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Курстун максаты

Айтылышы 1. Күнүмдүк баарлашууда акырындык менен табигый жана жылмакай айтылуу
жана интонацияга жетишүү; 2. Өзгөчө маанини билдирүү үчүн үн, интонация, басым жана
башка каражаттарды колдоно билүү; 3. Кытай тилинин ритмин жана ыргагын кеңири
түшүнүү. Лексика 1. HSK 2-деңгээлинин 300 лексикасын өздөштүрүп, аларды угуу, сүйлөө,
окуу жана жазуу көндүмдөрдө колдонуу; 2. Кытай тамгаларынын үлгүсүн түшүнүү; 3. Yндү,
форманы жана маанини туура колдонуу; 4. Тааныш болгон темалардын алкагында баарлашуу
же билдирүү үчүн ылайыктуу сөздөрдү тандай билүү. Грамматика 1. Кытай тилинин негизги
сөз тартибин өздөштүрүү; 2. Бир нече негизги грамматиканы өздөштүрүү; 3. Жалпы риторика
ыкмаларын өздөштүрүү; 4. Текстте тактоочтордун жана байламталардын колдонулушун
өздөштүрүү. Темалар 1. Өздөштүрүлгөн темаларды баарлашууда колдоно билүү; 2. Кытайдын
салттуу маданиятын түшүнүүнү тереңдетүү.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 HSK Standard Course Ⅰ; HSK Standard Course Ⅱ

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Курсту аяктагандан кийин студенттер: белгилүү бир угуу, сүйлөө, окуу жана жазуу жөндөмдүүлүктөрүнө ээ
болот, белгилүү тил билимдерин өздөштүрүп, күнүмдүк жашоодо, окууда жана жалпы учурларда коммуникация
муктаждыктарын канааттандырат. Ошону менен бирге, окутуу процессинде окуучулар мугалимдин
түшүндүрүүсү аркылуу кытай маданиятынын билимдерин толук түшүнүшү керек, тил үйрөнүүдө маданий
тоскоолдуктарды азайтып, студенттердин кытай тилинде баарлашуу муктаждыктарына мүмкүн болушунча
тезирээк ыңгайлашуусуна шарт түзүшү керек.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

第一课《你好》 第二课《谢谢你》 练习册1、2课

2. Апта

第三课《你叫什么名字》 第四课《他是我的汉语老师》 练习册3、4课

3. Апта

第五课《她女儿今年二十岁》 第六课《我会说汉语》 练习册5、6课

4. Апта

第七课《今天几号》 第八课《我想喝茶》 第九课《你儿子在哪儿工作》 练习册7、8、9课

5. Апта

第十课《我能坐这儿吗》 第十一课《现在几点》 第十二课《明天天气怎么样》 练习册10、11、12课

6. Апта

第十三课《他在学做中国菜呢》 第十四课《她买了不少衣服》 第十五课《他是坐飞机来的》 练习册13、14、15课

7. Апта

HSK一级真题测试（4套） HSK一级模拟测试

8. Апта

第一次考试

9. Апта

第一课 《九月去北京旅行最好》 第二课 《我每天六点起床》 练习册1、2课

10. Апта

第一课 《左边那个红色的是我的》 第四课 《这个工作是他帮我介绍的》 练习册3、4课

11. Апта

第五课《就买这件吧》 第六课 《你怎么不吃了》 练习册5、6课内容

Курстун планы
12. Апта

第七课《你家离公司远吗》 第八课《让我想想再告诉你》 练习册7、8两课内容

13. Апта

第九课《题太多，我没做完》 第十课《别找了，手机在桌子上呢》 练习册9、10两课内容

14. Апта

第十一课《他比我大三岁》 第十二课《你穿得太少了》 练习册11、12两课

15. Апта

第十三课《门开着呢》 第十四课《你看过那个电影吗》 第十五课《新年就要到了》 练习册13、14、15课

16. Апта

第二次考试

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

4

60

60

Финал сынагы

1

40

40

