
ЫРЛАР  ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН 

1 
 

Кыргыз тили жана адабияты (орус класстары үчүн). 1-күн. 

 

1. Ырды көркөм окугула. 

2. Ырдын темасын жана көркөм идеясын аныктагыла. 

3. Ырдын формасына жана мазмунуна талдоо жүргүзгүлө. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы сакталды. 

  

 

Сулуулук 

 

 

Көлдөр сулуу кубулган күмүш нурдан, 

Бирде толкуп, бирде тынч дымып турган. 

Токой сулуу, токойдо булак сулуу, 

Теребелге шыңгыр, шат күү уктурган. 

 

Конуш издеп жумшак саз, көк камыштан, 

Сапарынан чаалыгып, көз талыткан. 

Ала моюн каз сулуу, өрдөк сулуу, 

Күүгүм талаш айылдан четтеп учкан. 

 

Күн эңкейди батууга, жай алышка, 

Булут болсо албырат тээ алыста. 

Жымжырттыкка чөмүлгөн иңир сулуу, 

Оттоп турган мал сулуу беде аңызда. 

 

Тоолор сулуу башына аяз турган, 

Ар жылгасын түгөнгүс санат кылган. 

Кызыгы көп ушундай дүйнө сулуу, 

Адам сулуу ушуларды карап турган. 

 

(Токтосун Самудинов) 
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Жаңылануу 

 

Үйүбүздүн төрт дубалын көтөрүп, 

Үстүн дагы толук жаап бүтөбүз. 

Жакшы тилек, таттуу үмүт ташынып, 

Быйыл жаңы тамыбызга көчөбүз. 

 

Үзүлбөсүн арты алыс, жакындын, 

Ак дасторкон болуп элге чачылгын. 

Кара ниетке жабык болсун эшигиң, 

Ак тилектүү болсо кенен ачылгын. 

 

Кыргыздарда өзү жакка тартмай көп, 

Ысыраптап дүйнө-мүлктү чачмай көп. 

Суу сугарып, кетмен чаппай керилип, 

Чыйт түкүрүп, үй төрүндө жатмай көп. 

 

Эски ойлорду үстүбүздөн чечебиз, 

Быйыл жаңы тамыбызга көчөбүз. 

Эмгек ата, Бакыт эне, Эркиндик, 

Кел, келгиле, эшик ачып күтөбүз. 

 

(Чыныбай Турсунбеков)



ЫРЛАР  ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН 

3 
 

Кыргыз тили жана адабияты (орус класстары үчүн). 1-күн. 

 

1. Ырды көркөм окугула. 

2. Ырдын темасын жана көркөм идеясын аныктагыла. 

3. Ырдын формасына жана мазмунуна талдоо жүргүзгүлө. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы сакталды. 

 

 

Биздин милдет  

 

Жолдош күттүм, жолун таза сактадым, 

Жан кейитер жаман бир сөз айтпадым. 

Бирөө мага уялаштай жуурулуп, 

Бирөө менден алыстады ат чабым. 

 

Жолдош күттүм, жолун туура сактадым, 

Антсе дагы айрымына жакпадым. 

Жакындоону милдетим деп түшүнүп, 

Алыстоонун түк себебин таппадым. 

 

Жолдоштук не? Адалдыкка дит буруу, 

Жонду салбай жокко, барга тик туруу. 

Андай болбой, күнүмдүккө тон бычса, 

Жарма дос деп эсептеңиз сиз муну. 

 

Жолдоштук не? Заряддалуу, тартылуу, 

Жолу татаал, максаты зор, салты улуу. 

Биздин милдет ушул ыйык байлыкты, 

Муундардан муундарга калтыруу! 

 

(Эсенгул Ибраев) 


