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Кыргыз тили жана адабияты боюнча облустук олимпиаданын  

тапшырмалары (орус класстары үчүн). 2-күн. 

СТЕНДГЕ ИЛҮҮ ҮЧҮН 

Эскертүү: «Бир гана жооп жазгыла» деп көрсөтүлгөн учурларда бирден көп 

жооп жазылган болсо, биринчи жооп гана каралат! 

Текстти кунт коюп окуп чыгып, ага карата берилген суроолорго жооп 

бергиле. 

 

Түн ортосу. Бетинде токумдай бир булут жок – жылдыздуу асман кереметтенип 

кең дүйнөгө көмкөрүлгөн. Көл бети түнөрүп, күңгөй-тескей Ала-Тоо көшүлүүдө. 

Жылдызга сайылган шаңдуу аскалары үрөң-бараң тартып зоот жамынган алптардай 

каалгып үргүлөшөт. Леп-леп жорткон жел эркеси кырды кыдырып, ойду сыдырып 

калкып турат.  

Ушундай сонун түндө изин суутпай кан жол басып кезип келаткан эки араба 

бар: бири бош; а алдыңкысында отургандар Терек-Мазарда өткөн окуяларды кеп 

урушуп, күлүп келе жатышат. Булар: Маруся, Акия, Чаргын. Айганыш болсо кабаттап 

салыңган жер төшөктүн үстүндө чалкасынан жатат. Мандаш токунуп арабанын арт 

жагына отурган Маруся төрт бүктөп чапан коюп алдын толуктап, Айганышка жаздык 

болуп алган.  

1. Жогоруда берилген тексттеги кайсы сөз тизмеги тексттеги бардык ойлорду 

жалпылап турат? 

Эскертүү: Бир гана жооп жазгыла!  

Жооп: Түн ортосу 

2. Жогорудагы текст кептин стилдеринин кайсы түрүнө кирет? 

Эскертүү: Бир гана жооп жазгыла! 

Жооп: Көркөм стиль 

3. Жогорудагы текстте фразеологизмдер барбы? Эгер бар болсо, аларды 

көрсөтүп, жанына чечмеленишин жазгыла. 

Жооп: 1) кырды кыдырып, сырды сыдыруу – бир жерден туруктуу орун ала албай, 

көп жерге баруу; 2) изин суутпоо – байма-бай баруу; 3) кан жол – эл тынымсыз 

жүрүп турган, ары-бери каттоо мүмкүнчүлүгү кеңири болгон чоң, кенен жол;  

4) кеп уруу – сүйлөө, кеп салуу, сөз айтуу. 

4. Жогорудагы текстте кездешкен төмөнкү сөздөрдү синонимдештиргиле. 

Эскертүү: Бирден гана жооп жазгыла!  

(А) токумдай – кичинекей деген сыяктуу маанини туюндурган сөздөр.  

(Б) көшүлүү – мемирөө деген сыяктуу маанини туюндурган сөздөр. 
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(В) шаңдуу – бийик, чоң; көрктүү деген сыяктуу маанилерди туюндурган сөздөр.  

(Г) кабаттап – калыңдап деген сыяктуу маанини туюндурган сөздөр. 

5. Жогорудагы текстте эскирген сөздөр кездешеби? Эгер кездешсе, аларды таап, 

төмөндөгү боштукка жазгыла.  

 

Жооп: зоот 

 

6. Жогорудагы текстте асты эки сызык менен сызылган сөздөр кайсы сөз 

түркүмдөрүнө кирет (сөз түркүмүнүн аталышын сөздүн жанындагы 

кашаанын ичине жазгыла)? 

(А) Ала-Тоо (зат атооч же № 1) 

(Б) леп-леп (тууранды сөз же № 7) 

(В) а (байламта же № 9) 

(Г) Чаргын (зат атооч же № 1) 

7. Жогоруда берилген тексттеги асты бир сызык менен сызылган сөздөрдөн 

кийин тийиштүү тыныш белгилерин койгула.  

 

8. Жогоруда берилген тексттеги белгиленген сүйлөмдү төмөндөгү боштукка 

көчүрүп жазып, тийиштүү жерге/жерлерге тыныш белгисин/белгилерин 

койгула. 

Жооп: Жылдызга сайылган шаңдуу аскалары үрөң-бараң тартып, зоот жамынган 

алптардай каалгып үргүлөшөт.                                                                                        

9. Жогоруда берилген тексттеги туура эмес жазылган сөздөрдү таап, алардын 

жанына туура варианттарын көрсөткүлө. 

Эскертүү: Үч гана сөздү көрсөткүлө! 

Жооп: күңгөй-тескей → күнгөй-тескей, алдыңкы → алдынкы, салыңган → салынган  

10. Төмөнкү макал-ылакаптардын кыргызча эквиваленттерин жазгыла. 

Эскертүү: Сөзмө-сөз которууга болбойт! 

(А) Ложка дѐгтя портит бочку мѐда.  

Жооп: Бир карын майды бир кумалак чиритет.  

(Б) Я про сапоги, а он про пироги. 

Жооп: Бээ десе, төө дейт. / Оозуң кайсы десе, мурдун көрсөтөт. 
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11. Төмөндө берилген 2-сүрөттөгү котормо туурабы? 

Эскертүү: Бир гана жоопту белгилегиле! 

 

 

 

 

 

 

     (КОРЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР), 1-сүр.      (КОРЕЯ МЕДИЦИНАЛЫК БОРБОРУ), 2-сүр.  

(А) Жок, туурасы: Кореянын медициналык борбору. 

(Б) Жок, туурасы: Корей медициналык борбору.  

(В) Жок, туурасы: Корея медицина борбору.  

(Г) Ооба, туура которулган.  
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Сагын Акматбекованын  «Калемдин айтканы» деген аңгемеси менен  

Алыкул Осмоновдун «Каламга» аттуу ырын окуп чыккыла. Бул эки чыгарманы 

салыштыргыла. Эки чыгармада кандай жалпылыктар жана айырмачылыктар бар? 

Автордук ой жүгүртүүлөргө өз оюңарды билдирип, аны негиздеп бергиле. Бул 

чыгармаларды окуп чыккандан кийин кандай сезимдер пайда болду? Чыгармаларда 

кандай көркөм сөз каражаттары колдонулган, аларды колдонуу аркылуу 

чыгарманын образдык-маанилик мазмуну, идеясы кантип ачылып берилген? Бул 

кошумча суроолорду берилген чыгармаларды салыштырууда пайдалангыла. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы 

сакталды. 

 

Калемдин айтканы 

 

Күндө жазып отуруп жешилип, түгөнүп баратам. Түгөнгөн сайын учумду чыгарып 

учтап коѐт. Жазат. Кайрадан түгөнө баштайм. Менин түгөнгөнүмдөнбү же өзүнүн 

түгөнгөнүнөнбү, акыры таштап салат. Сары кагаздардын үстүнө. Ак кагаздарга сейрек 

жазат. Алар ардакталып текчеде. Машинканын жанында. Машинканы жаңы эле сатып 

алды. Сары кагаздар менен мен дайыма стол үстүндөбүз. Көбүнчө туш келди ташталып, 

чачылып жаткан болобуз. Кээ күндөрү таптакыр эле унутулуп калабыз. Ошондо өзүмдүн 

өткөн күндөрүмдү эскере баштайм. Калем боло электен мурда дарак болгонум эсиме 

түшөт. Ооба, дарак болсом керек. 

…Кээде мени колуна кармаган боюнча терезеге келет. Үйдүн эки терезеси көчө 

жакты карайт. Бири – ашкананын терезеси. Көбүнчө ошонун жанына барат. Турат. 

Унчукпай тура берет. Эки колу кайчылашып боорунда. Колунда мен. Мен да эшикти 

карайм. Караган сайын эле көзүмө кара жыгач урунат. Түп жагы көк, баш жагы куурап 

бараткан кара жыгач. Түп жагын карасаң – жаз, баш жагын карасаң – кыш. Куш конбойт. 

Каргалар гана конот. Бир да чымчыктын ага уя салганын көргөн жокмун. Уя салынбаган 

дарак дарак эмес. 

Көчөдөн адамдар жана машиналар тынымсыз өтүп турат. Аларга көңүл бурбайт. 

Эки көзү кара жыгачта. Тилсиз, үнсүз. Кээде деми да чыкпагандай туюлат. Үйдө киши 

эмес эле көлөкө жүргөнсүйт. Телевизорду койбойт. Койсо акыркы кабар болуп атканда 

коѐт. Бүткөндө өчүрүп таштайт. Эртең менен кетет. Кечинде келет. Китеп окуйт, же жазат, 

же жөн эле жатат. Керебетке сулк ташталып. Ойгоо жатабы же уктап жатабы, билинбейт. 

Кээде кечинде жарыкты да күйгүзбөйт. Көчө шамдарынын чаңгылт шооласы гана 

тартылган пардалардан араң-араң өтүп турат. Тынччылык. Кулак-мурунду кескендей 

тынччылык. Саат кулак-мээни жейт. «Чык-чык», – дейт саат. «Кайда чыгайын? Чыга 

албайм», – дейт тынччылык. Ушинтип кайым айтып отурушуп таң атырышат… 

…Кетет. Кечке үйдө «чык, чык», «чыга албайм» үчөөбүз гана калабыз. Кээде 

күтүүсүздөн телефон чырылдайт. Чочуп кетем. «Чык, чык» менен «чыга албайм» ага 

көңүл да буруп койбойт. Кабагым-кашым дебейт. Телефон чырылдап, чырылдап жадайт 

да, унчукпай калат… 

…Кээ күндөрү кеткен жагына кагаз кол баштыгына салып мени да ала кетет. 

Шуулдаган мажүрүмдөрдүн, дуулдаган фонтандардын жанынан өтөбүз. Иштеген жеринде 

телефондун жаагы басылбайт. Кирип чыккандар, жазып жаткандар, сүйлөшүп отургандар. 

Тигил столдо бир киши, бул столдо бир киши, бул столдо кагаз, тигил столдо кагаз. Бир 

күнү баары түштөнүүгө кетишти. Ал гана кеткен жок.  

Машинкага баса баштады. Сары кагаздардан көчүрүп ак кагаздарга басып жатат. 

Сары кагаздардын тагдыры мага бештен белгилүү. Тытылат да, ыргытылат. 

А мен деңиз жээгинде өскөн ажайып дарак элем. Бутагыма бүркүт конуп, 

тамырымда деңиз толкучу. Ажайып дарак элем. 

  



 

5 
 

Каламга 

 

Сен жолдошум, сен кубатым, сен бактым, 

Ашык болуп, издеп жүрүп мен таптым. 

Колуктумдан мурда сүйүп өзүңдү, 

Өз жанымдын жармысынан жараттым.  

 

Чырагымсың, айсыз түндө адашпайм, 

Ынагымсың, жан чыкканча тарашпайм. 

Дүркүрөгөн дөөлөтүмсүң, каламым... 

Вашингтон долларына алмашпайм. 

 

Заман күчтүү, күч чак келбейт алдына, 

Заман дайра, аккан катуу агымга. 

Бул турмушта нечен кыйын жол бастык, 

Дагы кыйын жолдор жатат алдыда. 

 

Эгер өлкөм керек десе, биз белен, 

Эл эрки үчүн туулганбыз энеден, 

Жүрөгү чоң баатырларбыз бактылуу – 

Жер шаарынын азаттыгын ээлеген. 

 

Мына ушундай улуу жолдо баратып, 

Кезек менен күндөр батып, таң атып. 

Күтүлбөгөн бир мезгилде, түбөлүк – 

Эгер өлүм мени кетсе уктатып. 

 

Ошол замат арта салып мойнуңа, 

Тез чуркап жет кең өрөөндүн оюна. 

Көп ыйлабай, капаланбай көөмп кой, 

Ысык-Көлдүн толкун чачкан боюна.  
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Тексттер тууралуу маалыматтар 

 

С. Акматбекованын  «Калемдин айтканы» аңгемеси 

 

Тема Автордун позициясы 

Калемдин жашоосу Калем өзүнүн жашоосу тууралуу ой 

жүгүртөт. Жазылып отуруп, кыскара 

баштаганын айтат. Кайсы бир мезгилде 

ажайып дарак болгонун эскерет. 

Чыгармачыл адамдын жашоосу Чыгарманын айтуучусу болгон калем аны 

колдонгон, аны менен текст жазган 

чыгармачыл адам тууралуу да кабар берет. 

Эки жакка көп чыкпаган ойго чөмүлгөн 

киши экенин белгилейт. Мындан анын 

чыгармачыл инсан экендигин баамдоого 

болот.  

Калем менен адамдын бүтүндүгү Калем өзүнүн жашоосун баяндап берип 

жатып, аны менен текст жазган 

чыгармачыл инсан экөөнүн ортосундагы 

тыгыз мамилени баяндап, аны жумушуна 

да ала кете турганын белгилейт.   

Чыгармачылык Калем чыгармачыл инсан аны менен сары 

кагазга жазганын, кийин жазгандарын 

кайра ак кагазга көчүрүп чыкканын айтат. 

Мындан сырткары аны кармап алып, 

терезеде туруп ойлонгонун кошумчалайт. 

Демек, чыгарма жаратуунун азабы да 

берилген.  

 

 

 

А. Осмоновдун «Каламга» ыры 

 

Тема Автордун позициясы 

Калем менен акындын бүтүндүгү Акын ырында калеми анын эң жакын досу, 

тиреги экенин белгилеп, өмүр жолу, 

жашоосу аны менен чогуу өтө турганын 

айтат. Каза болгондо Ысык-Көлгө алып 

барып көөмп коюшун суранат.  

Чыгармачылык Акын калеми экөө эл кызматына белен 

экендиктерин белгилеп, чыгармачылык 

элдин, өлкөнүн жакшылыгына кызмат 

кылышы керек деп эсептейт.  
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Тексттерди салыштыруу боюнча маалыматтар 

 

Негизги 

көйгөйлөр 

Чыгармачылык. Чыгармачыл адамдардын ой-толгоолору, 

өзгөчөлүктөрү, милдеттери. Чыгармачылыктын куралы.  

Салыштыруу 

жүйөлөрү 

Эки чыгарманы салыштыруу үчүн эң негизги жүйө – бул 

аталган чыгармаларда калемдин сүрөттөлүшү, калем аркылуу 

чыгармачыл адамдын образынын берилиши. 

Жалпылыктар 

жана 

айырмачылыктар 

Эки чыгармада тең калем жана чыгармачылык сүрөттөлгөн. 

Аңгеме менен ырдагы негизги образдар – бул калем жана 

чыгармачыл инсандар. Калем – чыгармачыл адамдардын эң 

негизги куралы. Бирок ортодо айырмачылык бар. Ырда 

көтөрүңкү маанай үстөмдүк кылып, чыгарма граждандык пафос 

менен жазылган. Ал эми аңгеме ой толгонуу түрүндө жазылып, 

драматизм күчтүү. Аңгемеде көбүнесе калемдин өзүнүн 

жашоосу айтылган.  

Көркөм кеп 

өзгөчөлүктөрү 

 

 

 

1. Аңгеме кыска болгондуктан, көркөм кептин көп элементтери 

орун албаса да, айрым каражаттар аркылуу (ч тыбышынын 

аллитерациясы) көркөмдүүлүк жаратылган. Сүрөттөлүп жаткан 

окуянын таасирин арттыруу, айтылып жаткан ойду күчөтүү 

үчүн кайталоолор арбын колдонулган. Мисалы: «Тилсиз, 

үнсүз», «Тынччылык. Кулак-мурунду кескендей тынччылык».  

2. Каралып жаткан ыр атуулдук темада жазылса да, көркөмдүгү 

жогору. Саптын аягындагы уйкаштыктан башка айрым саптарда 

сап башында окшош тыбыштар кайталанып, мукамдуулук 

түзүлгөн.  Эпитеттер арбын колдонулган.  

Негизги сүрөттөө-

туюндуруу 

каражаттары 

 

1. Интерьер сүрөттөлгөндө, чыгармачыл адамдын жалгыздыгын 

чагылдырыш үчүн көп буюмдар айтылбайт. Пейзаж берилип 

жатканда, калемдин жан дүйнөсүн ачып бериш үчүн кара 

жыгачка көңүл бурулат. Кара жыгачты баяндоодо «түбү жаз, 

башы кыш» антитезасы колдонулган. 

2. Ыр граждандык пафосто жазылгандыктан, экспрессивдик-

эмоционалдык лексика көп учурабайт. Ошентсе да, ырда 

көркөмдүүлүгү жогору сүрөттөө-туюндуруу каражаттары орун 

алган. Мисалы, «Сен жолдошум, сен кубатым, сен бактым» 

деген биринчи сапта акын калемдин ага болгон жакындыгын 

туюндуруу максатында сен сөзүн кайталап, градация жараткан. 

Чыгармачылыгы, калеми ал үчүн эң кымбат экендигин 

билдирүүдө байлыктын, терс азгырыктын символу катары 

синекдоха түрүндөгү «Вашингтон доллары» салыштыруусу 

колдонулган.  

 

 


