишин айтып берүүгө үйрөтүүчү  
ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ түшүндүрүп берүүдө этиштин айкын 
келер чак формасы толугу менен жөнөкөй учур чак формасындай экендигин 
айтуу керек жана аларды ажыратыш үчүн келер чактын белгилери – “эртең” 
токтоочу, сүйлөмдө мезгил бышыктооч боло турган “кийинки жумада”, “кийин-
ки айда” сөздөр же болочок бир күнгө шилтеме жасаларын баса белгилөө керек. 
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      Мамлекеттик кызматкердин эртең кайсы иштерди аткарарын айтып бе-
рүүгө үйрөтүүчү 4-тапшырманын “БӨЛҮМДӨ” ДИАЛОГУН угузуунун же 
окуп берүүнүн  алдында сүйлөшүү кимдердин арасында өтүп жаткандыгын 
сурап, угуучулардын бирине “бөлүм башчысы”, экинчисине “жаңы адис” ролун 
бөлүштүрүп, диалогдун котормосун орусча окутуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп 
жаткандыгын түшүнгөндө гана кыргызча текстти угузуш же окуп бериш керек. 

          Этиштин айкын келер чак формасындагы этиштердин курамын талдоого 
арналган 5-тапшырманын туура жооптору: 

бүтүрөмүн – бүтүр+ө+мүн: «бүтүр» – основа глагола, «ө» – аффикс будущего 
простого времени, «мүн» – личный аффикс глагола первого лица единственного 
числа;

караймын – кара+й+мын: «кара» – основа глагола, «й» – аффикс будущего простого 
времени, «мын» – личный аффикс глагола первого лица единственного числа; 

даярдаймын – даярда+й+мын: «даярда» – основа глагола, «й» – аффикс будущего 
простого времени, «мын» – личный аффикс глагола первого лица единственного 
числа; 

каттаймын – катта+й+мын: «катта» – основа глагола, «й» – аффикс будущего 
простого времени, «мын» – личный аффикс глагола первого лица единственного 
числа; 

катышамын – катыш+а+мын: «катыш» – основа глагола, «а» – аффикс будущего 
простого времени, «мын» – личный аффикс глагола первого лица единственного 
числа.     

             Мамлекеттик кызматкерди аткарар иштери тууралуу айтып берүүгө, жазууга 
көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору:  

Мы завтра выполним поручения 
начальника отдела 

Биз эртең бөлүм башчысынын 
тапшырмасын аткар+а+быз. 

Мы через два дня рассмотрим заявления 
граждан. 

Биз эки күндөн кийин жарандардын 
арыздарын карайбыз. 

Мы через неделю подготовим отчеты по 
контролю за исполнением документов. 

Биз бир жумадан кийин иш 
кагаздарынын аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 
даярдайбыз. 

Мы через три дня будем участвовать в 
совещании министра. 

Биз үч күндөн кийин министрдин 
кеңешмесине катышабыз. 

Мы через неделю будем участвовать в 
разработке плана министерства. 

Биз бир жумадан кийин 
министрликтин планын иштеп 
чыгууга катышабыз. 

     Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазыл-
гандыгы текшерилет.

           Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Аткарыла турган иштер (эртең, 
кийинки жумада, кийинки кварталда)13

АТКАРЫЛА ТУРГАН ИШТЕР (ЭРТЕҢ, КИЙНКИ ЖУМАДА, КИЙИНКИ КВАРТАЛДА). ЭТИШ, 
АЙКЫН КЕЛЕР ЧАК, ТЕРС ЖАНА СУРООЛУУ ФОРМАЛАРЫ (ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА 
(ЗАВТРА, НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, В СЛЕДУЮЩЕМ КВАРТАЛЕ). ГЛАГОЛ, БУДУЩЕЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА, ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМЫ)

      Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер 
аткарбай турган иштери тууралуу айтып берүүгө, болочок аракеттер тууралуу 
суроого үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин жөнөкөй келер чагынын 
терс жана суроолуу формаларын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

         Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

            1-тапшырманын туура жооптору:

          1. В кыргызском языке будущее определенное время глагола образуется 
прибавлением к основе глагола аффикса будущего простого времени -а, -е, -о, 
-ө,  -й после которого следуют личные аффиксы глагола -мын (-мин, -мун, -мүн), 
-сың (-сиң, -суң, -сүң,), -сыз (-сиз, -суз, -сүз,), -т и др. 

          2. Формальное отличие глаголов будущего простого времени от глаголов 
настоящего простого времени состоит в том, что в предложении имеется обстоя-
тельство времени, которое указывает на будущее время в виде наречия времени 
“завтра” или других слов и словосочетаний.   

 Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык 
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

     Мамлекеттик кызматкерди аткарар иштери тууралуу айтып берүүгө 
көнүктүрүүчү 3-тапшырманын туура жооптору:  

1. Мен эртең бөлүм башчысынын тапшырмасын аткар+а+мын.

2. Мен эки күндөн кийин жарандардын арыздарын кара+й+мын. 

3. Мен бир жумадан кийин иш кагаздарынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иш баяндарын 

даярда+й+мын. 

4. Мен үч күндөн кийин министрдин кеңешмесине катыш+а+мын. 

5. Мен бир жумадан кийин министрликтин планын иштеп чыгууга катыш+а+мын. 

                         Мамлекеттик кызматкерди болочок иштер аткарылбай тургандыгын    айтып 
берүүгө жана болочок иштер тууралуу суроого үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК 
МАТЕРИАЛДЫ ТҮШҮНДҮРҮҮДӨ тангыч -ба жана суроолуу -бы? мүчөлөрүнүн 
ордун жана 3 жактагы жекелик жана көптүк сандагы формаларынын түзүлүшүн 
баса белгилөө керек. 
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            Мамлекеттик кызматкердин ишинде көп учураган этиштердин оң жана терс 
формаларын колдонууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору: 

аткар- кара- даярда- катыш-
Мен аткар+а+мын

аткар+ба+й+мын

кара+й+мын

кара+ба+й+мын

даярда+й+мын

даярда+ба+й+мын

катыш+а+мын

катыш+па+й+мын
Сен аткар+а+сың

аткар+ба+й+сың

кара+а+сың

кара+ба+й+сың

даярда+й+сың

даярда+ба+й+сың

катыш+а+сың

катыш+па+й+сың
Сиз аткар+а+сыз

аткар+ба+й+сыз

кара+й+сыз

кара+ба+й+сыз

даярда+й+сыз

даярда+ба+й+сыз

катыш+а+сыз

катыш+па+й+сыз
Ал аткар+а+т

аткар+ба+й+т

кара+й+т

кара+ба+й+т

даярда+й+т

даярда+ба+й+т

катыш+а+т

катыш+па+й+т
Биз аткар+а+быз

аткар+ба+й+быз

кара+й+быз

кара+ба+й+быз

даярда+й+быз

даярда+ба+й+быз

катыш+а+быз

катыш+па+й+быз
Силер аткар+а+сыңар

аткар+ба+й+сыңар

кара+й+сыңар

кара+ба+й+сыңар

даярда+й+сыңар

даярда+ба+й+сыңар

катыш+а+сыңар

катыш+па+й+сыңар
Сиздер аткар+а+сыздар

аткар+ба+й+сыздар

кара+й+сыздар

кара+ба+й+сыздар

даярда+й+сыздар

даярда+ба+й+сыздар

катыш+а+сыздар

катыш+па+й+сыздар
Алар аткар+ыш+а+т

аткар+ыш+па+й+т

кара+ш+а+т

кара+ш+па+й+т

даярда+ш+а+т

даярда+ш+па+й+т

катыш+ыш+а+т

катыш+ыш+па+й+т

               Мамлекеттик кызматкерди аткарар иштер тууралуу суроого көнүктүрүүчү  
5-тапшырманын туура жооптору:  

1. Вы (вежливо одному человеку) сейчас 
будете выполнять поручения начальни-
ка отдела? 

Сиз бөлүм башчысынын тапшырмасын 
азыр аткар+а+сыз+бы?

2. Вы в понедельник будете рассматри-
вать заявления граждан?

Сиз дүйшөмбү күнү жарандардын 
арыздарын кара+й+сыз+бы?

3. Вы во вторник подготовите отчеты по 
контролю за исполнением документов? 

Сиз шейшемби күнү иш кагаздарынын 
аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иш 
баяндарын даярда+й+сыз+бы?

4. Вы в среду будете участвовать в сове-
щании министра? 

Сиз шаршемби күнү министрдин 
кеңешмесине катыш+ты+ңыз+бы?

5. Вы в четверг будете участвовать в раз-
работке плана министерства? 

Сиз жума күнү министрликтин планын 
иштеп чыгууга катыш+ты+ңыз+бы?
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               Мамлекеттик кызматкерди суроолорго оң жооп бергенге көнүктүрүүчү  
6-тапшырманын туура жооптору: 

1. Да, буду выполнять! Ооба, аткар+а+мын!

2. Да, буду рассматривать! Ооба, кара+й+мын!

3. Да, подготовлю! Ооба, даярда+й+мын!

4. Да, буду участвовать! Ооба, катыш+а+мын!

5. Да, буду участвовать в разработке! Ооба, иштеп чыгууга катыш+а+мын!

           Мамлекеттик кызматкерди эртең аткара турган иштери тууралуу ай-
тып берүүгө көнүктүрүүчү 7-тапшырманы аудиторияда текшерүү керек, 
анткени бул тапшырма жатталат жана кийинки сабакта угуучу тарабынан 
жатка айтылат. 

           Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

          Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет. 



42

Жумушта телефон 
аркылуу сүйлөшүү14

ЖУМУШТА ТЕЛЕФОН АРКЫЛУУ СҮЙЛӨШҮҮ. НАГЫЗ УЧУР ЧАК, ОҢ ФОРМАСЫ (РАЗГОВОР 

ПО ТЕЛЕФОНУ НА РАБОТЕ. НАСТОЯЩЕЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА)

          Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкерди 
телефон аркылуу сүйлөшүүгө үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин 
нагыз учур чагын билүү зарыл» экендиги айтылат.   

         Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
иги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

           1-тапшырманын туура жооптору: 

              1. Как образуется будущее определенное время глагола в кыргызском язы-
ке? В кыргызском языке будущее определенное время образуеся от основы гла-
гола прибавлением к нему аффиксов будущего определенного времени -а, -е, -о, 
-ө, -й и личных аффиксов глагола -мын (-мин, -мун, -мүн), -сың (-сиң, -суң, -сүң,), 
-сыз      (-сиз, -суз, -сүз,), -т и др.

          2. Отрицательная форма глагола в будущем определенном времени обра-
зуется прибавлением к основе глагола аффикса отрицания -ба (-бе, -бо, -бө, -па, 
-пе, -по, -пө), после которых следуют аффиксы времени глагола и личный аффикс 
глагола. 

           Вопросительная форма глагола в будущем определенном времени обра-
зуется прибавлением к положительной форме глагола вопросительного аффикса 
-бы (-би, -бу, -бү, -пы, -пи, -пу, -пү).  

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

            Мамлекеттик кызматкер эртең эмне иш аткарарын айтып берүүгө көнүк-
түрүүчү 3-тапшырманы угуучулар кезеги менен айтып беришет. 

            Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат.

                  Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр  жаңы 
сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

           Мамлекеттик кызматкерге учурда болуп жаткан кыймыл-аракеттер туура-
луу айтып берүүгө жардам бере турган ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ 
ӨТҮҮДӨ окутуучу этиштин нагыз учур чак формасы маани берүүчү жана 
жардамчы этиштерден тургандыгын баса белгилейт жана көптүк сандагы үчүнчү 
жак формасынын түзүлүшүнө көңүл бурат. 
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               Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө көп учураган этиштерди 
нагыз учур чакта колдонууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору: 

аткар- кара- даярда- катыш-

Мен аткар+ып жат+а+мын кара+п жат+а+мын даярда+п жат+а+мын катыш+ып жат+а+мын

Сен аткар+ып жат+а+сың кара+п жат+а+сың даярда+п жат+а+сың катыш+ып жат+а+сың

Сиз аткар+ып жат+а+сыз кара+п жат+а+сыз даярда+п жат+а+сыз катыш+ып жат+а+сыз

Ал аткар+ып жат+а+т кара+п жат+а+т даярда+п жат+а+т катыш+ып жат+а+т

Биз аткар+ып жат+а+быз кара+п жат+а+быз даярда+п жат+а+быз катыш+ып жат+а+быз

Силер аткар+ып жат+а+сыңар кара+п жат+а+сыңар даярда+п жат+а+сыңар катыш+ып жат+а+сыңар

Сиздер аткар+ып жат+а+сыздар кара+п жат+а+сыздар даярда+п жат+а+сыздар катыш+ып жат+а+сыздар

Алар аткар+ып жат+ыш+а+т кара+п жат+ыш+а+т даярда+п жат+ыш+а+т катыш+ып жат+ыш+а+т

            Мамлекеттик кызматкердин учурда эмне иш менен алектенип жаткандыгын 
айтып берүүгө үйрөтүүчү №1 ДИАЛОГДУ угузуунун же окуп берүүнүн  алдында 
сүйлөшүү кимдердин арасында өтүп жаткандыгын сурап, угуучулардын бирине 
“бөлүм башчысы”, экинчисине “башкы адис” ролун бөлүштүрүп, диалогдун ко-
тормосун орусча окутуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнгөн-
дө гана кыргызча текстти угузуш же окуп бериш керек.

   Мамлекеттик кызматкерди телефон аркылуу сүйлөшүүгө көнүктүрүүчү                 
5-тапшырманы аткарууда  №1 диалогдун үлгүсүн колдонуп, ар бир угуучу 
бөлүм башчысы да, башкы адис да болууга тийиш. 

          Мамлекеттик кызматкердин телефон аркылуу сүйлөшүүгө, керектүү нерсе-  
лер тууралуу суроого, мындай суроолорго жооп берүүгө көнүктүрүүчү   6-тап- 
шырманын “БӨЛҮМДӨ” ДИАЛОГУН угузуунун же окуп берүүнүн  алдында 
сүйлөшүү кимдердин арасында өтүп жаткандыгын сурап, угуучулардын бирине 
“бөлүмдүн адиси”, экинчисине “белгисиз адамдын” ролун бөлүштүрүп, диалогдун 
котормосун орусча окутуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын 
түшүнгөндө гана кыргызча текстти угузуш же окуп бериш керек. 

             6-тапшырманын “Мен Асанов менен сүйлөшөт элем” роль оюнун өткөрүүдө 
угуучуларды кайрадан тегерете тургузса болот жана угуучулар бет маңдайындагы 
адамдар менен сүйлөшүшөт. 

   Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

           Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Жумушта телефон 
аркылуу сүйлөшүү15

ЖУМУШТА ТЕЛЕФОН АРКЫЛУУ СҮЙЛӨШҮҮ. НАГЫЗ УЧУР ЧАК, ТЕРС ЖАНА СУРООЛУУ 
ФОРМАЛАРЫ (РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ НА РАБОТЕ. НАСТОЯЩЕЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ И ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМЫ)

               Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызмат-
керди телефон аркылуу сүйлөшүүдө терс жоопторду берүүгө жана учурдагы 
кыймыл-аракеттер тууралуу суроого үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн 
«этиштин нагыз учур чагынын терс жана суроолуу формаларын билүү зарыл» 
экендиги айтылат.   

           Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшыр-
манын суроолору берилет.

             1-тапшырманын туура жооптору:

           1. Настоящее сложное время глагола образуется добавлением к смыс-
ловому глаголу деепричастного аффикса -ып, -ип, -уп, -үп, -п или -а, -е, к 
впомогательному глаголу аффиксов простого настоящего времени -а, -е, -о, 
-ө, -й и личных аффиксов глагола  -мын (-мин, -мун, -мүн), -сың (-сиң, -суң, 
-сүң,), -сыз (-сиз, -суз, -сүз,), -т и др.

               2. Это такие вспомогательные глаголы как жат-, тур-, отур-, жүр-. 

        Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык 
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

            Мамлекеттик кызматкерлерди учурдагы кыймыл-аракеттер тууралуу 
айтып берүүгө жана жазууга көнүктүрүүчү 3-тапшырманы угуучулар 
ордуларына олтуруп аткарышат. 

              3-тапшырманын туура жооптору:  

1. Я сейчас выполняю задание статс-секретаря. Мен азыр статс-катчынын тапшырмасын 
аткар+ып жат+а+мын. 

2. Я сейчас рассматриваю заявления граждан. Мен азыр жарандарын арыздарын кара+п 
жат+а+мын. 

3. Я готовлю отчет по контролю за исполнением 
документов. 

Мен азыр иш кагаздарынын аткарылышын 
көзөмөлдөө боюнча иш баянын даярда+п 
жат+а+мын. 

4. Я пишу письмо в Министерство финансов. Мен азыр Финансы министрлигине кат 
жаз+ып жат+а+мын. 

 5. Я помогаю главному специалисту. Мен азыр башкы адиске жардам бер+ип 
жат+а+мын. 

          4-тапшырмадагы  “СИЗ ЭМНЕ ИШ КЫЛЫП ЖАТАСЫЗ?” РОЛЬ 
ОЮНУН ӨТКӨРҮҮДӨ биринчи угуучу сол жагындагы 5 угуучуга суроолорду 
берет, алар жооп беришет, андан соң экинчи угуучу кайрадан сол жагындагы 5 
угуучуга суроо берет. Ошентип бардык угуучулар бештен суроо берип чыгышат. 
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        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат.

        Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөз-
дөр жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат.

         Мамлекеттик кызматкерге учурдагы кыймыл-аракет тууралуу сурап 
билүүгө үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ этиштин 
нагыз учур чагынын суроолуу формасы анын оң формасынан суроолуу -бы 
мүчөсүнүн жалганышы менен түзүлөрүн, үчүнчү жак формаларында -т мүчөсү 
түшүп каларын баса белгилөө керек. 

                  Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө көп учураган этиштер-        
ди нагыз учур чактын суроолуу формасында жактоого көнүктүрүүчү 5-тап-  
шырманын туура жооптору: 

аткар- кара-
Мен аткар+ып жат+а+мын+бы? кара+п жат+а+мын+бы?
Сен аткар+ып жат+а+сың+бы? кара+п жат+а+сың+бы?
Сиз аткар+ып жат+а+сыз+бы? кара+п жат+а+сыз+бы?
Ал аткар+ып жат+а+∅+бы? кара+п жат+а+∅+бы?
Биз аткар+ып жат+а+быз+бы? кара+п жат+а+быз+бы?
Силер аткар+ып жат+а+сыңар+бы? кара+п жат+а+сыңар+бы?
Сиздер аткар+ып жат+а+сыздар+бы? кара+п жат+а+сыздар+бы?
Алар аткар+ып жат+ыш+а+∅+бы? кара+п жат+ыш+а+∅+бы?

даярда- катыш-

Мен даярда+п жат+а+мын+бы? катыш+ып жат+а+мын+бы?
Сен даярда+п жат+а+сың+бы? катыш+ып жат+а+сың+бы?
Сиз даярда+п жат+а+сыз+бы? катыш+ып жат+а+сыз+бы?
Ал даярда+п жат+а+∅+бы? катыш+ып жат+а+∅+бы?
Биз даярда+п жат+а+быз+бы? катыш+ып жат+а+быз+бы?
Силер даярда+п жат+а+сыңар+бы? катыш+ып жат+а+сыңар+бы?
Сиздер даярда+п жат+а+сыздар+бы? катыш+ып жат+а+сыздар+бы?
Алар даярда+п жат+ыш+а+∅+бы? катыш+ып жат+ыш+а+∅+бы?

                Этиштин нагыз учур чагынын терс формасы тангыч -ба (-бе, -бо, -бө), 
-па (-пе, -по, -пө) мүчөсү менен түзүлөрүн, ал этиштин оң формасынын маани 
берүүчү этишине жалганарын баса белгилөө керек. 

            Этиштин нагыз учур чагынын терс формасы тангыч -ба (-бе, -бо, -бө), 
-па (-пе, -по, -пө) мүчөсү менен түзүлөрүн, ал этиштин оң формасынын маани 
берүүчү этишине жалганарын баса белгилөө керек. 

           Мамлекеттик кызматкерди кыймыл-аракеттин жүрбөй жаткандыгын 
айтып берүүгө көнүктүрүүчү 6-тапшырманын туура жооптору: 
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башта- бекит- жардам бер-

Мен башта+ба+й жат+а+мын бекит+пе+й жат+а+мын жардам бер+бе+й жат+а+мын
Сен башта+ба+й жат+а+сың бекит+пе+й жат+а+сың жардам бер+бе+й жат+а+сың
Сиз башта+ба+й жат+а+сыз бекит+пе+й жат+а+сыз жардам бер+бе+й жат+а+сыз
Ал башта+ба+й жат+а+т бекит+пе+й жат+а+т жардам бер+бе+й жат+а+т
Биз башта+ба+й жат+а+быз бекит+пе+й жат+а+быз жардам бер+бе+й жат+а+быз
Силер башта+ба+й жат+а+сыңар бекит+пе+й жат+а+сыңар жардам бер+бе+й 

жат+а+сыңар
Сиздер башта+ба+й 

жат+а+сыздар
бекит+пе+й жат+а+сыздар жардам бер+бе+й 

жат+а+сыздар
Алар башта+ба+й жат+ыш+а+т бекит+пе+й жат+ыш+а+т жардам бер+бе+й жат+ыш+а+т

жибер- иште-
Мен жибер+бе+й жат+а+мын иште+бе+й жат+а+мын
Сен жибер+бе+й жат+а+сың иште+бе+й жат+а+сың
Сиз жибер+бе+й жат+а+сыз иште+бе+й жат+а+сыз
Ал жибер+бе+й жат+а+т иште+бе+й жат+а+т
Биз жибер+бе+й жат+а+быз иште+бе+й жат+а+быз
Силер жибер+бе+й жат+а+сыңар иште+бе+й жат+а+сыңар
Сиздер жибер+бе+й жат+а+сыздар иште+бе+й жат+а+сыздар
Алар жибер+бе+й жат+ыш+а+т иште+бе+й жат+ыш+а+т

            Мамлекеттик кызматкерди кыймыл-аракеттин жүрбөй жаткандыгын жана 
себебин айтып берүүгө көнүктүрүүчү 7-тапшырманын туура жооптору:  

1. Мы не начинаем работу, потому что нет 
электричества. 

Биз ишти башта+ба+й жат+а+быз, анткени 
электр энергиясы жок болуп жатат. 

2. Начальник не утверждает наш отчет, потому что 
он проверяет данные.  

Бөлүм башчысы биздин иш баяныбызды 
бекит+пе+й жат+а+т, анткени ал 
маалыматтарды текшер+ип жат+а+т. 

3. Специалист отдела не помогает мне, потому что 
не работает его компьютер. 

Бөлүмдүн адиси мага жардам бер+бе+й 
жат+а+т, анткени анын компьютери 
иште+бе+й жат+а+т. 

4. Мы не отправляем письмо, потому что не рабо-
тает факс. 

Биз катты жөнөт+пө+й жат+а+быз, анткени 
факс иште+бе+й жат+а+т. 

5. Компьютер не работает, потому что сейчас нет 
электричества. 

Компьютер иште+бе+й жат+а+т, анткени 
электр энергиясы жок бол+уп жат+а+т. 

           Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

               Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да 
баса белгиленет. 
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Кызматтык
милдеттерим16

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИМ. КЫЙМЫЛ АТООЧ 
(СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. ИМЯ ДЕЙСТВИЯ)

            Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызмат-
керди кызматтык милдеттери тууралуу айтып берүүгө үйрөтүү», мына ушуга 
үйрөнүү үчүн «кыймыл атоочту билүү зарыл» экендиги айтылат.   

           Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырма-
нын суроолору берилет.

           1-тапшырманын туура жооптору:

             1. Настоящее сложное время глагола образуется прибавление к смысло-
вому глаголу деепричастных аффиксов -ып, -ип, -уп, -үп, -п, -а, -е, а к 
вспомогательному глаголу (жат-, тур-, отур-, жүр-) аффиксов простого насто-
ящего времени а, ө, и личных аффиксов глагола  -мын (-мин, -мун, -мүн), -сың 
(-сиң, -суң, -сүң,), -сыз (-сиз, -суз, -сүз,), -т и др.

             2. Отрицательная форма глагола в настоящем сложном времени образует-
ся прибавлением к положительной форме аффикса отрицания -ба (-бе, -бо, -бө) 
после основы. 

          Вопросительная форма  глагола в настоящем сложном времени обра-   
зуется прибавлением к положительной форме вопросительного аффикса -бы 
(-би, -бу, -бү, -пы, -пи, -пу, -пү) после личного аффикса глагола. 

               3. В форме третьего лица единственного и множественного числа вопро-
сительной формы выпадает личный аффикс -т (то есть он заменяется нулевым 
аффиксом). 

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

      Мамлекеттик кызматкерди кыймыл-аракеттин жүргүзүлбөй жаткан-
дыгынын себебин суроого көнүктүрүүчү 3-тапшырманы угуучулар ордуна 
отуруп аткарышат. 

              3-тапшырманын туура жооптору: 

1. Почему вы (вежливо одному челове-
ку) не начинаете работу? 

Сиз эмне үчүн иште+бе+й жат+а+сыз?

2. Почему начальник не утверждает от-
чет? 

Эмне үчүн бөлүм башчысы иш баянын 
бекит+пе+й жат+а+т?

3. Почему специалист отдела вам не 
помогает?

Эмне үчүн бөлүмдүн адиси сизге 
жардам бер+бе+й жат+а+т?

5. Почему не работает компьютер? Эмне үчүн компьютер иште+бе+й 
жат+а+т?
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         4-тапшырманын суроолорун ар бир угуучу кезеги менен сол жагын-дагы 5 
угуучуга берет. 

          4-тапшырманын туура жооптору:

Орусча Кыргызча 
1. Потому что нет электричества! Анткени электр энергиясы жок бол+уп 

жат+а+т!

2. Потому что он проверяет данные! Анткени ал маалыматтарды текшер+ип 
жат+а+т!

3. Потому что не работает его компью-
тер!

Анткени компьютер иште+бе+й 
жат+а+т!

4. Потому, что не работает факс! Анткени факс иште+бе+й жат+а+т!

5. Потому, что не работает клавиатура! Анткени клавиатура иште+бе+й 
жат+а+т!

        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына отур-
гузулат. 

             Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр жаңы 
сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

              Мамлекеттик кызматкерди кызматтык милдеттери тууралуу айтып берүүгө 
үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ кайсы учурда кайсы 
мүчөлөр (-оо -уу, -өө, -үү) жалганарын түшүндүрүп жатып, үндөштүк мыйзамын 
кайталоо керек.  

         Мамлекеттик кызматкерди кызматтык милдеттерине байланыштуу этиш-
терден кыймыл атоочту жасоого көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура    жооп-
тору:

Глагол аткар- кара- жыйна- даярда- катта- катыш- түз-
имя 
действия

аткар+уу кар+оо жыйн+оо даярд+оо катт+оо катыш+уу түз+үү 
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            Мамлекеттик кызматкердин реалдуу кызматтык милдеттерин айтып берүү-
гө үйрөтүүчү 7-тапшырманы АУДИТОРИЯДА АТКАРУУ ЖАНА ТЕК-
ШЕРҮҮ ЗАРЫЛ. 

       Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

              Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жал-
пы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 

         Мамлекеттик кызматкерди которууга жана кызматтык милдеттерин айтып 
берүүгө көнүктүрүүчү 6-тапшырманын туура жооптору: 

Ниже следующее входит в мои должностные 
обязанности: 

Кызматтык милдеттериме төмөнкүлөр кирет:

- выполнение заданий начальника отдела; - бөлүм башчысынын тапшырмаларын аткар+уу;
- сбор информации и подготовка отчета; - маалыматтарды чогултуу жана иш банын           

даярд+оо;
- рассмотрение заявлений юридических лиц 
и граждан;

- юридикалык жактардын жана жарандарын    
арыздарын кар+оо;

- регистрация корреспонденции; - корреспонденцияны катт+оо;
- участие в совещаниях министра и руково-
дителей других организаций;

- министрдин жана башка уюмдардын жетекчиле-
ринин кеңешмелерине катыш+уу;

- участие в составлении рабочих планов ми-
нистерства. 

-министрликтин жумушчу пландарын түзүүгө ка-
тыш+уу. 
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Жумушта буйрук 
берүү, өтүнүү17

ЖУМУШТА БУЙРУК БЕРҮҮ, ӨТҮНҮҮ. ЭТИШТИН БУЙРУК ЫҢГАЙЫ, ОҢ ЖАНА ТЕРС ФОРМА-

ЛАРЫ (ВЫРАЖЕНИЕ ПРИКАЗА, ПРОСЬБЫ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОВЕЛИТЕЛЬ-

НОЕ НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМЫ)

                 Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызмат-
керди буйрук берүүгө, өтүнүүгө үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «этиштин 
буйрук ыңгайын, анын оң жана терс формаларын билүү зарыл» экендиги 
айтылат.   

             Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшыр-
манын суроолору берилет.

              1-тапшырманын туура жооптору: 

             1. В кыргызском языке имя действия – это отглагольное образование, 
обозначающее процесс. Касательно государственной службы имена действия 
могут использоваться для обозначения каких-либо процессов, имеющих место 
в деятельности государственных служащих. 

          2. Имена действия образуются от основ глагола при помощи аффик-
сов -оо -уу, -өө, -үү. Если основа оканчивается на гласную, то она отсекается и 
прибавляется   -оо, если последняя гласная твердая, либо -өө, если последняя 
гласная мягкая. Если основа оканчивается на согласную, тогда прибавляется 
-уу, если последняя гласная основы твердая, и -үү, если мягкая. 

         Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык 
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

             Мамлекеттик кызматкерлер 3-тапшырманы аткарууда өздө-рүнүн 
кызматтык милдеттери тууралуу тегерете айтып беришет. 

          Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат.

             Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат.

             Мамлекеттик кызматкерлерди оң жана терс формаларында буйрук бе-
рүүгө, өтүнүүгө үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ 
буйрук экинчи же үчүнчү жакка берилерине байланыштуу биринчи жак 
формасынын жок болушун жана көптүк сандын үчүнчү жак формасынын 
өзгөчөлүгүн баса белгилөө керек. 

         Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө көп учурай турган этиш-
терди буйрук ыңгайында колдонууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура 
жооптору: 
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сиз ал сиздер алар
аткар- аткар+ыңыз аткар+сын аткар+ыңыздар аткар+ыш+сын
кара- кара+ңыз кара+сын кара+ңыздар кара+ш+сын
даярда- даярда+ңыз даярда+сын даярда+ңыздар даярда+ш+сын
катыш- катыш+ыңыз катыш+сын катыш+ыңыздар катыш+ыш+сын

баянда- баянда+ңыз баянда+сын баянда+ңыздар баянда+ш+сын
башта- башта+ңыз башта+сын башта+ңыздар башта+ш+сын
бүтүр- бүтүр+үңүз бүтүр+сүн бүтүр+үңүздөр бүтүр+үш+сүн
жардам 
бер-

жардам 
бер+иңиз

жардам 
бер+син

жардам 
бер+иңиздер

жардам 
бер+иш+син

жибер- жибер+иңиз жибер+син жибер+иңиздер жибер+иш+син
иштеп 
чык-

иштеп 
чыг+ыңыз

иштеп 
чык+сын

иштеп 
чыг+ыңыздар

иштеп 
чыг+ыш+сын

көрсөт- көрсөт+үңүз көрсөт+сүн көрсөт+үңүздөр көрсөт+үш+сүн

 5-тапшырманын “Бөлүм башчысы бөлмөсүнө чакырып жатат” роль 
оюнун, андан кийинки “Патентти узартуу керек” роль оюнун угуучуларды те-
герете тургузуп өткөрүү керек. 

 6-тапшырманын “Бөлүм башчысына азыр кирбеңиз, түштөн кийин 
чогуу киребиз” роль оюнун да угуучуларды тургузуп өткөрүү керек. 

        Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

  Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет
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Жумушка байланыштуу кайсы-бир 
нерселерди аныктоо, тактоо18

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ КАЙСЫ БИР НЕРСЕЛЕРДИ АНЫКТОО, ТАКТОО. АТАЙЫН 
СУРОО. ИШ-АРАКЕТТИН СУБЪЕКТИСИ. АТООЧ ЖӨНДӨМӨ (ВЫЯСНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ 
ЧЕГО-ЛИБО В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС. СУБЪЕКТ ДЕЙ-
СТВИЯ. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ). 

                Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызмат-
керди кайсы бир нерселерди аныктоого, тактоого үйрөтүү», мына ушуга 
үйрөнүү үчүн «атайын суроонун түзүлүшүн, атооч жөндөмөнү, кыймыл-
аракеттин субъектисин билүү зарыл» экендиги айтылат.   

            Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшыр-
манын суроолору берилет.

              1-тапшырманын туура жооптору: 

1. В кыргызском языке повелительное наклонение образуется при помощи 
аффиксов лица повелительного наклонения (-гын, -ңыз, -сын и т.д.), кроме 
того, исходная форма глагола уже представляет собой форму повелительного 
наклонения второго лица простой формы. 

2. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при помощи 
аффикса отрицания -ба (-бе, -бо, -бө, -па, -пе, -по, -пө), который ставится после 
основы глагола перед аффиксов лица повелительного наклонения. 

                Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык 
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

             Мамлекеттик кызматкерди учурдагы кыймыл-аракеттер тууралуу 
айтып берүүгө көнүктүрүүчү 3-тапшырманын «бөлүм башчысы – бөлүм 
кызматкери» роль оюнун өткөрүүнүн алдында угуучуларга орусча котормосун 
ролдорго бөлүштүрүп бир жупту окутуш керек. Сүйлөшүүнүн мазмунун 
түшүнүктүү болгондон кийин кыргызчасын окутуп, андан соң роль оюнун 
өткөрүүгө киришүү керек. 

            Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордула-                    
рына отургузулат.

            Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул 
сөздөр жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

              Мамлекеттик кызматкерлерди атайын суроолорду берүүгө үйрөтүүчү 
ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ сүйлөмдөгү субъектинин 
(сүйлөмдүн ээсинин) ордун, субъектиге карата суроолуу сүйлөм түзүлгөндө, 
субъект (сүйлөмдүн ээси анын атыктоочтору менен бирге) ким? эмне? сурама 
ат атоочторуна алмашарын белгилөө керек. Окутуучу угуучуларга суроолуу 
сүйлөмдү түзүү астында жай сүйлөмдү түзүү керек экендигин, андан соң 
субъектиге (сүйлөмдүн ээсине) байланыштуу суроо түзүүдө ошол субъектини 
(аны сыпаттаган аныктооч менен бирге) алып салып, ордуна ким? эмне? 
сурама ат атоочторду коюу керек экендигин түшүндүрүп берет. 
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               Жай сүйлөмдү түзүүгө (орусчадан кыргызчага которууга) көнүктү-
рүүчү  4-тапшырманын туура жооптору: 

1. Завтра пройдет совещание. Эртең  кеңешме өтөт.  
2. Сегодня было заседание. Бүгүн отурум болду. 
3.  Вчера приезжал министр. Кечээ министр келди (келип кетти). 
4. Сейчас идет заседание.  Азыр отурум жүрүп жатат. 

             Суроолуу сүйлөмдү түзүүгө жана ага кыска жана толук жооп берүү-       
гө көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору: 

Вопрос по-русски Вопрос 

по-кыргызски

Краткий ответ Полный ответ

1. Что пройдет завтра? Эртең эмне өтөт? Кеңешме. Эртең кеңешме өтөт. 
2. Что было сегодня? Бүгүн эмне болду? Отурум. Бүгүн отурум болду. 

3. Кто приезжал вчера? Кечээ ким келди? Министр. Кечээ министр келди. 

4. Что сейчас проходит? Азыр эмне жүрүп 
жатат. 

Отурум.  Азыр отурум жүрүп 
жатат. 

             Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

       Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге  өркүндөтө турган 
нерселер да баса белгиленет. 
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Жумушка байланыштуу кайсы-бир нерсенин 
бирөөгө таандык экендигин туюндуруу19

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ КАЙСЫ-БИР НЕРСЕНИН БИРӨӨГӨ ТААНДЫК ЭКЕНДИГИН    

ТУЮНДУРУУ.  ИЛИК ЖӨНДӨМӨ (ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЧЕГО-ЛИБО КОМУ-ЛИ-

БО, ЧЕМУ-ЛИБО В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ)

              Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматка 
байланыштуу кайсы бир нерсенин башка бир нерсеге таандык экендигин 
туюндурууга үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «илик жөндөмөнү билүү зарыл» 
экендиги айтылат.  

               Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырма-
нын суроолору берилет.

               1-тапшырманын туура жооптору:

                 1. Это логически главное действующее лицо (предмет) в предложении.   

              2. Субъект действия отвечает на вопрос ким? эмне? и находится в форме 
именительного падежа. 

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

              Оозеки которууга, жай сүйлөм түзүүгө көнүктүрүүчү 3-тапшырманын туу-
ра жооптору: 

1. Вчера прошло аппаратное совещание. Кечээ аппараттык кеңешме өттү.
2. Сегодня утром Асанов провел совещание. Бүгүн эртең менен Асанов кеңешме 

өткөрдү. 
3. Сейчас главный специалист нашего отдела го-
товит официальное письмо. 

Бүгүн бөлүмүбүздүн башкы адиси 
расмий кат даярдап жатат. 

4. Завтра статс-секретарь рассмотрит заявления 
граждан. 

Эртең статс-катчы жарандардын 
арыздарын карайт. 

                        Которууга жана суроолуу сүйлөмдөрдү түзүүгө көнүктүрүүчү  4-тапшырма-

         нын туура жооптору:  

Вопрос по-русски Вопрос 
По-кыргызски 

Краткий и полный ответы

Что прошло вчера? Кечээ эмне өттү? Аппараттык кеңешме (Кечээ 
аппараттык кеңешме өттү). 

Кто сегодня утром 
провел совещание?

Бүгүн эртең менен 
ким кеңешме 
өткөрдү?

Асанов (Бүгүн эртең менен 
Асанов кеңешме өткөрдү).  

Кто сейчас готовит 
официальное письмо?

Азыр ким расмий кат 
даярдап жатат?

бөлүмүбүздүн башкы адиси 
(Бөлүмүбүздүн башкы адиси 
расмий кат даярдап жатат). 

Кто завтра рассмотрит 
заявления граждан? 

Эртең ким 
жарандардын 
арыздарын карайт? 

Статс-катчы (Эртең статс-
катчы жарандардын арыздарын 
карайт). 
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        Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө таандык мамилелерин 
туюндурууга үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ТҮШҮНДҮ-
РҮҮДӨ  илик жөндөмөнүн суроосу (ким+дин? эмне+нин?) өзү илик жөндөмө-
нүн мүчөлөрүн жалгап алгандыгын жана бул суроолорго жооп болуп түшкөн 
сөздөр илик жөндөмөнүн мүчөлөрүн (-нын, -нин, -нун, -нүн, -дын, -дин,  -дун, 
-дүн, -тын, -тин, -тун, -түн) же нөл мүчөсүн, булардан кышкары дагы таандык 
жана көптүк сан мүчөлөрүн жалгап аларын түшүндүрүп берүү зарыл. 

          Которууга, жай сүйлөмдү кыргызча түзүүгө, таандык байланыштарды 
туюндурууга көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору:  

1. Сегодня будет совещание министра. Бүгүн министр+дин кеңешме+си болот.
2. Вчера было заседание общественного совета. Кечээ коомдук кеңеш+тин отурум+у болду. 
3. Завтра будет встреча инвесторов. Эртең инвесторлор+дун жолугушуу+су 

болот. 
4. Сейчас проходит аттестация кадров.  Азыр кадрлар+дын аттестация+сы өтүп 

жатат. 

           Которууга, суроолуу сүйлөмдү түзүүгө, кыска жана толуп жооп берүүгө 
көнүктүрүүчү 6-тапшырманын туура жооптору: 

Орусча суроо 

(Вопрос по-русски)

Кыргызча суроо 

(Вопрос по-кыргызски)

Кыска жана толук жооптор 

(Краткий и полный ответы)
1. Чьё совещание будет 
сегодня? 

Бүгүн ким+дин кеңешме+си болот? Министр+дин (Бүгүн 
министр+дин кеңешме+си 
болот).

2. Чьё заседание было 
вчера? 

Кечээ эмне+нин отурум+у болду? Коомдук кеңеш+тин (Кечээ 
коомдук кеңеш+тин отурум+у 
болду). 

3. Чья встреча пройдет 
завтра?

Эртең ким+дин жолугушуу+су 
болот? 

Инвесторлор+дун (Эртең 
инвесторлор+дун жолугушуу+су 
болот). 

4. Чья аттестация проходит 
сейчас? 

Азыр ким+дин аттестациясы өтүп 
жатат? 

Кадрлар+дын (Азыр 
кадрлар+дын аттестация+сы 
өтүп жатат). 

           Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

            Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет. 
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Жумушка байланыштуу иш 
аракеттин объектисин туюндуруу20

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ ИШ-АРАКЕТТИН ОБЪЕКТИСИН ТУЮНДУРУУ. ТАБЫШ 
ЖӨНДӨМӨ (ВЫРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВИНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ)

       Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кыз-
маткердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу иш аракеттин объектисин 
туюндурууга үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн «табыш жөндөмөнү билүү 
зарыл» экендиги айтылат.   

            Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшыр- 
манын суроолору берилет.

          1-тапшырманын туура жооптору:

1. В кыргызском языке принадлежность выражается при помощи 
аффиксов родительного падежа (или нулевого аффикса), который 
присоединяется к зависимому слову словосочетания и аффикса 
приналежности 3-го лица, который присоединяется к главному 
слову. 

2. аффиксы родительного падежа (илик жөндөмө) -нын, -нин, -нун, 
-нүн,      -дын, -дин, -дун, -дүн, -тын, -тин, -тун, -түн. 

     Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык 
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

       Окутуучу жай сүйлөмдөрдү орусча окуп берип, кыргыз тилине котор-
туучу, угуучулардын оозеки түрдө жай сүйлөм түзүү көндүмдөрүн 
калыптандыруучу    3-тапшырманын туура жооптору:  

1. Сегодня пришло распоряжение министра. Бүгүн министр+дин 
тескеме+си келди.

2. Вчера прошла встреча инвесторов. Кечээ инвесторлор+дун 
жолугушуу+су өттү. 

3. Завтра состоится совещание директоров. Эртең директорлор+дун 
кеңешме+си болот (өтөт). 

4. Сейчас проходит совещание министра.   Азыр министр+дин 
кеңешме+си өтүп жатат. 
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               Мамлекеттик кызматкерлерди суроо берүүгө жана ага кыска жана толук 
жооп кайтарууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору: 

Орусча суроо (Вопрос по-
русски)

Кыргызча суроо 
(Вопрос по-
кыргызски) 

Кыска жана толук 
жооптор (Краткий и 
полный ответы)

Чьё распоряжение пришло 
сегодня? (например: 

Бүгүн ким+дин 
буйругу келди? 

Министр+дин (Бүгүн 
министрдин буйругу 
келди.)

Чья встреча прошла вчера? Кечээ ким+дин 
жолугушуу+су өттү? 

Инвестролор+дун 
(Кечээ 
инвесторлор+дун 
жолугушуу+су өттү). 

Чье совещание пройдет 
завтра?

Эртең ким+дин 
кеңешме+си болот 
(өтөт). 

Директорлор+дун 
(Эртең 
директорлор+дун 
кеңешме+си болот 
(өтөт) . 

Чье совещание проходит 
сейчас? 

Азыр ким+дин 
кеңешме+си өтүп 
жатат. 

Министр+дин 
(Азыр министр+дин 
кеңешме+си өтүп 
жатат). 

        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

              Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

            Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө ар кандай объектилер 
(адамдар, иш кагаздары, буюмдар, аспаптар) менен иштешин туюндурууга 
үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ТҮШҮНДҮРҮҮДӨ ошол 
объектилерди туюндуруучу -ды мүчөсүнүн фонетикалык вариантарына, өзгөчө 
3-жактын таандык мүчөсү жалганган сөздөргө өзгөчөлөнүп турган –н мүчөсү 
кошуларын, айрым учурларда нөл мүчөсү жалганарын баса белгилөө зарыл. 

           Жай сүйлөм түзүүгө, жазууга, сүйлөмдөгү объектини туюндурууга 
көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору: 
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1. Сегодня мы напишем служебное письмо. Бүгүн биз кызматтык кат+ты жазабыз.
2. Вчера отдел принимал граждан. Кечээ бөлүм жарандар+ды кабыл алды. 
3. Завтра директор будет встречать инвесторов. Эртең директор инвесторлор+ду тосот. 
4. Сейчас отдел готовит отчет.   Азыр бөлүм иш баяны+н даярдап жатат. 

            Мамлекеттик кызматкерди суроо берүүгө жана ага кыска жана толук 
жооп кайтарууга көнүктүрүүчү 6-тапшырманын туура жооптору:

Орусча суроо (Вопрос по-русски) Кыргызча суроо (Вопрос по-
кыргызски)

Кыска жана толук жооптор 
(Краткий и полный ответы)

1. Что будем писать сегодня? 
(например: 

Бүгүн биз эмнени жазабыз? Кызматтык кат+ты (Бүгүн 
биз кызматтык кат+ты 
жазабыз).

2. Кого вчера принимал отдел? Кечээ бөлүм ким+ди кабыл 
алды?

Жарандар+ды (Кечээ бөлүм 
жарандар+ды кабыл алды). 

3. Кого будет завтра встречать 
директор?

Эртең директор ким+ди 
тосот?

Инвесторлор+ду (Эртең 
директор инвесторлор+ду 
тосот). 

4. Что сейчас готовит отдел? Азыр бөлүм эмне+ни 
даярдап жатат?

Иш баяны+н (Азыр бөлүм иш 
баяны+н даярдап жатат). 

          Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү реалдуу кыймыл-
аракеттерин этиштин өткөн, нагыз учур, келер чактары формалары аркылуу 
туюндурууга көнүктүрүүчү 7-тапшырма АУДИТОРИЯДА ӨТКӨРҮЛӨТ 
ЖАНА АУДИТОРИЯДА ТЕКШЕРИЛЕТ. 

              Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүл-
гөн эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

                  Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нер-
селер да баса белгиленет. 
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Жумушка байланыштуу иш 
аракеттин багытын туюндуруу21

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ ИШ-АРАКЕТТИН БАГЫТЫН ТУЮНДУРУУ. БАРЫШ ЖӨН-
ДӨМӨ  (ВЫРАЖЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ  В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ)  

           Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер-
дин иш аракеттеринин багытын туюндурууга үйрөтүү», мына ушуга үйрөнүү үчүн 
«барыш жөндөмөнү билүү зарыл» экендиги айтылат.   

       Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек экен-
диги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырманын 
суроолору берилет.

        1-тапшырманын туура жооптору:

1. Объект действия – это предмет или лицо, с которыми взаимодействует 
субъект, выраженный подлежащим предложения. В предложении объект 
действия является дополнением. 

2. Для винительного падежа (табыш жөндөмө) характерны аффиксы -ны,     
-ни, -ну, -нү, -ды, -ди, -ду, -дү, -ты, -ти, -ту, -тү, -н. 

             Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

           Которууга, кыргызча жай сүйлөм түзүүгө жана табыш жөндөмөнүн жар-
дамы менен объектини туюндурууга көнүктүрүүчү 3-тапшырманын туура                 
жооптору: 

1. Вчера отдел слушал отчет начальника отдела.  Кечээ бөлүм бөлүм башчысынын иш 
баяны+н укту.  

2. Сейчас главный специалист нашего отдела 
готовит официальное письмо. 

Азыр бөлүмүбүздүн башкы адиси 
расмий кат+ты даярдап жатат. 

3. Сегодня мы сдадим отчет начальнику отдела. Бүгүн биз бөлүмүбүздүн башчысына 
иш баяны+н тапшырабыз. 

4. Завтра статс-секретарь рассмотрит заявле-
ния граждан. 

Эртең статс-катчы жарандарын 
арыздары+н карайт. 

               Мамлекеттик кызматкерди суроо берүүгө, кыска жана толук жооп кайта-
рууга көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору: 

Орусча суроо (Вопрос по-
русски)

Кыргызча суроо (Вопрос по-
кыргызски)

Кыска жана толук жооптор 
(Краткий и полный ответы)

Что слушал отдел вчера? Кечээ бөлүм эмнени укту? Бөлүм башчысынын иш 
баянын (Кечээ бөлүм бөлүм 
башчысынын иш баянын укту).
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Что готовит сейчас главный 
специалист нашего отдела?

Азыр бөлүмүбүздүн 
башкы адиси эмнени 
даярдап жатат?

Расмий кат+ты (Азыр 
бөлүмүбүздүн башкы адиси 
расмий кат+ты даярдап жатат). 

Что мы будем сдавать 
начальнику отдела сегодня? 

Бүгүн биз бөлүмүбүздүн 
башчысына эмнени 
тапшырабыз? 

Иш баяны+н (Бүгүн биз 
бөлүмүбүздүн башчысына иш 
баяны+н тапшырабыз). 

Что рассмотрит статс-секретарь 
завтра?

Эртең статс-катчы 
эмнени карайт?

Жарандардын арыздары+н 
(Эртең статс-катчы жарандарын 
арыздары+н карайт).

         Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү кыймыл-аракеттин 
багытын туюндурууга үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ 
ТҮШҮНДҮРҮҮДӨ барыш жөндөмөнүн жалгана турган мүчөлөрү төрттөн эмес, 
үчтөн болгон учурларга көңүл буруу зарыл. Мисалы, “долбоор+го толуктоолорду 
киргизүү” контекстинде мүчөлөрдүн жалганынын талдап көрөлү.  

        
Существительное Варианты аффикса 

дательно-
направительного 
падежа

Падежная форма

без аффикса принадлежности -га, -ге, -го, -гө, 

-ка, -ке, -ко, -кө

долбоор+го

Единственное число
с аффиксом принадлежности 1-лица 
единственного числа 

(-м, -ым, -им, -ум, -үм)

-а, -е, -о, -ө. долбоорум+а

с аффиксом принадлежности 2-лица 
единственного числа простой формы 

(-ң, -ың, -иң, -уң, -үң)

-а,-е, -о, -ө долбооруң+а

с аффиксом принадлежности 2-лица 
единственного числа вежливой формы 

(-ңыз, -ңиз, -ңуз, -ңүз, -ыңыз, -иңиз, -уңуз, 
-үңүз)

-га, -ге, -гө долбооруңуз+га

с аффиксом принадлежности 3-лица 
единственного числа 

(-ы, -и, -у, -ү, -сы, -си, -су, -сү)

-на, -не, -нө долбоору+на
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Множественное число
с аффиксом принадлежности 1-лица 
множественного числа 

(-быз, -биз, -буз, -бүз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -үбүз)

-га, -ге, -гө долбоорубуз+га

с аффиксом принадлежности 2-лица 
множественного числа простой формы 

(-ңар, -ңер, -ңор, -ңөр, -ыңар, -иңер, -уңар, 
-үңөр)

-га, -ге, -го, -гө долбооруңар+га

с аффиксом принадлежности 2-лица 
множественного числа вежливой 
формы 

(-ңыздар, -ңиздер, -ңуздар, -ңүздөр, -ыңыздар, 
-иңиздер, -уңуздар, -үңүздөр,)

-га, -ге, -гө долбооруңуздар+га

с аффиксом принадлежности 3-лица 
множественного числа 

(-ы, -и, -у, -ү, -сы, -си, -су, -сү)

-на, -не, -нө долбоору+на

            Жай сүйлөм түзүүгө, жазууга жана кыймыл-аракеттин багытын туюндурууга 
көнүктүрүүчү 5-тапшырманын туура жооптору: 

1. Сегодня идем на совещание. Бүгүн кеңешме+ге барабыз.
2. Вчера Асанов обратился к  начальнику отдела. Кечээ Асанов бөлүмдүн башчысы+на 

кайрылды. 
3. Завтра поедем в региональное отделение. Эртең аймактык бөлүм+гө барабыз. 
4. Сейчас мы направляемся на аппаратное совеща-
ние.  

Азыр биз аппараттык кеңешме+ге бара 
жатабыз. 

          Оозеки суроо берүүгө, кыска жана толук жооп берүүгө көнүктүрүүчү   6-тапшы-
рманын туура жооптору: 

Орусча суроо (Вопрос по-
русски)

Кыргызча суроо (Вопрос 
по-кыргызски)

Кыска жана толук жооптор (Краткий и 
полный ответы)

1. Куда идем сегодня? Бүгүн кайда барабыз? Кеңешме+ге (Бүгүн кеңешме+ге 
барабыз).

2. К кому (куда) обратился 
вчера Асанов? 

Кечээ Асанов кимге 
кайрылды?

Бөлүмдүн башчысы+на (Кечээ Асанов 
бөлүмдүн башчысы+на кайрылды). 

3. Куда поедем завтра? Эртең кайда барабыз? Аймактык бөлүм+гө (Эртең аймактык 
бөлүм+гө барабыз). 

4. Куда сейчас направляемся? Азыр биз кайда  бара 
жатабыз?

Аппараттык кеңешме+ге (Азыр 
биз аппараттык кеңешме+ге бара 
жатабыз). 

          Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүлгөн 
эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура жазылгандыгы 
текшерилет.

               Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын жалпы 
даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган нерселер да баса 
белгиленет. 
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Жумушка байланыштуу иш 
аракеттин ордун туюндуруу22

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ ИШ АРАКЕТТИН ОРДУН ТУЮНДУРУУ. ЖАТЫШ ЖӨНДӨМӨ 
(ВЫРАЖЕНИЕ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ)

                       Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер-
дин ишмердүүлүгүндө кыймыл-аракеттин ордун туюндурууга үйрөтүү», мына 
ушуга үйрөнүү үчүн «жатыш жөндөмөнү билүү зарыл» экендиги айтылат.   

         Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырма-
нын суроолору берилет.

               1-тапшырманын жооптору:

1. В кыргызском языке направление действия или адресат выражается при 
помощи дательно-направительного падежа (барыш жөндөмө).   

2. Слова в дательно-направительном падеже без аффикса принадлежности 
имеют аффиксы    -га, -ге, -го, -гө, -ка, -ке, -ко, -кө. Но если слова имеют 
аффиксы принадлежности 2-лица вежливой формы единственного 
и множественного числа, 3-лица единственного и множественного 
числа, 1-лица множественного числа, то вариантов аффикса дательно-
направительного падежа не 4, а 3.   

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы текшерилет.

         Которууга, жазууга жана кыймыл-аракеттин багытын туюндурууга көнүк-
түрүүчү 3-тапшырманын туура жооптору:  

1. Вчера главные специалисты отдела заходили 
к начальнику.  

Кечээ бөлүмдүн башкы адистери 
башчы+га киришти.  

2. Сейчас наш ведущий специалист звонит в 
финансовый отдел 

Азыр жетектөөчү адисибиз финансы 
бөлүмү+нө телефон чалып жатат. 

3. Завтра Статс-секретарь придет в наш отдел. Эртең статс-катчы бөлүмүбүз+гө 
келет. 

4 Сегодня мы будем участвовать в круглом        
столе.  

Бүгүн биз тегерек стол+го катышабыз. 

                  Оозеки суроо берүүгө, суроолорго кыска жана толук жооп берүүгө 
көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору:  
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Вопрос по-русски Вопрос по-
кыргызски

Краткий и полный ответы

Вчера куда (к кому) 
заходили главные 
специалисты отдела? 

Кечээ бөлүмдүн 
башкы адистери 
кимге киришти?

Башчы+га (Кечээ бөлүмдүн 
башкы адистери башчы+га 
киришти).  

К кому (куда) звонит 
наш ведущий 
специалист? 

Азыр жетектөөчү 
адисибиз кайда 
телефон чалып 
жатат? 

Финансы бөлүмүнө (Азыр 
жетектөөчү адисибиз финансы 
бөлүмү+нө телефон чалып 
жатат). 

Куда идет завтра 
статс-секретарь? 

Эртең статс-катчы 
кайда барат? 

Бөлүмүбүз+гө (Эртең статс-
катчы бөлүмүбүз+гө келет). 

В чем вы будете 
принимать участие 
сегодня?  

Бүгүн сиздер 
эмне+ге 
катышасыздар? 

Тегерек стол+го (Бүгүн биз 
тегерек стол+го катышабыз). 

           Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

          Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

      Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү кыймыл-аракеттин 
ордун, ошондой эле убактысын туюндурууга үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК 
МАТЕРИАЛДЫ ТҮШҮНДҮРҮҮДӨ таандык мүчөлөрү бар сөздөргө жатыш 
жөндөмөнүн мүчөлөрүнүн варианттары төрттөн эмес, үчтөн болгон 
учурларды баса белгилөө керек. Мисалы, “жобо+до белгиленген” деген кон-
текстте “жобо” деген сөздү талдап көрөлү: 

       Которууга, жазууга жана кыймыл-аракеттин ордун туюндурууга 
көнүктүрүүчү  5-тапшырманын туура жооптору: 

1. Сегодня в пять часов мы будем на собрании. Биз бүгүн саат беш+те жыйналыш+та 
болобуз.

2. Вчера начальник отдела проводил заседание в 
региональном отделении. 

Кечээ бөлүмбүздүн башчысы 
аймыктык бөлүм+дө отурум өткөрдү.  

3. Завтра пройдут слушания в Жогорку Кеңеше. Эртең Жогорку Кеңеш+те угуулар өтөт. 
4. Сейчас мы в отделе готовим проект письма в 
Жогорку Кеңеш. 

Азыр биз бөлүм+дө Жогорку Кеңешке 
каттын долбоорун даярдап жатабыз. 

                 Кыймыл-аракеттин ордуна, убактысына байланыштуу оозеки суроо 
берүүгө, суроолорго кыска жана толук жооп берүүгө көнүктүрүүчү  6-тап- 
шырманын туура жооптору: 
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Орусча суроо (Вопрос по-
русски)

Кыргызча суроо (Вопрос 
по-кыргызски)

Кыска жана толук жооптор (Крат-
кий и полный ответы)

1. Сегодня где вы будете в 
пять часов? 

Сиз бүгүн саат беш+те 
кайда болобуз?

Жыйналыш+та (Мен бүгүн саат 
беш+те жыйналыш+та боломун).

2. Где вчера начальник отде-
ла проводил заседание? 

Кечээ бөлүмбүздүн 
башчысы кайда отурум 
өткөрдү?

Аймактык бөлүм+дө (Кечээ 
бөлүмбүздүн башчысы аймыктык 
бөлүм+дө отурум өткөрдү).  

3. Где завтра пройдут слуша-
ния?

Эртең угуулар кайда өтөт? Жогорку Кеңеш+те (Эртең Жогорку 
Кеңеш+те угуулар өтөт). 

4. Сейчас вы где готовите 
проект письма в Жогорку 
Кеңеш? 

Азыр сиздер кайда 
Жогорку Кеңешке каттын 
долбоорун даярдап 
жатасыздар? 

Бөлүм+дө (Азыр биз бөлүм+дө 
Жогорку Кеңешке каттын долбоорун 
даярдап жатабыз). 

             Кыймыл-аракеттин убактысын туюндурууга байланыштуу жай сүйлөм-
дөрү түзүүгө көнүктүрүүчү 7-тапшырманын туура жооптору: 

1. 9 сентября 2015 года прошло совещание 
министра. 

2015-жылдын 9-сентябр+ы+нда мини-
стрдин кеңешмеси өттү. 

2. В мае месяце этого года прошли слушания 
в Парламенте. 

Бул жылдын май ай+ы+нда 
Парламентте угуулар өттү. 

3. Сегодня в три часа будем принимать граж-
дан. 

Бүгүн саат үч+тө жарандарды кабыл 
алабыз. 

                Мамлекеттик кызматкердин кыймыл-аракетинин ордуна байланыштуу 
суроолорду оозеки берүүгө, аларга кыска жана толук жооп берүүгө 
көнүктүрүүчү 8-тапшырманын туура жооптору:

1.Когда прошло совещание ми-
нистра? 

Министрдин 
кеңешмеси качан өттү? 

2015-жылдын 9-сентя-
брында (министрдин 
кеңешмеси 2015-жылдын 
9-сентябрында өттү).

Когда прошли слушания в 
Парламенте? 

Парламентте качан 
угуулар өттү? 

Бул жылдын май 
ай+ы+нда (Бул 
жылдын май ай+ы+нда 
Парламентте угуулар 
өттү). 

Когда будем принимать 
граждан? 

Жарандарды качан 
кабыл алабыз? 

Бүгүн саат үч+тө (Бүгүн 
саат үч+тө жарандарды 
кабыл алабыз). 

             Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүл-
гөн эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

                Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге  өркүндөтө турган нерселер 
да баса белгиленет. 
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Жумушка байланыштуу иш 
аракеттин чыгыш ордун туюндуруу23

ЖУМУШКА БАЙЛАНЫШТУУ ИШ-АРАКЕТТИН ЧЫГЫШ ОРДУН ТУЮНДУРУУ. ЧЫГЫШ 
ЖӨНДӨМӨ (ВЫРАЖЕНИЕ МЕСТА, ОТКУДА ИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ. ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ)  

            Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызматкер-
дин ишмердүүлүгүндө кыймыл-аракеттин чыгыш ордун туюндурууга үйрөтүү», 
мына ушуга үйрөнүү үчүн «чыгыш жөндөмөнү билүү зарыл» экендиги айтылат.   

       Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырма-
нын суроолору берилет.

          1-тапшырманын туура жооптору:

1. В кыргызском языке место, где протекает действие выражается при 
помощи местного падежа (жатыш жөндөмө). 

2. В местном падеже (жатыш жөндөмө) слова с аффиксом принадлежности 
3-лица единственного и множественного числа присоединяют не 
аффиксы -да, -де, -до, -дө, -та, -те, -то, -тө, а аффиксы -нда, -нде, -ндө. 

              Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык      
минимуму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

             Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү кыймыл-аракеттин ордун 
туюндурууга көнүктүрүүчү 3-тапшырманын туура жооптору:  

1. Мы сейчас принимаем граждан в 304 
кабинете. 

Азыр биз жарандарды 304-кабинет+те 
кабыл алып жатабыз. 

2. Вчера мы принимали граждан в 306 каби-
нете. 

Кечээ биз жарандарды 306-бөлмө+дө 
кабыл алдык. 

3. Завтра мы будем принимать граждан в 2 
часа в 404 кабинете. 

Эртең биз жарандарды 404-бөлмө+дө 
кабыл алабыз. 

4. Сегодня в 10 часов будет встреча с мини-
стром в конференц-зале. 

Бүгүн конференц-зал+да саат он+до 
министр менен жолугушуу болот. 

             Мамлекеттик кызматкерлерди оозеки суроо берүүгө, аларга кыска жана 
толук жооп берүүгө көнүктүрүүчү 4-тапшырманын туура жооптору:  
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Орусча суроо (Вопрос по-
русски)

Кыргызча суроо (Вопрос 
по-кыргызски)

Кыска жана толук жооптор 
(Краткий и полный ответы)

Где мы сейчас принимаем 
граждан? 

Биз азыр жарандарды 
кайда кабыл алып 
жатабыз?

304-кабинетте (Биз азыр жаран-
дарды 304-кабинетте кабыл алып 
жатабыз).

Где вчера мы принимали 
граждан?

Кечээ биз 
жарандарды кайда  
кабыл алдык? 

306-бөлмө+дө (Кечээ биз жарандар-
ды 306-бөлмө+дө кабыл алдык). 

Где и когда мы будем 
принимать граждан завтра? 

Эртең биз 
жарандарды кайда 
кабыл алабыз? 

404-бөлмө+дө (Эртең биз жаран-
дарды 404-бөлмө+дө кабыл ала-
быз). 

Сегодня где и когда будет 
встреча с министром?  

Бүгүн кайда жана 
качан министр 
менен жолугушуу 
болот? 

Конференц-зал+да жана саат 
он+до (Бүгүн конференц-
зал+да саат он+до министр 
менен жолугушуу болот). 

     Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 

             Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр   жаңы 
сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж тыбыштарына, 
басымга көңүл бурулат. 

         Мамлекеттик кызматкердин ишмердүүлүгүндө кыймыл-аракеттин   чыгыш 
ордун туюндурууга үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ 
чыгыш жөндөмөнүн жалгана турган мүчөлөрү төрттөн эмес, үчтөн болгон 
учурларга көңүл буруу керек. Мисалы, “бул пункт жобо+дон алынды” контек-
стиндеги “жобо” деген сөздү талдайлы.     

Существительное Варианты аффикса 
местного падежа

Падежная форма

без аффикса 
принадлежности

-дан, -ден, -дон, -дөн, 

-тан, -тен, -тон, -төн

жобо+дон

Единственное число
с аффиксом принадлежности 1-лица 
единственного числа 

(-м, -ым, -им, -ум, -үм)

-дан, -ден, 

-дон, -дөн

жобо+м+дон

с аффиксом принадлежности 2-лица 
единственного числа простой формы 

(-ң, -ың, -иң, -уң, -үң)

-дан, -ден, 

-дон, -дөн

жобо+ң+дон

с аффиксом принадлежности 2-лица 
единственного числа вежливой формы 

(-ңыз, -ңиз, -ңуз, -ңүз, -ыңыз, -иңиз, 
-уңуз, -үңүз)

-дан, -ден, 

-дон, -дөн

жобо+ңуз+дан 

(-дон мүчөсү жалганбайт)

с аффиксом принадлежности 3-лица 
единственного числа 

(-ы, -и, -у, -ү, -сы, -си, -су, -сү)

-нан, -нен,  

-нон, -нөн 

жобо+су+нан

(-нон мүчөсү жалганбайт)
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Множественное число
с аффиксом принадлежности 1-лица 
множественного числа 

(-быз, -биз, -буз, -бүз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -үбүз)

-дан, -ден, 

-дөн

жобо+буз+дан
(-дон мүчөсү 
жалганбайт)

с аффиксом принадлежности 2-лица 
множественного числа простой формы

(-ңар, -ңер, -ңор, -ңөр, -ыңар, -иңер, -уңар, -үңөр)

-дан, -ден,

 -дон, -дөн

жобо+ңор+дон

с аффиксом принадлежности 2-лица 
множественного числа вежливой формы 

(-ңыздар, -ңиздер, -ңуздар, -ңүздөр, -ыңыздар, 
-иңиздер, -уңуздар, -үңүздөр,)

-дан, -ден, 
-дөн

жобо+ңуз+дан
(-дон мүчөсү
жалганбайт)

с аффиксом принадлежности 3-лица 
множественного числа 

(-ы, -и, -у, -ү, -сы, -си, -су, -сү)

-нан, -нен, 
-нөн

жобо+су+нан
(-нон мүчөсү 
жалганбайт)

                 Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү кыймыл-аракеттин 
чыгыш ордун туюндурууга, которуу, жазууга көнүктүрүүчү 5-тапшырма-
нын туура жооптору: 

1. Сейчас нам звонят из министерства. Азыр бизге министрлик+тен телефон чалып 
жатышат.

2. Вчера отдел получил отчет из регионально-
го отделения.  

Кечээ бөлүмүбүз аймактык бөлүм+дөн иш 
баянын алды.  

3. Завтра получим инструкцию из Аппарата 
Правительства. 

Эртең Өкмөттүн Аппараты+нан нускама 
алабыз. 

4. Сегодня я получил положение о министер-
стве от статс-секретаря. 

Бүгүн статс-катчы+дан министрлик 
жөнүндөгү жобо алдым. 

            Мамлекеттик кызматкерди оозеки суроо берүүгө, ага кыскача жана 
толук жооп берүүгө көнүктүрүүчү  6-тапшырманын туура жооптору: 

Орусча суроо (Вопрос 
по-русски)

Кыргызча суроо (Вопрос 
по-кыргызски)

Кыска жана толук жооптор (Краткий и 
полный ответы)

Откуда сейчас нам 
звонят? 

Азыр бизге кайдан 
телефон чалып 
жатышат? 

министирлик+тен (Азыр бизге 
министрликтен телефон чалып 
жатышат).

 Откуда вчера отдел 
получил отчет? 

Кечээ бөлүмүбүз кайдан 
иш баянын алды?

Аймактык бөлүм+дөн (Кечээ бөлүмүбүз 
аймактык бөлүм+дөн иш баянын алды).  

Откуда завтра получим 
инструкцию? 

Эртең кайдан нускама 
алабыз? 

Өкмөттүн Аппараты+нан (Эртең 
Өкмөттүн Аппараты+нан нускама 
алабыз). 

От кого вы сегодня 
получили положение о 
министерстве?

Бүгүн министрлик 
жөнүндөгү жобону 
кайдан алдыңыз? 

Статс-катчы+дан (Бүгүн статс-катчы+дан 
министрлик жөнүндөгү жобо алдым). 

                Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүл-
гөн эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

              Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган 
нерселер да баса белгиленет. 
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Иш кагаздары
(служебные документы)24

         Сабактын темасы аталып, сабактын максаты – «мамлекеттик кызмат-
керди ишмердүүлүгүндөгү эң жөнөкөй иш кагаздарын түзүүгө үйрөтүү», мына 
ушуга үйрөнүү үчүн «иш кагаздарын түзүү өзгөчөлүктөрү билүү зарыл» экендиги 
айтылат.   

      Бирок бул темага киришүү үчүн өтүлгөн материалды кайталоо керек 
экендиги белгиленет, угуучулар тегерете тургузулат жана аларга 1-тапшырма-
нын суроолору берилет.

            1-тапшырманын туура жооптору:

1. В кыргызском языке место, откуда исходит действие выражается при 
помощи исходного падежа (чыгыш жөндөмө). 

2. Особенность заключается в том, что в исходном падеже существительные 
без аффикса принадлежности могут присоединять по четыре варианта 
аффиксов для основ, оканчивающихся на гласную, звонкую согласную 
(-дан, -ден, -дон, -дөн) и   на глухую согласную (-тан, -тен, -тон, -төн). А 
когда слова имеют аффиксы принадлежности, то в отдельных формах (с 
аффиксами принадлежности 2-лица вежливой формы единственного и 
множественного числа, 3-лица единственного и множественного числа, 
1-лица множественного числа) могут иметь лишь три варианта (напри-
мер:     -дан, -ден, -дөн или -нан, -нен, -нөн).   

               Андан соң 2-тапшырма аркылуу өтүлгөн сабактардын лексикалык мини-    
муму угуучулар тарабынан көндүм деңгээлине чейин жатталгандыгы 
текшерилет.

          Мамлекеттик кызматкерди которууга жана кыймыл-аракеттин чыгыш ор-
дун туюндурууга көнүктүрүүчү 3-тапшырмаНын туура жооптору: 

1. Мы сейчас получили письмо из министерт-
ва. 

Биз азыр министрликтен кат алдык.

2. Вчера мы встречали делегацию, приехав-
шую из Москвы. 

Кечээ биз Москвадан келген 
делегацияны тостук. 

3. Завтра мы будем принимать граждан, прие-
хавших из регионов. 

Эртең биз аймактардан келген 
жарандарды тособуз. 

4. Сегодня в 10 часов прилетает министр из 
служебной командировки. 

Бүгүн саат 10до кызматтык иш 
сапары+нан министр учуп келет. 

        Угуучуларга үй тапшырмасы үчүн баа коюлат жана алар ордуларына 
отургузулат. 
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            Жаңы сабактын лексикалык минимуму менен таанышууда, бул сөздөр 
жаңы сүйлөшүү темасын ачууда жардам берерине  жана Ө, Ү, Ң, К, Г, Ж 
тыбыштарына, басымга көңүл бурулат. 

      Мамлекеттик кызматкерди ишмердүүлүгүндөгү себеп-натыйжа 
байланыштагы кайсы бир окуяларды, кубулуштарды туюндурууга 
үйрөтүүчү ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ ӨТҮҮДӨ багыныңкы 
сүйлөмдү ажырата билүүгө, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна -гандык-
тан (-гендиктен,    -гондуктан, -гөндүктөн, -кандыктан, -кендиктен, -кон-
дуктан, -көндүктөн) мүчөлөрү жалганарын баса белгилөө керек. 

     Мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүндө кезигүүчү иш 
кагаздарынын түзүүгө көнүктүрүүчү 5-тапшырманы аткарууда сөз 
айкашындагы, сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн орун тартибине көңүл буруу 
зарыл. 

      Мамлекеттик кызматкерди иш кагаздарын түзүүгө көнүктүрүүчү                             
6-тапшырманы аткарууда реалдуу маалыматтардын колдонулушу талап 
кылынат. 

           Үй тапшырмасын тапшырууда угуучулар үчүн аудиторияда өтүл-
гөн эрежелердин түшүнүктүү болгондугу, жатталуучу кеп үлгүлөрү туура 
жазылгандыгы текшерилет.

            Сабактын аягында сабакта алынган баалар угузулат, угуучулардын 
жалпы даярдыгы, жетишкендиктери менен бирге өркүндөтө турган 
нерселер да баса белгиленет. 
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Жыйынтыктоо
сабагы25

ЖЫЙЫНТЫКТОО САБАГЫ. ӨТҮЛГӨН ТЕМАЛАРДЫ КАЙТАЛОО (ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННЫХ ТЕМ)

            Жыйынтыктоочу сабакта 5 тапшырма аркылуу угуучулардын бар-

дык көндүмдөрү текшерилет:

1-тапшырма аркылуу: угуучунун аты-жөнүн, кызмат ордун, кызмат-

тык милдеттерин айтып берүү жөндөмдүүлүгү (көндүмдөрү);  

2-тапшырма аркылуу: угуучунун аткарган жана аткара турган иштери 

тууралуу айта алуу жөндөмдүүлүгү (көндүмдөрү);

3-тапшырма аркылуу: угуучунун таанышуу, өзүн тааныштыруу, жуму-

шу тууралуу башка кызматкерге айтып бере алуу жөндөмдүүлүгү (көн-

дүмдөрү); 

4-тапшырма аркылуу: угуучунун башка кызматкер тууралуу маалы-

мат берүү (аты-жөнү, иштеген жери, кызмат орду, милдеттери жөнүндө) 

жөндөмдүүлүгү (көндүмдөрү); 

5-тапшырма аркылуу: угуучунун жетекчилиги жөнүндө (жетекчилер-

дин аты-жөнү, кызматтык милдеттери тууралуу) маалымат берүү жөн-

дөмдүүлүгү (көндүмдөрү).  
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МОДУЛДУК ТАПШЫРМАЛАР

Модуль өткөрүү эрежелери

 Модуль тил үйрөтүү курсунун белгилүү бир бүтүндүккө ээ болгон бөлү-
гү аяктаганда өткөрүлөт. А1 деңгээлин окутуп жатканда 3 модуль өткөрүлөт: 
7-сабактан кийин, 17-сабактан кийин, 24-сабактан кийин.  
 1. Ар бир деңгээлдин өзгөчөлүктөрүнө жараша кеп ишмердүүлүгүн беш 
түрү боюнча тест тапшырылат: а) Лексика, грамматика; б) Угуп түшүнүү (ауди-
рование); в) Окуу (чтение); г) Жазуу (письмо); д) Сүйлөө (говорение). 
 2. Тест тапшыруу эки сабакка бөлүнөт: биринчи сабакта лексика, грам-
матика; угуп түшүнүү, окуу өткөрүлсө, экинчи сабакта жазуу жана сүйлөөнү 
өткөрсө болот.
 3. Тесттердин варианттары бул окуу каражатында атайын өзүнчө барак-
тарда берилген. Бул тесттерди сканерден өткөрүп, угуучулар үчүн көбөйтсө бо-
лот.  

ТЕСТТИН НАТЫЙЖАЛАРЫН БААЛОО

 Тестирлөөнүн натыйжасын чыгарууда эки гана деңгээл: «канааттанды-
рарлык» жана «канааттандырарлык эмес» деңгээлдери белгиленет.
 Тестирлөөнүн ар бир түрү боюнча тапшырмалардын жалпы санынын 
(100%дын) 75%нан көбү туура аткарылса, анда «канааттандырарлык» деген 
баа коюлат. 
 Тестирлөөнүн ар бир түрү боюнча (грамматика, лексика, окуу, угуп 
түшүнүү, жазуу, сүйлөө)  туура аткарылган тапшырмалардын жалпы саны 
50%дан кем болсо, анда «канааттандырарлык эмес» деген баа коюлат.
 Матрицанын жардамы менен тест жоопторунун тууралыгын өтө оңой 
жана тез (бир мүнөттүн аралыгында) текшерсе болот: угуучулардын матри-
цаларын варианттар боюнча чогултуп, түздөп, үстүнөн туура жооптор белги-
ленген матрицаны коюп, туура жоопторду шибеге менен тешсе, угуучулардын 
туура же туура эмес жооп бергендиги шибегенин тешиги аркылуу дароо анык-
талат. Эгерде угуучу “туура жооп” деп белгилеген торчо тешилсе, анда угуучу-
нун жообу туура, эгерде угуучу белгилебеген башка торчо тешилип калса, анда 
жооп туура эмес. 



1-СУБТЕСТ. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Субтестти аткаруу боюнча нускама.

 Субтестти аткаруу убактысы – 35 мүнөт.

 Субтест өзүнө 20тапшырма камтыйт.

 Субтестти аткаруда сөздүктөрдү колдонууга жол берилбейт. 

 Сизге тест жана матрица берилет. Сиз тестти окуп, туура жоопторду тандай-

сыз. Ошол туура жоопторду тесттин барагына эмес, сизге берилген матрицага 

гана тиешелүү тапшырманын тушуна белгилейсиз. Матрицанын ар бир барагына 

өзүңүздүн аты-жөнүңүздү жазыңыз. 

 Тестте тапшырмаларга номерлер (1, 2, 3 ж. б.)  берилген,  алар менен бирге 

жооптордун варианттары да орун алган. Туура жоопту тандап, анын тушундагы 

тамганы матрицада  төмөнкүдөй белгилеңиз: 

Мисалы:

  

     1       А  

     

      В        Г

   

(Б – туура жооп)

Эгерде жаңылып калсаңыз жана жоопту оңдоюн десеңиз, анда мындай 
кылыңыз: 

(Б – ката жооп, В – туура жооп).

Б

     1       А  

     

             Г

   

Б В
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 2-СУБТЕСТ. УГУП ТҮШҮНҮҮ 

Субтестти аткаруу боюнча нускама.

 Субтестти аткаруу убактысы – 45 мүнөт.

 Субтест өзүнө 24 тапшырма камтыйт.

 Субтестти аткарууда сөздүктөрдү колдонууга жол берилбейт. 

 Сизге тест жана матрица берилет. Матрицанын ар бир барагына 
өзүңүздүн аты-жөнүңүздү жазыңыз. 

 Ар бир угулган билдирүүдөн же маектен кийин төмөнкүдөй 
тапшырма аткаруу талап кылынат: туура жоопту тандоо жана анын тушундагы 
тамганы белгилөө.

Мисалы:

      1       А  

     

      В

 

(Б – туура жооп)

 Эгерде жаңылып калсаңыз жана жоопту оңдоюн десеңиз, анда 
мындай кылыңыз: 

       1       А    

(Б – ката жооп, В – туура жооп).

 Бардык аудиотексттер эки жолу кайталанат.

Б

Б В
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 3-СУБТЕСТ. ОКУУ 

Субтестти аткаруу боюнча нускама.

 Субтестти аткаруу убактысы – 50 мүнөт.

 Субтест өзүнө 20 тапшырма камтыйт.

 Субтестти аткарууда сөздүктөрдү колдонууга болот. 

 Сизге тест жана матрица берилет. Туура жоопту тандап, матрицадагы 
тийиштүү тамганы төмөнкүдөй кылып белгилеңиз. 

Мисалы:

      1       А  

     

      В

 

(Б – туура жооп)

Эгерде жаңылып калсаңыз жана жоопту оңдоюн десеңиз, анда мындай 
кылыңыз: 

       1       А    

(Б – ката жооп, В – туура жооп).

Бардык аудиотексттер эки жолу кайталанат. 

Б

Б В
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 4-СУБТЕСТ. ЖАЗУУ

 Субтестти аткаруу боюнча нускама.

  Субтестти аткаруу убактысы – 45 мүнөт.

  Субтест өзүнө 16 тапшырма камтыйт.

  Субтестти аткарууда сөздүктөрдү колдонууга болбойт. 

  Сизге таблицанын биринчи мамычасында суроолор берилет. Таблица-
нын экинчи мамычасына жоопторду толук жазууга тийиш.

Эксперттик баалоо баракчасы 

(тест тапшыруучунун аты-жөнү, тест тапшыруу күнү)
Баалоонун критерийлери, параметрлери жана каталардын 
коэффициенттери

80 упай 

1. Жалпысынан тест тапшыруучунун берилген темага (тапшыр-
мага) ылайык текстти түзө алгандыгы же түзө албагандыгы 

(жалпысынан бир окуп чыккандан кийин түзүлгөн текст темага 
(тапшырмага) жооп бербесе, коюлган максат аткарылбаса, анда 
түзүлгөн текст андан ары иликтенбейт жана тест тапшыруучуга 
“канааттандыраарлык эмес” деген баа коюлат) 

2. Маалыматтын толуктугу 

(толук болбосо, анда ар бир жазылбаган бөлүгү (берилген               
суроого жазылбаган жооп) үчүн 5 упай бул тесттин жалпы баа-
сынан (80 упайдан) кемитилет)  

3. Коммуникация жүргүзүүгө жолтоо болгон (грамматикалык) 
каталардын бар болушу 

(сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн байланышын 
чагылдыруучу мүчөлөрүнүн туура эмес колдонулушу (миса-
лы: зат атоочтун таандык, жөндөмө мүчөлөрүнүн туура эмес 
колдонулушу, этиштин чактарын чаташтыруу жана жактык 
мүчөлөрдүн туура эмес колдонулушу; ушундай ар бир ката үчүн 
тесттин жалпы баасынан (80 упайдан) 3 упай кемитилет. Ката 
коэффициенти – 3) 

4. Сүйлөмдөгү сөз тартибинин бузулушу 

(мисалы, баяндооч ээнин, бышыктоочтун, толуктоочтун алдын-
да коюлса, анда ар бир ката үчүн тесттин жалпы баасынан 3 упай 
кемитилет) 

5. Орфографиялык каталардын бар болушу 

(мисалы, сөздүн уңгусу туура эмес жазылып калса, мындай  
учурларда бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн эки 
упай кемитилет. Ката коэффициенти – 2)
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6. Пунктуациялык каталардын бар болушу

(бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн 1 упай кемитилет. Ката 
коэффициенти – 1)

7. Стилдик каталардын бар болушу

(бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн 0,5 упай кемитилет. 
Ката коэффициенти – 0,5)
Жалпы баасы 
(каталардын саны түрлөрүнө жараша тийиштүү коэффициентке 
көбөйтүлүп, жалпы суммасы чыгарылып, андан соң бул сумма тест-
тин жалпы баасынан (80 упайдан) кемитилет) 

 Тесттин натыйжаларын иштетүү

1. “Жазуу” тестин баалоодо тест тапшыруучунун түзүлгөн тексти эксперт та-
рабынан бир жолу окулат. Эгерде текст жалпысынан темага ылайык келбесе, 
керектүү маалыматтарды чагылдырбаса, коюлган максаттарга жооп бербесе, 
анда бул текст андан ары иликтенбейт жана ага “канааттандыраарлык эмес” 
деген баа коюлат.

2. “Канааттандыраарлык” деген баа алыш үчүн 60 упайдан жогору баа алыш ке-
рек (бул 80 упайдын 75 пайызын түзөт).

3. Эгерде текст жалпысынан теманы ача алса, керектүү маалыматтарды 
чагылдырса жана коюлган максаттарга жооп берсе, анда деталдуу талдоо 
жүргүзүлөт. Кетирилген каталар бир нече түрлөргө бөлүнүп каралат жана алар 
ар башкача бааланат. Буга ылайык аларга түрдүү коэффициенттер берилген. 

4. Тестти баалоо мисалы. Эгерде түзүлгөн текстте бир суроого жооп болбосо, 
уланды мүчөлөр боюнча 3 ката (мисалы: “Бишкекте туулганмын” дегендин 
ордуна “Бишкекке туулганмын” деп жазылып калса), сүйлөмдөгү сөз тартиби 
боюнча 2 ката, орфографиялык 4 ката болсо, анда тесттин жалпы баасы 
мындайча эсептелет: 80 – (1х5) – (3х3) – (2х3) – (4х2) = 80 – 5 – 9 – 6 – 8 = 
52 упай. “Канааттандыраарлык” деген баа алыш үчүн бул тесттен 60 упайдан 
жогору баа алыш керек. Демек, тест тапшыруучу “канааттандырарлык эмес” 
деген баа алат.
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5-СУБТЕСТ. СҮЙЛӨӨ  

Субтестти аткаруу боюнча нускама
 Субтестти аткаруу убактысы – 30 мүнөт.
 Субтест өзүнө 20 тапшырма камтыйт.
 Субтестти аткарууда жооптор магнитофонго тасмага жазылат.

Тест тапшыруучу үчүн тапшырмаларды аткаруу нускамасы
 Тапшырмалар эки түргө бөлүнөт. Тапшырмалардын биринчи түрү – репли-

ка-суроолорго жооп берүү, экинчи түрү – реплика-айтым (сүйлөмдөргө) суроо 
түзүү. 

 Тапшырмалар дароо, алдын ала даярдануусуз эле аткарылат. Магнито-
фонго жазылган же тест өткөрүүчүнүн окуп берген реплика-суроолоруна же 
реплика-айтымдарына жооп берүү талап кылынат жана алар (жооптор) маг-
нитофонго жазылат. 

 Эгерде атайын калтырылган тынымда жооп бергенге жетишпесеңиз, анда 
кийинки репликаны угуп, жооп бергенде аракет кылыңыз.
 

Эксперттик баалоо баракчасы 

(сүйлөө тестин тапшыруучунун аты-жөнү, тест тапшыруу күнү)
Баалоонун критерийлери, параметрлери жана каталардын 
коэффициенттери

100 
упай 

1. Жалпысынан тест тапшыруучунун берилген суроолорго 
(тапшырмаларга) ылайык текстти оозеки түзө алгандыгы же түзө 
албагандыгы 

(жалпысынан тест тапшыруучу суроолордун (тапшырмалардын) 
жарымына жооп бере албаса, анда тесттин натыйжалары (тест 
тапшыруучунун магнитофонго жазылган жооптору) андан ары 
иликтенбейт жана тест тапшыруучуга “канааттандырарлык эмес” 
деген баа коюлат) 

2. Маалыматтын толуктугу 

(толук болбосо, анда ар бир жооп алынбаган суроо (тапшырма) 
үчүн бул тесттин жалпы баасынан (100 упайдан) 5 упайдан кеми-
тилет)  

3. Коммуникация жүргүзүүгө жолтоо болгон (грамматикалык) 
каталардын бар болушу 

(сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн байланышын ча-
гылдыруучу мүчөлөрүнүн туура эмес колдонулушу (мисалы: зат 
атоочтун таандык, жөндөмө мүчөлөрүнүн туура эмес колдонулу-
шу, этиштин чактарын чаташтыруу жана жактык мүчөлөрдүн туу-
ра эмес колдонулушу; ушундай ар бир ката үчүн тесттин жалпы 
баасынан (100 упайдан) 3 упай кемитилет. Ката коэффициенти – 
3) 
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4. Сүйлөмдөгү сөз тартибинин тууралыгы 

(мисалы, баяндооч, ээнин, бышыктоочтун, толуктоочтун алдында 
коюлса, анда ар бир ката үчүн тесттин жалпы баасынан 3 упай ке-
митилет) 

5. Орфоэпиялык каталардын бар болушу 

(Мисалы, “ө”, “ү”, “ң” тыбыштарын айта албаса, каткалаң жана 
жумшак “к”, “г” тыбыштарын ажырата албаса). Мындай учурларда 
бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн эки упай кемитилет. 
Ката коэффициенти – 2)

6. Басымды, тынымды туура эмес колдонуу 

(бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн 1 упай кемитилет. 
Ката коэффициенти – 1)

7. Стилдик каталардын бар болушу 

(бул тесттин жалпы баасынан ар бир ката үчүн 0,5 упай кемитилет. 
Ката коэффициенти – 0,5)

Жалпы баасы 

(тесттин жалпы баасынан (100 упайдан) каталардын саны түрлөрүнө жа-
раша тийиштүү коэффициентке көбөйтүлүп, жалпы суммасы чыгарылып, 
андан соң бул сумма тесттин жалпы баасынан (100 упайдан) кемитилет) 

Сүйлөө боюнча тесттин натыйжаларын иштетүү

 1. “Сүйлөө” тестин баалоодо тест тапшыруучунун түзүлгөн тексти эксперт тара-

бынан бир жолу угулат. Эгерде текст жалпысынан темага ылайык келбесе, керектүү ма-

алыматтарды чагылдырбаса, коюлган максаттарга жооп бербесе, анда бул текст андан 

ары иликтенбейт жана ага “канааттандыраарлык эмес” деген баа коюлат.

 2. “Канааттандыраарлык” деген баа алыш үчүн 75 упайдан жогору баа алыш ке-

рек (бул 100 упайдын 75 пайызын түзөт).

 3. Эгерде тест тапшыруучунун оозеки тексти жалпысынан теманы ача алса, ке-

ректүү маалыматтарды чагылдырса жана коюлган максаттарга жалпы-жонунан жооп 

берсе, анда деталдуу талдоо жүргүзүлөт. Кетирилген каталар бир нече түрлөргө бөлүнөт 

жана алар ар башкача бааланат. Буга ылайык аларга түрдүү коэффициенттер берилген. 

 4. Тестти баалоо мисалы. Эгерде оозеки түзүлгөн текстте бир суроого жооп бол-

босо, уланды мүчөлөр боюнча 3 ката (мисалы: “Улуу Британияга баргам” дегендин ор-

дуна “Улуу Британияда даргам” деп айтылып калса), сүйлөмдөгү сөз тартиби боюнча 2 

ката, басым боюнча 4 ката болсо, анда тесттин жалпы баасы мындайча эсептелет: 100 

– (1х5) – (3х3) – (2х3) – (4х1) = 100 – 5 – 9 – 6 – 4 = 76 упай. “Канааттандыраарлык” деген 

баа алыш үчүн бул тесттен 75 упайдан жогору баа алыш керек. Демек, мисалга алынган 

тест тапшыруучу “канааттандыраарлык” деген баа алат.
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ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКА ТЕСТИ (1-ВАРИАНТЫ)

Туура вариантты тандаңыз (Выберите правильный вариант):

1-тапшырма Бул менин компьютер… (А) -ум.
(Б) -им.
(В) -ибиз.
(Г) -иңиз.

2-тапшырма Бул биздин бөлүм… (А) -м.
(Б) -үм.
(В) -үбүз.
(Г) -ү.

3-тапшырма Бул Асанбек Ибраевичтин 
стол…

(А) -су.
(Б) -си.
(В) -ы.
(Г) -у.

4-тапшырма Марат Садыкович – министр… 
жардамчысы. 

(А) -тын
(Б) -тин
(В) -дун
(Г) -дин

5-тапшырма Бөлүм… башчысы – Ирина 
Николаевна.  

(А) -дин
(Б) -тун
(В) -дүн
(Г) -түн

6-тапшырма …    башкы адисмин. (А) Мен  
(Б) Ал 
(В) Биз 
(Г) Сиздер 

7-тапшырма …  – Өкмөттүн Жогорку Кеңеш-
теги туруктуу өкүлү. 

(А) Мен  
(Б) Ал 
(В) Биз 
(Г) Сиздер 

8-тапшырма … – Улуттук Гвардиянын улук 
лейтенанттары. 

(А) Мен  
(Б) Ал 
(В) Биз 
(Г) Алар

9-тапшырма Адис, бөлүм, башкы (А) Бөлүмдүн башкы адиси
(Б) Адистин башкы бөлүмү
(В) Бөлүм башкы адистин
(Г) Башкынын адиси бөлүмү

10-тапшырма жетектөөчү, адис, агенттик (А) Агенттиктин адиси жетектөөчү
(Б) Жетектөөчү агенттиктин адиси 
(В) Адистин жетектөөчү агенттиги 
(Г) Агенттиктин жетектөөчү адиси
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11-тапшырма Кеңеш, коргоо, катчы (А) Кеңештин коргоо катчысы
(Б) Коргоо кеңешинин катчысы
(В) Кеңештин катчысынын коргоосу
(Г) Катчынын коргоо кеңеши

12-тапшырма Биз бөлүм башчылары… (А) -∅.

(Б) -пиз.
(В) -суз.
(Г) -быз.

13-тапшырма С. Жайлообаев – Президенттин 
Аппаратынын жетекчиси…

(А) -∅.
(Б) -биз.
(В) -сиз.
(Г) -мин.

14-тапшырма Мен Коргоо кеңешинин 
катчысы…

(А) -∅.
(Б) -буз.
(В) -мын.
(Г) -мин.

15-тапшырма Биз  жергиликтүү соттун 
судьялары эмес…

(А) -∅.
(Б) -быз.
(В) -сиз.
(Г) -пиз.

16-тапшырма Асылбек Муратович – атайын 
жана ыйгарым укуктуу элчи 
эмес…

(А) -∅.
(Б) -биз.
(В) -сиз.
(Г) -мин.

17-тапшырма Мен жергиликтүү соттун судьясы 
эмес…

(А) -∅.
(Б) -биз.
(В) -сиз.
(Г) -мин.

18-тапшырма Алар – бөлүм башчылары…? (А) -бы?
(Б) -би? 
(В) -пы? 
(Г) -пи?

19-тапшырма М. Сатыбалдиев – Улуттук 
гвардиянын башчысы…?

(А) -пы?
(Б) -пи?
(В) -бы?
(Г) -би?

20-тапшырма Сиздер Өкмөттүн 
өкүлдөрүсүздөр…?

(А) -бы?
(Б) -би?
(В) -бу?
(Г) -бү?
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ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКА ТЕСТИНИН ЖУМУШЧУ МАТРИЦАСЫ      

ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ
ВАРИАНТЫ
1-ТАПШЫРМА А Б В Г

2-ТАПШЫРМА А Б В Г

3-ТАПШЫРМА А Б В Г

4-ТАПШЫРМА А Б В Г

5-ТАПШЫРМА А Б В Г

6-ТАПШЫРМА А Б В Г

7-ТАПШЫРМА А Б В Г

8-ТАПШЫРМА А Б В Г

9-ТАПШЫРМА А Б В Г

10-ТАПШЫРМА А Б В Г

11-ТАПШЫРМА А Б В Г

12-ТАПШЫРМА А Б В Г

13-ТАПШЫРМА А Б В Г

14-ТАПШЫРМА А Б В Г

15-ТАПШЫРМА А Б В Г

16-ТАПШЫРМА А Б В Г

17-ТАПШЫРМА А Б В Г

18-ТАПШЫРМА А Б В Г

19-ТАПШЫРМА А Б В Г

20-ТАПШЫРМА А Б В Г
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ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКА ТЕСТИНИН ТУУРА ЖООПТОРУ (1-ВАРИАНТЫ)                               
(ОКУТУУЧУ ТЕСТТЕРГЕ ЖООПТОРДУН ТУУРАЛЫГЫН ТЕЗ ТЕКШЕРЕ ТУРГАН ҮЛГҮ )

ВАРИАНТЫ

1-ТАПШЫРМА А Б В Г

2-ТАПШЫРМА А Б В Г

3-ТАПШЫРМА А Б В Г

4-ТАПШЫРМА А Б В Г

5-ТАПШЫРМА А Б В Г

6-ТАПШЫРМА А Б В Г

7-ТАПШЫРМА А Б В Г

8-ТАПШЫРМА А Б В Г

9-ТАПШЫРМА А Б В Г

10-ТАПШЫРМА А Б В Г

11-ТАПШЫРМА А Б В Г

12-ТАПШЫРМА А Б В Г

13-ТАПШЫРМА А Б В Г

14-ТАПШЫРМА А Б В Г

15-ТАПШЫРМА А Б В Г

16-ТАПШЫРМА А Б В Г

17-ТАПШЫРМА А Б В Г

18-ТАПШЫРМА А Б В Г

19-ТАПШЫРМА А Б В Г

20-ТАПШЫРМА А Б В Г
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УГУП ТҮШҮНҮҮ ТЕСТИ  (1-ВАРИАНТЫ)

Туура вариантты тандаңыз (Выберите правильный вариант):

1-тапшырма (А) Анарбек Касымович – башкы адис. 
(Б) Анарбек Касымович – бөлүмдүн жетекчиси. 
(В) Анарбек Касымович – бөлүмдүн башчысы. 
(Г) Анарбек Касымович – жетектөөчү адис. 

2-тапшырма (А) Александр Николаевич – башкы адис. 
(Б) Александр Петрович – бөлүмдүн башчысы.
(В) Александр Николаевич – бөлүмдүн жетектөөчү адиси. 
(Г) Александр Петрович – башкы адис. 

3-тапшырма (А) Болот Ишенович – бөлүмдүн башчысы. 
(Б) Болот Ишенович – башкы адис. 
(В) Болот Ишенович – жетектөөчү адис. 
(Г) Болот Ишенович – кенже адис. 

4-тапшырма (А) Асанов – юрист. 
(Б) Асанов – юрист эмес. 
(В) Асанов – экономист. 
(Г) Асанов – экономист эмес. 

5-тапшырма (А) Касымов – Экономика министрлигинин кызматкери. 
(Б) Касымов – Ички иштер министрлигинин кызматкери.
(В) Касымов – Финансы министрлигинин кызматкери.
(Г) Касымов – Кадр кызматынын кызматкери. 

6-тапшырма (А) Назаров – Ички иштер министрлигинин лейтенанты. 
(Б) Назаров – Экономика министрлигинин кызматкери.
(В) Назаров – Ички иштер министрлигинин капитаны.
(Г) Назаров – Экономика министрлигинин кызматкери эмес.

7-тапшырма (А) Мен экономистмин.  
(Б) Мен капитанмын. 
(В) Мен 1 категориядагы адисмин. 
(Г) Мен юристмин. 

8-тапшырма (А) Жылдыз Асановна – Экономика министрлигинин адиси. 
(Б) Жылдыз Асановна – Гидрометтин адиси. 
(В) Жылдыз Асановна – Ички иштер министрлигинин адиси.  
(Г) Жылдыз Асановна – Прокуратуранын адиси.  

9-тапшырма (А) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башчысы. 
(Б) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башкы адиси. 
(В) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башкы адиси эмес. 
(Г) Екатерина Владимировна – стажер. 

10-тапшырма (А) Елена Васильевна – жетектөөчү адис эмес.  
(Б) Елена Васильевна – бөлүмдүн башчысы. 
(В) Елена Васильевна –  бөлүмдүн башчысы эмес, ал башкы адис. 
(Г) Елена Васильевна – бөлүмдүн башчысы эмес, ал жетектөөчү 

адис. 
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УГУП ТҮШҮНҮҮ ТЕСТИ (1-ВАРИАНТЫ). ОКУТУУЧУНУН КОЛУНДА БОЛО ТУРГАН                        
(ТИЛ ҮЙРӨНҮҮ КУРСТАРЫНЫН УГУУЧУЛАРЫНА КӨРСӨТҮЛБӨГӨН) ЖАНА АУДИОТАСМАДАН 

УГУЗУЛУУЧУ ТЕКСТТИ КАМТЫГАН, БОЛБОСО ОКУТУУЧУ ТУРГАН ТЕСТ КАРАЖАТЫ

1-тапшырма - Таанышып алалы! Менин атым Анарбек Касымович! Мен бөлүмдүн же-
тектөөчү адисимин. 
(А) Анарбек Касымович – башкы адис. 
(Б) Анарбек Касымович – бөлүмдүн жетекчиси. 
(В) Анарбек Касымович – бөлүмдүн башчысы. 
(Г) Анарбек Касымович – жетектөөчү адис. 

2-тапшырма - Таанышып алыңыз, бул мырза Александр Петрович, бөлүмдүн башкы 
адиси.
(А) Александр Николаевич – башкы адис. 
(Б) Александр Петрович – бөлүмдүн башчысы.
(В) Александр Николаевич – бөлүмдүн жетектөөчү адиси. 
(Г) Александр Петрович – башкы адис. 

3-тапшырма - Сиздин атыңыз ким?  

-  Менин атым Болот Ишенович. Мен бөлүмдүн башчысымын.   
(А) Болот Ишенович – бөлүмдүн башчысы. 
(Б) Болот Ишенович – башкы адис. 
(В) Болот Ишенович – жетектөөчү адис. 
(Г) Болот Ишенович – кенже адис. 

4-тапшырма - Бул мырза – Асанов, Финансы министрлигинин экономисти, бул мырза 
–Васильев,  Экономика министрлигинин юристи.  
(А) Асанов – юрист. 
(Б) Асанов – юрист эмес. 
(В) Асанов – экономист. 
(Г) Асанов – экономист эмес. 

5-тапшырма - Касымов – полковникпи? 

- Ооба. Касымов – милициянын полковниги. 
(А) Касымов – Экономика министрлигинин кызматкери. 
(Б) Касымов – Ички иштер министрлигинин кызматкери.
(В) Касымов – Финансы министрлигинин кызматкери.
(Г) Касымов – Кадр кызматынын кызматкери. 

6-тапшырма - Назаров – милициянын кызматкериби? 

- Жок. Назаров – милициянын кызматкери эмес, ал – экономист.   
(А) Назаров – Ички иштер министрлигинин лейтенанты. 
(Б) Назаров – Экономика министрлигинин кызматкери.
(В) Назаров – Ички иштер министрлигинин капитаны.
(Г) Назаров – Экономика министрлигинин кызматкери эмес.

7-тапшырма - Сиз Милициянын кызматкерисизби? 

- Жок. Мен Улуттук Гвардиянын кызматкеримин.  
(А) Мен экономистмин.  
(Б) Мен капитанмын. 
(В) Мен 1 категориядагы адисмин. 
(Г) Мен юристмин. 
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8-тапшырма - Жылдыз Асановна, сиз метеорологсузбу? 

- Ооба.  
(А) Жылдыз Асановна – Экономика министрлигинин адиси. 
(Б) Жылдыз Асановна – Гидрометтин адиси. 
(В) Жылдыз Асановна – Ички иштер министрлигинин адиси.  
(Г) Жылдыз Асановна – Прокуратуранын адиси.  

9-тапшырма - Таанышып алыңыздар! Бул айым – бөлүмүбүздүн башкы адиси. Аты 
– Екатерина Владимировна. Бул айым – Светлана Петровна. Светлана 
Петровна – стажер. 
(А) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башчысы. 
(Б) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башкы адиси. 
(В) Екатерина Владимировна – бөлүмдүн башкы адиси эмес. 
(Г) Екатерина Владимировна – стажер. 

10-тапшырма - Елена Васильевна - бөлүмдүн башкы адисиби?

- Жок. Елена Васильевна – бөлүмдүн башкы адиси эмес, ал – жетектөөчү 
адис.  
(А) Елена Васильевна – жетектөөчү адис эмес.  
(Б) Елена Васильевна – бөлүмдүн башчысы. 
(В) Елена Васильевна –  бөлүмдүн башчысы эмес, ал башкы адис. 
(Г) Елена Васильевна – бөлүмдүн башчысы эмес, ал жетектөөчү адис. 
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УГУП ТҮШҮНҮҮ ТЕСТИНИН ЖУМУШЧУ МАТРИЦАСЫ                          

ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ

ВАРИАНТЫ

1-ТАПШЫРМА А Б В Г
2-ТАПШЫРМА А Б В Г
3-ТАПШЫРМА А Б В Г
4-ТАПШЫРМА А Б В Г
5-ТАПШЫРМА А Б В Г
6-ТАПШЫРМА А Б В Г
7-ТАПШЫРМА А Б В Г
8-ТАПШЫРМА А Б В Г
9-ТАПШЫРМА А Б В Г
10-ТАПШЫРМА А Б В Г

УГУП ТҮШҮНҮҮ ТЕСТИНИН ТУУРА ЖООПТОРУ (1-ВАРИАНТЫ) 
(ОКУТУУЧУ ТЕСТТЕРГЕ ЖООПТОРДУН ТУУРАЛЫГЫН ТЕЗ ТЕКШЕРЕ 

ТУРГАН ҮЛГҮ ) 

ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ

ВАРИАНТЫ

1-ТАПШЫРМА А Б В Г
2-ТАПШЫРМА А Б В Г
3-ТАПШЫРМА А Б В Г
4-ТАПШЫРМА А Б В Г
5-ТАПШЫРМА А Б В Г
6-ТАПШЫРМА А Б В Г
7-ТАПШЫРМА А Б В Г
8-ТАПШЫРМА А Б В Г
9-ТАПШЫРМА А Б В Г
10-ТАПШЫРМА А Б В Г
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ОКУУ ТЕСТИ  (1-ВАРИАНТЫ)

Туура вариантты тандаңыз (Выберите правильный вариант):

1-тапшырма - …      …! Менин атым Асан Абдылдаевич! Мен юристмин!
(А) Таанышып алыңыз
(Б) Таанышып алалы
(В) Кош болуңуз
(Г) Жакшы калыңыз

2-тапшырма - …      … , бул мырза Самар Калыкович, бөлүмдүн башкы адиси.
(А) Таанышып алалы
(Б) Кош болуңуз
(В) Таанышып алыңыз
(Г) Жакшы калыңыз

3-тапшырма - Сиздин       …       ким?  
-  Менин атым Мария Николаевна. Мен бөлүмдүн башчысымын.   
(А) фамилияңыз
(Б) ишиңиз
(В) атыңыз
(Г) бөлүмүңүз

4-тапшырма - Бул       …     – Белекова, Финансы министрлигинин экономисти. Бул мырза 
– Васильев,  Экономика министрлигинин юристи.  
(А) аты
(Б) айым 
(В) бөлүм
(Г) жигит 

5-тапшырма - Иванов  –     …  ? 
- Ооба. Иванов  – Экономика министрлигинин жетектөөчү адиси. 
(А) башкы инженерби
(Б) жетекчиби
(В) адиспи  
(Г) жетектөөчү адиспи

6-тапшырма - Эшимбеков  –    …        кызматкериби? 
- Жок. Эшимбеков – милициянын кызматкери эмес, ал – экономист.   
(А) милициянын 
(Б) кадр кызматынын 
(В) бөлүмдүн 
(Г) башкармалыктын

7-тапшырма - Сиз Экономика       …    кызматкерисизби? 
- Жок. Мен Улуттук Гвардиянын кызматкеримин.  
(А) агенттигинин
(Б) аймактык бөлүмдүн
(В) кызматынын
(Г) министрлигинин

8-тапшырма

(А) аймактык бөлүмдүн
(Б) милициянын
(В) кызматынын
(Г) министрлигинин

– Жибек Сатыбековна, сиз      …        майорусузбу? 
– Ооба. Мен Ички иштер министрлигинин кызматкеримин.  
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9-тапшырма – Таанышып алыңыздар! Бул айым – агенттигибиздин жетектөөчү    …   . 
Аты – Асел Болотовна. Бул мырза – Бакыт Изатович. Бакыт Изатович – 
башкы адис. 
(А) башчысы 
(Б) башкармасы
(В) бөлүмү
(Г) адиси 

10-тапшырма – Марат Султанович  - бөлүмдүн башкы         …      ?

– Жок. Марат Султанович – бөлүмдүн башкы адиси эмес, ал – жетектөөчү 
адис.  
(А) адиси
(Б) адисиби
(В) адис
(Г) адистери

ОКУУ ТЕСТИНИН ЖУМУШЧУ МАТРИЦАСЫ 

ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ

ВАРИАНТЫ

1-ТАПШЫРМА А Б В Г
2-ТАПШЫРМА А Б В Г
3-ТАПШЫРМА А Б В Г
4-ТАПШЫРМА А Б В Г
5-ТАПШЫРМА А Б В Г
6-ТАПШЫРМА А Б В Г
7-ТАПШЫРМА А Б В Г
8-ТАПШЫРМА А Б В Г
9-ТАПШЫРМА А Б В Г
10-ТАПШЫРМА А Б В Г

ОКУУ ТЕСТИНИН ТУУРА ЖООПТОРУ (1-ВАРИАНТЫ) (ОКУТУУЧУ ТЕСТТЕРГЕ 
ЖООПТОРДУН ТУУРАЛЫГЫН ТЕЗ ТЕКШЕРЕ ТУРГАН ҮЛГҮ)

 
ВАРИАНТЫ 1
1-ТАПШЫРМА А Б В Г
2-ТАПШЫРМА А Б В Г
3-ТАПШЫРМА А Б В Г
4-ТАПШЫРМА А Б В Г
5-ТАПШЫРМА А Б В Г
6-ТАПШЫРМА А Б В Г
7-ТАПШЫРМА А Б В Г
8-ТАПШЫРМА А Б В Г
9-ТАПШЫРМА А Б В Г
10-ТАПШЫРМА А Б В Г
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ЖАЗУУ СУБТЕСТИ (1-ВАРИАНТЫ)

                                                         (субтест аткаруучунун аты-жөнү)

1. Сиздин атыңыз ким?

2. Сиз иштеген мамлекеттик 
органдын аталышы кандай?

3. Сиздин министриңиздин 
(төрагаңыздын) аты-жөнү ким?   

4. Сиздин министриңиздин 
(төрагаңыздын) орун басарлары 
кимдер?   

5. Министрлигиңиздин 
(агенттигиңиздин) статс-
катчысынын аты-жөнү ким?   

6. Сиздин министриңиздин 
(төрагаңыздын) секретарынын 
аты-жөнү ким?   

7. Сиз иштеген бөлүмдүн аталышы 
кандай?

8. Бөлүмүңүздүн жетекчиси ким?  

9. Сиз бөлүмдө кимдер менен 
иштейсиз?

10. Сиздин жумуш ордуңуз 
кандайча аталат? 
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СҮЙЛӨӨ СУБТЕСТИ (1-ВАРИАНТЫ)

1. - Сиздин атыңыз ким?

2. - Сиз иштеген мамлекеттик органдын аталышы кандай?

3. - Сиздин министриңиздин (төрагаңыздын) аты-жөнү ким?   

4. - Сиздин министриңиздин (төрагаңыздын) орун басарлары кимдер?   

5. - Министрлигиңиздин (агенттигиңиздин) статс-катчысынын аты-жөнү ким?   

6. - Сиздин министриңиздин (төрагаңыздын), жардамчысынын аты-жөнү ким?   

7. - Сиз иштеген бөлүмдүн аталышы кандай?

8. - Бөлүмүңүздүн жетекчиси ким?  

9. - Сиз бөлүмдө кимдер менен иштейсиз?

10.  – Сиз ким болуп иштейсиз? 

1. - Атым Олег Иванович

2. – Министрибиз аты-жөнү – Бакиров Акылбек Канатович.

3. – “Экономика министрлиги” деп аталат. 

4. – Министрдин орун басары – Самарбеков Айбек Самарбекович. 

5. – Мен иштеген бөлүмдүн аталышы – “Финансы бөлүмү”.  

6. – Мен бөлүмдө башкы адис Жапаров, жетектөөчү адис Панов менен иштеймин. 

7. – Бөлүмдүн жетекчиси – Мусабеков Обозбек Мусабекович. 

8. – Министрдин жардамчысынын аты – Руслан Капарович. 

9. – Министрликтин статс-катчысы – Абак кызы Ааруке. 

10. – Мен жетектөөчү адис болуп иштеймин.  
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Пайдаланылган илимий, ченемдик-укуктук, нормативдик-усулдук
 адабияттар жана интернет булактары:

1. Абдулдаев Э., Давлетов С., Иманов А., Турсунов А. Кыргыз тили. – Фрунзе: 
Мектеп, 1986.
2. Абдувалиев И., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили: Морфология. – Бишкек, 1997.
3. Абдысадыр уулу А. Кыргыз тилинде ченемдик укуктук актыларды даярдоо-
нун лингвистикалык-кодификациялык ченемдери. – Бишкек, 2014
4. Ахматов Т., Аширбаев Т. Иш кагаздары: Мамлекеттик тилде иш жүргүзүү. – Б.: 
Мамл.тил жана энциклопедия борбору, 2001, - 344 б. 
5. Биялиев К. А. Кыргыз тили: жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын 
студенттери үчүн окуу китеби; 2-басыл. – Б.: 2009. – 314 б. 
6. Биялиев К. А. Кыргызский язык. Справочный материал. – Бишкек, «Раритет 
Инфо»,  2003. – 128 с. 
7. Биялиев К.А. Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары колдоно билүү деңгээ-
лдери (Европа кабыл алынган классификация боюнча А1, А2, В1 деңгээлдери) 
– Б.: 2008. – 140 б.
8. Киргизский язык и культура: хрестоматия / К.А. Биялиев, Т. И. Грибанова,                                                           
А. Э. Макеева. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – 334 с. 
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