
Методики обучения и Разработки для уроков  

Кыргыз тили 

11.10.2012.                                                                                                                            
          Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к. 

 

          Байланыштуу кепти грамматикалык материалдар менен системалуу окутуп-үйрөтүүнү  оптималдаштыруу (5-9-кл) 

                                                                            

                  Түйүндүү сөздөр: мазмундук багыттар, күтүлүүчү натыйжалар, көрсөткүчтөр, тил жана кеп, сөз – тилде жана кепте, сүйлөм – тилде 

жана кепте, орфография, пунктуация 

 

                                                                           1. Кыргыз тилин окутуунун мазмундук багыттары 

 

      Кыргыз тилин 5-9-класстарда окутуунун  төмөнкү мазмундук багыттары –  өз ара тыгыз байланышкан тилдик жана кептик  

материалдар болуп саналат:  

 Тил жана кеп; 

 Сөз - тилде жана кепте; 

 Сүйлөм - тилде жана кепте; 

 Орфография; 

 Пунктуация 

 

2. Мазмундук багыттар жана класстар боюнча окуу  материалдарын болжолдуу бөлүштүрүү 

№ Мазмундук 

багыттар 

5- класс 6- класс 7- класс 8 -класс 9- класс 

1. 

 

  

Тил жана кеп 

 

                      

Тилдин коомдук 

турмуштагы  ролу 

Тил жана маданият 

 

Кыргыз тилинин 

пайда болуусу жана 

өнүгүүсү 

Тил жана инсан Тил өнүгүп туруучу 

система  

           Текст 

Тексттин белгилери 

жана типтери 

Оозеки-сүйлөшүү жана 

китеп стили 

        Текст   

Тексттин 

аралашкан типтери 

Расмий-иштиктүү 

жана илимий 

       Текст 

Публицистикалык  

стилдин тилдик 

өзгөчөлүгү 

      Текст 

Расмий-иштиктүү, 

көркөм, илимий, 

публицистикалык 

стилдердеги жөнөкөй 

      Текст 

Расмий-иштиктүү, көркөм, 

илимий, публицистикалык 

стилдердеги татаал 

сүйлөмдүн синтаксиси 



Тексттин көркөм жана 

илимий стилдери 

стилдердин тилдик 

өзгөчөлүктөрү 

сүйлөмдүн 

синтаксиси 

2. Сүйлөм - тилде 

жана кепте 

Сөз айкашынын 

типтери 

 

 

 

 

Сөз айкашындагы 

байланыштын 

түрлөрү 

 

 

Жөнөкөй сүйлөм жана 

анын түрлөрү 

(баш жана айкындооч 

мүчөлөр,бир өңчөй 

мүчөлөр,каратма сөз, 

киринди сөздөр) 

 

Жөнөкөй сүйлөм 

(айкындооч 

мүчөлөр,  

бир өңчөй 

мүчөлөр,каратма 

сөз, киринди 

сөздөр) 

Жөнөкөй сүйлөм 

(атоочтук  жана 

чакчыл түрмөктөр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жөнөкөй сүйлөм 
жана анын типтери  

Бир өңчөй 

мүчөлөрдөгү 

жалпылагыч сөз. 

Обочолонгон  сүйлөм 

мүчөлөрү (аныктооч, 

тьолуктооч, 

бышыктооч). 

Киринди сүйлөм 

 

 

 

 

Татаал сүйлөмдүн 
бөлүктөрүнүн 

байланыш 

каражаттары 

Татаал сүйлөм: 

ТС тике сөз менен                              

 

 

 

 

  

 
Татаал сүйлөм  

 Тең жана багыныңкы 

байланыштагы,байламталуу 

жана байламтасыз тең 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдөр  

Төл жана бөтөн сөз 
Этикеттүү диалог. 

Төл жана бөтөн 

сөз Диалог жана 

монолог 

 Тике жана кыйыр 

сөз. Цитата 

 

3. Сөз - тилде 

жана кепте 

Сөз жана анын 

тыбыштык түзүлүшү 
(фонетика, графика, 

орфография жана 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



орфоэпия)   

 Сөз жана анын 

лексикалык мааниси  
Көп маанилүү сөздөр. 

Синонимдер 

Антонимдер 

Омонимдер. 

 

Сөз жана анын 

лексикалык 

мааниси 
Архаизмдер, 

историзмдер, 

башка тилден 

кирген сөздөр, 

кесиптик 

сөздөр,диалектилик 

сөздөр, 

неологизмдер, 

фразеологизмдер. 

Сөздүн тике жана 

өтмө  маанилери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сөз жасоо 

 Уңгу, мүчө.Сөз 

жасоочу, сөз 

өзгөртүүчү мүчө. 

Уңгулаш сөздөр. 

Сөз жасоочу мүчөлөр 

Сөздүн жасалышына 

карата талдоо 

Сөз жасоо 

Туунду жана 

тубаса сөз. Сөз 

жасоонун 

морфологиялык 

жана синтаксистик 

жолу. Татаал 

сөздөр (кош сөз, 

кошмок сөз, 

кыскартылган сөз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сөз түркүмдөрү 

Маани берүүчү сөз 

түркүмдөрү (зат атооч, 

сын атооч, этиш) 

Сөз түркүмдөрү  

Маани берүүчү сөз 

түркүмдөрү  (сан 

атооч, ат атооч) 

Сөз түркүмдөрү  

Маани берүүчү сөз 

түркүмдөрү 

(тактооч, тууранды 

  



 сөз, сырдык сөз. 

Этиштин өзгөчө 

формалары  

Кызматчы сөз 

түркүмдөрү  

4. Орфография  Уңгу сөздөрдүн  

туура айтылышы 

жана жазылышы 

(нанга-наңга, аччы-

ашчы).  

 Yндүү жана үнсүз 

тыбыштардын 

айтылышы жана 

жазылышы.  

 Бир сөз ичинде к,п 

тыбыштарынын г,б 

тыбыштарына  

өзгөрүп айтылышы 

жана жазылышы.  

 С-з,к-г,д-т,б-п,ч-ш  

түгөйлүү 

үнсүздөрдү бир сөз 

ичинде туура айтуу 

жана жазуу.  

 Ажыратуу (ъ), 

ичкертүү (ь) 

белгилери жана  

созулма үндүүлөр 

катышкан сөздөрдү 

туура айтуу жана 

жазуу.  

 Сөз аягына келген 

 Сөздөрдү жана 

сөз мүчөлөрүн 

жазуунун, 

сөздөрдү бирге 

жана бөлөк 

жана дефис 

аркылуу 

жазуунун баш 

тамгаларды 

жазуунун, 

сөздөрдү 

ташымалдап 

жазуунун 

эрежелери.  

 Кош сөз, 

кошмок сөз, 

кыскартылган 

сөздөрдүн 

жазылышы. 

 Сын атооч, сан 

атооч, ат атооч, 

этиштин 

ыңгайларынын, 

мамилелеринин 

жазылышы.  

 

Тактоочтордун 

жазылышы. 

Тууранды 

сөздөрдүн 

жазылышы.  

Сырдык сөздөрдүн 

жазылышы.  

  



жумшак 

үнсүздөрдү 

(б,в,г,д,ж) туура 

айтуу жана жазуу.  

 Энчилүү аттарды 

туура жаза билүү.  

 Татаал этиштерди 

туура жазуу.  

5. Пунктуация  Жөнөкөй сүйлөм 

Сүйлөмдөрдүн аягына 

коюлуучу тыныш 

белгилер. Бир өңчөй 

мүчөлөргө коюлуучу 

тыныш белгилер. 

Каратма сөздүн тыныш 

белгилери.  

 

    Татаал сүйлөм 

 Төл жана бөтөн 

сөздүн, диалогдун 

тыныш белгилери. 

 

 

 
Жөнөкөй сүйлөм 

Сырдык сөздөрдү 

интонациялык 

жактан туура окуу. 

Сырдык сөздөрдүн 

тыныш белгилери. 

Байламталарга 

коюлуучу тыныш 

белгилер.Модаль 

сөздөргө коюлуучу 

тыныш белгилер. 

 

Жөнөкөй сүйлөм 

Суроолуу, буйрук, 

илептүү сүйлөмдөргө 

коюлуучу тыныш 

белгилер. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн 

түрлөрүнүн тыныш 

белгилери. Диалогдун 

тыныш белгилери. Ээ 

менен баяндоочтун 

ортосуна сызыкчанын 

коюлушу. Бир өңчөй 

мүчөлөрдүн тыныш 

белгилери.  

 

Каратма сөздүн, киринди 

сөздүн жана сырдык сөздүн 

тыныш белгилери. Чакчыл 

түрмөктүн тыныш 

белгилери.  

 

 

 

Татаал сүйлөм 

Байламталуу тең 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдүн багыныныңкы 

байланыштагы татаал 

сүйлөмдүн  

аралаш татаал сүйлөмдүн  

тыныш белгилери. Тике 

сөздүн цитата, диалогдо 

колдонулушундагы тыныш 

белгилер. 

 Көркөм жана 

илимий стилдеги 

тексттерде  тыныш 

белгилеринин туура 

коюулушу. 

 Расмий –

иштиктүү жана 

илимий 

стилдеги 

тексттерде 

 Публицисткалык 

стилдеги 

тексттерди 

жазууда тыныш 

белгилерин 

 Публицистикалык, 

илимий, 

көркөм,расмий-

иштиктүү  

стилдеги 

Илимий, публицистикалык, 

көркөм,  расмий-иштиктүү 

стилдердеги тексттерди 

жазууда тыныш белгилерин 

туура коюу. 



тыныш 

белгилердин 

туура 

коюулушу. 

туура коюу. тексттерди 

жазууда тыныш 

белгилерин туура 

коюу. 

 

 

 

 

3. Мазмундук багыттар жана окуп - үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар 

 

  Төмөнкү таблицада класстар боюнча күтүлүүчү натыйжалар сунушталды. Биринчи сан – классты, экинчиси – мазмундук багытты, 

үчүнчүсү – предметтик компетенттүүлүктү ал эми төртүнчүсү – күтүлүүчү натыйжаны билдирет 

 

           Мисалы 5.2.1.1 -  бул: 

“5” – бешинчи класс 

“1” – мазмундук багыт “Тил жана кеп” 

“1” – тилдик омпетенттүүлүк 

“1” – күтүлүүчү натыйжа 

             Мисалы: 7.3.3.1 - бул: 

“7” – жетинчи класс 

“3” – мазмундук багыт “Сөз тилде жана 

кепте” 

“3” – социалдык-маданий компетенттүүлүк 

“1” – күтүлүүчү натыйжа 

    Мисалы 9.2.2.1 – бул: 

“9” – тогузунчу класс 

“2” – мазмундук багыт “ Сүйлөм тилде 

жана кепте” 

“2” – кептик компетенттүүлүк 

“1” – күтүлүүчү натыйжа 

 

 

№ Мазмундук 

багыттар 

5 -класс 6- класс 7- класс 8 -класс 9- класс 

1 Тил жана кеп 5.1.1.1. Тексттин   

түзүлүшү, типтери 

(баяндоо, сүрөттөө, ой 

жүгүртүү) жана 

кептин стилдери 

(оозеки-сүйлдөшүү, 

көркөм, 

илимий)тууралуу 

түшүнүк алат 

6.1.1.1. Кептин 

рсамий-иштиктүү 

жана илимий 

стилиндеги 

тексттерди 

айырмалайт 

7.1.1.1 

Публицистикалык 

стилдеги текстти 

аныктайт 

 

8.1.1.1. .Кептин 

расмий-иштиктүү, 

көркөм, илимий жана 

публицистикалык 

стилдеринин 

стилистикалык  

өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрөт 

9.1.1.1 Кептин 

расмий-иштиктүү, 

көркөм, илимий жана 

публицистикалык 

стилдери боюнча 

тексттерге 

стилистикалык 

талдоо жүргүзөт 



5. 1.2. 1. Тексттин 

түзүлүшү, анын 

типтери жана кептин 

стилдери (оозеки-

сүйлөшүү, илимий 

жана көркөм) 

тууралуу маалыматты 

окуу программасынын 

чегинде берилген 

жанрлар боюнча 

оозеки, жазуу кебинде 

колдонот  

6. 1.2. 1.Окуу 

программасында 

берилген жанрлар 

боюнча өзүнүн 

текстин түзүүдө 

кептин расмий-

иштиктүү жана 

илимий стилдеринин 

тилдик 

өзгөчөлүктөрүн 

колдонот  

7. 1.2. 1. Окуу 

программасында 

берилген жанрлар 

боюнча өзүнүн 

текстин түзүүдө 

кептин 

публицистикалык  

стилинин тилдик 

өзгөчөлүктөрүн 

колдонот  

8. 1.2. 1. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн 

синтаксиси боюнча 

маалыматтарды 

колдонуу менен окуу 

программасында 

берилген жанрларга 

ылайык кептин 

расмий-

иштиктүү,көркөм, 

илимий жана 

публицистикалык 

стилдеринде өзүнүн 

текстин түзөт 

9. 1.2. 1. Татаал 

сүйлөмдүн 

синтаксиси боюнча 

маалыматтарды 

колдонуу менен окуу 

программасында 

берилген жанрларга 

ылайык кептин 

расмий-

иштиктүү,көркөм, 

илимий жана 

публицистикалык 

стилдеринде өзүнүн 

текстин түзөт  

5.1.3.1.Тилдин 

коомдук турмуштагы 

ролун түшүндүрөт.  

6.1.3.1. Тил менен 

маданияттын 

байланышын 

түшүндүрөт.  

7.1.3.1. Кыргыз 

тилинин пайда 

болуусу жана 

өнүгүүсү жөнүндө 

маалыматтарга ээ 

болот.  

8.1.3.1. Азыркы 

коомдогу жана 

өзүнүн 

турмушундагы 

кыргыз тилинин 

ролун 

демонстрациялап 

көрсөтө алат. 

9. 1.3. 1. Тил система 

жана өнүгүп туруучу 

көрүнүш катары 

маалыматка ээ болот.  

2 Сүйлөм - 

тилде жана 

кепте 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1. Татаал 

сүйлөмдөгү байланыш 

каражаттары жана 

жөнөкөй сүйлөмдүн 

түрлөрү, интонациясы, 

түзүлүшү, 

коммуникативдик 

функциялары 

тууралуу түшүнүккө 

ээ болот 

6.2.1.1.Жөнөкөй 

сүйлөмдүн ар кыл 

түрлөрүнүн 

түзүлүшүн 

түшүндүрөт; төл жана 

бөтөн сөздү 

айырмалайт    

7.2.1.1. Атоочтук, 

атоочтук түрмөк, 

чакчыл, чакчыл 

түрмөктөр катышкан 

сүйлөмдөрдү 

аныктайт  

8.2.1.1. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн бардык 

түрлөрүнө талдоо 

жүргүзөт; бөтөн 

кепти бере билүүнүн 

ыкмалары тууралуу 

түшүнүккө ээ болот 

9.2.1.1. Татаал 

сүйлөмдүн түрлөрү, 

интонациясы, 

түзүлүшү, 

коммуникативдик 

функциялары 

тууралуу түшүнүккө 

ээ болот 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн түрлөрү, 

интонациясы, 

түзүлүшү, 

коммуникативдик 

функциялары 

тууралуу 

түшүнүктөрүн оозеки, 

жазуу кебинде 

колдонот 

6.2.2.1. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн түрлөрү, 

интонациясы, 

түзүлүшү тууралуу 

түшүнүктөрүн 

пайдалануу менен 

жөнөкөй сүйлөм 

түзөт жана төл сөздү 

бөтөн сөзгө 

айландырат  

7.2.2.1. Атоочтук, 

атоочтук түрмөк, 

чакчыл, чакчыл 

түрмөктөрдү 

катыштырып, сүйлөм 

түзөт  

8.2.2.1. Жөнөкөй 

сүйлөмдүн бардык 

түрлөрүн  түзөт; төл 

сөздү бөтөн сөзгө 

айландырат  

9.2.2.1. 

Коммуникативдик 

милдетке ылайык 

татаал сүйлөмдүн 

бардык түрлөрүн 

түзөт 

5.2.3.1. Күндөлүк 

карым-катнаштын 

этикеттүү 

эрежелерине ээ болот 

6.2.3.1. Тил 

каражаттарын карым-

катнаштын 

кырдаалына ылайык  

колдонот 

(Диалог,монолог)  

7.2.3.1. Мыкты, 

үлгүлүү кеп түзүү 

үчүн атоочтук жана 

чакчыл түрмөктөрдүн 

маанилүүлүгүн 

түшүнгөндүгүн 

демонстрациялап 

көрсөтө алат 

8.2.3.1. Кептин 

стилдерине, 

нормаларына ылайык 

жөнөкөй сүйлөмдүн 

конструкциясын 

колдонот  

9.2.3.1. . Кептин 

стилдерине, 

нормаларына ылайык 

татаал сүйлөмдүн 

конструкциясын 

колдонот  

3 Сөз - тилде 

жана кепте 

5.3.1.1. Сөздү түзүп 

турган фонетикалык, 

морфемалык , 

маанилик жактары, 

сөз жасоонун тегизги 

жолдору жана 

маанилүү сөз 

түркүмдөрү (зат атооч, 

сын атооч, этиш) 

тууралуу маалыматка 

6.3.1.1.Сөздү анын 

келип чыгышы, 

жайылтылышы жана 

лексикалык 

маанисинин 

бүтүндүгүнө карай 

мүнөздөйт; маанилүү 

сөз түркүмдөрү (ат 

атооч, сан атооч) 

тууралуу  маалыматка 

7.3.1.1 Маани 

берүүчү сөз 

түркүмдөрү (тактооч, 

тууранды сөз, 

сырдык 

сөз),кызматчы сөз 

түркүмдөрү 

(жандооч, байламта, 

бөлүкчө,модаль 

сөздөр)  тууралуу 

  



ээ болот   ээ болот маалыматка ээ болот 

5.3.2.1.Оозеки, жазуу 

кебинде сөздөрдү 

лексикалык, сөз 

жасоочулук жана 

орфоэпиялык 

нормаларга ылайык 

колдонот; зат атооч, 

сын атооч, этишти 

алардын 

грамматикалык 

мүнөздөмөлөрүнө 

жана тексттик 

функцияларына 

ылайык пайдаланат  

6.3.2.1. Оозеки, жазуу 

кебинде сөздөрдү 

алардын келип 

чыгуусуна, 

жайылтылышына 

жана көркөмдүк 

деңгээлине ылайык 

колдонот; ат атоочту, 

сан атоочту алардын 

грамматикалык 

мүнөздөмөлөрүнө 

жана тексттик 

функцияларына 

ылайык пайдаланат  

7.3.2.1.Тактооч, 

тууранды сөз, 

сырдык сөздү жана 

кызматчы сөз 

түркүмдөрүн 

алардын 

грамматикалык 

мүнөздөмөлөрүнө 

жана тексттик 

функцияларына 

ылайык пайдаланат  

  

5.3.3.1. Кыргыздын 

макал-ылакап, 

жаңылмач, учкул сөз, 

накыл кептеринин 

маанисин түшүнөт 

6.3.3.1. Кыргыздын 

улуттук маданиятына 

тиешелүү көрүнүш 

жана предметтерди 

билдирген сөздөрдүн 

маанисин түшүнөт  

7.3.3.1. Сүйлөшүүнү 

куруудагы кызматчы 

сөз түркүмдөрүнүн 

ролун түшүнөт  

  

4 Орфография  5.4.1.1. 5-класстын 

көлөмүндөгү 

орфографиялык  

эрежелерди жазууда 

колдонот 

6.4.1.1. 6-класстын 

көлөмүндөгү 

орфографиялык  

эрежелерди жазууда 

колдонот  

7.4.1.1. 7-класстын 

көлөмүндөгү 

орфографиялык  

эрежелерди жазууда 

колдонот  

  

5 Пунктуация 5.5.1.1. 5-класстын 

көлөмүндөгү 

пунктуациялык 

эрежеге ылайык 

сүйлөшүүнүн 

маанисине жана 

6.5.1.1. 6-класстын 

көлөмүндөгү 

пунктуациялык 

эрежеге ылайык 

сүйлөшүүнүн 

маанисине жана 

7.5.1.1. 7-класстын 

көлөмүндөгү 

пунктуациялык 

эрежеге ылайык 

сүйлөшүүнүн 

маанисине жана 

8.5.1.1. 8-класстын 

көлөмүндөгү 

пунктуациялык 

эрежеге ылайык 

сүйлөшүүнүн 

маанисине жана 

9.5.1.1. 9-класстын 

көлөмүндөгү 

пунктуациялык 

эрежеге ылайык 

сүйлөшүүнүн 

маанисине жана 



сүйлөмдүн 

түзүлүшүнө ылайык 

тыныш белгилерди 

кое билет 

сүйлөмдүн 

түзүлүшүнө ылайык 

тыныш белгилерди 

кое билет  

сүйлөмдүн 

түзүлүшүнө ылайык 

тыныш белгилерди 

кое билет  

сүйлөмдүн 

түзүлүшүнө ылайык 

тыныш белгилерди 

кое билет  

сүйлөмдүн 

түзүлүшүнө ылайык 

тыныш белгилерди 

кое билет  

 

 

 

 

     4. Окуп - үйрөнүүдөн күтүлүүчү  натыйжалар жана көрсөткүчтөр (индикаторлор) 

                                                                                                5 -  класстын мисалында  

№

  

Мазм

ун-

дук 

багыт

-тар 

                                                                           

                                                                        

                                                                               Максаттар жана көрсөткүчтөр 

1.  Тил 

жана 

кеп 

5.1.1.1.  Тексттин   түзүлүшү, типтери (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү) жана кептин стилдери (оозеки-сүйлдөшүү, көркөм, 

илимий)тууралуу түшүнүк алат 

 Тексттин составдык бөлүктөрүн, 

белгилерин, типтерин жана кептин 

стилдерин атайт 

 Окуу текстинин темасын атайт 

 Окуу текстинин структуралык 

бөлүктөрүн атайт  

 

 Текстти сүйлөмдөн айырмалайт 

 Окуу текстинин негизги оюн, структуралык 

бөлүктөрүн, башкы жана экинчи орундагы 

маалыматтарды ажыратат  

 Мугалимдин жетекчилиги менен тексттин 

жөнөкөй планын түзөт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен окуу 

текстинин тибин аныктайт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен кептин оозеки-

сүйлөшүү  жана китеп стилдерин айырмалайт 

 Тааныш эмес тексттин негизги оюн, 

структуралык бөлүктөрүн, башкы жана 

экинчи орундагы маалыматтарын 

ажыратат  

 Тааныш эмес текстке өз алдынча 

жөнөкөй план түзөт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен 

тааныш эмес  тексттин тибин аныктайт 

Өз алдынча кептин оозеки-сүйлөшүү  

жана китеп стилдерин айырмалайт 

5. 1.2. 1. . Тексттин түзүлүшү, анын типтери жана кептин стилдери (оозеки-сүйлөшүү, илимий жана көркөм) тууралуу маалыматты окуу 

программасынын чегинде берилген жанрлар боюнча оозеки, жазуу кебинде колдонот 

 Жанрдык өзгөчөлөлүгүн жана 

тиешелүү лексикасын сактоо менен 

сунуш кылынган китеп стилдериндеги 

 Өзүнүн түзгөн текстинин үлгүсүндө мугалим 

тапшырган темада текст түзөт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен дилбаянга 

 Өз алдынча сүйлөшүүнүн же тексттин 

темасын жана аны ача билүү ыкмасын 

аныктайт  



тексттердин мазмунун оозеки жана 

жазуу түрүндө бере билет 

 Берилген үлгүнүн негизинде бузулган 

текстти өркүндөтөт 

жыйналган материалды топтоштуруп, 

айтылгандаржы жалпылаштырып, жыйынтык 

чыгара билет 

Берилген үлгүнүн негизинде бузулган текстти 

өркүндөтөт  

 Өз алдынча бузулган текстти 

өркүндөтөт  

5.1.3.1. Тилдин коомдук турмуштагы ролун түшүндүрөт. 

 Берилген окуу кырдаалындагы ролго 

ылайык диалогду улантат  

 Тексттеги улуттук–маданий 

компонентти чагылдырган сөздүн 

маанисин сөздүктүн жардамы менен 

түшүндүрөт 

 Кебинде улуттун маданиятын чагылдырган  

маанидеги лексиканы пайдаланат 

 Картина, предметтерди сүрөттөөдө кыргыз 

элинин каада-салтына жана маданиятына 

мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү белгилейт 

 Өзүнүн өлкөсүнүн жана башка өзүнүн 

жана башка өлкөлөрдүн тарыхын, өз 

аймагынын жана өлкөсүнүн 

жаратылышын чагылдырган көркөм 

өнөр чыгармаларына карата өзүнүн 

мамилесин айтып берет; өз 

турмушундагы илимий билимдин 

пайдасы жөнүндө текст түзөт 

2 Сүй- 

лөм - 

тилде  

жана  

кепте 

5.2.1.1. Татаал сүйлөмдөгү байланыш каражаттары жана жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү, интонациясы, түзүлүшү, коммуникативдик 

функциялары тууралуу түшүнүккө ээ болот 

 Берилген үлгүнүн негизинде сөз айкашын 

жана  бир өңчөй мүчөлөр, каратма сөз, 

киринди сөз менен келген жөнөкөй 

сүйлөмдүн түрлөрүн, татаал сүйлөмдөгү 

байланыш каражаттарын мүнөздөйт  

 Берилген үлгүнүн негизинде сөз айкашын жана бир 

өңчөй мүчөлөр, каратма сөз, киринди сөз менен 

келген жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрүн мүнөздөйт   

 Автордун коммуникатьивдик максатта 

сүйлөмдүн ар кыл түрлөрүн колдонгондугун 

түшүндүрөт 

5.2.2.1 Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү, интонациясы, түзүлүшү, коммуникативдик функциялары тууралуу түшүнүктөрүн оозеки,  

жазуу кебинде колдонот 

 Берилген үлгүнүн негизинде сөз айкашын, 

жана бир өңчөй мүчөлөр, каратма өз, 

киринди сөз менен келген жөнөкөй 

сүйлөмдөрдү, окулган байланыш 

каражаттары менен татаал сүйлөмдөрдү 

түзөт 

 Берилген алгоритмдин негизинде сөз айкашын, 

жана бир өңчөй мүчөлөр, каратма өз, киринди сөз 

менен келген жөнөкөй сүйлөмдөрдү, окулган 

байланыш каражаттары менен татаал сүйлөмдөрдү 

түзөт  

 Коммуникативдик милдетке ылайык өз 

алдынча сөз айкашын, жөнөкөй жана татаал 

сүйлөмдүн түрлөрүн тандайт 

5.2.3.1. Күндөлүк карым-катнаштын этикеттүү эрежелерине ээ болот 

Тааныш кептик кырдаалда жыш колдонулган 

кыргыздын кеп этикетинин түрмөктөрүн 
 Өзгөргөн кептик кырдаалда жыш колдонулган 

кыргыздын кеп этикетинин түрмөктөрүн билгичтик 

 Кептик кырдаалга ылайык да  

кыргыздын кеп этикетинин түрмөктөрүн өз 



пайдаланат менен пайдаланат алдынча тандайт 

3  Сөз - 

тилде 

 жана  

кепте 

5.3.1.1 Сөздү түзүп турган фонетикалык, морфемалык , маанилик жактары, сөз жасоонун тегизги жолдору жана маанилүү сөз  

түркүмдөрү (зат атооч, сын атооч, этиш) тууралуу маалыматка ээ болот   

 Тамга менен тыбышты айырмалайт 

 Сөз маани берүү менен маанилүү 

бөлүк- 

төрдөн тура тургандыгын түшүнгөндүгүн 

демонстрациялайт 

 Сөз жасоонун негизги ыкмаларын атайт   

 Окуган маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн 

категорияларын атайт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен сөздөргө 

фонетикалык, сөз жасоочулук жана лексикалык 

талдоо жүргүзөт 

 Мугалимдин жетекчилиги менен окуган сөз 

түркүмдөрүнө морфологиялык талдоо  жүргүзөт 

 

 Өз алдынча сөздөргө фонетикалык, сөз 

жасоочулук жана лексикалык талдоо 

жүргүзөт 

 

 Өз алдынча окуган сөз түркүмдөрүнө 

талдоо жүргүзөт 

5.3.2.1. Оозеки, жазуу кебинде сөздөрдү лексикалык, сөз жасоочулук жана орфоэпиялык нормаларга ылайык колдонот;  

зат атооч, сын атооч, этишти алардын грамматикалык мүнөздөмөлөрүнө жана тексттик функцияларына ылайык пайдаланат 

 Yндүү жана үнсүз тыбыштарды туура 

айтат  

 Тааныш кептик чөйрөдө сөздөрдү анын 

лексикалык маанисине ылайык колдонот 

 Кебинде окуган омоним, синоним, 

антонимдерди пайдаланат 

 Кебинде көп маанилүү сөздөрдү 

колдонот 

 Yлгү боюнча окуган синтаксистик 

конструкцияларда зат атооч, сын атооч, 

этишти сүйлөмдүн баш жана айкындооч 

мүчөлөрүнүн ролунда колдонот 

 Жаңы сөздөрдү туура айтат  

 Өзгөргөн кептик кырдаалда синоним, омоним, 

антонимдерди алардын лексикалык маанисине ылайык 

пайдаланат 

 Мугалимдин жетекчилиги менен синонимдерди 

сүйлөмдөрдүн байланыш каражаты  жана орунсуз 

кайталоону четтетүүнүн кавражаты катары колдонот 

 Берилген үлгү боюнча окуган синтаксистик 

конструкцияларда зат атооч, сын атооч, этишти 

сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн ролунда 

колдонот  

 Кептик кырдаалга ылайык 

синоним, омоним, антонимди , 

лексикалык маанисине ылайык сөздү 

жана сөз формаларын өз алдынча 

ылгайт 

 Өз алдынча синонимдерди 

сүйлөмдөрдүн байланыш каражаты  жана 

орунсуз кайталоону четтетүүнүн кавражаты 

катары колдонот 

 Ар кыл синтаксистик конструкцияларда 

зат атооч, сын атооч, этишти сүйлөмдүн баш 

жана айкындооч мүчөлөрүнүн ролунда 

билгичтик менен колдонот  

5.3.3.1. . Кыргыздын макал-ылакап, жаңылмач, учкул сөз, накыл кептеринин маанисин түшүнөт 

 Тааныш кептик кырдаалда окуган макалы-ылакап, 

жаңылмач, учкул сөз жана кыргыздын накыл сөздөрүн 

колдонот 

 Өзгөргөн кептик кырдаалда окуган 

макалы-ылакап, жаңылмач, учкул сөз 

жана кыргыздын накыл сөздөрүн 

колдонот  

 Кептик кырдаалга ылайык   жыш колдонулган 

макал-ылакап, жаңылмач, учкул сөз жана 

кыргыздын накыл сөздөрүн өз алдынча 

тандайт 

4 Орфог- 5.4.1.1. 5-класстын көлөмүндөгү орфографиялык  эрежелерди жазууда колдонот 



рафия  Окуган орфограммаларын белгилери боюнча 

аныктайт 

 Окуу текстинде окуган орфограммалар боюнча 

сөздөрдү туура жазат 

 

 Энчилүү аттарды, татаал сөздөрдүн туура 

жазылышын талдайт  

 Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелерин 

өздөштүрөт 

 Өз алдынча түзгөн текстте 

окуган орфограммалар боюнча 

сөздөрдү кандай жазууну 

негиздейт  

 Орфографиялык каталарды 

табат жана оңдойт  

5 Пункт- 

уация 

5.5.1.1. 5-класстын көлөмүндөгү пунктуациялык эрежеге ылайык сүйлөшүүнүн маанисине жана сүйлөмдүн түзүлүшүнө ылайык  

тыныш белгилерди кое билет 

 Тыныш белгиси менен ажыратууга зарыл болгон маанилик 

бөлүктөрдү (бир өңчөй мүчөлөр, каратма сөз, киринди сөз) 

сүйлөмдөн табат 

 Мугалимдин жетекчилиги менен окуган эрежеге ылайык 

тыныш белгилерин коет 

 Окулган конструкцияларда кайсы тыныш белгисин 

кайда коюуну негиздейт  

 Берилген үлгү боюнча окуган эрежеге ылайык тыныш 

белгилерин коет 

 Өз алдынча түзгөн текстте кайсы 

тыныш белгисин кайда коюуну 

негиздейт  

 Пунктуациялык каталарды табат 

жана оңдойт 
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