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Курстун мугалими

Анара Байызбекова

Курстун тили

Орусча

Жардамчылар

Кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрү боюнча окуу куралы « Орус тили боюнча жумуш
дептери» (Башгталгыч деңгээл I) Заманбап тилдер жогорку мектебинин ору

Аудитория

516

Курстун максаты

Аталган курстун максаты – окуп түшүнүү, жазуу, оозеки сүйлөшүү жана угуп түшүнүү
сыяктуу коммуникативдик ишмердүүлүктүн түрлөрүн өздөштүрүүнүн жана колдоно билүүнүн
алгачкы этабын өнүктүрүү, калыптандыруу

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Bayızbekova A.A., Dyubenkova-Elma G.V., Narozya A.G., Sabirova M.M., Santo N.K., Yankın N.V.
Rusça dersinin ana ders kitabı olarak 'Rusca Konusuyorus' Rusça alıştırma kitabı «Русский язык в
упражнениях», Havronina S.A.

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Курс эки бөлүмдөң турат. Биринчи бөлүм – фонетикага киришүүнүн кыска курсу. Аталган курстун максаты –
окуу жана туура айтуунун базалык ишмердүүлүгүн иштеп чыгуу менен грамматикалак маалымат системасын
кабыл алууга даярдоо. Экинчи бөлүм – негизги курс, максаты - студенттерге угуп түшүнүү, окуп түшүнүү,
оозеки сүйлөшүү жана жазуу сыяктуу негизги ишмердүүлүктү окутуу.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

БУЛ сөзү менен туюндурулган багыттоочу түрмөк.

2. Апта

Жактама ат атоочтордун 3 жагы, жекелик түрү (ОН, ОНА)

3. Апта

Сөз түркүмдөрү жөнүндө түшүнүк.

4. Апта

Зат атоочтун род категориясы

5. Апта

Жандуу – жансыз зат атоочтор категориясы

6. Апта

Жандуу зат атоочторго карата айтылуучу (Бул ким?) суроосу менен түзүлгөң суроолуу
сүйлөмдүн түрмөгү

7. Апта

Жактама ат атоочтор

8. Апта

ара сынак

9. Апта

Жак таандык мүчөлөрдүн жекелик түрү (менин, сенин,биздин, сиздин, анын, алардын)

10. Апта

Татаал сүйлөм жөнүндө түшүнүк. А байламтасы катышкан татаал сүйлөм.

11. Апта

Бир нерсеге ээ болуу маанисин туюндурган (у меня… (менде…)) илик жөндөмөсүндө турган зат
атооч жана жактама ат атооч

12. Апта

Терс формадагы конструкциялар (Нет, это не…) Пикир алышууда зат атоочтун род категориясы
Использование императива для выражения обобщения и просьбы: Дай(те)!Скажи(те)!
Покажи(те)!

Курстун планы
13. Апта

Зат атоочтун жана жак таандык ат атоочтордун көптүк саны Атайын суроо (Чей? Чья? Чьё? Чьи?
(Кимдики? Кимдердики?)

14. Апта

Этиштин парадигмасы (билүү), 1 жак боюнча жактоо

15. Апта

Сын атооч . Сын атоочтун зат атоочту род, сан боюнча ээрчишүүсү.

16. Апта

Кайталоо.

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

