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Курстун максаты

Аталган курстун максаты – пикир алышуу үчүн керек болгон лексика жана грамматика
боюнча базалык билим алуу менен бирге көркөм чыгарманы, публицистиканы окуп, угуп
түшүнүү

2

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Антонова В.Е., Нахабина М.М., Дорога в Россию. Базалык деңгээл,- С.-П., Златоуст, 2004.

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Орус тилин окутуунун бул этабында зат атоочтун жөндөмө категориялары ( илик,барыш жөндөмөлөрү) менен
бирдикте жактама ат атоочтордун жана сын атоочтордун жекелик түрү, кыймыл – аракетти туюнткан этиштер,
ошондой эле тең байланыштагы, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү окутуу каралган.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Зат атоочтун илик жөндөмөсү ат атооч жана сын атооч менен. Илик жөндөмөсү. Бир нерсеге ээ
болуу (У кого? У какого? У какой?/нет кого? чего?).

2. Апта

Илик жөндөмөсү. Бир нерсеге ээ болбоо(У кого? нет / кого/чего? Когда? не было/какого? Где?
не будет/ какой?)

3. Апта

Илик жөндөмөсү. Орун (Откуда? От кого? От какого? От какой?) Илик жөндөмөсүндөгү (свой)
ат атоочу.

4. Апта

Илик жөндөмөсү. Мүнөздөмөсү. Таандык категориясы. Илик жөндөмөсү. Мезгил (Когда? В
каком году?)

5. Апта

Илик жөндөмөсү. Саны (Сколько?)

6. Апта

Илик жөндөмөсүндөгү (который) байламтасы катышкан татаал сүйлөмдөр.

7. Апта

Илик жөндөмөсүндөгү (который) байламтасы катышкан татаал сүйлөмдөр.

8. Апта

Каалоо -ниетти (чтобы) жана максатты (чтобы) туюнткан татаал сүйлөмдөр.

9. Апта

Иш – аракеттин зарылдыгын туюнткан татаал сүйлөмдөр: (Чтобы+ что (с)делать?, надо+что
(с)делать?). Корутунду.

10. Апта

Зат атоочтун ат атооч жана сын атооч менен жакталышы: муж.род. жансыз / жен .род. жансыз.

11. Апта

Барыш жөндөмөсүндөгү зат атооч ат атооч жана сын атооч менен. Адресат. (свой) ат атоочу
барыш жөндөмөсүндө.

12. Апта

Барыш жөндөмөсү. Муктаждыкты билдирүү (нужен, нужна, нужно, нужны). Абалды, сезимди
билдирүү.

13. Апта

Кыймыл этиштер. Багыт (куда? к кому?).
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14. Апта

Кыймыл – аракет өтүүчү орун, жай, жер (где? по какому? по какой?).

15. Апта

Барыш жөндөмөсү. Объекти аныктоо. Төл / бөтөн сөз (уландысы). Татаал сүйлөмдөр барыш
жөндөмөсүндөгү (который) сөзү менен

16. Апта

Кайталоо

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

