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Окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
министрлигинин көп тилдүү жана көп маданияттуу билим берүү боюнча
комплекстүү программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана
илим
министрлигине
караштуу
Республикалык
педагогикалык
кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо
институтунун тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча
инновациялык технологиялар борборунун жана Социалдык интеграция борборунун
колдоосу, «Сорос-Кыргызстан» фондунун каржылык колдоосу менен иштелип
чыкты.

Кыргыз тили академиялык окууда жана жазууда/
Түзүүчүлөр: У.Ж. Камбаралиева, Г.О. Шавралиева, Ж.К. Жапарова. – Бишкек,
2019.

Бул окуу китеби жогорку окуу жайынын педагогикалык факультеттеринде билим
алып жаткан студенттерге кыргыз тили сабагынын алкагында академиялык окуу
жана жазуу дисциплинасы боюнча маалыматтарды берүү менен алардын келечекте
кесипкөй жогорку деӊгээлдеги адис болушуна өбөлгө түзүүчү академиялык көндүм
менен билгиликтерди кыргыз тили аркылуу калыптандыруучу материалдарды
камтыйт. Китепте билим алуучулардын дүйнө таанымын кеӊейтүүгө багытталган
ар түрдүү мазмундагы тексттер, алар боюнча тапшырмалардын түрлөрү,
академиялык окуу жана жазуунун теориялык негиздери, аларды колдонуунун
технологиясы, өз академиялык тексттерин түзүүнүн принциптери жана теориялык
маалыматтарды
практика
жүзүндө
колдонууга
мүмкүнчүлүк
берүүчү
тапшырмалардын түрлөрү берилди.
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АЛГЫ СӨЗ
Кыргыз Республикасынын тил саясатына ылайык, кыргыз тили жогорку окуу
жайларында студентти келечектеги кесипкөй адис деӊгээлинде калыптандыруунун,
адистикке даярдоонун маӊыздуу компоненти болуп калды. Азыркы учурда кыргыз
тили - бардык жогорку окуу жайларында негизги дисциплиналардын бири болуп
эсептелет, бирок көпчүлүк учурда сабактар тилдик деӊгээлдер (фонетика, лексика,
морфология, синтаксис) боюнча мектептин программасын андан ары кеӊейтип окутуу
менен гана чектелип жатканы жалпыга белгилүү. Ал эми азыркы учурда сунушталып
жаткан китептерде, окуу колдонмолорунда билим алуучунун келечекте жогорку
деӊгээлдеги кесипкөй адис болушуна өбөлгө түзүүчү академиялык көндүм менен
билгиликтерди кыргыз тили аркылуу калыптандыруучу материал жеткиликтүү өлчөмдө
берилбей калууда.
Академиялык окуу жана жазуу билгиликтер менен көндүмдөрдүн көп пландуу
комплекси болуп, азыркы учурда дүйнө жүзүндө бардык башка билгиликтер,
көндүмдөргө карата эӊ башкысы жана жогорку окуу жайында ийгиликтүү окуу үчүн эӊ
зарылы болуп таанылган. Бул комплекс жалаӊ гана лингвистикалык (тилдик деӊгээлдер
жана стилистика) гана эмес, баарынан мурда азыркы учурда жогорку окуу жайларынын
окуу китептеринин мазмунунан тышкары калып жаткан логика, анализ, сынчыл ойлом,
объективдүүлүк, башкалардын идеяларына, тексттерине карата сыйлоо менен мамиле
кылуу сыяктуу металингвистикалык билгиликтерди камтыйт.
«Академиялык окуу жана жазуу» өзүнчө дисциплина катары мурдагы СССРдин
курамына кирген көп мамлекеттерде кийинки он – он беш жылдарда окутула баштады,
ал эми Кыргыз Республикасында жогорку окуу жайларындагы тилдерди окутуу
багыттарында «академиялык окуу жана жазуу» түшүнүгү тууралуу англис тилин
окутууда гана бир аз сөз кылынганы менен, ал өзүнчө тереӊирээк ушул кезге чейин
такыр колдонулган эмес. Ошондуктан, азыркы учурда жогорку окуу жайларында
иштеген кээ бир мугалимдердин өздөрү да академиялык окуу менен жазууну ХХ
кылымдын аягында АКШда иштелип чыккан «сынчыл ойломду окуу жана жазуу
аркылуу өнүктүрүү», же б.а. «развитие критического мышления через чтение и
письмо» (РКМЧП, авт.: Стил, Мередит, Темпл, Уолтер, «Демократиялык билим алуу
үчүн» консорциумунун мүчөлөрү) менен чаташтырып, бул дисциплинанын жогорку
окуу жайларынын окуу программасына киргизилишине таптакыр каршы болуп
жатышканы – бул академиялык жазуу багытындагы биздин деӊгээлибиздин көрсөткүчү
десек жаӊылышпайбыз. Муну менен катар академиялык тексттер боюнча айрым
маалыматтар «академиялык окуу жана жазуу» дисциплинасынан көп жагынан
айырмаланган «илимий иштердин методологиясы», «изилдөө компетенциялары», «кеп
маданияты», ж.б. сыяктуу түшүнүктөр менен аралаштырылып берилүүдө. Ушундан
улам, мурдатан салт катары калыптанып калган «академиялык тексттердин
өзгөчөлүктөрү», «академиялык салт», «өзүнчө дисциплиналык (так илимдер,
гуманитардык) алкак» деген сыяктуу түшүнүктөргө башкача карап анализдөө менен
жаӊы дисциплинага логикага таянып мамиле кылуу зарылчылыктары келип чыгат.
Жогоруда айтылгандардын негизинде «Кыргыз тили академиялык окууда жана
жазууда» китебинин материалдарынын негизги максаты - билим алуучулардын
жалпы, кесипкөй көндүмдөрүн өркүндөтүп, академиялык окуу жана жазуунун эл
6

аралык системасынын негизги принциптерин анализ, синтез аркылуу практика жүзүндө
колдонуу менен окуу ишкердүүлүгүн максималдуу түрдө натыйжалуу кылуу болуп
саналат.
Китептин материалдарынан студенттер төмөнкүлөрдү билүүгө мүмкүнчүлүк
алышат:
- тексттин структуралык-мазмундук өзгөчөлүктөрү тууралуу көз караштар;
- академиялык текстти бир бүтүн система катары түзүүнүн негизги принциптери;
- тексттердин стилдик, мазмундук туруктуу айырмачылыктары;
- академиялык тексттерге карата коюлуучу эл аралык талаптар;
- академиялык, ж.б. тексттерди функциялык окуу, аларды жазуунун көндүмдөрү
тууралуу.
Студенттер бул китептин материалдарынын негизинде төмөнкүдөй ишаракеттерди аткара алышат:
- тексттерди иретке келтирүү менен анын элементтерин уюштура алуу;
- тексттин үстүндө иштөөдө академиялык тексттин моделдери жана
технологияларын пайдалана билүү;
- тексттин автору жана окурманы менен өз ара байланыш түзө алуу, башка
бирөөнүн көз карашын түшүнө жана сыйлай билүү;
- өз гипотеза – божомолун түзүү жана негиздөө, тезистерди түзүү жана текстти
гипотезадан жыйынтыктарга карай түзүү;
- ар түрдүү булактардан алынган маалыматтарды сын көз караш менен баалоо,
иргөө, жалпылоо жана пайдалана билүү;
- плагиаттын эч кандай түрлөрүн колдонбостон, логика менен фактылардын
негизинде өз далилдерин бейтарап, объективдүү жана негиздүү келтирүү;
- логикалык иреттин жана аргументтөөнүн ар кандай типтерин пайдалана билүү;
- синтаксистик жактан уюшулушу ырааттуу, логикалык жактан байланышкан
текст жаза билүү;
- өз ой-пикирин айкын жана так чагылдыра билүү.
Ошондой эле студенттер берилген материалдардын негизинде:
- өз идеяларын генерациялоонун технологиясына;
- моделдердин негизинде өз тексттерин куруунун көндүмдөрүнө;
- цитаталоо менен парафраздын көндүмдөрүнө;
- байланыштуу жана логикалык ырааттуу текстти түзүүнүн көндүмдөрүнө;
- өзүнүн жана башка бирөөнүн текстине карата академиялык текстти баалоонун
критерийлерин пайдалана билүү көндүмдөрүнө;
- татаал синтаксистик жана логикалык каталарды оӊдоонун көндүмдөрүнө ээ
боло алышат.
Китептин алгы сөзү, анын материалдарынын структурасы, бардык теориялык
маалыматтар, алардын түшүндүрмөлөрү, комментарийлер жана графикалык
материалдар (таблицалар, схемалар, сүрөттөр) филология илимдеринин доктору,
профессор У.Ж.Камбаралиева тарабынан алгач ирет кыргыз тилинде жазылып,
иштелип чыгып, келечектеги кесипкөй адистерге мурда окуу программасынан
азыноолок белгилүү болгон маалыматтарды эске салып, толуктоо, аларды андан ары
кеӊейтүү жана академиялык окуу, жазуу багытындагы билгилерди жетиштүү өлчөмдө
берүү максатын көздөйт. Көркөм адабий китептерден, интернет булактарынан алынып,
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билим алуучулардын дүйнөтаанымын кеӊейтүүгө, тилди академиялык окуу жана
жазуунун негизинде үйрөнүүгө болгон кызыкчылыгын арттырууга өбөлгө түзүүчү
тексттер кыргыз авторлорунун эмгектеринин негизинде кыскартылып түзүлүү менен
бирге, орус, түрк, немис, англис тилдерининен которулуп (которгон – Камбаралиева
У.Ж.), беш бөлүмдүн темаларынын алкагында берилди («Мекеним – Кыргызстан».
«Бүткүл дүйнөлүк мурастар». «Тарыхка из калтырган инсандар». «Адам жана табият».
«Адам жана коом»). Китепте сунушталган тексттердин жана маалыматтардын
котормолору жана кыскартуулары, аларга берилген түшүндүрмө, комментарийлер
автордук укук боюнча мыйзамдын талабынын алкагында эч бузуусуз аткарылгандыгын
белгилей кетүү абзел.
Тилдик көрүнүштөрдү, каражаттарды практикалык максатта пайдалана билүүгө
жана ошондой эле академиялык окуу жана жазуунун теориясынын мазмунун
түшүнүүгө, тексттерди өз алдынча түзө билүү көндүмдөрүн калыптандырууга
багыттоочу көнүгүүлөр Камбаралиева У.Ж., Шавралиева Г.О., Жапарова Ж.К.
тарабынан иштелип чыгып, китепке киргизилди. Бул сыяктуу көнүгүүлөр кыргыз тили
сабагынан берген окутуучулар гана эмес, билим алуучулар үчүн да өз алдынча башка
тапшырмаларды иштеп чыгууга үлгү катары кызмат кылышы мүмкүн. Муну менен
катар академиялык окуу жана жазуу боюнча бул китептен алган билгилерди оозеки
жана жазуу түрүндөгү маданият аралык баарлашууда колдоно билүүгө жана андан ары
тереӊдетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү маалыматтар жана булактар сунушталды.
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1- БӨЛҮМ. МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН.

1. ТЕКСТ - КӨП АСПЕКТИЛҮҮ КЕПТИК ЧЫГАРМА
Текст [латын - «textum», сөзмө сөз мааниси: «токулган»] тууралуу ар кандай
сөздүктөрдө төмөнкүдөй аныктамалар берилет:
1. Кандайдыр бир материалдык затта (кагазда, компьютерде) фиксацияланып сакталган
адамдын ою (адабий чыгарма, дилбаян, иш кагаздары, ошондой эле алардын
үзүндүлөрү).
2. Тил илиминде: өзүнүн түзүлүшү жана мазмуну боюнча салыштырмалуу түрдө
аяктаган болуп эсептелген, жазма чыгармалардын үзүндүлөрүнүн, ошондой эле
жазылган же угулган кептин өз ичинен уюшулган ырааттуулугу. Тексттин теориясы.
3. Полиграфияда (басмаканада): терилген топтомдун негизги бөлүгү (иллюстрациясыз,
чиймесиз, таблицасыз).
4. Жазуу түрүндө, оозеки сүйлөшүүдө колдонулуп, аӊ - сезимде сакталган кеп,
ошондой эле бирөө тарабынан жазылган, айтылган жана ошол калыбында кайталоого
мүмкүн болгон сөздөр же сөздөрдүн топтому.
5. Мектепте: окуу максаты үчүн берилген кандайдыр бир көркөм сөз чыгармаларынан
үзүндү.
6. Музыкада: музыка, обон чыгарылган сөздөр, ырдын сөздөрү. Нота тексти –
музыкалык чыгарманын ноталык жазуусу.
Караӊыз: Википедия
1. Тапшырма. Жогоруда сөздүктөрдөн алынып берилген тексттин
аныктамаларын салыштырып, аларды бири-биринен айырмалоочу негизги
белгилерин ажыратыӊыз. Жыйынтыгын таблицага жазыӊыз.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Тапшырма. Жогоруда берилген аныктамалардын ар биринин турмушта
колдонулуш кызматы тууралуу пикириӊизди далилдеп айтып бериӊиз.
3. Тапшырма. Текстке өзүӊүздүн жеке оюӊузга, билген маалыматтарыӊызга
таянып, өз аныктамаӊызды бериӊиз. Ал аныктаманын негизги сөздөрүн
ажыратыӊыз.
❖

ТЕКСТТИН ООЗЕКИ, ЖАЗУУ ТҮРЛӨРҮ
Текст адам тарабынан кагаз, техникалык каражаттарга фиксация болгонуна же
болбогонуна жараша оозеки жана жазуу түрүндө түзүлүшү мүмкүн. Оозеки жана
жазуу түрүндөгү тексттердин катышы тил илиминде татаал маселелерге кирет. Жазуу
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түрүндөгү текст салттык түрдө оозеки текстке карата экинчи, андан кийинки түзүлгөн
текст болуп эсептелет. Оозеки кеп катышуучулардын санына жараша бөлүнөт: маектеш
бир адам менен сүйлөшүү – диалог, экиден көп адам менен маек – полилог, ал эми бир
адамдын жалгыз оозеки кеби – монолог деп аталат. Оозеки кеп – алдын ала
даярдалбаган, спонтандык түрдө ишке ашып, аны дайыма интонация, бейвербал
каражаттар (ымдоо, жаӊсоо, ишарат, кыймыл, ж.б.) коштойт. Ал эми жазуу текстин
адам ойлонууга, жазгандарын кайрадан оӊдогонго мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен
жаратып, угуучу, маектеш адамдарсыз жеке ишке ашырат.
(Интернет булактарынан).
1. Тапшырма. Төмөнкү тексттин мазмунун оозеки айтып бериӊиз. Айтып берип
жатканда текст кандай формалдык-мазмундук өзгөрүүлөргө дуушар болду,
тактап белгилеӊиз.
Атасы менен уулу кѳчѳдѳ кетип бара жатышат. Күз маалы.
- Ата, мен биздин Кыргызстанды жай менен жазда эле жакшы кѳрѳм. Баары кооз,
гүлдѳп турат, эч үшүбѳйсүң, ысысаң – кѳлгѳ түшүп эс аласың. Азыр караңызчы,
тегеректин баары ылай, кишинин маанайын бузат.
- А, балам, ошондойбу? Сен бул жерди жаз менен жайда сүйѳ алсаң, анда күз менен
кышта да сүйѳ бил. Ошондо гана бул жердин жаз менен жайдагы кооздугун
түшүнѳсүң...
(Интернет булактарынан кыргыз тилине которулду).
2. Тапшырма. Төмөндө берилген текстти топто талкуулаӊыздар. Аны оозеки
тексттин диалог, монолог, полилог түрлөрүндө өзгөртүп колдонуп, көрсөтүп
айтып бериӊиздер.
Бир күнү токойдогу кумурсканын уюгунун жанында карышкыр, жолборс, жылан
үчѳѳнүн арасында – ким ѳзүнүн жашаган жерин жакшы коргойт, – деп талаш
башталыптыр.
- Мен токойдо жүргѳндѳ бир жан дагы кирмек түгүл, токойго жакындай да албайт, –
деп күркүрѳйт жолборс.
- Менден дагы баары коркуп, токойго жакындабайт, - деп мактанат карышкыр.
- А мен болсом, токойдогу сойлоп жүрүүчүлѳрдүн эң күчтүүсүмүн – бир чагып эле
каалаганымды ѳлтүрѳ алам. Эч ким токойго кире албайт, - дейт жылан.
Аңгыча токойдо түтүн жыттана баштайт. Кѳрсѳ, токойдо ѳрт башталыптыр. Жолборс,
карышкыр, жылан үчѳѳ кѳз ачып жумгуча токойдон качып жок болушат. Алардын
талашына кокусунан күбѳ болгон кичинекей кумурска гана ѳз уюгунун жанында калат
экен. Кумурска жалынга күйүп баратса да, эч убакта ѳз уюгун таштабайт. Качуунун
ордуна ал ѳз денесинен кычкыл суюктук бѳлүп чыгарып, отту ѳчүрүүгѳ аракет кылат.
Демек, токойдун мыкты коргоочусу чоң, анан күчтүү болушу шарт эмес окшойт.
(Интернет булактарынан кыргыз тилине которулду).
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3. Тапшырма. Жогорудагы тапшырмаларда берилген тексттердин идеяларын
(негизги оюн) аныктаӊыз. Эки тексттин бири-бири менен байланыштары барбы,
же жокпу, тактап айтып бериӊиз.
4. Тапшырма. Оозеки жана жазуу түрүндөгү тексттердин мазмундук жана
түзүлүштүк айырмачылыктарын жыйынтыктап айтып бериӊиз.

ТЕКСТТИН БЕЛГИЛЕРИ
1. Маалыматтуулугу. Ар бир текстти түзүүнүн негизги максаты – маалымат билдирүү.
Ар бир текст кандайдыр бир маалыматты чагылдырат. Тексттеги маалыматтын жалпы
саны ал тексттин маалыматтык жыштыгын түзөт. Бирок, жаӊы, пайдалуу маалымат,
б.а. прагматикалык (грек. ишенимдүү далилдерге таянган) маалымат гана баалуулукка
ээ. Маалыматтык жыштык – тексттин сапатынын абсолюттук көрсөткүчү, ал эми
маалыматтуулук – салыштырмалуу көрсөткүч, анткени анын маалыматтуулук деӊгээли
потенциалдык окурмандан көз каранды. Тексттин маалыматтуулугу – бул анын темада
жана автордук концепцияда, автордун баалоо, ой жүгүртүү предметинин системасында
камтылган окурман үчүн маанилик-мазмундук жаӊылыгынын деӊгээли болуп саналат.
Ар башка стилдеги тексттердин маалыматтуулугу, маалыматтык жыштыгы ар башка
болот, ошол себептүү бардык маалыматтар пайдалуулугу/ пайдасыздыгы менен гана
бааланбайт. Мисалы, көркөм тексттердеги маалыматтуулук жогору болбошу мүмкүн,
анткени мындай тексттердин негизги максаты башка, ал эми окуу, илимий-техникалык,
расмий-иштиктүү стилдердеги тексттер ашыкча маалыматтуулугу менен айырмаланат.
2. Байланыштуулугу жана маанилик бүтүндүгү. Бул белгилер тексттин
конструкциялык белгилери болуп эсептелет жана бири-бири менен тыгыз байланышта.
Тексттин маанилик бүтүндүгүн кептин предмети – тема «тексттин маанилик ядросу»
катары, анын жалпылаштырылган мазмуну катары камсыз кылат. Демек, тексттин
маанилик бүтүндүгүнө теманын жалпылыгы менен гана эмес, ошондой эле текстке
киргизилүүчү тандалган материалдын жалпы ойго баш ийиши менен жетүүгө болот.
Мисалга мектеп окуучусунун дилбаянынан үзүндүнү карап көрөлү (анализдөө үчүн
сүйлөмдөргө номер берилди):
Менин шаарым
1. Мен ушул шаарда төрөлгөм. 2. Атам апам менен университетте окуп жүргөндө
таанышыптыр. 3. Бири – түштүктөн, экинчиси – түндүктөн болгону үчүн, экөөнүн
теӊ ата-эне, урук-туугандары каршы болушкан экен. 3. Ага карабастан, атам менен
апам баш кошууну чечишет. 4. Алгач атам менен апамдын жашай турган үйү
болбогондуктан, атамдын жумушунан жатаканадан бир бөлмө бөлүнүптүр. 5. Улуу
агам менен эжем ошол жерде төрөлүшкөн. 6. Мен – үй-бүлөнүн кичүүсүмүн.
Бул текстте жогоруда көрсөтүлгөн байланыштуулук принциби эске алынбаганы
үчүн маанилик бүтүндүк да бузулган. Тексттин темасы менен мазмундун байланышы
да сакталбаган - дилбаян «Менин шаарым» деп аталып, ал эми мазмунунда шаар
тууралуу эч кандай маалымат жок. Үчүнчү сүйлөмдө логикалык байланыш жок: атаэне, урук-туугандары (эмнеге?) каршы болушкан экен. Төртүнчү сүйлөмдө үчүнчү
сүйлөмдө аталган субъектилер (атам менен апам) дагы бир жолу кайталанып,
байланыштуулук принцибине туура келбей калган. Биринчи сүйлөмдөн кийин шаар
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тууралуу баяндоо башталышы керек эле (шаардын аты, бир аз тарыхы, анын автор үчүн
мааниси, ж.б.).
3. Тексттин жыйынтыктуулугу катары автордун оюнун мазмундук жана структура –
түзүлүштүк жактан ырааттуу жыйынтыкталып берилиши эсептелет. Бул талапка
ылайык, теманын, б.а. тексттин аталышы менен мазмунунун катышы, байланышы эске
алынат. Тексттин акыркы бөлүгү анын бүткөнүн көрсөтүүчү, автордун оюнун
жыйынтыгы катары саналат.
4. Бөлүнүүчүлүгү. Тексттин өзүнө мүнөздүү болгон структура-түзүлүшү бар. Бөлүнүү
процессинде негизги тема подтемаларга, ал эми подтемалар микротемаларга бөлүнөт.
Ошону менен бирге, тексттин өзүнчө бөлүктөрү, өз алдынча тексттик структуралар
ажыратылып көрсөтүлүшү мүмкүн, же бөлүмдөргө, бөлүктөргө, параграфтарга, ж.б.
прагматикалык бөлүүлөр колдонулушу мүмкүн. Бул бөлүктөрдүн ар бири өзүнөн
мурдагы жана өзүнөн кийинки бөлүктөр менен структуралык, маани-мазмундук жактан
байланышкан – ушундай жол менен тексттин маанилик бүтүндүгү камсыз кылынат.
Тексттин маанилик бүтүндүгүнө жалаӊ гана тематикалык мазмун менен эмес, ошондой
эле проблемалык жана идеялык мазмун менен да жетишүү мүмкүн.
5. Модалдуулугу. Тексттин модалдуулугу деп автордун өзүнүн текстте чагылдырылып
жаткан нерселерге болгон баалоо мамилеси аталат. Автордук көз караштын берилиши
тексттин стилдик тиешелүүлүгүнө көз каранды, анткени көркөм чыгармаларда
автордук позицияны, баалоону каармандардын бири, же автор өзү чагылдырышы
мүмкүн, ал эми илимий-техникалык тексттерде автор «мен» ат атоочун таптакыр
колдонбостон, «биз» ат атоочун өтө сейрек колдонуу аркылуу изилденүүчү объект
боюнча мурда орун алган позицияларга таянып, өз пикирин билдирет.
(Интернет булактарынын негизинде).
1. Тапшырма. Жогоруда берилген тексттердин бирин алып, анын таблицада
түшүндүрүлгөн белгилерине жазуу түрүндө анализ жүргүзүӊүз.
2. Тапшырма. Жогоруда көрсөтүлгөн тексттин белгилери бир тексттин алкагында
жалпы көптүк катары кезигеби, же деӊгээли ар башка болушу мүмкүнбү? Бул
эмнеге байланыштуу? Мисал келтириӊиз.
3. Тапшырма. «Менин шаарым» деген текстти өзүӊүз түзүүгө аракет кылып
көрүӊүз. Биринчи кезекте тексттин кайсы белгилерине көӊүл буруу зарыл деп
ойлойсуз? Себебин аныктаӊыз.
❖
«КЫРГЫЗДАР ЖАНА КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИ КЫТАЙ БУЛАКТАРЫНДА»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар
1. Тексттин жыйынтыктуулугу дегенди кандай түшүнѳсүз?
2. Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүңүз:
«Тарыхы болбой эл болбойт,
Тамыры болбой жер болбойт».
«Түбү түптүүдѳн түңүлбѳ».
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3. Берилген сѳз айкаштарын катыштырып сүйлѳм түзүңүз:
Кылым карыткан, тарых тамыры, жазма булактар, чыгыш изилдѳѳчүлѳрү,
талашсыз чындык, бүгүнкү урпактар, басып ѳткѳн жол.
4. Берилген сѳздѳрдүн маанилештерин (синонимдерин) аныктаңыз.
Согуш, жапыз, байыркы, кѳз чаптыруу, тоңот, күчтүү, титиреткен, келечек.
Kылым карыткан кыргыз тарыхынын тамыры өтө тереӊде жаткандыгы бүгүнкү
күндөгү Кытай жазма булактары аркылуу белгилүү боло баштады. Тарыхый булактарга
таянган чыгыш изилдөөчүлөрдүн бири - академик В. В. Бартольд: «Орто Азиядагы эӊ
байыркы калк - бул кыргыздар, тарыхта аты мынчалык эрте угулган башка элдер жок»,
- деп бекеринен жазбаган чыгар. Кытайдын ата тарыхчы болгон Сыма Цяндын
«Тарыхый жылнаамаларында» алгачкы жолу кыргыз этнониминин эскерилиши биздин
тарыхыбыз үчүн алтынга бергис маалымат болду. Бул маалыматта «биздин заманга
чейинки (б.з.ч.) 201 - жылы хунндардын падышасы Маодун Шануй түндүк, түндүкбатышка согуштук жортуулга чыгып, Гэгунь падышалыгын өздөрүнө каратып алды», деп кабарлайт. Бул билдирүүдөгү Гэгунь деген терминдин транскрипциясы «кыргыз»
дегенди түшүндүрөөрү бүгүнкү күндө талашсыз чындык болуп калды. Демек, биздин
доорго чейинки 201 - жылдагы окуялар жөнүндөгү маалыматтар мезгили боюнча
кыргыздар жөнүндө биринчи маалымат жана анын негизинде кыргыздардын түпкү
тарыхы б. з. ч. III кылымга тиешелүү болуп чыга келди. Ал эми биздин доорго чейинки
92 - жылы дүйнөдөн кайткан кытайдын чыгаан тарыхчысы Бань Гу «Улуу Хандардын
тарыхынан» деген эмгегинде биздин доорго чейинки I кылымдын экинчи
жарымындагы окуялар жөнүндөгү баянында кыргыздар «гянь-гунь» деген ат менен
эске салынат. Анда: «Усундарды жеӊген хунндар түндүккө, угэ элине каршы, андан
ары батышты көздөй гяньгунь элине каршы, ал жерден түндүккө, динлин элине каршы
жортуулга жөнөгөн. Бул «үч падышачылыкты» багындыргандан кийин хунндар
согуштук аракеттерин токтоткон эмес», - деп жазат. Андан ары бул тарыхый эмгекте:
«Гяньгундун өлкөсү хунндардын борборунан батыш жактагы (Орхондогу же Толдогу)
7000 ли жерде (1 ли - 500 м) жана Чеши же Гусу аймагынан түндүк жактагы 5000 ли
жерде жайгашкан», - деп эскерилет. Археолог, профессор Ю. Худяков, синолог Л.
Боровкова жана азыркы кыргыз тарыхчылары бул маалыматка таянышып,
кыргыздардын б.з.ч. I кылымдагы журту Чыгыш Тенир-Тоо аймагында болгондугун
далилдешүүдө. Бул журт азыркы Чыгыш Түркстандагы Манас, Кара-Шаар сыяктуу
шаарлардын түндүк тарабында, Боро-Хоро тоо кыркасынын түндүгүндө орун алган.
Байыркы түрк элдеринен хунндар, усундар, динлиндер кыргыздардын коӊшулары
катары эсептелген. Ошондон бери «кыргыз» атын жоготпой, биздин ата – бабаларыбыз
Борбордук Азия мейкиндигинде айдын салып, бирде оболоп көккө көтөрүлсө, бирде
чөптөн жапыз болуп турмуш мейкиндигинде жашап, өз тарыхын түзүп келгенин биз,
бүгүнкү урпактар, сыймыктануу менен билишибиз керек. «Тарыхы болбой эл болбойт,
тамыры болбой жер болбойт» дегендей, ар бир элдин өзүнө тийиштүү муундан-муунга
калган асыл тарыхы бар, биздин милдет - бизге калган тарыхый табылгаларды
аздектеп, тарыхый изилдөөлөрүбүзду колдон келишинче уланта бергенибиз парз.
Кытай булактарындагы «Жаӊы таннаама» китебинин 217 - оромуна көз чаптырсак,
биздин доорго чейинки I кылымдын чектериндеги кыргыздар жөнүндө кеӊири түшүнүк
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алабыз, анда эмесе, артка кайрылып, ата-бабабыздын басып өткөн жолу жөнүндө кытай
маалыматына үӊүлүп көрөлү.
«Байыркы Кыргыз мамлекетининин жергеси - Ыбыркөлдүн (Комулдун) батышы,
Кара-Шаардын түндүк жагы, Теӊир-Тоо (Ала-Тоо) өӊүрлөрүндөгү чөлкөмдөр. Алар
мурда Жу Ву, Же Гу деп да аталып келген. Тукумунда динлиндердин аралашма уругу
бар. Хондордун (хунндар) батыш тарабында турушат. Хондор ханзулардын (кытайлар)
багынган кол башчысы Ли Линди аларга он кол шад хан кылып, Вий Луйду
динлиндерге хан кылып жиберген. Кийин, Кутуйуш Теӊиркут кыргыздарга чабуул
жасаган. Ал кезде чыгыш жагы Теӊиркуттун ордосунан 7 миӊ чакырым алыста, түштүк
жагы Канкылга 5 миӊ чакырым келет болуучу. Ошого Кутуйушу ал жерди борбор
болуп турууга таштаган экен. Ошондуктан кийинки урпактар ээ болгон ал жер кыргыз
(жегу) аталып кетиптир. Андан бара-бара Хы Гу болуп айтылып өзгөрүптүр, кайра
Хыкыс деп да айтылат экен». Ошондо эли 100 миӊ, жетик жоокери 80 миӊ экен.
Уйгурлардын түндүк-батыш жагына чейин аралыгы 3 миӊ чакырым болуп, түштүк
жагы Түмөн тоосуна такалып турган. Жергеси жайдын күнү суу-солдуу болуп, кыштын
күнү кар көп жатат экен. Адамдары кабелтеӊ, жээрде чачтуу, ак жүздүү, көзү көк келет
экен да, кара чачтуулары нышалуу эмес деп каралат экен. Кара көздүүлөрү ошол Ли
Линдин тукумдарынан экен. Эрлери аз, ургаачылары көп болгон. Алар сөйкө
салынышат. Элдик каадасы ачык-айрым болот. Эрлеринде эрдемсингендери
билектерине гүл саймасын түшүруп алат. Ургаачылары эрге тийгенден кийин мойнуна
гүл сайгызып алат. Жылдын башын «баш ай» дешет. Үч айды бир мезгил деп эсептейт.
Он эки айбандын аты менен айтылган жыл санагы бар. Алып айтсак, 3-жылды
«Жолборс» деп атайт. Абасы суук, чоӊ дайраларынын жарымы муз тоӊот.
Эгиндеринен: сулу, таруу, буудайлар бар. Кол тегирмен менен ун тартышат. Чын куран
айында эгин эгишип, бештин айында (9-айда) түшүм алышат. Эгинден тамак-оокат
жасашат, ичимдик ачытышат. Мөмө, жашылча болбойт. Малынын ичинде жылкылары
абдан чоӊ болот, андан бөлөк төө, уй, кой сыяктуу малдары бар. …Карагайлары эӊ эле
бийик болот дейсиӊ, тим эле башына жаа тартса, жебе жетпейт. Кайыӊы эӊ эле көп
болот. Кендерден: алтын, темир, калай болот. Ар жолу жаан жааганда, ылакап кылып
айтышып - «темир табылат» - деп коюшат экен. Темирден курал-жарак жасаса эӊ эле
курч болот экен. Согушка жаа, жебе иштетишет. Дайыма түрктөргө сатып турушат
экен. Туусу бар. Бир чоӊ туу сайышат. Демейде туусу кызыл болот да, ар кайсы уруу
өздөрүнүн белгисин ага түшүрүп алышат. Кадыр-барктуу кишилери суусар, калтар
терисинен жасалган кийимдерди кийишет. Карапайым адамдары териден жасалган
кийимдерди кийишет да, баш кийим кийбей жүрүшөт. Ургаачылары торко, булум,
жибек кездемелерден кийим кийишет. Булардын бардыгы Кучар чөлкөмү (Аншы),
Бешбалык (Бейтин), араптардан алып келип сатылат. Эр кишинин (баш киши) ордосу
Көкмөн тоосунда, ордо жыгачтар менен калап коргон салынып, чоӊ ак өргөө ортосунда
тигилген болот. Аны «бодке» деп аташат экен. Калган мансаптарлар кичине
өргөөлөрдө турушат. Алым-салыкка суусар, булгун терилерин өткөрүшөт. Ар кайсы
уруулары эт жана кымызды аш-оокат кылышат. Анда жалгыз эр (башчы киши) гана бал
токоч жейт. Күү аспаптарынан: чоор, доолбос, сыбызгы, сурнай, барабандары болот.
Элдик оюндары: тоо, арыстан оюну, андан бөлөк, ат машы, аркан машы сыяктуулары
болот. Түлөө-тооп кыла турган суунун, өсүмдүктүн ээлери, пирлери болот. Кыз алуу
тоюнда калыӊдыкка кой, жылкы берет. Байлар жүздөп - миӊдеп төрт түлүк калыӊ
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бермей болот. Адам өлсө жерлигине коёрдо, ый-сыйытында бетин тытып-тилишпейт.
Сөөктү үч тегеренип өкүрүп ыйлашат. Өлүктү күйгүзүп, сөөгүн жыйып алып, бир
жылдан соӊ бейитине көмөт. Ошондон соӊ анан жоктоо ый-сыйнатын бүтүшөт.
Кышында үйлөрдө турушат. Үйдүн устун дарак кабыктары менен жабышат. Алардын
жазуусу, тили уйгурлардыкы менен окшош. Мыйзам-жосуну аябай бекем. Согуштан
коркуп качкандарын, элчиликти аткара албагандардын, мамлекет ишине ушак
аралаткандардын башы алынат. Баласы уурулук кылып башы кесилген болсо, башын
атасынын мойнуна асып коёт да, ал өлөр-өлгүчө анын мойнунда жүрөт. Кыргыз
түбүндө күчтүү мамлекет болгон». Кытай жазмаларында ушундай айтылат. «Түбү
түптүүдөн түӊүлбө», - дейт кыргыз. Кезегинде кыргыз падышалыгын, Эне-Сайда
кыргыз мамлекетин, Борбордук Азия чөлкөмдөрүн титиреткен Улуу Кыргыз дөөлөтүн
түзгөн биздин бабаларыбыздын руху биздин каныбызда. Демек келечекте Кыргыз
мамлекети улуу мамлекеттердин бири болоору шексиз.
(А. Дөөталиев. https://asilbekdotaliev.wordpress.com/).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Жогоруда берилген текстти көрсөтүлгөн белгилер боюнча анализдеӊиз.
Пикириӊизди топтогу студенттер менен талкуулаӊыз.
маалыматтуулуг
у

байланыштуулуг
у

маанилик
бүтүндүг
ү

жыйынтыктуулуг
у

бөлүнүүчүлүг
ү

2. Текстти подтема, абзацтарга бѳлүп, ар бирине тема коюп чыгыңыз.
3. Азыркы убактагы кыргыздар менен байыркы кыргыздарды салыштырыӊыз.
Окшоштуктары
Айырмачылыктары

1.
2.
3.
4.
5.

4. Берилген сүйлѳмдѳрдү тексттин маанисине карата толуктаңыз:
а) Байыркы Кыргыз мамлекетинин жергесинин жайгашкан жери….
б) Жыл санагы …
в) Эгинден …
г) Темирден …
д) Кытай жазмаларында …
е) Кыз алуу тоюнда …
ж) Туусу ….
з) …элчиликти аткара албагандардын,…
5. Тексттен алынган маалыматтар боюнча берилген таблицаны толтуруңуз:
Кыргыздар байыркы Кытай булактары боюнча:
Жайгашкан жери
Тили
Каада – салттары
Эркектердин улуттук кийимдери
Аялдардын улуттук кийимдери
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Элдик оюндары
Күү аспаптары
Мыйзам- жосуну
Алым-салыгы
Колдонгон аш-оокаттары
Сырткы келбеттери
Мыйзамдары

6. Башталган ойду улантыӊыз:
Биздин бабаларыбыздын руху - биздин каныбызда. Демек, келечекте Кыргыз
мамлекети улуу мамлекеттердин бири болоору…
7. Тексттеги айрым сөздөрдүн айтылышында зс – сс болуп өзгөрүлүшүн байкаңыз
жана берилген сөздөрдүн туура айтылышы менен жазылышын далилдеп
ажыратыңыз.
Сө[сс]үз, со[сс]о, жа[сс]а, кө[сс]ал.
8. Кеңеш Жусуповдун «Кыргыздар» деген китебинен үч бет тандап окуп, андагы
маалыматтуулук, байланыштуулук, маанилик бүтүмдүк, жыйынтыктуулук,
бөлүнүүчүлүгүнө көңүл буруп, оозеки талдап айтып бериңиз.
❖
«МАМЛЕКЕТТИК БЕЛГИЛЕР»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Берилген көп маанилүү сөздөрдүн (полисемдердин) маанилерине сүйлөм түзүӊүз.
Чоку, киши, баш, чыгыш, бел, этек, кулак, жүк, моюн, көз.
2. Омонимдердин (айтылышы окшош, маанилери башка сөздөр) маанилерин аныктап,
аларга сүйлөм түзүӊүз.
Ат (зат атооч, этиш), айры, жаздык, ойдуӊ, чоку, жай, аш, ал, тик, өт.
3. Тексттин темасы боюнча мазмунун болжолдуу аныктап, стилин белгилеӊиз.
Пикириӊизди аргументтеӊиз.
❖
1. Алгачкы желектер качан пайда болгон?
Желек (байрак) деген эмне? Бул кездемеден жасалган белги же символ. Ал мамлекеттин символу болуп саналат. Азыркы учурда жалаң эле мамлекеттин эмес, чоң
фирма, уюм, биримдиктердин да желек - символдору бар. Окумуштуулардын
изилдөөлөрү көрсөткөндөй, желектин идеясы миңдеген жылдар мурун байыркы аңчымергенчилердин жана жоокерлердин чөйрөсүндө пайда болгон. Алар өздөрүн достору
да, кастары да алыстан эле таанып, алардын же урушка, же жолугушууга даяр болушун
каалашкан. Ошондуктан биринчи желектер жаныбарлардын терисинен, же куштардын
канатынан жасалган экен.
Байыркы Египетте аскерлер бетинде куштун, айбандын же башка нерселердин
сүрөтү тартылган узун таяктарды алып жүрүшкөн. Кездемеден жасалган желектер
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алгач кытайлыктар менен индиялыктарда пайда болгон. Биздин заманга чейинки 1100
жылы эле кытайлыктардын кездемеден жасалган желектери болгону далилденет.
Орто кылымдардын ичинде желектер Европада да таркала баштаган. Эң эски
желек Даниянын желеги деп айтылат. Уламыштарга таянып, тарыхчылар- төрт чарчы
кездеменин үстүнө тартылган кызыл крест 1219 – жылы пайда болгон- дешет.
Жапониянын күн тартылган ак желеги да эски желектердин бири.
Кыргыз элинин ар бир уруусунун өзүнүн эни (тамга, белги) болуу менен, уруу,
уруктарды бири-биринен ажыратып таануу үчүн кызмат кылган. Ал эн тамгалар
малдардын бир урууга тиешелүү экенин да тастыктоо үчүн колдонулуп келет.
Уруулардын салтанаттуу окуяларда көтөрүлүүчү туу, желектеринин бетине ошол эн
тамгалар саймаланып түшүрүлчү.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгиси катары ХХ – ХХI кылымдардын
аралыгында эки мамлекеттик желек көтөрүлдү.
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын биринчи желеги 1952жылдын 22-декабрында бекитилген. Кызыл түстөгү жантык (горизонталдык) тик
бурчтуктун бетинде сол жак үстүнкү бурчунда алтын түстөгү беш бурчтуу жылдыз,
анын ылдыйраак жагында дыйкандар менен жумушчулардын биримдигинин символу –
орок менен балка тартылган. Кызыл желектин ортосунда жантыгынан жазыраак көк
түстөгү тилке, анын астында куушураак ак тилке, анын астында – кайрадан жазыраак
көк тилке жайгашкан. Түстөр кыргыз элинин ишенимдерине ылайык тандалган.
Андан кийинки желек – 1991- жылдын 31- августунда кыргыз элинин эгемендүү
өз алдынча мамлекет болуп жарыяланган убагынан кийин, 1992 – жылдын 3 –
мартында кабыл алынган. Бул желектин долбоорунун үстүндө: Эдиль Айдарбеков,
Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков сыяктуу
илимий кызматкерлер, сүрөтчүлөр, жана коомдук ишмерлерден турган топ иштеген.
Кыргыз Республикасынын желеги - кызыл түстөгү тик бурчтук түрүндө болуп, анын
ортосунда алтын түстөгү күндү элестеткен символ жайгашкан. Күндүн ортосундагы
белги – кыргыздын боз үйүнүн түндүгүн, түндүктүн айланасындагы кырк нур – бул
кырк уруу кыргызды жана Кыргызстандын көп улуттуу элинин ынтымагын
символдоштуруп чагылдырат.
2. Герб кантип пайда болгон?
Мамлекеттердин, шаарлардын, король династияларынын, белгилүү үйбүлөлөрдүн эмблемалары (грек тилинен – «рельефтик жасалга»), гербдери бар. Герб
поляк тилинде herb болуп өзгөргөн немис сөзү – «Erbe» - мурас. Орус тилине поляк
тилинен кирген. Андагы көрүнүштөр, жазуулар, гербдин өңү өткөн убактардагы анын
ээси жөнүндө маалымат берет.
Тарыхта айтылгандардын негизинде гербдер арабдардан алынып, анан Европага
крест жүрүштөрү (христиан динин жайылтуу максатында) убагында жайылган деп айта
алабыз. Ар бир мырзанын өз герби болгон. Согуш убагында жоокерлер гербдүү
желектин алдында чабуулга чыгышкан.
Көп кылымдар бою ак лилия гүлү эмблема катары колдонулган Бретандын
(Франция) гербинде кийин арс чычкандын сүрөтү болгон. Ал эми Австриянын
гербинде – бүркүт, Англиянын гербинде – леопард тартылган. Гербдердин тарыхын,
маанисин изилдеп, чечмелеген илим – геральдика деп аталат.
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Жогоруда айтылгандай, байыркы кыргыз элинде көптөгөн уруулардын эн
тамгалары ошол урууларды бири-биринен айырмалоочу белгилер катары азыркы
гербдердин кызматын аткарышкан.
Кыргыз элинин ХХ кылымда Советтер Союзунун курамында Кыргыз Советтик
Социалисттик Республикасы макамындагы жана суверендүү өз алдынча мамлекет
катарында таанылган учурундагы эки герби белгилүү. Кыргыз ССРинин герби 1937 –
жылдын 23-мартында кабыл алынган. Бул герб Москва полиграфиялык институтунун
доценти Оксана Трофимовна Павленко (1895-1991) тарабынан иштелип чыгуу менен,
бардык он беш республикалардын гербдеринин ичинен эӊ кооздорунун бири болуп
саналган.
Ал эми эгемендүү Кыргыз Республикасынын герби 1994 – жылдын 14 –
январында кабыл алынган. Бул гербдин авторлору: Асейин Абдраев жана Садырбек
Дубанаев.
3. Улуттук гимндерди ким ойлоп чыгарган?
Улуттук гимн – бул мамлекетке көрсөтүлгөн өзгөчө сый катары расмий
кырдаалдарда ырдалуучу же аткарылуучу патриоттук ыр. Улуттук гимндер жана
патриоттук ырлар адамдарды биримдикке үндөйт. Гимн деген сөз hymnos – мактоо ыры
(хвалебная песня) деген грек сөзүнөн келип чыккан. Байыркы гректерде ал кудайларды
мактап ырдалуучу ыр болгон. Көп учурда гимн элдик ыр катары белгилүү болуп, кийин
гана аларга патриоттук текст жазылчу. Гимн үчүн атайын азыраак гана обон жазылган.
Алардын ичинен эң атактуусу Германиянын гимни. Аны мурда Австрия үчүн улуу
композитор Франц Иосиф Гайдн жазган эле.Азыркы убакта бир канча гимндердин
обону бир болуп, алар сөздөрү менен гана айырмаланышат. Кээде согуш учурунда бири
–бирине каршы болгон армияларда аскер ыры катары бир эле ыр ырдалчу.
Британиянын «Кудайым, королеваны сактай көр» (1619-ж.) гимни Данияда,
Германияда, Россияда, Швейцарияда жана англис тилинде сүйлөгөн мамлекеттердин
бардыгында патриоттук ырлардын обону (мелодия) болуп калды.
Америка Кошмо Штаттарынын улуттук гимни 1812- жылдагы согуш учурунда
жазылган. Балтимордук адвокат Фрэнсис Скотт Кей согушта Мак Генри Фортуна
чабуул койгон британиялык кемеде эле. Ал түнү бою чабуулду карап олтуруп, таң
атканда Форттун үстүнөн желбиреген Американын желегин көргөндө, аябай
толкунданып ыр жаза баштайт. Шашканынан сөздөрүн конверттин аркасына
жазыптыр. Ал жазгандарына обон издей баштаганда, оюна «Асмандагы Анакреонго»
деген Англиянын эски ырынын обону түшөт. «Жылдыздуу желек» ошентип жаралган.
«Марсельеза» - Улуу Француз революциясынын убагында аскер ыры болгон
(1789-1815). 1795-жылдын июль айында Франциянын улуттук гимни болуп бекитилген.
Жапониянын улуттук гимни - дүйнөдөгү эң эски гимндердин бири. Гимн бул
өлкөдө IX кылымдан бери аткарылып келе жатат. Узакка созулуп аткарылуучу гимнгрек гимни. Ал 158 куплеттен турат.
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын гимни Советтер Союзунун
гимни 1944 – жылы бекитилгенден кийин чыгарылган. Бул жылга чейин СССРде
Париж коммунарларынын көтөрүлүшүнө арналган, пролетарлардын эл аралык ыры
«Интернационал» СССРдин гимни катары ырдалып келген.
Кыргыз ССРинин
гимнинин сөзүн кыргыз адабиятынын К.Маликов, Т. Сыдыкбеков, М. Токобаев,
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А.Токомбаев сыяктуу мыкты өкүлдөрү жазышкан, ал эми музыкасынын авторлору,
композиторлор В.А.Власов, А. Малдыбаев, В.Фере.
Эгемендүү Кыргыз Республикасынын гимни 1992 – жылдын 18 – декабрында
кабыл алынган. Алгач гимн 3 куплеттен жана кайырмадан турган, 2018 – жылдын
мартынан тартып, гимн экинчи куплетсиз аткарылып келет. Гимндин сөзүн акындар
Ж.Садыков жана Ш.Кулуев жазышкан, ал эми музыкасын композиторлор Н.Давлесов
жана К.Молдобасанов чыгарышкан.
(«Большая советская энциклопедиянын» маалыматтарынын негизинде).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Жогорудагы тексттин маалыматтуулугун аныктаӊыз. Ар бир бөлүктүн
маалыматтуулугу бирдейби?
2. Тексттин мазмунуна баа берип көрүӊүз. Баалоо критерийлерин өзүӊүз
белгилеӊиз.
3. Тексттин бөлүктөрү бири-бири менен кандайча байланышкан? Тилдик
каражаттарга анализ жүргүзүп көрүӊүз.
4. Берилген тексттин маанилик бүтүндүгү барбы? Аны эмнеден көрүүгө болот?
5. Тексттеги маалыматтардын жыйынтыктары барбы? Болсо, кандайча берилген,
маанилик- формалдык жактарына анализ жүргүзүӊүз.
6. Берилген үч бөлүктүү тексттерди дагы майдараак бөлүктөргө ажыратуу
мүмкүнбү? Түшүндүрүп бериӊиз.
7. Берилген сүйлөмдөрдү маанисине карата толуктаӊыз.
а) Көп өлкөлөр мамлекеттик символдорду тарых менен байланыштырып, ...
б) Байыркы убакта коомдун өнүгүү деӊгээлине жараша, ...
в) Эгерде мамлекеттер өздөрүн таанытууга аракет кылбаса, ...
г) Айрым учурда гимндердин музыкасы уккулуктуу болуу менен, ...
д) Адамдар көпчүлүк учурда түстөрдү окуялар менен байланыштырып, ...
8. Сөздөрдүн айтылышында (нб-мб) болуп өзгөрүлүшүн байкаңыз жана берилген
сөздөрдүн туура айтылышы менен жазылышын ажыратыңыз:
Көрү[мб]өс, тү[м б]ою, та[мб]а.
9. Мамлекеттик символдор тууралуу кошунаӊыз менен пикир алышыӊыз. Алган
маалыматтарыӊызды диалог түрүндө дептериӊизге жазыӊыз.
10. Эгерде сиздин теги-тукумуӊузду чагылдырган гербди түз десе, кандай жасайт
элеӊиз? Кагаз бетине түшүрүп, курбуларыӊызга анын ичиндеги символдор камтыган
маанилер тууралуу айтып бериӊиз.
❖
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ТЕКСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ
Тексттин түзүлүшү, же структурасы – бул окурман үчүн тексттин мазмунун тез
жана ыӊгайлуу түрдө кабылдоого мүмкүнчүлүк бере тургандай ырааттуулукта тексттин
маалыматтарынын жайгаштырылышы. Белгилеп кетүүчү нерсе – тексттин түзүлүшү ага
коюлган максат – милдеттерден көз каранды болуу менен салттык түрдө төмөнкүдөй
бөлүктөргө бөлүнөт:
• тексттин аталышы, же темасы (көӊүлдү өзүнө бура алгыдай, кызыктыра
алгыдай болушу керек; тандап алынган, же билим алып жаткан багыттын так
терминдерин колдонуу абзел. «Акылдуу» же «тереӊ» ойлуу аталыш, темадан
качыӊыз: а) учкул сөздөр көп учурда маанисин жоготуп коёт; б) сиз
билдирейин деген маани жалпыга маалым болбошу мүмкүн; в) идиомалар,
туруктуу сөз айкашы ар башкача кабыл алынышы мүмкүн. Тексттин аталышы
негизги ойду кыска, так бериши керек);
• киришүү (тексттеги көйгөй-маселелердин коюлушу);
• негизги бөлүк (көйгөй-маселелердин ачылышы жана чечилиши);
• жыйынтыктоо бөлүгү (тыянактар, кандайдыр бир иш-аракетти аткарууга
чакырык).
Тексттин жалпы темасынын бир бөлүгү микротема деп аталат. Тексттин
мазмунунун татаалдыгына жараша мындай микротемалар аз же көп болушу ыктымал.
Тексттин бир канча сүйлөмдөрү микротекстти ачып көрсөтөт. Микротекст –
бүтүн бир тексттин, же чыгарманын салыштырмалуу түрдө өз алдынча болуп
эсептелген структуралык-маанилик жана синтактикалык-тематикалык бирдиги. Көлөмү
боюнча бир сүйлөмдөн, же бир канча сүйлөмдөн да турушу мүмкүн. Ал сүйлөмдөрдүн
ичинен дайыма башка сүйлөмдөрдөн маанилүүрөөгү, тематикалуусу болот. Ошол
сүйлөм негизги ойду билдирүү менен, ал ачып көрсөткөн микротеманы да билдирет.
Тексттин планын түзүү – бул тексттен микротемаларды таап, аларды так жана кыскача
аныктоо. Демек, тексттин микротемалары – бул анын планынын пункттары. Бир канча
микротексттен турган жана аларды жалпы логикалык-мазмундук өз ара байланыш
аркылуу камтыган текст – макротекст деп аталат. Жалпы бир микротема аркылуу
бириктирилген тексттин бир бөлүгү – абзац деп аталат да, ар бир абзац жаӊы саптан
башталып жазылат.
Теманын ачылышы жана негизги ойдун өөрчүшү төмөнкүдөй ишке ашырылат: ар
бир кийинки сүйлөм өзүнөн мурдагы сүйлөмдө белгилүү болгон маалыматка жаӊы бир
нерселерди кошумчалайт. Тексттин ар бир сүйлөмүн эки бөлүккө бөлүүгө болот.
Биринчи сүйлөм өзүнөн мурдагы сүйлөмдүн кайсы бир бөлүгүн (сөз айкашы, сөз)
камтыйт же кайталайт. Сүйлөмдүн ушул бөлүгү – сүйлөмдүн белгилүү бөлүгү
(лингвистикада – «тема») деп аталат, ал эми ошол белгилүү бөлүккө тиркелген
билдирүү – жаӊы бөлүк деп аталат (лингвистикада – «рема»).
Текстти микротемаларга ажыратуу тартибине мисал келтирели.
В.А.СУХОМЛИНСКИЙ
«ЭНЕ ЖҮРѲГҮ»
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Бир эненин жалгыз уулу болуптур. Баралына жетип, ал эстен танарлык сулуу кызга
үйлѳнѳт. Бирок ошол кыздын жүрѳгү таш, мерез, ниети кара эле. Уулу келинчегин
үйүнѳ алып келген күндѳн баштап келини кайненесин жек кѳрѳ баштады. Күйѳѳсүнѳн
ал келин - менин жанымда апаң кѳрүнбѳсүн, – деп талап кылат. Уулу апасын тѳркү
бѳлмѳдѳн кире беришке кѳчүрүп, чоң бѳлмѳгѳ кирүүгѳ тыюу салат. Келинине бул дагы
кѳп кѳрүнүп, - үйдѳ апаңдын ѳзү түгүл жыты да калбасын, – дейт. Уулу апасын
малканага чыгарып таштайт. Апасы уулун капалантпайын деп түнкүсүн гана таза
абага чыга турган болот. Бир күнү сулуу келин алма багында эс алып жатып,
малканадан чыккан кайненесин кѳрѳ калат. Келин каарданып, күйѳѳсүнѳ чуркап келет
да: «Эгер менин сени менен үйүңдѳ калуумду кааласаң – апаңды ѳлтүрүп, жүрѳгүн
мага алып келип бер» - дейт. Кемпирдин уулунун бул сөздөргө жүрѳгү солк этип да
койгон жок, аялынын сулуулугу анын кѳзүн сокур кылып, акыл-эсин тумандатып,
сыйкырлап койгон эле. Уулу апасына келип: «Жүрү, дарыяга барып сууга түшүп
келели» - деп чакырат. Жолдо бара жатканда апасы ташка чалынып кетет. Аны
кѳргѳн уулу жинденип: «Кѳзүңдү карап баспайсыңбы, сенин айыңдан дарыяга кечке
чейин жетпейбиз го!» - дейт. Ошентип дарыяга жетип, сууга түшүп чыгышат. Уулу
байкоосуз турган апасын ѳлтүрүп, кѳѳдѳнүнѳн жүрѳгүн сууруп алат. Бир чоң
жалбыракка жүрѳктү ороп алып, сулуу жарын карай чуркайт. Эненин жүрѳгү
титиреп согуп барат. Уулу чуркап баратып, ташка чалынып, жыгылып кетет.
Колундагы эненин жүрѳгү ташка түшүп, канга боёлот. Ошондо каны куюлган эне
жүрѳгү: «Кагылайын уулум ай, абайласаң болмок. Тизең ооруп калган жокпу? Отуруп
эс алып, тизеңди алаканың менен жакшылап ушалап алчы?» - деп шыбырайт. Аны
уккан уулу энесинин жүрѳгүн бооруна кысып, ѳкүрүп-бакырып боздоп ыйлайт. Дүйнѳдѳ
аны апасынан башка эч ким чын жүрѳгүнѳн сүйбѳй турганын ошондо түшүнѳт.
Жүрѳктү алып кайра дарыяны кѳздѳй чуркайт. Муздай баштаган эненин жарылган
кѳѳдѳнүнѳ жүрѳктү кайра салып, апасынын денесине ысык жашын агызып боздойт.
Өз уулунун бактылуу болушун кѳрүүгѳ болгон каалоосу чексиз эле, ошондуктан эненин
жүрѳгү кайрадан кага баштап, эне ордунан үшкүрүп тура келет. Уулун кучактап,
бооруна кысат. Уулу баарын түшүнүп, караңгылыктан жарыкка чыккандай болот.
Эми ал аялын кѳргүсү келбей, анын чыныгы жүзүн тааныйт. Апасы уулу экѳѳ үйлѳрүнѳ
кайтышпайт, кол кармашып алыска жолго чыгышат. Экѳѳ тең ошентип баратышып,
эки аскага айланып калышат. Азыр да тоолорду карасаңыз, жетелешип бараткан эне
менен баланы кѳрѳ аласыз. Ар бир таңда күндүн биринчи нурлары ошол эки асканын
кырларына жарык берет... (Интернет булактарынан).
Бул тексттин мазмуну боюнча төмөнкүдөй микротемаларды ажыратып көрсөтүү
мүмкүн:
• Эненин жалгыз уулу.
• Келиндин сулуулугу.
• Келиндин ички дүйнөсү.
• Эненин жашоосу.
• Келиндин талабы.
• Эненин өлүмү.
• Эненин каалоосу.
• Уулунун өкүнүчү жана эненин тирилиши.
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• Эне менен уулунун биримдиги.
• Энелик сезимдин апофеозу (даңкталышы).
Бул микротемалар тексттин кеӊири планына окшош экендигин көрүүгө болот.
Ал эми лексикалык каражаттарды анализдөөдө бул текстте катышкан үч каарман
кандайча сүрөттөлөөрүн төмөнкүдөй таблица аркылуу көрсөтүү ыӊгайлуу:
Эне:
Уулу:
Келини
• Уулун
• ... Үйлѳнѳт.
• эстен танарлык
капалантпайын дейт.
• Апасын тышка кѳчүрүп
сулуу;
• ...ташка
салат.
• жүрѳгү таш,
чалынып кетет.
• ...тыюу салат.
мерез,
• Эненин жүрѳгү
• апасын
малканага
ниети кара;
титиреп согуп барат.
чыгарып таштайт.
• кайненесин жек
• ...эненин жүрѳгү
• жүрѳгү солк дебейт.
кѳрѳ
ташка түшүп, канга
• уулу жинденет…
баштайт.
боёлот.
• апасын ѳлтүрөт.
• ... талап кылат.
• Эне
жүрѳгү
• кѳѳдѳнүнѳн
жүрѳгүн
• ...каарданат.
шыбырайт...
сууруп алат.
• ...апаңдын
• Эненин каалоосу
• …жарын карай чуркайт.
жүрѳгүн
чексиз эле...
• …чалынып,
жыгылып
алып келип бер –
• эне
ордунан
кетет.
дейт.
үшкүрүп тура келет.
• …жүрѳгүн
бооруна
• сулуулугу менен
• Уулун кучактап,
кысып,
ѳкүрүп-бакырып сыйкырлап койгон.
бооруна кысат.
боздоп ыйлайт.
• …түшүнѳт.
• ...кайра чуркайт..
• ысык жашын агызып
боздойт.
• жарыкка
чыккандай
болот.
аялынын чыныгы жүзүн кѳрѳт.
Бул тексттин динамикасы этиштин кандай формалары менен ишке ашканын жана
каармандарга карата кандай эпитеттер, сүрөттөмөлөр колдонулганын таблица аркылуу
ачык көрүүгө болот жана текстти ар кандай стилдик талаптарга ылайык өз алдынча
өзгөртүп көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Тексттин алкагында бардык бирдиктер өз ара маани-мазмундук жактан да,
грамматикалык маанилер жактан да байланышат. Илимде белгиленгендей, фразалар
аралык байланыштар тексттик биримдикте чоӊ кызмат аткарышат. Аларды камсыз
кылуучу каражаттар:
1. Тематикалык байланышты камсыз кылуучу каражаттар: а) орун алмаштыруучу
сөздөр – ат атоочтор (адам - ал); тактоочтор (дүйшөмбү күнү - кечээ), синонимдер
(жай - шашпай); метонимия (айыл жашоочулары - айыл); метафоралар (коркок - коён,
шашпаган адам - ташбака); тектик-түрдүк байланыштар (гүлдөр - жоогазындар);
перифразалар (көмүр – кара алтын); жеке ат – жалпы ат (архитектор – Асан
Муратович); б) тил системасында сөздөр арасындагы мамиле-катыштар жана
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байланыштар: а) тематикалык (Ата Мекен – киндик кан тамган жер); сөз жасоочу
(текст - тексттик); антонимдер (күйүү - өчүү); в) лексикалык кайталоолор.
2. Грамматикалык байланышты камсыз кылуучу каражаттар: а) чак мааниси, же
убакыт алкактары (Жаз келди. Эриген кар туш тарапка ичке нуктарды салып, булак
болуп шылдырап акты, ж.б.). б) байламталар; в) анафоралар (б.а. поэзияда, прозада окшош тыбыштардын, муундардын кайталанышы); г) параллелизм (бала кезиӊде
билгенди – өмүр бою билесиӊ, бала кезиӊде билбегенди – өмүр бою билбейсиӊ); д)
карама - каршы коюу; е) суроолуу, илептүү сүйлөмдөр.
3. Логикалык байланышты камсыз кылуучу каражаттар: а) ойду билдирүүнүн
ырааттуулугу (келдим, көрдүм, жеӊдим); б) аталышы; в) киринди сөздөр
(биринчиден, ошентип, тактап айтканда); г) резюмелөөчү сөздөр (жыйынтыгында,
жалпылап айтканда); д) убакыттык, мейкиндиктик, заттык, баалоо маанисиндеги
сөздөр (1. 7 – ноябрдын караӊгы түнү Чоӊ-Таш айылын көздөй үстү чүмкөлгөн
машина жай келе жатты. 2. Фрунзеде жашоо кадимки агымы менен өтүп жатты, ж.б.).
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Жогоруда анализ үчүн берилген (В.А.Сухомлинский «Эне жүрөгү»)
тексттин фразалар аралык байланыштарына талдоо жүргүзүӊүз. Өз
мисалдарыӊызды келтирип, дептериӊизге жазыӊыз.
2. Тапшырма. Эмне үчүн дүйнөнүн көп элдеринин уламыштарынын, ж.б. оозеки
чыгармаларынын сюжети окшош? Пикириӊизди кыскача жазыӊыз.
3. Тапшырма. Эне тууралуу ар башка элдердин уламыштарын алып, окшош жана
айырмаланган жактарын белгилеӊиз, таблица түзүӊүз.
4. Тапшырма. Грамматикалык байланыш менен башка байланыштар өз ара кандай
катышта?
5. Тапшырма. Жогоруда берилген тексттердин негизги идеялары боюнча синквейн
түзүӊүз.
Синквейн түзүү
Француз тилинен «синквейн» - беш саптан турган, атайын эрежеге таянып жазылган
ыр – дегенди билдирет. Бул - эреже менен жаралуучу эркин чыгармачылык.
Синквейндин тартиби:
1. Биринчи сапта тема бир сөз менен (зат атооч) жазылат.
2. Экинчи сап – теманын эки сөз менен сүрөттөлүшү (эки сын атооч).
3. 3-сап – теманын алкагында кыймыл-аракетти 3 сөз менен сүрөттөө (этиштер).
4. 4-сап – 4 сөздөн турган фраза. Темага мамилени, тема боюнча жеке пикирди
билдирет.
5.
Акыркы сап – теманын маанисин эмоциялык-образдуу же философиялыкжалпылоочу деңгээлде билдирген бир сөз, же теманын бир синоними.
Ар бир адамдын пикирине байланыштуу, синквейндин мазмуну да ар башка болот.
Мисалы: 1. Достук; 2. Бекем, чыныгы; 3. Бириктирет, жардам берет, ѳстүрѳт.4.
Достукту түшүнбѳгѳн - дос боло албайт. 5. Күч (кубат), же - берилгендик, ж.б.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
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АБЗᾹЦ
(нем. Abzatz – «бөлүм», «тексттин бөлүгү») – бир негизги (адатта – бир эле жалгыз)
ойду талкуулаган өз ара байланышкан сүйлөмдөрдүн тобу. Абзац бир сүйлөмдөн же
он сүйлөмдөн турушу мүмкүн. Сүйлөмдөрдүн саны маанилүү эмес, бирок, оюн так
билдирүү үчүн жетиштүү болушу абзел. Абзацтын үч элементтен турган өзүнүн
структурасы бар: бардык абзацтар башкы сүйлөмдөн жана көмөктөшүүчү сүйлөмдөн
турат, ал эми кээ бир абзацтардын жыйынтыктоочу сүйлөмү да бар. Башкы сүйлөм
абзацтын негизги оюн билдирет. Ал абзацтын темасын атоо менен гана чектелбестен,
бул теманы бир абзацта толугу менен каралган спецификалык аспекттин рамкасында
чектейт. Спецификалык аспектти атаган башкы сүйлөмдүн бөлүгү контролдук ой деп
аталат. Мисалы:
Тема
контролдук ой
Бир базалык мааниге ээ болгон синоним сөздөр дайыма эле бирдей эмоциялык
көрүнүшкө ээ боло бербейт. Көмөкчү сүйлөмдөр теманы андан ары өнүктүрөт,
башкача айтканда, деталдуу маалыматты сунуштоо менен, башкы сүйлөмдү
бекемдейт же түшүндүрөт. Жогоруда берилген башкы сүйлөмдөргө ылайык көмөкчү
сүйлөмдөрдүн тизмесинен мисалдарды келтиребиз. Мисалы, «талыкпас» жана
«өжөр» деген сөздөр, адам алдына койгон максатына жетүүгө тырышкандыгын
билдирет. Бирок, ошол эле учурда «өжөр» деген сөз адамга катуураак тийиши
мүмкүн, ал эми «талыкпас» дегенде мактоо катары кабыл алынат. Так эле ушу
сыяктуу адам «арык» дегенден көрө «ичке», «карбалас» дегенден көрө «шамдагай»,
«сүйлөөк» дегенден көрө «сөзмөр» деген сөздү туура көрөт. Жыйынтыктоочу сүйлөм
абзацтагы акыркы сүйлөмдү билдирип, окуучуга маанилүү учурларын эстеп калууга
көмөктөшөт. Ошондуктан, сөздү тандаганда абдан кылдат мамиле кылуу керек,
анткени көптөгөн синонимдер өтмө мааниде колдонулат.
Ушуга байланыштуу, жазуучу үчүн да окуучу үчүн да башкы сүйлөм пайдалуу
навигациялык багыттоочу каражат болуп эсептелет. Жазуучуга кайсы маалыматты
киргизүү жана киргизбөө белгилүү болгондой эле, окуучуга дагы бул абзацты жакшы
түшүнүү үчүн, эмне жөнүндө сөз болору белгилүү болушу керек. Башкы сүйлөмдүн
маанилүү мүнөздөмөсү болуп анын абзацтын майда - чүйдөсүн эмес, андагы негизги
ойду бергендигинде. Мисалы, окуу курсунун аталышы. Ошондуктан, башкы
сүйлөмдү жазып жатканда өтө жалпы менен өтө майда-чүйдөнүн теӊ салмактуулугун
сактоо зарыл.
❖
«АТА МЕКЕН ТУУРАЛУУ УЛАМЫШ ЖАНА ИКАЯ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүӊүз. Алардын бирин тандап, 2 мүнөттүк
оозеки текст - монолог даярдаӊыз. Тексттин түзүлүшүнө
жана мазмунунун
ачылышына көӊүл буруӊуз. Түзгөн текстиӊизди топко өзүнүз каалаган интонация,
көркөмдүк менен айтып бериӊиз.
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•
•
•
•

Бөтөн жерде султан болгуча, өз элиӊе ултан бол.
Туулган жердин топурагы алтын.
Эли - журтуӊ болбосо, ай-күнүӊдөн не пайда.
Эл сагынбас эр болбос, үйүрүн сагынбас ат болбос.

2. Жогоруда берилген макалдар бүгүнкү күндө маанисин жоготтубу, же жокпу?
Далилдеӊиз.
3. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
• «Мекен» - дегенде менин оюма эң биринчи...
• Туулуп ѳскѳн жериңдин...
• Кыргыз элинин бай маданий мурастары...
• Ата Журтка болгон сагыныч...
4. «Тил», «бак», «сыр» деген сѳздѳрдүн кѳп маанилүү экенин далилдеп, ар бирине
үчтѳн сүйлѳм түзүңүз.

1.
Сулайман пайгамбар, жалпыга белгилүү болгондой, бардык эл, жанжаныбарлардын тилин билчү. Бир күнү ал куурай басып, эл аябай булгап салган жерди
тазалайын деп чечет. Сулайман пайгамбар ал жерди ѳрттѳй турган болуп, ошол жерде
жашаган макулук, курт-кумурсканын баарына: – «Тезинен кѳчүп кеткиле!» - деп
буйрук кылды. Кыбыраган жан калбай, баары качып кетишет, пайгамбар ал жерге от
жиберип, баары күйүп кетет. Бир убакта пайгамбар аянычтуу кыңылдаган үн угат.
Караса, ошол жерде чала күйгѳн жылан жатат.
- Сен эмне үчүн бул жерден кеткен жоксуң? Менин эскертүүмдү уккан
жоксуңбу? – деп сурайт пайгамбар.
- Мен сенин айткандарыңдын баарын уккам, бирок бул жерде менин жети
атамдан бери жашап ѳтүшкѳн. Анан мен кантип ѳз мекенимди таштайт элем? Кете
албай койдум, - деп жооп берет жылан.
2.
- Эмне ойлонуп калдың?
- Билесиңби, кайда жүрсѳң дагы баары бир туулуп-ѳскѳн жериңди кѳздѳй
тартып турат. Ѳзгѳчѳ кечкисин. Терезеге келип асманды карасаң – ал сага жат, сеники
эмес экенин түшүнѳсүң. Жүрѳгүң кысылып, кайра баарын артка кайрыганга мүмкүн
эмес экенин түшүнѳсүң.
- Сен ошон үчүн кайрылып келдиңби? Ѳзүңдүн асманыңа?
- Ошондой го... Мен Америкада жашагам, ал жакта баары функционалдуу. Бул
офистеги орундуктай, чыканак койгучу, дѳңгѳлѳгү бар, баары ыңгайлуу болсун үчүн
жасалган. А бирок кусалык... Спонтандык эчтеке жок, баары алдын ала жазылгандай
болуш керек, түшүнүп атасыңбы?
- Ийи...
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- ... Анан Англия... эми сен баарын билесиң го, мен ал жактан үйлѳнгѳм. И, мына
тынч, баары негизделген жерди таптым го деп ойлогом. Англиячы, ... ал жанагы оор
креслодой... Жанагы эменден жасалган, чыныгы булгаары капталган олпок орундуктар
–креслолор бар го, ошондой... Кылымдардан калган салттуу нерселер... Бирок кээде
ошол креслону алысыраак жылдырып таштап, жерге салынган, ичи жүн, калың курак
тѳшѳктѳргѳ сулап жатып калгың келет. Бирок, анткенге болбойт, ѳзүң билесиң....
Анткени комильфо эмес...
- Ооба, мунуң чын... Ал эми биздин Кыргызстаныбыз, биздин Мекенибиз, менин
оюмча, сен экѳѳбүз жакшы кѳргѳн, эски мектептин багындагы качандыр бир убакта
жасалган эски тактай отургучтай... Эски, эчактан бери сырдалбаган, бирок анын
бетинде экѳѳбүздүн аттарыбыз оюлуп жазылган. Кааласаң – отурасың, каалаган
убагыңда – жатып да алсаң болот. Мына ушундай, Мекен деген, менимче...
- Ооба, туура айтасың...
(Интернет маалыматтарынын негизинде).

II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Тексттердин ар бирине тема, аталыш таап, андан кийин эмне себептен андай
атаганыӊызды аргументтеп (жүйөлүү далил менен бекемдеп) бериӊиз.
2. Тексттердин мазмуну боюнча пландарды түзүңүз. Микротексттер менен
микротемалардын планга катышын аныктаӊыз.
3. Жогоруда берилген тексттерди салыштырып, ортосундагы айрымачылыктарын
белгилеӊиз: а) маалыматтуулугу; б) байланыштуулугу; в) маанилик бүтүндүгү;
г) жыйынтыктуулугу; д) микротексттерге бөлүнүүчүлүгү.
4. Бир-эки сүйлөмдү тандап, аларды «белгилүү маалымат» (тема), «жаӊы
маалымат» (рема) бөлүктөрүнө ажыратыӊыз. Жыйынтыгын түшүндүрүп
бериӊиз.
5. Берилген тексттерди окуп, андагы маалыматтардын канчалык деӊгээлде
чындыкка жакындыгы тууралуу пикириӊизди далилдеп айтып бериӊиз.
6. Берилген экинчи текстти биринчи жана үчүнчү жак менен сүрөттөп айтып
бериӊиз. (Мисалы, «мен чет өлкөдөн келдим», «...маектештердин бири чет
өлкөдөн келиптир», ж.б.).
❖
«КЫРГЫЗ» ЭТНОНИМИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Бир нерселерге ат берүү (номинациялоо) кандайча ишке ашырылат?
2. Кыргыз элиндеги - «Атына жараша - заты», орус элиндеги – «Адамга дайыма
«чочко» дей берсе, бир күнү коркулдай баштайт» - деген макалдарда жана
жазуучу А.Некрасовдун «Капитан Врунгелдин саякаты» чыгармасынан алынган:
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«Кемени кандай атасаӊ – ошондой сүзөт» - айтымында эмне жөнүндө айтылып
жатат? Сиз макулсузбу? Пикириӊизди аргументтеп айтып бериӊиз.
3. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) аныктаӊыз.
Эски, жыйынды, маани, алаамат, өкүмдар, эл, эс алуу, зор, чыйыр, байланышуу,
айтылуу, таандык.
4. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанидегилерин (антонимдерин) аныктаӊыз.
Жашыруун, жапыз, табуу, ири, душман, таанымал, отурукташкан, алгачкы, куруу,
каршылык көрсөтүү, таанымал.
1.
Кыргыз элинин келип чыгышы жѳнүндѳгү уламыштардын эң эскилеринин бири XVI кылымда жашаган Аксылык Сайф ад-Дин Ахсыкенди деген молдонун
«Тарыхтардын жыйындысы» деген маанини билдирген «Мажму ат-Товарих» аттуу
фарсы тилинде жазылган эмгегинде чагылдырылган. Анда «кырк уруу» деген сѳз
тууралуу айтылат. Өзгөндүн тоолорунда жашаган огуз урууларына айтылуу Санжар
султан кол салган имиш. Бул султан деле башка бир огуздардын бийлик эгеси болгон.
Бул алааматта кырк гана огуз тирүү калып, Коженттин жанындагы тоолорго барып баш
калкалаган Аксылык молдо Сайф ад-Дин ушул кырк огуздан («кырк гуз») кийинчерээк
кыргыздар келип чыккан деп эсептеген.
2.
Илгери-илгери Агбан - Ким (Абакан - Енисей дарыялары) дарыяларынын боюнда
кыргыз эли жашаган. Кыргыздар отурукташкан эл болуп, жер иштеткен экен. Арык
казышып, аштык сугарышчу экен. Азыркы кезде аларды «Кыргыз арыктары» деп
аташат. Илгери биздин жер моол (моңголдордун эскиче аталышы, хакасча) ханынын
колунда болуптур. Кыргыздар жебелерин, курал-жарактарын жашыруун даярдашып,
моолдор менен кагышып турушчу экен. Моӊолдор кыргыз элин күнөөлөп алыскы
Алтай жерине кубалаптыр. Палгандар кыштагынын жанындагы Кичи-Кыр деген
жердин ары жагында таш үйүлгөн жер бар, куугунда баратып, кыргыздар аскаташтарды майдалап, өргүп, Эстелик таш үйүп кетишиптир. Азыркыга чейин ошол
аскадагы үйүлгөн таштар «Кыргыз ташы» деп аталат. Бул жерде андан башка деле
мурастары калган. Палгандар айылынан алыс эмес, Балыктуу көлүнүн жанында
кыргыздардын бейити бар. Ал жерде кыргыздардын журту болуптур. Ошол бейиттин
жанынан өткөндөр ак чачып, ырым жасашат. Өөк суусунун боюнун аркы өйүзүндө
илгери жол болуптур, аны «Кыргыз жол» деп аташчу экен. Азыр ал жолдун нугу
билинбей калган. Ызык деген тоонун ары жагында талаадагы жапыз дөңдөрдү
«Кыргыз чокулары» деп аташат. Ал жерден азыркы кезге чейин кыргыз
жаргылчактарын, жебелерин таап жүрүшөт.
3.
«Кыргыз» деген этнонимдин, б. а. биздин элибиздин аталышынын пайда болушун
кээ бир санжырачылар жана тилчилер «кырылгыс» - «неистребимый» деген сѳз менен
байланыштырышат. Адамзат тарыхында кѳптѳгѳн аскер башы, башкаруучулар дүйнѳнү
басып алып, зор империя курууну максат кылгандары белгилүү. Алардын жасаган
27

жортуулдарынын натыйжасында миңдеген адамдар ѳлүп, гүлдѳгѳн шаарлар кыйрап,
илим-билим, маданият эстеликтери жок кылынган. Жүздѳгѳн эл мекенинен, тилинен,
маданиятынан ажырап, башка элдердин арасына сиңип жок болгон. Тарых
фактыларына ылайык, кыргыз эли гүлдѳгѳн ѳз мамлекетин – Кыргыз каганатын биздин
заманга чейинки доорлордо эле куруп, эч убакта душманга баш ийип, багынган эмес.
Элинин саны аз болсо да, ынтымагы, согуш иштерин мыкты билгендиги менен
душманга туруштук бере алган кыргыз элинин аты «кыргыс», «кырылгыс» деген
сѳздѳн келип чыккан деген ой бекеринен эмес. XII-XIII кылымдарда Чынгыз-хан, XIV
кылымда Темирлан басып алууга умтулган моголдор жалпы Борбордук Азияны
башкарып, Моголистан деп атап, бийлик жүргүзүп турганы менен, кыргыздарды эч
убакта баш ийдире алган эмес. Ошондуктан кыргыз элин Европа, Кытай тарыхчылары
ошол мезгилге таандык ѳз маалыматтарында «Моголистандын токой арстандары» деп
аташкан. Ал эми түрк тилдүү элдерде биздин эл - «душмандар канчалык жок кылууга
аракет кылса да кырылбаган, кырылгыс, кыргыс эл» - кыргыздар деген ат менен
таанымал болгон.
4.
Эл ичинде айтылган санжыралар боюнча, Кытайлар менен согушта кыргыз эли
кырылып, тукумкурут (геноцид) болуп, эч ким калбай каларында боюнда бар аялдарды
ѳлтүрбѳй калтыруу жѳнүндѳ Кытай императорунун буйругу чыгат. Ошондо аман
калган аялдар: «Биз кыргыс болдук, кырылгыс болдук» - деп ыйлап, сүйүнүшкѳн
дешет. «Кыргыс» сѳзү алгач эненин оозунан айтылып, кийин «кыргыз» деп ѳзгѳрүп
калыптыр.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Жогоруда берилген төрт кыска тексттердин ар бирине тема бериӊиз жана алардын
мазмунуна багыт берүүчү түйүндүү (негизги) сөздөрдү жазыӊыз.
1.

2.

3.

4.

2. Берилген маалыматтардын мазмуну боюнча пикириӊизди билдириӊиз. Төмөнкү
таблицаны колдонуп, маалыматтар менен макул болуӊуз, же аларды четке кагыӊыз.
Мен бул маалыматтарга
толугу менен кошулам,
анткени…
Мен
бул
берилген
маалыматтар
менен
макулмун, себеби…

Мен бул маалыматтарга
таптакыр кошула албайм,
анткени…
Мен
бул
берилген
маалыматтар менен макул
эмесмин, себеби…

Мен бул маалыматтарга
кошула да албайм, аларды
четке да кага албайм,
анткени…
Мен
бул
маалыматтар
боюнча оюм эки анжы,
ошондуктан …
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❖

ТЕКСТТИН ФУНКЦИЯЛЫК – МАЗМУНДУК ТИПТЕРИ
Тексттин жана кептин түзүлүшү жазып жаткан адам кандай максатты алдына
койгондугунан же сүйлөп жаткан адамдын кептин кандай максатта айтарынан көз
каранды. Мисалы, адам жаратылыштын жаз келгендеги ойгонуп, гүлдөй баштаганын,
же болбосо, коомдогу социалдык көйгөйлөрдүн келип чыгышын, өзүнүн башынан
өткөн күлкүлүү окуяларын бир түрдүү, окшош калып-түзүлүштө айтып же жазып бере
албайт. Албетте, автор жогоруда айтылган кырдаалдарда ар башка лексикалык
бирдиктер менен тексттик түзүлүштөрдү колдонору айкын.
Текст белгилүү бир коммуникативдик интенцияларды (ниет, тапшырма) ишке
ашырып, реалдаштырат. Тексттин жардамы менен адам: 1) билдирет, констатациялап,
тастыктайт (сүрөттөө); 2) баяндап, чагылдырат (баяндоо); 3) негиздейт, далилдейт,
четке кагат, ачыкка чыгарат (аргументтөө, акыл калчоо); 4) салыштырат, жалпылайт,
резюмелейт (аныктоо, түшүндүрүү); 5) өтүнөт, буйрук берет, бир нерсе кылууга
чакырат (нускама, инструктаж). Мына ошондуктан, тил илиминде тексттердин аткарган
кызмат-функцияларына жараша функциялык-мазмундук типтерин бөлүп көрсөтүшөт.
Бул типтер бир канча кылымдардын алкагында окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн
негизинде такталып, калыптануу менен, өздөрүнө гана таандык болгон ар кандай сөздүк
түзүмдөргө, ыкмаларга, схемаларга ээ болгон. Жалпысынан төмөнкү функциялыкмазмундук типтер: сүрөттөө, баяндоо жана акыл калчоо (орус тилинде: описание,
повествование, рассуждение; англис тилинде: description, narration, reasoning) болуп
бөлүнөт. Бул типтердин ар бири оозеки же жазуу түрүндөгү кептин максаты менен
мазмунуна жараша ажыратылып, өздөрүнө гана мүнөздүү типтүү лексикалык
бирдиктер жана грамматикалык каражаттар менен аныкталат. Арийне, кээ бир учурда
тексттерде көрсөтүлгөн типтердин каражаттарынын синтезделип, кошулуп
колдонулушу кезигет. Мындай учурда текстте басымдуураак болуп эсептелген
каражатка жараша типти тастыктоо мүмкүн. Мисалы, сүрөттөө элементтери бар акыл
калчоо, же баяндоо элементтери бар сүрөттөө, ж.б.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
ТЕКСТТИН ФУНКЦИЯЛЫК – МАЗМУНДУК ТИПТЕРИНИН
МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Текстти түзүү максаты

Тексттин мазмуну жана
формасы

Текстте колдонулган
типтүү
грамматикалык
каражаттар

Тексттин тиби: Сүрөттөө
1) Кептин объектисинин

1) Кептин объектиси тууралуу

Жөнөкөй жана татаал
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Текстти түзүү максаты

(өзөгүнүн)
элементтеринин
белгилерин, сапатын,
касиетин санап көрсөтүү.
2) Ал объектинин
объектилер тобуна,
классына тиешелүүлүгүн
көрсөтүү.
3) Объектинин колдонуу
багытына, анын кызмат
кылуу жолун, аймагын
көрсөтүү.

Тексттин мазмуну жана
формасы
жалпы тааныштыруу тексттин
башында же аягында берилет.
2) Тексттеги негизги нерселерди
деталдаштыруу ар бир деталдын
мазмундук маанилүүлүгүн эсепке
алуу менен жүргүзүлөт.
3) Тексттин өзүнчө бөлүктөрүнүн
(сүрөттөө
элементтеринин)
структура-түзүлүшү
жалпы
тексттин
структурасына
аналогиялуу, же окшош.
4) Салыштыруу, аналогия, карама
каршы
коюу
ыкмалары
колдонулат.
5) Текст оӊой кыскартылат.

Текстте колдонулган
типтүү
грамматикалык
каражаттар
сүйлөмдөр: а) түз орун
тартиптеги сөздөрү
бар;
б) атоочтук татаал
баяндоочтуу;
в) убакыттын бир
учуруна тиешелүү
этиштин формалары
бар;
г) учур-келер чактын
убакыт алкагына
тиешеси жок маанидеги
формалары;
д) аныктоо
маанисиндеги
мүнөздөмөлөрү бар
бирдиктер.

Тексттин тиби: Баяндоо
Окуя тууралуу анын
өөрчүп бара
жатканындагы жүрүшүн
көрсөтүү, негизги
(түйүндүү) фактыларды
бөлүү жана алардын өз
ара байланышын
көрсөтүү аркылуу
баяндоо.

Татаал, жөнөкөй
сүйлөмдөр: а) этиштик
1) Логикалык ырааттуулук
баяндоочтор; б) чак
сакталат. 2) Динамизм,
категориясы окуянын
окуялардын алмашуусу баса
убакыт алкагында
көрсөтүлөт.
алмашуусун
3) Композиция хронологиялашкан,
чагылдырат;
б.а. убакыт алкактарына
в) себеп-жыйынтык
байланыш.
жана шарттуулук
маанисин чагылдырат.
Тексттин тиби: Акыл калчоо

Заттардын жана
көрүнүштөрдүн маанимаӊызын изилдөө,
алардын өз ара
байланышын
негиздөө.

1) Текстте тезис (далилденүүчү
жобо), аргументтер (тезистин
тууралыгын негиздеген пикирлер),
демонстрация (далилдөө жолу)
камтылган. 2) Ой жорумдар, ой
бүтүмдөрү, түшүндүрмөлөр
пайдаланылат. 3) Айтымдардын
маанилик бөлүктөрү логикалык

Татаал жана жайылган
жөнөкөй сүйлөмдөр:
а) чакчыл жана
атоочтук түрмөктөрү
менен;
б) себеп, максат
багыныӊкы сүйлөмдөр;
в) этиштин 3 чактагы
30

Текстти түзүү максаты

Тексттин мазмуну жана
формасы
ырааттуулукта берилет.
4) Далилге тиешеси болбогон
нерселердин баары алынып
ташталат.

Текстте колдонулган
типтүү
грамматикалык
каражаттар
формалары;
г) кептик клишелер
(даяр, формула
түрүндөгү кептик
түрмөктөр)

1. Тапшырма. Өзүӊүз кыскача текст түзүп, анын мазмунун, түзүлүшүн жогоруда
көрсөтүлгөн типтердин сүрөттөмөлөрүнө ылайык өзгөртүӊүз. Алардын негизги
айырмачылыктарын тексттен белгилеп, анализдеӊиз.
2. Тапшырма. Тексттин типтериндеги басымдуулук кылган грамматикалык
каражаттарга анализ жүргүзүӊүз.

❖
«КЫРГЫЗДАР».
I. Текстке чейинки тапшырмалар.
1. Суроолорго жооп бериӊиз:
а) Кыргыз элинин байыркы тарыхы тууралуу эмне билесиз?
б) Кѳчмѳн элдерге кайсы элдер кирет?
в) Кыргыздар бир эле учурда кѳчмѳн, жарым кѳчмѳн, отурукташкан эл
болгонун кандай себептер менен түшүндүрүүгѳ болот деп ойлойсуз?
2. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Негизги, учуроо, чексиз, жогорулоо, ири, ат (зат атооч), белгилүү, муун, даярдык, эл,
жөнүндө, жапыз, жашыруун, бир кыйла.
3. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин таап, алар менен сүйлөм түзүӊүз.
Биринчи, эрте, баш, байыркы, күчтүү, алыскы, жоготуу, жогорулоо, жапыз,
майдалоо, биригүү, кийинки.
❖
Байыркы кыргыздар жөнүндөгү эң биринчи жана негизги маалыматтарды
кытайдын байыркы жазуу эстеликтери билдирет. Муну менен катар байыркы түрк,
кыргыз, араб жана перс жазуулары, ошондой эле XVIII кылымдан баштап, орус
тарыхчылары да кыргыздар жөнүндөгү маалыматты берген.
Ири тарыхчы, академик В.Бартольд: «Кыргыздар Орто Азиянын эң байыркы
элдеринин катарына кирет. Азыркы убакта Орто Азияда турган элдердин ичинен
кыргыздар сыяктуу аты тарыхта эрте учураган бир да эл жок болсо керек», - деп
жазган.
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Кыргыздар жөнүндөгү эң биринчи маалымат кытайдын улуу тарыхчысы Сыма
Цзяндын биздин эрага чейинки 99- жазган «Тарыхый каттар» деген китебинде
айтылган. Анда кыргыздар биздин эрага чейинки экинчи кылымда эле Гегүнь (кыргыз)
империясына бириккен, Сибирдеги Енисейдин баш жагында жайгашкан эл деп
баяндалат.
Тарыхта кыргыздар IX-X кылымдын ортосунда ири мамлекет болуп тургандыгы
айтылат. Ушул мезгилде кыргыздардын маданияты бир кыйла жогорулайт. Бул учурда
алардын соода-сатыгы күчтүү болуп, өздөрүнүн жазуусу болгон. Академик Бартольд
кыргыздардын IX-Х кылымдын ортосундагы учурун «Кыргыздардын мамлекеттик улуу
доору» деп атайт.
Кыргыз эли - дүйнөлүк тарыхта аты аталган түрк элдеринин эӊ
байыркыларынан. Мына ошо тарых барактарына көз чаптырсак, кыргыздар улуу
хандык катары чексиз бийлик жүргүзүп, даӊкы далай элге угулуп, нечен кылым ошол
улуу хандыгын жоготпой келген. Ооба, ошол тарых барактарында ар бир доордун
баяны менен катар, ал доордогу белгилүү инсандардын ысымдары да жазылып калган.
Ал адамдар өздөрүнүн өлбөс-өчпөс эрдиктери, эмгектери менен элге таанылып,
муундан-муунга даӊазаланып айтылып келет.
Илгери-илгери Агбан – Ким (Абакан – Енисей дарыялары) дарыяларынын
боюнда кыргыз эли жашаган. Кыргыздар отурукташкан эл болуп, жер иштеткен экен.
Арык казышып, аштык сугарышчу экен. Азыркы кезде аларды «Кыргыз арыктары» деп
аташат. Илгери биздин жер моол (моңголдордун эскиче аталышы, хакасча) ханынын
колунда болуптур. Кыргыздар жебелерин, курал-жарактарын жашыруун даярдашып,
моолдор менен кагышып турушчу экен. Моӊолдор кыргыз элин күнөөлөп алыскы
Алтай жерине кубалаптыр. Палгандар кыштагынын жанындагы Кичи-Кыр деген
жердин ары жагында таш үйүлгөн жер бар, куугунда баратып, кыргыздар аскаташтарды майдалап, өргүп, Эстелик таш үйүп кетишиптир. Азыркыга чейин ошол
аскадагы үйүлгөн таштар «Кыргыз ташы» деп аталат. Бул жерде андан башка деле
мурастары калган. Палгандар айылынан алыс эмес, Балыктуу көлүнүн жанында
кыргыздардын бейити бар. Ал жерде кыргыздардын журту болуптур. Ошол бейиттин
жанынан өткөндөр ак чачып, ырым жасашат. Өөк суусунун боюнун аркы өйүзүндө
илгери жол болуптур, аны «Кыргыз жол» деп аташчу экен. Азыр ал жолдун нугу
билинбей калган. Ызык деген тоонун ары жагында талаадагы жапыз дөңдөрдү
«Кыргыз чокулары» деп аташат. Ал жерден азыркы кезге чейин кыргыз
жаргылчактарын, жебелерин таап жүрүшөт. (М.Төлөмүшев).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар
1. Текстти бөлүктөргө ажыратуу мүмкүнбү, жана ал бөлүктөрдүн арасында кандай
логикалык байланыш болушу мүмкүн? Кайсы сүйлөмдөн жаӊы абзац башталат? Аны
кыйгач сызык менен (/) белгилеӊиз.
2. Текстти түзүлүшү боюнча ажыратыӊыз: киришүү, негизги бөлүк, жыйынтык.
3. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз:
баяндоо

сүрөттөө

акыл калчоо
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Сүйлѳмдѳрдү тексттин мазмуну боюнча толуктаңыз.
а) Кытайдын байыркы жазуу эстеликтери ...
б) Кытайлардан башка кыргыздар жөнүндөгү маалыматты ...
в) Кыргыздар сыяктуу аты тарыхта эрте учураган бир да эл ...
г) Кытайдын улуу тарыхчысы Сыма Цзян...
д) «Кыргыздардын улуу мамлекеттик доору» деп ...
е) Огуз Хан биринчилерден болуп Азия калктарына ... ...
ж) Кыргыз эли ... ... эзелтеден аты аталган түрк элдеринин ... ...
з) ... .... «Кыргыз арыктары» бар.
и) ... кыргыздарды Алтай жерине кубалаптыр.
к) ... кыргыз жаргылчактарын, жебелерин таап жүрүшөт.
5. Ой бѳлүшѳлү?
а) Эмне үчүн азыркы убакта кѳп элдерде тарыхты бурмалоо күч алууда?
б) Тарыхты ѳзгѳртүүгѳ болобу? Эмне үчүн?
в) Улутчулдук принциптердин азыркы учурдагы кызмат-функциялары.
г) Улутчулдук деген эмне? Бул оң сапатпы, же терс сапатпы?
д) Мекенчилдик деген эмне?
6. «Менин кичи мекеним» темасында үч типтеги (баяндоо, сүрөттөө, акыл калчоо)
кыскача текст түзүӊүз.
4.

❖

ТЕКСТТИН ФУНКЦИЯЛЫК-СТИЛДИК БӨЛҮНҮШҮ
Лингвистикадагы
эӊ
маанилүү
типология
болуп
функциялык-стилдик
классификация эсептелет. Ал тексттердин мазмундук жана формалык-тилдик
касиеттерин жалпылоо менен карайт. Ар бир текст функциялык өзүнчө стилдин
белгилерин алып жүрөт.
Функциялык стиль – бул адабий тилдин баарлашууда белгилүү бир кызматфункция аткарган түрү, ошондуктан стилдер функциялык деп аталат. Стилдер беш
функция аткарат, мунун негизинде беш функциялык стилди ажыратып алуу мүмкүн:
сүйлөшүү, илимий, расмий-иштиктүү, публицистикалык, көркөм стилдери.
Функциялык стилдер тилдин стилдик жактан ийкемдүүлүгүн, анын ар түрдүүлүгүн
ачыктоону шарттайт. Стилдердин талаптарын аткаруу менен татаал илимий ойду,
философиялык акылмандыкты, так мыйзамды, элдин көп кырдуу жашоосун тил
аркылуу чагылдыра билүү мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Функциялык стилдерге үч өзгөчөлүк мүнөздүү:
1) ар бир функциялык стиль коомдук жашоонун белгилүү бир жагын чагылдыруу
менен өзүнө тиешелүү темалардын алкагына ээ.
2) Ар бир функциялык стиль пикир алышуунун белгилүү шарт, кырдаалдары
менен мүнөздөлөт (расмий, расмий эмес, эркин, ж.б.).
3) Ар бир стилдин жалпы багыты, кептик милдеттери бар.
Муну менен катар ар бир стилде өзүнө гана тиешелүү, мүнөздүү болгон сөздөр менен
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айтымдар колдонулат. Терминдердин көптүгү, атайын лексиканын, клишелердин
колдонулушу - илимий стилдин өзгөчөлүгү болуп саналат. Сүйлөшүү стилинде оозеки
кепке тиешелүү сөздөр, айтымдар пайдаланылат. Көркөм стиль болсо образдуу,
эмоциялуу сөздөргө бай, ал эми публицистикалык стилде коомдук-саясый терминдер
өтө көп кездешет. Бирок, ар бир стилдеги лексикалык бирдиктердин – сөздөрдүн,
айтымдардын басымдуу бөлүгүн, негизги массасын нейтралдык, стилдер аралык
сөздөр түзөрүн эстен чыгарбоо зарыл. Окумуштуулар белгилегендей, стилдер аралык
лексика – адабий тилдин биримдигин сактоочу негизги шарт, анткени ал жалпы
адабияттык болуп эсептелүү менен, ал бардык функциялык стилдерди бириктирип,
алардын атайын тармакта гана түшүнүктүү болуп, жалпы тил ээлерине түшүнүксүз
болуп кетишине жол бербейт.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Топдагылар үч топко бѳлүнүп «Кыргызстандын жаратылышы» деген
темада илимий, публицистикалык, кѳркѳм стилде тексттерди даярдап, стилдердин бири
– биринен айырмачылыктарын белгилеңиздер.
2. Тапшырма. Кошунаңыз менен «Табиятка аяр мамиле кылуу» деген темада оозеки
кепке тиешелүү сѳздѳрдү жана айтымдарды пайдаланып сүйлѳшүңүз.

❖
«КЫРГЫЗСТАН – ТООЛОРДУН ӨЛКӨСҮ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин (антонимдик жуптарын) таап,
алар менен сүйлөм түзүӊүз.
Төмөн, тереӊ, жалган, түндүк, ири, кеӊ, бийик, оолактоо, татаал, ойдуӊ.
2. Төмөндөгү сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп, айырмачылыктары тууралуу
айтып бериӊиз.
Эсептейт, эсептелет; айтат, айтылат; аткарабыз, аткарылат; белгилейт,
белгиленет.
Кыргызстан – бийик тоолуу кереметтүү өлкө. Ал Орто-Азиянын түндүкчыгышында жайгашып, Тянь-Шань менен Памир, Алайдын маанилүү бөлүгүн ээлейт.
Республиканын аянты эки жүз миң чарчы километр, анын токсон төрт пайызын тоолор
ээлеп турат. Сексенден ашык ири тоо кыркалары Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт.
Алар терең ойдуңдар менен айкалышып, өлкөнүн климатын кескин континенталдык
кылышат. өлкөнүн бир дагы жеринде деңиз деңгээлинен беш жүз метрден төмөн
жайгашкан жер жок. Кыргызстанда бийиктиги жети миӊ метрге жакын жана андан
бийик жети чоку жайгашкан.
Жеӊиш чокусу – Кыргызстандагы эӊ бийик чоку, ал Тянь-Шань тоо кыркасында,
кыргыз-кытай чек арасына жакын, Ысык-Көлдүн чыгышында жайгашкан. Бийиктиги деӊиз деӊгээлинен 7439 метр бийик (Эверест, же Джомолунгманын бийиктиги – 8848
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м). 1956 - жылга чейин Жеӊиш чокусун эч ким багындыра алган эмес. Чокуну
багынткан кишиге «Ак илбирс» наамы берилет.
В.И.Ленин атындагы чоку - Чоӊ-Алай тоо кыркасында Кыргызстан менен
Тажикистандын ортосунда жайгашкан. Бийиктиги - деӊиз деӊгээлинен 7134 метр
бийик. Бул чоку 1928-жылы багындырылган.
Хан-Теӊир чокусу (Көк-Теӊир) Тянь - Шань (Теӊир-Тоо) тоо кыркасында
Кыргызстан, Казакстан жана Кытайдын чек арасында жайгашкан. Бийиктиги - деӊиз
деӊгээлинен 7010 метр бийиктикте. Бул чокулардан башка Кыргызстандын аймагында
бийиктиги 7000 метрге жакын, бирок ошого карабастан шарттарынын татаалдыгы
боюнча альпинисттер тарабынан «жети миӊдиктер» категориясына кирген дагы төрт
чоку жайгашкан. Алар: Борбордук Тянь-Шандагы Муз-Тоо тоо кыркасындагы
«Аскерий топографтар чокусу» (6873 м.), Эӊилчек мөӊгүсүндөгү «Достук» чокусу
(6800 м), «Чатыр» чокусу (6700 м.) жана В.П.Чапаев чокусу (6371 м.).
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Тексттин деталдуу планын түзүӊүз.
2. Тексттин композициялык жалпы структурасын аныктаӊыз (киришүү, негизги
бөлүк, жыйынтык), бөлүктөрдүн арасындагы байланыштардын түрлөрү
тууралуу айтып бериӊиз.
3. Текстти абзацтарга ажыратыӊыз. Кайсы сүйлөмдөрдө абзацтардын негизги
идеялары чагылдырылат? Ошол сүйлөм аркылуу идея кандайча өөрчүй
тургандыгы тууралуу болжолдоо мүмкүнбү?
4. Ой бѳлүшѳлү?
а) Эмне себептен адамдар өз коопсуздуктарын эсепке албастан, бийик
чокуларды багындырууга умтулушат?
б) Кыргыздар эмненин негизинде табияттын кубулуш жана көрүнүштөрүн
адамдын дене мүчөлөрү аркылуу атап түшүндүргөнгө аракет кылышкан?
Мисалы, күндүн көзү, тоонун чокусу, бети, бели, ж.б.
5. Жогоруда берилген тексттин стилдик тиешелүүлүгүн аныктаӊыз. Кандай ыкмалар
менен анын стилин өзгөртүүгө мүмкүн болорун мисалдар менен далилдеӊиз.
6. Ырды көркөм окуӊуз. Автордун идеясын аныктап, ал боюнча өзүӊүздүн
пикириӊизди айтып бериӊиз.
«Менин жерим»
Элден угуп караганда картадан
Кыргыздардан казактардын жери кең.
Ойлой келсем, ага макул эмесмин
Өз жеримди өлчөп берем эми мен.
Түркүк болуп түшүрбөстөн көгүмдү
Толгон тоолор ээлеп жатат жеримди.
Чокусуна чыгып көрсөң, кол сунуп
Алам дээрсиң же жылдызды же Күндү.
Ошол тоолор ата-бабам курган мүлк,
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Ошол тоолор, чоң энекем жыйган жүк.
Моюн сунбай бороондордун дөөсүнө
Кылым бою кыйшайбастан турган тик,
Чындыгында кыргыздардын жери кең
Казактарга калп болбосмун эми мен.
Тоолорумду жазып, жайып жиберсем
Ашып түшөр Азиянын теңинен.
(Байдылда Сарногоев).

❖
«КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТАРЫХЫЙ ЖЕРЛЕР»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Тексттен туруктуу сөз айкаштарын таап, маанилерин түшүндүрүӊүз. Мисалы:
суук көздөн жашыруу – ниети бузук адамдарга билгизбөө.
2. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде
толуктаӊыз.
а) Элдин башынан өткөн кандайдыр бир окуяларды чагылдырып, ...
б) Адам баласы ар кандай эстеликтерди тургузуу менен, ...
в) Тарыхчылар, археологдордун жардамы менен артефактылар табылмайынча, ...
г) Айрым тарыхый эстеликтер элдин эскерүүлөрүнүн жана сый-урматынын
негизинде гана тургузулуп, ...
д) Тарыхый окуяларга байланышкан айрым жерлерде артефактылардын
табылбаганына карабастан, …
3. Тексттин мазмуну боюнча берилген сөздѳрдүн синонимдерин жазыңыз.
Ыйык, кол башчы, кордогон, жашыруу, эр азамат, бычакка сап, кѳздүн жоосун алган,
шѳкѳттѳлгѳн.
❖
Ала-Тоо койнундагы төгөрөктүн төрт бурчуна белгилүү ыйык эстеликтердин
бири - бабабыз Манастын күмбөзү. Бул жер - бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанган, эл
туу туткан ыйык жер. Ал Талас шаарынын жанында, Кең-Кол суусунун боюнда
жайгашкан.
Жоокерчилик заманда кол башчылардын, хандардын сөөгүн жан адамга
көрсөтпөй аздектеп көмүү салты болгон. Эпосто айтылгандай, эгер Манас баатырдын
денесин душмандар кокусунан таап, кордогон болсо, кыргыз элинен бычакка сап болор
эр азамат төрөлмөк эмес, ошондуктан, сөөктү суук көздөн жашыруу максатында
Каныкей апабыз Эчкили-Тоого жашырып, ал эми Кеӊ-Колго болсо, азыркы эстеликти
тургуздурган. Тарыхчылар бул эстелик ошол аймакта XIV кылымда жашаган төбөлдүн
кызы Кенизек Хатундун күмбөзү катары аталып калган деп божомолдошот.
Манастын күмбөзүнүн жанында азыркы күндө ата-бабаларыбыздын өткөн
доордогу тарыхын чагылдырган этнографиялык музей курулган.
Күмбөз бышкан кыштан салынып, пирамида түрүндөгү төрт бурчтуктун үстүнө
орнотулган «К» тамгасы сыяктуу чатыры бар. Сырты адамдын көз жоосун алган оймо36

чиймелер менен асемделген. «Манас» эпосунда бул күмбөздүн салынышы тууралуу
укмуштуудай зор эргүү менен баяндаган бөлүм бар.
Кыргыз элинин байыркы тарыхынан кабар берип турган бул күмбөздү азыркы
жаштар да, тарыхты аӊдай билген ар бир жаран да көздүн карегиндей сактап,
келечектеги урпактарга мурас кылууну тилек кылышат.
Караханийлердин доорундагы байыркы көчмөн элдердин борбор шаарынан
сакталып калган архитектуралык эстелик - мунара. Мунара Чүй өрөөнүндөгү азыркы
Токмок шаарынын жанынан орун алган ХI кылымдагы Баласагын шаарынын калдыгы
болуп саналат. Мунаранын бийиктиги 24 метр, кезинде андан да бийик болуп – 40
метрден ашкан. Мунара мусулмандарга намаз окуу убактысын билдириш үчүн азан
чакырууга ылайыкташтырылып салынган. Убагында мунарага жанаша салынган мечит
болуп, тегерегинде башка дагы көптөгөн курулуштардын орун алгандыгын андагы
уранды - калдыктар далилдеп турат. ХIII - ХIV кылымдардагы өтө чоң зилзаланын
кесепетинен Баласагын шаары талкаланып жок болгон. Ошол доордон бизге эстелик
болуп – Бурана мунарасы гана сакталып калган. Анын сырты оймо-чийме менен
шөкөттөлгөн, ичинде төбөсүнө карай буралып чыгуучу тепкичтери бар. Жоокерчилик
заманда мунара кароол карай турган жай катары да кызмат кылган.
Кыргыз жергесинин дагы бир атактуу сыймыгы - Сулайман-Тоо ордолуу Ош
жергесинде жайгашкан, ал жер каймактаган мезгилден бери ыйык эсептелип, адамдар
ага сыйынып келишкен. Анын аты көптөгөн уламыштарда Сулайман пайгамбардын
жашоосу менен байланыштуу айтылат. Ал уламыштарга ылайык, бир кезде Сулайман
пайгамбар ушул тоодо жашап, жер жүзүндөгү жан - жаныбарларга бийлик жүргүзүп
турганы баяндалат.
Сулайман-Тоодогу укмуштуудай көз тайгылткан кооз сүрөттөр тартылган
үңкүрлөр байыркы замандардан эле бул жер адамдардын сүйүктүү жайы болгондугун
айгинелеп турат. Дүйнө кереметтеринин бири – Индиядагы Тадж-Махал эстелигин
курдурган Жахан шахтын бабаларынан калган эстелик болуп эсептелген, ХIV кылымда
Фергана өрөөнүнүн башкаруучусу Бабурдун аты менен байланышкан хужра (чакан ак
там) да Сулайман – Тоонун үстүндө жайгашкан. Кийин Совет доорунда ал хужра
бузулуп, азыркы күндө кайра калыбына келтирилген.
Бүгүнкү күндө да Сулайман-Тоо сырдуулугу жана «ыйык жер» деп эсептелгени
менен элди өзүнө Мекке сыяктуу тартып турат.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Жогорудагы текстти окуп чыгып, тексттин: байланыштуулук; маанилик бүтүндүк;
жыйынтыктуулук принциптеринин кайсынысы бузулганын табыӊыз. Фразалар аралык
байланыштарды анализдеп, кетирилген каталарды бөлүп көрсөтүӊүз. Аларды оӊдоп, өз
пикириӊизди аргументтеӊиз.
2. Текстти абзацтарга ажыратыӊыз, негизги сүйлөмдү бөлүп көрсөтүӊүз. Абзацтагы
негизги ойду аныктаӊыз.
3. Кандай логикалык байланыш бузулган?
4. Тексттин структурасы кандайча түзүлгөн, анализ бериӊиз.
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5. Тексттеги сейрек колдонулган сөздөрдү (тарыхый сөздөрдү) таап, алардын маанисин,
аз колдонулганынын себебин айтып бериӊиз.
6. Ой бөлүшөлү?
а) Азыркы учурда тарыхый эстеликтерге казууларды жүргүзүүнүн кесепети
тууралуу көп мистикалык окуяларды айтып жүрүшөт. Бул тууралуу сиздин пикириӊиз.
б) Эмне себептен көп элдерде бири-бирине окшош жана бир тарыхый инсанга
байланышкан уламыштар бар?
в) Кыргыз элинде айтылган: «Атыӊ чыкпаса – жер өрттө» - деген айтымды кандай
түшүнөсүз? Бул айтымдын байыркы убакта атын тарыхта калтыруу максатында
Артемиданын храмын өрттөгөн Геростратка тиешеси барбы, сиздин пикириӊиз.

АННОТА́ЦИЯ
(лат. annotatio - «эскертүү») – китептин, кол жазманын, монографиянын, макаланын
автордун ою кошулбаган, кыскартылып берилген мазмуну.
Аннотацияны кантип жазуу керек?
Аннотация чагылдырылуучу негизги чыгарманын мазмунуна жараша ар кандай
максатта жазылат. Мисалы, көркөм чыгарманын аннотациясы окурманды кызыктырып,
«интригалоо» үчүн жазылса, илимий эмгектин аннотациясында белгилүү сферада
алектенип, иш алып барган адамдарга бул эмгекте алынган тыянактар канчалык
деӊгээлде жаӊы, «пайдалуу» жана кызык болору так айтылат, бирок, автор тарабынан
жетишилген ийгилик апыртылбашы өтө зарыл.
1. Аннотацияны көптөгөн адамдар ойлогондой, иштин акыркы стадиясында эмес, эӊ
баштапкы стадиясында жазуу зарыл, анткени ал: а) тексттин структурасын пландоого
жардам берет; б) аннотация иштин киришүү бөлүгүн түзүү менен иштин негизги
бөлүгүндө ойду логикалуу, ырааттуу, так уюштурууга өбөлгө түзөт. Демек, аннотация
биринчи жазылат да, эӊ аягында текшерилип, редакцияланат.
2. Аннотациянын ар бир сүйлөмүндө негизги, же түйүндүү сөздөрдүн болушу максатка
ылайык, анткени сиздин ишиӊиз интернетке жарыяланып, башкалар тарабынан окулуп,
колдонулушу үчүн ал негизги сөздөр «ачкыч» катары кызмат кылат.
3. Аннотациянын көлөмү атайын талаптарда белгиленет (илимий жыйнактын,
басылманын, ж.б. талаптары).
4. Жалпы талаптар боюнча аннотацияда автордун атынан эч кандай маалымат
айтылбайт, бардык сүйлөмдөрдө этиштин «аркылуу мамилесинин» каражаттары
болушу шарт: билдирилет, айтылат, көрсөтүлөт, тастыкталат, анализге алынат,
чагылдырылат, ажыратылат, ж.б.у.с.
Мисалы, аннотациянын көлөмү – 175 – 300 сөз болуп, 1-2 абзацтан турат дейли. Анда:
1) сиздин ишиӊизге жакын, ага чейинки мурдагы изилдөөлөр тууралуу (50 сөзгө
чейин); 2) сиздин теориялык позицияӊыз жана интеллектуалдык өӊүтүӊүз (40 сөздөн
кем эмес); 3) сиздин метод-усулдарыӊыз жана маалымат булактары (40 сөздөн 120
чейин – методологиялык жаӊылык деӊгээлине жараша); 4) негизги жыйынтыктар
(жетишерлик деӊгээлде); 5) сиздин ишиӊиздин белгиленген багытка салымы жана анын
оригиналдуулугу (ишиӊизди өтө мактап, апыртпаӊыз, бирок кызыктыруу зарыл)
(минимум - 30 сөз). 6) эгер керек болсо, талап боюнча – иштин структурасы тууралуу
маалымат (максимум 10-15 сөз).
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Өзүӊүздүн аннотацияӊызды текшерип көрүӊүз: илимий мазмуну, стилистикалык
сабаттуулугу (кайталамалар жок экенине ынануу шарт: бул макалада автор максат
кылат, бул макаланын экинчи бөлүгүндө, ж.б.), интернетте окшош эмгектин жоктугу,
ж.б.
7. Жогорудагы Кыргызстан тууралуу тексттердин бирөөсүн тандап, аннотация
жазыӊыз. Түзүлгөн аннотацияны анализдеӊиз: 1) текстте так структура барбы:
киришүү, негизги бөлүк, жыйынтык? 2). Киришүү теманы жана докладдын (иштин)
негизги изилдөө маселесин түшүндүрөбү? 3). Сиздин ишиӊиздин негизги мазмуну:
автордун негизги аргументтери кайсы? Алар эмнеге негизделген? 4). Корутунду же
алынган жыйынтыктар канчалык деӊгээлде мазмундуу же үстүртөн, формалдуу? 5).
Автор ушул эмпирикалык же теориялык далилдердин кайдан жана кантип алынганын
көрсөтөбү? 6) изилдөө жаӊы жыйынтыктарды алууга негизделгенби? 7) Кайсы изилдөө
методдор-усулдары колдонулган? 8) Иште изилдөө «экинчи колдон» алынган
маалыматтарды анализге алууга негизделсе, ал кайсы иштер?

ИЛИМИЙ СТИЛДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ, ТҮРЛӨРҮ
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
Илимий стилге маалыматты билдирүүсүнүн ырааттуулугу, айтымдардын бөлүктөрүнүн
арасындагы байланыштардын иреттүү системасы, авторлордун мазмундун жыштыгын
сактоо менен бирге тактыкка, өлчөмдүүлүккө, бир маанилүүлүккө умтулгандыгы
мүнөздүү. Логикалуулук - бул тексттин ырааттуу бирдиктеринин (блокторунун)
арасындагы жетишерлик деӊгээлде сакталган маанилик байланыштардын болушу.
Ырааттуулук белгисине жалпы мазмундан алынган тыянактары бири-бирине каршы
келбеген, структура-түзүлүшү ойдун жекеден жалпыга же жалпыдан жекеге карай
багытын чагылдырган маанилик бөлүктөргө ажыратылган текст гана ээ боло алат.
Айкындык, же тактык, илимий тексттин сапаты катары, түшүнүктүүлүк менен
кабылдоого оӊой экендигин билдирет. Бирок, илимий стилдеги белгилүү тармакка
тиешелүү терминдер ошол жаатта алектенген гана адистерге түшүнүктүү болушу мүмкүн,
ошондуктан илимий тексттин мазмуну кимге арналганынан да көз каранды. Илимий
стилге төмөнкүдөй белгилер мүнөздүү:
• Терминдердин көптүгү – тексттин 15-20%;
• Абстракттуу сөздөрдүн көптүгү;
• Зат атоочтор көп колдонулат;
• Татаал сүйлөмдөр көп колдонулат;
• Атайын символдор менен белгилердин колдонулушу;
• Татаал сөздөрдүн көптүгү;
• Биринчи жактагы (мен) жана экинчи жактагы (сен) ат атоочтун, этиштердин
колдонулбагандыгы. Мунун ордуна көптүк сандагы ат атоочтун (биз) жана
этиштин аркылуу мамилесинин колдонулушу (изилденген, каралган).
• Башка авторлордун иштерине шилтемелердин болушу;
• Буйрук ыӊгайдын, ниет-максат ыӊгайдын колдонулбагандыгы, келер чактын
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сейрек колдонулушу.
1. Жеке илимий стиль

монография, макала, доклад, курстук иш, дипломдук иш,
диссертациялык иш

2. Илимийинформациялык

реферат, аннотация, конспект, тезис, патенттик сүрөттөмө

3. Илимий-маалымдама

сөздүк, маалымдама, каталог

4. Окуу-илимий

Окуу китеби, сөздүк, методикалык колдонмо, лекция,
конспект, аннотация, оозеки жооп, түшүндүрмө

5. Илимий-популярдык

очерк, китеп, лекция, макала

1. Тапшырма. Ѳзүңүздүн адистигиңизге тиешелүү темада терминдерди колдонуп,
илимий стилде чакан макала жазып, илимий стилге тиешелүү мүнѳздүү белгилерди
кандайча жана канчалык деңгээлде колдонгонуңузду айтып бериңиз.
2. Тапшырма. Илимий тексттин логикалуулугун, ырааттуулугун, тактыгын фактылар
аркылуу далилдеп көрсөтүп, анализдеӊиз.
❖
«УБАКЫТ-МЕЙКИНДИК КАТЫШТАРЫНЫН КӨЧМӨН КЫРГЫЗ ЭЛИНИН
ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДА ЧАГЫЛЫШ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Макаланын аталышын окуп, анда козголуучу маселелер тууралуу болжолдоп айтып
көрүӊүз.
2. Бул макала кайсы илим жаатына тиешелүү болушу мүмкүн?
3. Текстте берилген айрым терминдердин маанилерин түшүндүрүп берүүгө аракет
кылып көрүӊүз. Алар дагы кайсы илимдерде колдонулат?
Координата, структуралоо, бинардуу оппозициялык маани, дифференциялоо,
параметр, репрезентациялоо.
4. Кыргыздардын жашоосунун, дүйнөтаанымынын өзгөчөлүктөрү кыргыз тилинде
толук бойдон чагылдырылганбы? Сиздин оюӊуз кандай?
5. Көчмөндүк жашоо элементтери бүгүнкү кыргыз элинин жашоосунда кездешеби?
Мисалдар менен далилдеӊиз.
❖
Көчмөндөр цивилизациясынын өткөнүнө көп убакыт болсо да, ал тоолук көчмөн
кыргыз элине чоӊ таасирин тийгизгендиги тилинен, же улуу Ч.Т.Айтматов айткандай,
40

анын
«автопортретинен»
таасын
көрүнөт.
Кыргыздын
мейкиндикти
параметрлештирүүсү тилдик дүйнө сүрөтүндө бинардуу оппозициялык маанидеги
координаталардын белгилери аркылуу билдирилет: өйдө (жогору) – төмөн (ылдый),
алды (асты, маӊдай, каршы) – арт (арка), оӊ – сол, батыш – чыгыш. Кыргыздардын
курчап турган дүйнөнү аӊ-сезиминде кабылдап, дифференциялоосунун символу катары
анын турак-жайы – боз үйдү кароого болот. Анын түндүгүнөн (чамгарагынан)
дүйнөнүн бөлүгү - асман көрүнгөнү, күндүн горизонттогу чыгыштан батышка сапары
кыргыздын геомейкиндикти структуралап, тилде репрезентациялоосуна шарт түзгөн.
Боз үйдүн сыйлуу орду - төрдөн караганда бардык нерселер да өзүнчө бааланат.
Кыргыз дүйнөтаанымында оӊ тарап оӊ, ал эми сол жак - терс сапаттарды чагылдырат.
Байыркы убактан келген мейкиндик – убакыт катыштарынын параметрлөө системасы
кыргыздардын жан дүйнөсүндө, архетибинде сакталып, концептуалдык жана тилдик
дүйнө сүрөттөрүндө өзгөрүүгө дуушар болбогонуна байыркы жазма эстеликтер күбө
боло алат. Алсак, «Күлтегинге арналган жазууда» төмөнкүдөй саптар бар: (1) Жогору
жакта көк асман болгондо, (2) Ылдый жакта кара жер пайда болду (же: жаралды), (3)
Алардын ортосунда адам баласы пайда болду (же: жаралды). (4) Адам баласынын
үстүнө менин ата-бабаларым (5) Бумын-каган [жана] Истеми-каган отурду
[төбөлдүккө] [Стеблева 1976: 54; 178]. Бул үзүндүдө барлыкты дифференциялоо даана
берилген: алгач вертикалдык параметрдеги көк асман, андан кийин горизонталда - адам
баласы, алардын үстүндө - төбөлдөр жайгашкан. Демек, байыркы кыргыз
дүйнөтаанымындагы
вертикалдык
жана
горизонталдык
координаталар
түшүнүктөрүнүн негизинде тилдик моделдер пайда болгон. Өздөрүнүн алган орду
боюнча көчмөндөрдүн аӊ-сезиминде мейкиндикти шарттуу түрдө ядро-периферияга
бөлүү орун алган, бул метафоралык моделдерде байкалат. Кыргыздардын мейкиндикти
параметрлөөсүнүн символдору катары этномаданий концепттерди көрсөтүүгө болот:
тоо, талаа, жер, ж.б. «Тоо» - метафоралык мааниде байыркы кыргыздардын
дүйнөтаанымындагы дүйнө түзүлүшүндө эӊ алгач жаралган көктүн «тиреги»,
ландшафттын базалык элементи жана ориентир болуучу символдук белги - бийиктик,
кыргыз эли үчүн сакралдык жер, «өз» жерди «бөтөндөн» бөлүүчү чек ара, муундардын
өз ара байланышын сактоочу күч. Ошондуктан, адамды сүрөттөгөн тоого тиешелүү
лексемалар көп: жаш өйдөлөгөндө, белестен ашканда, кырктын кырында,
мартабасынын туу чокусунда, ж. б. Муну менен бирге тоо кыргызга энедей,
ошондуктан тоону персонификациялоо тилде кеӊири колдонулат: тоо коюнунда/
кучагында, тоонун төшүндө, жонунда, ж.б. Илимде «көчмөн» түшүнүгү талаа менен
ассоциацияланары белгилүү. Бирок, кыргыз элинин тилдик дүйнө сүрөтүндөгү талаага
тиешелүү когнитивдик белгилер этноспецификалык мүнөздө болуп, илимдеги жалпы
стереотиптик алкактарга туура келбейт: үйүндө көптү талаада урбайт («бөтөн жер»);
талаада жүрүү («үйдөн алыс», «бөтөн жер»), ай талаага чачып салуу («жөнсүз
коротуу»); талаага кетүү («бекерге кетүү», «акталбай калуу»), сөз/ эмгек талаада
калуу («маани берилбей», «бекерге кетүү»), (киши) талаада калуу («багуусуз калуу»,
«коомдон бөлүнүү»); кур талааны сүйлөө («маанисиз сөз сүйлөө»), ж.б. [Юдахин 1985:
195]. Бул сыяктуу тилдик фактылардын негизинде «талаа» түшүнүгү көчмөн кыргыз
элинин дүйнөтаанымында мейкиндиктин горизонталдык координатасын гана
көрсөтүүчү, аксиологиялык жана коннотативдик компоненттерге ээ, көчмөн кыргыз
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менталитетинин символу болуп саналбай турган концепт катары кабылданат.
(Камбаралиева У.Ж.).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Жогорудагы илимий макаладан алынган үзүндүнү абзацтарга ажыратыӊыз. Ар
бир абзацтын негизги сүйлөмүн табыӊыз. Негизги сүйлөмдөн теманы жана
контролдук ойду бөлүп алыӊыз.
2. Макаланын стилин, стилдик түрүн аныктаӊыз, далил келтириӊиз.
3. Макаладагы боз үй тууралуу бөлүктү көркөм жана публицистикалык стилдерде
чагылдырыӊыз. Айырмасын тактап, айтып бериӊиз.
4. Берилген сөздөрдүн туура айтылышы менен жазылышын ажыратыңыз:
Ка[шт]ы, у[чч]ул, ча[шс]а, ке[ч ч]ыкты, кү[ч с]ынады.
Айтылышы
Жазылышы

5. Текстти абзацтарга ажыратыӊыз. Биринчи абзацтын идеясынан канча аспектини
бөлүп көрсөтүү мүмкүн? Негизги үч аспектини ажыратып көрсөтүӊүз. Алар
конкреттүү фактылар аркылуу тастыкталганбы? Тексттин бир абзацын алып,
андагы аспектилерди тастыктаган сүйлөмдөрдү белгилеӊиз. Бир аспектиден
экинчи аспектиге өтүү кайсы сүйлөмдөр менен ишке ашырылат, тактаӊыз.
Аспект (тексттеги ойдун аспекти, багыты) – (латын тилиндеги «көрүнүш,
облик; көз караш, пикир, көз караш чекити» маанисиндеги aspectus сөзүнөн) –
каралып жаткан объектинин бир тарабы, жагы, б.а. ал белгилүү көз караш
чекитинен кандайча көрүнө тургандыгы.
❖

«КЫМЫЗ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар:

1. Илимий стиль менен публицистикалык стилдин ортосундагы
айырмачылыктарды айтып бериңиз.
2. Аннотациянын кандайча түзүлөрүн эске салыӊыз.
3. Кыргыз элинин кандай суусундуктарын билесиз?
4. Берилген сѳздѳдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, аларды катыштырып
сүйлѳм түзүңүз:
Ичимдик, кѳмѳк, ѳзгѳчѳ, кадырлуу, мейман, иш, так,касиет.

Кымыз – көчмөн элдер байыртадан аздектеп, суусундук, дары, тамак катарында
да колдонуп келе жаткан, бээнин сүтүнөн ачытылып жасалган ичимдик. Аны качан
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жаратышкан деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес, себеби тарыхый
материалдардан белгилүү болгондой, бул ичимдик жөнүндө маалыматтарды биздин
заманга чейинки кытай жазууларынан эле табууга болот.
Кымызда жеңил сиңүүчү белоктор, майлар, көмүртектер, спирт, сүт кычкылы,
минерал туздары, витаминдер, ферменттер, көмүр кычкылтеги, аминокислоталар бар.
Алар тамак сиңдирүүнү жакшыртып, кандын көбөйүшүнө көмөктөшөт. Кымыздын
курамында 2-2,5 пайыз белок, 1-25 май, 3,5 пайыз кант болот. Бээнин сүтүндөгү
майлуулук башка малдыкына караганда аз жана өтө пайдалуу. Йоддун өлчөмү кымызда
өтө жогору – 95-100 пайыз, ал эми уйдун сүтүндө - 25-30 пайыз. Эрүү чекити – 20-22
даража (градус), уйдуку- 34-36 даража. Ошондуктан бээнин сүтүндөгү май
тоголокчолору ичеги-карынга тез сиңип, канга айланып, пайдалуу холестерин болот.
Уйдун сүтүндө негизги бөлүгүн (4/5) казеин түзсө, жылкынын сүтүндө 50 пайызга
чейин болуп, өтө эле майда бүртүкчөлөрдөн турат, глобулин жана альбумин эриген
абалда болгондуктан, тез сиңимдүү болорун окумуштуулар айтышат. Мына ушундан
улам бээнин сүтүн эне сүтүнө жакын дешет. Бээнин сүтү көптөгөн пайдалуу нерселерге
бай болгондон сырткары С, А, Е витаминдери, В витаминдеринин бардык тобу, F, Р
витаминдери, фолий кислоталары, минералдык заттар: кальций, магний, натрий,
фосфор, калий, кобальт ж.б. адамдын организмине жакшы сиңе турган заттардын баары
бээнин сүтүндө болот экен. Бээнин сүтүн бактерияга каршы да пайдаланышат, анткени
анын курамындагы заттар антибиотик катары зыяндуу көптөгөн микроорганизмдерди
(микробдорду) өлтүрөт.
Бээнин сүтүнүн башка сүттөрдөн айырмасы – сүттө кант же лактоза таттуулугу
көп болуп, кымыз болуп ачыганда спиртке айланат. Жазгы жаш кымызда 2-3 даража
(градус), ал эми күзгү же көп турган кымызда 4,5-5,5 даражага чейин жетип, кан
тамырларды кеңейтип, ашказан бездеринин иштешине жакшы жардам берет. Бээнин
сүтү бардык эле убакта пайдалуу, айрыкча жаз мезгилинде чөп күчүнө кире элек кезде,
бээлер жаңы тууган убакта сүтү жаш, кымызы да жеңил келип, кан басымын
жогорулатпай, айрыкча боор, өпкө, өт, ашказандын иштешине өтө чөң таасир тийгизет.
Өзгөчө режим менен бээнин сүтүн, кымызды ичип, пайдаланып, ар кандай шишик, рак
ооруларынан айыккандар да көп.
Кымыздын эң чоң касиети – организмде иммунитет пайда кылып, ар түрдүү
жугуштуу оорулардан сактайт. Кымызды такай ичкен адамдар көп жашары - жалпы
элге белгилүү эле факт. Жылкы баласы бруцеллёз, кургак учук, кара өпкө, кара сан
деген оорулар менен эч качан оорубайт. Ошондуктан анын сүтүн саап бүтөр замат
сүзүп иче беришет. Ал эми июлдун экинчи жарымынан тартып, Үркөр жылдыз чыгып,
чөп бышып, баш алып, мал семирип, сүт сөөктөн чыгып калган кезде кымыз көп
кишиге, өзгөчө кан басымы жогору, жүрөгү начар адамдарга жага бербейт.
Кымыздын жети түрү бар: 1). Ууз кымыз – эрте жаздагы кымыз, ар кандай
ооруларга даба катары пайдаланылат. 2). Сөөк кымыз же шырылдаң – кеч күздөгү же
кышкы кымыз. Ал коюу, күчтүү жана ток болот. 3). Бал кымыз – байтал бээнин
сүтүнөн жасалат. 4). Саамал кымыз – ачый элек кымыз. 5). Тунма кымыз – эң күчтүү
кымыз. Балга чайкап, мейиз кошуп, 3-5 күн ачытса, алкоголдуу ичкиликке тете болуп
чыга келет. 6). Чайкаган (чайкама) кымыз – жакшы ачыган кымызга бал кошуп чайкап,
саамал кошуп көпкө бышат. 7). Ачыган кымыз – жакшы бышылган жаш кымызга
саамал кошуп, жанчылган мейиз, набатты ак чүпүрөккө түйүп, чаначтын түбүнө салып,
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бир нече күн ачытат. Мындай кымыз кадырлуу меймандарга, тойлорго арналып
жасалат.
(«Кыргыз Туусу»).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1. Текст боюнча аннотация жазыӊыз. Анын максатын анализдеӊиз.
2. Текстти абзацтарга бөлүӊүз. Алардын чегин кыйгач сызык (/) менен
белгилеӊиз.
3. Кайсы абзацтардын ортосундагы байланыш жоготулган? Аны маанисине
жараша калыбына келтириӊиз.
4. Берилген текст кайсы стилге кирерин аныктаӊыз.
5. Текстти кѳркѳм стилде айтып бериӊиз.
6. Тексттеги абзацтар чагылдырган негизги идеялардын логикалык негизин
аныктаӊыз.
7. Эмне себептен акыркы абзацта көп деталдар колдонулган?
8. «Кымыз - кишинин каны, эт - кишинин жаны» - деген илгертеден айтылган
сѳздүн маанисин кандай түшүнѳсүз?
9. Сүйлѳмдѳрдү текст боюнча маанисине карата толуктаңыз:
а) Кымыз … ичимдик.
б) Бээнин сүтүндѳгү…бар.
в) Кымыздын эң чоң касиети…сактайт.
г) Кымызды кѳп ичкен адамдар…белгилүү.
д) Ууз кымыз…пайдаланылат.
е) Саамал кымыз…кымыз.
ж) Сѳѳк кымыз…кымыз.
з) Бал кымыз…жасалат.
и) Тунма кымыз…кымыз.
к) Ачыган кымыз…тойлорго арналып жасалат.
10. Берилген божомолдорду пайдаланып, маанилик бүтүндүк эмне экендигин
айтып бериӊиз.
11. Бул кичине тексттерди негизги текстке байланыштырыңыз жана текстти
подтемаларга бѳлүштүрүп, ар бирине тема бериӊиз:
❖
1. Эң биринчи болуп кымызды Орто Азиянын жана Моңголиянын аймагында жашаган
кѳчмѳн элдер жасап башташкан. Суусамыр ѳрѳѳнүндѳ энеолит дооруна (5500 жыл
мурун) эчкинин терисинен жасалган баштыктар, идиштер табылган. Аларга кымыз
куюп, даярдалышы мүмкүн.
2. Байыркы заманга чейин 484- 424-ж. байыркы грек тарыхчысы Геродот скифтердин
кымыз ачытканын, аны жамаатташ жашаган кѳчмѳн элдерден үйрѳнгѳнүн жазып
кеткен. 8-кылымда француз окумуштуусу Гильом де Рубрук 1253-жылы ѳзүнүн
саякаттары жѳнүндѳ жазган «Тартария» эмгегинде кымыздын даамы, анын
даярдалышы жана таасири тууралуу аз да болсо жазып кеткен. Венециялык саякатчы
Марко Поло, 18-кылымда Ф.И. Страленберг ж.б. кымызды суусундук (ичимдик) катары
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баалашса, Кытай жыл баяндарында, Ибн-Синанын эмгектеринде, кийинчерээк П.С.
Паллас, Н.В. Постников, С.С. Зимницкий, А.А. Малинин ж.б. орус окумуштууларынын
изилдѳѳлѳрүндѳ кылымдын дарылык касиети тууралуу айтылып келген. Кымыз
алтайлыктар, башкырт, бурят, казак, калмак, кара калпак, кыргыз жана башка элдерде
эзелтен эле белгилүү.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
12. Үч топко бѳлүнүп, ар бир топ ѳзүнѳ жаккан теманы тандап ой бөлүшүӊүздөр.
Ар бир топтун пикиринин айырмачылыктарын жана жалпылыктарын таблицада
белгилеӊиздер.
• Кымыздын пайдалуу жактары.
• Туристтерди кымыз суусундугуна кызыктыруу.
• Кымыз жана бизнес.
Айырмачылыктары

Жалпылыктары

Жыйынтык
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2- БӨЛҮМ. БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК МУРАСТАР.

ТЕКСТ - МААЛЫМАТ БУЛАГЫ КАТАРЫ.
Маалымат (информация – лат. «informatio» - түшүндүрмө, көрсөтмө, бир нерсе
тууралуу түшүнүк) – бул кандай түрдө көрсөтүлгөнүнөн көз каранды болбогон, бир
нерсе тууралуу билдирүүлөр. Бул терминдин бир канча мааниси бар: түшүндүрмө,
фактыларды, окуяларды көрсөтүү, жыйынтыктоо, түшүнүк, тааныштыруу, билим
берүү. (Википедия).
Пикир – бир нерсе тууралуу түшүнүк, ишеним, акыл калчоо, тыянак, жыйынтык, көз
караш же толук объективдүүлүккө жетишүүгө мүмкүн болбогон кандайдыр бир темага
тиешелүү фактылар тууралуу интерпретацияларга (жорумдарга) жана эмоциялык
мамилелерге негизделген айтым.
Төмөндөгү белгилери боюнча маалыматтарды ар кандай түрлөргө бөлүштүрүү мүмкүн:
1. Кабылдоо жолу боюнча:
• визуалдык – көрүү органдары менен кабылдоо;
• аудиолук (аудиокабылдоо) – угуу органдары аркылуу кабылдоо;
• тактилдик - сезип-туюу рецепторлору аркылуу кабылдоо (мисалы, тери);
• жыт билүү – мурун аркылуу кабылдоо;
• даам билүү – даам татып көрүү аркылуу кабылдоо.
2. Көрсөтүү түрлөрү боюнча:
• тексттик – тилдеги бирдиктерди белгилөө үчүн кабыл алынган символдор
түрүндө көрсөтүү;
• сандык – математикалык амал, жолдорду белгилөө үчүн кабыл алынган сандар
жана белгилер аркылуу;
• графикалык – окуяларды, заттарды сүрөттөрдү график түрүндө көрсөтүү;
• үн-дабыштык – оозеки же аудиожазманы колдонуп жазып алуу менен тилдин
лексемаларын берүү.
3. Максаты боюнча:
• массалык – коомдун көпчүлүк бөлүгүнө жеткиликтүү болгон түшүнүктөрдү
колдонот жана жөнөкөй мазмун-кабарды камтыйт.
• атайын – коомдун көпчүлүк бөлүгүнө түшүнүксүз болушу ыктымал болгон
түшүнүктөрдүн спецификалык топтомун камтыйт, коомдун өзүнчө чөйрөсүндө
колдонулуп, ошол чөйрөгө зарыл жана түшүнүктүү болот.
• жеке – жеке инсан тууралуу билдирмелердин топтому, инсандын социалдык
абалы менен коомдогу адамдар менен өз ара мамилелерин аныктайт.
Маалыматтарды жеткирүү, берүүнүн төмөнкүдөй типтери бар:
• жарык аркылуу (автомобилдин белги берүү жарыгы, жолбелги чырактар, ж.б.);
• үн-дабыш аркылуу (телефондун шыӊгырагы, эшиктин коӊгуроосу, ж.б.);
• жылуулук (суунун кайнашы, ж.б.);
• графикалык (схемалар, көрсөтмө белгилер);
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• кептик (сүйлөшүү).
Маалымат булактары:
• оозеки (аӊгеме);
• жазуу (документтер, китептер, каттар, күндөлүктөр);
• электрондук (интернет, телекөрүү).
Маалымат булактарынын түрлөрү (Ярская-Смирнова Е. Р. Создание академического
текста. Караӊыз: https://www.twirpx.com/file/):
• «китеп түрүндөгү: окуу китептери, окуу колдонмолору, илимий монографиялар,
илимий-методикалык басылмалар, брошюралар;
• документтер: стандарттар, ченемдик (норма) документтер жыйнактары,
нускамалар, ченемдик актылар; энциклопедиялар, сөздүктөр, маалымдамалар; илимийизилдөө иштер боюнча отчеттор; патенттер жана автордук күбөлүктөр;
• мезгилдүү басылмалар: академиялык жарчылар, илимий жана рефераттык
журналдар, илимий макалалар жыйнактары;
• маалыматтык басылмалар: талдоо серептери, маалыматтык басылмалар жана
бюллетендер, көргөзмө долбоорлору; илимий адабияттардын котормолору жана чет
элдик илимий адабияттардын түп нуска булактары; диссертациялар жана
диссертациялардын авторефераттары».
Маалыматтардын негизги сапаттары: объективдүүлүгү, аныктыгы (чындыгы),
актуалдуулугу.
• объективдүүлүгү – маалыматтын реалдуу, чыныгы абалга туура келиши жана
бирөөнүн пикиринен көз каранды болбошу;
• чындыгы – реалдуулуктун толук, кокусунан, же атайылап өзгөртүлүп,
бурмаланбай берилиши;
• актуалдуулугу – маалыматтын кайсы бир учурдун маанилүүлүгүнө, ордуна жана
адамдын (коомдун) зарыл болгон кызыкчылыгына жооп бериши.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Англиянын саясый ишмери, адабият боюнча Нобель сыйлыгынын
лауреаты Уинстон Черчиллге (1874 - 1965) тиешелүү деп эсептелген: «Ким маалыматка ээ
болсо – дүйнөнүн ээси болот», - деген айтымын жогорудагы тексттин мазмуну менен
байланыштырып айтууга аракет кылып көрүӊүз.
2. Тапшырма. Маалыматтар жазуу түрүндө көбүрөөк жашайбы, же оозеки
түрүндөбү? Пикириӊизди далилдеӊиз.
3. Тапшырма. Массалык маалымат каражаттарынын басылмаларынан өзүӊүз
маалыматка, пикирге, жорумдарга мисал келтириӊиз. Алардын бири-биринен
айырмасын, окшош жактарын аныктаӊыз.
4. Тапшырма. Төмөндө берилген маалыматтын объективдүүлүгүн, аныктыгын
(чындыгын), актуалдуулугун кантип аныктоо мүмкүн? Далилдеӊиз. Эгер ушул
маалымат: а) газетада; б) оозеки түрдө, көчөдө берилсе, кандай формада берилмек,
болжолдоӊуз.
…Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы жетекчиси болуп Жайнак Үсөн уулу
шайланды. Ага КТРКнын Байкоочу кеңешинин 15 мүчөсүнүн 13ү добуш берди.
Аталган кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү шайлоо таза өтүп, басым болбогонун
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айтканы менен айрымдар ар кандай оюндар болгонун билдирип чыгышты. (azattyk.kg).
09.02.19.

❖

«ЮНЕСКОНУН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК МУРАСТАРДЫН ТИЗМЕСИ»
I. Текстке чейинки тапшырмалар:
1. Кыскартылган сөздөр жана алардын жазылышын эстеңиз.
2. Энчилүү жана жалпы аттардын айырмасын айтып бериңиз.
3. Берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарды катыштырып сүйлөм түзүңүз:
Мурас, атаандаштык, билим берүү, уюм, салым кошуу, тажрыйба, менчик,
кылымдарды карыткан

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Билим берүү, илим жана маданият боюнча
адистештирилген мекемеси (ЮНЕСКО, англисче –UNESCO – United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) 1945-жылы түзүлгөн. ЮНЕСКОнун
Алматыдагы Бюросу 1994-жылы ачылган жана төрт өлкөдө иш алып барат. Алар:
Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Ар бир өлкөдөгү ишмердүүлүгү
ЮНЕСКО иштери боюнча Улуттук комиссиялар жана өз компетенциясындагы
чөйрөлөрүндөгү өнөктөштөрдүн тармагы аркылуу жүзөгө ашырылат. Уюмдун негизги
миссиясы – билим берүү, илим, маданият, коммуникация жана маалымат аркылуу
тынчтыкты бекемдөөгө жана адамдарды өнүктүрүүгө салым кошуу. Ишмердүүлүгүнүн
түрү боюнча ЮНЕСКО бир катар функцияларды аткарат:
• идеялар лабораториясы: ЮНЕСКО өз компетенциясынын чөйрөсүндө өзгөчө
маанилүү көйгөйлөрдү алдын алууда жана аныктоодо өзөктүк ролду ойнойт,
аларды чечүү стратегиясын жана саясатын аныктайт.
• эл аралык нормаларды иштеп чыгуу: ЮНЕСКО биздин замандын этикалык,
ченемдик жана интеллектуалдык маселелерин талкуулоо үчүн форум катары
кызмат өтөйт, бул маселелер боюнча универсалдуу макулдашууларды иштеп
чыгат.
• маалыматтык ресурс: ЮНЕСКО өз компетенциясынын чөйрөсүндө жеткиликтүү
маалыматтарды, билимди жана алдыңкы тажрыйбаларды чогултат, өткөрүп
берет, жайылтат жана алар менен алмашат. Бул үчүн инновациялык чечимдерди
аныктайт жана аларды пилоттук долбоорлору аркылуу сыноодон өткөрөт.
• катышуучу өлкөлөрдүн потенциалын жогорулатуу: ЮНЕСКО өнөктөштөрүнө
адамдык жана институционалдык потенциалды жогорулатууга жардам берүү
менен, эл аралык кызматташтыкка дем берет.
• эл аралык кызматташтыктын катализатору: ЮНЕСКО – кызматташтыкты
өнүктүрүүдө катализдик ролду ойногон адистештирилген көп тармактуу
агенттик.
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2. Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк мурастарды коргоо боюнча ЮНЕСКОнун
комитетинин мүчөлүгүнө 2017–жылы 15-ноябрда шайланды. Кыргызстанды дүйнө эли
тааныган өлкөгө айлантуу үчүн материалдык эмес маданий баалуулуктарды
ЮНЕСКОго сунуштап, каттатуу эң зарыл. Андыктан маданиятты колдоо саясаты
болуусу керек.
3. «Манас» эпосунун үчилтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий
мурастарды коргоо боюнча репрезентативдик тизмесине Кыргызстандын атынан
катталды.Мындай чечимди 2013 – жылдын 4-декабрында Бакуда өткөн материалдык
эмес маданий мурастарды коргоо боюнча ЮНЕСКОнун өкмөттөр аралык комитетинин.
VIII жыйынында 24 мамлекеттен турган комитеттин мүчөлөрү катышып, кабыл
алышты.
4. Кыргызстан Сулайман-Тоо, шырдак, ала кийиз жана Чүй боорундагы Суяб,
Баласагын шаарларын бул тизмеге киргизген. Ошондой эле айтыш менен көк бөрүнү да
ЮНЕСКОго каттатуу мерчемделип жатат. 2014- жылы боз үй дүйнөлүк мурастардын
катарына кошулду. Бул - 2012-жылдан бери жасалып келаткан аракеттин жемиши.
Кылымдарды карыткан боз үйдүн бул тизмеге кириши – кыргызды дүйнөгө таанытуу
болуп саналат. Ошондой эле Чүй боорундагы Суяб, Баласагын шаарлары киргизилди.
5. Экономикалык жактан мааниси өтө чоң. Маданий туризм деген бар. Туризмдин
40 пайызын түзгөн 800 миллион адам күнүнө дүйнө түрүп кыдырып, маданий туризмге
чыгышат. Аларды жеңил жашоолор кызыктырбайт. Аларды дүйнөлүк мураска кирген
ЮНЕСКОнун баалуулуктары кызыктырат. Демек, эгерде биз он чакты номинация
киргизип кеткен болсок, Кыргызстанга чоң бир фабрика, завод курганга барабар болот.
Себеби Кыргызстанга өтө көп өлчөмдө туристтер келет. Ошондуктан тизмеге
мурастарды киргизүүдө көчмөн элдердин ортосунда чоң атаандаштык бар.
6. «Манас» үчилтигибизди өтө чоң эмгек менен кайрып келгенибизди билесиздер.
2015-жылы көк бөрүнү киргизебиз деп номинация берип, ошонун үстүндө иштеп
жатабыз. 2016-жылга карата президенттин тапшырмасы менен кара жорго бийин
номинацияга бердик. Бул жерде бүгүн Казакстан менен Афганстан мамлекети келип,
бизге катуу претензияларды айтып кетти. «Көп улуттун мурасы болушу керек эле,
эмнеге кыргыздын эле атынан?», -дешет. Себеби көк бөрү оюну Борбордук Азиядан
чыккан олимпиадалык оюн болооруна баарыбыздын көзүбүз жетип турат. Кайсы
жерден чыкканы маанилүү болот. Грекиядан Олимп отун алгандай эле.
7. Кыргызстандагы Сары-Челек, Падыша-Ата жана Беш-Арал коруктары
ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулду. Бул тууралуу аталган уюмдун
Кыргызстандагы Улуттук комиссиясы Би-Би-Сиге билдирди. Буга чейин да
Кыргызстандын бир катар маданий жана тарыхый мурастары ЮНЕСКОнун тизмесине
кошулганы бар.
Атканда тоодон кашка таң,
Артыкча сонун байкасаң.
Көл болбой эгер кыз болсоң,
Көз тиймек экен капкачан.
Байдылда Сарногоевдин бул ыр саптары айтылуу Сары-Челек көлүнө арналган. Эки
тоонун ортосундагы, көз жоосун алган бул көлдүн айланасын түрдүү жандыктар
байырлайт. Мындан 57 мурда бул көлдү тегерете Сары-Челек коругу уюшулган. Бул
көл кыргыз жазуучуларынын гана эмес, дүйнө элинин дале болсо купулуна толуп
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келатканын Юнесконун тарыхый мурастар тизмесине киргени дагы бир далилдеди
окшойт. Ага катарлаш Падыша-Ата жана Беш-Арал коруктары да бул катарга кошулду.
8. Стамбулда ЮНЕСКОнун маданий мурастарды коргоо боюнча кезектеги
жыйыны болду. Ал жерде Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан болуп чогуу
даярдалган Батыш Тянь-Шань номинациясынын алкагында Кыргызстандын үч коругу
тизмеге кирди. Албетте алардын кооздугу, флора жана фауналары эске алынды.
Байкоочулардын айтымында, аталган коруктар соңку кездери жакшы каралбай калган.
Андыктан Кыргызстан соңку бир нече жылдардан бери өкмөттөр, эл аралык уюмдар
менен үзгүлтүксүз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыры ЮНЕСКОго киргизүүгө жетишти.
Бул чечим коруктарга бир катар жаңы шарттарды алып келиши мүмкүн деп
ишендирүүдө жооптуу катчы: - Бул абдан престиждүү тизме. Дүйнөлүк статуска ээ
болуу үчүн өтө көп өлкөлөр аракет кылышат. Туристтерге маалымат иретинде чоң
жардамын тийгизет. Андан сырткары, тизмеге кирген коруктар өзгөчө коргоо алдында
болот.
9. Хёрлинг жаралганына 4000 жыл болду. Азыркы учурда ал көбүнчө
Ирландияда сакталып калган, 2018-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине
кирди. Бул футбол, хоккей жана регбинин ортосунан чыккан оюн. Хёрлинг ойнош үчүн
жыгач таяктар, топ жана дарбаза керек. Топту таяк менен уруп же бут менен тээп, кол
менен кармап ойносо болот. Топту таамай урган учурда ал саатына 150 км ылдамдык
менен учушу мүмкүн.
10. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиздин жээгин жердегендер ышкырыктын
өзүнчө бир сонун түрүн колдонушат, аны менен чоң аралыкта дагы кабарлашып белги
берсе болот. Мобилдик телефондор доорунда байланыштын мындай түрү жоголуп
кетүү коркунучунда калганы түшүнүктүү, ошондуктан аны 2017-жылы ЮНЕСКОнун
тизмесине киргизишти.
11. Бул жерде кеп пицца деген тамактын өзү жөнүндө эмес - аны даярдоонун
кулинардык салты жөнүндө, анын тарыхы Италиянын Неаполь шаары менен
байланышта.
ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча, Неаполдо пицца даярдоонун чеберлери болгон 3000
пиццайоло жашайт. Алар пицца жасоонун кулинардык сырын орто кылымдардагы салт
боюнча өткөрүп беришет, маэстро кандай иштеп жатканын шакирттери карап турушат.
12. Түштүк Кореяда Чечжудо аралында хэнё деп аталган сууда мыкты сүзгөн
аялдардын жамааты жашайт.
Аялдар эч кандай жабдык кийбей туруп, деңизге 10-20 метр тереңдикте чумкуп, 2-3
мүнөттөй сүзүп, деңиз азыктарын жыйнашат. Алардын арасында сексен жашка чейин
ушул өнөрүн таштабай келаткандары бар.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар:
1. Берилген микротексттерди окуп чыгып, ар бирөөнүн кайсы стилге кирерин аныктап,
талдоо жүргүзүп, тема коюңуз.
2. ЮНЕСКО деген текст боюнча түшүнгөнүңүздү көркөм стилде айтып бериңиз.
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3. Маалыматты көрсөтүү түрлөрү боюнча: тексттик; сандык; көркөм/графикалык; үндабыштык, видеомаалыматтарга ар кандай булактардан ЮНЕСКО тууралуу
мисалдарды келтириӊиз. Аларды анализдеӊиз.
4. Адамдын кабылдоо органдарынын кайсылары маалыматты тез кабылдоого
мүмкүнчүлүк берет? Пикириӊизди далилдеӊиз.
5. Суроолорго жооп бериңиз:
a) Кыргыз элинде ЮНЕСКОнун тизмесине кире турган дагы кандай баалуулуктар
бар?
б) Башка мамлекеттер биздин баалуулуктарга кызыгып талашып жатканы чындыкка
туура келеби? (Мисалы: «Манас» үчилтиги, боз үй, кара жорго, көк бөрү оюну ж.б.)
в) ЮНЕСКОнун тизмесине кирүүнүн туризм менен кандай байланышы бар?
г) Башка мамлекеттердин кандай баалуулуктары өзгөчө кызыктырды?
6. Башталган ойду улаңыз:
«Элүү жылда эл жаңы, жетимиш жылда жер жаңы» - дейт. Кыргызстанда бир
миллион элибиз оорчулуктун айынан миграцияда жүрөт. Эртең миллион элдин ордуна
башка эл келсе, эгерде биз бул тизмеге тарыхый мурастарыбызды киргизип калбасак,
элүү жылдан кийин «бул биздики» деп чоң мамлекеттер күчкө салып алып койбойт деп
эч ким кепилдик бере албайт...
7. Берилген cѳздѳрдүн маанисин түшүндүрүӊүз:
Түндүк, кереге, уук, бакан, коломто, чий, чыгдан, ала кийиз, шырдак, курак тѳшѳк,
талпак, туш кийиз, көк бөрү, кыз куумай.
8. «Боз үй – кол өнөрчүлүктүн туу чокусу» - деген темада эссе жазыңыз.
❖
«МЕНИН БЕЙИШИМЕ КИР»
(Тадж Махалдын кире беришиндеги жазуудан)
I.
Текстке чейинки тапшырмалар:
1 .Берилген суроолорго жооп бериңиз:
а) Монолог менен диалогдун айырмасын айтып бериңиз.
б) Мурас деген эмне?
в) Дүйнѳ жүзүндѳ сүйүүнүн керемет күчү менен жасалган кандай мурастарды
билесиз?
г) «Бейиш» деген сѳздү кандай түшүнѳсүз?

Тадж Махал - алоолонгон махабаттын армандуу элесине арналган күмбѳз.
Сүйүүнүн улуулугу, анын закымы, бактысы, ѳчпѳс азабы камтылган, ал күмбѳздѳ.
Тадж Махал Индия архитекторлорунун колунан жаралган. Аларды колунан
кѳѳрү тѳгүлгѳн Иса Кхан аттуу уста жетекчилик кылган.
Күмбѳздүн бийиктиги 74 метрге жетсе, узундугу 600, туурасы 300 метрди түзѳт.
Бул керемет жайды куруу үчүн Түркиядан, Персиядан, Жакынкы Чыгыш Жана Орто
Азиядан 20 миңден ашуун усталар катышкан. Башталган курулуш иши 22 жылга
созулган.
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Ал эми жогорудагы алоолонгон махабаттын армандуу элеси дегенибизмоголдордун падышасы Шах Жахан сүйгѳнү Мумтаз Махал менен кол кармашып
ѳткѳргѳн 17 жыл аралыгында 13 балалуу болушат. Бири-бирин ардактаган бул
бактылуу үй-бүлѳнү бир жылдан кийин кайгы басат. Себеби, 1629- жылы 36 жаштагы
Мумтаз Махал 14-чү баласын тѳрѳй албай жатып кѳз жумат. Түгѳйүнѳн айрылган Шах
кайгы-муңга батат. Алдан-күчтѳн тайыйт, кусалыкка чырмалат. Акыры падыша
жубайынын урматына Индиянын керемет жерлеринин бири болгон Агра шаарынын
Ямун дайрасынын жээгине кѳз жоосун алган жер жүзүндѳгү эң кооз күмбѳздү
тургузган экен. Аны курууга жогоруда айткандай Чыгыш дүйнѳсүнүн колунан кѳѳрү
тѳгүлгѳн «мен» деген усталары катышкан.
1653-жылы Тадж Махалдын курулушу аягына чыгып калганда шах анын карамакаршысына дал ошондой, бирок, кара мрамордон ѳзү үчүн экинчи күмбѳздү тургузууга
буйрук берет.
Бирок, 1658-жылы Шах Джахандын бийлигин ѳзүнүн уулу Аурангзеб тартып
алып, ал күмбѳздү курууга тыюу салат. Атасын падышалык тактан кулатып тим
болбостон, зынданга камап, ѳмүрүнүн аягына чейин каматат. Шах Джахан камалган ал
зындандын жалгыз терезесинен Тадж Махалдын гана имараты кѳрүнүп турчу экен. Ал
жерде Шах сүйүүнүн илеби болгон Тадж Махалды карап, 9 жыл отурган. Анан кѳзү
ѳтүп кетет. Кийин анын сѳѳгүн да аялы Мумтаздын жанына коюшат.
Учурда махабаттын символуна айланган бул ыйык жайды кѳрүү үчүн дүйнѳнүн
тѳрт бурчунан туристтер тынбай агылып турат. Күмбѳз дүйнѳдѳгү жети кереметтин
бири аталып келет.
(Интернет маалыматтары боюнча).
Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Текстти микротексттерге бѳлүп , ар бирине ѳзүнчѳ тема коюп чыгыңыз.
2. Текстти абзацтарга ажыратыӊыз. Биринчи жана экинчи абзацтар кайсы
каражаттар аркылуу байланышкан, тактап көрсөтүӊүз.
3. Биринчи абзацты эки бөлүккө бөлүп көрүӊүз. Биринчи бөлүгү экинчисине
карата кандай кызматты аткарат?
4. Сиз ажыраткан экинчи абзацтын негизги идеясы кандай? Эки абзацтын ордун
алмаштыруу мүмкүнбү? Тексттин структуралык-мазмундук биримдигинде эмне
өзгөрөт, тактаӊыз.
5. Тексттин аягын ѳзүңүз толуктап , жыйынтыктаңыз .
6. Тексттин аннотациясын жазыңыз .
7. Берилген сѳздѳрдүн маанилештерин (синонимдерин) табыңыз:
Алоолонгон, закымы, ѳчпѳс, созулган, кол кармашып, кѳз жумат, керемет, тургузуу,
зындан, сүйүүнүн илеби, тынбай.
8. Тексттин ичинен фразеологизмдерди таап , алардын маанисин түшүндүрүӊүз.
9. Тѳмѳндѳ берилген макал, айтымдардын ичинен ушул текстке тиешелүүсүн
таап түшүндүрүңүз:
• Атадан алтоо туулса да, ар жалгыздык башта бар.
• Аталаштан алтоо болгончо, энелештен экѳѳ бол.
• Эненин кѳѳнү балада, баланын кѳѳнү талаада.
• Ѳзѳктѳн чыккан ѳрт жаман, өздѳн чыккан жат жаман.
II.
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1.
2.
3.

• Ѳлгѳндүн артынан ѳлмѳк жок.
• Ый менен күлкү аякташ.
• Сүйүү оттон ысык, гүлдѳн назик.
10. Ой жүгүртүңүз:
Шах Жахан ѳзүнүн сүйгѳнүнѳ канчалаган адамдардын өмүрүн курмандыкка
чалып ушундай дүйнѳдѳ жок күмбѳз салганы туурабы?
Туура
Туура эмес
1.
2.
3.

11. Сүйлѳмдѳрдү толуктаңыз:
• Тадж Махал...
• Шах Жахан...
• Мумтаз...
• Агра шаарынын Ямун дайрасынын жээгинде...
• Падышанын бийлигин ѳзүнүн...
• Махабаттын символу...
• Тадж Махалдын кире беришиндеги жазуу...
12. «Мен кызыккан дүйнѳ кереметтери» деген темада диалог түзүңүз.
13. «Тадж Махалдын сыры – адам жашоосундагы махабат, бийлик, байлыктын орду» деген темада эссе жазыңыз.

❖
ТЕКСТТИ ОКУУНУН ТҮРЛӨРҮ
Ар бир эле сабаттуу, окуганды, жазганды билген адам текст (китеп, документ, ж.б.)
окуу кандай процесс экендигин жакшы билет. Окуу – бул интеллектилик (лат.
intellectus - «кабылдоо»; «аӊдоо»; «түшүнүү»; «түшүнүк»; «эс» же «акыл») өнүгүүнүн
технологиясы, маданиятка ээ болуунун жолу, баарлашуудагы ортомчу, жашоо
көйгөйлөрүн чечүү үчүн каражат. Окуусуз адамдын өмүрүнүн соӊуна чейин
улантылуучу интеллектилик өнүгүү жана өз алдынча билим алуу ишке ашышы мүмкүн
эмес. Тексттин мазмуну дайыма эркиндиктин даражаларынын көптүгүнө ээ: ар кандай
адамдар өздөрүнүн жеке өзгөчөлүктөрүнө жана жашоо тажрыйбаларына жараша бир
эле текстти ар башкача түшүнүшөт (Л. Выготский). Окуунун ар кандай түрлөрү бар,
бул окуунун максатынан жана түшүнүү өзгөчөлүгүнөн көз каранды.
Окуунун түрлөрүнүн классификациясы:
Изилдеп окуу (изучающее чтение, study reading) – бул тексттин мазмунун 100%
–
түшүнүү максаты менен жай окуу. Окуунун ылдамдыгы эсепке
алынбайт (көбүнчө 1 минутта 50-60 сөз).
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Окуп
таанышуу

(ознакомительное чтение, normal fast reading/average reading/survey
reading) – тексттин мазмуну менен таанышуу максаты коюлат,
түшүнүү көрсөткүчү 75% жакын. Окуу ылдам ишке ашырылат (1 мин.
200-250 сөз). Мисалы, көркөм адабиятты окуу.
Көз жүгүртүп (просмóтровое чтение, skimming). Максаты – тексттин зарыл, же
окуу
зарыл эместигин, текстте кандай маселелер караларын аныктоо. Окуу
ылдамдыгы – минутасына 500 сөзгө жакын.
Издеп(поискóвое чтение, search reading). Максаты – ошол текстте бар
иликтеп окуу экендиги алдын ала белгилүү болгон маалыматты издөө. Окуу
ылдамдыгы – минутасына 300 сөздү түзөт.
Окуунун максат, шарттарына ылайык филологиялык окуу (тексттин тилдик
аспектилерин анализдөө максаты менен), ичинен окуу, үн чыгарып окуу да
ажыратылып көрсөтүлөт.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Жогоруда берилген таблица боюнча окуунун түрлөрүнүн тексттин
функциялык-стилдик түрлөрү менен кандайча катышы бар экенин аныктаӊыз.
2. Тапшырма. Берилген текстти окуп, стилин аныктаӊыз. Аны окуунун ар башка
түрү менен окуп көрүӊүз. Мазмунунун түшүнүү деӊгээлдерине көӊүл буруп,
жыйынтык чыгарыӊыз. Пикириӊизди айтып бериӊиз.
❖

«АРСТАНБАП ТОКОЮ»
I.
Текстке чейинки тапшырмалар:
1. Суроолорго жооп бериӊиз.
а) Арстанбап токою жѳнүндѳ кандай уламыш же жомок билесиз?
б) Жаңгак кандай дарылык касиеттерге ээ?
в) Түштүк жергесинде жайгашкан жаңгак токоюн кѳрдүңүз беле?
г) Жаңгактын кандай түрлѳрү бар?
д) Кыргызстандын белгилүү жерлеринен кайсыларды атай аласыз?
2. Тѳмѳнкү макалдардын маанилерин түшүндүрүңүз.
• Эр эмгегин жер жебейт.
• Токою жок жер болбойт, акыны жок эл болбойт.
• Таранчыдан корккон таруу экпейт.
• Күчтүү болсоң – жердей бол, баарын чыдап кѳтѳргѳн,
• Таза болсоң – суудай бол, баарын жууп кетирген.
3. Тексттен туруктуу сөз айкаштарын таап, маанилерин түшүндүрүӊүз. Мисалы:
жыпар жыты аңкыган – абдан жакшы жыттанган.
4. Тексттин мазмуну боюнча берилген сөздөрдүн антонимдерин жазыңыз.
Жайлоо, тоо, оорууга чалдыгуу, жоокер, ичинде, пайда, ѳткѳн заман, жол табуу,
ажайып кооз.
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5. Берилген сѳз айкаштары менен сүйлѳм түзүңүз.
Ѳмүр бою, жаңгак токою, мѳмѳлүү дарак, илимий изилдѳѳ, кооз жаратылыш,
сыйкырдуу дары, жергиликтүү адам.
❖
Кыргызстандын жаратылышынын кооздугу бир сѳз менен айтып бере алгыс
ажайып. Бир эле кѳргѳн адам ѳмүр бою унута албайт. Жергебизде не бир сонун
абасы салкын, жыпар жыты аңкыган жайлоолор, миң түркүн балыктар ойногон
кѳлдѳр, нечендеген кооз шаркыратмалар, коруктар бар. Жер шаарындагы эң чоң
жападан жалгыз байыркы (реликт) жаңгак-мѳмѳ токою Арстанбап – ар бир
кыргызстандыктын сыймыгы. Токойго кирсең жаңгак дарактарынын жыштыгынан
кайра жол таап чыгуу кыйын. Бул токой 608,5 миң гектар аянтты ээлеп, деңиз
дэңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан. Бул токой жѳнүндѳ кѳптѳгѳн
уламыштар эл ичинде орун алып келет. Алардын ичинде эң кѳп таркалганы –
Александр Македонский (биздин заманга чейинки 356-жылы туулган, б.з.ч. 323жылы ѳлгѳн), же болбосо, Искендер Зулкарнайын жѳнүндѳ айтылган баян. Бул
уламыш боюнча Искендер ѳзүнүн Индияга болгон айтылуу жүрүшүндѳ ушул биздин
жерлер менен ѳткѳн экен. Мекенин сагынган жоокерлер бирден жаңгак кѳчѳтүн
алып алышкан имиш. Анан ушул токойдун ордунан ѳтүп баратып отургузушуп
кетишиптир. Бой тиреп ѳскѳн жаңгак дарактарынан токой пайда болуптур.
Ошондуктан алардын мѳмѳлѳрүн азыр да «грек» жаңгагы деп аташат дейт. Бирок
логикага, анан чыныгы илимий изилдѳѳлѳргѳ таянсак, таптакыр башкача
жыйынтыктар чыга келет. Кыргызстандагы жер кыртышын – литосфераны
изилдеген окумуштуулар мындагы ѳзгѳрүүлѳр, тоолор менен токойлор биздин
заманга чейинки жылдарда, же болбосо Искендер тѳрѳлгѳндѳн миңдеген жылдар
мурун пайда болгонун далилдешкен. Дагы бир башка уламышка таянсак, жүз
миңдеген аскерлерден турган Искендердин армиясы биздин тоолордон түтѳк
(«бийик тоо оорусу») оорусуна чалдыгып, адамдар, аттар кырыла баштайт экен.
Ошондо тоо таянып, кой жайып жүргѳн жергиликтүү киши келгиндерге боору
ооруп, жаңгак жеш керек экенин кѳрсѳтүп бериптир. Жаңгак жегенден кийин
аскерлер оорудан сакайып сапарын улантышкан экен. Үйлѳрүнѳ кайтып келе
жатканда «сыйкырдуу» дары дарактын мѳмѳлѳрүнѳн, кѳчѳтүнѳн мекенине ала
кетишиптир. Бул уламыш чындыкка жакын экенин кѳрүнүп турат. Окумуштуулар
айткандай, Европага, андан бүт дүйнѳгѳ гректер таанытканынан улам «грек
жаңгагы» атка конгон жаңгак биздин мекендешибиз экенине талаш да, күмѳн да
жок.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II.
Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Текстти подтемаларга бѳлүштүрүп, ар бирине тема коюңуз.
2. Берилген текст кайсы стилге кирерин аныктаӊыз.
3. Бул тексттен сизге окурман катары эмне жакты жана эмне жаккан жок? Текстти
жакшыртуу үчүн дагы кандай конкреттүү иштерди аткаруу мүмкүн, айтып
бериӊиз.
4. Тексттен микротексттерди бөлүп алып, аларды тема жана ремага ажыратыӊыз.
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5. Сүйлѳмдѳрдү текст боюнча маанисине карата толуктаңыз:
• Жаңгак токою … жайгашкан.
• Бул токой жѳнүндѳ … уламыштар бар.
• Мекенин сагынган жоокерлер … … алып алышкан.
• Арстанбап ар бир … сыймыгы.
• Искендер Зулкарнайын жѳнүндѳ … тараган.
• Жергебизде нечендеген кооз …, …, … бар.
• Токойдун … кайра жол таап чыгуу кыйын.
• Искендер тѳрѳлгѳндѳн мурда … … далилдешкен.
• Жаңгак жегенден кийин… жерлери басылып калган.
• Сыйкырдуу дары дарактын … ала кетишкен.
6. Окуунун түрлѳрүнүн классификациясына ылайык топто тѳрткө бѳлүнүп:
«изилдеп окуу», «окуп таанышуу», «кѳз жүгүртүп окуу» жана «издеп – иликтеп
окуу» боюнча ар бир топ тандап алган классификацияга ылайык текст менен
иштеңиздер.
7. «Жер байлыгы – эл байлыгы» деген темада ар бириңиз ѳзүңүздүн туулуп ѳскѳн
жергеңиздеги ажайып кооздуктарды даңазалап, дилбаян жазыңыз.
❖

ФУНКЦИЯЛЫК ОКУУ
Илимпоздор белгилегендей, илимий жыйынтыктарга батыраак жетишүүгө,
сабаттуу адам, адис болууга өбөлгө болуучу текст окуунун «пайдалуу», же натыйжалуу
түрү - функциялык окуу бар. Ал – белгилүү бир тапшырманы аткаруу же конкреттүү
маселени чечүү үчүн маалыматты издөө максаты менен окуу. Функциялык окууда көз
жүгүртүп окуунун (сканерлөө) жана анализдеп окуунун (аналитикалык окуу деп атап
жүрүшөт, бирок, бул сөз «анализ» сөзүнөн жасалган) ыкмаларын пайдаланышат.
Анализдөөгө: түйүндүү (негизги) сөздөрдү бөлүп көрсөтүү, цитаталарды тандоо,
схемаларды, графиктерди, таблицаларды түзүү кирет.
Эл аралык PISA, PIRLS уюмдарынын статистикасына ылайык, Кыргызстандын
окуучулары окуу сабаттуулугуна жетишерлик деӊгээлде ээ эмес. (PISA - Programme for
International Student Assessment, же билим алуучуларды Эл аралык баалоо программасы.
15-16 жаштагы окуучулардын математикадан, окуу жана табигый илимдерден
сабаттуулугу бааланат. PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study, же
текстти окуу жана түшүнүү сапатын изилдөө Эл аралык долбоору).
Бул уюмдардын изилдөөлөрү боюнча, окуу сабаттуулугу төмөнкү деӊгээлдерге
бөлүнөт:
• Тексттен керектүү маалыматты жөнөкөй критерийлер боюнча издөө (эӊ төмөнкү
деӊгээл);
• тексттен керектүү материалды көптөгөн критерийлер боюнча издөө;
• тексттен керектүү материалды издөө, маалыматтын үзүндүлөрүнүн ортосундагы
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•

•

байланыштарды таанып-билүү, тааныш, бирок карама-каршылыктуу маалымат
менен иштөө;
тереӊ «жашырылган» көмүскө маалыматты камтыган үзүндүлөрдү издөө жана
алардын ырааттуулугун же комбинациясын табуу, тексттеги кайсы маалымат
тапшырманы аткаруу үчүн зарыл экендиги тууралуу тыянак чыгара билүү;
татаал тексттерди түшүнүү жана аларды интерпретациялоо (лат. interpretatio —
«чечмелөө, түшүндүрүү»), иштеп чыгуу, тексттин мазмуну боюнча жыйынтык
жана гипотеза, жоромолдорду чыгаруу.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).

1. Тапшырма. Функциялык окуу боюнча пикириӊизди айтыӊыз. Сиздин оюӊузча,
окуунун бул түрүнө мектептерде жана жогорку окуу жайларында окутууга
болобу? Кандай жолдор менен деп ойлойсуз?
2. Тапшырма. Төмөндө берилген схема функциялык окууга иллюстрация боло
алабы? Эмне үчүн? Оюӊузду аргументтер менен далилдеп билдириӊиз.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).

Эмне үчүн
окуш керек?

Эмнени
окуш керек?

Кантип окуш
керек?

3. Тапшырма. Төмөндө берилген Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим»
чыгармасынан алынган айрым саптарды окуп чыгып, «окуу» сөзү кандай
маанилерде колдонулгандыгын аныктаӊыз.
Окуу болсо — билим үчүн жол салат,
Билим болсо — иштин көзүн ал табат.
Окуу — түндө, алдыңдагы шам чырак,
Билим алсаң маңдай ачык жаркырап…
Окуу, билим көп нерсеге жеткирет,
Бул экөөнөн урмат-сыйды көп көрөт.
Кимде ким окуй билсе, олжо табар,
Кимде ким билим алса — бек аталаар.
Өнөргө ээ болосуң окуу менен,
Аз болсо да, билимде пайда кенен. (bizdin.kg)
4. Тапшырма. Берилген саптардын мазмунун: сүйлөшүү, илимий, расмий-иштиктүү,
публицистикалык, көркөм стилдериндеги текст катары кандайча чагылдыруу
мүмкүн? Тил каражаттарын тандап колдонуп, кыскача тексттерди түзүӊүз.
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❖
«МАНАС» ЭПОСУ – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УЛУУ МУРАСЫ».
I.

Текстке чейинки тапшырмалар:

1. Тексттен туруктуу сөз айкаштарын таап, маанилерин түшүндүрүӊүз. Мисалы:
ыйык тутуу –кандайдыр бир нерсени баалап-барктап, жүрөгүндө сактоо.
2. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
а) Адамзатты таӊ калтырган ...
б) «Манас» эпосундагы эӊ башкы идея...
в) Көчмөндүк турмуштун үлгүсү катары ...
г) Эпостун көлөмү...
3. Суроолорго жооп бериӊиз.
а) «Манас» эпосу тууралуу эмнелерди билесиз?
б) Манас бабабыздын айкөлдүгүн даӊазалаган сапаттарын айтып бериӊиз?
в) Дүйнө жүзүндө Манастын аты аталган кандай жер-суу аталыштарын билесиз?
❖
«Манас» – бул дүйнөлүк маданияттын туу чокусунда турган өзгөчө керемет
дүйнө, адамзатты таң калтырган улуу мурас. Кыргыз элинин жашоо–турмушунун
энциклопедиясы – байыркы тарыхы. Ыр түрүндө жазылган жана оозеки айтылган
чыгарма. Манас эпосу 500 миңден ашык ыр саптан турат. Бул көлөм «Илиада» менен
«Одиссеяны» кошуп эсептегендеги көлөмдөн 20 эсе чоң. Ал эми элдик оозеки
чыгармачылык жөнүндөгү дүйнөлүк илимде эң көлөмдүү чыгарма катары эсептелген
индустардын эпосу «Махабхаратадан» 2,5 эсе, фарсы тилиндеги «Шах–Намеден» 5 эсе
чоң. «Манас» эпосу көлөмү, мазмуну жагынан эле айырмаланбастан, элдин турмушун
көрсөтүү жагынан да өзгөчөлөнгөн байыркы бирден–бир сейрек мурасы катары
жалпыга таанымал.
«Манас» – мааниси, эл турмушунан алган орду жагынан кыргыздардын улуттук
сыймыгы. Ата–бабаларыбыз тарыхта аты белгилүү болгон 3миң жылдан ашуун убактан
бери басып өткөн узак жолундагы руханий табылгаларынын, билгендери менен
тажрыйбасында топтолгондордун алгылыктууларын, башынан кечирген өйдөылдыйлуу окуялар жөнүндөгү маалыматтардын дээрлик бүт чогулткан. Алтын
казынанын милдетин аткарып, элибиздин ыйык тутуп, укумдан-тукумга бөксөртпөй
сактап, улам толуктап, байытып келе жаткан улуу мурасы.
«Манас» эпосунун эң башкы идеясы – элин–жерин сүйүп, кыргыз урууларын
бириктирүүгө, ички–тышкы баскынчы душмандарга каршы салгылашууга,
баатырдыкка тарбиялоого жана тынчтыкта жашоого чакырат. Эл ичинен чыккан
Манас, Кошой, Бакайга окшогон алысты мелжиген акылгөйлөр урпактарга кандай гана
болбосун, дүр-дүнүйөгө азгырылган байлыкты эмес, ириде эл тарыхын чагылдырган
рухий көркөм кенчти мураска калтырууну эң зарыл деп билишкен. Ошол себептүү
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Манастын өзү чоролордун чексиз эрдиктерин, эл турмушун, ошол доордун артка
кайткыс оош–кыйыштуу абалын баян кылып жазып, айта жүрүү үчүн «жалаң үйдүн
борумун жарым күн ырдаган» Жайсаң, Ырчы уул, билимдүү Алманбет, кат жазып,
жетимиш түрлүү тил билген Ажыбайдай тилчи, ырчы, котормочу, элчи адамдарды
таап, жанына ала жүргөнү бекеринен эмес.
«Манас» эпосунда кыргыз элинин өткөндөгү тарыхы, социалдык абалы,
баарыдан мурда элибиздин бай, нукура тили, уруктуу үрп-адат, салты, аскердик күчү,
согуштук стратегиясы кеңири чагылдырылат. Мындан сырткары, көчмөндүк
турмуштун классикалык үлгүсүн жараткан негизги элдердин бири катары
кыргыздардын абалкы турмуш–тиричилиги, дан багып, мал кармап көчмөндүккө
ыңгайлашкан жүрүм–туруму, алгыр куш салдыра билген мүнүшкөрлүгү, аргымак ат
таптай билген саяпкерлиги. Ошондой эле адамды бир көрүп ажырата тааныган
психолог, көсөм сынчылдыгы, көп учурда чукугандай сөз сүйлөп, кыйындыкта жол
таба билген даанышмандыгы, чечендиги, меймандостугу өңдүү кыргыздардын өзгөчө
сапаттары бул эпопеяда толук камтылган.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар:
1.
Төмөндө берилген маалыматтарды пайдаланып «Манас эпосу - кыргыз
элинин руханий мурасы» деген темада текст түзүӊүз. Кайсы тексттеги маалымат
кыргыздын «Манас» эпосуна тиешеси бар, ал эми кайсы маалыматтын тиешеси жок
деп ойлойсуз, аргументтеӊиз. (Интернет булактарына кайрылсаӊыз болот). Мындай
окшоштуктар, үндөштүктөр кантип пайда болот деп ойлойсуз? «Кокустуктар
кокусунан эмес» - деген айтымга пикириӊизди билдириӊиз.
▪

1. «Манас» эпосунун бүт варианттарында 9–10 миллиондон ашык сөз
колдонулат.

▪

2. Гиннес китебинде: «Дүйнөдөгү эң көлөмдүү поэма кыргыз элинин «Манас»
эпосу. Анын көлөмү 500000 сап» – деп жазылган. Бирок Саякбай Каралаевден
жазылып алынган бир гана варианты 500583 ыр саптан турат.

▪

3. Галилей библиясында Манасия падышачылыгы болгон. Кытайда Манас
дарыясы жана уезди жайгашкан. Индияда өтө чоӊ (950 кв. км) «Манас» паркы,
АКШда Манас-Таш тоосу жана Виржиния штатында Манассас шаары,
Россиядагы Дагестан Республикасында Манаскент деп аталган шаар жана Манас
өзөнү, Манас курорту, Алтайда Манас-Тоо деген чоку жана Манас көлү,
Венгрияда Манас айылы жайгашкан. Тибет автономиялык округунда Манас
көлү
(«Манассас
Саровар»),
Непал
Федеративдик
демократиялык
республикасында Манас чокусу бар. (бийиктиги 8128м.) Крымда Манас жарым
аралы орун алган. Кореяда Манас булуңу, Бутанда Манас дарыясы, Жапонияда
Семетей шаары, Испания жана Латын Америкасында Манас атындагы шаарлар
бар.
▪
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▪

4. Манас Жакыптын баласы, баатыр, кыргыз элинин ханы, кол башчы. Адамга
тиешелүү жакшы, жаман мүнөздөрү бар. Эр жетип, бөлүнгөн кыргыз эли аны
хан көтөргөндөн баштап, бытырап-бириндеп кеткен элдин башын кошуу,
баскынчыларга тарттырган жерлерди кайтарып алуу – анын эң башкы максаты,
милдети. Кыргыз элин баштап, Ала-Тоого көчүрүп, душмандарды жеңип, оюн
иш жүзүнө ашырат. Ички келишпестикке карабастан кыргыз элин бириктирген.
Тышкы душмандарга жортуул жасоодо анын согуш ишин билген
тайманбастыгы эпосто айтылат. Намыскөй, элди ойлогон чоң баатыр, хан
болгон.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
2. Адаштырылып берилген үч макалды маанисине карата таап, иретке
келтириӊиз.
Баатыр, эр жигит, элден,
алтын, жоо бетинде, чыгат, бир өлөт,
чыгат, коркок, баатыр, жерден,
чыгат, эл четинде, миӊ өлөт.

3. А. Осмоновдун төрт сап ырынын маанисин ачып бериӊиз. Мазмундук
багытын ажыратып, кара сөз менен жазыӊыз.
Зор «Манас» көлөмүнө жетпес ченем,
Чарчабай үч ай айтса түгөнбөгөн.
Кыргызда дагы толгон көп укмуштар,
Чынында баары сенин күчүң белем. (А. Осмонов).
4. Жогоруда берилген «Манас» тууралуу тексттин бөлүктөрү кайсы учурда анык
жана кайсы бөлүктөрү анык эмес мааниге болушу мүмкүн? Бул эмнеге байланыштуу,
мисал келтириӊиз.
5. Жогорудагы тексттердин бирин тандап, абзацтарга бөлүӊүз. Абзацтарды
микротексттерге ажыратыӊыз.
6. Мелис Убукеевдин «Манастын» ааламы», Болот Шамшиевдин «Саякбай»,
Нурбек Эгендин «Манастын төрөлүшүн утурлап» фильмдеринин бирин тандап,
аннотация жазыӊыз. Аннотация талаптарга ылайык жазылганын далилдеӊиз.
7. Жогоруда аталган фильмдердин биринин деталдуу планын түзүӊүз. Ал план
микротемалардан айырмаланабы, эмнеси менен айырмаланат, айтып бериӊиз.
❖
БЛУМДУН ТАКСОНОМИЯСЫ
Окумуштуулардын пикири боюнча, азыркы учурда окуу жана маалыматтарды
иштеп чыгуу процессинде Блумдун таксономиясын колдонуу максатка ылайык.
Таксономия (грек тилинен алынган: τάξις - түзүлүш, тартип; νόμος - мыйзам) - иерархия
түрүндө катыштагы, уюшулушу татаал болгон маани-мазмундардын системалануу жана
классификациялануу принциптери жана практикасы тууралуу окуу.
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ХХ кылымдын 50-60- жылдары америкалык психолог Бенжамин Блум билим
берүүнүн максаттарынын классификациясын жана билим алуунун таксономиясын
иштеп чыккан. Анын пикири боюнча окутуу процесси билим деӊгээлинде ишке ашат:
эске тутуу жана фактыларды кайра эске түшүрүү, ж.б. Андан кийин түшүнүү
деӊгээлине өтөт: алынган маалыматты үйрөнүү: анын мурдагы алынган маалымат
менен байланышы, жалпылоо, башка сөздөр менен берүү. Анализдөө деӊгээлинде
алынган маалыматты салыштыруу, текшерүү, пландоо, болжолдоп-прогноздоо сыяктуу
операциялар аткарылат. Ал эми баалоо деӊгээлинде билим алуучу окулуп жаткан
материалга тигил же бул идеянын баалуулугун аныкташ үчүн сын көз караш менен
карай алат. Блумдун пирамидасын орто жана жогорку окуу жайларында өтө зарыл
академиялык окуу, жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн колдонуу алгылыктуу
натыйжаларга алып келери шексиз.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
Блумдун пирамидасы
мисалдары
6.
Баалоо
5.
Жыйнактоо
- синтез

4. Талдооанализ

3. Колдонуу

2. Түшүнүү

1. Билим

Тапшырмалардын

6. Аргументтерди келтирүү, өз көз
карашын
коргоо,
далилдөө,
болжолдоо, прогноз берүү
5. Корутундулоо, дизайн ойлоп
чыгаруу, жаратуу, план иштеп
чыгуу, түзүү
4. Талдоо, текшерүү, эксперимент
жүргүзүү,
уюштуруу,
салыштыруу,
айырмачылыгын
табуу
3. Колдонуу, иллюстрациялоо,
чечүү
2.
Сүрөттөө,
түшүндүрүү,
белгилерин аныктоо, башкача
жеткирүү
1. Тизме түзүү, бөлүп көрсөтүү,
айтып берүү, көрсөтүү, атоо

1. Тапшырма. Блумдун пирамидасы боюнча окуу, жазуу, билим алуу
ишкердүүлүктөрүн анализдеӊиз.
2. Тапшырма. Сиз өзүӊүздүн окуу, жазуу, билим алуу ишкердүүлүктөрүӊүздө
кандай пландар менен иш алып барасыз? Бул пирамиданын артыкчылыктарын санап
бериӊиз.
❖
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«УБАКЫТТЫН УБАЛЫНА КАЛБА!
КИТЕП ОКУУГА ШЫКТАНДЫРЧУ 11 СУНУШ»
I.
Текстке чейинки тапшырмалар
1. Суроолорго жооп бериӊиз.
• «Китеп – билим булагы» - деген макал азыркы заманга туура келеби?
Пикириӊизди билдириӊиз.
• Китеп – адамзаттын дүйнөлүк баалуулуктарына киреби?
• Сиз китеп окуганды жакшы көрөсүзбү, же ошол маалыматты интернеттен
алганды жакшы көрөсүзбү?
2. Тексттин аталышы боюнча кайсы стилге таандык болорун болжолдоӊуз. Бул текстте
кандай көркөм каражаттар колдонулушу мүмкүн?
3. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, аларды катыштырып
сүйлөм түзүӊүз.
Оолак, жайылтуу, дыкат, сыюу, даӊазалоо, азык, кенч, коротуу.
4. Омонимдердин (айтылышы окшош, маанилери башка сөздөр) маанилерин аныктап,
аларга сүйлөм түзүңүз:
эр, сап, кыш, жай, ага, кайра, кийин, айт.
❖
Реалдуу кыял
…2019-жылга алдыбызга бир максат койсок - Кыргызстан КМШдагы китепти эң
көп окуган өлкөгө айланса. 2025-жылга карата дүйнөдөгү алдыңкы ондун катарына
кирсек. Бул - реалдуу кыял. Анткени китеп окуу - бул космодром куруу, супер машина
чыгаруу же компьютердик заманбап программалар менен технологияларды иштеп
чыгуу эмес. Тек гана кызыктуу жана пайдалуу китепти ачып, карек жүгүртүп,
мазмунун мээ менен кабылдоо. Ошол аркылуу баштагы акылга, жүрөктөгү илимге
жана рухка азык берүү. Бул ар бирибиздин колубуздан келет. Анткени, Жаратканга
шүгүр, мекенибизде тамга тааныбаган адам жокко эсе.
Куурай жана гүлзар
Куурайга же отоо чөпкө мээнет коротуп кереги жок, алар ансыз деле көбөйүп,
ансыз деле жайнай берет. Бирок гүлзарды көктөтүү үчүн дыкат карап, тынбай кам
көрүп эринбей эмгектенүү абзел. Ант ичкендей китептен оолак болуу адаты азыр отоо
чөптөй тамырлап, таркаган заман. Тек койсоң ушул көрүнүш улана берет. Китептен
алыстагандын билими тайыздайт. Билимден кол жууган эл бара-бара баарынан кол
жууйт. Кемең болбосо деңизде кантип сүзөсүң? Ошондуктан китеп окуу менен
рухтардын жана акылдардын отоо чөп баскан мейкиндиктерин гүлзарларга,
гүлбактарга айланталы…
Кантип?
1. Китеп окууну эртең же эки сааттан кийин эмес, азыр башта!
2. Уктоочу жаздыгыңдын астында, иштөөчү столуңдун үстүндө, эс алып жатчу
диваныңда, чалкалап кыялданчу жумшак отургучуңда, зуулдаган унааңдын алдыңкы
терезесинин тушунда, көтөргөн сумкаң менен баштыгыңда, кемселиңдин
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чөнтөктөрүнүн биринде, айтор, бардык жерде бирден китебиң болсун. Товарга кезекке
турасыңбы, почтада, банкта же дарыгерге кирчү убактыңды күтүп отурасыңбы,
досуңду күтүп төрт көчөдөсүңбү, же тегиз жолдо такси менен баратасыңбы, дайыма
колуңда китеп болсун. Китеп ала жүрүү кыйын болсо, сатып алам деген
кийимдериңден бир-экөөсүн коё туруп, анын акчасына Bookreader сатып ал. Ошондо
миңдеген китептер бир кичинекей чөнтөгүңө гана батып кетет…
3. Мыкты китеп тандап атаң менен апаңа, чоң ата, чоң энеңе, таята, таенеңе окуп
бер. Илим менен кошо бата да аласың. Айылдардагы өткөн-кеткенди көзү менен тосупузатып, артынан сүйлөп, геосаясаттан баштап көчөдөгү акыркы жаңылыктарга чейин
жаагын жара талкуулап убакыттын убалына калып жаткан эргулдарды да китепке
«азгыр». Кызыктуу жомокторду иргеп бөбөктөргө окуп бер. Жалаң эле тамак жаса,
үйдү тазала, кийим үтүктө, короону шыпыр дей бербей, аялыңа кээде убактым тартыш,
сен окуп айтып бер деп китеп табышта.
4. Оозунан чыкканын жөн эле алып бере бербей, балдарың, неберелериң менен
«соодалаш». Бул жомокту же тигил аңгемени окуп, кайра айтып берсе сураганын сатып
берүү тууралуу макулдаш. Бара-бара жашына жараша тапшырма бер. Маселен, күнүнө
10 жашары жок эле дегенде сегиз бет, 8 жашары беш бет, 6 жашары бир бет окусун…
Чоң романдын же повесттин ичинен бир сөздү, окуяны же диалогду тандап, «баланча
деген сөздү автор каеринде кандай сюжетке байланыштуу колдонгонун эле айтып
берсеңер беш коём» деп козутуп койсоң, ошол бир сөздү же сүйлөмдү таап, окуяны
түшүнүш үчүн балдар китепти ары-бери аңтарып-теңтерип, толук окуп салышат деп
уккам…
5. Акыл таймаштарына да адамдар спортко кызыккандай саресеп салчу система
уюштуруу керек. Жаштар Конор менен Хабибди, Месси менен Роналдону кумир
туткандай, китепкөй лидерлерди, акыл адамдарын ардактай тургандай таалим зарыл
коомго.
6. Дааватчылар эшиктерди каккылап адамдарды ыйманга, мечитке чакыргандай,
ар бир батирди, ар бир короону кыдырып, элди окурманын күтүп үңкүйүп турган
китепканаларга чакыр…
7. Тойлордогу оюндарда тамадалар бүгүн ырдалып, эртең унутулчу, же мааниси
жок, же эстетикалык ракат бербес «даңка-дуңктун» таржымалын сурагыча
Айтматовдун, Жантөшевдин, Токомбаевдин, Баялиновдун, Майн Риддин, Тургеневдин,
Габриель Маркестин ж.б. чыгармаларынан суроолорду түзсө, анан жеңүүчүлөргө
Кытайдын жалтыр-жултур арзан буюмдарын же жеңелердин сандыктарына түшүп, чаң
басып кийинки конок менен тойду күткөндөн башкага жарабаган эч ким кийбес калпак,
жоолук, чапан эмес, КИТЕП берсе, той шаан-шөкөттүн эле эмес, таалим-тарбиянын да
эсте каларлык окуясына айланмак.
8. Кээ бир жерлерде кыздын себине бир машина төшөк кошуп берүү салты дале
сакталып келет. Илгери уктай турган эмерек, мейманды дүңүнөн тосчу ресторан, кафе
жок заманда, адамдар мейманканаларга эмес, туш келген үйгө кудайы конок болуп
конуп калчу учурларда төшөктүн көп болуусу абдан абзел эле. Азыр жууркан-төшөк
шыпты тирей жыйылган бойдон чаң басып турат. Төшөк тигип, жүктөп берүү тек гана
салт иретинде сакталып калды. Андан көрө китеп текче менен кошо «Манастын»,
Баласагындын,
Айтматовдун,
Сыдыкбековдун,
Касымбековдун,
Жусуевдин,
Алыкулдун, Эрматовдун, Алымбековдун, Пушкиндин, Толстойдун ж.б. томдуктарын
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сепке кошуп берүү адатын түптөп, жайылтсак, тарыхыбызды даңазалап,
маданиятыбызды даңктаган болот элек.
9. Китепти да бат окуганга үйрөн. Азыр мүнөтүнө, балким, 150-200 сөз
окуйттурсуң. 1000 сөз окуган Джон Кеннедиден эмнең кем же 163333 сөз окуган Ира
Иванченкодон эмнең кем?
10. Окуп жактырган китебиңди унчукпастан кайра текчедеги ордуна коюп басып
кетпей, ар кимге макта, социалдык түйүндөр аркылуу даңазала, жарнамала. Сураган
жан чыкса, бере тур. Китеп бирөө менен гана агарып-көгөргүдөй жубай эмес. Ал
колдон-колго өтүп, көздөн-көзгө чалынган сайын багы ачылат.
11. Элибизге китеп эле окутуп алсак, көп нерсе өзүнөн-өзү өзгөрөт. Анткени
адам денеси, кадамы, акылы менен жете албаган жерге китеп аркылуу жетет, жаңы
идеялардын кенчин китеп аркылуу табат. Бир орундан жылбай отуруп ааламды көрүп,
дүйнөнү таануунун жолу да ушул КИТЕП.
(Н.Кадырбеков. www.sputnik.kg).

Тексттен кийинки тапшырмалар.

II.

1. Бул тексттин сизге жаккан жана жакпаган бөлүктөрүн белгилеӊиз (маани жана
форма жагынан). Оюӊузду далилдеӊиз.
2. Англиялык философ, тарыхчы жана саясатчы Ф.Бэкон китептер тууралуу айткан
төмөнкү оюн түшүндүрүп бериӊиз: «Китептер – убакыт толкундарында саякаттап
жүргөн жана өздөрүнүн кымбат баалуу жүктөрүн муундан муунга алып жүргөн
ойлордун кемелери». Сиз буга кошуласызбы? Пикириӊизди билдириӊиз.
3. Блумдун окуу максаттарынын таксономиясынын негизинде жогорудагы текстке
суроолорду жана тапшырмаларды түзүӊүз.
4. Тексттин стилдик тиешелүүлүгүн аныктаган каражаттар боюнча анализ
жүргүзүӊүз. Анализдин жыйынтыгын таблица аркылуу чагылдырыӊыз.
Мисалы: 1) тилдик каражаттар (лексикалык, морфологиялык, синтаксиситик).
2) структуралык - түзүлүштүк өзгөчөлүктөрү.
5. Сиздин оюӊузча, тексттин бөлүнүшү аркылуу автор кандай максатты көздөгөн?
Тексттин ар бир бөлүгүнүн негизги сөздөрүн жазып, жалпы аннотация түзүүгө аракет
кылып көрүӊүз. Таблицаны толтуруӊуз.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Берилген сөздөрдүн туура айтылышы менен жазылышын ажыратыңыз:
Түңкү, жаанга, көңгөн, ээн калды.
Айтылышы:

Жазылышы:
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7. Текстти абзацтарга ажыратып, алардын бири – бири менен байланышын түзгөн
сүйлөмдөрдү бөлүп көрсөтүӊүз. Бир абзацты микротемаларга, анан тема жана
ремага ажыратыӊыз.
8. Тексттен тандап алынган бир сөз-түшүнүк боюнча синквейн түзүӊүз.
9. Тексттин мазмуну боюнча аннотация жазыӊыз.
10. Китеп окуу тууралуу үч мазмундагы спич (өтө кыска эмоциялуу текст) түзүп,
айтып бериӊиз:
а) мугалимдердин атынан; б) жаш муундун атынан; в) Советтер Союзунун учурунда
жашаган улуу муундун атынан.

❖
ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ ТЕКСТТИН ФУНКЦИЯЛАРЫ:

1. Билимди
кеӊейтүү жана
толуктоо
функциялары

2. Окуу
билгиликтерин
өнүктүрүү
функциясы

3. Оозеки
түрүндөгү кепти
өнүктүрүүнүн
функциясы

4. Жазуу
түрүндөгү кепти
өнүктүрүүнүн
функциясы

1. Тапшырма. Жогоруда берилген тексттин функцияларын түшүндүрүп бериӊиз. Бул
функцияларды ишке ашыруу боюнча сиз кандай сунуштарыӊызды бересиз, деталдуу
план түзүӊүз.
2. Тапшырма. Бир адамдын сүйлөө кеби менен жазуу көндүмдөрү бирдей өнүгүшү
мүмкүнбү? Өнүктүрүш үчүн кандай сунуштарды берет элеӊиз? Деталдуу план түзүӊүз.
3. Тапшырма. Жогоруда берилген «Окуу процессиндеги тексттин функциялары»
матрицасы боюнча таблицаны толтуруӊуз:
Билимди
жана

кеӊейтүү Окуу
толуктоо билгиликтерин

Оозеки түрүндөгү Жазуу
түрүндөгү
кепти өнүктүрүүнүн кепти өнүктүрүүнүн
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функцияларын
аткаруучу
тексттердин
түрлөрү

өнүктүрүү
функциясын
аткаруучу
тексттердин
түрлөрү

функциясын
аткаруучу
тексттердин
түрлөрү

функциясын
аткаруучу
тексттердин
түрлөрү

4.
Кандай стилдеги жана мазмундагы тексттер билимди кеӊейтүүгө жана
толуктоого өбөлгө түзөт?
5.
Тапшырма. Төмөндөгү берилген фазаларга жазуу түрүндө анализ жүргүзүӊүз.
ОКУУНУН ҮЧ
ФАЗАСЫ

Тексттин мазмунун
ачуу, дешифрлөө

3.

Маанисин ажыратуу,
4.
текстти
5.
интерпретациялоо

Алынган билимди
үйрөнүү, өз маанимазмунун жаратуу

6.
1.Көз жүгүртүү, карап
чыгуу.
2.Тексттин темасын,
негизги
маанисин
аныктоо.
3.Тексттеги
тилдик
каражаттардын
маанилерин аныктоо.
3.Тексттин
бөлүктөрүнүн
байланыштарын
аныктоо.
4.Негизги маалыматты
кошумча маалыматтан
айырмалоо.

1.Бөлүктөрүнүн
маанилик байланышын
иреттөө.
2.Тексттеги маалыматты
башка
булактардагы
маалыматтар
менен
салыштыруу.
3.Тексттин
мазмунун
анализдөө, ал боюнча
жыйынтык
чыгаруу,
жалпылоо.
4.Мазмундагы
пикирлерди
тастыктоочу аргумент,
далилдерди табуу.

1.Объективдүү жана
субъективдүү
маалыматтарды
айырмалоо.
2.Гипотезаларды
чыгаруу, түзүлүүчү
тексттин структуратүзүлүшүн
болжолдоо.
2. Пикирлерин иретке
келтирүү.
3.Жаӊы
текстти
моделдөө, жалпылоо.
4. Практика жүзүндө
колдонуу.

7. Тапшырма. Жогоруда көрсөтүлгөн окуунун фазаларынын Блумдун
пирамидасы менен катышы барбы? (Ооба/ жок). Далилдеп бериӊиз.
8. Тапшырма. Акыркы жолу кайсы чыгарманы окудуӊуз? Ал чыгарманы окуу
процессин жогоруда берилген фазалар жана Блумдун пирамидасы боюнча
деталдуу
анализдеӊиз.
Айырмачылыктарын
жана
окшоштуктарын
белгилеӊиз.
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3- БӨЛҮМ. ТАРЫХКА ИЗ КАЛТЫРГАН ИНСАНДАР

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ ТЕКСТ МЕНЕН ИШТӨӨ.
ТЕКСТТИ ТҮШҮНҮҮНҮН ДЕӉГЭЭЛДЕРИ.
Илимде «текстти түшүнүү» өзүнчө проблема катары каралат да, анын төрт деӊгээли
бөлүп көрсөтүлөт:
1. Фрагменттик түшүнүү деӊгээли (лингвистический) – текстти үстүртөн түшүнүү
жана анын компоненттерин айгинелөө жана тактоо болуп саналат. Бул тилдик
көрүнүштөр деӊгээлинде түшүнүү. Тексттин лексикалык бирдиктери ажыратылып,
алардын ортосундагы синтаксистик мамилелер белгиленип, семантикалык
мүнөздөмөсү аныкталат.
2. Глобалдык (жалпы) түшүнүү деӊгээли, же болбосо интерпретация деӊгээли.
Мурда бул деӊгээл негиздөөчү этап катары каралган, бирок түшүнүү процессинде
анын функциясы бир аз башкача. Түшүнүү деӊгээли катары интерпретация тексттин
окурмандын түшүнүк, максат, ниетине туура келген мүнөздөмөлөрүн бөлүп көрсөтүү
менен байланышкан, анткени окурман тексттин коомдук талаптарга жана өз
кызыкчылыгына туура келген жагдайларына көӊүл бурат. Демек, ар бир окурман
тексттин мазмунун өзүнчө интерпретациялай алуу менен, аны өзүнчө түшүнө алат.
3. Деталдуу (толук) түшүнүү деӊгээли (тексттин маанисин түшүнүү). Бул – автор
текстти жаратып жатканда эмнеге умтулгандыгын, алдына кандай максат койгондугун
жана кандай пландар менен иш алып баргандыгын аныктоо болуп саналат.
4. Түшүнүүнүн жогорку деӊгээли катары тексттин маанисин түшүнүп, аӊдапбилүүнү эсептөөгө болот. Бул деӊгээлде түшүнүүгө текст гана катышпастан, анын
автору жана ошол текст жаралып жаткандагы тарыхый- маданий аспект да кошо
эсепке алынат. Муну менен катар окурман тексттин мазмунуна сын көз караш менен
мамиле кылып, өзүнө тиешелүү болгон, өз жашоо тажрыйбасына, билимине таянган
критерийлердин негизинде тыянактарды чыгарат да, өзүнүн жеке текстин түзүүгө
даярданат.
Ар бир чыгарма, текст өз маӊызы боюнча диалогдуу, анткени окурман тексттеги
окуя, суроолорго жооп, пикир айта ала турган болсо гана ал үчүн окуу процесси кызык
болот. Текстте жашырылган көмүскө суроо-маселелерде автордун бейнеси
чагылдырылган.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).

1. Тапшырма. Функциялык окуунун түрлөрүн анализдеп, өзүӊүздүн жеке
жашооӊуздан мисал келтириӊиз. Жогоруда берилген классификация турмушка
жакынбы, же жокпу?
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2.

Функциялык окуунун тексттин стилдик өзгөчөлүктөрү менен байланышын
айтып бериӊиз.
❖
«ГЕРОСТРАТ»

I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. «Атың чыкпаса, жата калып ат үркүт», «Атыӊ чыкпаса, жер өрттө», «Жасадым деп
сүйүнбѳ, жыйынтыгына сүйүн», «Каман ѳлсѳ тиши калат, адам ѳлсѳ иши калат», деген макалдарда эмне жөнүндө айтылып жатат? Акыл калчап, ой бѳлүшүңүз.
2. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) аныктаӊыз.
Күнѳѳлүү, кадам, кылмыш, ата-баба, жашоочу, эстен чыгаруу, талкалоо,
даңазалоо, чыгаруу, орнотуу.
3. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанидегилерин (антонимдерин) аныктаӊыз.
Шаар, эрдик, уятсыз, унутуу, жаш, кыйноо, дос, акылдуу, кедей, бышкан.
❖
Герострат (байыркы грекче: Ἡρόστρατος) — б.з.ч. 356-жылы 21-июлда ѳзү
туулуп-ѳскѳн шаардагы Артемида ибадатканасын (храмын) ѳрттѳгѳн Эфес шаарынын
жаш тургуну. Эфестик Артемиданын ибадатканасынын урандыларын азыркы Түркия
мамлекетиндеги Измир (мурдагы Смирна шаары) аймагында жайгашкан Сельчук
шаарынын четинен көрүүгө болот. Б.з.ч. ХI кылымда бул жерге байыркы гректер жер
жүзүндөгү бардык жандуунун, аялзаттын аруулугунун, бактылуу үй-бүлөнүн жана кош
бойлуу аялдардын колдоочусу деп эсептелген кудай аял Артемиданын урматына
укмуштуудай кооз ибадаткана курушкан. Дүйнөнүн керемети аталган бул курулушта
дүйнөдө алгач ирет сейрек материал, архитектуралык ачылыштар колдонулган:
биринчиден, ибадаткананын кооздолгон көп бөлүгүнө мармар таш (мрамор) коюлган,
экинчиден, жер титирөөдөн бузулбас үчүн атактуу архитектор Херсифрондун чечими
менен бул ибадаткана саз жерге курулган. Имараттын сазга чөгүүсүнө анын алдындагы
көмүр менен жүнгө толтурулган аӊ бөгөт болгон. Ортосунда Артемиданын баалуу кара
жыгачтан жасалып, алтын, күмүш, жакут таштары менен кооздолгон он беш метрлик
айкели турган зор ибадаткананын кооздугу ошол кезде жашаган көп акынжазуучулардын эмгектеринде сүрөттөлүп, атагы дүйнөгө жайылган дешет. Бирок,
имарат эки жүз жылга жакын гана сакталып турду. Ибадаткананын көп бөлүктөрү
жыгачтан жасалгандыктан, б.з.ч. 356 – жылы Герострат от койгондо, бардыгы
өрттөнүп, талкаланып калган. Герострат бул жасаган ишин кыйноо учурунда мойнуна
алып, ѳзүнүн атын укумдан-тукумга калтырыш үчүн, кийинки муундар аны эстеп
жүрүшсүн деген максатта жасаганын айткан. Бул жасаган «эрдиги» үчүн ал жазага
тартылып, дарга асылган, ошондой эле, бул адамдын ысымын толугу менен унуткаруу
жѳнүндѳ мыйзам чыгарылган. Бирок, грек тарыхчысы Феопомп, Геростраттын
кылмышы тууралуу айтып берүү менен бирге, биз үчүн анын атын да сактап калган.
Кийин Феопомптун сакталып калган эмгектериндеги «Артемида ибадатканасын
ѳрттѳгѳн кылмышкер» жѳнүндѳгү үзүндүлѳрү кийинки тарыхчылардын эмгектеринин
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негизин түзгѳн (Страбон, Авл Геллий, Валерий Максим). Жыйынтыгында, Герострат
ѳзүнүн кыялына жеткен: абийирсиз болсо да түбѳлүк атак-даңкка – «Герострат
атагына» ээ болгон. Шаардын тургундары ѳрттѳлгѳн ибадаткананын ордуна жаңы
Эфестик Артемиданын ибадатканасын тургузушкан. Бул курулуш да кийин «дүйнѳнүн
сегиз кереметинин» бирине кирген. Ибадаткананы бул дагы сактап кала алган жок. III
кылымда готтор тарабынан таланып-тонолгону аз келгенсип, IV кылымда христиандар
тарабынан бутпарасттык сыйынууга тыюу салынгандыктан, бул курулуш толугу менен
талкаланган. Балким, «Геростратты унутуу» мыйзамы 2005 - жылы дүйнөгө белгилүү
болгон Стрейзанд феноменинин эффекти сыяктуу болгондур. (Америкалык ырчы аял
Барбара Стрейзанд үйүнүн сүрөтүн, дарегин баарынан жашырууну каалап, үйдү
уруксатсыз сүрөткө тарткан фотографты сотко берген, бирок, тескерисинче, бул кайра
ММК, элдин кызыгуусун арттырган). Бул окуя байыркы кезде эле анык маалыматты
жашырып, жок кылууга аракет кылуу, тескерисинче, маалыматтын андан да кенен
жайылышына алып келери жѳнүндѳгү түшүнүккѳ алып келген чыгар. «Геростраттын
атагы» - жек көрүүгө гана татыктуу, адамдын түбѳлүккѳ каргышка калган атак-даңкын
даңазалаган учкул сѳзгѳ айланды. Ал адамдардын эмгеги, колу менен жаралган нерсени
талкалоо жолу менен, уятсыз иш-аракети менен белгилүү болгон. Азыркы күнгѳ чейин
ошол окуядан пайда болгон «Геростраттын атагы», «Геростраттын лавр чамбары»
(«лавровый венок Герострата», же «лавры Герострата», «the laurels of Herostratus»),
«Геростраттын даңкы» сыяктуу ар кандай варианттагы учкул сѳздѳр жана сѳз
айкаштары колдонулат.
(https://i-fakt.ru. Интернет булактарынан алынды).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Берилген суроолорго жооп бериӊиз.
а) Герострат мындай кадамга эмне себептен барган?
б) Артемида ибадатканасы дагы кандай сыноолорго туш болгон?
в) Грек тарыхчысы Феопомп кандай маалымат калтырып кеткен?
г) «Стрейзанд феноменинин эффекти» деген эмне? Биздин жашоодон мисал
келтириӊиз.
д) «Дүйнѳнүн сегиз кереметине» кирген дагы кандай укмуштарды билесиз?
е) Кылган кылмышы үчүн Геростратка кандай жаза колдонулган?
2. Жогорудагы тексттин маалыматтуулугун аныктап, маанилик – формалдык
жактарына анализ жүргүзүңүз.
3. «Геростраттын атагы», «Геростраттын лавр чамбары», «Геростраттын даңкы»
деген учкул сѳздѳр кайдан келип чыкканын айтып бериңиз.
4. Тексттин мазмунуна ылайыктап тема коюңуз. Эмне себептен андай
атаганыңызды түшүндүрүп бериңиз.
5. Текстти абзацтарга бөлүп, абзацтардагы негизги ойду чагылдырган сүйлөмдөрдү
аныктаңыз.
6. Төмөнкү кыргыз эл макалдарынын ичинен – «маалыматты жашырса, ал кайра
кызыгууну арттырары» тууралуу макалды аныктап, анализ кылыӊыз.
• Ооруну жашырсаӊ, өлүм ашкере кылат.
• Кыӊыр иш кырк жылда да билинет.
• Жети кат жерге катсаӊ да, жети дубанга жайылат.
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•
•

Кымыраныӊды жашырсаӊ, «кымыз» деп ичем дегендер көбөйөт.
Айтылбас сөзүӊө куштар көп, аялуу жериӊе таштар көп.
❖

«ЧЫӉГЫЗ АЙТМАТОВДУН ОН ЭКИ КЕРЕМЕТИ»
I. Текстке чейинки тапшырмалар.
1. Суроолорго жооп бериӊиз.
а) Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы адам менен табияттын ортосундагы
байланышты кандай түшүнөсүз?
б) Жазуучунун чыгармаларындагы эсиӊизде калган кайсы уламыш, жомокту
билесиз?
в) Улуу залкардын чыгармалары канча тилге которулган?
г) Дүйнөдө эӊ көп окулган чыгарма деп Ч. Айтматовдун кайсы чыгармасы
эсептелет? (Интернет аркылуу, же башка булактар аркылуу аныктаӊыз). Эмне үчүн ал
чыгарма көп окулат деп ойлойсуз?
2. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Инсан, табият, баамдоо, жагдай, карапайым, жылкы, салгылашуу, душман, заман,
карыя, махабат.
3. Үч же төрт топко бөлүнүп, «Адам үчүн эӊ кыйыны күн сайын адам болуу» деген
темада, жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын мисалында талкуу жүргүзүӊүз.
❖
1. Башкы каармандары тарыхый инсандар эмес,
карапайым адамдар: Танабай, Сейде, Дүйшөн, Эдигей,
Казангап, Арсен ж.б. Алар биздин арабызда эле, анчейин
балким билинбей жүргөн каармандар. Бирок адам баласы
сынала турган учурга келгенде алар абийир, намыс жана
бийик адамдык касиеттерин көрсөтүп, адам деген улуу атты
бийик туткан инсандар болуп чыга келишет. Чынгыз
Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген
жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген.
Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир дэңгээлде
тарыхый каармандай таасирге ээ. Башкача айтканда,
Айтматов айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты,
маселен, Танабай менен Толгонай эне.
2. Чыӊгыз Айтматовдун көрөгөчтүгү. СССРдин 70 жылдык адабиятында
социалисттик реализм принцибине таянып не деген гана поэзиялар, прозалар
жазылбады. Тилекке каршы алардын дээрлик көбү бүгүн окулбай калды. Бир эле
партиянын, бир эле режимдин, бир эле өлкөнүн идеологиясына кызмат өтөгөн адабият
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катары кала берди. А Чынгыз Айтматовдун негизги чыгармалары совет заманында
жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кеменгерлиги – кечээкини бүгүн
көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Окурман
үчүн көп чыгармалары улам жаш өткөн сайын жаңы өңүттөн өзгөрүп турат. Маселен,
«Гүлсаратты» биз бала кезде жылкыга кызыгып окучу элек, жаш кезде махабат темасы
кызык болду, 90-жылдары дагы бир окуп бүтүндөй коммунисттик доордун портретин
көрдүк. Бара-бара жаш өткөн сайын мен үчүн Э.Хемингуэйдин «Чал жана деңиз»
чыгармасына окшоп барат. А.Твардовский: «Пушкиндин генийлиги – ал бизге бала
кезде келет, ал эми биз аны улам жаш өткөндө түшүнөбүз» деп айтканы калетсиз кеп
эмеспи.
3. Адам жана жаныбар. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларында жаныбарлар: Бугу
эне, Гүлсары, Акбара менен Ташчайнар, Каранар же Жаабарс, Кремлдеги Үкү
чыгармада башкы каарман катары катышат. Алардын да адам сыяктуу бул дүйнөдө
жашоого акысы бар. Гүлсарынын өмүрү – бүткүлдөй бир коммунисттик доордун
өмүрү. Акбара менен Ташчайнардын өчү – табияттын өчү. Бугу эненин баланы сактап
калышы – адамзаттын табияттан көз каранды экендиги. Ал эми Дөнөнбай ак куштун
чакырыгы – жети атаңды биле жүр дегени. Эне – Бейиштин тикен зым менен
курчалганы – Советтик системанын кудайсыз калгандыгы. Акбара менен Ташчайнар,
же кечээки эле Жаабарс аркылуу не бир терең жана эскертүү коңгуроосу угулуп
жатпайбы…
4. Согуш темасы. Чынгыз Айтматов ошол согуш доорунун дүйнөлүк дэңгээлдеги
эң көрүнүктүү жазуучусу. «Эрте келген турналар», «Бетме-бет», «Жамийла»,
«Саманчынын жолу» дээрлик согуш темасына арналган. Бирок ал согуштун
жексурлугун согуш талаасындагы кыргылдашкан салгылашуу менен эмес, бир октун
үнү угулбаган тылдагы адамдын гана трагедиясы аркылуу укмуштай көркөм айтып
бере алган. Бир эле маселен Толгонай эненин монологу – бул Шекспирдик дэңгээлдеги
улуу трагедия. Эң кызыктуу парадокс. Дүйнөдө Чынгыз Айтматовдун эң көп окуган эл
немис эли, «Жамийла» китеби эле 37 жолу кайра-кайра жарык көргөн.
5. Географиялык чексиздиги. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары Таластын
Шекер айылынан башталып, кыргыздын тоо-ташын аралап өтүп, казактын улуу
талаасын Сары-Өзөктү аралап, Россиянын унутта калган түндүк элдеринде Охот
деңизинде, Москвада Кремлде, Германиянын шаары Гейдельбергде, океандын үстүндө,
аягы келип космосто уланат. Айтматовдун чыгармаларында Азиянын тоо-талаалары
менен Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде,
бирде самолетто өтөт. Адамдан адамзатка, Бугу-Энеден Иисус Христоско, Шекспирден
Космоско чейинки аралыкты камтый алган Айтматовдун кеменгерлигине дагы бир
жолу тап бересиң. Чынгыз Айтматов планетардык масштабга жетишкен өзгөчөлүгү
мына ушунда болсо керек.
6. Миф жана реалдык жашоо. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары «Ак-кемедеги»
Бугу эне жомогунан башталып, Найман-эне, «Жетөө жана бирөө» грузин легендасы
менен уланып, акыркы «Сардал кызга» чейин улам бир чыгармада улам жаңы икая
толуктап, коштоп, параллелдүүлүк өркүндөп жүрүп отурат. Жомок менен реалдуу
турмуш үзөңгүлөш жүрөт, айрыкча «Кылым карытар бир күн» чыгармасындагы
Понтий Пилатка байланышкан окуялар же болбосо Чынгызхандын ак булуту. Же б.а.
икая, же баян, бу чыныгы жашоонун балалык, аруу кези сыяктуу туюлат. Ошондогу эле
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каармандар бүгүнкү жашообузда биз менен бирге жүрүшөт. Жомок жаралгандан бери
не бир кылымдар өттү, не деген цивилизациялар өзгөрүп, не деген технологиялар
революция болду. А бирок, адамгерчилик революциясы боло элек. Тескерисинче артка
кеткен жокпуз бу?
7. Сүйүү темасы. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы өзгөчө жалындаган
тема бул – албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу
сезимдер: Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамийла,
Раймалы менен Бегимай, Эрдене менен Догулан. Же өтө этият, эч бир кол тийе элек
бийиктеги гүл сымак булгана элек Танабай менен Бүбүжандын, Эдигей менен
Зарипанын мамилеси не деген керемет сезимдер.
Махабат темасы – адамды адам кылып турган эң бийик аруу сезим катары сүрөттөлөт.
Азыркыдай жеңил, шоу сүйүү улуу жазуучу үчүн жат тема. Адамды сүйүү, бул
жашоону, табиятты, сулуулукту, өмүрдү, сүйүү касиети менен бийиктеп отурат.
8. Адеп-ахлак темасы же жан-дүйнө экологиясы, айрыкча Момун чал менен
бала, Дүйшөн менен Танабай, Толгонай, Орган карыя менен Эдигей, Сейит менен
Сейде, Казангап менен Арсен, Бостон менен Авдий Каллистратов, Филофей адамды
адам бойдон калууга үндөп турган каармандар. Ошол эле учурда Орозкул, Базарбай,
Сабитжан, Эрташ Курчал, Ташчайнаарсыз аталган чыгармаларды элестетүү мүмкүн
эмес. Ак менен кара, күн менен түн, сүйүү менен жек көрүү, күлүк менен кашаң, бала
менен чал (же эне) Айтматовдук темада дайым эриш-аркак кездешет дал турмуштун
өзүндөй болуп.
Демек, эң ириде биз адамбыз, адамзатпыз. Адамзаттын эң улуу озуйпасы –
укумдан тукумга тирүүлүктү сактап калуу. «Саманчынын жолундагы» же «Деңиз
бойлой жорткон ала дөбөт» чыгармаларынын финалы баланын аман калышы менен
аяктайт. Демек, улуу тирлик көчү уланып жатат деген кеп го. Айтматовдун ар бир
чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазалоо менен бирге: «Адамдар, адамдыктан
кетпегиле» –деп, көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт
болуудан сактап калууга чакырык жана «жамандык кылба», «адам бол» «уурулук
кылбы», «ушак айтпа» деген осуяты биздин кулагыбызга коңгуроо сымак угулуп
тургандай. Адамдын жана адамзаттын жашоодогу парзы эмне деген суроого жооп
издейт. Айрыкча, соңку «Тоолор кулаганда» чыгармасындагы «Өлтүрбө» деген сөз
диний китептердеги насаат кеп сыяктуу туюлат.
9. Эки тилде жазган залкар жазуучу. СССР убагында өз эне тилинде жана
орус тилинде эки бирдей жазган, В. Быков, И.Друце, Р.Ибрагимбеков, Т.Пулатов
сыяктуу акын жазуулар өтө сейрек болгон. Айтматов өзү теги кыргыз болуп туруп,
орус тилинде Ф.Достоевскийдин деңгээлинде жаза билгендиги көп орус
интеллектуалдарын тамшандырган. Манастын тили менен орустун тилин бирдей
билген балким Айтматов жалгыз кыргыз болсо керек.
Кыргыз жана орус тили Чынгыз Айтматов чыгармаларын бийктикке көкөлөткөн
эки канат сыяктуу. Эки тилде бийик чеберчиликте жаза билген залкар талант. Чынгыз
Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин
ачып берди.
Балким, көпчүлүк баамдай бербесе керек, 1980-жылдары «руханият», «инсан»
жана «маңкурт» деген сөздөр көбүнесе Чынгыз Айтматов аркылуу таркаган. Айрыкча,
«маңкурт» бүгүнкү күндө орус, англис, немис, кытай, араб ж.б. дүйнөлүк тилдерде
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котормосу жок «маңкурт» эле болуп которулат. Анын чыгармалары карапайым адам
менен академикке бирдей түшүнүктүү.
Чынгыз Айтматов ал кездеги «Новый мир» журналынын башкы редактору
Александр Твардовскийди өтө сыйлап, ал эми улуу жазуучу М.Достоевскийдин
чыгармачылыгын эң бийик баалаган.
10. Кыргыздын жан дүйнөсүн ачып берген улутман сүрөткер. Мисалы,
Танабай бир эле кыргызга эмес, башка улуттагыларга да бирдей жөпжөнөкөй
түшүнүктүү. Танабай, Толгонай, Момун чал, Эдигей, Дүйшөн – булар кыргыздын жан
дүйнөсүн ачкан таасын образдар. Түпкүлүгү улуттук руханий суверенитетке умтулуу
темасы камтылган. Маселен, «Кайрылып куштар келгиче» аңгемесинде улуу «Манас»
эпосуна болгон чакырык камтылган. СССР доорунда эле кыргыздын байыркы тарыхы
Эне-Сайга байланыштуу экенин эң алгач айтып чыккан.
Дегеним, кыргыз эли сөздөн бүткөн эл. Кыргыздар гана ымыркай төрөлсө «бата»
берип, сөз менен тосуп алат, «бешик ырын» ырдап сөз менен сооротот. Жылкы
кайтарса, үрөн сээп, эгин эксе, ашыгзар болсо баарын ырдап, сөзү менен билгизет.
Жоого аттанарда сөз менен ант берет. Өлгөндө да сөз чыгарып, кошок кошуп узатат.
Андан да сөз менен жаан жаадырып, сөз менен адамды оорудан айыктырат. Өзүнөн
алда канча саны көп жоо менен чабышканда, кырылып жок болуп кетээрде сөз менен
кайра тирилген элбиз. Сөздү кылыч кылып, сөз менен «Улуу кыргыз сепилин» курган
элбиз. А болбосо океан сымал «Манас» кайдан жаралмак эле?!
Чынгыз Айтматовдон: «Эгерде өз улутуӊдагы эң улуу адамдардан кимди
билесиң деп сураса, мен эң ириде Саякбай Каралаевдин ысымын айтмакмын», - деп
жооп берип атпайбы. «Манас» эпосу кара сөз менен адегенде Чынгыз Айтматовдын
демилгеси боюнча Кеңеш Жусупов менен Ашым Жакыпбеков тарабынан жазылганын
унутпасак. 1984-1985-жылдары 400-450 миң калк жашаган Фрунзе шаарында бир эле
кыргыз мектеби бар экенин, ал эми Токмок шаарында деги эле кыргыз мектеп жок
экенин, бир орус жашабаган Нарын облусунда гезиттин аты «Нарын правдасы» деп
аталганын эң ириде Чынгыз Айтматов айтып чыккан.
11.
Айтматовиада дүйнөсүн жаратты. Башкача айтканда кыргыз адабияты
гана эмес, кыргыз театры, кино өнөрү, опера жана балет өнөрү, хореография, живопись,
көркөм сүрөт өнөрү, музыка, скульптура, деги эле улуу жазуучунун чыгармаларынан
таасир албаган бир да өнөр тармагы калбады. Улуттук кино дүйнөдө «кыргыз
керемети» даражасына ээ болду. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде эле 20дан
ашык көркөм фильм тартылган. Улуу таланттар Т.Океев, Б.Шамшиев, С.Чокморов,
С.Күмүшалиева, Б.Кыдыкеева, К.Молдобасанов, Д.Садырбаев жана башка таланттар эң
ириде Чынгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу бийиктикке чыгышты. Чынгыз
Айтматов аркылуу улуттук маданият менен искусствобуз жалпы дүйнөлүк деңгээлге
көтөрүлдү.
12.
Айтматовдук айкөлдүк. Лениндик сыйлыктын ээси, Социалисттик
эмгектин Баатыры намына ээ болгон соң Чынгыз Айтматов көп аты билинбеген
жазуучулар менен авторлош болуп (мисалы жапон философу Дайсаку Икэда, казак
драматургу Калтай Мухамеджанов, казак акыны Мухтар Шаханов), алардын да
ысымдарын дүйнө окурмандарына кеңири таратты. Бул Чынгыз Айтматовдун айкөл
мүнөзүнөн кабар берет. Ал эми «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» чыгармасын эң аз
сандагы нивх элинин али көпчүлүк тааный элек жазуучу В.Сангиге арнаган.
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Кыргыз сүрөткери Чыңгыз Айтматов аалам алптары А.Пушкин, У.Шекспир, О.
Де Бальзак, В.Гюго, Г.Гете, Вольтер, Ф.Достоевский, Л.Толстой, Э.Хемингуэй сыяктуу
улуу бийиктиктеги жаратман экенин бүгүн аңдабасак да эртең моюнга аларбыз.
Дүйнөдө болгону саналуу эле империя болгон. Аны саналуу эле элдер курган.
Алардын бири – биз, кыргыздар. Биздин ата-бабалар IX – X кылымдарда эле «Улуу
кыргыз каганатын» курушкан. Тиягы Байкал, быягы Кашкарга чейинки чөлкөмдү
бийлеп, улуу кыргыз доору жүргөн.
Эми эртедир-кечтир, замандын бир заманында кайрадан бир империя курушубуз
керек эле. Доор өзгөрдү. Приоритеттер өзгөрдү. Нарк өзгөрдү. Демек, аскерий эмес,
башкача каганат курушубуз зарыл болчу.
Биз аны кура алдык. Бир эле улуу сүрөткер Чыңгыз Айтматовдун кудурети
менен гана. Ал аскерий же экономикалык империя эмес, ал нукура руханий каганат.
Бул каганат сөз касиетинен курулду.
Себеби Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 150 өлкөдө 100 миллиондон ашык
нуска менен жарык көрдү. Окумдуулугу боюнча дүйнөдө У.Шекспирден, Лев
Толстойдон кийинки үчүнчү орунга чыкты. Кимде ким Айтматов аркылуу кыргыз жандүйнөсүн таанып, биздин кыргыз элибиз жөнүндө жакшы ойдо болсо мен анын баарын
кыргызстандык деп эсептейм.
Аз сандагы элдерден дүйнөдө Чыңгыз Айтматов сыяктуу кеменгерлер сейрек
жаралат.
Сегиз миллиард чамалаш дүйнө калкы. Арасында алакандай 6 миллион кыргыз
эли, өтө чаканы кумшекердин бүртүгүндөй болуп. Анан дүйнөнүн алп жазуучусу ошол
кичинекей кыргыз элинен болуп атпайбы.
Бул эмне деген улуттук сыймык.
Биз, акыркы 1000 жылда Манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку
100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык.
Кыргыздын жери керемет. Тарыхы керемет. Тоосу керемет. Суусу керемет.
Манасы менен Айтматову керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп Айтматов менен
Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокубуз канбай, улуттук
намысты туу кылып өмүр көчүн улай берели, ардактуу мекендештер.
(К.
Иманалиев).

II. Тексттен кийинки тапшырмалар
1. Жогоруда берилген тексттин стилин аныктаӊыз. Стилдик каражаттар так
аныкталабы, жокпу, себебин айтып бериӊиз.
2. Жогоруда берилген тексттин бөлүктөрүн салыштырып, ортосундагы
айырмачылыктарын белгилеӊиз: а) маалыматтуулугу; б) байланыштуулугу; в)
маанилик бүтүндүгү; г) жыйынтыктуулугу.
3. «Биз каганат кура алдык. Ал аскерий же экономикалык империя эмес, ал нукура
руханий каганат. Бул каганат сөз касиетинен курулду» - деген сүйлөмдөрдү
кандай түшүнөсүз, пикириӊизди эссе түрүндө билдириӊиз.
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4. Берилген тексттерди кунт коюп окуп, андагы маалыматтардын канчалык
деӊгээлде чындыкка жакындыгы тууралуу пикириӊизди далилдеп айтып
бериӊиз.
5. 2-бөлүктө автор берген негизги ойду таап, логикалык ырааттуулугун аныктаӊыз.
6. 8-бөлүк боюнча «Адамзаттын жашоодогу парзы эмнеде?» деген суроонун
тегерегинде ой жүгүртүӊүз.
7. «Жан дүйнөмө жакын чыгарма» деген аталышта Ч.Айтматовдун
чыгармаларынан өзүӊүзгө жакканы тууралуу айтып бериӊиз.
❖

МААЛЫМАТТЫН АНЫК ЖАНА АНЫК ЭМЕСТИГИ
Маалыматтын аныктыгы, же тууралыгы – бул маалыматтын сапатын көрсөткөн
жана анын жетишерлик өлчөмүн жана тактыгын чагылдырган нерселер. Мындай
маалыматтын белгилерине: жалган же атайын бурмаланган фактылардын жоктугу,
оозеки жана жазуу түрүндөгү тексттердин түшүнүктүүлүгү кирет. Маалыматтын
аныктыгы жана анын булактары шкалалар аркылуу бааланат (мисалы, «толук көлөмдө
анык», «көпчүлүк бөлүгү анык», «салыштырмалуу анык», андан кийин - «таптакыр
анык эмес» же «статусу аныкталган эмес»).
Эч кандай күмөн санатпаган, реалдуу, нукура маалыматты анык (туура) деп атоого
болот. Аларга документтер, факты, маалыматтар пайдаланылган учурда юридикалык
жактан мыйзамдуу процедуралар аркылуу тастыктай алууга мүмкүн болгон,
эксперттер, күбөлөрдүн катышуусу менен далилдене алуучу маалыматтар кирет. Муну
менен бирге негизги булактарга шилтеме кылган маалыматтарды да анык деп
эсептөөгө болот, бирок бул учурда булактын өзүнүн аныктыгы тууралуу маселени
чечип алуу максатка ылайык.
Анык эмес маалымат көбүнчө толук жана так эместиги, реалдуу турмуштан
алыстыгы, күмөн туудуруучу булактарга таянгандыгы же жалпыланган булак
аркылуу берилгендиги менен айырмаланат.
Анык жана анык эмес маалыматтан башка компетенттүү жана компетенттүү
эмес маалыматтар да ажыратылат. Компетенттүү маалыматка расмий уюмдар жана
бийлик түзүмдөрүнөн, жалпы чөйрөдө (илимий, бизнес, ж.б.), дүйнөдө таанылган,
көп цитаталанган булактардан, белгилүү адистерден алынган маалыматтар кирет.
Бирок, белгилеп кетүүчү нерсе – маалыматты алуу деген ага толук бойдон
ишенүү дегендикке жатпайт.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Азыркы убакта массалык маалымат каражаттарында (ММК)
колдонулган: «интернетте жазылгандай», «окумуштуулар айткандай», «кулагым
чалган», «коӊшум айткан», «эл айткандай», ж.б. сыяктуу «шилтемелер»
маалыматтын анык же анык эместигин тактай алабы? (Ооба / жок). Аргумент
келтириӊиз.
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2. Тапшырма. Эмне себептен орусча «желтая пресса» деп аталган түшүнүк бар?
Кыргыз тилинде ошондой даражадагы, деӊгээлдеги маалымат каражаттарын
кандай аташат? Өзүӊүз да ат берип көрүӊүз, аталышты аргументтеӊиз.
3. Тапшырма. Кыргыз тилдүү массалык маалымат каражаттарындагы (ММК)
кандай маалыматтар менен элдер кызыгып таанышат? Анализ жүргүзүӊүз.

❖
«ААЛАМДЫН ООЗУН АЧЫРГАН «ОЧКАРИК».
I.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Тексттин композициялык жалпы структурасын аныктаӊыз (киришүү, негизги бөлүк,
жыйынтык), бөлүктөрдүн арасындагы байланыштардын түрлөрү тууралуу айтып
бериӊиз.
2. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин (антонимдик жуптарын) таап, алар
менен сүйлөм түзүӊүз.
Заманбап, алдыга озуу, көӊүлү ачык, жогорку, татаал, умтулуу, тереӊ, бийик, пайда,
кичинекей.
3. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
а) Билл Гейтс жөнүндө мен …
б) Адам баласынын колунан келбей турган нерсе жок. Мисалы: …
в) Ийгиликке жетишүү – бул ...
г) «Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсеӊ – бир киши» деп кыргыздар…
д) Балалык кезимде улуу окумуштуулардын ачылыштары жөнүндө...
4. Омонимдердин (айтылышы окшош, маанилери башка сөздөр) маанилерин аныктап,
аларга сүйлөм түзүңүз:
Кол, боюнда, катар, күн, башка, жаш,эр, сап, кыш, жай, ага, кайра, кийин, айт.
❖
1. Биллдин бир билгени бар эле…
Билл Гейтс (Уильям Генри Гейтс III) 1955-жылы 28-октябрда Сиэтлде төрөлгөн.
АКШнын түндүгүндө жайгашкан бул шаар өзгөчө ишкердик духу менен башкаларды
тартып турган. Бул шаарда жашагандарды ийгиликке сыйынгандар деп да атоого болот.
Кандай гана болбосун ийгиликке жетүү, атаандашуучулукта
алдыга озуп чыгууга умтулуу асыресе көрүнүш болуп саналат.
Жакындары ал кичинекейинен абдан өжөр болгондугун
белгилешет. Ата-энеси анын мындай көктүгүн ашыкча кежирлик
деп баалашып, психиатрга кайрылышат. Бир канча сеанстан кийин
психиатр: «Бала менен атаандашканды токтоткула. Баланын
шартына көнгүлө», - деген кеӊешин берет. «Эрдин көктүгү элине»
демекчи, Биллдин ири ийгилик жаратуусуна, көздөгөнүнөн кайра
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тартпаган көктүгү сөзсүз таасир эткен. Биллдин кичинекейинен бери келаткан дагы бир
сапаты – амбициялуулугу. Башталгыч класстарда актёр болууну көздөп, мектептин
кичи театрында башкы ролду ойногонго жетишкен. Гуманитардык предметтерге
көӊүлү чаппаганы менен, математикадан камчы салдырган эмес. Мектепте окуп
жүргөндө эле жогорку математиканы чемичкедей чаккан. Ал тургай, математиканын
профессору болсом деген да кыялдары бар эле.
7-класста окуп жүргөндө Билл окуган «Лейксайд» энелер клубу акча чогултуп,
мектеп үчүн компьютер сатып берет. Бул гигант-компьютерлердин доору болгон, толук
бир бөлмөнү ээлеп, компьютер боюнча дасыккан адистер гана ага жолой алышкан. Бул
окуя Биллдин компьютерге болгон кызыгуусун күчөткөн. Түндөп, кээде кызыкпаган
сабактарынан качып барып компьютердин маӊдайында убакыт өткөзүп жүрүп,
компьютердин тилин абдан мыктап үйрөнөт. 15 жашында Аллен менен биригип, жол
кыймылын жөнгө салуу боюнча алгачкы программасын жазышат. Аны сатышып,
20 000 доллар пайда көрүшөт.
Мектепте сабактарга көӊүлү чаппаганына карабастан, 9-классты жалаӊ «мыкты»
деген бааларга аяктайт. Ал тургай, «жөндөмдүүлүк тестин» тапшырган учурда
АКШнын эӊ алдыӊкы он окуучусунун катарына кирет. Жогорку класска келгенде
курдаштарына компьютер курсун өтө баштайт. Мектеп курагындагы достору: Кент,
Пол - үчөө Lakeside Programmers Group аттуу топ түзүшүп, шаардагы тааныш
кесиптештерин программалар менен жабдый башташат. Пол менен болгон мамиледе
чечүүчү ролду Билл дайыма өзүнө алган.
2. Ийгиликке кеткен жол…
1974-жылы «МИТС» компаниясы «Алтаир-8080» компьютерди чыгарганы
тууралуу «Популярдуу электроника» журналына жарыялаган. Жаш болсо да,
такшалган адистердин зарыга күткөн убакты-сааты келген. Бул компьютер үчүн
программа иштеп чыгуу алардын гана колунан келмек. Ошентип, алар аталган
компаниянын менеджери менен байланышып, Бейсик программасын жазышканын
билдиришет да, бир жарым ай бою күндөп-түндөп иштеп, зарыл программаны иштеп
чыгышат. Алардын аракетинин натыйжасында компьютер жаатындагы кызматтын
жаӊы түрү, программалык камсыздоо рыногу түзүлгөн, заманбап программаларды
сатуу менен алектенген «Майкрософт» компаниясы пайда болгон. 1980-жылдардын
башында Майкрософт программасы менен жабдылган IBM компьютерлеринин пайда
болушу адистер арасында сенсация жараткан. Көптөгөн компаниялар лицензия алуу
үчүн
«Майкрософтко»
кайрыла
башташкан.
1986-жылы
«Майкрософт»
компаниясынын акциялары рынокко чыгарылган кезде 31 жаштагы Билл өтө кыска
убакыттын ичинде миллиардер болуп чыга келген.
Билл Гейтс бойдок кезде бош убактысын интеллектуалдык оюндардан тышкары,
түнкү клубдарда өткөзө турган. Үйлөнгөн соӊ бул адатын таштап, гольф менен
машыгат, атайын чеберлер тарабынан өзү үчүн даярдалган 1000 торчодон турган
кроссворддорду чечүү менен алектенет. Билл мырза, улуу сүрөткер Леонардо да Винчи
сыяктуу, белгисиздикти, чиеленген маселелерди чечүүгө абдан куштар.
Бул адамдын акчага, байлыкка болгон мамилеси да өзгөчө. Акчаны кызматчы
катары чебердик менен иштетет. Өзү көптөгөн интервьюларында белгилегендей, анын
бүйүрүн кызыткан нерсе – акча эмес, процесстин өзү жана бир иштин аягына
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майнаптуу чыгуу. Акыркы он жылдыкта капиталын кирешелүү ишканаларга эмес,
кайрымдуулукка жумшап жаткандыгы буга далил боло алат. Ага карабастан, «Форбс»
журналынын версиясы боюнча Билл мырза 1996-2007-жылдары дүйнөнүн эӊ бай адамы
болгон. 2008-жылдагы маалымат боюнча анын өздүк капиталы 58 миллиард АКШ
долларын түзгөн.
3. Биллдин кесиптештери
Билл, дүйнөнүн кайсы бурчунан болсо да, дымактуу, жигердүү жаштарды таап,
өз командасына мүчө кылат. Жылдар бою бул адистер Биллдин күчүнө күч кошуп
келишет. «Майкрософт» жаӊыдан иштей баштаганда эки гана адамдан турган. Бүгүнкү
күндө 6 0 өлкөдө 60 миӊден ашуун адис бул компанияда шыктануу менен иштешет.
«Майкрософт» компаниясында тигил же бул өлкөнүн өкүлү иштесе, ал өлкөнүн
сыймыгы катары кабылданышы асыресе көрүнүшкө айланды. Дүйнөлүк масштабдагы
ири компаниялар «Майкрософтто» иштеген адамдарды өздөрүнө тартып алса, чоӊ
жеӊиш деп эсептешет. Анткени Биллдин талаптарына төп келген адистин наркын абдан
жакшы түшүнүшөт. Компания 1980-жылдардан баштап адистерди ишке тартуу
максатында чыгармачыл мелдештерди, айкү (IQ) тесттерин жүргүзөт. Андан тышкары,
алдыӊкы университеттер менен ымала түзүп, жигердүү, жөндөмдүү жаш адистерди
өзүнө тартат. 2005-жылы «Майкрософттун» ишмердүүлүгүн талдоого жана
өнүктүрүүгө 6,2 миллиард доллар жумшалган. «Майкрософттун» негизги
атаандаштары болуп саналган «Netscape», «Oracle», «Sun», «Lotus» компанияларынын
буларды кууп жетпей жаткандыгынын сыры ушунда: «Майкрософттогулар» биз алдыга
озуп кеттик деп токтоп калбастан, изденүүнү улантышууда. Дүйнөнүн эӊ ири
компаниянын ээси: «Мен баймын», - деп менменсинүүдөн алыс, өз кызматкерлерине да
ошондой талап коёт.
Биллдин үй-бүлөгө, балдарына болгон мамилеси да өзгөчө. Ар бир баласы
төрөлгөндө алардын эсебине 10 миллион доллар которуп турат. Анын бул иши да
сейрек кездеше турган көрүнүштөрдөн. Үч баласы бар: Джениффер Катарин, Рори
Джон жана Фиби Адель.
Билл Гейтс 2008-жылдын июнь айында «Майкрософт» компаниясынын
жетекчилик кызматын ыктыярдуу түрдө өткөрүп берди. Ошондон бери ал жалаӊ
кайрымдуулук акциялары менен алектенип, жуманын бир күнүндө гана компаниянын
директорлор кеӊешине төрагалык кылат. Анын негизги милдети жаӊы даярдалган
долбоорлор менен таанышуу болуп саналат. 1994-жылдан бери кайрымдуулук
акциясына 14 миллиарддан ашык доллар короткон. Жубайы Мелинда менен бирге
түзгөн фонддун негизги багыты – саламаттыкты сактоо тармагындагы долбоорлор.
Негизги көӊүлүн дүйнөнүн ар бурчунда жашаган өтө жакыр 2 миллиарддан ашуун
адамга бурат. Алардын саламаттыгына жана татыктуу билим алуусуна басым жасайт.
Азыркы күндө Мелинда жана Гейтс фондунун кайрымдуулукка жумшай турган
каражаты 28 миллиард долларды түзөт.
4. Биллден жаштарга насаат
1. Жашоодо акыйкатсыздыктарга туш болосуӊар, буга көнгүлө.
2. Сен реалдуу, татыктуу бир нерсени жасаганга чейин
баалагандыгыӊ башкаларды кызыктырбайт.

өзүӊдү кандай
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3. Университетти бүтөрүӊ менен, сен байлыкка марып, же болбосо ири
компаниянын вице-президенти боло албайсыӊ. Бардыгына өз дараметиӊ менен
жетүүгө туура келет.
4. Сен мугалимдер таш боор деп ойлоп жатасыӊбы? Ашыкпа, бардык кызык
биринчи жетекчини жолуктурганда башталат.
5. Жайкы кафеде иштөө сенин адамдык сапатыӊа шек келтирбейт.
6. Ата-энем мага кам көрбөйт деп, аларды күнөөлөгөндүн ордуна, байкачы, жок
дегенде, үстүӊдөгү кийимди өзүӊ тапкан каражатка сатып кие аласыӊбы?
7. Университетте окуп жүргөндө «жеӊүүчү», «жеӊилген» деген терминдерди
сейрек кездештиресиӊ, ал эми жашоодо бул терминдер дайыма алдыӊдан чыгып
турат.
8. Жашоо жарым жылдыктарга бөлүнбөйт, анда жайкы каникул деген нерсе да
жок.
9. Фильмдерде каармандар ресторандан кийим үйлөрүнө жөнөшсө, жашоодо
тамактан кийин ишке аттануу зарыл.
10. «Ботаниктерге» сый мамиле кыл. Эртеӊ кимге иштей турганыӊ белгисиз.
Азыркы күндө дүйнөдө колдонулган компьютерлердин дээрлик 90 пайызы Билл
Гейтстин программасы менен жабдылган. 1980-жылдардын башында компьютер ар бир
үйдө жана иш ордунда болууга тийиш деген оюн айткан, ал мезгилде көпчүлүккө бул
идея жомок сымал сезилсе, бүгүн реалдуулукка айланып отурат.
Адам бир нерсенин артынан түшсө, болуп көрбөгөндөй ийгилик жаратууга
жөндөмдүү экендигин Билл мырза абдан мыктап далилдеп отурат. Адамдын кыялы
жеткен нерселерге кудурети толук жете тургандыгы тууралуу дагы бир тарых барагы
ачылды. Өзүн жасоо менен катар дүйнөлүк өнүгүүгө жаӊы бир жол салды. Ал жаӊы
доордун жаӊыча жоокери болуп саналат.
(«Шоокум»).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз: баяндоо, сүрөттөө,
акыл калчоо.
2. Тексттин бөлүктөрүн башкача кандай атоо мүмкүн? Эмне себептен?
3. Текстти окуп, кандай таасир алганыныз тууралуу айтып бериниз.
4. Билл Гейтстин «жашоодо акыйкатсыздыктарга туш болосуӊар, буга көнгүлө»
- деген насыятын кандай түшүндүӊүз? Кошунаӊыз менен бул темада
маектешиӊиз.
5. «Биллден жаштарга насаат» деген тексттен кайсы бөлүм сизге өзгөчө таасир
калтыргандыгы тууралуу акыл калчап, топтогулар менен ой бѳлүшүӊүз.
6. «Эрдин көктүгү - элине» же «Ийгиликтин башаты - билим» - деген
темалардын бирин тандап, дилбаян жазыӊыз. Дилбаяндын планын кандайча
түзгөнүӊүз тууралуу айтып бериӊиз.
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АНЫК МААЛЫМАТТЫ АНЫК ЭМЕС МААЛЫМАТТАН АЖЫРАТУУ ҮЧҮН
ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ КӨӉҮЛ БУРУУ ЗАРЫЛ:
• Маалымат кайсы сайтта, жыйнакта, китепте жарыяланганын тактоо. Мүмкүн
болушунча ошолор тууралуу пикирлер менен таанышуу.
• Маалыматтын булактары көрсөтүлгөнбү?
• Маалыматтык билдирүүнүн автору ким, такталганбы?
• Бул маалымат кимге багытталып-арналган?
• Маалыматтын максатын, анда көтөрүлгөн маселелерди аныктаӊыз.
• Текстте негативдүү, терс пикирдеги маалыматтар орун алганбы? Ал
маалыматтар кимдин дарегине багытталган же эмне боюнча жазылган? Аргументация
барбы?
• Маалыматтар кандай түрдө чагылдырылган (божомол, жеке пикир, тастыктоо,
далил, суроо, талаш, тыянак)?
• Тексттин композициялык түзүлүш-структурасы кандай? Ал тексттин стилине
туура келеби?
• Текстте кандай стилдик ыкмалар, клише, формулалар колдонулган? Алар
тексттин максатына ылайык колдонулганбы?
• Эгерде маалыматты интернет сайттарынан тапсаӊыз, ага окшош
маалыматтарды башка булактардан дагы карап көрүӊүз.
• Табылган, мазмуну окшош болгон маалыматтарды салыштырып, анализдеӊиз.
• Кайсы маалыматка ишенүүгө болот, жыйынтык чыгарыӊыз. Кандай
белгилердин негизинде маалыматтын анык же анык эместиги тууралуу айтууга болот,
пикириӊизди тактаӊыз.
Демек, маалымат дүйнөсүндө өз багытын табуу үчүн жана анык маалыматты анык
эмес маалыматтан ажыратууну үйрөнүү үчүн төмөнкүлөрдү аткара билүү зарыл:
• Маалымат табуунун сабаттуу көндүмдөрүнө ээ болуу менен, компьютердеги
издөөгө (search) сураштырманы туура түзүп-жазуу. Ал эми китептер же кагаз
түрүндөгү документтер менен иштөөдө - аннотация жана түшүндүрмө,
мазмундарынын тизмеси аркылуу жалпы мазмунун болжолдоого үйрөнүү.
• Маалымат булактарын изилдөө.
• Маалыматты керектүүлүгү боюнча баалоо менен тандап алууга үйрөнүү.
• Негизги жана кошумча маалыматтарды ажырымдай билүү.
• Акыркы максатты аныктоо жана ага жетишүүнү этаптарга бөлө билүү.
• Маалыматтын колдонулушунун синтаксистик планын, анын түзүлүшүнүн
логикасын үйрөнүү.
• Илимий аргументацияны, далилди, илимий эмес аргументациядан, сылыкты
одонодон ажырата билүү.
• Маалыматтык билдирүүдө камтылган маани-мазмунду өзүнүн алган билимдери
менен салыштыра билүү.
• Алынган тыянактарды тастыктоо үчүн кошумча маалымат булактарына
кайрыла билүү.
• Факты түрүндөгү каталарды оӊдой билүү.
• Маалыматты системалоо, андагы көмүскө мазмунду издеп таба билүү.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
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1. Тапшырма. Кыргыз тилиндеги газета же интернет сайттарынан эӊ көп окулган
материалдардын функциялык-стилдик, маалыматтуулук сапаттарын аныктаӊыз. Анын
далилин, себебин тактаӊыз.
2. Тапшырма. Окурманды кызыктырган материалдын анык маалыматты же анык
эмес маалыматты камтыганын жогоруда көрсөтүлгөн белгилер аркылуу аныктаӊыз.
3. «Нейролингвистикалык программалоонун» «атасы» Эдвард Холлдун кептик
таасир боюнча айткандарын интернеттен таап окуп, оозеки кептин таасирдүүлүгү үчүн
тилдик кандай каражаттарга маани берилерин аныктаӊыз.
4. Тапшырма. Маалыматтардын адамдын аӊ-сезимине таасир этүүсүн,
манипуляцилоону азыркы диний агымдарды таркатуучулардын оозеки жана жазуу
кебинен көрүүгө болобу? Ал тексттердин анык жана анык эместиги кандайча
тастыкталышы мүмкүн?
❖

«ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ – МЭЭРМАН ПЕРИШТЕ»
II.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Суроолорго жооп бериӊиз:
а) XVIII-XIX кылымдарда аялдарга болгон мамиле кандай эле?
б). Аялдар менен эркектердин теӊ укуктуулугуна сиздин көз карашыӊыз кандай?
в). Кайрымдуулукка, мээримдүүлуккө үйрөтүү керекпи же алган тарбиясына
жараша болобу?
г). Найтингейл атындагы орден тууралуу эмнелерди билесиӊер?
д). Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Жетиштүү, турмуш, сабырдуу, суктануу, төрөлгөн, коркутуу, дүйнөдөн кайтуу,
ымала куруу, өзгөчөлөнүп туруу.
е). Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин таап, алар менен сүйлөм түзүӊүз.
Жолтоо болуу, колдоо, тарбиялуу, жөнөкөй, табуу, татыктуу, мээримдүү, топтоо,
кубануу, баатыр.
ж). Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүӊүз. Алардын бирин тандап, 2
мүнөттүк эмоциялуу оозеки кыска кеп даярдаӊыз. Тексттин түзүлүшүнө жана
мазмунунун ачылышына көӊүл буруӊуз. Түзгөн текстиӊизди топко өзүӊүз каалаган
интонация, көркөмдүк менен айтып бериӊиз.
• Көзү өткөндөр баркталмайынча, тирүү даӊкталбайт.
• Мээнетиӊ катуу болсо, татканыӊ таттуу болот.
• Эл камын ойлогон көктөйт, өз камын ойлогон өспөйт.
• Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети.
❖
81

Адамзат тарыхында адамдын эӊ жогорку сапаттарын камтып, аттары символго
айланган инсандар орун алган. Андай адамдардын катарында Флоренс Найтингейл да
бар. Ал аялдардан биринчи болуп 1907- жылы Британия королу Георг
Vнин колунан «Ата Мекенге сиӊирген эмгеги үчүн» орденин алган
эле.
Ф.Найтингейлдин турмуш жолу бакыбат жашаган миӊдеген
англиялык аялдардыкы сыяктуу эле башталган. Анын ата-энеси
саякатка көп чыгышчу. Флоренс да ошондой саякаттардын биринде
ажайып Флоренция шаарында 1820-жылдын 12-майында жарык
дүйнөгө келген, ошондуктан ата-энеси ага ушундай ат беришкен. Ал
бир аз чоӊойгондон тартып эле апасына кичинекей ини-сиӊдилерин багууга жардам
бере баштаган. Бирок үй иштери ага үйдөн эӊ жакшы билим алууга жолтоо болгон
эмес. Жакшы үй-бүлөдөн чыккан, жакшы тарбия алган кыздардын турмушу кандай
болору түзүлгөн сценарийге окшоп алдын ала белгилүү эле. Парижде ак сөөктөрдүн
раутуна биринчи жолу баргандан тартып эле, Флоренске андай турмуш жага баштады,
салондорго барып бий бийлеп, дүкөндөрдү кыдырды. Аны өзгөчө таӊ калтырган нерсеПариждеги аялдарга жасалган мамиле болду. Парижде аялдар эркектер менен бирдей
укукта болушуп, тамашалашып, ой-пикирлерин ачык айта алышчу. Алардын акылдуу
ойлору, тамашалары бардык жерде сыйга татыктуу эле. Булардын бардыгы
консервативдик кекирейген Британиядан айырмаланып туруучу. Флоренстин атаэнесин кызынын «эркин» Францияга болгон суктануусунан да анын жигити болбогону
көбүрөөк кооптондурду. Ошол убакта Флоренс жолдош кызынын агасы Генри менен
мамилеси жакын боло баштайт. Үйлөнүү тою болоруна аз убакыт калып, кубанган атаэнеси даярдык көрө баштаганда, Флоренс турмушка чыкпай турганы жөнүндө
билдирет. Эрке, эрксиз, өзү сүйбөгөн адамга өмүрү өткөнчө байлануу – Флоренстин
максатына туура келбейт эле. Ак сөөктөргө кыз Генринин майыптыгынан качкандай
көрүнгөн. Бирок, Флоренстин таза жүрөгүнүн мээрими бир гана эмес, миӊдеген
майыптарга да жетмек. Ата-энеси да кызынын бүт ак сөөктөрдүн алдында уят
кылганына аябай кайгырышкан.
Кийинчерээк Флоренс атасынын эжеси Мэй Смит аттуу кудайга тереӊ ишенген
токтоо аял менен жакындашып, ар кандай кайрымдуулук иштерине катыша баштайт.
Ошол кездеги Англияда аялдар кайрымдуулук иштеринен башка эч бир коомдук,
кесиптик иштерге аралаша албайт эле. Бир күнү Флоренс эжеси экөө кайрымдуулук
иштери менен шаардын четинде жайгашкан жумушчулар аймагындагы оорулуу
кедейлер үчүн ачылган үйгө барып калышат. Ал жерден көргөндөрү Флоренске аябай
чоӊ таасир калтырат. Бул окуя анын турмушка болгон көз карашын түп-тамырынан
бери өзгөртөт. Флоренс ата-энесине мээрмандардын (медсестра, медбрат) окуусуна
окугусу келерин, ошондуктан ооруканага оору багуучу (сиделка) болуп кызматка
кирерин билдирет. Ак сөөктөрдүн турмуш алкагында гана жүргөн анын ата-энеси,
туугандары ага каршы чыгышат. Апасы жүрөгүнөн оору болот, атасы болсо аны
мурасынан ажыратып, үйүнөн кууп чыгат. Алардын үй-бүлөсү бүт Лондонго шылдыӊ
болушат: Найтингейлдердин макоо кызы кедейлердин ооруканасында оору багуучу
болуп иштейт экен!
Бирок Флоренстин эрки темирдей бекем эле, ошондуктан ал өз максатынан
тайган жок. Үч жылдын ичинде Флоренс мээрмандыктын бардык сырларын үйрөнүп,
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ал гана эмес, ал ишке көптөгөн жаӊылыктарды киргизди. Флоренске чейин мээрман
болуп, анатомия менен гигиена эмне экенинен кабары жок, бардык жерден куулган,
ичкич, кадыр-барксыз аялдар иштешчү. Флоренс максималдуу жөнөкөй жана
максималдуу натыйжалуу болгон өз усулун (метод) иштеп чыкты: таза аба, тазалык,
жакшы багуу жана тамакты мүнөздөп берүү (режим). Бул метод укмуштай
жыйынтыктарга алып келди. Флоренс жөнүндө медицина илиминин атактуу адамдары
да сөз кыла башташты. Бир атактуу доктур Флоренс менен жакын таанышып, аягында
ага турмушка чыгууга сунуш кылды. Бирок, Флоренске - тойдон кийин эле бул
«болбогон ишти» таштайсыӊ - деп шарт койду. Флоренс андан баш тартып, «үйбүлөлүү бейпил турмуш мен үчүн эмес» - деген жыйынтыкка келди. Ушул окуядан
кийин Флоренс бүт өмүрүн адамдарга кызмат кылууга арнайт. Британияда ал канчалык
атактуу болсо да, эч жерден кызмат таба алган жок. Францияда көп жыл иштеп,
кийинчерээк гана Британияга чакыруу алат. Флоренске ар кандай расмий аземдер
такыр жакчу эмес. Аны убакытты текке кетирүү деп эсептеп, ар кандай шылтоолор
менен барбаганга аракет кылчу.
1854 – жылы Крым согушунун башталышы менен бардыгы өзгөрдү.
Ф.Найтингейл мээрмандык ишин улантууга согуш министри тарабынан чакырылган.
Флоренс каалоочулардан бир отряд түзүп, Константинополго (азыркы Стамбул) кетет.
Ал жердеги ыплас, антисанитардык шарттар Флоренстин үрөйүн учурат. Ал бат эле
ишти колуна алып, бардык шарттарды өзгөртө алды. Анын мээрмандык усулдарынын
жардамы менен өлгөндөрдүн саны 60 пайыздан кыскарып, 5 пайыз гана болуп калат.
Англия аны улуттук баатыр катары тосуп алды. Фронттон кайткан
жоокерлер ал жөнүндө ар кандай уламыштарды (легенда)
айтышар эле. Ага жоокерлер «чырак көтөргөн леди» деп ат
коюшуптур. Себеби ал түнү бою жарадар болгон жоокерлерди
кыдырып, жардам керек болсо, өзү чара көргөн экен. Мекенине
кайтып келгенден кийин ал мээрмандык иш боюнча көптөгөн
китептерди жазган, ал китептерде анын топтогон тажрыйбалары берилген. Өзүнүн иши
боюнча ал Индияга да барып, мээрмандык ишти уюштурууга көптөгөн адамдарга
жардам берген. Тынчы жок иши анын ден соолугун начарлатып жиберет. Мунун
натыйжасында өмүрүнүн аягында ал майып болуп калат. 1910- жылы ал дүйнөдөн
кайткан. Өлөрүнүн алдында ал мурас кылып бир топ нерселерди айтып кеткен эле.
Флоренстин каалоосу боюнча анын сөөгү кыштактын жөнөкөй эле көрүстөнүнө
(кладбище) көмүлүп, ал өлгөн күнү бүткүл элдик аза күтүү (траур) болгон эмес. Анын
мүрзөсүндө ушул убакта аты, туулган жылы менен кайтыш болгон жылы көрсөтүлгөн
гана таш жатат. Флоренс Найтингейлдин жеке турмушу кийинки муун үчүн табышмак
бойдон калды, анткени ал өлөрүнүн алдында бардык каттарын, күндөлүктөрүн жок
кылган экен. 1912- жылы Ф. Найтингейл атындагы бүткүл дүйнөлүк мааниге ээ болгон
орден чыгарылган. Бул ага коюлган эӊ чоӊ эстелик болуп калды. Бул сыйлык
мээрмандыкта көрсөткөн өзгөчө иштери үчүн берилет. Ошол убактан бери бул өтө
кадырлуу деп эсептелген орден менен миӊден азыраак гана киши сыйланган, анын
ичинен мурунку СССРден 46 адам бул сыйлыкка татыктуу болгон.
(«Большая советская энциклопедянын» маалыматтарынын негизинде).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
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1. Флоренс Найтингейлдин негизги сапаттарын атаӊыз. Ал сапаттар адамдардын
баарында болобу? (Ооба/жок). Эмне себептен деп ойлойсуз, далил келтириӊиз?
2. Сиз ушундай адам менен жолуккан белеӊиз? Эгер сиз азыр Флоренс Найтингейл
менен жолуксаӊыз, кандай суроо берет элеӊиз?
3. Тексттин мазмунун оозеки айтып бериӊиз. Кандай формалдык-мазмундук
өзгөрүүлөргө дуушар болду, тактап белгилеӊиз.
4. Жогоруда берилген текстти мазмунуна карата абзацтарга бөлүштүрүӊүз.
5. Абзацтарга бөлгөн тексттерди микротексттерге бөлүп, тексттеги негизги ойду
айтып бериӊиз.
6. «Ф. Найтингейлдин өмүрү азыркы жаштар үчүн өрнөк» - деген темада дилбаян
жазыӊыз.
❖
«КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУ»
I.

Текстке чейнки тапшырмалар:

1. «Ата – Бейит - кыргыз элинин муң-кайгысы» деп айтканыбыздын себеби эмнеде?
2. Касым Тыныстанов жөнүндө эмне билесиңер жана эмне билгиңер келет?
3. Берилген сөздөрдүн карама – каршы (антонимдик) жуптарын таап, аларды
катыштырып сүйлѳм түзүңүз:
Белгилүү, негизги, жаралган, коркунуч, эс кирүү, баштоочу.

Касым Тыныстанов - кыргыз жазма адабияты жана илимий тил таанууну
баштоочулардын бири.
Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз
тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине
алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги
принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин
туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн.
1925 - жылы Кыргыз Автономиялуу облусунун
Академиялык Борборунун Кыргыз бѳлүмүнүн катчылыгына
дайындалат. Ал кызматта 1926-жылга чейин иштеп, ошол эле
убакта «Эркин-Тоо» гезитинин жооптуу редакторунун милдетин
да
аткарган.
1927-жылы
Кыргыз
Автономиялуу
Республикасынын Эл Агартуу Комиссары болуп дайындалып, үч
жыл эмгектенген. Ушул эле убакта «Жаңы маданият»
журналынын редактору, 1930-37-жылдарда Кыргыз маданият
курулуш институтунда илимий кызматкер, 3 ай анын жетекчилик
кызматын аркалаган.
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1. Эл агартуучу. Тилчи, окумуштуу.
Тыныстанов Эл агартуу маселелери боюнча жанын үрѳп иштеген. Көптөгөн
баяндамаларды жасаган. Кыргыз Педагогика институтунун окутуучусу болуп
эмгектенген. Жалпысынан тилге байланыштуу 12 китеби бар. 1936-жылы чыккан
«Кыргыз тилинин синтаксиси» – акыркы эмгеги. Тыныстановго 1932-жылы доценттик,
1936-жылы профессорлук наамы ыйгарылган. «Эркин-Тоо» гезитинин 1926-жылкы 8апрелдеги санында анын «Баку калаасында боло турган түркология съезди жана анын
кадыры» деген макаласы басылып, ал курултайда ѳзү түзгѳн латын алфавитинин
долбоору боюнча баяндама жасаган. Бул мезгилде жергебизде жаңы мектептердин
массалык түрдѳ ачылышы да анын чыгармачылыгынын гүлдѳп турган учуруна туш
келген. Ал мектептер үчүн эне тилибизде окуу китептери түзүлүшү зарыл эле. Дал
ушул маанилүү маселени чечүүнү Касым жарандык-атуулдук милдетим деп эсептеп,
окуулуктарды түзүп кураштырууга биротоло отурат. 1924-жылы «Окуу китебин» түзүп,
1926-жылы «Чондор үчүн алиппе», 1927-жылы «Эне тилибиз», 1933-жылы
«Социалдык-экономикалык сѳздүк», 1934-жылы «Кыргыз тилинин морфологиясын»,
1936-жылы «Кыргыз тилинин синтаксисин» жаратты. Ошондой эле «Эне тили», «Жаңы
айыл», «Кыргыз адабий тилинин жаңы долбоору», «Жаңы алфавит түзүүнүн жаңы
принциптери», «Биздин тил», ж.б. макала, эмгектерин жазган.
2. Манас таануучу.
«Манас» эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул темада атайын макалаларды жазган,
уюштуруу иштерин жүргүзгөн. «Манас» эпосунун кыргыз эли үчүн мааниси» деген
темада баяндамасы бар. «Манас» айтуучулардын үнүн жаздырткан. Улуу манасчы
Саякбай Карала уулунун айтуусундагы «Манас» үчилтигин толук жазып алуунун
демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. «Манас» эпосун орусчага которуу ишине
катышкан.
3. Жетекчи.
Кыргыз илимий комиссиясынын жетекчиси болуудан баштап, «Эркин Тоо» гезитинин,
«Жаңы Маданият жолу» журналынын редактору, маданий курулуш илим-изилдөө
институтунун илимий кызматкери, директорлук кызматтарды аркалаган.
4. Акын-жазуучу. Драматург.
Касым Ташкенттеги казак-кыргыз Эл Агартуу институтунда казак тилинде
окугандыктан, 1920-1921-жылдарда алгачкы 12 ырын казак тилинде жазган. 1922-1924жылдардын аралыгында жазган 18 ыры менен «Жаңыл Мырза» аттуу поэмасын кыргыз
тилинде жазган. Касымдын 1920-жылдан 1924-жылга чейинки казакча жана кыргызча
жазган отуз ыры менен «Жаңыл Мырза» аттуу поэмасы 1925-жылы Москва
шаарындагы СССРдин элдеринин Борбордук басмаканасынан «Касым ырларынын
жыйнагы» деген ат менен басылып чыккан. Бул китеп Совет доорунда эне тилибизде
жарык көргөн алгачкы оригиналдуу ыр китеп экенин баса белгилеп кетишибиз керек.
«Академия кечелери», «Үч доор» тарыхый драмаларынын автору. «Академия
кечелери» пьесалар түрмѳгүндѳ «Алмамбет менен Чубактын жол талашканы» жана
«Yргѳнчтүн жээгинде Айчүрѳктүн кырк кыз менен турушу» деген эки кѳрүнүш
жазылган. 37 жылдык ѳмүрүнүн кѳп бѳлүгүн мамлекеттик жумуштарга арнаган
Тыныстановдун кѳркѳм чыгарма жазууга убактысы аз болгон.
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5. Котормочу.
Поэзиялык котормолор топтому «Өзгѳрүш ырлар» деген ат менен чыккан. Ырлар,
тамсилдер котормолорунан тышкары, Касым Тыныстановдун досу жана атактуу тилчи
Е.Поливанов менен бирдикте «Манас» эпосун орусчага которуу ишине катышат.
Тыныстановдун жетекчилиги менен У.Абдукаимов, К.Карасаев, Т.Саманчин
«Манас» эпосунун «Чоң казат» бѳлүгүн сапма-сап которушкан. Орусчага которулган
«Чоң казат» 3015 сап ырдан турат.
6. Журналист.
Гезит, журнал беттеринде илимий-педагогикалык, саясый, социалдык-экономикалык
макалалары жарыяланып турган.
7. Маданий ишмер.
Музыкалык фольклорчу, профессор А.В.Затаевичке Кетмен-Төбөдөн Токтогулду,
Жолойду, Чоң-Кеминден Муратаалы Күрөңкеевди, Көлдөн Кара Молдону алдырып,
алардын комуз жана кыяк күүлөрүн жаздырат. Өзүнүн онго жакын обону жаралган.
8. Тарыхчы.
1923-жылы В.В.Бартольдду Кыргызстанга чакырып, кыргыз элинин тарыхын
жаздырткан. Этнограф С.М.Абрамзонду Кыргызстанга чакырып, музей уюштуруу үчүн
аны директор кылып дайындаган. Касым Тыныстановдун түрдүү багытта жазган
баалуу эмгектерин уурдап алышып, 1940-жылдардан кийин кээ бир адамдар анын
эмгектери аркылуу илимдин кандидат-докторлору болушкан. 1937-жылы аны камакка
алып, үйүн тинткенде бир топ папка кагаздарын, китептерин И.Батманов органдын
кишилери менен машинага салып жүктөп кеткен боюнча ал кагаздардан эч дайын жок.
Кийин ал документ-кагаздарды Иса Ахунбаев да, Зияш Бектенов да издеп, эч жерден
таба алышкан эмес.
Касым Тыныстанов бардык жерде бүткүл талантын, болгон илим-билимин жаңы
заманга, жаңы бийликке, өзү акыл-эстүүлүк менен тандап кирген партиясына, бир боор
элине, башка элдердин достугуна кызмат кылууга жумшаган.
9. Атууга ѳкүм.
Касым жаш кезинде кургак учук менен ооруган. Бул оорусу 30-жылдардын
башында козголуп, дарыгерлердин жардамы менен айыгып жаңы эле иштей
баштаганда ага «эл душманы» деген жалаа жабылып, жашоосундагы оор күндѳр
башталган. 1937-жылы Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1августта камалган. 1938-жылдын 5-ноябрында СССР Жогорку Аскер сотунун жабык
кѳчмѳ сессиясында Тыныстановго «1921-жылдан тартып улутчул «Алаш-Ордо»
уюмуна, андан кийин буржуазиячыл-улутчул, диверсиялык зыянкеч, «Социалдык–
Туран» партиясынын жетекчилик тобуна кирген» - деген күнѳѳ коюлуп, атууга ѳкүм
кылынган. Өкүм тез аткарылып, 7-ноябрда атылган. 1956-жылы аялы Турдубүбү
тиешелүү органдарга кайрылып, 1957-жылы СССРдин Жогорку Аскердик соту 1938жылдын 5-ноябрындагы чечимин жокко чыгарган. 1958-жылы 22-январда аны
партиялык жактан актаган.
10. Үй-бүлѳсү тарткан азап.
Касымдын улуу баласы Теңдик 1925-жылы туулган. Туугандарынын
эскерүүсүнө караганда, Теңдик атасы Касымды жазбай тарткан өткүр, өтө зээндүү бала
болгон экен. Теңдик 12 жашка келгенде Касымды камап кетип дайынсыз жоготушуп,
үйүн тоноп кетишкенден кийин акыл-эс кирип калган Теңдик энеси Турдубүбү менен
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тартпаган азапты тартып, сегиз жашар карындашы Бирдикти, беш жашар иниси
Эркинди колунан жетелеп, «эл душманынын балдары» аталып, эч жакка батпай үйдөн
үйдү кыдырып, баш пааналап калышкан. Кийин гана арадан үч-төрт жыл өтүп, баягы
коркунучтуу аңдуу, себепсиз сүйрөп кетүүлөр токтолуп, ортодо аз убакыт болсо да
тынчтык орноп, бирок эми ички эмес, сырттан кол салган, дагы бир жолу адамдардын
жүрөгүнүн үшүн алган Ата Мекендик согуш башталат. Жаңыдан бойго жетип калган
Теңдик мекенди коргоо үчүн фашисттер менен согушууга аттанат. Анда ал жаңыдан
гана медтехникумга тапшырып окуй баштаган. Согушка кетип, башына ок тийип,
жарадар болуп келгенден кийин 1945-жылы энесинин колунда кыйналып жатып каза
табат. Үйлөнгөнгө үлгүрбөй, артында туяк калбайт.
11. Эл агартуучусунун чыйыр жолу.
Касым Тыныстанов 1901-жылы 10-сентябрда касиеттүү Ысык-Көл кылаасындагы
Чырпыкты кыштагында, кедейдин үй-бүлѳсүндѳ төрөлгөн. Атасы Тыныстан араб
тамгасында анча-мынча окуп, кат сабаты жоюлган адам болгондуктан, Касым 7 жашка
чыкканча эле араб тамгасында окуп-жазууну ага үйрөтүп койгон. 1912-жылы Касымды
атасы Тыныстан Каракол шаарындагы орус-тузем мектебине орноштурат. 1916-жылга
чейин Касым ал мектептин үчүнчү классын орус тилинде бүтүрөт.
Касым да 1916-жылдагы үрккөн эл менен бирге Кытай жерине качып барып, анын
кѳз алдында ачтан өлүп, суукка тоңуп кыйналып, зар какшап ыйлаган кыргыздардын
арасында болуп, алардын муңдуу ыйын уккан. 1918-жылы ак падыша тагынан кулап,
Көлдө жаңы турмуш орноптур деген кабарды угуп, Касым ошол эле жылы качкын
кыргыздар менен бирге жерине кайтып келет. 1919-жылы Каракол уездинде
милициянын уездик начальниги болуп турган Садыбакас Ысмайылов деген таякесинин
жардамы менен Ташкент шаарына окууга кетип, андагы казак-кыргыз институтуна
кирип, ошондон анан чыгармачылыгына из салып, агартуучулук жолунун демин
баштаган.
(Интернет булактарынан).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1.
Тексттин
ичиндеги
микротексттерди
логикалык
ырааттуулук
менен
байланыштырыңыз.
2. Тексттин маанисине карата берилген фразеологизмдерди катыштырып сүйлөм
түзүңүз:
Аттын кашкасындай; беш колундай билүү; кирпик какпай; таман акы, маңдай тер;
көзүн тазалоо; жүрөгүндө кара жок; таш боор; илеби кайтуу; из салуу.
3. Ой бөлүшөлү? Бир эле адамдын жогоруда текстте айтылгандай, көп
эмгектенип, түрдүү тармактарда зор салымын кошуп, бардыгына
жетишкендигинин себеби эмнеде деп ойлойсуз?
4. Берилген тексттин негизинде Касым Тыныстановдун кыргыз элине жасаган эмгеги,
татаал тагдыры жөнүндө «Ак ийилет, бирок сынбайт» деген темада эссе жазыӊыз.

❖
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«МЕН ӨЗ ӨМҮРҮМДҮ АДАМДАРГА АРНАГАМ»
I. Текстке чейинки тапшырмалар:
1. Тексттин негизги жана кошумча маалыматы жѳнүндѳ эстеп айтып бериңиз.
2. Суроолорго жооп бериңиз:
а) «Кайрымдуулук» деген сөздү кандай түшүнөсүз?
б) Дүйнө жүзүнө өзүнүн кайрымдуулугу, мээримдүүлүгү менен белгилүү болгон
кайсы инсандарды билесиз?
в) Өзүңүздү кайрымдуу адаммын деп эсептейсизби?
г) Заман жаманбы, же адам жаманбы?
3. Берилген сөздөрдүн карама – каршы маанилерин (антонимдерин) таап, сүйлөм
түзүңүз: муктаж, кедей, белгилүү, расмий, кургакчылык, токчулук, жупуну, азап.
❖
Тереза эне - дүйнөдөгү эң атактуу жана кадыр-баркка ээ болгон аялдардын
бири. Ал бүт өмүрүн оору, кедей, жардамга муктаж болгон адамдарга арнаган. Ал 1910жылы 26- августта Югославиянын (Македониянын) Скопье шаарында жашаган албан
үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси кызына Агнес
Гонджа деп ат беришкен, бирок бүт дүйнөгө ал Тереза эне деген ат
менен белгилүү болгон.
Атасынан эрте айрылышкан кичинекей Агнес менен сиңдиси
экөөн апасы жалгыз өзү багып чоӊойткон. Алардын апасы кудайга
терең ишенген, католик чиркөөсүнүн эрежелерин катуу кармаган
адам болгон.
Үй-бүлөсүндөгү кудайга болгон терең ишеним, апасы менен
чиркөөгө барганы жана чиркөөнүн алдында уюштурулган жардылар үчүн үйгө барып
көргөндөрү- кичинекей Агнеске зор таасир калтырды. Чиркөөдөгү дин адамдарынын
Азия менен Чыгышта кызмат кылган миссионерлер жөнүндө айткандары да Агнестин
турмуш жолун тандап алуусунда чоң роль ойногон. Жашы 18ге толгондо, ал Индияга
сапар тартты. Калькутта шаарындагы кичинекей монастырдын алдында байлардын
кыздары үчүн ыйык Анна католик дин мектеби ачылган эле. Ал жерде Агнес тарых
жана география мугалими болуп өзүнүн эмгек жолун баштайт. Ошол мектепте иштеген
кечил кыздар ага хинди жана бенгал тилдерин үйрөнүүгө жардам беришет.
Жергиликтүү элдин тилин билүү- Агнестин эл менен жакындашуусуна, ымала куруп
кетүүсүнө өбөлгө түздү. Көп өтпөй, ошол монастырдан Агнес кечилдикке
(монашество) өтүүнү чечип, Тереза деген атты кабыл алат. Бул ат эл үчүн жанын
курман кылган Франциялык кечил аялдын аты эле.
Калькуттадан Тереза эне күн сайын адамдардын оору менен ачарчылыктан
тарткан азаптарын көрүүчү. Аларга колунан келишинче жардам берүү үчүн, ал
монастырдагы көнүмүш бейпил турмушун таштоону чечти. Кийинчерээк, диний
башкармалык ага өз алдынча иш алып барууга уруксат берүү менен, Индиянын
жарандыгын алууга да көмөк көрсөттү.
1948 - жылы колунда бир канча рупий менен адамдарга болгон терең сүйүүсүнөн
башка эч нерсеси болбогон Тереза эне Калькуттанын эң жакыр районунун биринде
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өзүнүн тааныштарынын үйүндө жашай баштайт. Монастырдын форма кийиминин
ордуна Тереза эне чет кыйыгы көк түстөгү жөнөкөй ак сари кийип жүргөн,
кийинчерээк мындай кийим анын жардамчыларынын расмий салттуу кийими болуп
калган.
Монастырдын тышындагы турмушун Тереза эне индиянын Патна шаарындагы
мээрман айымдардын курсунда (курсы медицинских сестер) окуу менен баштаган. Ал
курсту бүтүргөндөн кийин кароосуз калган балдарга акысыз мектеп ачкан. Бул убакта
Тереза эненин ишин улантуучулар көбөйүп калган эле. Алар бардыгы биригип,
таштанды балдардын жашоосун жеңилдетүүгө, аларды бардык жерде колдоого аракет
кылышкан.
Тереза эненин аткарып жаткан иштери жөнүндө кабар алган католик чиркөөсүнүн
башчысы ага Кайрымдуулук орденин (бул жерде: «орден» - уюм маанисинде)
негиздөөгө укук ыйгарган. Бирок Ватикан Тереза энеге бул уруксаттан башка эч нерсе
берген эмес, ошондуктан ал өз күчүнө, окуучуларына гана ишене алган. Кечилдердин:
жакыр болуу, үй-бүлө күтпөө, орозо тутуу деген үч эрежесине Тереза эне төртүнчүсүн
кошот. Ал – күчүнүн болушунча жакыр адамдарга кызмат өтөө жана бул үчүн алардан
эч бир акы албоо эле.
Индиянын өкмөтү Тереза эненин эмгегин жогору баалап, аны Ажайып Лотос
ордени менен сыйлаган. Мамлекет тарабынан таанылуу - кечил аялды аябай белгилүү
адамдардын катарына кошуп, анын уюмуна көп адамдардын жардам берүүсүнө себеп
болот. Азыркы учурда дүйнөнүн 111 мамлекетинде Кайрымдуулук уюмунун 400
Борбору бар. Тереза эненин уюму – жупуну турмуш мүнөздүү болгон кечилдер уюму,
бирок ошол эле учурда ал – дүйнөдөгү эң бай уюмдардын бири.
Өзүнүн коомдо ээлеп турган жогорку ордуна карабай, Тереза эне кедейкембагалдардын карапайым коргоочусу бойдон кала берген. Ал адамдарга бардык
убакта: жардам берүүчү: согуш убагында, кургакчылыкта, жер титирөөдөн жапа
чеккенде Тереза эне дайыма адамдардын жанында алар менен бирге болуп, ар тараптуу
чоң жардамдарды көрсөтөр эле. Тереза эне өз жардамдарын «деңиздин бир тамчысы»
деп атай турган, бирок дүйнө эли анын эмгегин баалай билди. 1979-жылдын 17октябрында ага тынчтык Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Тереза эне өз сыйлыгын
Кайрымдуулук орденине өткөрүп берген (1 миллионго жакын швед крону).
Бул окуядан 20 жылдан кийин (1998 - жылдын 5 - сентябры) Тереза эне дүйнөдөн
кайткан. Ал күнү Индияда бүткүл элдик аза күтүү болгон.
Тереза эне эч качан өзү жөнүндө ойлогон эмес. Кайрымдуулук орденинин
уюштурган, миллиарддаган байлыгы бар кечил аял дүйнөдөн кайтканда, анын бир аз
эле буюмдары калыптыр: эки сари, тоорат (Библия) жана күндөлүктөр. Анын колунда
болгон бардык нерселер адамдарга берилген.
Тереза эненин кайрымдуулугу адамдарды улутуна, расасына карата бөлүштүргөн
эмес. Анын өмүрү бизди бир-бирибизди урматтоого, Жер жүзүндө тынчтыкты сактоого
үйрөтөт.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар:
1.Тексттин композициялык түзүлүш – структурасын талдаңыз.
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2. Тексттеги маалыматтар кандай түрдө чагылдырганын аныктаңыз (божомол, пикир,
тастыктоо, далил, суроо, талаш, тыянак).
3.Текстти микротексттерге бөлүп, алардын өз ара байланышын аныктаӊыз.
4. Башталган ойду улаӊыз:
• Атасынан эрте ажыраган Агнес...
• Кичинекей Агнестке зор таасир калтырган...
• Турмуш жолун тандоодо ...
• Кечилдердин төрт эрежеси: ...
• Дүйнөдөгү эң бай уюмдардын бири - ...
• Деңиздин бир тамчысы ...
• Миллиарддаган байлыгы бар Тереза эне ...
5. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын тексттеги мааниси кандай экендигин
түшүндүрүп, сүйлөм түзүңүз:
турмуш жолу, сапар тартуу, жапа чеккен, сыйлык ыйгарылган, тынчтыкты сактоо,
жупуну турмуш, кечилдик.
6. «Тереза эне – кайрымдуулуктун символу» - деген темада эссе жазыңыз.
❖

«РЕРИХТЕР»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар:

1. Тексттин функционалдык-мазмундук типтерин айтып бериңиз.
2. Берилген суроолорго жооп бериӊиз:
а) Адам кандайдыр бир идеяларына далил табуу үчүн бүт өмүрүн арнай алабы?
б) Билимдин чеги барбы, сиздин оюӊуз кандай?
в) Бир адам өлкөлөр арасындагы мамилелер үчүн өз жашоосун арнашы
мүмкүнбү?
г) Бардык билимин, жашоосун өз идеяларына арнаган кандай инсандарды
билесиз, мисал келтириӊиз.
3. Берилген сѳздѳрдүн карама-каршы маанилерин (антонимдик жуптарын) таап, аларды
катыштырып сүйлѳм түзүңүз:
Достук, ири, чыңдоо, бийик, эсте, меймандос, жѳндѳмдүү, курча, ѳчпѳс, зор.
❖
Рерихтердин чыгармачылыгы эл аралык мааниге ээ. Алардын басып өткөн эмгек
жолдору дүйнө жүзүндөгү прогрессивдүү адамдарга зор үлгү болуп кала берди. Өзгөчө
алар илгертеден бери уланып келе жаткан орус жана индия элдеринин достугун андан
аркы жогорку деңгээлге жеткизип чыңдоодо чоң роль ойноду. Николай
Константинович Рерих (1874–1947) аты дүйнөгө белгилүү сүрөтчү болгон. Атасы Петр
1ге кызматка өткөн скандинавтын тукумунан. Н. К. Рерих өз убагында Петербургдун
сүрөт академиясын жана университеттин укук факультетин бүтүргөн. Орус сүрөт
академиясынын академиги болуп шайланууга татыктуу болгон. Сүрөт искусствосунан
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тышкары ал тарыхта, археологияда, этнографияда, адабиятта, укук таанууда,
географияда ж. б. илимдердин тармактарында өчпөс из калтырды. Анын пикирдеши
жана досу Жавахарлал Неру мындай деген: «Мен Николай Рерих жөнүндө эстегенде
анын жасаган ишине, жөндөмдүүлүгүнө жана байлыгына таң
калам. Залкар сүрөтчү, залкар окумуштуу жана жазуучу,
археолог жана изилдөөчү ал адам баласынын умтулуусунун
көп кырдаалдарын козгоп кеткен».
Н. К. Рерихтин чыгармачылыгын изилдөөчүлөр айткандай,
ал сүрөтчү болуп чектелген күндө да, өзүнүн ысымын өчпөс
кылып кетмек экен, анткени ал жети миңдей сүрөтүн
калтырып кетти. Дүйнөдөгү эң ири музейлер анын тарткан
сүрөттөрүн алууга дилгир. Н. К. Рерихтин аялы Елена
Ивановна бүт өмүрү боюнча күйөөсүнө жөлөк болуп, анын
бир топ ойлорун ишке ашырууга чоң жардам берген. Е. И.
Рерих өзү да бир топ философиялык эмгектердин автору. Мисалы: «Буддизмдин
негиздери», «Чыгыштын криптограммалары» жана бир далай котормолору бар. Н. К.
Рерихтин уулдары Юрий менен Святослав да дүйнөгө таанымал адамдар. Юрий өзүнүн
билимин өркүндөтүүнү токтоткон эмес. Лондон университетинин инди-иран
бөлүмүнөн, Америкадагы Гарвард университетинин индия тилдери боюнча бөлүмүнөн,
Париж университетиндеги Сорбон чыгыш тилдер мектебинен билим алууга жетишкен.
Юрий кытай, монгол, тибет, фарси, индия элдеринин жана да грек менен латын
тилдерин мыкты билген. Н. Рерихтин кичүү уулу Святослав Рерих атасына окшоп
сүрөтчү, илимдин көп тармактарына кызыккан рухий байлыгы кенен адам. Өзгөчө
анын Азия элдеринин байыркы искусствосун изилдөөдөгү салымы зор. 1925-жылдан
1928-жылга чейин созулган саякатында Рерихтер 25000 чакырым жол жүрүшүп, неченнечен туу ашууларды ашып, нечен-нечен сууларды, чөлдөрдү кезип өтүшкөн. Жолдо
алар бир топ элдер менен кездешкен. Алардын арасында кыргыздар да бар эле. КараКорум бийик тоо массивинен өтүшүп, Кытай мамлекетинин территориясына
киришкенде эле, алар биринчи ирет кыргыздарга жолуккан. Н. Рерих өзүнүн
күндөлүгүндө бул тууралуу мындайча маалымат калтырат: «Кыргыздардын алгачкы
айылын кезиктире баштадык. Боз үйлөр же төрт бурч келген асканын бооруна салынган
таш үйлөр. Айдалган чакан жерлери бар. Бийик келген ак түстүү баш кийим жана
кызыл күрмө кийинген чарчы бойлуу кыргыздардын аялдары. Кызыл түстүү, төбөсү
учтуу келген чакан малакайчан кыргыздар».
Ю. Рерих өзүнүн күндөлүгүндө: «Биз кирген үйлөрдүн кожоюндары меймандос
болуп чыгышты. Алар биздин алдыбызга аябай таттуу коондорду коюшту, мындай
тамакты биз көптөн бери көрө элек болчубуз. Аялдар менен балдар таза жана тыкан
кийингендери менен көңүлүбүзгө толуп турду. Боз үйлөрдүн ичи килем жана туш
кийиз менен жасалгаланган. Биздин көзүбүзгө санжулук кыргыздар башка жерлердеги
туугандарына караганда бир кыйла түзүк жашашкандай көрүндү. Кыргыздын аялдары
Елена Ивановна Рерихти курчап алышып, анын костюмуна кызыгып, маектешип
жатышты. Кыскартып айтканда, алар абдан меймандос эл экен. Санжудагы кыргыздар
негизинен топоз жана кой багышат. Жылкы менен төөлөрү да бар, бирок азыраак».
Алар кыргыздарды Кара-Корум, Котон, Жаркен, Кашкар, Ак-Суу, Күчар, Кара шаар,
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Токсун,
Турпак,
(Имель Молдобаев).

II.

Үрүмчү,

Зайсан

маршруттарынан

жолуктурушкан...

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1. Тексттин аягын ѳзүңүз жыйынтыктап бүтүрүӊүз.
2. Бул текстте Рерихтердин үй – бүлѳсүнѳн кимдер жѳнүндѳ сѳз болду, ар бири
жѳнүндѳ микротекст түзүӊүз.
3. Берилген суроолорго жооп бериӊиз:
а) Жавахарлал Нерунун Рерих жѳнүндѳгү айткан ой-пикиринен улам, анын
кандай сапаттарын билдиңиз?
б) Рерихтердин үй-бүлѳсү тууралуу маалыматтардын негизинде текстти
абзацтарга ажыратыӊыз.
в) Окуган окуу жайлары боюнча адамдын жашоодогу эӊ негизги кызыгуусун
аныктоого болобу?
г) Рерихтердин үй-бүлөсүнүн негизги жашоо принциптерин аныктоого аракет
кылып көрүӊүз. Ал принциптердин кайсынысын сиз колдонот элеӊиз, эмне
үчүн?
д) «Рухий байлык» деген эмне, пикириӊизди билдириӊиз. Материалдык байлык
экөөн салыштырып, ар биринин адамга таасирин, өзгөчөлүгүн белгилеӊиз.
4. Тѳмѳнкү таблицаны толтуруңуз:
Николай Константинович Рерих
1.
Дүйнөгө ким катары таанылган?
2.
Качан тѳрѳлгѳн?
3.
Кайда окуган ?
4.
Кайсы тармактарда иштеген ?
5.
Аялы ким ?
6.
Канча баласы бар ?
7.
Рерихтер качан саякаттаган?
8.
Кайсы
жерлерди
саякаттап
көрүштү?
5. Тексттин мазмунунун негизинде берилген сүйлѳмдѳрдүн башталышын аныктап,
жазыӊыз.
а) … зор үлгү болуп калды.
б) … чоң роль ойноду.
в) … кыргыздар да бар эле.
г) … меймандос эл экен.
6. Ю. Рерихтин күндөлүгүндөгү эскерүүлөрдөн улам байыркы кыргыздардын кандай
өзгөчө сапаттарын белгилеп кеткенин айтып бериңиз.
7. Башталган ойду улап, кыскача текст түзүӊүз: «Кээ бир адамдардын максаты –
курсакты тойгузуп, эл катары эптеп күн кечирүү. Ал эми кээ бирөөлөр болсо, ошол эле
убакта дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбой, бүткүл өмүрүн...».
❖
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«ЖУСУП АБДРАХМАНОВ»
I.
Текстке чейинки тапшырмалар:
1. Тексттин маалыматтуулугунун белгилерин аныктап айтып бериӊиз.
2. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, аларды катыштырып
сүйлѳм түзүңүз:
Кыштак, бий, томолой, түптѳ, кѳрүнүктүү, айкын, эр-жүрѳк, алдыңкы, бий.
4. Башталган ойду улантыңыз: «Кийинки мезгилдерде көп ойлончу болдум, эгерде
отузунчу жылдардагы таш боор саясат болбогондо...»

❖
Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов 1901жылдын 28-декабрында Каракол уездинин Күңгөй-Аксуу болуштугундагы Чиркей
айылында төрөлгөн. Атасы Абдрахман Балапанов манап, бий жана 3 жыл болуш болуп,
1916-жылдагы көтөрүлүшкө катышкан, ошол жылы келтеден
өлгөн. Энеси жана 7 бир тууганы Нарында казак-орустар
тарабынан көтөрүлүштү басууда өлтүрүлгөн. Жусуп иниси Токо
экөө томолой жетим калышкан.
1912-15-жылдарда Сазановка кыштагында орус-тузем мектебин
окуп бүтүрөт, андан кийин Каракол шаардык жогоркубашталгыч окуу жайынан окуйт. 1916-жылы эл менен бирге
Кытайга качып барып келүүгө аргасыз болот. Кайра келгенден
кийин орусча билген 16 жашар тири карак өспүрүм Каракол
гарнизонунда атбагар болот. 1918-жылдан баштап коомдук ишке
аралашат. Кызыл Армияга жазылып, бир жылга жетпеген убакта
катардагы жоокерден эскадрондун командирлигине чейин көтөрүлөт. Адегенде 1919жылы Верныйдагы командирлик курстан, андан кийин Ташкендеги аскердик жогорку
мектептен окуйт. 1918-19-жылдарында түндүк Жети-Суу фронтунда ак казактар менен
салгылашат. Ден соолугуна байланыштуу демобилизацияланып кетпегенде, Жусуптан
көрүнүктүү аскер начальниги өсүп чыгышы да мүмкүн эле.1919-жылдан баштап ал
партиялык-советтик курулушка баш-оту менен киришет.
Жусуп Абдрахманов Кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн башында болуп, аны
түзүлүшүнө жана калыптанышына негиз салган. 1920-жылы ВЛКСМ дын III-cъездине
катышып, ошол жердеВ.И.Ленин (Ульянов) менен президиумда отуруп, аны менен
бирге иштешкен. 1924-жылга чейин Жети-Суу аймагында жооптуу партиялык-советтик
кызматтарда иштеп турат.
1924-жылы Туркестан Компартиясынын БКсы тарабынан уюштурулган
«Улуттук оргбюронун» председатели болуп, Кыргыз автоном областын түзүүнү ишке
ашырат. 1924-1925-жылдарда ВКП (б)нын 1-секретарынын милдетин аткарып, анан 2секретары болуп турат. Кыргызстандын азыркы чектери Абдрахманов тарабынан
аныкталганы белгилүү. Элдин өз эгемендигин өзү чечиш керектигин жетекчиликке
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алган Абдрахманов тилектештери Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаевдер жана
каракалпактын мыкты уулдары менен бирге, Туркестан АССРинин курамында борбору
Жалал-Абадда болгон, Ысык-Көлдөн Арал деңизине чейин созулган КаракыргызКаракалпак автономиясын түзүү идеясы менен чыгат. Албетте, бул идея ишке ашпай
калган. Абдрахмановдун аракети менен, адегенде РСФСРдын курамындагы
автономиялык область, андан кийин автономиялык республика болгон Кыргызстан өз
эгемендигин алгыча СССРдин курамында союздук республика болуп турду. Ал эми
адегенде Казакстандын, андан кийин Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан
автономия бойдон эле калганын билебиз.
1926-жылдын 1-февралында Кыргыз автономиялык ССРинин түзүлүшү да анын
тынымсыз аракети менен ишке ашкан. Абдрахманов дайыма Кыргызстандын
РСФСРдын курамындагы автономиялык область болуу менен чектелбестен, өз алдынча
республика болушуна толук негиз бар экендигин далилдеп келген болучу.
1925-жылы Москвага ВКП (б)га кызматка чакырылып, борбордук аппаратта
жооптуу инструктор болуп иштейт. ВКП (б)нын баштапкы уюмунун секретары катары,
жыйналышка кечигип келген И.В.Сталинге эскертүү бергени Абдрахмановдун кандай
тайманбас, иш билги кадр экенинен кабар берип турат. Ал Москвада иштеп турганда
«Күмүш кылымдын» көп акын-жазуучулары В. Маяковский, М. Булгаков, Б. Кушнер,
А. Ахматовалар менен жакшы санаалаш мамиледе болгондугу Жусуптун мамлекеттик
ишмер гана эмес, жан дүйнөсү бай өзгөчө инсандыгынан кабар берип турат. Бул
мамиле кыйла жылдар бою уланып келген. Бул чөйрөдө жүргөндө жана инструктор
болуп иштеп турганда жаш совет мамлекетинин көп советтик-партиялык, аскердик
жана көркөм өнөр ишмерлери менен тааныш болгон. Бул сыяктуу тааныштыктары
кийин 1927-32-жылдарда Жусуп Кыргыз республикасынын Совнаркомунун
председатели болуп иштеп турган кезинде көп маселелердин тез чечилишине өбөлгө
түзөт.
Бул иште Абдрахманов 5 жыл чымырканып иштеп, жаңы гана түзүлгөн жана
мурда эчтекеси болбогон жаш республикада бардык жумушту нөлдөн баштайт; эл
чарбасынын бардык тармактарын, баарынан мурда, айыл чарбалык жана өнөр жайлык
комплексти түзүүнүн, билим берүү тармагын, сот-прокуратураны, милицияны ж.у.с.
жаңыдан түзүүнүн башында турат. 1931-32-жылдарда дан даярдоодо Украина, Волга
бою жана Казакстан элге эч нерсе калтырбай данды ортого төгүп бергендиктен, бул
аймактарда чоң ачарчылык болуп, миллиондогон адамдар ачкадан өлгөндүгү белгилүү.
Абдрахмановдун принциптүү, адамгерчиликтүү позициясы менен 1932-жылы дан өз
керектөөлөр үчүн да калтырылып, Кыргызстанда ачарчылык болгон эмес. Ал тургай
ачкасынан тентиген көп казактар бул жакка келип, кыргыз элинин арасында аман
калганын билебиз. Ушул эрдиги үчүн Абдрахманов кызматтан алынып, партиядан
чыгарылат.
Ж.Абдрахманов 1927-жылдын 12-мартында 26 жашында Кыргыз АССРинин эл
комиссарлар Советинин председатели болуп дайындалган. Республиканын өкмөтүнүн
башында турган кезинде өзгөчө тайманбас, борбордун көзүн карабаган саясат
жүргүзөт. Сталинге эки жолу (1929-жылдын ноябры, 1930-жылдын апрели) жазган
каттарында республиканы үч жерге (союздук борборго, РСФСРге жана СредАзбюрого)
баш ийдирген туура эмес практиканы жоюп, Кыргыз АССРин союздук республикага
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айландыруу маселесин эки жолу кайталап коёт. Кийин Жусуп камалганда так ушунусу
улутчулдук деп бааланган болучу.
Жапырт колхоздошуу башталганда эле, 1930-жылы, Кыргызстанда мал
чарбачылыгы чоң бүлгүнгө учурап, малдын башы 10,4 пайызга кемигени белгилүү. Ал
эми Абдрахманов болсо өзү иштеп турган жылдары ошондогу борбордун жана
жергиликтүү чоңдордун каршылыгына карабастан, кооперация идеясын көтөрүп жана
аны колунан келишинче ишке ашырууга (Интергельпо) аракеттенип келген. Ошондой
эле, Абдрахманов көчмөн калкты чукулунан отурукташтырууга да каршы болот (1930жылы өлкөдө 85 көчмөн жана жарым көчмөн жеке чарба болгон, Жусуп Кыргызстан
Советтеринин III съездинде катуу туруп, отурукташтыруу планын 30 миңден реалдуу 8
миңге азайттырат). Жусуп ошондой эле жергиликтүү шартты билбеген москвалык
десанттын сабатсыз иштери менен дагы, жергиликтүү жетекчилердин иш билбестиги
жана келишүүчүлүгү менен дагы дайыма аёосуз күрөшүп келген.
Кыргыз тилинин ролун жогорулатуу, улуттук кадрларды даярдоо жана кызматка
коюу, өлкөнү индустриализациялоо дайыма Ж.Абдрахмановдун көңүлүнүн чордонунда
болгон. Мамлекеттик жана саясый ишмер катары ал элдин кызыкчылыгын биринчи
орунга койгон жана бул максатка жетиш үчүн бардык энергиясын, акылын, күчүн,
уюштуруучулук талантын, ал эмес өз өмүрүн дагы аяган эмес.
Адегенде
Троцкий,
андан
кийин
Сталин
алып
көтөргөн
«сверхиндустриализация» идеясын Жусуп жактырган эмес. Кыргызстанда биринчи
кезекте өнүктүрүүгө традициялуу шарттары болгон устачылыкты, жеңил тамак-аш
жана кайра иштетүү өнөр жайларын, өнөр жай кооперациясын, тоо-кен өндүрүшүн
өнүктүрүү керектигин айткан. Кыргызстанды индустриализациялоо үчүн биринчи
кезекте, көп сандуу улуттук жумушчу табын окутуп-тарбиялап түзүү, шааркыштактарды, жолдорду жана байланышты куруу керектигин дайыма кайталайт жана
колунан келишинче ишке ашырууга аракеттенет. Ж.Абдрахмановдун Кыргызстанда
ээлеген кызматтарынан башка аткарган жумуштарын айта кетели: РСФСР ВЦИКтин
мүчөсү, СССР ЦИК Президиумунун мүчөлүгүнө кандидат, ЦК ВКП(б)нын Орто-Азия
бюросунун мүчөлүгүнө кандидат, ВКП(б)нын борбордук аппаратында жооптуу
инструктор.
1937-жылдагы чоң калайманда Жусуп камакка алынат, ага антисоветтик
террористтик, диверсиялык-чыккынчы, оңчул троцкисттик уюм менен блоктошкон
Социал-Туран партиясынын түзүүчүсү деген күнөө коюлат. Ага саясый айыптарды
тагууда органдар Абдрахмановдун дайыма жазып жүргөн күндөлүгүнө таянышкандыгы
белгилүү. Кыргызстанда совет бийлигин кулатып, СССРден бөлүп өзүнчө мамлекет
түзмөкчү болгон деген сандырак айып тагылат. Канчалык кыйнаса да Жусуп өзүнө
коюлган күнөөлөрдү мойнуна албаган. Анткени, Жусуп борбордогу жана
Кыргызстандагы партиялык-советтик ишмерлерди канчалык аёосуз сындаса да,
советтик түзүлүштүн активдүү жарчысы жана куруучусу болгон.
1960-жылдары дүйнөдөн өткөн белгилүү котормочу С.Бектурсуновдун айтуусу
боюнча Абдрахмановдун акыркы күндөрү айкын болду. Ал киши дагы суракта болуп,
Абдрахманов бир дагы күнөөнү мойнуна албастан, өзүн эр жүрөктүк жана
ишенимдүүлүк менен бекем кармагандыгын жана эч кимди каралабагандыгын өз көзү
менен көргөн. Жусупту сындырыш үчүн, аны каралап кол коюп беришкен Ибрай
Тойчинов жана Баялы Исакеев менен беттештиришкенде, Исакеевдин канжалаган
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башын жөлөп, столдогу сууну алып бети-башын жууп, жаратын таңып берген экен.
Ушул аракети анын эрдигин, абийир, ар-намысты баарынан жогору койгон
кашкөйлүгүн, кек санабаган айкөлдүгүн көрсөтүп турбайбы. Мунусу үчүн Жусуп абдан
токмок жейт.
1938-жылдын 5-ноябрында суракка чакырылган Абдрахманов тергөөчүнүн
чылым чегип, ром ичип отурганын көрөт. Чылымынан алып чегип, ромдон куйдуруп
ичип туруп, анан баягы ашмалтай суроолорун берип, кайра суракка алмакчы болгон
тергөөчүнү отургуч менен башка урат. Жүгүрүп келген сакчылар Жусупту атып
ташташат. Кыргыздын эр жүрөк уулу Жусуп Абдрахманов ошентип каза табат.
Абдрахмановдун чыныгы публицист жана тарыхчы болгондугун дагы айтпай
кетишке болбойт. Башка кээ бир жолдоштору (Т. Айтматов, Э. Эсенаманов, М.
Булатовдор) сыяктуу расмий жогорку билим алууга үлгүрбөсө да, ал тубаса акыл-эсине
жана жаркын талантына таянуу менен өзүнүн университеттерин Совет бийлиги жана
социализм үчүн күрөштүн алдыңкы катарында болуп бүтүргөн. Жусуп орус тилин
мыкты билген, бул тилде эркин сүйлөгөн, өзүнүн атактуу күндөлүктөрүн жана
эмгектерин ушул тилде жазган. Ушул тил аркылуу ал дүйнөлүк адабияттын,
маданияттын мыкты үлгүлөрүнө дайыма сугарылып турган. Мындан тышкары,
Абдрахманов фарси жана немис тилин билген деген маалыматтар бар.
«Байкуш менин кыргыз калкым! Сен өз тагдырыңды жеке турмушун чече
албаган, бирөөнү сүйүп калып, анын айынан сени менен коштошуп кеткени жаткан
бактысыз бир балага ишенип, тапшырып койдуң» - деп канчалык кыргыз элине
талыкпай иштесе да, өзүнө ушундай сын көз караш менен караган экен.
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар:

1. Суроолорго жооп бериңиз:
а) Ж. Абрахмановдун кыргыз элине жасаган эмгегин эрдик деп айта алабызбы?
б) Жүргүзгөн кайсы саясаты сизге өзгөчө жакты?
в) Анын мамлекеттик ишмер гана эмес, чыгармачыл инсан экенин эмнеден
билсек болот?
2. Берилген текст кайсы стилге кирерин аныктап, далилдеңиз.
3. Текстти микротексттерге ажыратыӊыз. Микротекст менен план экөөнүн
катышын айтып бериӊиз.
4. Текстти абзацтарга ажыратып, негизги сүйлөмдөрүн бөлүп чыгып, ар бир
абзацка тема коюп чыгыңыз.
5. Текстти өзүңүздүн түшүнгөнүңүз боюнча көркөм стилде айтып бериңиз.
6. Тексттеги фразеологизмдерди таап, аларды катыштырып сүйлөм түзүңүз.
7. Жусуп Абдрахманов кандай адам, негизги сапаттарын тексттин мазмуну
боюнча аныктаӊыз:
№ Инсандык сапаттары:
1 Айкөлдүгү
2
3
4

№
Далил:
1 Аны каралаган кишилерди кечиргени...
2
3
4
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5
6
7

5
6
7

8. Ж. Абдрахмановдун төмөнкү жазгандарын кандай түшүндүңүз, оюңузду
бөлүшүңүз.
«Тагдырдын жазмышы менен тарыхый зор окуянын күбөсү болуп калдым.
Ошондуктан күнүгө өзүң көргөндөрдү, башыңан кечиргендерди, кайрадан жан
дүйнөңдөн өткөргөн нерселерди жазып калтыруу тарыхый жагынан алганда
кызыктуу болбой койбос. Бул аруу тилекти күндөлүк жазуу менен жүзөгө
ашырсаң болот, ошол себептен мен күндөлүк жазууга аракет жасайын. Чынында
оюмду бир топ эле кечигип ишке ашыра баштадым, бирок «эч болбосо кеч
болсун» - деп жазган Жусуп Абдрахманов «Күндөлүгүнүн» башталышында. Бул
1928-жылдын 18-августу болчу.
9. Ж. Абдрахмановдун күндөлүгү менен таанышып, талдоо жүргүзүӊүз жана
өзүңүздүн күндөлүк жазууга болгон мамилеӊизди айтып бериңиз.
❖
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4- БӨЛҮМ. АДАМ ЖАНА ТАБИЯТ

АКАДЕМИЯЛЫК ООЗЕКИ КЕПТИН ТЕКСТИН ТҮЗҮҮ
Оозеки кептин диалог, монолог жана полилог деп аталган түрлөрү бар. Диалог – эки
адамдын баарлашуусу, монолог – бир адамдын кеби, ал эми полилог – экиден көп
адамдардын сүйлөшүүсү.
Академиялык оозеки кептин монологдук түрүнө: лекция, доклад, репортаж,
окуяларга сереп, презентацияга оозеки комментарий, реферат, курстук иштерди,
диссертацияны коргоо кирет.
Ал эми диалогдук түрү: маек, дискуссия, талаш, диспут, полемика сыяктуу кептин
түрлөрүн камтыйт. Оозеки кептин бул түрлөрүнүн экспрессиялык-эмоциялык жактарын
эсепке албаганда, айтылуучу кептин текстин даярдоо немис окумуштуусу
Х.Леммерманндын изилдөөлөрү боюнча төмөнкүдөй этаптардан турат:
• Материал жыйноо;
• Материалды иргеп тандоо жана аны уюштуруу;
• Материал боюнча ой жүгүртүү;
• Материалдын тезисин же планын даярдоо;
• Кептин текстинин стилдик, композициялык иретин ойлонуштуруу;
• Айтылуучу кептин текстин түзүү;
• Текстти толук, же анын урунттуу жерлерин эсине сактоо;
• Текстти айтып көрүүгө аракет кылуу, интонациялык басымдарын, айтылышын,
ылдамдыгын, ж.б. болжолдоо. (Караӊыз: Википедия).
Сүйлөөгө даярдануу, анын текстин түзүү - кептин темасын аныктоодон башталат.
Тема абстракттуу эмес, так жана угуучуларга түшүнүктүү, кыска болушу зарыл. Андан
кийин кептин максатын аныктоо керек. Маалыматтык кептин максаты – угуучуларга
жаӊы билим берүү, анда фактылар, окуялар, анализ, ой жүгүртүү жана тыянак камтылат.
Илимде мындан башка – оюн-зоок кебинин тексти жана үгүт-насыят кебинин тексти
ажыратылат, (википедия), кээде көрсөтүлгөн үч түр теӊ айкалыштырылып, синтездик
түрдө берилиши мүмкүн.
Кептин логикалуу жана жугумдуу болуп, мазмуну түшүнүктүү болушунда кептин
композициясы өтө маанилүү.
Кептин композициясы беш бөлүктөн турат:
• Башталышы;
• Киришүү;
• Негизги бөлүк;
• Жыйынтык;
• Аякталышы.
Бирок, кээде бул бөлүктөрдөн айрымдары жок да болушу да мүмкүн. Эӊ кеӊири
таркалган түзүлүш-структура катары: киришүү, негизги бөлүк жана жыйынтыктан
турган композицияны эсептөөгө болот.
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Оозеки кептин жогорку окуу жайларында эӊ көп таркалган түрү илимий доклад болуп
эсептелет. Ал жаӊы маалыматты камтып, автордук өзүнүн жеке көз карашынын
чагылдырылышы менен мүнөздөлөт. Анын жалпы композициясы жогоруда
көрсөтүлгөндөй бөлүктөрдөн турат. Илимий докладдын мазмуну семинарда, илимий
конференцияларда оозеки тааныштырылат да, анын толуктугу же кыскартылган түрүндө
берилиши убакыт регламентине байланыштуу болот. Рефератты коргоо да оозеки
кептин түрүнө тиешелүү болуу менен жалпы жонунан төмөнкүдөй ырааттуулукта ишке
ашырылат:
• Иштин темасын жана максатын жарыялоо;
• Булактарды атоо;
• Иштин мазмуну, цитаталар, фактыларды келтирүү;
• Маанилүүлүгү;
• Иште каралган маселе боюнча көз караштар;
Илимий ишти коргоо (курстук, дипломдук иштер жана бакалаврдык, магистрдик
изилдөө иштери, кандидаттык, докторлук диссертациялар) оозеки кептин өзгөчө
композициялык түзүлүшүнө ээ болуп, иштин авторуна изилдөө боюнча жетишилген
жыйынтыктары менен кыска убакытта тааныштыра билүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Коргоодогу кеп канчалык деӊгээлде так жана айкын түзүлсө, аны угуу ошончолук жеӊил
жана жугумдуу болот, муну менен бирге автор убакытты туура колдоно алуу менен,
иштин кызыгыраак жыйынтык бөлүмүнө жеткенге чейин сөзүн бөлүп токтотуп коюу
коркунучунан алыс боло алат. Ошол себептүү кепте эӊ башкы нерселерден баштоо абзел:
1) иштин темасы; 2) теманын ошол илимдин тармагы үчүн маанилүүлүгү, актуалдуулугу;
3) изилденген теманын багыты, максаты; 4) илимий адабияттагы багыттарда изилденген
тема боюнча айтылган ой-пикирлер, окумуштуулардын позициялары; 5) автор канчалык
деӊгээлде ошол позициялар менен макул, же аларга каршы; 6) иштин темасы боюнча
негизги ой-пикирлер, перспективалар; 7) автор тарабынан жетишилген иштин
жыйынтыктары.
Азыркы учурда орто жана жогорку окуу жайларындагы сабактарда спич айтуу
колдонулуп келе жатат. Спич – бул англис тилинин сленгинен алынган сөз - «speech»,
«кеп, монолог», спич көбүнчө тост катары кабыл алынат, спичтин текстин жазган адамды
«спичрайтер» деп аташат. Кийинки кезде оозеки кептин кыскача жана эмоциялуу түрү
катары кандайдыр бир теманын алкагында сүйлөө жөндөмүн, чечендик өнөрдүн
көндүмдөрүн калыптандыруу максатында окуучуларга сунушталып келет. Оозеки кептин
бул түрү – искусствонун өзгөчө түрү деп эсептелет, ал эмоциялуу, эсте каларлык кыска
текст (5-6 сүйлөмдөн ашпайт). Ал негизинен төмөнкү бөлүктөрдөн турат: 1)
катышуучулар менен саламдашуу; 2) идеялары тууралуу айтып берүү; 3) аракетке
чакыруу; 4) угуучуларга ыраазычылык билдирүү. Бул бөлүктөр максатка жараша ар
кандай болуп интерпретацияланышы мүмкүн.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Берилген теориялык жоболорго төмөндөгү Жусуп Баласагындын
«Кут алчу билим» чыгармасынан алынган саптардын кандай катышы бар экенин
аныктаӊыз.
Маңыз сөздүн көрө албадым пайдасын,
Көп сүйлөсөң чалынасың сен бачым.
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Көп сүйлөбө, а көрөкчө так сүйлө,
Түмөн сөздүн - оң мааниси бир сөздө.
Кудай сага сүйлөөрүңө берди тил –
Башың коргоп, сөздөрүңдү тескей бил!
Жок эмес кээде сөздөн ката кетет,
Түшүнгөн - алат аны оңдоп-түзөп!
Сөз деген - төөгө окшош буйлаланган,
Жетелесең моюнун толгоп турган.
Адам көп сөздү тактап сүйлөй билген,
Мыктысын көкүрөккө таасын илген. (bizdin.kg).
2. Бул саптарды кара сөз түрүндө айтып бериӊиз. Функциялык - стилдик
өзгөчөлүктөрү бар ар кандай тексттерде бул айтылгандар колдонулушу мүмкүнбү?
3. Оозеки кептин текстин түзүүдө кандай психологиялык учурларга көӊүл буруу
зарыл деп ойлойсуз?
4. Х. Леммерманндын изилдөөлөрүндөгү этаптар Блумдун пирамидасына
окшошпу? Салыштырыӊыз.
5. Коомдогу проблемалар тууралуу спич түзүӊүз, анын структурасына, башкаларга
таасир этүүгө өбөлгө түзүүчү каражаттарына көӊүл буруӊуз. Топко айтып берип,
анализ кылыӊыз.

КЕСИПКӨЙ (АКАДЕМИЯЛЫК) ТЕКСТТИН «ГАМБУРГЕР» МОДЕЛИ.
АКАДЕМИЯЛЫК ТЕКСТТИН ТҮЗҮЛҮШ- СТРУКТУРАСЫ.
(И.Б. Короткинанын «Академиялык окуу жана жазуу» эмгегинен которулуп
берилди.)
… Гамбургерди элестетип көрөлү. Үстүндө жана астында нандын
симметриялуу эки кесими жайгашкан, алардын ортосунда эт, эттин
айланасында помидорлор, пияз, жашылча, кетчуп, жана башка ушул сыяктуу
кошундулар. Бул өнүмдөр аткарган кызматтарды академиялык тексттин
курамдык бөлүктөрүнө бөлүштүрөлү. Үстү жактагы нан – бул киришүү,
алдындагы нан – корутунду, ал эми эт - … жок, ал негизги бөлүк эмес. Эт бул
моделде – сиздин жеке ойлоруӊуз, башка нерселер эмес. Андай болсо, даамдуу
кошулмалар менен татымалдар эмнени билдирет? Албетте, колдоочу
нерселерди, б.а. айкын мисалдар, кызыктыруучу статистикалык маалыматтар,
таамай цитаталар, ж.б. Биз гамбургерди эмнеге жейбиз? Курсакты тоюндуруш
үчүн, тагыраак айтканда, өлчөм менен коюлган кошулмаларга каныктырылып,
нандын ичине ыӊгайлуу жайгаштырылган эт үчүн. Текстти ушундай форматта
куруунун технологиясын америкалыктар ушундай эле аташат: гамбургертехнология (англиялыктарда – сэндвич-технология).
Ал эми бизде жасалып жаткан «гамбургер» текстти элестетели. Мектептин,
жада калса жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүсү кандайча жазат? Жогору
жагында нандын өлчөөсүз чоӊ кесими, ал эми алдында болсо – жупжука калама
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(«хао, мен баарын айтып салдым»), ал эми ортосунда (Кудай сакта!) бир тонна
кетчуп менен пияздын, түшүнүксүз чөп-чардын аралашмасы. Сиз аны
колуӊузга алып, анан… башыӊыздан аягыӊызга чейин чөп-чарга көмүлөсүз.
Бул «аралашманын» ичинен сиз этти курулай эле издейсиз: эгер жолуӊуз болсо,
бир-эки майда кесим табышыӊыз мүмкүн, бирок алар да сизге деп «жан-дили
менен» арнап салып койгон, жегенге мүмкүн болбогон ушундай шумдук
нерселер менен кошо «агып» кетет.
Бул метафорадан эмнени алууга болот? Бул – структура, алкак жана моделдер
деген сиздин чыгармачылык эркиндигиӊизди чектөө эмес, сиздин өнүмпродуктуӊузду керектөөчү кардарга карата сиздин «өзүм билемдикке» салган
мамилеӊизди чектөө. Ал керектөөчү сиздин өнүмүӊүздү сиздин
билгендериӊиздин баары менен ыракаттануу үчүн эмес, конкреттүү бир билги
алуу үчүн, белгилүү бир маалыматтык-информациялык ачкалыкты
канааттандыруу үчүн алат. Эгер сиздин коногуӊуз тамактын баарын туш келди
жей бербесе, же болбосо, алдыга коюлган тамактын баарын «ашап-жалмап»
таштабаса, таарынбайт болушуӊуз керек. Ал эми жазуучулардын баары
(көркөм адабияттагы эмес, кесиптик-адистик багыттагы) окурмандан эмнегедир
ушуну күтүшөт. Мунун натыйжасында сиз окурманды ага керексиз, үйүлгөн
толтура маалыматтын ичине анда-санда гана себилген керектүү билгилердин
күкүмдөрүн, б.а. сиздин өз ойлоруӊузду тердирген узак жана машакаттуу ишке
«жазага тартасыз».
Эми ачыгыраак болду окшойт, эӊ негизгиси – бул сиздин жазганыӊыз эмес, а
сиздин кантип жазганыӊыз – ыӊгайлуу идишке салынган сыяктуу, ыӊгайлуу
жана пайдалуу моделге киргизилүүчү нерселер. Сиз деле бардык тамакты бир
табакка сала бербейсиз да (мына сизге борщ, балык анан балмуздак деп)? Ушул
убакка чейин эч ким табактын тегерек формасына же ашайрынын тишинин
жети, он эки болбой, төрт болгонуна нааразы болуп, арыз-муӊун айткан эмес.
Эми ушул учурга бизде бир нече суроо пайда болду: биринчиден, эгер жеке
ойлор кантсе да бар болсо, окурман «какап» калбаш үчүн канча болушу керек?
Экинчиден, эгер жеке ойлор жок болсо, окурманды кубандырыш үчүн аларды
кайдан алыш керек? Анан, акырында, үчүнчүдөн, билги менен маалымат
экөөнүн ортосундагы айырма кандай?
Ирети менен чечмелейли. Ойлор үчөө болушу керек. Эгерде сизде кандайдыр
бир себептер боюнча төртөө болсо (мисалы, жылдагы төрт мезгил), эч нерсе
болбойт, жада калса бешөөнүн да болушу мүмкүн, бирок он бир – эч качан.
Бардык убак менен элдерде үч саны оптималдуу вариант болуп эсептелет, бул –
андан көбүнүн керек эместигинен эмес, ал – жакшылап ойлонуп, жеке беш
пикирди же он бирди үчөөгө айландыруу керектигинен. Үч тамак адатта
жетиштүү болот, ал эми башкасы – гарнирдин же десерттин компоненттери –
бул деталдары болуп эсептелет.
Киришүү абзацтын форматында эки бөлүктөн турат: окурманды кызыктыра
турган бир канча жалпы тастыктоолор жана тексттин негизги идеясы айтылган
тезистик тастыктоо. Тезистик тастыктоо киришүүдө абзацтын башкы сүйлөмү
абзацта кандай ролду ойносо, ошондой ролду ойнойт: ал теманы атайт да, тексттин
мазмунунун жалпы идеясы тууралуу окурманга түшүнүк берет, бирок биринчи
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кезекте берилбейт.
Негизги кадамдар: 1) теманы киргизиӊиз жана анын контексти менен
маанилүүлүгүн мүнөздөӊүз; 2) изилдөө аймагындагы проблеманы, карамакаршылыктарды, же билгилердин жетишсиздигин көрсөтүӊүз; 3) темага аныктама
бериӊиз; 4) изилдөөнүн максатын көрсөтүӊүз; 5) сиздин текстиӊиздин
структурасынын же/ жана аспектилеринин жалпы серебин – обзорун бериӊиз.
Тексттин негизги бөлүгү бир нече абзацтардан турат. Ар бир абзац негизги
теманын подразделинин – кийинки кичирээк бөлүгүн өөрчүтөт, ошондуктан
абзацтардын саны ошол подраздел менен подтемалардын санына жараша өзгөрөт.
Корутунду, абзацтын жыйынтыктоочу сүйлөмүндөй болуп, негизги
бөлүктүн негизги идеяларынын серебин-обзорун камтыйт. Жакшы корутунду –
бул жакшы аяктоо эмес, тескерисинче, жакшы башталыш. Корутунду – бул
автордун эӊ маанилүү оюн (же ойлорунун комплексин) камтыган эӊ маанилүү
бөлүк, ал эми ойдун эӊ маанилүүсү – бул анын окурманга багытталган максаты.
Эгер сиз жаӊы бир нерсени айтсаӊыз, ошол жаӊы ой алдыга сүрөшү,
перспективаларды ачып же ойлонууга мажбурлашы керек. Бардыгы мына ушул
үчүн жасалат: киришүүнүн интрига, кызыктыруусу жана тексттин ыӊгайлуу,
аркасынан ээрчитүүчү структурасы, ойлондуруп, кызыгуу жаратуучу башкы
сүйлөмдөр жана мунун бардыгын колдоп туруучу нерселердин айкын деталдары,
так тил жана стилдин талабына туура келүүчүлүк.
Негизги толуктоолор: 1) негизги позицияларды кыскача тааныштыруу; 2)
корутундулоочу комментарий жана/ же ой бүтүмү/ баалоо жана/ же мындан
кийинки перспективалар жана/ же сунуштар, рекомендациялар (келечекке көз
караш).
Төмөнкү схемада академиялык тексттин «гамбургер» модели берилди:
Киришүү
1) Биринчи тезис
2) Экинчи тезис
3) Үчүнчү тезис

Негизги бөлүк
1) Биринчи ой
2) Экинчи ой
3) Үчүнчү ой

Корутунду
1) Биринчи жыйынтык
2) Экинчи жыйынтык
3) Үчүнчү жыйынтык

Эмне айтайын
дегениӊди айт

Ошону айт

Айтып
бүткөнүӊдү айт
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Жогоруда белгиленген суроолордун акыркы, үчүнчүсүнө токтололу. Көпчүлүк
адамдар баштапкы маалымат (данные, given data), маалымат (информация,
information), билги (знания, knowledge), акылмандык (мудрость, wisdom)
түшүнүктөрүн ажырымдоодо кыйынчылыктарга дуушар болушат. Мунун себеби
бул төрт түшүнүктүн мазмуну бара-бара тереӊдеп, ойлоо ишкердүүлүгүнүн
жогорку деӊгээлдерин түшүндүрүү менен улам кийинки түшүнүк мурдагы
түшүнүктү камтыганы, татаал иерархияны түзгөнү менен байланышкан. Бул
түшүнүктөрдүн айырмаларынын татаалдыгын көрсөтүү үчүн кээде төмөнкүдөй
метафораны колдонушат. Нан бышырууда биз баштапкы маалымат (данные)
катары
көмүртектин,
суутектин
жана
кычкылтектин
молекулаларын
пайдаланабыз. Ал эми маалымат катары крахмал, ун, суу жана ачыткыны алабыз.
Бирок билгини биз кийинки деӊгээлге көтөрүлгөндө, нан бышыруу үчүн
маалыматты пайдаланганда гана ала алабыз. Ал эми акылмандыкты даамдуу
пирогду жаратууга билгини колдонуу менен салыштырууга болот. Жогорудагы
төрт түшүнүк бири-бири менен тыгыз байланышкан жана бири-биринен көз
каранды. Бирок, башкаруу баштапкы маалыматтарын же маалыматтарды алуу
жана пайдалануу билги менен акылмандыкты алуу жана пайдалануу менен бирдей
эмес. Жетишилген жыйынтыктарды баалоо критерийлери ар бир деӊгээлде так
айырмаланат.
1. Тапшырма. Жогоруда айтылган «маалымат», «баштапкы маалымат», «билги»,
«акылмандык» сөздөрүн контекст менен чечмелеп, ар бирин түшүндүргөн
айкын мисалдуу төрт кичине текст түзүӊүз. Топтогуларга окуп берип, пикир
алышыӊыз.
2. Тапшырма. Жогоруда айтылган «маалымат», «баштапкы маалымат», «билги»,
«акылмандык» сөздөрүн контекстте колдонуп, кайсы сөздөр бири-бирин
алмаштыра алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болот, айтып бериӊиз.
3. Тапшырма. Төмөнкү схема боюнча каалаган темада текст түзүп, «өзүмдүкү өзгөнүкү» принцибин колдонуп, маалыматты кандайча трансформациялоону
түшүндүрүп бериӊиз. «Гамбургер» модели кандайча колдонулат, далилдеӊиз.
Маалымат
…болгону бизге белгилүү
Тезис

Мүмкүн,…

Аргумент

…болгондугуна байланыштуу…

Колдоо

…анткени/ себеби…

Чектөө

…болбосо, …

Жыйынтык Демек, …
4. Тапшырма. Илимий текст алып, анын структурасын анализдеӊиз да, анын
мазмунуна кандай таасири бар, далилдеӊиз. Тексттеги маалыматтарды
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абзацтарга ажыратып, андагы маалыматтарды: «жалпыга маалым», «маанилүү
эмес», «күнүмдүк мааниге ээ», «маанилүү» деген түшүнүктөр боюнча
ажыратыӊыз. Аргументтериӊизди түшүндүрүп бериӊиз. Сиз өзүӊүз ушул
текстке кандайча оӊдоолорду киргизет элеӊиз, эмне үчүн?

❖
Ч.Т. АЙТМАТОВДУН ЖУРНАЛИСТТЕР МЕНЕН МАЕГИНЕН ҮЗҮНДҮ

I. Текстке чейинки тапшырмалар:
1. Суроолорго жооп бериӊиз.
а) Ч.Т.Айтматовдун чыгармаларынын негизги идеялары кайсылар деп ойлойсуз?
б) «Канткенде адам уулу адам болот?» - деген улуу жазуучунун риторикалык
суроосуна (б.а. так жоопту талап кылбай турган, суроо-тастыктоо иретиндеги) сиз жооп
бере аласызбы?
в) Гуманист деп кандай адамды айтууга болот?
г) Айтматовду улуу гуманист деп атоого болобу? Эмне үчүн?
2. Төмөнкү сөз айкаштарын, айтымдарды түшүндүрүӊүз.
Чыгармачылык рахат, элдик мурас, оозеки чыгармачылык, береке байласын, бири
миӊге айлансын, туубузду көтөрүү.
3. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин (антонимдерин) табыӊыз.
Бышык, кенен, арбын, өнүү, ачыгуу, жандануу.
4. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) табыӊыз.
Чечмелөө, табият, ой, кочуш, жолугушуу, жортуу, өнүү, жыйынтык.

...Мени менен чет элдик окумуштуулар жолугушуу учурларында элибиздин
оозеки чыгармачылыгы тууралуу жана ага карата менин мамилемди, тагыраак
айтканда, жазуучулук ѳнѳрканамда мурастарды колдонушумду кызыгып сурап
калышат. Бул маселелерге улам-улам кайрылган сайын жанданып, толкунданып,
чыгармачылык рахатка батып кетем да, чет элдик окурмандарга «Манастан» баштап,
айтымдарга чейин колдон келишинче мисал келтирип, маанисин чечмелеп берүүгѳ
аракеттенем. Мына, бир мисал, сиз күндѳ дүкѳнгѳ барып нан аласыз дейм. Нанды
алып жатып «Данды ким себет, качан бышат» - деп эч бир ойлобойсуз жана башка
кѳп иштерин билбейсиз. Демек, табият менен сиздин ортоңуздагы чынжыр үзүлгѳн.
Ал эми биздин эски дастандарда бул ой сакталган. Мал тѳлдѳтсѳ, эгин себерде
«Айтым» айтышкан. Мына муну кѳз алдыга келтирип кѳрүңүзчү. Соко жер айдайт.
Торбодон (баштык) дыйкан үрѳн сээп жатып, айтым айтат:
Мына, септим үч убак,
Жылуу жерден кочуштап,
Бул – жетим-жесирге,
Мунусу – карып-мискинге
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Бул кочуш – ач – арыкка,
Мунусу – алыстагыга.
Булар- курт-кумурскага.
Бул-сурамчыга,
Бул- тилемчиге,
Бул-учуп жүргѳн куштарга,
Бул-жортуп жүргѳн коёнго,
Калгандары – сизге, бизге, мага.
Баба Дыйкан жолдошум,
Бардык ишти оңдосун.
Бардык жерде колдосун.
Эми биягын мен билемин,
Ѳнгѳндѳ арам чѳп койбойм,
Арыгың кенен чабылат,
Корукчуң арбын табылат.
Тилегим – чоң,
Ѳн, үрѳнүм, ѳн!
Береке бек байласын,
Бердим Баба Дыйканга
Бириң миңге айлансын.
Европадагы жолугушууларда жогорку ырды мисал келтирип, аларга «Силер
экология жѳнүндѳ азыр айтып жатасыңар. Биздин элде, түрк дүйнѳсүндѳ мындан
миң жыл мурун эле айтылган» - деп айтсам таң калышат, суктанышат. Биз дүйнѳгѳ
маданият, санат, сѳзүбүз, философиябыз аркылуу ѳз туубузду кѳтѳрүшүбүз керек...
(Ч.Айтматов. Чыгармалар жыйнагы. Б.: Улуу тоолор, 2014).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар

•
•
•

•

1. Суроолорго жооп бериңиз:
«Табият менен сиздин ортоңуздагы чынжыр үзүлгѳн» - деп Ч.Айтматов эмнени
айтып жатат?
Жазуучунун: «Биз дүйнѳгѳ маданият, санат, сѳзүбүз, философиябыз аркылуу ѳз
туубузду кѳтѳрүшүбүз керек...» - деген оюн кандайча түшүнүүгѳ болот?
Жогоруда Ч.Айтматов келтирген айтымды жана ушул сыяктуу мазмундагы ырымжырым ырларын, айтымдар менен даарымдарды «сѳздүн магиялык күчүнѳ ишенүү»
- дегенге болобу?
«Сѳзгѳ, табиятка, күчтѳргѳ ишенимдер кыргыздардын караңгылыгын кѳрсѳтѳт», деген пикирге кандай карайсыз?
2. Жогорудагы текстте колдонулган «Айтымдын» маанисин кара сөз менен
айтып бериӊиз.
3. Тексттин стилин аныктап, анын стилдик тиешелүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүн
аныктаӊыз.
4. Тексттин мазмуну боюнча микротексттерди түзүӊүз.
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5.

Ч.Т.Айтматовдун: «Биз дүйнѳгѳ маданият, санат, сѳзүбүз, философиябыз
аркылуу ѳз туубузду кѳтѳрүшүбүз керек» - деген пикири боюнча эссе
жазыӊыз.

❖

«ЖАРАТЫЛЫШ – ЖАН ДОСУМ»
I. Текстке чейинки тапшырмалар.
1. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Көӊүл, нөшөр, сагынуу, журтташ, табият, көрктүү, наристе, тазалык, кайраттуу,
кайгы, добуш.
2. Суроолорго жооп бериӊиз.
а) Адам баласынын турмушун жаратылыштан тышкары элестетүүгө болобу?
б) Укумдан – тукумга тирүүлүктү сактап калуу вазыйпасын адам баласы, азыркы
заманбап мезгилде канчалык деӊгээлде сактоодо?
в) Жаратылышка карата мамиледеги боорукердикти, мээримдүүлүктү кандай
түшүнөсүӊөр?

ШИҢГИЛ АҢГЕМЕЛЕР
ГҮЛ
Бул – гүл. Биз жашаган жарыктыкка чыгып келүүгө ашыгып, гунчалары акырын
ачылып, биринчи жолу күндүн нурун сүйдү, ошол нур, ошол тап жакты баарынан.
«Саламатсыңбы, Күн!» – деди ал гунчаларын жазып-түзөй, ачылып чыгары
менен. Анан жел сокту, желге эркеледи, жел аны аймалап, жытын уурдап, кандайдыр
бир жактарга алып кетти. Гүл жытын уурдатып жиберди. Көп жыттар биригип,
башкача бир тазалык, пакизалык орноп калгансыды бул аймакта. Кийин аары конду. Ал
байкуш гүлдүн сөлдөрүн шимире-шимире соруп капилеттен эле мас болгонсуп,
ызылдап ары-бери уча баштады. Көйрөң көпөлөк келди, өзүнө кошо башка бир гүлдүн
жытын ала жүрүптүр, чамасы көпөлөк жыт менен деле иши жок ко, тез эле гүлдү кайра
танып, канаттарын каккылап учуп кетти, ага башка бир гүл артык көрүндү… Шамал
жүрдү. Гүлдүн башы жерге тийип, үзүлүп кете жаздады, жан-алы калбай ийиле берди,
болбосо бели мыйрыйып сынып кеткидей… Анан шамал тык токтоду да, жамгыр төгүп
кирди. Гүлгө конгон көпөлөктүн заңын жууп салды, ичиркенип үшүп кетти гүл. Өткүн
өттү. Аба укмуштай тазарды. Башка гүлдөрдөн да жыт келди, гүлдө жамгырдын кош
тамчысы калды – эки окшош тамчы, гүл ошону сүйдү, ошонун тура беришин
каалады… Эртеси гүлдү үзүп ташташты, аны балдар экзаменде агайынын астына
хрусталь вазага салып келип коюшту. Агайы гүлдү карап отуруп көп нерселерди
ойлоду… Кийинки күнү гүлдү мектепти жууган аял ыргытып салды, артынан бир
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нерселерди сүйлөнүп койду, гүл болсо жерде жалпайып калды, а мектептен чыккан
балдар анын белин майыштыра басып өтүп жатышты…
ТУМАН
Азыр мектептин терезесинен балалык өткөн Көк-Дөбө көрүнүп турат. КөкДөбөнүн булагы бар коктусу менен бир үзүм булут жогору карап жөрмөлөп чыгып
баратат. Көз алдыма бир элес тартылды. …Чатырдын үстү дыбырап, жамгырдын
күүсүнөн тургуң келбейт, жылуу төшөк, жылуу жай. Сырттан чатырдын оозун көтөрдү
да, энем кирип келди: - Айтпадым беле, кечээ Алтынказыктын үстүн булут басты,
бизди көрүп кетти, эми жамгыр жаайт деп… а силер тил албайсыңар, кечээ караган,
тезек терип койсоңор го, бүгүн минтип үшүп жатпайт элеңер! - Тур, Адиш, кеттик!
Туман түшүптүр, булактын көзүн бекитебиз, анан булут суу ичпей, жамгыр жаабай
калат! - дедим мен үкама. - Жүр, кеттик! - Эй, эй, булут, туманыңды алып кет, жамгыр
бизге жетет эми! – Жаман сартчапандарыбызды жаап, булактын көзүн калкаладык. Ичпе, туман, ичпе, булактан, булакты биз ичебиз, мал ичет, а сен баарын түгөтүп кетип
каласың, анан булутка барып кошулуп, биздин булактын суусун уурдап келгениң үчүн
булуттан ыракмат аласың. А биз ылдыйкы булактан суу ташып калабыз. Токто, туман,
токто, ичпе булактан! - Эй, Адиш, ичпе булактан десең туманды? Азыткы жокпу?! Жок! Беките бер, булактын оозун! Эй-эй, албарсты келбе, биздин жаныбызга келбе
дейм, Аттокур куугунчу бар, келбе, чачыңды кыркып кетет. - Эй, туман, кет, сүрүлүп
кет, албарстыңды ала кет, сен кетсең, биз торпокторду агытабыз, көпөлөктөр чыгат,
көпөлөк кубабыз, кымыздык издейбиз, талаага берип ийгени кызгалдак теребиз, кет,
туман, кет! - Оо, балдарым, каяктасыңар, Абан, Адиш, каердесиңер?! – Аңгыча
энемдин доошу чыгат. - Быяктабыз, эне! - Эмне кылып атасыңар? - Булактын көзүн
бекитип атабыз, туман суу ичпесин деп. - Оо, кургурлар, мен силерди издеп… Энеатаңарга эсен-соо тапшырсам экен… Азыткы адаштырып кетет эми, келгиле… - Кет,
туман, кет, ичпе суудан, азыр биз чай ичип, энемдин жомокторун угабыз, а сен кет, сага
булут болуп асманда жүрүш жарашат, кет. Мен сага ошондо «Саламатсыңбы, менин
булутум!» - деп кол булгалап кыйкырам. Сен ошондо мени тааныйсыңбы? А азыр кет!
Кет, туман!… Азыр мектептин терезесинен куду ошол балалык өткөн Көк-Дөбө
көрүнүп турат, Көк-Дөбөнүн ошол булагы бар коктусу менен бир үзүм булут жогору
карап жөрмөлөп чыгып баратат. Дагы бир мен ошол коктуда жүрөт болду бекен?..
БУЛБУЛ
Кызыл-Булактын багы. Таң сүрүлүп келатат. Булбул сайрап жатат. Менин
көздөрүм булбулду издейт. Ал чыгарган үндөн улам аны тоодой элестетсем, а ал
жалбырактардын далдоосунан көрүнбөйт. Кантип эле ушул бир кичинекей макулук
ушундай керемет үн чыгарсын?! Балли, баракелде, булбул дос! Табийгат сага пилдей
чоңдук бербептир, табийгат сага безеленген, өзүңдөн башка эч кимде жок укмуш үн
бериптир. Бир гана сени жаратканы үчүн биз, адамдар, табийгатка жатып-туруп шүгүр
кылсак болот. Кичинекей кезибизде Мамадияр абанын багына булбул үнүн укканы
барар элек, бир убак булбулдар безеленип сайрап кирчү, биз дем тарта албай,
кулагыбызга кумдай куюп, муюп олтуруп калчубуз. Булбулдун үнүн туурайбыз деп
көпкө убараланар элек. Мамадияр аба, жарыктык киши, өмүр бою булбул үнүн угуп
жашады, ал токсон жетиге чыкты, ошол жашка чейин кайраттуу жүрдү, эшегине
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минерде колтуктап койсоң «өзүм эле» деп калчу, «менде жигиттин күчү бар» деп койчу
ыраматылык. Өзүмчө ойлойм: балким, ошо кишиге булбул үнү кыйла жаш, кыйла күч
кошуп берсе керек…Жакында Мамадияр абанын багына бардым. Булбул да жок,
булбул ээси Мамадияр аба да жок, өрүкзар да айдоо жерге орун бошотуп бергени
жатыптыр. Менин ичимден үн чыгып кетти: - Кайдасың, менин балалыгымдын
булбулдары?!
КАЙТКАН ТУРНАЛАРГА КАЙРЫЛУУ
- Кеттиңерби?! Ай барып, аман келгиле!.. Садага кетейиндерим!
Чурулдашкандарын! Сапарга аттанып калыпсыңар? Түгөлсүңөрбү? Биздин жер
силерди түгөл сактай алдыбы? Таарынбадыңарбы? Силерге карап эч ким мылтык
кезебеди бекен? Үнүңөрдөгү, катар учушуңардагы сулуулукту, чырайды менин
журтташтарым баары көрүштүбү, турналарым? Алыс жолго баратасыңар, арыбагыла,
бир боорлорум. Силерге биздин жердин деми кубат берсин. Силер көп нерсени
билбейсиңер: айталы жолуңарда чегара деген болорун, андагы бардык былк эткен
кыймыл ар кыл аспап, аппараттардын көзөмөлү, текшерүүсү алдында жүрөрүн, көп
түркүн өлкөлөрдү кыдырып өтөрүңөрдү… Муну ойлобойсуңар да. Ылайым силердин
жолуңарды эч ким тоспосун. Силер бараткан жагыңарга биздин жердин бейпилдигин,
адилеттигин, ак дил, кең пейилин ала учкула. Барар жериңерге кыргыз тоосунун ак
карынын демин, Ысыккөлдүн шапатасын жеткиргиле! Анан биз тарапта көктөм
башталганда силерди көпкө күтпөгүдөй бололу, анда менин жүрөгүм сагынычтан
жарылып кетет. Кайра түгөл келгиле! Биздин жерди сагынып, саргайып, эңсеп келгиле!
Бизге жаз жытын, бейпилдиктин, актыктын сүйүнчүсүн ала келгиле! Кошкула, анда,
үнүңөрдөн ананайын, бир боорлорум, эсен барып, аман келгиле! Ак жолуңар ачылсын!
Асманыңар – бардык тирүүлүктүн көк теңири түбөлүк силердин ээлигиңерде болсун!
ЖИЙДЕ
Көр тириликтин көйгөйүн ойлоп көңүл чөгүп көчө менен илкий басып бараттым,
бут араң шилтенет, баш зыңылдайт. Бир убакта мурунга башкача бир жыт келди.
Кадамым шилтенбей дендароо болуп туруп калдым. Жыт. Укмуш жыт. Ошондо мен
көп дарактардын ичинен бозоргон жийдени, анын бариктеринин арасынан жылдыздай
жыбыраган майда сары гүлдөрдү көрдүм. Ошол жийде жыттанып жатыптыр.
Жакындадым, мурдумдун таноолорун дердеңдетип, кайра-кайра жыттадым. Кангыдай
эмесмин, жытка кумар болдум, мас болдум…Мен баарын унуттум: баш оорумду да,
көңүл чөгөргөн көр тиричиликти да, жумуштан кийинки чарчоону да. Башкача, жаңыча
болуп калгансыдым. Кийин жай өтүп, күз жакындап келатты. Башкалардын катарында
жийде бышты. Аттиң, бири кем дүйнөң эй! Мөмөсү жытындай болуп калса эмне, бар
болгону экини араң жедим да, басып кеттим…
БАКТЕК
Жерде бир тоголок дан жатты. Бактек аны көрүп, оозуна салды, сугунуп
жибербей, уясына, кызыл эт балапандарына алып баргысы келди. Экөөнө тең бөлүп
бермек… Балдары чыйпылдап кубана тосуп алышат, алар эненин тамак алып келгенин
сезишет, байкуштар ачка жатышат, эптеп темир канат кылып койсо, өз жемдерин
өздөрү таап кетишет эле. Бактек кубана, шашыла уясын көздөй учуп келатты. Жерде
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бир даана ок жатты. Өспүрүм бала аны тапты, колуна алды, үйдөн мылтык алып чыгып,
аны атып көргүсү келди. Мылтыкка окту салды. Атууга эч нерсе көрүнбөдү. Туш келди
атып ийгиси келбеди, жандуу бир нерсеге сарптайын деди. Шашып учуп бактек
келатты, элеп-желеп болуп өспүрүм аны мээлеп калды. Мылтык тарс этти. Бактекке
коргошун жабышты, оозунан бир тоголок дан ыргып кетти, маша алдынан
коргошундан бошогон калай учуп түштү. Өспүрүм колунун түздүгүнө кубана басып
кетти, уяда кызыл эт балапандар энесин күтүп атты, жерде бир тоголок дан жатты…
КЫЗЫЛ
Ал мени уулдуу кылып сүйүнттү. Мен тоого чуркадым. Тоонун эң сүйкүмдүү, эң
чырайлуу, биринен бири өткөн гүлдөрүнүн кыпкызылдарынан терип келдим. Ана, ал
келатат, акырын басып, мага окшош наристемди көтөрүп, терезеге келатат. Мага
келатат, анын колундагы чүрпөмдү алдым да, гүлдү сундум. - Мен өзүм терип келдим,
өз колум менен үзүп келдим, сенин эсен-аман көз жарышың менен куттуктайм, - энтиге
сүйүнчүлөдүм кызыл гүлдөрдү сунуп. - Сенби?.. Сен үздүңбү?.. Бекер кылыпсың!..
Кайра ушул гүлдөрдү ордуна коюп келчи? Мени ушинтип куттуктабай эле койчу?
Азыр жакшы көрүнгөнү менен сен аларды өлтүрүп койдуң да, - деди да ал терс бурулуп
кетти. Биринен бири өтүп жайнаган кыпкызыл гүлдөр, кызыл эт наристе, кызыл бет
мен – баарыбыз кыпкызыл дүйнөдө турдук… Азыр эле уятым тараганда бетимдин
кызылы кетет, кызыл эт ымыркай чоңоёт, а кызыл гүл…
МАЖҮРҮМ ТАЛ
Башыңды неге жогору көтөрө албай, төмөн ийип, сууга денеңди тутуп бутакшактарыңды самсаалатып турасың, мажүрүм тал? Эмне болду, ыйлап атасыңбы?
Болбосо дайранын шарпылдаган добушуна кумар болуп, ага жакын келип тыңшап
жатасыңбы? Же кимдир бирөөнүн алдында айып кылып, күнөөңдү чөгөлөө менен
жуугуң келдиби? Же бу турушуң сени ыктай далдоого келишкен сүйүшкөндөргө
таазимиңби? Бул эмнең, мажүрүм тал? Неге башкалардан өзгөчө болуп жаралдың?
Табият бар сулуулугун сенден аябаптыр, сага келгенде өтө эле марттык кылыптыр.
Сенин сулуулугуңду көл боюнда киринип бүтүп, таранып жаткан пери кызга
салыштыргым келет, сулуу талым. Жайкы желге ичке бутактарыңдын акырын
ыргалышынан, бариктериңдин бири бирине тийишип чыгарган үнүнөн жаратылыштын
укмуш обонун угам, ырчы талым. Суу боюн байырлап, башыңды ийип турушуңдан бир
өксүктү, оомал-төкмөл дүйнөнүн көйгөйүн артынып, азаптын баарын денеңе сиңирип,
ошон үчүн боюңду көтөрө албай калган го деп ойлойм, ыйлаак талым. Көңүлүмдү бир
муң басып, көзүм караңгылап турганда сага барам, мажүрүм тал. Сен дайыма бооруңа
кысып, туруш-турпатың менен мени жаңылап, сулуулугуң, ырчылыгың, ыйлаактыгың
аркылуу өмүр-жашоомду толуктап турасың…
ЧЫРЫЛДАГАН ЧЫМЧЫКТАР
Багбан балтасын чарыктайт, араасын курчутат. Эртең таңдан туруп ушул өзөгү
чириген карт талды кышкы отунга деп кыйып таштаганга камынат.Чырылдаган
чымчыктар бейкапар өзөгү чириген карт талды тандап, ошол талга уя салып, жаңы
тирилигин баштаган атат…
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КОЛУМДАГЫ ЧЫМЫН
Оң колума конгон чымынды сол колум менен чабайын деп карасам, байкуштун
буттары титиреп, канаттары дирилдеп кетти… Боорум ооруду. Чаппадым…
МАЛА КААКЫМ
Биз, адамдар, «Теректей бой бергенче, теменедей акыл бер» дейбиз. Сен
боюңдун кыскалыгына таарынба! Биринчи болуп гүл ачканыңа ыраазы бол! Адамдар
жазды сагынып, бук болуп жүргөнүбүздө сени көрөбүз, жан-жаныбар эң алгач сага
ашык болушат, а сен баарына дем-күч бересиң, андан кийин сенден башка гүлдөр
бийиктеп өсүп кетет, ошондо сен капа болосуңбу? Кейийсиңби? Андай болбо! Сен
бактагы гүлдөрдүн биринчисисиң, сен башталышсың! Жаман жери өз күнүңдү көрүп
бүткөндөн кийин гүл болбой эле каакым бүрүнө айланасың, баягы гүлүңдөн үлбүрөгөн
бир нерселер калат, анан аны да шамал учуруп кетет, сен ошого туруштук бере албай
учуп кетесиң, антсе да, дүйнөдөгү бир келип-кеткен табият кулундарынын бири катары
адамдардын көңүлүндө жакшылыктын, башталыштын белгиси катары жашап жүрө
бересиң, досум мала каакым…
ТЫТ
Сени кесип кетишти. Сопоюп карт дүмүрүң, мыйрыйган белиң, жоон денең гана
калды. Анысы аз келгенсип, али көгөрүп-көктөп, саратан жей элегиңде эле
жалбырактарыңды тоноп коюшту. Жылда ушинтет. Жылда ушул акыбал. Көрсө, сен
бир гана нерсеге – жалбырактарыңды жибек куртуна жем кылып беришке гана
жаралган турбайсыңбы, жалбырак бербей калгандан кийин сени отун кылып кесип
ташташат, андан башкага жарабайсың. Көчөдө келин-кыздардын жибек көйнөгүн,
жибек жоолугун көргөндө сени эстейм, ошолорду сулуу кылып көрсөтөм деп сен
жалбырак-бутагыңдан айрылып, көркүңдөн ажырап калдың. Мейли, ага кейибе, карт
тыт, бу дүйнөгө сендейлер да керек. Бирөө өзүн курмандыкка чалбаса, бирөөгө күн жок
да…
КУУРАГАН ДАРАК
Сен неге турасың, куураган дарак?! Жаздын келгенине денең жибип, бүчүр
байлабасаң, жалбырак чыгарып, аны чоңойтуп, шамалга дирилдетпесең. Көпөлөктөр
менен аарылар конуп, канаттуулар сага байыр албаса… Күздө саргарган бариктериңди
самсаалатып агызбасаң, койлор келип жалбырактарыңды терип жебесе, балдар башыңа
чыгып жашынмак ойнобосо… Турганыңды кара, адамдын ыйлагысын келтирип. Сен
жок болгонуңда, сенин ордуңа миңдеген чөп чыкмак, карачы, канча чөпкө көлөкөң
түшүп, байкуштарды саргартып ийдиң. Кой, сенин жазаң – өлүм!.. Келе балта?! Бир
секунд?! Кээде мен да ушул куураган даракка окшоп кетем. Ошондо мага да өлүмбү?!..
НӨШӨР
Нөшөрдү жакшы көрбөйм. Анын эмнеси жакшы, былчылдата чөөт кечип, аярлап
жер тандап, каалаган жолдо баса албай, же кол чатырың жок, же плашың жок, көйнөгүң
этиңе тийип ичиркентип, былжырап кийимиң сыгып алма суу болуп, төбөңдү карай
албай баратсаң. А төбөңдө капкара булут үстүндө салаңдап, эми эле басып кала
тургансып айбат кылып атса… Бирок нөшөрдү жаан тийбес бийик жерде туруп алып,
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же троллейбустун, автобустун айнектеринен, болбосо үйүңдүн эле терезесинде
башкалардын жаанда калганын тамаша кылып, алардын нөшөрдөн жан-алы калбай
аркы-терки качканына маашырланып турсаң, кандай ырахат! Мындайда сүйүшкөн эки
жашка карабай эле кой, баары бир алар жамгырдан качышпайт, машинанын
дөңгөлөктөрү чачып өткөн көлчүк сууларды да байкашпайт. Алардын тилеги: «Нөшөр
куя берсин, жамгыр төгө берсин, сен эле болсоң – болду!» Ансайын бири бирине
ыкташат, денесине чыпталып калган көйнөктөрүнөн айбыгышат… Анан да нөшөрдө
мен жайлоодо, алачыктын ичинде тамчылар эми гана тыбырап киргенден тартып
ойлонуп жатканды жакшы көрөм… Мындайда эмнени гана ойлобойсуң… Соң
жамгырдын сыйкырына, анын күүсүнө термелип уктап кеткениңди билбей каласың…
Баарынан да нөшөр төгүп өткөндөн кийинки табийгатты сүйөм. Кандай тазалык,
аруулук! Жер-суунун бары жуулуп, ыраңына чыгып калат, жандуулардын тиричилиги
кайрадан башталат, эгер табият дайыма ушундай болсо, адам чиркин түк да картайбаса
керек эле деп ойлоп кетем, арман дүйнө ай, бул жаратылыштын жашарышы, бул
пакизалык тез эле жоголот да, төгүп өткөн нөшөр да эстен чыгат…
КҮН ЖЕЛЕСИ – АСАН-ҮСӨН
Дүйнөнүн тазалыгын ушунчалык сүйөсүңбү? Жамгыр жаап, аалам тазарыптазаланып, ары-бери учкан чаңдар, ызы-чуулар басылган соң кайдан-жайдан келгениң
белгисиз бет маңдайыма пайда болосуң. Көк, кызыл, пушту, кырмызы, сары, жашыл…
деги койчу, биз таппаган түстөрдүн баарын өзүңө чогултуп алгансың да, асман
мейкиндигине желеңди тартып, Жер менен Асманды бириктирип, анын баарына ээлик
кылып турасың. Бир көрүнөсүң да, сулуулук кандай экенин, тазалык деген не болорун,
дүйнөдө кандай ыраңдар бардыгын адамдарга айтып, ааламдын сыйкырдуу
таберигиндей, кол жеткис ыйык нерседей, кишинин таңкы түшүндөй жок болосуң да,
сагындырып, сагындырып, сагындырып… көрүнбөй, көрүнбөй кетесиң… Келчи. АсанҮсөн, бир көрүнүп кетчи?! Сени сагындым…
ҮЛҮЛ
Кечирип кой, үлүл, сени теңсинбей, сени байкабай жүргөнүмдү кечир?
Жылтыраган жолуңду көрдүм да, эки карегим менен сени издеп жөнөдүм. Ана, сен
сапарыңда баратасың. Түгөнбөс сапарың. Балалыктагы ойногонум эсими түштү: «Үлүл,
үлүл, кош мүйүзүңү чыгар!» Сен кош мүйүзүңдү чыгарып, мени куду бала кездегидей
кубантып, сапарыңды андан ары уладың. Кызык, кайда шашып бараттың? Кайда жете
коёр экенсиң? Сенин сапарың качан түгөнөр экен? Мынча ашыкпайсың, же балким, жолду жүргөн арбытат - деп жүрө бересиңби, анда жүрө бер, мен да сага окшоп жүрө
берейин. Кел, жолго чыгалы?!
(Абдыкерим Муратов).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар
1. Тексттердин жалпы идеясын, стилдик, функциялык-стилдик өзгөчөлүктөрүн
аныктаӊыз.
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2. Тексттерде колдонулган айрым диалектилик сөздөрдү таап, маанисин
аныктаӊыз. Аларды автор кандай максатта колдонгонун жана алардын тексттеги
аткарган кызматын айтып бериӊиз.
3. Ар бир тексттеги фразалар аралык байланыш каражаттарын аныктаӊыз.
4. Тексттердин аягын өз алдыӊызча ой жүгүртүп улантыӊыз.
5. «Бактек» деген тексттеги өспүрүм баланын кылган ишин эки топко бөлүнүп
талкуулаӊыздар. «Бактек кубана, шашыла уясын көздөй учуп келатты» - деген
сүйлөмдөн кийин ар бир топ өз ой жүгүртүүӊүздөргө жараша текстти улантып,
өз көз караштарыӊыздарды далилдеӊиздер.
6. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде
толуктаӊыз.
а) Булактын көзүн ачуу-…
б) Табият дайыма көрктүү...
в) Нөшөрдөн кийин аалам тазарып, ...
г) Жерде жаткан бир тоголок данды...
д) Гүлдүн башы жерге тийип,...
е) Жайкы желге ичке бутактары ыргалып,...
6. Жаратылышка байланыштуу берилген макалдардын маанисин ачып
бергиле.
• Жамгыр менен жер гүлдөйт, эмгек менен эл гүлдөйт.
• Дарыянын жанына кудук казбайт.
• Суу сыйлаган зор болоор, суу кордогон кор болоор.
• Тереӊ деӊиз тынч агат.
• Чөптү кордогон - көзгө зыян.
❖

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ АКАДЕМИЯЛЫК ТЕКСТТИ ТҮЗҮҮ
Ар бир адам жашоодо тексттин ар кандай түрлөрү менен таанышат жана аларды өз
жашоосунда аларды колдонот, ошондой эле өзү да ар кандай максаттарды алдына
коюу менен тексттерди түзүүнү ишке ашырат. Тексттерди алардын мазмундарына
жараша шарттуу түрдө гана академиялык жана академиялык эмес деп эки түргө
бөлүү мүмкүн, анткени кээ бир тексттер автордун максатына жараша жалпы кабыл
алынган шаблон, критерийлерге туура келбей да калышы мүмкүн. (Интернет
маалыматтарынын негизинде).
Академиялык текст
Академиялык эмес тексттер
Реферат
Публицистика (ар түрдүү жанрдагы)
Доклад
Кулактандыруу
Эссе
Рецепт
Курстук иш
Телеграмма
Тезистер
Жеке документтер (каттар, күндөлүктөр,
Илимий макала
өмүр баян, ж.б.).
Окуу китеби
Очерктер,
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Рецензия
Нускама
Отчет
Монография
Диссертация
Автореферат

Биография,
Көркөм чыгармалар

1. Тапшырма. Кандай критерийлердин негизинде тексттер академиялык жана
академиялык эмес деп бөлүнүшү мүмкүн? Критерийлерди өзүӊүз аныктап
көрүӊүз.
2. Тапшырма. Тексттердин ар бир түрүнө оозеки мисалдарды келтириӊиз.
3. Тапшырма. Сиздин жашооӊузда жогорудагы тексттердин кайсы түрлөрү
көбүрөөк кездешти? Кайсы түрлөрүн оозеки жана жазуу түрүндө түзүү мүмкүн?
❖

«ЭКОЛОГИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ТОКТООСУЗ ЧЕЧИЛИШИ АБЗЕЛ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар:

1.
Ой бѳлүшѳлү?
• Адамзат абанын глобалдуу жылышын токтотууга кандай аракеттерди көрүп
жатат?
• Таштандыларды кайрадан иштетип чыгуу биздин өлкөдө эмне себептен
өнүккөн эмес?
• Сиздин оюӊуз боюнча, жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдү, жаныбарларды
коргоо боюнча кандай иш-чаралар өзүнүн натыйжасын берет эле?
• Кыргызстанда дагы кандай экологиялык көйгөйлөр бар?
2. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанилерин таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Кургакчыл, ачарчылык, башталышы, согуш, бузуу, жеӊил, байыркы, көбөйүшү, алыс,
жеӊил, доор.
❖
Дүйнө жүзүндө экология маселеси абдан курч турат. Кыргызстанда да бул
көйгөй жок эмес. Алсак, абанын глобалдуу жылышына байланыштуу мөӊгүлөр эрип
жатат. Ошондой эле жашылдандыруу маселеси, таштандыларды иштетүү, абанын
булгануусу сыяктуу маселелерди санап келсек толтура чыгат. Адамзат бул көйгөй
менен күрөшүү үчүн ар кандай жолдорду сунуштап, эко-азык түлүк өстүрүү, айлана
чөйрөгө терс таасирин тийгизип жаткан таштандыларды кайрадан иштетүү, жоголуп
бара жаткан өсүмдүк, жаныбарларды коргоо боюнча өз деӊгээлинде иштер
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жүргүзүлүүдө. Бирок, эгемендүүлүк алгандан баштап, Кыргызстанда экологиялык
маселелерге жетиштүү деӊгээлде көӊүл бөлүнбөй келет.
Экологиялык көйгөйлөр арбын.
Миӊ-Куш аймагында 1958-жылы урандын калдыктарын сактоо максатында
курулган төрт жай бар. Алар топурак, аба жана адамдардын ден соолугуна зыян
келтирбеси айтылып келет. Ошентсе да көчкү же суу каптоо болуп кете турган болсо,
ал абдан чоӊ коркунуч туудурушу ыктымал экендигин экологдор эскертишет. Мунун
натыйжасында Кыргызстандын түштүгүнө жана Фергана өрөөнүнө зыяны тийиши
ыктымал. Себеби, радиоактивдүү калдыктардын Нарын жана Көкөмерен суусуна
кошулуу ыктымалдыгы жок эмес.
Коомчулукта байма-бай айтылып келген экологиялык көйгөйлөрдүн дагы бирөө
— таштандынын иштетилбегени. Негизи эле айлана-чөйрөгө адамдардын зыян
келтиргени өсүүдө. Алсак, көлдөргө торлорун таштап кеткен браконьерлер, эс алганы
барып, таштандысын жыйнабагандар ж.б. Бишкектин айланасындагы таштандынын да
тийгизип жаткан терс таасири чоӊ. Ал эми өлкөгө алып келинип жаткан унаалардан
чыккан түтүндөн улам Бишкектин абасы эки-үч эсе булганып кеткенин экологдор
билдирип, коӊгуроо кагып чыгышкан болчу. Ысык-Көлдө суу астындагы
өсүмдүктөргө, жаныбарларга тийгизилген зыян ж.б. толгон-токой көйгөйлөрдү айтып
отурсак түгөнбөйт. Ошондуктан Кыргызстанда Эко-Деми коомдук фонду «2019-жылды
экология жылы» деп жарыялоону сунушташууда.
(Шабдан Абылгазы уулу, «Кыргыз Туусу»).
❖

«ЖЕР ПЛАНЕТАСЫНДАГЫ АЗЫРКЫ ЭКСТРЕМАЛДУУ КУБУЛУШТАРДЫН
СЕБЕПТЕРИ ЭМНЕДЕ?»
Жер планетасындагы азыркы экстремалдуу кубулуштардын себептери
эмнеде?
Акыркы 20 жылдын, айрыкча акыркы жылдары жер планетасында баштагы
жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй экстремалдуу кубулуштар болуп
келүүдө. Ага мисал катары көптөгөн адамдардын өмүрүн кыйган, эң чоң кыйроону
алып келген Жапониядагы, Индонезиядагы цунамини, Кытайдын Сычыунь
аймагындагы, Италиядагы, Мексикадагы, Ооганстандагы, Кыргызстандагы (Нурадагы)
жер титирөөлөрдү; Америкадагы «Торнадо» бороонун, дүйнөнүн бул же тигил
өлкөлөрүндө, ошону менен бирге Кыргызстанда үстүбүздөгү жылы болуп жаткан сел
каптоолорду, жер жана кар көчкүлөрдү, Арктиканын жана Антарктиданын муздарынын
эришин, дүйнөлүк океандардын деңгээлинин көтөрлүшүн, жаан-чачындын кескин аз
санда, же көп санда түшүшүн, Европа, Сибирь, Түндүк Америка чөлкөмдөрүндө
кургакчылыктан токойлордун өрттөнүп жатышын, кыштын узакка созулушун, б.а.
климаттын кескин өзгөрүшүн, ж. б. көптөгөн кубулуштарды алсак болот.
Дегинкиси жаратылышка эмне болду?
Күн системасы планеталар менен бирдикте Аалам мейкиндигенде, эклиптикада
мезгил-мезгили менен өз абалын өзгөртүп турат. Бул өзгөрүү жер планетасында суук
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жана ысык мезгилдердин алмашышына, атмосфера физикалык жактан бузулушуна
жана жердеги тартылуу күчүнүн өзгөрүшүнө алып келет. Натыйжада, жерде жаанчачындын көбөйүшү, же азайышы температуранын төмөндөшү, же жогорулашы жүрүп
суук климаттык шарт калыптанат, же тескерисинче кургакчыл климаттык шарт өкүм
сүрөт. Мындай алмашуу 50 жылдык циклдик абалда жүрөт. Илимге белгилүү болгон
алгачкы ири муз каптоо кембрий доорунда, мындан 650 млн. жылдар башта бүткөн. Ал
эми 550 млн. жылдан 450 млн. жылга чейинки аралыкта муз каптоо болгон эмес жана
жерде ысык, кургакчыл климат өкүм сүргөн. Экинчи жолу жерде ири муз каптоо силур
доорунда жүрүп, 50 млн. жыл бою жер муздун алдында турган. Ал эми силур доору
менен таш көмүр доорунун ортолугунда 400-320 млн. ж. ж. бою жерде муз каптоо
болгон эмес. Үчүнчү жолу ири муз каптоо 320 млн. жылдардан башта башталып, 250
млн. жылга созулган. 250 млн. жылдан 7.0 млн. жылга чейин жерде ири муз каптоо
болгон эмес. Андан кийин, үчүнчүлүк жана төртүнчүлүк доорлордун ортосунда, б. а.
акыркы 7 млн. жылдан 3 млн. жылга чейинки аралыкта кайрадан ири муз каптоо жүрүп,
тоолордун үстүңкү беттери азыркы тегизделген абалга келген. Ири муз каптоо
доорлорунун циклдик калыптаныштары миллиондогон жылды, климаттын өзгөрүшү
ондогон жылдарды түзөт.
Ири муз каптоолордун пайда болушунда жер кабыгындагы которулуу, тоо пайда
болуу, жердеги кеңейүү, суперконтиненттердин жана дүйнөлүк океандардын пайда
болушу, жердин ичиндеги өзгөрүү, астрономиялык өзгөрүү ж. б. фактылар чоң ролду
ойношот. Чоң муз каптоо доору глобалдык деңгээлде боло турган циклдик процесс.
Мындан тышкары муз каптоо жана кургакчыл мезгилдеринин кичине циклдик
кайталануусу жүрүп турат жана ал «экстремалдуу кубулуштар» деп аталат. Мындай
экстремалдуу кубулуштар XI-XVIII кылымдарда бир нече жолу болуп өткөндүгү орус
летопистеринде катталган. Мисалы, 1000-жылы Россияда суулардын ташкындоосу
жүрсө, Франция менен Германияда дарыялар кургап, балыктар кырылган. 1017-жылы
Киев шаары өрттөнүп, 700 гө жакын чиркөө күйүп кеткен. XI кылымда орус
летописинде 25 экстремалдуу кубулуш катталган. Алардын 8и кургак, 1 жайы жаанчыл,
1 жылында күчтүү жер титирөө болгон. XIII кылымда 120 экстремалдуу кубулуш
болуп, анын 12си кургакчыл, 5 жылы болуп көрбөгөндөй кар жааган, 7 жылы
урагандык шамал, 7 жылы нымдуу кыш, 6 жылы кургакчыл кыш, 11 жылы суу
ташкындоонун көп болгондугу менен мүнөздөлгөн.
Орус летописинде XIII кылым «Кичине муз каптоо» доору катары катталган.
Кылымдын башталышында (1260-жылга чейин) Еропада климат суук болуп, 20 жыл
бою күн менен ай кезектешип тутулуп турган. XIV кылымдын 1325-1375-жылдары
климаттык шарт кургакчыл ысык болгондуктан 12 жолу ачарчылык болуп, анын 8и
бүткүл Европага таркалган. XV кылымда Европада жана Россия жеринде 150
экстремалдуу кубулуш катталып анын 40 жылы ачарчылыкка алып келген. Себеби,
жаан-чачын жай айларында көп болгондуктан, эгин бышпай калган. XVI кылымда 22
жыл кургакчыл болуп талааларды, токойлорду өрт каптаган, 22 жыл катары менен
жайында жамгыр көп санда түшкөн, 7 жыл катары менен күз айынын башында кар
түшүп, 7 жылы катары менен тынымсыз жер титирөө, 48 жыл ачарчылык болгон. XVIII
кылымдын Европада 48 жылы кургакчыл болуп, саранчалар каптаган, 15 жыл жаанчачындуу болуп, 8 жылында көптөгөн жер титирөөлөр болгон, 64 жылы ачарчылык
менен коштолгон.
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Байыркы мезгилден бери кургак-ысык жана суук климаттык шарттар алмашкан
мезгилде температура 1,5-2 градуска, жаан-чачын 20-30 мм айырмаланган. Ал эми чоң
муз каптоо доорунда бул айырмачылыктар +4-6 градусту, жаан-чачын 100-120 мм ди
түзгөн. Азыркы климаттын экстремалдуулугу чоң муз каптоо, же чоң кургакчыл
доорлордун алдындагы өзгөрүү эмес, климаттын циклдик гана өзгөрүүсү. Азыркы
өзгөрүү жылдыздар доорунун алмашышы менен байланыштуу.
(Курманалы Матикеев, география илимдеринин доктору, профессор)
I.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Жогоруда берилген биринчи текстти абзацтарга бөлүштүрүп, ар бир абзацтан
негизги ойду таап, тема коюӊуз.
2. Кыргыз элинин эӊ мыкты инсандарынын бири - Исхак Раззаковдун: «Мен таза
болсом, сен таза болсоӊ, коом да таза болот» - деген айтымын түз жана өтмө
мааниде колдонуп, өзүӊүздүн жашаган жериӊизде экологияны бузган кандай
нерселер бар экендигин айтып бериӊиз.
3. Сүйлѳмдѳрдү тексттин мазмуну боюнча толуктаңыз.
• Экология маселеси...
• Жаратылыштагы өзгөрүүлөр...
• Завод-фабрикалардан чыккан жылуулук энергиясы...
• Урандын калдыктары...
• Көчкү, суу каптоо коркунучу...
• Кыргызстанда Эко-Деми коомдук фонду…
• Экстремалдуу кубулуштар…
4. Улуу Чынгыз Айтматовдун бир интервьюсунда айткан сөзүнүн негизинде - «Жан
дүйнөнүн экологиясы - табияттын экологиясына барабарбы?» деген темада эссе
жазыӊыз.

❖
ТЕКСТТИ УЮШТУРУУ ЖОЛДОРУ
Адамдын ар башка тармактардагы ишкердүүлүгүндө эӊ зарыл болгон
көндүмдөрдүн бири – бул кесипкөйлүк деӊгээлде окуй билүү, андан кийин жаза билүү.
Ошол себептен текстти биримдиктүү структураланган бүтүндүк катары уюштуруу
маселеси келип чыгат.
1. Тексттин биримдиги, абзацтын биримдиги сыяктуу эле негизги идея менен
аныкталат. Бул идея киришүүдөгү тема түрүндөгү тезистик сүйлөм менен так көрүнөт,
андан кийин өзүнчө бөлөк аспектилерге бөлүнөт, ал эми ар бир аспектиге бир абзац туура
келет. Тексттеги абзацтар логикалык байланышты түзүү менен окурманды акыркы
корутундуда чагылдырылган негизги жыйынтыкты карай алып келет. Демек, текстте
негизги идеяны өзүнчө бир аспектиде бекемдебеген бир дагы абзац болбойт, абзацтардын
жеке өзүнө гана тиешелүү болгон иреттүүлүгү жалпы логикага баш иет.
2. Логикалык иреттүүлүккө мүнөздүү болгон түрлөргө: хронологиялык тартип,
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идеяларды логикалык бөлүштүрүү, себеп-натыйжалык тартип жана салыштыруу/ карамакаршы коюу кирет.
• Хронологиялык ирет – бул убакыт алкагындагы билдирүү, б.а. процесстин
фазаларынын же окуяларынын иреттүүлүгү.
• Идеяны логикалык бөлүштүрүүдө тема бөлүктөргө бөлүнөт жана бөлүктөрдүн ар
бири өзүнчө талкууланат.
• Себеп-натыйжалык тартипте кайсы бир аракеттердин, окуя же процесстердин
себеби же натыйжасы талкууланат.
• Салыштыруу/ карама-каршы коюу – бул эки же андан көп көрүнүштөрдүн же
заттардын ортосундагы окшоштук же айырмачылык талкууланган логикалык ирет.
Тексттин биримдиги логикалык ирет жана туура структура менен гана аныкталбайт.
Көптөгөн тилдик каражаттар текстти бириктирүү менен, окурманга негизги идеяны
жоготпоого мүмкүнчүлүк берет. Биринчиден, бул бир ойдон экинчисине өтүүнү
көрсөтүүчү, сигнал катары колдонулуучу сөздөр (мындан тышкары, муну менен катар,
баарынан мурда, биринчиден, …гана эмес, ошондой эле, канчалык – ошончолук, ж.б.;
негизги сөздөрдүн жана ат атоочтордун кайталанышы).
Бул аталган түшүнүктөр көп колдонулуп, билимден практикага өтүшү үчүн, көбүрөөк
окуп, анализдеп иликтөө, анан өз тексттерин түзүүгө аракет кылуу зарыл.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
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5- БӨЛҮМ. АДАМ ЖАНА КООМ

ОКУУ ЖАНА ЖАЗУУ ӨЗ АЛДЫНЧА ИЗИЛДӨӨ ИШИН ЖАРАТУУНУН
КУРАЛЫ КАТАРЫ
Өз алдынча тексттерди жаратып, эрежелерге ылайык түзө билүү билим
алуучулардан ар кандай билигиликтер менен көндүмдөрдү талап кылат. Эӊ негизгиси –
академиялык тексттердин түрлөрүн ажырата билүү. Кайсы бир текттин мазмунун
фиксация кылуу үчүн, же кайрадан иштеп чыгаруу үчүн фиксациялоонун типтерин
тандоо зарыл – көчүрмө (выписка; extract), тезистер, реферат, аннотация, эссе.
1. Көчүрмө. Ар бир текст менен иштөөдө көчүрмөлөрдү жасай билүү – бул иштин
негизи болуп саналат. Көчүрмөлөр текст же китеп аягына чейин окулуп бүткөндө
аныктама, цитата, статистикалык маалыматтар түрүндө алынат, алар тексттин
конкреттүү бөлүгүнөн кыскартылып, же толук бойдон жасалышы мүмкүн. Аларды
колдонууда маалымат булактарына толук шилтеме берилиши керек (кашаанын ичинде
же тексттин аягында).
2. Жазып алынган тексттеги тезистер – бул маалымат булагынын мазмунун
жалпылоочу, далилдене турган же четке кагыла турган жоболор. Алар тексттин
маанилүү бөлүгүнүн мазмунун камтыйт, муну менен бирге автор жетишүүгө умтулган
жыйынтык. Негизинен тезистер: маалымат булагынын мазмунун жалпылоочу маанилүү
жоболор жана жөнөкөй жоболор (конспект же рефераттын бөлүгү) болуп бөлүнөт.
Жөнөкөй жана негизги тезистерди камтыган тезистер татаал тезистер деп аталат
(аларды пункттардан, подпункттардан турган татаал пландар менен салыштырууга
болот).
3. Конспект – (латын тилинен «conspectus» – «сереп»). – тексттин бул түрүн бир
нерсенин мазмунунун маанилүү жерлерин кыскача берүү катары ажырымдоого болот.
Мектептин жогорку класстарында конспект жазууну үйрөнбөгөн окуучулар жогорку
окуу жайына барганда лекцияларда кыйналышып, аргасыздан өз алдынча китептерди,
ж.б. булактарды окууга мажбур болушат. Методикалык адабияттарда белгиленгендей,
конспектилөө – бул өзүнчө искусство, ага зарыл ыкмаларды үйрөнүү менен өздөштүрүп
алуу мүмкүн. Конспекттин түрлөрү:
План-конспект. Бул конспекттин негизи катары лектор лекциянын башында берген
план
колдонулат. Ар бир пункттун түшүндүрүлүшүнө жараша комментарийлер
жазылат.
Схемалык план. Суроолордун тизмеси катары түзүлөт да, китеп окуп жатканда же
лекцияны угуп жатканда аларга жооптор жазылат.
Тексттик конспект. Конспекттин бул түрүн түзүү оӊой эмес, бирок жыйынтыгында
рефераттык түрдө жазылган, маселелерди кеӊири ачып берген, тезистер менен
цитаталарга шилтемелери бар жазуу тексти түзүлөт. Адатта мындай конспект пландын
негизинде түзүлөт.
Эркин конспект. Конспекттин бул түрү жогорудагы варианттардын баарын
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айкалыштырып, көчүрмө, цитата, план, тезис, ж.б. камтыйт. Ал материалды
максималдуу түрдө бүтүндүктө берүүгө өбөлгө түзүү менен ар кандай дисциплиналарга
туура келет.
Тематикалык конспект - изилденип жаткан маселени бир канча булактарды колдонуп,
ар түрдүү позициялардан чагылдырат. Ал тематиканы максималдуу түрдө толук ачып
берет, бирок конспекттин бул түрүн текст менен өз алдынча иштөөдө колдонуу
натыйжалуу болот.
Графикалык конспект. Конспекттин бул түрү техникалык илимдерди окуган студенттер
тарабынан пайдаланылат. Анын негизинде – схемалык сүрөттөр, графиктер,
таблицалар. Аларды лектор көбүнчө мультимедиялык презентацияларда же тактага
илинген плакаттарда көрсөтүшү мүмкүн.
Лекцияны конспектилөөнүн так эрежелери жок, бирок шарттуу түрдө бир канча
ыкмаларды сунуштоо мүмкүн: 1) лектор сүйлөй баштагандан кийин эле жазып ала
баштабастан, анын сүйлөө темпин эске алуу менен, айткандарынын маанисин түшүнүп,
андан кийин гана кыскача жазып, белгилөөгө үйрөнүү; 2) сөздөрдү кыскартуунун,
шарттуу белгилердин жеке стандартын иштеп чыгып, эске тутуп алуу (мисалы,
институт – ин-т; университет – ун-т; көз караш – кичинекей айлана жана ичиндеги
чекит белгиси, ж.б.); 3) маанилүү аныктамаларды, формула, терминдерди башка түстөгү
сыя, маркер менен белгилеп, эске тутууга аракет кылуу (окумуштуулар белгилегендей,
жер жүзүндөгү адамдардын көпчүлүгүнүн көрүү – визуалдык эске тутуусу жакшы
өнүккөн); 4) жазылып алынган текстти мүмкүн болушунча абзацтарга бөлүп, арасынан
бош орундарды калтырып коюу, анткени кийин жеке ой, толуктоолорду, термин, ж.б.
түшүндүрмөлөрүн жазууга керек болот.
Адабиятты конспектилөө. Берилген адабияттын стилине жараша эч болбоду дегенде
бир жолу окуп чыгыш керек, анткени бул тексттин стилин, негизги идеясын,
терминдерди контекст аркылуу болжолдоого, керектүү маалыматты керексизден
ажырымдоого өбөлгө түзөт.
Азыркы учурда Батыш университеттеринде конспектилөөнүн башкача түрлөрү да
пайдаланылат:
Майнд-карталар - Mind-mapping – конспектилөөнүн популярдуу техникасы. Бул жолду
менталдык карта деп да аташат. Мындай конспектилөөгө чоӊ форматтагы барактар (А4
төн кичине эмес) керек болот. Барактын ортосуна тегеректе же рамкада лекциянын
темасы көрсөтүлөт. Лекциянын жүрүшүндө ошол башталыш чекити – теманы айланта,
борбордон периферияны көздөй логикалык жактан байланыштагы маалыматтар
жазылган (терминдер, негизги сөздөр, ж.б.) кошумча блоктор кошулат.
Маалыматтулугун жогорулатуу үчүн мындай жазылган текстке шарттуу белгилер,
сүрөттөр кошулушу мүмкүн.
Корнеллдин методу – америкалык окутуучулар менен студенттердин чөйрөсүндө
кеӊири колдонулат. Мындай техника менен түзүлгөн конспект жазылгандарды
кайрадан окууга, аларды толуктоого жана кайрадан иштеп чыгууга стимул берет.
Жазып алууну баштаардан мурда кагазды экиге бөлүп алуу кажет – сол бөлүгү
кичирээк, оӊ бөлүгү андан чоӊураак болушу керек, ошондой эле барактын үстүӊкү жана
астыӊкы бөлүктөрүнөн жыйынтыктар, дата, тема үчүн орун калтырып коюу керек.
Бирок, өзгөчө айтып кетүүчү нерсе – мындай жазылган конспектини кийинки 24
сааттын ичинде кайрадан иштеп, эске салып койбосо, анда жазылган маалымат кадимки
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конспектиге караганда эске сакталбай, унутулуп каларын, бул конспектилөөгө
сарпталган эмгек, убакыт бошко кетээрин америкалыктар белгилеп өтүшкөн.
Конспект менен кошо сабактарда презентация дагы колдонулат. Презентация – латын
тилинен – praesento – «көрсөтүү» дегенди түшүндүрөт. Бул айтылып жаткан
маалыматты көрсөтмөлүү кылууга жардам берген жазуу тексти, сүрөттөр, схемалар,
фильмден үзүндүлөр, ж.б. Окуу презентациясынын тексти - оозеки кептин кыска
конспекти, планы катары кызмат кылат, ошондуктан айтылуучу кеп толук бойдон
слайдда же кагазда көрсөтүлбөшү керек. Аны биринчиден, көрүүчүлөр толук окуй
алышпайт, экинчиден, презентатор өзү баарын окуй турган болсо, презентациянын
мааниси кетип, презентатор адамдын айтылып, көрсөтүлүп жаткан маселе боюнча
компетенттүүлүгүнөн угуучуларда күмөн жаралышы мүмкүн. Презентациялоо
учурунда оозеки кеп эмоциялуулугу, интерактивдүүлүгү менен айырмаланат, ал эми
слайд, кагаз, ж.б. түрүндөгү материалдагы тексттер кыска, так, көрүнүктүү болушу
керек. Мындай презентациялык кепте угуучуларга психологиялык жактан да таасир
берүүгө умтулуу байкалат (түстөр, дабыштар, провокациялык, б.а. билип туруп эле
атайын туура эмес айтылган, же талаш жаратуучу, «ооба»/«жок» деп жооп берүүгө
мүмкүн болбогон суроолор, тышкы ресурстар, ж.б.). Демек, презентация жазуу жана
оозеки кепке тиешелүү синтездик иш болуп саналат.
4. Реферат – (латын - «referre», нем. «referat» - «доклад кылуу, билдирүү»),
биринчи мааниси – белгилүү бир темага доклад кылуу дегенди, ал эми экинчи мааниси
– илимий иштин же китептин маанисине сереп кылууну түшүндүрөт. Рефераттын эки
түрү бар:
продуктивдүү – баштапкы, түпнуска тесттин мазмунун кайрадан чагылдырат:
• реферат-доклад;
• реферат-сереп;
репродуктивдүү – реферат жазылуучу тексттин чыгармачыл же сын көз караш
менен кайрадан ойлонулуп, иштелип чыккан мазмуну:
• реферат-конспект;
• реферат-резюме.
Репродуктивдик рефератты дагы эки түргө бөлүштүрүү мүмкүн: реферат-конспект
жана реферат-резюме. Реферат-конспект фактылык жалпыланган маалыматты,
иллюстрацияланган материалды, изилдөө методдору, изилдөө жыйынтыктары жана
аларды колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ар кандай билдирүүлөрдү камтыйт.
Продуктивдик рефераттардын эки түрү бар: реферат-доклад жана реферат-сереп.
Реферат-сереп бир канча булактардын негизинде түзүлүү менен ошол булактарда
каралган маселелер боюнча ар кандай көз караштарды салыштырат. Реферат-докладда
маалыматтын баштапкы булагынын анализи менен катар андагы проблеманын
объективдүү баалоосу да камтылат. Рефераттын бүл түрү кеӊири, толугураак мазмуну
менен айырмаланат. Демек, реферат жалпы маанисинде - бир же бир канча илимий
булактарда камтылган идеялардын кыскача, тереӊдетилген жазылмасы. Рефераттарды
андан ары пайдалануу үчүн даярдашат. Мисалы, илимий даражаларды изденип алуу
үчүн даярдалган авторефераттар (диссертациялардын, илимий отчеттордун, ж.б.) андан
ары илимий иште каралган маселелер тиешелүү болгон тармактарда кеӊири
талкууланат. Диссертациянын автору авторефератта жетишилген жыйынтыктарын,
кайсы бир маселеге жеке көз карашын тастыктап, аргументтөө менен далилдеп
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чагылдырышы зарыл. Студенттик рефератта аны жазган инсан жеке ой-пикирин
билдире албайт, ал булактарда берилген позициялар менен макул же макул эместигин
гана чагылдырат, резюме катары жалпылап, кээ бир жоболорду түшүндүрүп бере алат.
Рефератта колдонулган тилдик каражаттар да илимий стилдин талаптарына жооп
бергидей болуусу абзел.
5. Аннота́ция (латын - annotatio «эскертүү») же резюме́ (француз тилинен - résumé
«кыскартылган») - өтө кыскартылган, китеп же кол жазма, монография, макала, патент,
фильм, диск, ж.б. мазмуну тууралуу негизги маалыматты камтыган жазуу жүзүндөгү
маалымдама түрүндөгү текст.
6. Эссе жана дилбаян. Эссе́ - (француз тилинен: essai - «далалат, проба, очерк»; латын
тилинен: exagium - «салмактоо, таразага тартуу») - адабияттагы көркөмпублицистикалык жанр, очерк жанрынын бир түрү, же аз көлөмдүү жана эркин
композициялуу чыгармачыл иштин түрү. Коомдо маанилүү болгон социалдык,
моралдык-этикалык, илимий, маданий-тарыхый пландагы көйгөй-маселелерге
субъективдүү автордук позиция, көз карашты чагылдырган, аргументтелген акыл
калчоо формасында берилет. Дилбаян – берилген тема боюнча жана көйгөйлүү
маселелер боюнча өз пикирин билдире алуу, тексттин өзүнчө көрүнүштөрүн, факты же
фрагменттерин анализге алуу, оюн логикалык ырааттуулукта билдирүү жана бардыгын
жалпылап, жыйынтык чыгаруу жөндөмүн көрсөтүү үчүн аткарылган чыгармачыл иш.
Анын так структура – түзүлүшү бар:
• киришүү (теманын же дилбаянда коюлуучу маселенин актуалдуулугу тууралуу),
• мазмундук бөлүгү (темада коюлган маселенин чечилиши);
• жыйынтыктоо бөлүгү.
Эсседе темада козгологон маселе боюнча автордун субъективдүү позициясы, көз
карашы чагылдырылат, дилбаянда бул тема объективдүү анализге алынат.
Дилбаяндын формасы анын кайсы типте болгонунан көз каранды: баяндоо, сүрөттөө,
акыл калчоо, салыштырма мүнөздөө же көркөм тексттин анализи. Ал эми эссенин
формасына анализдин элементтери менен акыл калчоо мүнөздүү. Эссенин максаты –
окурмандарды ой жүгүртүүгө чакыруу. Дилбаяндын максаты – оозеки жана жазуу
кептеринин көндүмдөрүн калыптандыруу. Мазмуну жана формасы боюнча эссе акыл
калчоо түрүндөгү дилбаянга окшошот, бирок эсседе автордун алдына койгон максаты
татаалыраак: окурманды ой жүгүртүүгө чакыруу, ынанымдуу жана көӊүлдү өзүнө
бурарлык берилиши менен окурмандан тексттен окугандары боюнча эмоциялык жооп
алуу. Демек, эсседеги маанилүү негизги нерсе – автордун материалды билүү менен
жана жеке интеллектилик тажрыйбасына таянган, көйгөйлүү кырдаал жана аны чечүү
боюнча жеке көз карашы, аргументтөө менен далилдеп, өз алдынча анализ жүргүзө
алуусу. Эсседеги композициянын эркиндиги текстти түзүүдө төмөндөгүдөй ар кандай
ыкмаларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет:
• инверсия (маанини баса белгилөө үчүн колдонулуучу сүйлөмдөгү сөздөрдүн
тескери тартиби: таӊ калтырды мени, анын сүйлөгөнү, ж.б.);
• антитеза (карама-каршылыктар: мен – жардымын, сен –байсыӊ бул дүйнөдө,
ж.б.);
• ассоциациялык катарлар (көптүктөр теориясында каралат; жалпы белгилердин
негизинде бири-бири менен байланышкан элементтер; элестөөнүн негизинде,
жеке ой жүгүртүүгө байланыштуу: мектеп – мугалим – чейрек – «эки» - тил угуу,
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ж.б.);
• метафоралык жалпылоолор (өтмө мааниде колдонулган сөздөр, ж.б.: азыр
коомдо – койлор жана кой терисин жамынган карышкырлар, ж.б.);
• ирония (келеке сыяктуу), сарказм (кээр сыяктуу), ж.б. Эсседе болжолдоо,
риторикалык суроолор, фразеологизмдер автордун максатына ылайык көп
колдонулушу мүмкүн. Алар кепке экспрессиялуулук менен стилистикалык
көркөмдүүлүктү берет. Эссенин жыйынтыктоочу бөлүгүндө кээде тыянак, бүтүм
болбошу да мүмкүн.
7. Курстук иш - студенттин илимий ишкердүүлүк түшүнүгүнө карай жасаган
алгачкы кадамы болуп эсептелет, анткени ал берилген тематикада өз алдынча
изилдөөлөрдү жүргүзө баштайт. Курстук иш практикалык жана теориялык мүнөздө
болушу мүмкүн, ал окуу программасынын алкагында аткарылуучу кичирээк көлөмдөгү
илимий иш болуп саналуу менен, студентти андан кийинки деӊгээлдеги татаалыраак
иштерди – квалификациялык иш – дипломдук ишти, магистрдик изилдөөнү,
диссертацияларды жазууга даярдайт.
Курстук иш бир нече окуу маселелерин чечүүгө арналат:
- дисциплина боюнча алынган билимин тереӊдетүү;
- өз алдынча изилдөө жүргүзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;
- маалыматты билдирүүнүн жеке стилин калыптандыруу;
- темада каралган теориялык маалыматты практикада колдоно билүү.
Курстук иш бир канча бөлүктөн турат: 1) титулдук барак; 2) мазмуну; 3) киришүү;
4) негизги текст (бир канча бөлүктөн турушу мүмкүн); 5) жыйынтыктоо бөлүгү; 6)
тиркеме (эгер бар болсо); 7) пайдаланылган адабияттардын, булактардын (эгер бар
болсо) тизмеси.
Италиялык окумуштуу, жазуучу Умберто Эконун пикири боюнча
иштин киришүү бөлүгү бир канча бөлүмдөрдөн турушу керек: 1) маселенин коюлушу;
2) теманын актуалдуулугу; 3) иште пайдаланылган булактар менен адабияттардын
анализи; 4) иштин структурасынын сүрөттөлүшү
(Интернет маалыматтарынын негизинде: yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf).
1. Тапшырма. Академиялык тексттерди туура жазып алуу эмнеге байланыштуу?
Аны билүү сизге кандай пайда берет деп ойлойсуз?
2. Тапшырма. Академиялык окууну жана жазууну билүү сөзсүз түрдө эле илимбилим менен алектенген адамдарга гана керекпи? Жеке пикириӊизди тезис түрүндө
жазып, ой бөлүшүӊүз.
3. Тапшырма. Жогоруда берилген академиялык тексттердин түрлөрүн бирибиринен ажыратуучу негизги белгилерин аныктаӊыз. Аларды таблица түрүндө
жазыӊыз.
4. Тапшырма. «Мен ийгиликтүү адам болгум келет» - деген темада эссе жана
дилбаянды кандайча жазат элеӊиз, түшүндүрүп бериӊиз.
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«ЖИНСЫ КАНТИП ПАЙДА БОЛГОН?»
II.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1.
Берилген cѳздѳрдүн маанисин түшүндүрүӊүз:
Мөөр, ковбой, багыт, униформа, индиго, буржуазия, дизайнер, аксессуар.
2.
Сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзүӊүз.
Токулган кездеме, суу аркылуу, өзгөчө бекем, табигый боёк, ыӊгайлуу кийим, купулуна
толуу, жалданып иштѳѳ.
3. Берилген суроолорго жооп бериӊиз:
а) Жинсынын мекени жөнүндө эмнелерди билесиз?
б) Жинсынын тарыхын чагылдырган музей барбы? Андай музей керек деп
ойлойсузбу?
в) Сиздин оюӊуз боюнча жинсы Американын жашоочуларынын гана кийими
болгонбу?
г) Леви Страусс деген ким болгон, ал жөнүндө уккансызбы?
д) Азыркы учурда мода дүйнөсүндө кеӊири колдонулган «бренд» сөзү
(«күйгүзүү» - тамга - клеймо» маанисиндеги байыркы скандинав тилинен) моданын
агымын чагылдырат деп ойлойсузбу?
❖
Азыркы бүт дүйнөгө таанымал жинсынын мекени - Франциядагы Ним шаары.
Бул шаарда XVI кылымда эле алгач кеменин парустары катары колдонулуучу өзгөчө
бекем кездеме жаратылган. Аны ошол кездеме токулган шаардын атынан деним деп,
башкача айтканда, Нимде жасалган (де Ним) деп атай башташкан. Азыркы
жинсылардын таржымалы ошол бекем кездемелерден жасалган матростордун биринчи
шымдарынан башталат. Кооздук үчүн ошол шымдарды ачык көк түстөгү табигый боёк
– индиго менен боёшчу.
Суу аркылуу байланыштардын өнүгүшүнүн натыйжасында бул ыңгайлуу жана
бекем кийим Америкага да жеткен. Бул жерде жаңы кийим дароо эле ковбойлордун
жана жалданып иштеген ишчилердин купулуна толуп, алардын униформасына
айланды. XVIII кылымдын аягынан баштап, денимден тигилген кийимдер Американын
жашоочуларынын кийимдеринин негизги бөлүгү болуп калган. Европада пайда болгон
жинсы мурунку өз мекенине кайра XIX кылымда Америкадан келгени кызыктуу. 1853жылы Калифорниянын Сан-Франциско шаарында 24 жаштагы бавариялык еврей Леви
Страусс шым тигүүчү устакана ачат. Кездемени ал Италиянын Генуя шаары аркылуу
алар эле, ошондуктан ал каптардын сыртына «Genes» деген мөөр коюлчу.
Америкалыктар аны өз тилине ылайык «жинс» деп окушуп, кийин бул сөз кийимге да
колдонула баштайт. Невадалык тикмечи Якоб Девис кенчилер (рудокоп) үчүн тигилген
шымдардын кен салган чөнтөктөрү айрылбасын үчүн ат жабдыктарын (конская сбруя)
бекемдөөчү чегелерди (заклёпки) колдоно баштаган. Ошентип, 1873-жылы «чегеленген
оригиналдуу Ливайс жинсылары» пайда болгон. XX кылымдын башында гана, 30жылдарда жинсы жалпы элге жайыла баштаган. Америкалык аялдар бул кийимди он
жылдан кийин гана кийе башташты. Мурунку СССРдин аймагында жинсы алгач
жаштардын модалуу кийими катары 60-70-жылдарда таркала баштаган. («Хиппиге»
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окшогон агымдар менен кошо пайда болгон. Хиппи – 1960 - жылдары АКШда пайда
болгон философия жана субмаданият, негизги принциби – адамдын бардык мааниде,
бардык жактан эркин болушу). Ошол себептүү буржуазиялык турмуштун бир белгиси
катары эсептелип, советтик идеология жинсыны терс кабыл алган. Кийинчерээк 15-20
жылдын ичинде жинсы дүйнөдө жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду десек
жаңылышпайбыз.
Азыркы учурда жинсы адамзаттын жашоо тиричилигинде туруктуу орун алып,
жалаң жинсыга арналган бүтүндөй бир чоң ишканалар, тармактар бар. Ар бир фирма
өзүнө тиешелүү атайын белгилер жана аксессуарлар менен өз укуктарын коргойт.
Мисалы, сыдырманын (молния) кандайча тигилгени жинсынын кайсы дизайнерлик
багытка тиешелүү экенин аныктайт.
Жакында денимдин мекени Францияда, дүйнөлүк мода борбору Парижде
музейдин ачылышы күтүлүп жатат. Ал жерден 1793 – жылдан баштап биздин күндөргө
чейинки жинсынын тарыхын көрүүгө мүмкүнчүлүк болот.
(«Балдар үчүн энциклопедиянын»
маалыматтарынын негизинде. Москва: Аванта, 1993-2012).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Тексттин композициялык жалпы структурасын аныктаӊыз (киришүү, негизги бөлүк,
жыйынтык), бөлүктөрдүн арасындагы байланыштардын түрлөрү тууралуу айтып
бериӊиз.
2. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз: баяндоо, сүрөттөө, акыл
калчоо.
3. Текстти окуп, кандай таасир алганыӊыз тууралуу айтып бериӊиз.
4. Сүйлөмдөрдө берилген ойду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
а) Кеменин парустарына колдонулган кездеме…
б) Жинсынын мекени…
в) Азыркы жаштар кийип жүргөн жинсы ...
г) Модалуу кийим…
д) Адамдын жашоосунда жинсы...
❖

ПЛАГИАТ – АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУДАГЫ ПРОБЛЕМА КАТАРЫ
Плагиат (латын тилинен «plagium» - уурулук дегенди түшүндүрөт) – бул башка
бирөөнүн интеллектилик менчигине уурулук кылууну түшүндүрөт. Бул менчик
материалдык эмес болгонуна карабастан, баары бир уурулук болорун эч качан унутпоо
зарыл. Эгер түзүлгөн текстте башка бирөөнүн эмгегинен шилтемесиз, автору
көрсөтүлбөгөн түрдө ой-пикирлер, же бүтүн бир тексттин бөлүктөрү алынып
«жабыштырылса», анда бул плагиат болуп эсептелет. Мындай түрдө бүтүрүлгөн иштер
окуу процессинин өзүнүн да маанисин жоготууга алып келет, илимий этиканы бузат,
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муну менен катар плагиат - уурулук, кылмыш катары бааланганы үчүн маалымат
уурдаган адам жазаланышы да мүмкүн. Батыш Европа жана АКШ университеттеринде
плагиат боюнча жазалоо системасы иштелип чыккан. Мисалы, Англияда плагиат үчүн
студент кайрадан кирип окуу укугунан ажыратылып, университеттен чыгарылат. Батыш
өлкөлөрүндөгү методикалык колдонмолордо плагиаттын бир канча түрү берилет: 1)
плагиаттын эӊ одоно түрү – бул башка бирөөнүн эмгегинен фрагменттерди тырмакчасыз
жана авторго шилтемесиз өз эмгегинде пайдалануу; 2) башка бирөөнүн текстин сөзмө-сөз
эмес, башкача сөздөр менен өзгөртүп, бирок авторго шилтеме бербестен пайдалануу; 3)
башкалардын идеяларын уурдоо – текстти өзү түзсө дагы, андагы башка бирөөлөрдүн
идеяларын авторго шилтеме бербестен пайдалануу.
Эгерде пайдаланылган тексттин маалымат булагына шилтеме берилсе, анда текст
плагиат болуп эсептелбейт, анткени илимий иштер башкалар өз изилдөөлөрүндө
колдонсун деген максатты көздөө менен жазылат. Автор башка бирөөнүн эмгегинен
алып, анын мазмунун өз сөзү менен берип, ал эми аягында ошол эмгекке шилтеме берген
болсо, анда мындай ыкма парафраз деп аталат. Туура эмес жасалган парафраз да
плагиатка кирет.
Кыргызстанда илимий иштерди аткарууда эӊ кеӊири таркалган плагиаттын түрлөрү:
1) жазуу иши орус, англис, немис, ж.б. тилдеринде берилген учурда – ишти бүтүн бойдон
же тема боюнча айрым фрагменттерди интернеттен көчүрүп, жүктөп алуу. Бул уурулукту
текшерүү өтө оӊой болуп эсептелет, анткени бул тилдердеги маалыматтарды интернет
аркылуу текшерүү сайттары иштелип чыккан (караӊыз, орус тилиндеги тексттерди
текшерүү үчүн: https://www.antiplagiat.ru/; https://text.ru/antiplagiat).
2) орус жана башка тилдерде интернетте, же макала, китеп, монография түрүндө жарык
көргөн эмгектерди кыргыз тилине которуп, авторго шилтеме бербестен, өз эмгеги катары
көрсөтүү. Бирок, азыркы учурда кыргыз тилинде да антиплагиат системасы иштелип
чыгып, мындай окуяларга жол бербөөгө чаралар көрүлүп жатат.
Студенттердин көпчүлүгү өз жазуу тексттерин жаратууда бөтөн тексттерден алып
«курап», «жабыштыруу» менен алектенип, толук маалымат топтоп бергендерине
канааттанышат. Студенттердин жазуу иштеринин мааниси – топтолгон маалыматтын
кеӊири же толуктугунда эмес, системалык түрдө иштөөгө, ой-пикирин иретке келтирип
жана жазуу түрүндө бере алууга, алардын баарын далилдердин логикалык
«чынжырчасына» окшотуп, тизүүгө үйрөнүүдө жатат. Бул себептүү иштин тексти башка
бирөөлөрдүн иштеринен уурдалып, «кескиленип» алынбастан, иштелип чыгып, өз
алдынча жазылуусу абзел. Мындай көндүмдөр окуп, билим алуу үчүн гана зарыл
болбостугу маалым, анткени фактологиялык маалымат адамдын эсинен бат эле чыгып
кетиши ыктымал, анын ордун кийинки, жаӊы маалымат ээлеп калат, бирок логикалык
жактан ой жүгүртүү жана оюн жазуу жүзүндө иреттүү билдире алуу билгиликтери көп
убакытка чейин сакталып калат. Ал эми адамдын мындай жөндөмдүүлүктөрү жашоодо
дайыма керек болуп, ийгиликке карай жол ачаары шексиз.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Төмөнкү берилген тексттердин кайсынысы плагиат, же уурдалган,
кайсынысы парафраз болуп эсептелет?
1) «Илимий объектилер адам үчүн аткарган ролу боюнча, адам жашоосунда
анын инсан катары ѳнүгүп, жакшырышы үчүн аткарган кызматы боюнча
125

изилденет. ... адам тигил же бул кѳрүнүштѳрдү анализдѳѳдѳ баштапкы санак
чекити болуп калуу менен, ѳзү анализдин перспективасы менен акыркы
максаттарын аныктап, ошол анализге катышат» (Кубрякова 1995: 212).
2) Изилдөөлөрдө айтылгандай, илимий объектилер адам үчүн аткарган ролу
боюнча, адам жашоосунда анын инсан катары ѳнүгүп, жакшырышы үчүн
аткарган кызматы боюнча изилденет. ... адам тигил же бул кѳрүнүштѳрдү
анализдѳѳдѳ баштапкы санак чекити болуп калуу менен, ѳзү анализдин
перспективасы менен акыркы максаттарын аныктап, ошол анализге катышат.
3) Биздин оюбузча, илимий объектилер адам үчүн аткарган ролу боюнча, адам
жашоосунда анын инсан катары ѳнүгүп, жакшырышы үчүн аткарган
кызматы боюнча изилденет. Адам тигил же бул кѳрүнүштѳрдү анализдѳѳдѳ
баштапкы санак чекити болуп калуу менен, ѳзү анализдин перспективасы
менен акыркы максаттарын аныктап, ошол анализге катышат. Бул багытта
башка окумуштуулардын да пикирлери кездешет (Кубрякова 1995: 212).
4) Е. С. Кубрякова өз эмгегинде илимий объектилер адам үчүн аткарган ролу
боюнча, адам жашоосунда анын инсан катары ѳнүгүп, жакшырышы үчүн
аткарган кызматы боюнча изилдене тургандыгы жөнүндө белгилеген. Анын
пикири боюнча, адам тигил же бул кѳрүнүштѳрдү анализдѳѳдѳ баштапкы
санак чекити болуп калуу менен, ѳзү анализдин перспективасы менен
акыркы максаттарын аныктап, ошол анализге катышат (Кубрякова 1995:
212).
2. Тапшырма. Жогорудагы тексттердин плагиаттыгынын деӊгээлдерин
Кыргызстан, Батыш өлкөлөрүндөгү дифференциялоолор боюнча аныктаӊыз.
Пикириӊизди далилдеӊиз.
❖

«АТАНЫН ӨКҮНҮЧҮ»
(У. Ливингстон Ларнеддин чыгармасы боюнча: Дейл Карнеги, М., 2005, 29-бет.)
I.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Оозеки маалымат менен жазуу түрүндөгү маалыматты кабыл алуудагы тилдик
каражаттардын аткарган ролун аныктаӊыз? Кошумча дагы кандай каражаттар бар?
2. «Өкүнүч» деген сөздү кандай түшүнөсүз? Сиздин жашооӊузда ушундай сезим
болгонбу?
3. «Ата болуш – оңой, атанын милдетин аткарыш кыйын» - деп немис акыны
Вильгельм Буштун айткан пикирине кошуласызбы? (Ооба/жок) Эмне үчүн?
4. Эрдин кесе тиштөө, башын жерге салуу, боору ооруу деген фразеологизмдерди
пайдаланып сүйлөм түзүӊүз.
5. Берилген сөздөрдүн карама – каршы маанилерин (антонимдик жуптарын) таап
сүйлөм түзүӊүз:
ачуулануу, тилде, кабак бүркөп, көңүл бурба, кең пейил, ѳкүнүч.
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6. Тексттин «токтоп окуу» усулу боюнча берилген суроолоруна жооп катары өз
пикириӊизди билдириӊиз.
❖
Уккун, балам, мен бул сөздөрдү сен уктап калгандан кийин айтып жатам. Сен
кичинекей колдоруңду жаагыңа жазданып жатасың. Тердеген маңдайыңа тармал
чачтарың жабышып калыптыр. Мен жашырынып сенин бөлмөңө келдим. Азыр эле, бир
нече мүнөт мурун, кагаздарымды карап отурганымда, менде жүрөк сыздаткан өкүнүч
пайда болду. Азыр сенин керебетиңдин жанына өз күнөөмдү мойнума алып келдим.
1 - суроо. Сиздин оюңуз боюнча, атанын баласынын алдында кандай күнөөсү болушу
мүмкүн? Оюңузду айтып бериңиз.
- Уулум, мен азыр бүгүн сага ачууланганым жөнүндө ойлонуп жатам. Мен сен
мектепке кетип жатып жакшылап жуунбаганың үчүн тилдедим. Бут кийимиңди
тазалабаганың үчүн, бир нерсени жерге түшүрүп жибергениң үчүн да кыйкырып
тилдедим. Эртең мененки тамагыңды ичип жатканыңда да жөн ичирген жокмун,
жемелегенге себеп таптым: чайды төгүп алдың, тамакты жакшылап чайнаган жоксуң,
чыканагыңды столго койдуң, нанга майды калың сүйкөдүң....
Мен ишке кетип бара жатканда сен короодо топ ойноп жүрүпсүң, мени көрүп,
колуңду булгалап: «Ата, жакшы бар!» – деп кыйкырдың, мен болсо, кабагымды
бүркөп: «Үңкүйбөй, түз бас!» – деп жооп бердим.
Кечинде баары кайра кайталанды. Үйгө жакындап сенин тизелеп ойноп
жатканыңды көрдүм, байпагың жыртык экен. Анда да мен сени досторуңдун көзүнчө
кемсинтип, урушуп, алдыма салып айдап алдым: «Байпак деген акчага келет. Өзүң
сатып алсаң, абайлап ойнойт элең», - деп.
2 – суроо: Ата баласын жакшы кѳрбѳгѳндүктѳн урушуп, кага береби? Сиздин
пикириӊиз.
Кечинде, мен бөлмөмдө кагаздарымды карап олтурсам, сен батынбай кирип
келип, мени күнөөлүү карап калдың. Мен болсом, сенин жолтоо болгонуң үчүн
кыжырланып: «Сага эмне керек?» - деп корс эттим. Сен эч нерсе жооп бербей, чуркап
келип мойнумдан кучактап, бетимден өптүң. Кичинекей назик колдоруң менен мени
кыса кучактаганыңда, ысык мээримиңди жүрөгүм сезди. Менин сага кылган адилетсиз
орой мамиле да көңүлүңдү калтырбады. Анан сен кайра чуркап кеткенден кийин
колумдан кагаздарым түшүп кетти, мени бир коркунуч ээлеп алды.
3 – суроо: Баланын атасы эмнеден коркуп кетти? Болжолдоп айтып бериӊиз.
Мага эмне болду? Жок жерден сени күнөөлөгөндү, сени тилдегенди адат кылып
алдым. Мунун баары сени жакшы көрбөгөнүмдөн эмес. Мен сага өтө чоң талап
коюптурмун, сени өз курагым менен өлчөптүрмүн. Сенин мүнөзүң таза, кең пейил
экенин, жүрөгүңдүн кеңдиги жерге жарык чачкан күн менен тең экенин сен келип мени
127

кучактаганда билдим. Мындан башка мага эч нерсе маанилүү эмес, балам: мен сенин
жаныңа караңгыда келип, уялып, тизелеп отурам.
4 - суроо. Ата өзүнүн күнөөсүн сезиптир, бирок ал оңолобу? Оюңуз менен бөлүшүңүз.
Бул менин күнөөмдү азайтпас, эртең ушунун баарын сага айтсам, сен түшүнбөйт
элең. Бирок мен эртеңден баштап чыныгы ата болом. Сени менен достошом, сен
кыйналсаң мен да кыйналам, сен кубансаң мен да кубанам. Оозумдан тилдеген сөз чыга
турган болсо, тилимди тиштеп алам. Ар дайым дубадай кылып: «Ал деген – болгону
бала, кичинекей гана бала!» - деп кайталап жүрөм… Оюмда сени чоң кишидей
көрүптүрмүн. Азыр сен кипкичинекей болуп керебетиңде жатасың.Сени апаң кечээ эле
колуна көтөрүп жүргөн эле. Мен сенден аябай, аябай эле көп нерсени талап
кылыптырмын, уулум....
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар:

1. Тексттин композициялык түзүлүшү кандай экендигин аныктаңыз.
2. Берилген текст кандай стилде жазылган, аныктап талдаңыз.
3. Тексттеги атанын образын ачып бериңиз жана «үлгүлүү ата», «заманбап ата»,
«атадай ата», «достой ата» деген түшүнүктѳр боюнча акыл калчоо түрүндөгү
оозеки жана жазуу тексттерин түзүӊүз.
4. Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүңүз, кайсы макалдар тексттин
мазмунуна ылайыктуу экендигин аныктаңыз:
• Ата – балага сынчы.
• Ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол.
• Ата кѳргѳн – ок жонот, эне кѳргѳн – тон бычат.
• Аталуу жетим – арсыз жетим, энелүү жетим – эрке жетим.
• Аталуу уул – кожолуу кул.
• Атанын жаман кѳргѳн уулу түк күттү.
• Атанын каргышы – балага ок.
• Атаңды кѳргѳндѳн акыл сура.
5.

Кайчылаш ой жүгүртүңүз:
1) Ата менен баланын ортосундагы пикир келишпестиктерге чоңдор күнѳѳлүүбү?
Ооба
1.
2.
3.

Жок
1.
2.
3.

2) Ар дайым ата – эненин тилин алыш керек.
Ооба

Жок
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

3) Ата – энесинин кайдыгер мамилесинен улам толук мээрим кѳрбѳй калган балдар
кѳчѳгѳ азгырылат.
Ооба

Жок

1.
2.
3.
6.

1.
2.
3.

«Ата-эне - баланын таянар тоосу» деген темада дилбаян жазыңыз.
❖

АКАДЕМИЯЛЫК ТЕКСТТИ КАНТИП ЖАЗУУ КЕРЕК?
Билим алып жаткан ар бир адам (мектеп окуучулары, студенттер, магистранттар,
аспиранттар, ж.б.) өзүнүн биринчи академиялык текстин түзүүдө сөзсүз түрдө ар
кандай кыйынчылыктарга туш болот. Орус окумуштуусу В.В.Радаев
белгилегендей, алардын көпчүлүгү жөнөкөй болуп эсептелген эрежелерди
билбегени же аларды колдоно албагандыгы менен байланышкан. Бардык
академиялык тексттердин, - курстук ишпи, же мектеп окуучусунун дилбаяны,
эссесиби, - бардыгынын жалпылыктары жана окшоштуктары бар. Мунун
негизинде аларды ишке ашыруу үчүн В. В. Радаевдин эрежелерин колдонуу
мүмкүн (В.В.Радаев https://social.hse.ru/):
1- эреже. Иштин аталышы ачык, библиографиялык жактан так, мазмуну
жактан аныкталган, проблемалуу, компакттуу, кыска, конкреттүү жана адабий
болуш керек. Теманы формулировкалоодо өтө көп колдонулган штамптарды
туурабай, эмне жөнүндө жазарды элестетип, ошого жараша иштин аталышынын
бир канча (кээде – он чакты) варианттарын жазып көрүп, анан алардын ичинен
жогорудагы талапка жооп бергенин тандап алуу оӊоюраак болот.
2- эреже. Түзүлүүчү тексттин планы болуш керек. Жакшы ойлонулган,
структураланган жана кеӊири түзүлгөн планды иштин жарымы жасалды деп
эсептөөгө болот. Муну менен бирге жазылуучу тексттин стилин, жанрын тактап,
автор ошого жараша эмне айтарын, кандай стратегияларды колдонорун ойлонушу
керек.
3- эреже. Тексттин киришүүсү изилдөөнүн программасынын негизги
пункттарын ачып берүүсү шарт. Бул бөлүмдө изилденүүчү проблеманын
коюлушун, иштин максатын, маселелерин, гипотезаларын бериши керек. Бул
аталгандардын ичинен эӊ татаалы – проблеманын коюлушу болуп саналат.
129

4- эреже. Жогоруда айтылгандын негизинде изилдөө проблемасы менен
социалдык, ж.б. проблемаларды так ажырата билүү зарыл.
5- эреже. Эч убакта башка бирөө биз үчүн изилдөө пробемасын
формулировкалап берет деп күтпөшүбүз керек.
6- эреже. Алгач изилдөө предметинин автор өзү үчүн кызык болгонун
көрсөтүшү керек, андан кийин гана ал проблеманын автор үчүн гана эмес
башкалар үчүн да кызык болоруна башкаларды ынандырып, ишендире алыш
керек.
7- эреже. Жазуу түрүндөгү тексттин ядросу катары негизги байланыш «тезис
- аргумент» эсептелет.
8- эреже. Мисалдардын жардамы менен өз позициясын далилдөө – бул
жакшы жол болуп эсептелбейт, тескерисинче, ал автордун теориядан алсыз
экенин көрсөтүшү мүмкүн. Эгер теория мисал менен бекемделсе, автордун
пикири ынанымдуу болот.
9- эреже. Текст берилген башка позициялардын сын көз караш менен
баалоосун, анын далилин камтыш керек. Бардыгы менен макул боло берүү – бул
автордун өз көз карашы жоктугун билдирет.
10- эреже. Жазуу текстин баштап жатып, дароо эле негизги ойдон баштоо
максатка ылайык.
11- эреже. Эгерде текстте жеткиликтүү деӊгээлде тактык жок болсо, анда автор
өзү текстте эмнени жазып жатканын аныктай алган жок.
12- эреже. Текст мазмунга ылайык келбеген бардык киринди сөздөрдөн, газет
клишелеринен, жарнама стилинен, жаргон, сүйлөшүү кебинин сөздөрүнөн
тазаланышы керек.
13- эреже. Академиялык текстте башкалар эмне кылышы керек тууралуу
кеӊеш, сунуш, көрсөтмө болбошу керек, автор өзүнүн гана изилдөө программасы
тууралуу айтууга акылуу.
14- эреже. Көп жолу текшерүү (алгач – автор, андан кийин – адис) текстти
жакшыртууга өбөлгө түзөт.
15- эреже. Даярдалган текстке канчалык көп сын пикир айтылса, ошончолук
анын деӊгээли жогору болот.
Академиялык текст жазылып бүткөндөн соӊ, дагы бир жолу төмөнкү
суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрүү – иштин сапатын жогорулатууга
негиз боло алат:
• Иштин аталышы канчалык деӊгээлде анын темасын ача алат?
• Иштин киришүүсүндө изилдөө жетишерлик деӊгээлде сыпатталганбы?
• Иштин негизги тезиси кайсы?
• Иште сын ой-пикир аргументтери барбы жана автордун жеке
позициясынын сындап баалоосу барбы?
• Тексттеги бардык материалдар берилген темага туура келеби?
• Тексттин негизги бөлүктөрү бири-бири менен жакшы байланышканбы?
• Иштин жыйынтыгы негизги тексттин бөлүктөрүнүн жөнөкөй эле
кайталанмасы болгон жокпу?
• Жыйынтык тексттин көлөмүнө талап аткарылганбы?
• Текстти клише, штамп, жаргон, ж.б. бирдиктеринен тазаландыбы?
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•

Даяр тексттин жанры, стили так аныкталганбы, ал текст кимге арналып,
багытталган?
• Текст канча жолу башынан аягына чейин текшерилди?
• Текст адистин текшерүүсүнөн өттүбү жана анын бардык сунуш-пикири
эсепке алындыбы?
Эгерде ушул суроолордун бардыгына оӊ жооп берилсе, демек, текст даярдалып
бүткөн жана аны андан ары максат боюнча (жарыялоого, коргоого, ж.б.)
колдонууга болот.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
1. Тапшырма. Жогоруда берилген текст боюнча диаграмма же таблица
түзүӊүз. Ар бир маанилүү бөлүгүн негизги, түйүндүү сөздөр менен
белгилеп, жайгаштырыӊыз.
2. Тапшырма. Өзүӊүз түзгөн таблица боюнча илимий текст түзүүгө аракет
кылыӊыз.
3. Тапшырма. Түзүлгөн текстиӊиздин артыкчылыгы же кемчилиги
тууралуу айтып бериӊиз. Пикириӊизди далилдеӊиз.

АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУ ТЕКСТТЕРИН БААЛОО
Жазуу иштеринин анализи
Аткарылган иштер болжолдуу түрдө он критерий боюнча бааланат, ар бири 0
дөн 3 балл (же упай) алууга мүмкүнчүлүк берет:
1). Автордук аталыш (0 – аталыш жок, 1 – окутуучунун, алып баруучунун сөзүн
кайталоо, 2 – окутуучунун, алып баруучунун сөзүн корректировкалоо, 3 – өзү
койгон аталыш).
2). Берилген тема боюнча өзүнүн ою жана идеясынын болушу. (0 – идея жок, 1 –
салттуу же чектелген идеялар жыйындысы, 2 – тема боюнча өзүнүн ою, 3 –
кызыктуу, оригиналдуу ойлор).
3). Текстти абзацтарга бөлүүнү уюштуруусу (0 – бөлүнгөн эмес, 1 – ар бир
сүйлөм жаӊы саптан баштап жазылат, 2 – бөлүүнүчүлүк бар, бирок структурага
жооп бербейт, 3 – текст сабаттуу уюштурулган).
4). Киришүү. (0 – киришүү жок, 1 – киришүү бар, бирок текстке толук жооп
бербейт, 2 – киришүү текстке байланыштуу, 3 – тексттин максатын аныктайт).
5). Жыйынтыктоо. (0 –жыйынтыктоо жок, 1 –жыйынтыктоо бар, бирок текстке
такыр жооп бербейт, 2 – жыйынтык текстке байланыштуу, 3 – жыйынтыкты
тексттен сунуштайт).
6). Абзацтарда башкы сүйлөмдөрдүн болушу (0 – такыр жок, 1 – бирөө гана, 2 –
жок дегенде эки абзацта бар, 3 – тексттин бардык абзацтарында бар).
7). Тексттин «тили», стили жана лексикасы, кесиптик багытталган академиялык
жазууга дал келиши (0 – көркөм, эпистолярдык (кат түрүндөгү) же башка
формалдык эмес мүнөздөгү текст, 1 – аралаш стиль, формалдуу эмес жактары
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басымдуулук кылат, 2 – аралаш стиль, академиялык жагы басымдуураак, 3 –
академиялык текст)
8). Тексттин байланыштуулугу, ырааттуулугу (0 – байланышы жок сүйлөмдөр, 1
– темага карата байланышы бар ар түрдүү ойлор, 2 – тема боюнча ою логикалык
ырааттуу, бирок өз ара тил каражаттары менен байланышы жок, 3 – текст тил
каражаттарынын жардамы менен байланыштуу, логикалык ырааттуу).
9). Сүйлөмдөрдүн байланыштуулугу жана тилдик бүтүмдүгү (0 – текст
сүйлөмдөрдүн фрагменттеринен турат же болбосо «жалпы» түрүндө, 1 –
сүйлөмдөрдүн көбүнчө бөлүгү өзүнчө фрагмент же болбосо эки жана андан көп
сүйлөмдөрдүн кошулуп кетиши, байламталык байланыштын жоктугу,
бөлүкчөлөрдү колдонууда каталардын болушу; 2 – сүйлөмдөрдүн көп бөлүгү
байланыштуу, иреттүү структурада; 3 – тексттеги бардык сүйлөмдөр так
уюшкандыкка ээ, аларды түзгөн бөлүктөр өз ара тил каражаттары менен
байланышта).
10). Орфографиялык жана синтаксистик каталардын болушу (0 –
орфографиялык жана синтаксистик каталардын көп болушу, 1 – орфографиялык
жана синтаксистик айрым каталарынын болушу, 2 – айрым пунктуациялык
каталардын болушу, же болбосо автордун кээ бир сөздөрүн кыскартып, аягына
чыгарбагандыгы, 3 – ката жок).
Кээ бир учурларда киришүү жана жыйынтыктоо абзацка бөлүнбөшү да
мүмкүн, өзгөчө текст өзү бир абзацтан турган болсо, абзацка ажыратылбайт.
Мындай учурда киришүү жалгыз абзацка карата башкы сүйлөм катары
эсептелет (мындай учурда 1 балл).
Аткарылган иштин аягында баалар колонка же катары менен коюлат.
Окутуучу ар бир аткарылган ишке негизги каталарды бөлүп көрсөтүп жеке
комментарий берсе болот.Бул комментарийлер жеке жазылат жана баалары
жалпыга угузулбайт.
Тесттин жыйынтыгы боюнча окутуучу таблица түзөт, анда критерийлердин
мүнөздүү тартибинде көрсөтүүгө ылайык кылып жыйынтыктарды туура
жооптордун аз санынан баштап – көбүнө чейин өсүштө жайгаштырат.
(И. Короткинанын «Академиялык жазуу эрежелери» китебинен кыскартылып,
которулду).
1. Тапшырма. Жогоруда берилген баалоо боюнча текстке комментарий
жазыӊыз. Комментарийде «колдойм, анткени…», же «колдобойм,
анткени…» формулалары менен пикириӊизди билдириӊиз.
2. Тапшырма. Ар бир пункт боюнча кошумча критерийлерди ойлоп
чыгыӊыз же мисал келтириӊиз.
3. Тапшырма. Сабакта топторго бөлүнүп, илимий тексттерди
структураларга
ажыратыӊыздар.
Бөлүктөрдүн
арасындагы
байланыштардын түрлөрүн аныктаӊыздар.
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ИЛИМИЙ –МААЛЫМДАМА МААЛЫМАТТАРДЫ ТЕКСТТЕРДЕ БЕРҮҮ
ТАРТИБИ.
ЦИТАТАЛАР ЖАНА ШИЛТЕМЕЛЕР.
Академиялык тексттерди мурда жазылган эмгектерге таянбай, аларды анализдебей
жазуу мүмкүн эмес. Аларды эмгектерде пайдаланууда цитаталар көп колдонулат,
ошол себептүү аларды туура жазуу боюнча эрежелер иштелип чыккан. Цитата
термини (латын тилинен – citare «бирөөгө, бир нерсеге шилтеме кылуу», орус –
«ссылаться», англис «citation») – башка бирөөнүн эмгегине шилтеме жасоо
маанисинде колдонулат. Шилтеме – ошол цитатанын кимге таандык экенин, кайсы
булактан алынгандыгын, жылын, булактын (китеп, же интернет маалыматы) бетин,
сайтын көрсөтүүчү, атайын тартипте жазылган кыска маалымат.
1. Колдонулушу боюнча цитаталарды шарттуу түрдө экиге бөлүү мүмкүн
(https://ru.wikipedia.org. материалдарынын негизинде):
1. Автордун пикирин тастыктоо жана толуктоо үчүн колдонулган цитаталар;
2. Колдонулуп, андан ары автор тарабынан интерпретацияланган цитаталар.
Цитаталоо:
3. Түз – эгер текст, же тексттин фрагменти сөзмө-сөз жазылып, булактын
конкреттүү бети көрсөтүлсө;
4. Кыйыр – башка эмгектен алынган тексттин мазмуну автордун сөзү менен
берилип, автордун эмгегине шилтеме берилет.
2. Цитаталарды текстте берүүнүн жалпы эрежелери:
5. Цитаталар текстте баш жагынан жана аягынан тырмакчалар менен ажыратылат,
ал эми булакка шилтеме кадимки кашаалардын ичине - (), же бурчтуу
кашаалардын ичине – [ ] жазылат: (Юнусалиев 1959: 125); [Юнусалиев 1959:
125].
6. Эгерде цитатаны кыскартып берүү зарылчылыгы чыгып, кыскартылган бөлүк
сүйлөм бөлүгү болсо, көп чекит менен (…), ал эми толук сүйлөмдөр цитата
текстинен алынып ташталса, бурчтуу кашаалардын ичиндеги көп чекит менен
белгиленет […].
7. Эгер цитатанын ичине автор тарабынан тактоо, түшүндүрмө киргизиле турган
болсо, кашаанын (кадимки, же бурчтуу) ичине автордун инициалдары
көрсөтүлөт. Мисалы: «Тилди маалыматты түзүүчү, иштеп чыгаруучу жана
берүүчү каражат катары кароонун ѳзү тилди адамдын когнитивдик (тааныпбилүүчү – У.К.) жѳндѳмдүүлүгү катары кароо дегендикке жатат» (Болдырев
2004: 22).
3. Библиографиялык шилтемелерди берүүнүн эки жолу бар. Бири - иштин бетинин
төмөн жагында (компьютерде – «колонтитулда» деп аталат), экинчиси – тексттин
ичинде.
Тексттин төмөн жагында – колонтитулда шилтеме берүүдө тексттеги цитатадан кийин
номер берилет. Ал номер текстте цитаталоо иретине жараша коюлган аталган
эмгектин номери болушу мүмкүн, же пайдаланылган адабияттардын тексттин
акырында алфавит боюнча жайгашкан тизмесиндеги эмгектин катар номери болушу
мүмкүн.
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Мисалы: «Диалектология илими жергиликтүү диалектилерди бирибиринен айырмалоочу белгилерди гана изилдебестен, алардын
окшоштугуна да, б.а. орток белгилерине да байкоо жүргүзөт…»1
Тексттин, б.а. цитата жазылган ошол беттин төмөн жагына тексттеги тамгалардан
майдараак тамгалар менен булактын библиографиялык маалыматы толук берилет.
Мисалы, тексттеги шрифттин өлчөмү 12pt болсо, шилтемедеги шрифттин өлчөмү 10:
1
Юнусалиев Б.М. Кыргыз диалектологиясы /Ред. К.К.Юдахин. – Фрунзе:
«Мектеп», 1971. - 5-б.
Ушул эле булак кайрадан көрсөтүлсө, текстте кашаанын ичинде (аталган эмгек, 12-б.)
сыяктуу шилтеме берилет.
Шилтеме тексттин ичинде берилсе, цитата бүткөндөн кийин тырмакчаны жаап, чекит
койбостон, жөнөкөй же бурчтуу кашаанын ичине автордун фамилиясы, эмгектин
жылы, бети төмөнкүдөй көрсөтүлүп, анан чекит коюлат:
«Диалектология илими жергиликтүү диалектилерди бири-биринен
айырмалоочу белгилерди гана изилдебестен, алардын окшоштугуна да,
б.а. орток белгилерине да байкоо жүргүзөт…» (Юнусалиев 1971: 5).
Тексттин ичиндеги цитатадан кийин алфавиттик тартипте тексттин аягында берилген
тизмедеги эмгектин катар номерине бурчтуу кашааларда шилтеме берилип, үтүрдөн
кийин бети белгиленип, анан кашаа жабылып, чекит коюлушу мүмкүн:
«Диалектология илими жергиликтүү диалектилерди бири-биринен
айырмалоочу белгилерди гана изилдебестен, алардын окшоштугуна да,
б.а. орток белгилерине да байкоо жүргүзөт…» [175, 5].
Иштин аягында «Пайдаланылган адабияттардын тизмеси» берилет. Тизменин
жазылышы атайын стандарт менен бекитилген тартипти сактоону талап кылат.
Мисалы, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын
диссертациялык иштердеги адабияттарды жазууга коюлган талаптарында жоболор бар
(Инструкция по оформлению диссертации и автореферата. - Б.: Инсанат, 2015. – 32 с.).
Аларга ылайык, пайдаланылган эмгектердин авторлорун, адабияттарды белгилөөдө
төмөнкүдөй эрежелер колдонулат:
1. Эмгектин бир автору болсо:
Абрамзон, С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Авт. вступ. ст. С.
Т. Табышалиев [Текст] / С. М. Абрамзон. - Фрунзе: Кыргызстан, 1990. - 480 с.
2. Эмгектин эки автору болсо:
Ахматов, Т. К. Кыргыз тили: фонетика, лексика [Текст]: жож үчүн окуу китеби/ Т. К.
Ахматов, С. Ө. Ѳмүралиева. - Фрунзе, 1990. - 280 б.
3. Эмгектин үч автору болсо:
Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т.
В. Богачева, Л. И. Глушкова. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.
4. Эмгектин төрт же андан ашык авторлору болсо:
Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах
и задачах [Текст] / [А.В. Васильева, Г.Н. Медведев, Н.А. Тихонов, Т. А. и др.]. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с.
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5. Бир топтун, жамааттын эмгеги:
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия
(2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год [Текст]: тез. докл. / Гос. Эрмитаж. –
СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 61 с.
6. Көп томдуу басылмалар:
Айтматов, Ч. Т. Чыгармаларынын жыйнагы [Текст]: 8 т. / Ч. Т. Айтматов; [баш сөзү,
тексттерин түзгөн, коммент. А. Акматалиев]. – 2- бас. – Б.: Бийиктик, 2009. – Т. 7: Диалог. - 528 б.;
Т. 8: Макалалар, маектер. – 600 б.
7. Стандарттар:
ГОСТ 17.4.3.01- 2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
Взамен ГОСТ 17.4.3.01-83 [Текст]. – Дата введ.: 01.03.2019. - Приказ ЦСМ №71-СТ от
31.12.2018. Б.: 2019.
8. Диссертациялар:
Абдынасыров, У. Т. Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг Кыргызской
Республики [Текст]: дис. … д-ра экон. наук: 08. 00. 05/ У. Т. Абдынасыров. – Бишкек, 2009. – 280 с.
9. Диссертациянын авторефераттары:
Супатаева, Ж. Э. Уголовная ответственность за нарушения порядка законного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08/ Ж. Э. Супатаева. – Бишкек, 2010. – 25 с.
10. Документтердин бөлүктөрү. Китептен же башка бир жолку басылмадан, сериялык
басылмадан маалымат:
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] / Г.
С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. – Воронеж, 2001. – С. 101 – 106.
Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст]: повесть/ Н. А. Казаков // На боевом посту. – 2000. № 9. – С. 64 – 76; № 10. – С. 58 – 71.
11. Архив материалдары:
Циркуляр облполитпросвета Киргизской АССР всем окрполитпросветам по организации работы
передвижных библиотек [Текст]. Центр гос. арх. Кирг. ССР, ф. 688, оп. I, д. II, л. 269.
12. Ченемдик – укуктук актылар:
О дне Курман айт [Текст]: Постановление Правительства Кырг. Респ. от 24 янв. 2004 г. № 32 //
Норматив. акты Кырг. Респ. – 2004. - № 4. – С. 14.
13. Патенттер:
Пат. 2187888 Российская федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство [Текст] / В.И.Чугаева; Воронеж, НИИ связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл.
20. 08. 02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил.
14. Электрондук ресурстар:
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элекстронный ресурс]. –
М.: Большая Рос. энцикл., 1996. – Режим доступа: www.encyclopedia.ru
1. Тапшырма. Эмне себептен пайдаланылган адабияттардын, материалдын
жазылышында атайын стандарт менен бекитилген тартипти сактоо талап кылынат?
Пикириӊизди мисалдар менен далилдеӊиз.
2. Тапшырма. «Стандарт» деген термин кандай маанилерде колдонулат, бул
тууралуу жеке оюӊузду кыскача эссе түрүндө жазыӊыз.
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3. Тапшырма. Интернет сайттарынан ар башка тилдердеги библиографиялык
маалыматтарды белгилеп, аларды жазууда кандай тартип колдонуларын иликтеп карап
чыгыӊыз, өз тыянагыӊыз тууралуу билдириӊиз. Ар бир илимий басылманын өзүнүн
адабияттарды жазуу тартиптери болушу мүмкүнбү?
4. Төмөндө берилген эмгектерди көрсөтүлгөн тартиптерге ылайык жазыӊыз:
1) Бернштам А. Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и
Кыргызстана. Бишкек, 1997.- Т. I; 1998. - Т. II.
2) Бактыбаев Ү. Кыргыз тилиндеги этиштердин жалпы бѳтѳнчѳлүгү жѳнүндѳ.
«Кызыл Кыргызстан», Фрунзе ш., 1938, 26-декабрь, №295; 30-декабрь, № 299;
31-декабрь, №360. (Латын тамгасында).
3) Ахматов Т.К., Мукамбаев Ж. Азыркы кыргыз тили (жож үчүн окуу китеби).
Фрунзе, 1978. 218 бет.
4) Эгембердиев, Р. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин семантикасы жана
лексикографияланышы. Филология илимдеринин докторунун авторефераты,
10.02.01, Бишкек, 2012. 47 бет.
5) Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология, учебное пособие по киргизскому
языку для студентов филологических факультетов вузов. Фрунзе,
Киргизгосучпедгиз, 1959. 248 стр.
6) Шабданов А., Батманов И.А. Кыргыз тилинин элементардык грамматикасы,
(жогорку мектептерде жана курстарда окуган орустарга окуу китеби). ФрунзеТашкент, Кырмамбас, 1933. 112 бет.
7) К.К.Юдахин Киргизско-русский словарь. 2 тома. Фрунзе, 1985. Интернет: elsozduk.kg.
❖

«ИЙГИЛИК КАНТИП ЖАРАЛАТ?»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Суроолорго жооп бериӊиз.
a) Алдыга коюлган максатты ишке ашыруунун кандай жолдорун билесиз?
б) Даанышман деген сѳздү кандай түшүнѳсүз?
в) Оптимисттик маанайда жүрүү- жашоо образына кѳз карандыбы?
г) Сиздин турмушуӊуздагы мыкты устат деп кимди айта аласыз?
д) Турмуш жолундагы тоскоолдуктар адамды чыйралтабы же тескерисинче
мѳгдүрѳтөбү?
2. Тѳмѳндѳ берилген сүйлѳмдѳрдү маанисине карата толуктаӊыз.
• Кѳздѳгѳн максатка жетүү үчүн - …
• Кетирген каталардан сабак алуу - …
• Ичиӊдеги «Менди» ойготуш үчүн - …
• Коркууну, кыйынчылыкты жеӊүү үчүн - …
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3. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап, алар менен сүйлөм
түзүӊүз.
Сыяктуу, иликтѳѳ, натыйжада, кыял, багыт, санаалаш, белгилүү, кеменгер,
суктануу, тоскоолдук.

Мээнин күчүн толук кандуу колдонуу, эс тутумду арттыруу багытындагы
ондогон китептин автору – Т.Бюзан жана шахмат, мээ спорту боюнча дасыккан адис
Р.Кин «Чыгаан адамдар катардагы адамдардан эмнеси менен
айырмаланат?»,
«Алардын кандай ѳзгѳчѳлүктѳрү бар?», «Дегеле ийгиликтин ѳзүн үйрѳнүүгѳ болобу?»
деген сыяктууу суроолорго жооп алуу максатында, буга чейин жашап, адамзаттын
жашоосунун ар тараптуу жакшырышына ѳз салымын кошкон жүздѳгѳн чыгаан
адамдардын ѳмүр жолун, жашаган иштерин дыкат иликтѳѳгѳ алышкан. Натыйжада,
(Бюзандын Кеменгерлик китеби») аттуу баалуу эмгек жаратышкан. Иликтѳѳлѳргѳ
ылайык, каармандар каякта жашап, кандай кесиптин түрү менен алектенбесин, дээрлик
кѳпчүлүгүнѳ тиешелүү окшоштуктардын болгондугу аныкталган.
ИЙГИЛИК ЭЭЛЕРИНЕ ТИЕШЕЛҮҮ 20 НЕГИЗГИ САПАТ
ТѲМѲНКҮЛѲР:
1. МАКСАТТУУЛУК. Ийгиликтин башатында ачык, так максат турат. Алдыга
коюлган максат канчалык ачык, так болсо, анын турмушка ашыруу мүмкүнчүлүгү
ошончолук жогору. Ѳрнѳк катары бокс ѳнѳрүн эң жогорку денгээлде ѳздѳштүргѳн
дүйнѳнүн бир канча жолку чемпиону Мухаммед Алини алсак болот. Али ар дайым
атаандашын жеңүүнү максат кылган. Кимдир бирѳѳ менен беттешүүгѳ чыгардан сегиз
ай мурун мелдеште атаандашынын кандай шарттарда жеңиле тургандыгын ѳтѳ таамай
айтып берүүгѳ жѳндѳмдүү болгон. Анын бул божомолдору коркутуучу мүнѳздѳ так
жана таамай айтылган. Айрым ѳзүнѳ ишенбеген мушкерлер, Мухаммед Алинин
ишениминин күчүнѳн улам, таймашууга чейин эле психологиялык чабуулдун
туткунунда калышкан.
2. КААЛООНУН КҮЧҮ. Майкл Фарадейдин физика илимдерин үйрѳнүү, электр
тармагында ачылыш жасоо үчүн бардыгына кайыл болушу. Ал Англиядагы
окумуштуулардын лабораториясына приборлорду жуугуч болуп ѳз каалоосу менен
ишке орношкон да, ар кыл жолдор менен ѳз тармагында билим алган. Кедей үйбүлѳдѳн чыккандыгы үчүн, ошол мезгилдерде жогорку билим алуусу мүмкүн эмес эле.
Натыйжада, ал электр тармагында эң маанилүү ачылыш жасаган.
3. ИШЕНИМ (жасай алам, ийгилик жарата алам деген ишеним). Максат койгон
соң ага жете тургандыгына терең ишенишкен.
4. ѲЗҮН МАКСАТКА ЫЛАЙЫК ЖАШООГО АТОО.
Тигил же бул нерсеге аттангандык – максаттын так аныкталышы арзуунун бекемдиги
жана ишеним менен тыгыз байланышта. Мындай адамды тоскоолдуктар токтото
албайт. Тескерисинче, улам чыйралтып, кѳздѳгѳн максатына жакындатат.
5. ПЛАНДОО (максатка кеткен жолдун картасын чийүү). Башкы максатка жетүү
үчүн жакынкы, ортоӊку жана кийинки жасала турган иштер так пландалып,
ишмердүүлүк планы иштелип чыгат.
6. ТУРУКТУУЛУК (кыйынчылыктарга каршы туруктуу болуу). Т.Эдисон
туруктуулуктун таң калтырган ѳрнѳгүн кѳрсѳткѳн. Электр жарыгын ачуу үчүн
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миңдеген тажрыйбаларды жасаган, айланадагылар анын бул иштин ѳтѳѳсүнѳ чыга
тургандыгынан күмѳн санашып, ал тургай, акылынан ажырады деген тыянакты да
алдын ала чыгарып ийишкен. Бирок, Томас: «Ушунча кѳп тажрыйбаны башыман
ѳткѳздүм, электр жарыгынын кандай шартта жанбай тургандыгына ылайык миңдеген
тажрыйбаларга эгедермин. Демек, бул ачылышка эң жакын болгон менмин», - деп жооп
берген. Экинчи мисал, М. Тинслей шашки боюнча 50 жыл бою АКШнын чемпиону
болгон.
7. КЕТИРИЛГЕН КАТАЛАРДАН САБАК АЛУУ. Улуу адамдар да катардагы
адамдар сымал жолсуздукка учурап, ката кетиришет. Бирок, алар кетирген каталарынан
сабак алышат. Каталарды трамплин сымал колдонушат. Айрымдар каталарды улуу
устаттар деп аташат, ѳзүң кетирген каталар ѳтѳ оор залакаларын тийгизиши мүмкүн,
ошондуктан, башкалардын каталарынан сабак ала билгендик чыныгы акылмандыкка
жатат.
8. ЖОГОРКУ МААЛЫМДУУЛУК (кесиптик - техникалык билим). Леонардо да
Винчинин эң негизги ѳзгѳчѳлүктѳрүнүн бири чексиз кызыгуусу, дайыма изденүүсү
болгон. Ал кайсы жашта жана кандай мезгилде болбосун, жаңы нерселерди кабыл
алууга, ѳздѳштүрүүгѳ ынтызар болгон.
9. ЗЭЭНДҮҮЛҮК. Коомчулукта жалпы жолунан окуганды, жазганды билгендер
сапаттуу деп кабылданат. Моцарт, А.Македонский, Б.Гейтс сыяктуу атактуулар
ѳздѳрүнѳ үңүлүп, ичиндеги «Менин» ойготушкан. Ѳздѳрүнүн үстүнѳн иштѳѳ менен ѳз
багытында чебер усталыкка жетишишкен.
10. КЫЯЛ КҮЧҮ. Акылмандарда кыял күчү ѳтѳ ѳнүккѳн. Алар максаттарына
ылайык жасала турган иштерди алдын ала кѳрѳ алышат. Кыял күчү менен саякатка
чыгып, ишти бышырышат (муну келечекке багытталган кыял деп түшүнсѳ болот).
11. ПОЗИТИВДҮҮ ОЙЛОНУУ. Таасирдүү адамдар кѳпчүлүк убакта
оптимисттик маанайда жүрүшѳт. Жашоо образы, ишмердүүлүгү позитивдүү мүнѳздѳ.
Башкаларга жардам берүүгѳ ынтызар.
12. ѲЗҮНѲ КЕҢЕШТЕРДИ БЕРҮҮ (күчтѳндүрүүчү ички сүйлѳшүүлѳр).
Кааласак да, каалабасак да, ар кимибиз ѳзүбүз менен дайыма сүйлѳшѳбүз. (Алган
багытына, кѳздѳгѳн максатына ылайык жигердүү, оптимисттик маанайдагы ички
сүйлѳшүүлѳр.)
Психологдордун аныктоосуна ылайык, катардагы адамдардын ѳзү менен ѳзүнүн
сүйлѳшүүлѳрү 90 пайызга чейин терс мүнѳздѳ болот. Алар – «Мен жѳндѳмсүзмүн»,
«Муну эч качан жасай албайм» деген сыяктуу ойлордун туткуну. Ал эми кеменгер
адамдарда болсо, ички сүйлѳшүүлѳрдүн 90 пайызы позитивдүү мүнѳздѳ. Сырттан
караганда, алар ѳздѳрүн машыктырып аткандай сезилет.
13. СЕЗИМ. Кеменгерлердин бул сапаты да терең ѳнүккѳн. Кѳздѳгѳн багытында
майнап чыга тургандыгын алдын ала туя билишет. Сезимдин курчтугу, сезимталдуулук
ар бир адамга табият тарабынан тартууланат. Бирок, ага жеткиликтүү маани
бербегендиктен, мокойт.
14. ЖАКЫН САНААЛАШТАР ТОБУ. «Адам баласы Адам баласы менен адам»
демекчи, кеменгерлер башкалардан таптакыр айырмаланган, ѳзгѳчѳ жаралган
жандыктар эмес. Алар, тескерисинче, мезгилдин мыкты устаттарынан сабак алат.
Пикирлештер, санаалаштар, замандаштар менен ийгиликтүү кызматташа билишет.
138

15. ѲРНѲК АДАМДАР. Улуу адамдар – ѳзүнѳ чейинки даанышмандардан ѳрнѳк
алгандар. Алар улуулукка, мыкты учкул ойго, чыгармачылыкка, татыктуу
ишмердүүлүккѳ суктанышат. Аларды идеал тутушат.
16. ЧЫНЧЫЛДЫК (ѳзүнѳ жана башкаларга карата). Чынчылдык – сиздин
жолуңузду жарык кылган чырак.
17. ТАЙМАНБАСТЫК. Улуу адамдар чындыкка тике карайт. Коркууну жеңип,
кыйынчылыктар менен беттеше алышат.
18. ЖАРАТУУЧУЛУК, ИЙКЕМДҮҮЛҮК. Пикир жаратуу – күндѳлүк окуяларга
башкача кѳз караш менен кароо, кѳйгѳйлѳрдү ар кыл ыкмалар менен чечүү,
жѳндѳмдүүлүктѳрдү арттыруу. Ачык, ыкчам, кызыкдар жана изденген мээге ээлик
кылуу.
19. ѲЗ ИШИНЕ БЕРИЛГЕНДИК. Кеменгерлердин жасаганы менен айткандары
бири-бирине шайкеш келет. Алардын дээрлик кѳпчүлүгү улуу ачылыш жасайын деген
максатта эмес, ишине жан дили менен берилгендиктен, ѳз тармагынын чебер адиси
болушкан.
20. КУБАТТУУЛУК (физикалык, сезимталдык, жыныстык). Изилдѳѳчүлѳр
кеменгерлердин кубаттуу болгондугун айтышат. Жогорудагы 19 сапатка ээ болгон
адамдардын ар тараптан кубаттуу, жигердүү болушун табигый мыйзам ченемдүүлүк
катары карашат.
Ийгиликти куш сымал кармап албастан, системалуу, багыттуу аракеттин
натыйжасында ага жетсе боло тургандыгын адам баласынын карт тарыхы кѳп ирет
далилдеди.
(Интернет маалыматтарынын негизинде).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Жогорудагы тексттин бѳлүнүшүнүн аталыштарын тексттин композициясына
ылайык аныктаӊыз.
2. 1-10-го чейинки бѳлүнүштѳрдү бириктирип, ѳзүӊүздүн ой- пикириӊизге ылайык
микротексттерди түзүӊүз.
3. 11-20-га чейинки бѳлүнүштѳргѳ ѳз алдыӊызча талдоо жүргүзүп, тема коюп, эссе
жазыӊыз.
4. Текстте берилген 20 сапаттын ар бирин сыпаттап кѳрсѳткѳн таблица түзүӊүз.
5. Жогорудагы 20 сапаттын ээси деп эсептеген, жашооӊузда үлгү болгон инсандар
тууралуу айтып бериӊиз.
❖
САБАТТУУЛУКТУН ТҮРЛӨРҮ
Азыркы учурда сабаттуулуктун: санариптик, маданияттык, компьютердик,
мультимедиялык, академиялык, сынчыл, оперативдик, маалыматтык, жаӊы
компьютердик-коммуникациялык сыяктуу түрлөрү ажыратылып көрсөтүлөт.
1978- жылы ЮНЕСКОнун Генералдык ассамблеясынын катышуучулары
төмөнкүдөй аныктама менен макул болушкан: «Функциялык сабаттуу адам деп, өз
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тобунун жана жамаатынын эффективдүү жашоо өткөрүп, функциялоосунда
сабаттуулук зарыл болгон ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүнө катыша алган адам
эсептелет. Муну менен бирге ал ишмердүүлүктүн түрлөрү адамдын өз өнүгүүсү жана
жамааттын өнүгүүсү үчүн окуу, жазуу, эсеп менен пайдаланууну улантууга
мүмкүнчүлүк берет». Бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келген бул аныктама, өз ичине
негизги бир концептуалдык өзөктү камтыйт: сабаттуулук негизги үч компетенциянын
биримдиги: окуу, жазуу жана эсеп аркылуу аныкталат.
Сөз жаӊы сабаттуулук жөнүндө жүрүп жатат – дүйнөлүк экономиканын
индустриалдыктан маалыматтыкка өтүшүнөн улам, маалыматтык технологиялар
кылымында талап пайда болгон адамдын сабаттуулугу тууралуу. Батыш
окумуштуулары, М.Варшавер, Дж.Камминс, К.Браунд, Д.Сейерс ж.б. сабаттуулук деп
эки категориянын шайкештигин аныкташкан: академиялык сабаттуулук жана
санариптик сабаттуулук. Бирок, академиялык сабаттуулукту алар биринчи орунга
коюшат. Санариптик сабаттуулукка төрт аспект кирет:
1) компьютердик сабаттуулук – компьютер менен иштегенди билүү;
2) маалыматтык сабаттуулук - санариптик маалыматты табуу, аны түшүнүү,
уюштуруу жана архивдештирүүнү билүү.
3) Мультимедиялык сабаттуулук – санариптик ресурстарды (тексттик, көрсөтмө,
аудио жана видео) колдонуу менен материал түзүүнү билүү.
4) Компьютердик- коммуникациялык сабаттуулук (тагыраак айтканда, компьютер
аркылуу коммуникация) – оозеки жана жазуу түрүндө онлайн
коммуникациясына жөндөмдүүлүгү (электрондук почта, чаттар, блогдор,
видеоконференциялар, ж.б.)
Б. Гриндин аныктамасы боюнча академиялык сабаттуулук үч аспектини камтыйт:
1) Оперативдүү сабаттуулук – тил (өзгөчө жазуу) компетенттүүлүгү.
2) Маданият сабаттуулугу – дискурсту же маданиятты түшүнүү: спецификалык
адамдардын тобунун же предметтердин (мисалы: жазуу тексттин автору эмне жөнүндө
сөз кылып жаткандыгын түшүнө билүү) тилинде коммуникацияны ишке ашырууну
билүү.
3) Сынчыл сабаттуулук – билим кандай түзүлөрүн жана аны кандайча
трансформациялоону түшүнө билүүсү (мисалы, жазуу түрүндөгү тексттин автору –
газета, илимий макалада ж.б. эмне жөнүндө сөз кылып жаткандыгын түшүнө билүү.
❖
«МАХАБАТ ЖАНА... ХИМИЯ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүӊүз, алардын маанисине макул, же
макул эместигиӊизди аргументтеп билдириӊиз. Алардын бирин тандап, 2 - 3 мүнөттүк
оозеки текст – спич, монолог даярдаӊыз.
а) Сулуу – сулуу эмес, сүйгөн сулуу.
б) Махабат – от сымал, отун салбаса, өчүп калат.
в) Сүйөм деп көп айткан, сүйүп жарытпайт.
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2. Текстте берилген айрым терминдердин маанилерин түшүндүрүп берүүгө аракет
кылып көрүӊүз. Алар дагы кайсы илимдерде колдонулат?
Амфетамин, эйфория, мания, прагма, эволюция, морфий, эндорфин,
антропология.
3. Берилген сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзүӊүз.
Тил табышуу, түбөлүк сүйүү, олуттуу маселе, химиялык заттар, сүйүү сезими,
илимий көз караш, романтикалык сезим.
❖
Махабат – бул адамзатка гана берилген өзгөчө сезим, ал адамды инсан катары
рухий жактан мүнөздөө менен анын жашоосуна терең мазмун, маани берет. «Махабат –
бул жашоонун поэзиясы жана күнү» - деп айткан немис акыны Иоганн Вольфганг Гёте.
Байыркы гректер сүйүү (махабат) мамилелерин сезимдердин ар кандай түрлөрү
менен түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Алар эротикалык сүйүүнүн алты түрүн бөлүп
көрсөтүшкөн: 1) эрос – физикалык сүйүү; 2) сторге – сүйүү–достук, жубайлардын,
туугандардын сезими; 3) людус – сүйүү–оюн, ашык болуу; 4) прагма - пайда издеген
сүйүү, эсеп; 5) мания – көз каранды сүйүү, сүйүү – оору; 6) агапе – өзүнө пайда
издебеген сүйүү, адам өзүн курмандык кылуучу сүйүү.
Окумуштуулар аз убакыт мурда эле махабат эмне экендиги тууралуу түбөлүк
талашка катышпай, бул талашты болбогон бир олуттуу эмес иш катары санашчу.
Акыркы жылдары алардын мамилеси өзгөрүп, бул маселе менен алектене башташты.
Окумуштуулар тарабынан жүргүзүлгөн терең изилдөөлөр романтикалуу сүйүү бар
экендигин жана анын негизин эволюция, биология жана... химия түзөөрүн көрсөттү.
Кээ бир окумуштуулар романтикалуу сүйүү төрт миллионго жакын жыл мурда
Африкада жаралган деп эсептешет. Ошондо биздин ата-бабалар эки аягында басууну
үйрөнүп, өздөрүнүн шериктерине (партнёр) карап, баа берүүгө мүмкүнчүлүк
алышыптыр. Сырт келбет да адамдардын мамилелеринде чоң роль ойной баштаган.
Илимпоздордун пикири боюнча, көпчүлүк адамдар сүйүү түбөлүк деп
эсептегени менен, табигат башкача ойлойт: ашыктык (сүйүү) биргелешип жашоонун
төртүнчү жылы жок болот экен. Муну ажырашуулардын статистикасы далилдейт
дешет. Алтымыш эки элдин маданияты менен салтын изилдеп үйрөнгөн америкалык
окумуштуу-антрополог Хелен Фишердин айтуусу боюнча, көпчүлүк элдерде төрт
жылга жакын чогуу жашаган жубайлар ажырашат экен. Экинчи баланын төрөлүшү үйбүлөнү узагыраак убакка сактап калууга жардам берет. Эгер, мисалга, биринчи баладан
үч жылдан кийин экинчи бала төрөлсө, эреже катары, үй-бүлө дагы төрт жылга жакын
бирге өмүр сүрөт.
Ашык болгон адамдар көпчүлүк учурда сүйүүгө мас болгонун, эйфория
абалында экенин айтышат. Алар жаңылышкан жок: алардын организми эйфория
абалына алып келүүчү заттарга жык толгон. Ашык болгон адамдын мээси табигый
амфетамин болуп эсептелген химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Бирок бара-бара
организм амфетаминдерге көнө баштайт да, сүйүү сезимин сактап калуу үчүн ал
заттардан көбүрөөк керек боло баштайт. Эки-үч жылдан кийин организм анчалык көп
амфетамин чыгара албай, анан сүйүү жок болот.
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Кээ бир учурда романтикалык сезимдер бирге жашоонун биринчи жылдарынан
кийин да сакталып калат. Окумуштуулар бул башка химиялык заттар менен
байланышкан деп айтышат. Жубайынын дайыма жанында болушу мээнин эндорфин
бөлүп чыгарышын күчөтөт. Ал зат морфийге окшош, адамга коопсуздук, бейпилдик
сезимдерин берет. Табигаттын буйругу боюнча, биз кайсы бир конкреттүү адамга ашык
болобуз. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, ар бир адамдын кичине кезинен эле
«сүйүү картасы» бар. Адам ага өзүнө жаккандын баарын: көздөр, үн, жылмаюу,
кийингени ж.б. тууралуу маалыматтын баарын жаза берет да, жолуккан адамдарды
өзүнүн «картасындагы» идеалы менен салыштырат. Ошондуктан көпчүлүк учурда
кыздар үчүн атасы идеал болуп калса, уулдар үчүн апасы идеал болушу мүмкүн. Биз
үчүн баалуу болуп эсептелген негизги сапаттар туура келсе, мээ амфетамин бөлүп
чыгара баштап, адам ашык болот.
Албетте, бул сүйүүгө болгон илимий көз караш. Бирок адамдар мындай көз
караш менен макул болушабы, белгисиз. Көп адамдар үчүн сүйүү (махабат)
романтикалык сезим болуп кала берет. Алардын ою боюнча, сүйүү эч качан өз
сырларын толук ачып бербейт. Ошентип, «Сүйүү деген эмне?» - аттуу түбөлүк талаш
уланып келет...
(М.Гандын чыгармасы боюнча. Интернет маалыматтары).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз: баяндоо, сүрөттөө, акыл
калчоо.
2. Текстти окуп, кандай таасир алганыңыз тууралуу айтып бериңиз.
3. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
а) Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча…
б) Ажырашуунун себептери…
в) Идеалдуу түгөй табуу…
г) «Сүйүү картасы» …
4. Тексттен үч сүйлөмдү тандап, аларды «белгилүү маалымат» (тема), «жаӊы
маалымат» (рема) бөлүктөрүнө ажыратыӊыз. Жыйынтыгын түшүндүрүп бериӊиз.
5. Окумуштуулардын айткандарына ой жүгүртүп, пикириӊизди билдириӊиз.
Тексттен алынган тезистер

Төгүндөө же колдоо үчүн
далилдер

1. Махабат – бул адамзатка гана берилген
өзгөчө сезим, ал адамды инсан катары рухий
жактан мүнөздөө менен анын жашоосуна терең
мазмун, маани берет.
2. Көпчүлүк элдерде төрт жылга жакын чогуу
жашаган жубайлар ажырашат. Экинчи баланын
төрөлүшү үй-бүлөнү узагыраак убакка сактап
калууга жардам берет.
3. Ашык болгон адамдын мээси табигый
амфетамин болуп эсептелген химиялык заттарды
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бөлүп чыгарат. Эки-үч жылдан кийин организм
анчалык көп амфетамин чыгара албай, анан сүйүү
жок болот.
4. Романтикалык сезимдердин жашоонун
акырына чейин сакталып калышы башка химиялык
заттар менен байланышкан. Жубайынын дайыма
жанында болушу мээнин эндорфин бөлүп
чыгарышын күчөтөт. Ал зат морфийге окшош,
адамга коопсуздук, бейпилдик сезимдерин берет.
5. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, ар бир
адамдын кичине кезинен эле «сүйүү картасы» бар.
Биз үчүн баалуу болуп эсептелген негизги
сапаттар туура келсе, мээ амфетамин бөлүп чыгара
баштап, адам ашык болот.
6. Сүйүү эч качан адамдарга өз сырларын
толук ачып бербейт.
6. Кыргыз адабиятында берилген чыныгы сүйүүнү даӊазалаган кайсы чыгармаларды
билесиз? Каармандары тууралуу айтып бериӊиз
7. Байыркы гректердин ажырымдоолорунун негизинде кыргыз адабиятында
чагылдырылган сүйүүнүн түрлөрүн аныктап, анализдеӊиз.
❖

АКАДЕМИЯЛЫК САБАТТУУЛУКТУН ДЕӉГЭЭЛДЕРИ
Академиялык сабаттуулукту текшерүү үчүн логикалык, критикалык, же сын жана
аналитикалык ой жүгүртүү деӊгээлин аныктоо зарыл. Бул жаатта И.Б.Короткинанын
академиялык
жазуу
боюнча
китебинде
(Короткина
2018;
https://www.msses.ru/about/teachers/1174/)
келтирилген
Түштүк
Африка
Республикасында (ЮАР) иштелип чыккан, англис жана африкаанс тилдеринде
тапшыруу мүмкүнчүлүгү менен өткөрүлүүчү тест (TALL) мисал боло алат. Тестте
төмөнкүдөй көндүмдөр текшерилет:
1) академиялык (жалпы илимий) лексиканы билүү;
2) метафораларды түшүнүү;
3) тексттин курамынын бөлүктөрүн жана алардын арасындагы байланыштарын
түшүнүү;
4) тексттин жана тилдин ар кандай типтерин түшүнүү (илимий сыпаттамалар,
нускамалар, таблицалар, далилдер, ж.б.);
5) графикалык маалыматты интерпретациялап – жорумдай билүү жана
диаграммаларды түшүнүү;
6) негизги идеяны экинчи даражадагы деталдардан, себепти анын натыйжасынан,
фактыны пикирден айырмалай билүү;
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7) жөнөкөй эсептөөнү калькулятордун жардамысыз аткаруунун ылдамдыгы;
8) суроолорду классификациялай билүү жана аларды салыштыра алуу;
9) маалыматтын негизинде жыйынтык чыгара билүү жана аларды башка
кырдаалдарга тиешелүү колдоно билүү;
10) проблемаларды тактап-атай билүү, ага далил келтирүү жана аны тастыктоочу
фактылык материалдарды көрсөтө билүү;
11) түшүнүлгөн материалдын маанисин жалпы жана жогорку деӊгээлде баалай
билүү.
Бул текшерилүүчү көндүмдөрдүн ар бириндеги негизги, же түйүндүү сөздөр
академиялык сабаттуулуктун мазмунун окуй жана жаза билүүнүн, ошондой эле
математиканын деӊгээлинде ойлой билүү жана ойду тастыктап билдире алуу
жөндөмдүүлүгү катары ачып бере алат.
1. Тапшырма. Өзүӊүздүн академиялык сабаттуулугуӊузду төмөнкү таблица
боюнча жогоруда берилген маалыматтын негизинде болжолдуу түрдө аныктоого
аракет кылыӊыз:
№
Көндүмдөр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Жыйынтык упай
1)
2)
3)
4)

Баалоо: 0дөн 10го чейин упай берилет

1 – 30: академиялык сабаттуулук калыптануу процессинде.
30 – 60: академиялык сабаттуулуктун негизи пайда болууда.
60 – 90: академиялык сабаттуулуктун негизи бар, бирок толук калыптанган эмес.
90 – 110 чейин: академиялык сабаттуулуктун бекем негизине ээ.

2. Тапшырма. Академиялык сабаттуулуктун жалпы, кеӊ маанидеги сабаттуулуктан
айырмасы кандай, тактап айтып бериӊиз. Эки түрдөгү сабаттуулуктун катышын
аныктаӊыз.
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❖
«КЕМЧИЛИГИБИЗДИ САЛТТАН ИЗДЕБЕЙЛИ»
(макаладан үзүндү)
I.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Берилген сѳздѳрдүн маанилештерин (синонимдерин) таап сүйлѳм түзүңүз:
Даңаза, бейжай, чыккынчы, турмуш, ала качуу, байыркы, терс жорук.
2. Тексттен алынган фразеологизмдердин маанисин түшүндүрүп, аларды
катыштырып өз сүйлѳмдөрүӊүздү түзүңүз:
Капкалуу шаар, шагын сындыруу, назарын суутпоо, турмуш куруу, отко – сууга
жумшап бышыруу.
3. Берилген макалдардын маанисин түшүндүрүңүз:
• Кызы бардын назы бар.
• Кыздын кырк чачы улуу.
• Кыз – конок.
• Кыздуу – кыраң ашат.
• Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер.
❖
Кыргыз санжырасында жана фольклорунда кыз ала качуу кездешпейт. Туура,
кудалашкан жигитке эмес, сүйгөнүнө качып чыккан турмуштук окуялар кыргыз элдик
адабиятында, поэмаларында, жомокторунда кездешет. Балким ошого кызыккан башка
бир адам аны кайсы бир жерден таап чыгаар, бирок да кыз ала качууну даңазаламак
тургай, аны турмуштук окуя катары сүрөттөгөн эпизодду мен кыргыз элдик
чыгармаларынан кездештиргеним жок. Буга да шүгүр. Тескерисинче, кызды ала качуу
капкалуу шаар бузганга тете оор кылмыш катары жазаланган. Бир гана ошону жасаган
адам эмес, бүтүндөй уруу айыпка жыйылган. Кыргыз элинин кадимки укуктук
ченемдерине, көндүм адаттарына ылайык, эгер кудалашкан кызды эркинен тыш
уурдоо, үзөӊгүлөшүнүн сөөгүн бейжай таштап кетүү, калп айтуу кылмыш болуп
эсептелген. Болгондо да элге чыккынчылык, саткындык сыяктуу оор кылмыштардын
катарына кирген жана катуу айыпталып, кулагы кесилип, киши катарынан чыгарылган.
Кылмышкердин бели сындырылып өлтүрүлгөн, жакындарынын намысына доо
кеткидей, эл унутпагыдай жазаланган. Кыргыз баласы саткындарга жана
чыккынчыларга жебе же кылыч да ыраа көргөн эмес. Кыргыз эли эркек баланы откосууга жумшап бышырган, бирок шагын сындырган эмес, назарын суутпаган. Минген
атын башка чаппаган, жерге-сууга түкүрбөгөн. Кыз балага сый, аяр мамиле жасалган,
ага кырк жерден тыюу салып (Дж. Фрэзер айткандай, маданият ири алдыда табу,
тыюу), аруу бойдон турмушка берген. Кыз күйөөгө чыккандан кийин да төркүлөп
келгенде төргө отургузулган. Жогоруда айткандай, байыркы жана орто кылымдарга
таандык жазма булактарда кыз ала качуу тууралуу маалымат жок. Борбор Азия үчүн
айыгыша кармашып келген Англия, Германия, Түркия, ушул аймакты алардан озунуп
ээлеп
алган
Орус
империясынын
саякатчыларынын,
окумуштууларынын,
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дипломаттарынын, чалгынчыларынын, аткаминерлеринин жана аскер адамдарынын
XVII-XIX кылымдардагы докладдарында, отчетторунда, баяндарында кыз ала качуу
тууралуу баяндалбайт, мүнөздүү көрүнүш катары эскерилбейт. Алгачкы маалымат XX
кылымдын орто ченинде кездеше баштайт. Демек бул жорук пайда болгон советтик
аномалия деп эсептөөгө болот. Ата-бабабыз билбеген бул терс жорук акырындап
жугуп, айрымдардын турмуш куруу ыкмасына айланды. Эми кутула албай убара болуп,
эл аралык коомчулукка кеп болуудабыз…
(А. Кулматов. www: azattyk.kg).
II.

Тексттен кийинки тапшырмалар.

1. Тексттин ички түзүлүшүн аныктоочу принциптер сакталганбы, аларды сактоого
автор кандай ыкмалар менен аракет кылган? Тексттен мисал келтириӊиз.
2. Тексттин идеясын топто талкуулаӊыздар. Колдоо жана четке кагуу маанисинде
таблицада берилген болжолдуу пикирлердин бирин тандап, ага далил, аргумент
келтириӊиздер.
«Кээ бир адамдар бул «Менин пикирим боюнча, «Менимче, биздин коом
көрүнүштү «салт» деп бул терс көрүнүш, салт демократиялык болгондон
эсептешет,
анткени, эмес, адат, анткени…», кийин, бардык иштерге
менин оюмча...», ж.б.
ж.б.
эркиндик
берилиши
керек», ж.б.
3. Тексттин мазмунуна карата өз темаӊызды ойлоп табыңыз. Эмне себептен бул
аталышты ылайык көрдүӊүз, далил келтириӊиз.
4. Текстти мазмунуна карата абзацтарга бѳлүп чыгыңыз. Абзацтарды
микротемаларга ажыратыӊыз.
5. Сүйлѳмдѳрдү толуктаңыз:
а) Кыргыз элдик оозеки чыгармаларында ... кездешпейт .
б) Кызды ала качуу ... жазаланган .
в) Кыргыз элинин кадимки укуктук ... кылмыш болуп эсептелген .
г) Кыз күйѳѳгѳ чыккандан кийин да ... тѳргѳ отургузулган .
д) Ата – бабабыз билбеген бул терс жорук ... турмуш куруу ыкмасына айланды .
е) Кыз балага ... кырк жерден тыюу салган .
6. Улуттук салттар боюнча спич даярдап, айтып бериӊиз.
7. «Салттын баары жакшыбы? Же «Салт эскиреби?» деген темалардын бирин
тандап, дилбаян жазыңыз.
❖
«АДАМДЫН НАПСИ ЖѲНҮНДѲ ИКАЯ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Суроолорго жооп бериӊиз.
• «Теӊ-теӊи менен, тезек кабы менен» деген макалды кандай түшүнөсүз?
• «Атага теӊ уул, атадан кем уул» деген макалдын мааниси бүгүнкү күндө да
актуалдуубу.
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•

Биринчи көз караштан эле сүйүп калууга болобу? Сиздин буга көз
карашыӊыз кандай?
2. «Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт» деген макалдан кандай
жыйынтык чыгарса болот?
3. Омонимдердин (айтылышы окшош, маанилери башка сөздөр) маанилерин аныктап,
аларга сүйлөм түзүӊүз.
Ат (зат атооч, сын атооч, этиш), куу, таӊ, көр, көз, ой, калыӊ, кан, той, так, сыр, из,
үй, өт, түш.
4. Берилген сөздөрдүн маанилештерин (синонимдерин) аныктаӊыз.
Баатыр, илгери, адам,өлкө,сейилдеп келүү, ашык болуу, жупуну, сыйлоо, жолдош,
убакыт, шылкыйып, оймоктой, маӊыздуу, кадырына жетүү, сабырдуу.
5. Берилген сөздөрдүн карама-каршы маанидегилерин (антонимдерин) аныктаӊыз.
Алыс, жалгыз, ылдый, калыӊ, чогултуу, узатуу, эсинде калуу, босого, ашык, эски, ээн,
акырын, ыраазы.
Илгери ѳткѳн заманда бир атактуу акылман хан жашаптыр. Анын жалгыз уулу
болуптур. Ал эрезеге жетип, атагы алыска кеткен баатыр, атасын тартып акыл-эси
жетик, эл оозуна алынган, эл сыймыктанган жигит болуптур. Бирок ага ѳз жеринен бир
да кыз жакпаптыр. Хан да уулунун ишине эч качан кийлигишпей, элинин камын кѳрүп,
ѳлкѳсүнүн байлыгын арттыра берет. Ушундай адам менен куда-сѳѳк болсом деген
кѳптѳгѳн байлар, хандар кыздары менен хандын уулун тааныштырууга аракет кылып,
ар кандай той-тамашага ханды уулу менен чакыра башташат. Ханзаада мындай
аземдерден тажап, барбоого аракет кылчу. Бир күнү ал жолдоштору менен алыска аң
уулоого чыгып, сейилдеп келүүнү чечет. Бир эликти кууп келе жатып, мергенчиликтин
кызыгына кирген ханзаада жолдошторунан артта калганын эч байкабаптыр. Түш ооп,
күн ылдыйлай баштайт. Ханзааданын кууган элиги калың токойго кире качат. Аны
издеп келе жатып, ѳзү да жолунан адашып кетет. Жигит токойду аралап жол табууга
аракет кылып келе жатып, кайыңдын арасынан бир кызды кѳрүп калат. «Мындай ээн
жерде кыз жалгыз эмне кылып жүрѳт болду экен?» - деп ханзаада аябай таң калат да,
жакындап келет. Кыз кыңылдап ырдап, чѳптүн тамырын казып жаткан эле. Ханзаада
жакындап келгенде, шыбырттан чочуган кыз ордунан тура калат. Анын сулуулугун
кѳргѳн ханзаада эч нерсе сүйлѳй албай, ордунда тура берет. Эсин биринчи жыйган кыз
андан: «Сизге эмне болду? Адашып кеттиңизби?» - деп сурайт. Ханзаада ага
адашканын айтып, кыздын токойдо эмне кылып жүргѳнүнѳ таң калат. Кыз ага атасы
мурда атактуу мергенчи болгонун, ал дүйнѳдѳн кайткандан кийин апасы экѳѳ
токойдогу эски үйүндѳ жалгыз калышканын айтып берет. Токойдо эмне ѳссѳ,
ошолорду терип, дары чѳп, отун, мѳмѳ-жемиш чогултуп сатып, ошону менен күн
кѳрүшчү экен.
Кыз ханзааданы үйүнѳ ээрчитип келип, апасына болгондун баарын айтат. Алар
ханзааданын курсагын тойгузуп, жигит эс алгандан соң, жолго узатып коюшат.
Токойдон кѳргѳн перидей сулуу кыз ханзааданын эсинен кетпей, ал ошол кызга ашык
болуп калат. Кѳпкѳ ойлонуп, анан атасына айтууну чечет. Атасы дароо эле жуучуларды
даярдап, ѳзү баш болуп кыздын колун суроого токойдо жашаган кемпирге жѳнѳп
калышат. Кемпир эч нерсе сурабай, аларды аябай кадырлап тосуп, жупуну, бирок
тыкан үйүнѳ киргизип, колунда болгону менен сыйлайт. Сѳздүн жайын уккандан соң,
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кемпир ойлонуп олтуруп калат. Бир топ убактан кийин кемпир башын кѳтѳрүп, бир аз
ачууланып жооп күткѳн ханга карап мындай дейт: «Күттүргѳнүмѳ ачууланбаңыз,
ханым. Жѳнѳкѳй адамга ханга жакындашуу оңой эмес. «Хандын касабынан, оорунун
азабынан сактасын» - дейт эл. Ѳткѳндѳ уулуңузду кѳргѳм, эс-акылы жетик, сабырдуу
жигит. Кызымдын кадырына жетээр. Кызыма да уулуңуз жагып калыптыр, күндѳ жол
карайт. Бирок мен кызыма калың сурабайм. Ал ѳзү каалаган кишиге кете алат. Бир
кичинекей ѳтүнүчүм бар эле…» - деп унчукпай калат.
Хан кемпирдин сѳзүнѳ таң калып: «Калыңы болбосо да, каадасы болор. Эмне
сурасаңыз берүүгѳ кудуретим жетет, айтыңыз» - дейт. Кемпир болсо, анын каалаган
нерсесин эч ким аткара албай турганын айтат. Кемпирдин сѳзү хандын намысына
тийип, каары келе баштайт да, эмне болсо да айтуусун буюрат.
Ошондо кемпир бурчтагы сандыгынан чоңдугу оймоктой болгон кичинекей
баштыкча алып чыгып, ханга сунат:
- Ушул баштыкка баткандай алтын-күмүш салып берсеңиз эле болду.
Хан күлүп: - Болгону ушубу? – дейт. Анан ал жанындагы капчыгын алып чыгып
кемпирдин баштыгына алтын-күмүш акча сала баштайт. Баштык толбой калат. Хан
жанындагы вазирлерине айтып, алар да жандарында болгон акчаларын салышат.
Баштык дагы эле толбойт. Хан таң калып, бардыгын ак сарайына ээрчитип келет.
Казынасын аңтартып, кап-кап алтын - күмүш, жакут-берметтерди алдырып чыгат.
Баягы кичинекей баштык дагы эле толбойт. Мындай укмушту кѳрбѳгѳн хан менен
анын жанындагылар кемпирден мунун сырын чечмелеп берүүсүн ѳтүнүшѳт. Кемпир
баштыктагы байлыктын баарын тѳктүрүп, ѳзү жерден бир ууч топурак алат да,
баштыкка салат. Баштык дароо оозуна чейин толо түшѳт.
- Ханым, мунун сыры деле жок,- деп сѳзүн баштайт кемпир. – Бул баштык
адамдын кѳзүнѳн жасалган. Пенденин кѳзү дүнүйѳгѳ тоёрбу! Бул дүйнѳгѳ адам
тѳрѳлгѳндѳ: «Бүт аалам менин колумда» - деп эки муштумун түйүп, кан мыкчып түшѳт.
Ѳлгѳндѳ: «Эч нерсе алган жокмун» - деп колун жайып, шылкыйып кете берет.
Адамдын кѳзү - ѳлгѳндѳ топуракка гана тоёт окшобойбу… Ашыкча ѳлүү дүнүйѳ
кемакыл адамга акыл кошпойт, акылдуу адамга душман табат. Мен баламды эч нерсеге
алмаштыра албайм, ошондуктан калың алгым келбейт. Кааларым – эки бала бактылуу,
маңыздуу ѳмүр сүрсѳ болду.
Кемпирдин сѳзүнѳ хан бир жагынан таң калып, экинчи жагынан ыраазы болуп:
- «Энесин кѳрүп –кызын ал, эшигин кѳрүп - тѳрүнѳ ѳт» - дейт эл. Сѳзүңүзгѳ ыраазыбыз.
Балам эми бактысын тапты окшойт. Тоюн, буюрса, дүңгүрѳтүп ѳткѳрѳбүз. Сиз да
жакын кѳчүп келиңиз, баарыбызга кеңешчи болуңуз, – дептир.
(Кыргыз уламышы. Эл оозунан жазылып алынды).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Жогорудагы тексттин маалыматтуулугун аныктаӊыз.
2. Текстти канча бөлүккө ажыратуу мүмкүн? Ар бир бөлүктүн маалыматтуулугу
бирдейби?
3. Тексттин бөлүктөрү бири-бири менен кандайча байланышкан? Тилдик
каражаттарга анализ жүргүзүп көрүӊүз.
4. Берилген тексттин маанилик бүтүндүгү барбы? Аны эмнеден көрүүгө болот?
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5. Текстти абзацтарга ажыратыӊыз, негизги сүйлөмдү бөлүп көрсөтүӊүз.
Абзацтагы негизги ойду аныктаӊыз.
6. Берилген сүйлөмдөрдү маанисине карата толуктаӊыз.
а) Мергенчиликке чыккан ханзаада …
б) Бала төрөлгөндө «бүт аалам менин колумда» деп...
в) Кыздын кадырына жетүү…
г) Перидей сулуу кыздын турмушу...
д) Адамдын көзүнөн жасалган оймоктой кичинекей баштыкчанын сыры...
❖
«ГЕРНИКА»
Текстке чейинки тапшырмалар:
1.Тексттин негизги жана кошумча маалыматтары дегенди кандай түшүнѳсүз,
билгениңизди айтып бериңиз.
2. Берилген сѳздѳрдүн карама-каршы маанилерин (антонимдик жуптарын) таап,
аларды катыштырып сүйлѳм түзүңүз:
Сыпайы, маданияттуу, талкала, үлгүр, ынтызар, жаралган, кол салган,
кайдыгер, жырткыч.
3. Пикассо деген ким, билгениңизди айтып бериңиз?
4. «Тынчтыктын кѳгүчкѳнү» деген сѳздүн маанисин түшүндүрүңүз.
5. Вольтердин: «Чыныгы кайрат адамды кырсык чалганда билинет» - деген
сѳздѳрүнѳ ой жүгүртүп, топто бѳлүшүңүз.
I.

Бул окуя 1944-жылы Францияда болгон. Париж фашисттик Германия тарабынан
басып алынган эле. Дүйнѳдѳгү мамлекеттерге ѳздѳрүнүн сыпайы жана
маданияттуулугун даңазалоого умтулган фашисттер бул түбѳлүк шаарды талкалабай
сактап калууга аракет кылышкан. Тарыхчылардын айтуусуна караганда, Германиянын
кол салуусун күтпѳгѳн француздар каршылык кѳрсѳтѳ алышпаптыр. Ошол убакта
Парижде «Тынчтыктын кѳгүчкѳнү» сыяктуу дүйнѳлүк маанидеги шедеврлерди
жараткан испаниялык белгилүү сүрѳтчү Пабло Пикассо жашап – иштеп жаткан экен.
Ал дагы согуш башталганда кеткенге үлгүрбѳй калыптыр.
Кѳптѳгѳн фашист офицерлер Пикассонун устаканасына келип турушчу. Алар
даңазалуу сүрѳтчүнүн ар кыл стилдеги сүрѳттѳрүн кѳрүүгѳ ынтызарланышар эле.
Пикассо алардын ар бирине ѳзүнүн «Талкаланган Герника» аттуу сүрѳтүн кѳрсѳтүүчү.
Фашисттер тарабынан жашоочулары менен кошо жер менен жексен кылынган
Испаниядагы шаар – Герниканын трагедиясын дүйнѳдѳгү адамзат ичиркенүү менен
уккан. Пикассонун сүрѳтү фашизмдин XX кылымдагы жырткычтыгын ашкерелеген эң
мыкты иш-эмгектердин бири катары азыр да эч кимди кайдыгер калтырбайт.
Бир күнү Пикассонун устаканасына гестапонун офицери кирип калат. Устанын
кыл калеминен жаралган сүрѳттѳрдүн бардыгы менен таанышып чыгып келатып,
«Талкаланган Герниканын» жанына токтоп калат. Кѳңүл коюп карап чыккандан соң,
улуу сүрѳтчүгѳ кайрылып:
- Бул сиздин ишиңизби? – деп сурайт.
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- Жок, - дептир улуу сүрѳтчү. – Бул силердин ишиңер!
(Интернет маалыматтарынан).
II. Тексттен кийинки тапшырмалар:
1. Текстти окуп чыгып, ага ат бериӊиз, анын мазмунуна карата план түзүңүз.
2. Берилген суроолорго жооп бериңиз:
а) Бул окуя качан жана кайда болуптур?
б) Эмне себептен фашисттер Парижди талкалабай сактап калгысы келген?
в) Даңазалуу сүрѳтчүнүн шедеврлерин кѳргүсү келген фашист офицерлерине
Пикассо өзүнүн «Талкаланган Герника» аттуу сүрѳтүн кѳрсѳтүшүнүн себеби эмнеде?
г) Эмне үчүн гестапонун офицери Пикассо устанын кыл калеминен жаралган
сүрѳттѳрү менен таанышып, «Талкаланган Герникага» келгенде ѳзгѳчѳ кѳз караш
менен карашкан?
д) Пикассонун гестапо офицерине жасаган жообу боюнча кандай оюңуз бар?
3. Залкар адамдардын айткан ойлорун берилген текст менен байланыштырыңыз:
• Кырсыкта кылган кайрат-жарым жеңиш (Плавт)
• Тубаса баатыр жаралбайт, баатырды согуш жаратат (А.Т.Твардовский)
• Күрѳш - жашоонун шарты. Күрѳш бүткѳн жерде жашоо да токтойт
(В.Г.Белинский).
• Ѳлбѳй турган эмгек айтылбай туруп иштелет (Пифагор).
• Өнөрлүү – өлбөйт (кыргыз элинин макалы).
4. Тексттин маанисине карата сүйлөмдөрдү толуктаңыз:
• Тарыхчылардын айтуусунда…
• Испаниядагы шаар…
• Фашизмдин жырткычтыгын…
• Согуш башталганда …
• Таланттуу адамдар…

❖
«БАКЫТТЫ АКЧАГА САТЫП АЛА АЛБАЙСЫҢ»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар.

1. Суроолорго жооп бериңиз.
а) Сиз азыр өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби?
б) Эгер өзүңүздү бактылуу сезип жатсаңыз мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
в) Идеалдуу жашоонун образын кандай элестетесиз?
г) Материалдык байлыктын кулуна айланып калуу коркунучунан кутулуунун
жолдорун тапса болобу?
2. Сезимди билдирген сөздөрдү улантыңыз.
Кубануу, уялуу...
3. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде толуктаӊыз.
• Жан дүйнөсү бай адамдардын бактысы - ...
• Финансылык ийгиликке умтулуу,...
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• Акча бактылуу болуунун негизги фактору,...
• Бакытты сатып алууга болбойт,...
4. Текстте колдонулган сөз айкаштарынын жана сөздөрдүн маанилерин түшүндүрүп,
сүйлөм түзүӊүз.
Терең изилдөө, жашоодогу кооптонуу, терс эмоция, байлыкка умтулуу, позитивдик
маанай, колдоо көрсөтүү, ибадат кылуу, адамдык касиет, тажап кетүү, муктаждык,
коломто, деңгээл, мансап.
❖
Америкадагы Рочестер университетинин окумуштуулары адамды бактылуу
кылуучу негизги факторлорду аныктоо максатында изилдөө жүргүзүшкөн. Алар
атайын тандалып алынган 147 адамдын жашоосун бир жыл бою терең изилдөөгө
алышкан. Бир жыл ичинде, жаштардын психологиялык абалы, оң жана терс
эмоциялары, жашоо шартына ыраазы болуусу, келечек максаттары жана умтулуулары,
кыйынчылыкка кабылган учурлардагы абалы, бул жашоодогу кооптонуулары
изилденген.
Изилденгендердин арасында ийгиликке жеткен адамдар өздөрүн аябай бактылуу
сезишкен. Бирок, алардагы бул бактылуу күндөр көпкө созулган эмес. Тескерисинче,
материалдык байлыкка, финансылык ийгиликке, карьералык бийиктикке жана атак
даңкка эрте жеткендердин көпчүлүгү тез эле өзүн бактысыз сезип башташкан. Алар
көбүнчө каардануу, жини келүү, уялуу, жалгызсыроо, ишенбөөчүлүк, баш ооруу,
энергиянын жетишсиздиги сыяктуу терс эмоцияларга көп кабылышканын
изилдөөчүлөр байкашкан. Тескерисинче, руханий байлык үчүн умтулган адамдар
болсо, ар дайым позитивдик маанайда жүрүп, өзүн куунак сезип, жанындагылар менен
жакшы мамиледе болуп, стресстен алыс болоору байкалган.
Адам өзүнүн психологиялык муктаждыктарын канчалык жогорку деңгээлде
канааттандыра алса, ошончолук бактылуу болот. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар үчүн
идеалдуу жашоонун образы: бийлик, сулуулук, атак-даңктан түзүлүп калган эмеспи.
Бирок окумуштуулар бул пикирге кошулушпайт. Анткени, бул факторлор адамдын
психологиялык керектөөлөрүнө жооп бере албайт, алар тескерисинче өзү менен кошо
кызгануу, көрө албастык, атаандаштык сезимдерин кошо алып келет жана адамдын ар
кандай жаман иштерди жасашына себепчи болот. Ошондуктан, өзүн руханий жактан
жетиштире алган, коомдо ордун тапкан, кыйынчылык учурда досторунун жана
жакындарынын колдоосуна ээ болгон, өзүнүн чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн
өөрчүтүп, коомго пайдалуу иш кылган жана өзүнүн жашоого жаралган максатын сезип,
ибадат кылган адам -чыныгы бакытты сезе алат.
Изилдөөчүлөрдүн айтымында, адам баласы финансылык кирешеси канчалык
көбөйгөн сайын, өзүн ошончолук тез бактылуу сезе баштайт. Бирок, адам материалдык
нерселерден тез эле тажайт, ошондуктан материалдык байлык бизге түбөлүк
бактылуулукту алып келе албайт.
Материалдык байлык менен руханий байлыктын эң маанилүү айырмасы:
материалдык байлык бир күнү жок болуп кетүүсү мүмкүн, ал эми руханий байлык эч
качан жоголбойт. Бир гана «психологиялык байлыкка» ээ адамдар жашоосундагы
кыйын мезгилдерди жеңип өтүп, жашоодо өз ордун таап, бактылуу боло алышат.
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2015-жылы экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Ангус Дитондун ою боюнча
акча бактылуу болууда негизги ролду ойнойт, бирок анын ашыкча көп болушу адамды
бактысыздыкка алып келет.
Албетте, биз материалдык байлыктын такыр кереги жок дегенден алыспыз. Акча
-бактылуу болуу үчүн негизги факторлордун бири. Аны эч ким тана албайт. Курсагы
ач, жашаар жери жок адам өзүн эч качан бактылуу сезе албайт. Болгону, акча баарын
чечет дегендерди, бир гана материалдык байлыктын артынан түшүп, кээде адамдык
касиеттерин жоготуп жаткандарды руханий дүйнөбүзгө да бир көңүл бөлүүгө
чакырабыз. Адамга руханий байлык материалдык байлык сыяктуу эле зарыл экендигин
илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен далилдегибиз келди.
Бир акылманга окуучусу келип «Чынында эле бакытты сатып алууга мүмкүн
эмеспи?» - деп сураган экен. Акылман ойлонуп туруп, балам, сен акчага:
Үй сатып ала аласың, бирок
коломтону эмес,
Саат сатып ала аласың, бирок
убакытты эмес,
Китеп сатып ала аласың, бирок
билимди эмес,
Дарыгерге акча төлөйсүң, бирок
ден-соолугуңа эмес,
Мамилени сатып алуу мүмкүн,
бирок достукту эмес
мансапты сатып алууга болот,
бирок сый-урматты эмес.
Бардык нерсенин өз өлчөмү менен, өз убагында болгону жакшы, - деп айткан экен.
(Г. Акиева «Шоокум», 2015, № 10).
II.
Тексттен кийинки тапшырмалар
1. Ой бөлүшөлү?
• Деги эле адам канткенде адам боло алат?
• Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу...
• Бардык адамдар бактылуу жашаганга умтулушат. А бирок чыныгы
бакытка жетүү үчүн адамга эмнелер керек?
2. Тексттин мазмунунун негизинде таблицага өз оюңузду жазып толтуруӊуз.
Материалдык байлыктын факторлору

Руханий байлыктын факторлору

3. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз: баяндоо, сүрөттөө,
акыл калчоо.
4. «Чынында эле бакытты сатып алууга мүмкүн эмеспи?» деген темада
кошунаӊыз менен пикир алышыӊыз. Ой-пикириңизди диалог түрүндө дептериӊизге
жазыӊыз.
❖
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ГИ ДЕ МОПАССАН
«ЖАКУТ МОНЧОК»
I.

Текстке чейинки тапшырмалар

1. Тексттин байланыштуулугу жана маанилик бүтүндүгү тууралуу айтып бериңиз.
2. Диалог менен полилогдун айырмасын айтып бериңиз.
3. Берилген сѳздѳрдү жана сѳз айкаштарын катыштырып сүйлѳм түзүңүз.
Ак сѳѳк, жылаңач дубал, кооз шуру, баалуу жасалга, чоң кутуча, кѳзүн албай,
суктанып кароо.
4. Сүйлөмдөрдө берилген ойлорду өзүӊүздүн пикириӊиздин негизинде
толуктаӊыз.
а). Адам баласы кандай үй - бүлѳдѳ туулбасын, ...
б). Материалдык жактан байлыктын кулуна айлануу, ...
в). Руханий дүйнѳнүн байлыгы...
г). Үй – бүлѳлүк турмушка кыз баланы даярдоо...
д). Жаш жубайлар тоскоолдуктарды жеңүүдѳ ...
5. Берилген сѳздѳрдүн маанилештерин (синонимдерин) табыңыз.
Ѳзгѳчѳ, кызмат, сезимтал, кембагал, мырза, мончок, бийкеч, курбу, жубай,
мажбур.
6. Берилген макалдардын маанилерин түшүндүрүңүз.
• Бай кийсе, «куттуу болсун» дейт, кедей кийсе «кайдан алдың» дейт.
• Байлык – мурат эмес, жокчулук – уят эмес.
• Бай билгенди кул да билет, айтайын десе, эрки жок.
• Бай боорун тааныбас, соода жокко карабас.
❖
Ал бардык нерселерге сезимтал, ѳзгѳчѳ табити бар, кембагал үй-бүлѳдѳ туулган
татынакай бийкеч эле. Аны ак сѳѳктѳрдүн бири таанып, сүйүп кала албайт болуучу,
анын андай мүмкүнчүлүгү болгон эмес, ошондуктан ал министрликтин бир кичине
кызматтагы чиновнигине турмушка чыккан.
Анын эч убакта акчасы болгон эмес, ошондуктан ал абдан жѳнѳкѳй кийинчү. Ал
квартирасынын жардылыгынан, жылаңач дубалдардан, эски отургучтар менен
пардалардан ѳзүн бактысыз сезчү. Ал жумшак креслолор, кооз столдор жана эски
колодон жасалган бийик шамчырактар (канделябр) турган чоң кооз үйдѳ жашагысы
келчү. Ал укмуш кооз салондо отуруп алып, жакын эркек досторун жана белгилүү
адамдарды кабыл алмак. Ал үстүндѳ борщ коюлган тегерек столго отуруп жатып,
күмүш жана жупжука фарфор идиш-аяк жѳнүндѳ кыялданчу. Мунун баарын ал ѳзү
менен монастырда чогуу болгон бай курбусунукунан кѳргѳн. Курбусунун бай үйүнѳ
барып келгенден кийин ал кайгысынан, ѳзүн аяганынан кечке ыйлачу.
Бир күнү кечинде күйѳѳсү үйүнѳ бир конверт алып келди.
- Бул сага, - деди ал кубанычтуу, - бул сюрприз.
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Аялы конвертти шашып ачты. Анын ичинде: «Агартуу министри N жана анын
жубайы N Луазель мырза менен Луазель мырзайымды 18-январь күнү министрликтеги
кечеге чакырат» - деп жазылган баракча бар экен.
- Мунун эмне кереги бар, айтчы, байболгур? – деди ал кейиген калыпта.
- Кымбатым, мен сени кубанат деп ойлодум эле. Сен эч жакка чыкпайсың.
Мына жакшы себеп. Мен араң алдым бул чакырууну. Ал кечеге баарынын баргысы
келет, бирок, каалагандарга эле билет бере беришпейт. Ал жактан сен башка коомду, ак
сѳѳктѳрдү кѳрѳсүң.
Ал ачуусу келип, күйѳѳсүнѳ бир карап алды да:
- Мен ал жакка эмне кийип барам? Эмне кием? – деди.
- Сен театрга кийген кѳйнѳгүңдү кийсең болот да. Ал аябай жакшы кѳйнѳк.
Ал аялынын ыйлап жатканын кѳрдү.
- Сага эмне болду, айтчы? – деп сурады ал аялынан.
- Эчтеке. Эгер менин кѳйнѳгүм болсо, кечеге барат элем, бирок, менин эч нерсем
жок. Сен бул билетти аялы менден жакшыраак кийинген бирѳѳгѳ берип кой.
- Уксаң, Матильда, - деп баштады ал, - жѳнѳкѳй жакшы кѳйнѳк канча турат?
Жѳпжѳнѳкѳй, сен кийин да кийе алгандай?
Аялы бир аз унчукпай турду да, анан жооп берди:
- Так айта албайм, бирок, менимче, мага 400 франк жетмек.
Күйѳѳсү кубарып кетти, бирок: - Макул, мен сага 400 франк берем, болгону коозураак
көйнөк алганга аракет кыл, – деп тим болду.
Кечеге бир күн калганда көйнөк даяр болчу, бирок күйөөсү жумуштан келип,
аялынын дагы капалуу отурганын көрдү. Кечинде Луазель аялынан:
-Уксаң, деги сага эмне болду? Бир топ күндѳрдѳн бери сен кызыктай болуп
жүрѳсүң, - деп сурады. Аялы: - Менин жасалгаларым жок. Байкуш болуп кѳрүнгѳнчѳ,
кечеге барбай эле койгонум жакшы, - деп жооп берди.
-Анда сен курбуң Форестье мырзайымдыкына барып, жасалгаларынын бирин
ушул кечеге тагынып келгенге берип тур –деп ѳтүнүп кѳр, - деп сунуш кылды күйѳѳсү.
- Жакшы сунуш! Бул менин оюма келбептир, - деп аялы кийинки күнү Форестье
мырзайымдыкына жѳнѳп калды. Ал болсо жасалгалар салынган чоң кутучасын кѳтѳрүп
келип, курбусуна - каалаганыңды ал – деди. Матильда баалуу жасалгаларды кѳпкѳ
чейин карап отуруп, акырында жакут мончокту (бриллиантовое ожерелье) тандады.
- Сен мага ушуну эле берип тура аласыңбы? – деп сурады ал.
- Албетте, бере алам.
Матильда курбусун кучактап ѳптү да үйүнѳ чуркап кетти.
Луазель айым кечедеги меймандардын кѳңүлүн ѳзүнѳ бура алды. Ал бардыгынан
сулуу эле. Ал кече бою тынбай бийлеп, бардык эркектер андан кѳзүн албай, бул ким
деп сурап жатышты. Бул аялзаттын жүрѳгүнѳ дайыма жагымдуу болгон жеңишке ээ
болуу эле. Таңкы саат тѳрттѳ гана алар үйлѳрүнѳ кайтып келишти.
Үйүнѳн ал дагы бир жолу ѳзүнѳ маашырланып каранайын (полюбоваться собой)
деп күзгүгѳ жакын келип, мойнундагы мончоктун жок экенин кѳрѳ калды.
- О, кудай! Форестье айымдын мончогу жок! – кыйкырып жиберди ал.
- Эмне дейсиң! Кандайча жок! – күйѳѳсү ага чуркап келди.
Экѳѳлѳп мончокту издей башташты, бирок эч жерден таба алышпады.
- Сен кайсы жерде жоготуп алышың мүмкүн? Эстеп кѳрчү, - деди күйѳѳсү.
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- Билбейм, балким, кѳчѳдѳ, же экипаждын ичинде…
Алар бири-бирин кѳпкѳ карап туруп калышты. Анан Луазель мырза кийимин
кийе баштады. – Барып карап келейин, - деди ал, - мүмкүн мончокту таап алармын.
Күйѳѳсү үйүнѳ саат таӊкы жетиде келди. Ал эч нерсе таппаптыр.
Кийинки күнү алар ушундай мончок канча турарын кѳрүү үчүн дүкѳнгѳ
барышып, бир дүкѳндѳн жоголгон мончоктун дал ѳзүндѳй мончок таап алышты. Анын
баасы - 36 миң франк эле. Алар зергерден аны үч күнгѳ чейин сатпай кармап турууну
ѳтүнүштү. Батыраак акча табыш керек эле. Луазель мырзанын атасы калтырган 18 миң
франкы бар болуучу. Калганын мүмкүн болгон жерлердин баарынан карыздап,
суранып чогултту. Акыр аягында мончокту сатып алышты. Эртеси Луазель айым аны
Форестье айымга алып барып берди.
Ошол күндѳн Луазель айым үчүн кембагалдардын коркунучтуу турмушу
башталды. Моюнга түшкѳн карыздардан кутулуш керек эле. Алар башка үйгѳ кѳчүүгѳ,
үй кызматчысын бошотуп жиберүүгѳ мажбур болушту. Эми ал үй жумушунун
оордугун билди, идиш-аякты, кирди ѳзү жууп, суу ташып, базарга баруучу. Ар бир айда
карыздарды тѳлѳш керек эле. Күйѳѳсү кечинде да, кээде түнү бою да иштечү. Алар 10
жылды ушундай жашоо менен ѳткѳрүштү. Он жыл дегенде алар бардык карыздарын
тѳлѳп бүтүштү. Луазель айым ушундай турмуштан аябай картайып кетти. Кээде,
күйѳѳсү жумушта болгондо, ал терезенин жанына отуруп алып, баягы ѳзү жеңишке ээ
болгон кечени эскере баштачу. Эгер ал мончокту жоготуп албаганда, бардыгы кандай
болмок, ким билет?
Бир күнү жекшемби күнү ал сейилдеп келүүгѳ чыгып, балалуу бир аялды кѳрүп
калды. Бул Форестье айым болуучу, ал мурункусундай жаш да, сулуу да эле.
Жанына барсабы? Албетте, ал карызын тѳлѳп бүткѳндѳн кийин баарын ага
айтып берсе деле болот да. Эмне үчүн болбосун?
- Саламатсыңбы, Жанна! - Бирок… мырзайым… мен сизди тааныбайт экенмин.
Сиз жаңылып калган окшойсуз?
- Жок, мен - Матильда Луазелмин.
Курбусу чочуп кетти: - Байкуш Матильда, кандай ѳзгѳрүп кеткенсиң!
- Ооба, мен башымдан оор учурду ѳткѳрдүм. Анын баары сенин айыңдан болду!
- Кантип менин айымдан?
- Баягы жакут мончок эсиңдеби? Сен аны мага министрликтеги кечеге
тагынганга бергенсиң?
- Эсимде.
- Мен аны жоготуп алгам.
- Кантип! Сен аны кайра мага бердиң го?
- Мен сага ошого окшош, башкасын бердим. Биз карыздарыбызды он жыл бою
тѳлѳп жүрдүк. Биздин жашоо кандай оор болгонун түшүнсѳң керек, эч нерсебиз жок
болчу.
Форестье айым токтой калды. - Сен жаңы мончок сатып бердик дедиңби?
- Ооба.
- Байкуш менин Матильдам! – Форестье айымдын толкунданганынан үнү
калтырай түштү. – Менин жакуттарым жасалма болчу! Анын болгон баасы 500 франк
эле да!
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II.

Тексттен кийинки тапшырмалар

1. Тексттин функциялык-мазмундук багытын ажыратыӊыз: баяндоо, сүрөттөө,
акыл калчоо.
2. Текстти мазмуну боюнча микротемаларга ажыратыӊыз.
Ой бѳлүшѳлү?
•
Адам баласынын бактылуу жашоосу үчүн байлыктын зарылдыгы.
•
Жаштар ѳз теңин тандоодо кѳбүнчѳ эмнеге кѳңүл бурат?
3. Үй – бүлѳ баалуулуктарына эмнелерди киргизет элеңиз?
4. Тѳмѳндѳ берилген жаңылмачтарды жаттап, маанисин түшүндүрүӊүз.
а) «Ал» да, «тын» деген «алтын» - дейт.
Алтынды ал да, тын – дейт.
Адам алтын, алтын, алтын – дейт,
Алтын адамды жейт,
Адамды алтын жейби,
Алтын, адам жегич дейби?
б) Ак мончок, кѳк мончок,
Аябай кѳп мончок.
Кѳп мончок ичинде
Кѳгүлтүр кѳк мончок
в) Ак мончок, жашыл мончок,
Жаркырайт жакут мончок.
Кѳп мончок арасынан,
Ал мончок – жакут мончок
5. «Жашоого жеңил ойлуу мамиле кылуунун арты ѳкүнүчкѳ алып келет» деген темада
кошунаңыз менен диалог түзүңүз. Ой-пикириңизди диалог түрүндө дептериӊизге
жазыӊыз.
❖

О’ГЕНРИ
«АКЫРКЫ ЖАЛБЫРАК»
I.
Текстке чейинки тапшырмалар
1. Көркөм
стилдеги
текстти
башка
стилде
берүү
үчүн
кандай
трансформациялоолор зарыл? Иш-аракетиӊизди план түрүндө көрсөтүӊүз.
2. Окулган илимий лекцияны жазып алуунун өзгөчөлүктөрүн айтып бериӊиз.
3. Берилген сөздөрдүн маанилештерин – синонимдерин таап, сүйлөм түзүӊүз.
Арзан, мамиле, каалоо, ооруу, каршысында, жардам, алыстоо, тилек,
капалануу.
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4. «Альтруист» жана «эгоист» деп кандай адамдарды айтууга болот? Аныктама
бериӊиз да, алардын маанисин чечмелеген оозеки текст түзүӊүз.
❖
Нью-Йорктун киреге арзан берилүүчү үйлѳрү турган кѳчѳлѳрдүн биринде, үч кабат
үйдүн акыркы кабатында эки жаш сүрѳтчү кыздар жашачу: Сью жана Жоанна. Кыздар
аябай ынтымактуу эле. Ал эми бул үйдүн ылдыйкы кабатында турмушунан жолу
болбогон кары сүрѳтчү жашаар эле. Ал ѳмүр бою шедевр тартууну каалаган. Бирок ал
алтымыштан ашып калса да ѳзүнүн шедеврин жаратууну баштай да элек эле. Акыркы
бир канча жылдарда ал эптеп нан таап жеш үчүн тарткан арзан жарнама-рекламалардан
башка эч нерсе жаратпаптыр. Ѳзүнүн жаш кошуналарына картаң сүрѳтчү жакшы
мамиле кылчу.
Күз айларынын бир күнү, жамгыр жаап, суук боло баштаган учурда, Жоанна
ѳпкѳсүнѳ суук тийгизип, пневмония менен ооруп калды. Ал кроватында үн чыгарбай
жатып, дем алуусу кыйындады. Сью досунун айыгып кетиши үчүн кѳп иштеди. Бирок
оорулуу кыз тамак ичкенди каалаган жок. Анын абалы барган сайын начарлай берди.
Күнү бою ордунан турбай, терезени карап жата берчү болду.
Алардын үйүнүн маңдайында чоң үй бар эле. Терезеден ал үйдүн айнексиз
жылаңач дубалы жана дубалдын жанындагы дарак кѳрүнүп турчу. Дарактагы сары
жалбырактар жерге тѳгүлүп, күн санап азая берди. Жоанна жалбырактардын жерге
түшкѳнүн карап жатчу.
Бир күнү Жоаннаны дарылаган врач Сьюнун коридорго чыгуусун ѳтүндү.
- Сиздин досуңуздун айыгып кетүү шансы аз, ондон бирѳѳ эле го… Бирок бул
дагы сиздин досуңуз жашоо үчүн күрѳшкѳндѳ гана болор. Иштин баары сиздин
досуңуздун күрѳшпѳгѳнүндѳ болуп жатпайбы. Ал эми айыкпайм деп чечти. Эгер
оорулуу ѳзү ѳмүрү үчүн күрѳшкүсү келбесе, ѳлүмдү эле күтсѳ, ага медицина эч кандай
жардам бере албайт.
Врач кеткенден кийин Сью кѳпкѳ чейин коридордо ыйлап турду. Бир убакта ал
ишин бүтүрүш керек экенин эстей коюп, бѳлмѳгѳ кайтып келди да, бир журналдын
аңгеме үчүн берген иллюстрация сүрѳттѳрүн тарта баштады. Ошол убакта ал досунун
алсыз үнүн укту. Сью тезинен анын кроватына жакындап келди. Караса, Жоанна
терезени карап санап жатыптыр: он эки, он бир, он, тогуз, сегиз, жети…
Сью терезени карады. Короо, дубал, картаң дарак… Башка эч нерсе кѳрүнбѳйт.
- Ал жакта эмне бар экен, алтыным? – деп сурады Сью.
- Алты, - деп араң угулган үн менен жооп берди Жоанна. – Эми булар батыраак
түшүп жатышат. Үч күн мурда алар жүздѳй эле. Араң санагам. Азыр болсо, санаган
оңой эле. Мына дагы бирѳѳ түштү. Эми бешѳѳ эле калды.
- Эмне бешѳѳ экен? Айтчы мага.
- Жалбырак. Дарактагы. Акыркы жалбырак түшкѳндѳ мен да ѳлѳм.
- Бул кандай келесоолук? Эртең менен эле врач мага сени жакында айыгып кетет
деп айтпадыбы. Кантип айтты эле? А-а-а, ал сенин айыгып кетүү шансың ондон ондеди. Кичине шорпо ичкин да, менин бул сүрѳттѳрдү бүтүрүшүмѳ мүмкүнчүлүк бер.
Анын акчасына мен сага керектүү нерселерди алам.
- Мына, дагы бирѳѳ түштү. Жок, шорпо ичким келген жок. Демек, тѳртѳѳ эле
калды. Мен акыркы жалбырактын түшкѳнүн кѳргүм келет. Ошондо мен да ѳлѳм.
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- Жоанна, кымбатым, - деди Сью, - кѳзүңдү жуумп, мен ишти бүтүргѳнчѳ
терезени карабайм деп сѳз бер. Мен сүрѳттѳрдү редакцияга эртең алып барышым
керек. Мен парданы түшүрүп койсом деле болоор эле, бирок мага жарык керек.
- Сен эмне, башка бѳлмѳдѳн тарта албайсыңбы? – деп сурады Жоанна сустайып.
- Мен сени менен отургум келип жатат. Анан да мен сенин бул жалбырактарды
кѳргѳнүңдү каалабайм.
- Ишти бүткѳнүңдѳ мага айтып кой, анткени мен акыркы жалбырактын
түшкѳнүн кѳргүм келип жатат. Мен күткѳндѳн чарчадым.
Жоанна кѳздѳрүн жумду. Сью болсо картаң сүрѳтчүгѳ чуркап барды. Ал ага
досунун катуу ооруп калганын, ошондуктан анын башына ар кандай жаман ойлор
келип жатканын айтты.
Карыянын ачуусу келип кетти. Ал: «Ушундай дагы келесоолук болобу!
Жалбырак түшсѳ эле ѳлүш керек бекен! Байкуш кичинекей кыз! Байкуш Жоанна!
Ушул үй андай жакшы кызга ылайык жер эмес! Мен шедевримди бүтүргѳндѳ
бардыгыбыз бул жерден кетебиз. Ооба-ооба!» - деп бакыра баштады.
Сью менен картаң сүрѳтчү үстүңкү кабатка чыгышты. Алар терезеге
жакындашып даракка коркунуч менен карашты. Муздак жамгыр тѳгүп, катуу шамал
согуп жатты. Даракта жалгыз эле жалбырак калыптыр.
…Жоанна тынч жаткан экен. Уктап калган сыяктуу. Сью парданы түшүрдү.
Кийинки күнү Жоанна досунан парданы ач деп ѳтүндү. Сью жүрѳгү калтырап
парданы араң ачып жатты, терезени карагандан да коркту. Анткени түнү бою катуу
шамал согуп, жамгыр тынбай жаап жаткан эле… Бирок, ушундай түндѳн кийин да
жалгыз жалбырак кѳрүнүп турду.
- Бул акыркы жалбырак, - деди Жоанна. – Мен аны бүгүн түнү түшѳт деп
ойлодум эле. Мен шамалдын үнүн уккам. Түндѳ түшпѳсѳ бүгүн түшѳт – анан мен
ѳлѳм.
- Кудай жалгагыр! – деди Сью. - Ѳзүң жѳнүндѳ ойлогуң келбесе, мен жѳнүндѳ
ойлоп койсоң боло. Мен эмне кылам?
Жоанна эч нерсе деп жооп берген жок.
Күн ѳттү, бирок кечинде да жалбырак кѳрүнүп турду. Түндѳ түндүктѳн катуу
шамал согуп, жамгыр терезени каккылап чыкты. Бирок эртең менен Сью парданы
кѳтѳргѳндѳ, жалбырак дагы эле даракта турганын кѳрүштү. Жоанна кѳпкѳ чейин
жалбыракты карап жатты да анан ага тамак жасап жаткан досун жанына чакырды.
Ал бир аз сорпо менен сүт сурады. Бирок алды менен күзгүдѳн ѳзүн кѳргүсү келди.
- Мени кечирип койчу, Сью, - деди Жоанна. – Мени жаман ойлорум үчүн
кечирип койчу. Балким, бул жалбырак менин кандай жаман киши экенимди
кѳрсѳтүш үчүн калгандыр. Ѳзүнѳ ѳлүм тилеген – күнѳѳ.
Эртеси күнү доктор Сьюга мындай деди.
- Азыр коркунуч жок. Силер жеңдиъер. Эми тамак анан багуу. Башка эч
нерсенин кереги жок. Ал эми мен башка оорулууга барышым керек. Сүрѳтчү экен.
Картаң киши. Жакшы боло албайт деп коркуп жатам. Үмүт жок. Биз азыр аны
ооруканага алып кетебиз.
Жоанна акырындап жакшы боло баштады. Акырында ал ѳзүнүн айыкканын
сезди… Кыз жалбырактын такыр түшпѳгѳнүнѳ таң калды.
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Эми оору коркунучу жок болгондо гана Сью Жоанна досуна алардын коңшусу,
карыя сүрѳтчү бир канча күн мурда ооруканада пневмониядан каза болгонун айтып
берди. Карыяны баягы түндүк шамал согуп, жамгыр жааган шумдуктай суук түнү
эртең менен бѳлмѳсүнѳн табышыптыр. Карыя – кийимдери, бут кийими суу болуп
жерде жатыптыр. Маңдайдагы үйдүн дубалынын жанынан шаты, чырак, жашыл,
сары боёкторду тапканча, эч ким анын мындай суук түнү кайда, эмне үчүн чыкканын
түшүнбѳптүр.
- Дубалга жалбыракты ал тарткан турбайбы! – деди кѳздѳрүнѳ жаш толгон
Жоанна.
- Ооба, бул карыя сүрѳтчүнүн шедеври. Ал акыркы жалбырак түшкѳндѳ ѳзүнүн
шедеврин жаратты.
II.
Тексттен кийинки тапшырмалар.
1. Суроолорго жооп бериӊиз:
• Тексттин башкы каармандарынын беш негизги сапаттарын сүрөттөп
бериӊиз. Эмне үчүн аларды негизги деп ойлойсуз?
• Альтруист болуу, эгоист болуу оӊойбу? Же тескерисинче, кыйынбы?
(Ооба/жок). Мисал келтирип, далилдеӊиз.
• «Дос», «жолдош», «курдаш», «курбу», «мамилелеш», «жакшы
санаалаш», «саламыбыз түз», «арабыз сый», «арабыз салкын» деген
сөздөрдүн, сөз айкаштарынын маанилерин кандай түшүнөсүз?
Аларды чечмелеп, адам мамилелеринин градациясын, же
иерархиясын түзүӊүз. Пикириӊизди аргументтеӊиз.
2. Окуяны тексттеги каармандардын атынан монолог сыяктуу оозеки айтып
бериӊиз: 1) карыя сүрөтчү; 2) Сью; 3) Жоанна.
3. Достук тууралуу төмөндөгү макалдардын, айтымдардын маанисин түшүндүрүп
бериӊиз. Алардын бирин тандап, дилбаян жазыӊыз. Дилбаяныӊыздын
структурасына анализ жүргүзүӊүз.
• «Дос күткүӊ келсе, дос боло бил».
• «Дос – балаада билинер, баатыр - талаада билинер».
• «Айылды алалык бузат, достукту каралык бузат».
• «Алыстагы душмандан, аӊдып жүргөн дос жаман».
• «Аӊдышкан айыл конбойт, сатуулашкан дос болбойт».
• «Достук – тар кыяда сыналат».
• «Досуӊа сыр айтпа, досуӊдун досу бар».
• «Көзүӊ көргөндүн баарын жегенден – ачка жүргөн артык, туш келди
бирөөлөр менен дос болгондон – жалгыз жүргөн артык». Омар Хайям.
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