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2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ 

МЕКТЕПТЕРИНИН 11-КЛАСС ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН КЫРГЫЗ 
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Ташкент-2021 

 



Экзамен материалдары жана сунуштар Республикалык билим берүү 

борбору алдындагы Түркий тилдер боюнча Илимий-методикалык кеңешинин 

2021-жылы 30-марттагы 1-сандуу токтомунун негизинде талкууланып, 

бекитилип басмага сунушталган.  

Жалпы орто билим берүүчү мекемелеринин 11-класс окуучулары 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын өткөрүү боюнча методикалык 

сунуштама жана материалдарды коммерциялык максатта көбөйтүрүп 

таратууга тыюу салынат. 

Жалпы орто билим берүүчү мекемелеринин методикалык 

бирикмелеринде баскычтуу текшерүү экзамендеринин материалдарына 15-20 

пайызга чейин өзгөртүрүүлөр киритүү мүмкүн. 

 

 

 

ТҮЗҮҮЧҮ: 

 

Г.Шерматова – Республикалык билим берүү борборунун методисти. 

 

Пикир берүүчүлөр: 

 

Ш.Орунбаева –Ташкент областы Бөкө району 35-мектептин кыргыз тили 

жана адабияты мугалими. 

Х.Усманов –Ташкент областы Паркент району 33-мектептин кыргыз тили 

жана адабияты мугалими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИРИШҮҮ 

 

Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү Министрлигинин 2020-

жылы 30-марттагы 1-сандуу «Жалпы орто билим берүүчү мекемелеринде 

окуучулардын баскычтуу жана жыйынтыктоочу текшерүү экзамендерин 

уюштуруу жана өткөрүү жөнүндөгү» буйругу кабыл алынды. 

Жалпы орто билим берүүчү мекемелеринде окуучулардын баскычтуу 

жана жыйынтыктоочу текшерүү экзамендери төмөнкүдөй белгиленди: 7-

класс кыргыз тили жана адабият предметинен диктант. 9-класс– адабият 

предметинен баяндама. 11-класс кыргыз тили жана адабият предметинен 

дилбаян жазышат. 

Кыргыз тили жана адабият предметинен жазылган дилбаян үчүн 

окуучуга төмөнкү критерийлери боюнча эки баа коюлат: 

кыргыз тилинен–сабаттуулугу үчүн ; 

адабияттан–теманын мазмуну үчүн. 

Ушул баалар баскычтуу текшерүү экзаменинин баасы катары коюлат жана 

ушул предметтерден жыйынтыктоочу баа чыгарууда негиз болот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДАБИЯТ ПРЕДМЕТИНЕН 11-КЛАСС БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН 

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ЭКЗАМЕНИ БОЮНЧА СУНУШТАМА 

 

Окуучулардын кыргыз тили жана адабияты предметтеринен ээлеген 

көнүкмө, тажрыйбалары жана компетенттиги анын оозеки кебинин 

жараянында күзөтүлүшү менен бирге ал жараткан түрдүү текстте да өз 

көрүнүшүн табат. 11-класстарда кыргыз тили жана адабияты предметинин 

негизги көрсөткүчү окуучулардын ойлору логикалык ырааттуулукта болушу, 

өз алдынча туура баяндай алуу тажрыйбасы жана билимдеринин кеңдиги 

жана дүйнө таанымынын байлыгы, ошондой эле жазма сабаттуулук 

даражасы менен белгиленет.  

Ошого ылайык 11-класстын бүтүрүүчүлөрү кыргыз тили предметинен 

жыйынтыктоочу аттестацияда дилбаян жазышат. Дилбаян адабий- 

чыгармачылык жана эркин темаларда жазылат. Окуучулардын 

жыйынтыктоочу текшерүү дилбаяны аркылуу жазма сабаттуулугун аныктоо 

менен бирге окуучунун руханий мурасын кеңири пропагандалайт. 

Сунушталган темалар мектептин методикалык бирикмесинде талкуудан 

өткөрүлүп, методикалык бирикме жана педагогикалык кеңештин токтому 

менен бекитип алынат. Бүтүрүүчүлөрдүн кыргыз тили жана адабият 

предметинен жыйынтыктоочу экзамени боюнча белгиленген темаларды 15 

пайызга өзгөртүрүшү мүмкүн. Дилбаян темалары 3 вариантта даярдалды. Ар 

бир вариантта 3 тема (2 адабий-чыгармачыл, 1 эркин тема ) белгиленди. 

Каалаган бир окуучу тарабынан варианттардан (конверттен) бирөөсүн тандап 

алат.Тандап алынган конверттеги тексттин темалары окуучуларга окуп 

берилет, окуучулар ушул темалардан бирин тандашат жана ушул тема 

доскага жазып коюлат. Дилбаяндын темасы доскага жазылгандан соң 

тапшырманы аткаруу үчүн 3 саат (180 минута) убакыт берилет. Дилбаян 11- 

класстарда 3 беттен 5 бетке чейин болушу керек.  

Дилбаян үчүн эки баа, б.а.мазмунуна жана сабаттуулугуна (5/5 түрүндө) 

коюлат.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баал  КРИТЕРИЙЛЕР Сабаттуулугу 

«5»   

 Дилбаяндын планы теманын мазмунун толук өз 

ичине алса;  

 жазма жумуштун мазмуну темасы, планга ылайык 

келсе;  

 Дилбаяндын мазмуну системалуу үзгүлтүксүз түрдө 

ачып берилсе;  

 жазма кептин лексикалык байлыгы, сөздөрдү өз 

ордунда иштетилиши жана синтаксистик сүйлөм 

түзүлүшүнүн ар түрдүүлүгү менен ажыралып турса;  

 дилбаянда улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктар негизинде накыл сөз, макал жана 

статистикалык маалыматтардан орундуу 

пайдаланган жана келтирилген маалыматтар 

негиздүү болсо;  

 дилбаянда адабий тилдин нормаларына амал кылган, 

теманын мазмуну азыркы доор менен байланышкан, 

жалпы жыйынтыкталган болсо.  

Текст сулуу жазуу менен 

жазылып, 1 орфографиялык, 

1 пунктуациялык каталык 

болсо, 1 грамматикалык 

каталыктар болсо,бул 1/1/1 

түрүндө белгиленет  

«4»   

 дилбаян планга ылайык, мазмуну толук 

берилген,бирок кээ бир жерлеринде келтирилген 

окуя-сүрөттөөлөрдө кемчиликтер болсо;  

 дилбаяндын планы,тексттин мазмуну темага (70 

пайызга чейин) туура келсе;  

 дилбаянда улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктардын негизинде накыл сөз ,макалдардан 

орундуу пайдаланган,бирок өз алдынча пикирлерди 

баяндоодо ыраттуулугу бир аз бузулган болсо;  

 жазма кептин лексикалык, грамматикалык 

түзүлүшүн түрдүүчө колдонгон болсо;  

 тексттин мазмунунун түзүлүшү жана туюнтулушу 

менен ажыралып турса;  

 тема адабий тилдин нормаларына амал кылган, 

жалпы жыйынтыкталган болсо, бирок тексттин 

мазмунунда темадан азыраак четке чыгуулар болсо.  

Бул дилбаянда каталардын 

саны төмөнкүдөй болгондо:  

2/2/3; 0/4/3  

Бирок грамматикалык 

каталардын саны – 3, 

орфографиялык каталардын 

жалпы саны 2 ден 

ашпастыгы керек.  

«3»   

 дилбаян так жазылган,бирок тексттеги 3-4 

фактыларда каталыктар болсо;  

 дилбаянда белгиленген темадан четтөөлөр 

  ( темада байланышы болбогон маалыматтар ) бар 

болсо;  

 жазган тексттин темага ылайыктуулугу 70 пайыздан 

Мында каталар төмөнкүчө:  

0/5/7;  

¼-7/4;  

2/3-6/4;  

4/4/4;  

3/5/4.  



кем болгон абалдарда;  

 тексттин пландарында удаалаштык бузулса;  

 жазма кепте лексикалык байлыгы жок, сүйлөм түзүү 

бир түрдүү болсо;  

 текстте сөздөрдүн орунсуз пайдаланган абалдары 

болсо;  

«5»   

 Дилбаяндын планы теманын мазмунун толук өз 

ичине алса;  

 жазма жумуштун мазмуну темага, планга ылайык келсе;  

 Дилбаяндын мазмуну системалуу үзгүлтүксүз түрдө 

ачып берилсе;  

 жазма кептин лексикалык байлыгы, сөздөрдү өз 

ордунда иштетилиши жана синтаксистик сүйлөм 

түзүлүшүнүн ар түрдүүлүгү менен ажыралып турса;  

 дилбаянда улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктар негизинде накыл сөз, макал жана 

статистикалык маалыматтардан орундуу 

пайдаланган жана келтирилген маалыматтар 

негиздүү болсо;  

 дилбаянда адабий тилдин нормаларына амал кылган, 

теманын мазмуну азыркы доор менен байланышкан, 

жалпы жыйынтыкталган болсо.  

Текст сулуу жазуу менен 

жазылып, 1 орфографиялык, 

1 пунктуациялык каталык 

болсо, 1 грамматикалык 

каталыктар болсо,бул 1/1/1 

түрүндө белгиленет  

«4»   

 дилбаян планга ылайык, мазмуну толук 

берилген,бирок кээ бир жерлеринде келтирилген 

окуя-сүрөттөөлөрдө кемчиликтер болсо;  

 дилбаяндын планы,тексттин мазмуну темага (70 

пайызга чейин) туура келсе;  

 дилбаянда улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктардын негизинде накыл сөз ,макалдардан 

орундуу пайдаланган,бирок өз алдынча пикирлерди 

баяндоодо ыраттуулугу бир аз бузулган болсо;  

 жазма кептин лексикалык, грамматикалык 

түзүлүшүн түрдүүчө колдонгон болсо;  

 тексттин мазмунунун түзүлүшү жана туюнтулушу 

менен ажыралып турса;  

 тема адабий тилдин нормаларына амал кылган , 

жалпы жыйынтыкталган болсо, бирок тексттин 

мазмунунда темадан азыраак четке чыгуулар болсо.  

Бул дилбаянда каталардын 

саны төмөнкүдөй болгондо:  

2/2/3; 0/4/3  

Бирок грамматикалык 

каталардын саны – 3, 

орфографиялык каталардын 

жалпы саны 2 ден 

ашпастыгы керек.  

 

 

 

 



АДАБИЯТ ПРЕДМЕТИНЕН 11-КЛАСС БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН 

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ЭКЗАМЕНИ ҮЧҮН ТӨМӨНДӨГҮ ТЕМАЛАР 

БЕЛГИЛЕНДИ: 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. 2021-жыл "Жаштарды колдоп-кубаттоо жана коомдук саламаттыкты 

сактоо жылы". 

2. Ырыма бир мертебе калп айталбайм (А.Осмоновдун ырларыдагы адам 

жана анын жашоосу, максаты жөнүндөгү ойлор) 

3.  Жаштар – коррупсиясыз келечектин колдоочусу. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. «Манас эпосу – кыргыз элинин улуу мурасы». 

2. Ч. Айтматовдун «Гүлсарат» повестиндеги Танабайдын адам болуу үчүн 

күрөшү. 

3. Окуган китебим мага кандай таасир калтырды? 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Маңкурт жана Маңкуртчулук.(Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир 

күн» романы боюнча). 

2. «Алай ханышасы» – Курманжан датка (Т. Сыдыкбековдун «Сынган 

кылыч» романындагы бийлик, талаш жана карапайым эл турмушу). 

3. Жаңыланган Өзбекстан!  

 

 

 

 

 

 


