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2019-2020-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ 

МЕКТЕПТЕРИНИН 9-КЛАСС ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН КЫРГЫЗ ТИЛИ 

ЖАНА АДАБИЯТЫ ПРЕДМЕТИНЕН БАСКЫЧТУУ ЖАНА 

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ЭКЗАМЕНДЕРИ БОЮНЧА МАТЕРИАЛДАР 

ЖАНА МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 9-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЫРГЫЗ ТИЛИ 

9 КЛАСС 

Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү Министрлигинин 2021-

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 тапшырышат.11-класс кыргыз тили жана адабият 

предметинен дилбаян жазышат. 

Кыргыз тили жана адабият предметинен жазылган дилбаян үчүн 

окуучуга төмөнкү критерийлер 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-КЛАСС БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ЭКЗАМЕНИ 

БОЮНЧА СУНУШТАМА 

Баяндама өткөрүүдө окуучулар тексттин мазмунун кандай 

түшүнгөндүктөрү, өз пикир жана түшүнүктөрүн чыгармачыл жана өз 

алдынча түшүндүрө алуулары, жазма кеп тажрыйбасы жана сабаттуулугу 

сынап көрүлөт. Чыгармачылык баяндаманын көлөмү кеминде 3,5 – 4 бет 

болушу мүмкүн. Белгиленген убакыт 2 саат (120 минута) болуп , 5 баллдуу 

системада бааланат.  

Чыгармачылык баяндама үчүн эки баа, ошондой эле мазмуну менен 

сабаттуулугуна (5 \5) түрүндө коюлат.  

Жазма жумуш төмөнкүдөй баалоо критерийи негизинде бааланат 

Баалдар  Мазмуну  Сабаттуулугу  

«5»   

 баяндаманын планы теманын мазмунун 

толук өз ичине алса;  

 баяндаманын мазмуну тема, планга ылайык 

келсе;  

 баяндаманын мазмуну системалуу 

үзгүлтүксүз түрдө ачып берилсе;  

 жазма кептин лексикалык байлыгы, 

сөздөрдү өз ордунда иштетилиши жана 

синтаксистик сүйлөм түзүлүшүнүн ар 

түрдүүлүгү менен ажыратылып турса;  

 баяндамада улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктар негизинде накыл сөз ,макал 

жана статистикалык маалыматтардан 

орундуу пайдаланган жана келтирилген 

маалыматтар негиздүү болсо;  

 баяндама 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»   

 баяндама планга ылайык, мазмуну толук 

берилген,бирок кээ бир жерлеринде 

келтирилген окуя-сүрөттөөлөрдө 

кемчиликтер болсо;  

 баяндаманын планы,тексттин мазмуну 

темага (70 пайызга чейин) туура келсе;  

 баяндамада улуттук жана жалпы инсандык 

баалуулуктардын негизинде накыл 

сөз,макалдардан орундуу 

Бул баяндамада 

каталардын саны 

төмөнкүдөй болгондо:  

2/2/3; 0/4/3  

Бирок грамматикалык 

каталардын саны – 3, 

орфографиялык 

каталардын жалпы саны 2 

ден ашпастыгы керек.  



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 ажралып турса;  

 тема адабий тилдин нормаларына амал 

кылган , жалпы жыйынтыкталган болсо, 

бирок тексттин мазмунунда темадан  

 

«3»   

 баяндама так жазылган,борок тексттеги 3-4 

фактыларда каталыктар болсо;  

 баяндамада белгиленген темадан четтөөлөр 

( темага байланышы болбогон 

маалыматтар ) бар болсо;  

 жазган тексттин темага ылайыктуулугу 70 

пайыздан кем болгон абалдарда;  

 тексттин пландарында удаалаштык бузулса;  

 жазма кепте лексикалык байлыгы жок, 

сүйлөм түзүү бир түрдүү болсо;  

 текстте сөздөрдүн орунсуз пайдаланган 

абалдары болсо;  

 

Мында каталар төмөнкүчө:  

0/5/7;  

¼-7/4;  

2/3-6/4;  

4/4/4;  

3/5/4.  

«2»   

 баяндаманын мазмуну планга жалпы туура 

келбеген болсо;  

 фактыларда каталыктар көп болсо;  

 тексттин темага ылайыктылуугу 50 

пайызды да түзбөгөн болсо;  

 теманын пландарынын берилишинин 

удаалаштыгы толук бузулган,тема менен 

план бир бирине туура келбесе;  

 текстте сүйлөмдүн түзүлүшү толук 

бузулган болсо.  

 

Каталардын саны түрдүүчө 

болушу мүмкүн:  

–Баяндамада 

пунктуациялык каталарды 

канча болушуна карабай ,5 

орфографиялык ката 

болгондо;  

–8 же андан ашык 

пунктуациялык каталар 

болгондо;  

–Орфографиялык жана 

пунктуациялык каталар 8, 

грамматикалык каталар 

саны – 5 болгондо.  

«1»   

 Жогоруда көрсөтүлгөн критерийлерден 

төмөн жазылган текстке коюлат.  

 

7 жана андан ашык 

грамматикалык каталыктар 

болсо  

 

 



Эскертүү:  

1. Баяндаманы балоодо окуучунун өз алдынча ой- пикирлердин салыштыруу, 

сүрөттөө усулу, жазма кеп сабаттуулугу, сүйлөмдүн түзүлүшү жеке 

пикирлеринин орундуу иштелиши, чыгармачылык менен жандашуусуна 

карап, бир баллга ашырып коюлушу мүмкүн.  

2. Эгерде тексттин көлөмү белгиленген беттен 1,5 же 2 эсе ашык болсо, 

жогоруда көрсөтүлгөн критерийден бирөөгө ашырылат. Бирок «5» коюла 

турган баяндама «4» коюла турган жазма жумушта каталардын санынын ар 

биринен (жогоруда белгиленген орфографиялык, пунктуациялык сыяктуу ) 

1ге, «3» баа коюла турган баяндама 2 ге ашырылат.  

3. Тексттин темасы жалпы ачып берилбеген болсо, биринчи баа тикеден-тике 

канааттандырарлыксыз коюлат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЯНДАМА ҮЧҮН ТЕКСТТЕР: 

ТУУЛГАН ЖЕРДИН ТОПУРАГЫ – АЛТЫН 

Эзелки бир жоокерлик заманда узак жолго чалгынга аттанган экен. 

Аттанып чыгып жатышып: «Кайра кайтып келер бекенбиз, эгер кайтып 

келсек, бул топурак кыйынчылык кезде жыттасак күч-кубат болор, а эгер 

такдыр башка түшүп көз жумар күн туш болсо, жазданып жатар жаздыгыбыз 

болор...!» дешип, туулган жеринин топурагынан бир уучтап жүз аарчысына 

түйүп чыгышат. 

Алар алыс жолдо аттары ыргайдай, өзүлөрү шыргыйдай болушуп 

арып-чарчашат. Душмандын катуу багыт жолунда адам көрбөгөн азапты 

көрүшөт. Бир кезде экөө душмандын чегине келишип, тоорулдук кылышат, 

капыстан кезиккен черүү менен кармашууга да туура келет. Кармашта бири 

оор жарадар болуп, кайра кайткан жолдо көз жумат. Ошондо баягы айылдан 

чыкканда айткан сөзү эсине түшүп, көз жумарда: «Туулган жеримдин 

турпагын башыма жаздап көм, аны жазданып, жалгызсырабай жатайын» – 

дейт шериги анын айтканын аткарат. 

Аман калганы туулган айлына жалгыз кайтат. Жолдо азыгы жок арып 

чарчаганда, ал дагы эсине түшүрүп, баягы жүз аарчысына түйүп алган 

туулган жеринин бир ууч топурагын жыттап-жыттап кубат алыптыр. 

Топурактан туулган айылынын буудайынан жасалган ак нанын жыты келип, 

абасы менен суусунун кубаты кошо келип кайраттанат. Ошо күч-кубаты 

жана кайраты менен ал элине жеткен. 

Ошондон улам «Туулган жердин топурагы – алтын» деген сөз 

унутулбай айтылып калган экен.  

 

1. Текстке карата план түзгүлө.  

 

2. Өз ой-пикирлериңер негизинде баяндама жазгыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОС ТАНДОО ЖӨНҮНДӨ 

Ар дайым эсиңде болсун, уулум, тирүү адам доссуз болбойт. Кимдин 

досу көп болсо, анын айыбы ачылбайт, кадыр-баркы жогорулайт. 

Досуңдун достору да сенин досторуң экени эсиңде болсун. Эгер досуң 

сенин душманыңды жакшы көрсө, андай достон сактан.Адамгерчиликсиз, 

кадыр-барксыз адамды дос дебе. Андай адамдар касиетсиз. 

Акылсыз адамдар менен эч убакта достошпо. Акылсыз дос акылдуу 

душмандан жаман. Асылзаада, адамгерчиликтүү, илимдүү, ишенимдүү 

адамдар менен достош. Өзүңдүн адамгерчилигиң, кадыр-баркың, илимиң 

менен белгилүү бол. Адамгерчиликсиз, кадыр-барксыз, түркөй адамдар 

менен бирге отурба. Эч качан досторуңдун акысын жебе. Эртедир-кечтир бул 

үчүн уят болосуң. Башыңа мүшкүл түшүп турган учурда чыныгы дос сенден 

жүзүн буруп кетпейт. 

Уулум, адамдар менен достугуң өтө эле ысык да, салкын да болбосун. 

Досум көп деп алардын бардыгына көңүл бөлө бербе. Алды-артыңды байка. 

Досторуңдун ишениминен чыгып калбагын. Жарды болсоң, дөөлөттүү 

менен достошпо. Өзүңө гана ылайык дос изде. Өзүң дөөлөттүү туруп 

жардыны дос кылсаң, анын айыбы жок. Эч кандай себепсиз эле досуңдун 

көңүлү сенден калса, кайрадан анын көңүлүн табуу үчүн аракеттенбе. Ниети 

бузук, кекчил достон ыраак жүр. Көрө албас, арамза адамдар менен эзели 

достошпо. Себеби ниети бузук наадандын көрө албастыгы эч качан 

оңолбойт. Ар дайым сага нааразычылыгын билдирип, кылдан кыйкым табат 

да турат.  

 

1. Текстке карата план түзгүлө.  

 

2. Өз ой-пикирлериңер негизинде баяндама жазгыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОБОТТУ ЭМНЕ ҮЧҮН ОЙЛОП ТАБЫШКАН? 

Адам баласы жумушсуз жашай албайт. Иштебей токтоп калганда, адам 

баласы өзүнүн жашоосун токтотот.  

Ал эми жумуштун да оору менен жеңили, чоңу менен кичинеси, 

катуусу менен жумшагың ысыгы менен муздагы болот. Көзгө көрүнгөн 

жумуштун баары кол, буттун жардамы менен иштин баары бүтө бербейт. 

Отун жарыш үчүн балта керек, от жаккангага кычкач, калак, көсөө керек, 

Темир устанын узанышы үчүн дөөшү, балка, көөрүк, керки, балта, араа, 

сүргү, орокчуга орок, сугатчыга кетмен, күрөк керек экенин бардыгыңар 

жакшы билесиңер. Булардын бардыгы сырттан караганда жеңил көрүнөт, а 

иштей келгенде кыйла оор. Ар ишти жеңилдетиш үчүн адамдар ар кандай 

айла-амалдарды издешет, табышат, жасап чыгышат.Ошентип адамдар ар 

кандай курал-жарактарды, аспаптарды,машиналарды ойлоп чыгышкан.Эгин 

оргучтан тартып, паровоздорду, самолетторду, океандарда сүзүүчү чоң-чоң 

кемелер менен космоско учуучу апараттарды жаратышты. Албетте, булар 

опоңой эле жарала калган эмес. Бирок адамдар ошол оор эмгегин күн санап 

жеңилдетүүнү ойлоп келет. Күч менен эмес, акыл менен көп ишти аткарууну 

мурдатан эле кыялданып келген.Ошол үчүн адамдар роботту ойлоп 

табышкан. 

 

1. Текстке карата план түзгүлө.  

 

2. Өз ой-пикирлериңер негизинде баяндама жазгыла. 

 


