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Силердин колуњардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Бул 
китептен силер өз‰њөр жашап турган д‰йнөдөг‰ кызыктуу жана 
мурда силерге тааныш болбогон жањы нерселерге туш келеси-
њер. Биз силер менен бирге Жер планетасына саякатка чыга-
быз. Силер д‰йнөн‰н т‰з‰л‰ш‰, биздин планетанын жаралышы 
жана өн‰г‰ш‰ менен тааныша аласыњар. Ошондой эле Кыр-
гызстандын коњшу мамлекеттери менен жакындан таанышып, 
Жер ж‰з‰ндөг‰ көп элдердин ‰рп-адаттары, салт-санаалары 
туурасында кабар аласыњар. ªз‰њөрд‰н жана өз‰њөр жашаган 
планетанын ЄМYРY ‰ч‰н кам көр‰‰н‰ ‰йрөнөс‰њөр.

Тигил же бул нерселерди ‰йрөн‰‰дө ар дайым байка-
гыч, сергек болгула. Жаратылыштагы өзгөр‰‰лөргө кайды-
гер мамиле жасабагыла. Силер кызыктарга канчалык талап-
тансањар, ошончолук көпт‰ билесињер. Тапшырмаларды так 
аткарып, тажрыйба менен изилдөөлөрд‰ ж‰рг‰зсөњөр эс ту-
тумуњар, ойлоо жөндөм‰њөр өөрч‰п, кругозоруњар кењейип, 
өз‰њөрд‰н интеллект дењгээлињер жогорулайт. Ал эми бул 
окуу китеби силердин эњ ишенимд‰‰ жардамчыњар боло алат.

Баарыњарга ийгилик каалайбыз!

Авторлор

 Кымбаттуу балдар!
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ААЛАМ ЖАНА БИЗ

§ 1. Жылдыздуу асман

Асмандагы кооз  жылдыздар жана анын сырлары адам баласын 
байыртадан бери кызыктырып келген. Адамдар жылдыздардын жа-
шыруун сырларын ачууга аракет жасаган. Адегенде горизонттордун 
жактарын ‰йрөн‰п, асмандагы жылдыздардын тогошуна ылайык жер 
айдап, эгин сээп, т‰ш‰м жыйноону өздөшт‰ргөн.

Асмандагы жылдыздар Жерден өтө алыстыкта жайгашкандыктан, 
алар бизге жылт-жулт эткен кичинекей от сыяктуу болуп сезилет. Ал 
эми чынында ал жылдыздардын ар бири К‰н сыяктуу көлөм‰ чоњ ысык 
шар болуп саналат. К‰н да тигилер сыяктуу эле жылдыз, айырмасы – 
көп жылдыздарга караганда ал Жерге жакын жайгашкан. Ошондуктан 
ал бизге бардыгынан чоњ жана жарык болуп сезилет. К‰нд‰н жары-
гынан улам к‰нд‰з‰ асмандан башка жылдыздар көр‰нбөйт. Карањгы 
т‰н‰ же асман б‰ркөктө жылдыздар булуттардын далдоосунда калат.

Жылдыздуу асмандын картасы
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Асмандагы жылдыздардын картасын карап көрг‰лө. Жылдыздар-
дын кайсы тобун билесињер? Алар жөн‰ндө маалыматыњар барбы? 
Анда алардын айрымдары менен таанышалы. 

Жылдыздарга көз ж‰г‰рт‰п, адамдар алардан оймолордун элесин, 
айрымдары жаныбарлардын же адамдардын сөлөкөттөр‰нө окшош экен-
дигин белгилешкен. Ал сөлөкөттөрд‰ топ жылдыз деп аташкан. Окумуш-
туулардын изилдөөлөр‰ндө асманда 88 топ жылдыздардын бар экендиги 
белгил‰‰. Алардын көб‰  илимде байыркы уламыштардын жана мифтер-
дин ысымдары менен аталган: Андромеда, Кассиопея, Персей...

Д‰йнө элдеринде топ жылдыздардын пайда болуш тарыхы жөн‰н-
дө ар кандай уламыштар айтылат. 

Кыргыз элинин бир уламышында ‰ч аркар мергенчиден качып, ас-
манга ‰ч жаркырак жылдыз болуп калганы айтылат. Ал эми илимде бул 
‰ч жылдыз Орион болуп аталып, байыркы д‰йнөдөг‰ гректердин мифи 
боюнча ањчынын аты ыйгарылгын. 

Ошол миф боюнча ањчы Орион өлгөндөн кийин кудай аны асманга 
жакшы көргөн Чоњ жана Кичине ити менен кошо калтырып койгондугу 
айтылат.

Чо¢ Жетиген топ жылдыздары
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Асмандагы топ жылдыздардын эњ белгил‰‰с‰ – Чоњ Жетиген бо-
луп эсептелет. Бул чөм‰чкө окшоп жайгашкан 7 жылдыз. Эгерде бул 
жылдыздарды көз алдыга элестетип, сызык менен туташтырсак, анда 
с‰рөттөг‰дөй аюунун сөлөкөт‰н көрөб‰з. Ар кандай эл бул топ жыл-
дызды өз‰нчө аташат: Соко, Бугу, Чоњ Араба. Кыргыздар аны казыкка 
байланган атка окшоштурат.

Анын катарында Кичи Жетиген жайгашкан. Ал да чөм‰чкө окшош, 
бирок тигинден кичине. Чөм‰чт‰н туткасынын уч жагында Алтын Казык 
жылдызы жайгашкан. Ал ар дайым т‰нд‰кт‰ көрсөт‰п, саякатчыларга 
багыт берип турат.

Биздин Жер планетасы – Аалам1 деп аталган кенен д‰йнөн‰н бир 
бөл‰г‰ болуп эсептелет. Аалам асмандагы бардык телолорду жана 
алардын ортолорундагы аралыктарды өз‰нө камтыйт. Жылдыздар, Ай, 
Жер – бардыгы асман телолоруна кирет.

Ааламдын чеги жок, азыркы заманбап аспаптар да анын өлчөм‰н 
ченей албайт. Ааламды жана жылдыздарды изилдеген илим астроно-
мия деп аталат. Жылдыздарды изилдеген окумуштууларды астроном-
дар дешет.

1 «Космос» грек тилинде «д‰йнө» дегенди билдирет.

Чоњ Жетиген      
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Жылдыздуу асман

�� Жылдыздар – абдан ысык асман телолору.
�� Жылдыздар өздөр‰ жарык чыгарат.
�� Окумуштуулар асманда 88 топ жылдыздар бар экенин айтышат.

Эстеп калгыла!

1. Жылдыздар деген эмне? Жылдыздарды кайсы мезгилде көрсө болот?
2. Адамдар эмне ‰ч‰н жылдыздарга байкоо ж‰рг‰згөн?
3. Топ жылдыздар деп эмнени аташат? Кайсы топ жылдыздарды билесињер?
4. ªз‰њөрд‰н байкагычтыгыњарды текшергиле. С‰рөтт‰ карап, санабастан көз 

болжоњордо канча жылдыз тартылганын айткыла. Анан эсептегиле.

1.  Жылдыздуу асман картасын карагыла. Картадагы топ жылдыздарды ас-
мандан тапкыла.

2. Дептерињерге бир нече топ жылдыздарды тарткыла. Алдына жазгыла.
3. Кыргыз элинин «Үркөрд‰н кызы Үлп‰лдөк сулуу» деген уламышын окугула. 

Классташыњарга айтып бергиле. 
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§ 2. К‰н – бул жылдыз

К‰н – өтө ысык газдуу чоњ шар. Анын ‰ст‰њк‰ бетинин темпера-
турасы + 6000 градус, ал эми ортосу 15 миллион градус ысык. Көлөм‰ 
биздин планетадан 100 эседен көп чоњдук кылат. Эгерде биздин Жер 
планетасындай болгон чоњ шарларды элестетсек, К‰нд‰н көлөм‰н 
т‰з‰ш ‰ч‰н мындай шарлардан миллиондон ашыгы керектелмек. Жер 

менен К‰нд‰н ортосунун аралыгы 
150 миллион километрге жакын.

К‰н – Жердеги жашоонун бу-
лагы. Ал жарык чачат. К‰нд‰н нур-
лары Жер ‰ст‰нө 8 м‰нөт, 17 секун-
дада жетет. Анын жарыгы к‰чт‰‰ 
болгондуктан, тике караганда көзд‰ 
каргытып жиберет. 

К‰н Ааламга жарыктан бөлөк 
жылуулук берет. К‰нд‰н нуру жана 
жылуулугу болбосо, анда Жер 
ж‰з‰ндө өс‰мд‰ктөр өспөй, жаны-
барлар менен адамдардын жа-
шоосу да болмок эмес. К‰н булар-К‰н
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Тянь-Шань тоолорундагы к‰н желеси

дан бөлөк биз билбеген, сезбеген көп нерселерди берет. Биз аларды 
т‰рд‰‰ аспаптар менен өлчөй алабыз. Денебиз  жана бетибиз, колубуз 
к‰нгө к‰йгөндө анын жылуулугун сезебиз.

К‰нд‰н нурунун т‰стөр‰ ар т‰рд‰‰: кызыл, сары, көк, кызыл сары, 
сыя, жашыл. Ушул көп т‰ст‰‰ нурлар Жер шарын каптап турган абанын 
калыњ катмарынан өт‰п, бизге жетет. Абанын бөл‰кчөлөр‰ анын т‰с-
төр‰н чачып, жок кылып жиберет, асман көк болгондуктан, К‰нд‰н көк 
т‰с‰ сакталып калат.

�� К‰н – Жер ‰ст‰ндөг‰ тиричиликтин, жарыктын жана жылуулук-
тун булагы.

�� К‰н – энергиянын булагы. К‰нс‰з Жер ‰ст‰ндө жашоо болмок 
эмес.

�� К‰н – бул жылдыз. Ал Жерге жылуулук менен жарыкты берип 
турат.

�� К‰нд‰ эч убакта тике карабагыла, көз‰њөрд‰ бузуп аласыњар.
�� К‰н нуру көп т‰ст‰‰: ал – кызыл, сары, кызыл сары, жашыл, 

көк, сыя өњдөрдөн турат.

Эстеп калгыла!
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Биздин өлкөн‰ к‰нөст‰‰ Кыргызстан дешет. К‰нд‰н 
элеси Кыргыз Республикасынын туусу менен гербинде 
чагылдырган. Элдик оймолордо да К‰нд‰н с‰рөт‰ көп 
кездешет. 

К‰нгө орточо к‰йгөн ден соолукка пайдалуу, ал эми ашыра к‰йгөн 
адамдарга зыян алып келет. ªз ден соолугун сактоо ‰ч‰н к‰нгө к‰й-
гөнд‰н эрежесин  ар бир адам сактоого тийиш:

• Саат 11ден 15ке чейин ачык к‰ндө көп ж‰рбөг‰лө.
• К‰нгө аз-аздан к‰й‰п, денени көнд‰р‰‰.
• Дене ачыша баштаганда к‰нгө к‰й‰‰н‰ токтотуу.
• Пахтадан токулган кийимдерди кийген пайдалануу.
• Баш кийим кийип, м‰мк‰н болушунча денени ачык калтырбоо.
• Көзгө к‰ндөн калкалоочу көз айнек тагуу.
• К‰нд‰н т‰з тийген нурунан сактоочу нерселерди колдонгондо 

бетке, мурунга, кулактарга, моюнга көњ‰л буруу.
• К‰нд‰н нурунан коргоочу кремдерди алганда алды менен сак-

тоо мөөнөт‰нө көњ‰л бургула. 

1. Кокустан К‰н сууп кетсе, Жер эмне болорун ойлонгула. 
2. К‰н эњ чоњ жылдыз дегенге макулсуњарбы?
3. Асман эмне ‰ч‰н көк?

1. Жылдыздын ичиндеги  сандар эмнени туюнтат?

2. 

6000
15 000 000

150 000 000
88

К‰н кайсы убакта «ак көњ‰л», кайсы убакта «ачуулуу» болот?
3. К‰нгө к‰й‰‰н‰н эрежелерин айтып бергиле. 
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К‰н системасынын планеталары

Күн
Меркурий

Нептун

Плутон

Венера

Жер

Юпитер

Сатурн

Марс
Уран

§ 3. К‰н системасынын планеталары

К‰н жана аны айланган бардык асман телолору К‰н системасы 
деп аталат.

Тегерек сызыкка окшоп, өз орбиталарында К‰нд‰ тогуз планета 
айланып ж‰рөт. Планеталар – булар жылдыздарды, К‰нд‰ айланган 
тегерек асман телолору. Алар жылдыздардан айырмаланып, өздөр‰ 
жарык чыгарбайт, болгону к‰нд‰н нурларын чагылдырышат.

Планеталардын бардыгынын формасы шар сыяктуу тоголок, өз 
огунда жана К‰нд‰ айланып ж‰рөт.

Планеталар бири-биринен көлөм‰ жана К‰ндөн жайгашкан ара-
лыктары менен айырмаланат. К‰нгө эњ жакын жайгашкан планета – 
Меркурий. Андан кийин Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун, Плутон.

Меркурий көр‰н‰ш‰ боюнча зор ташты элестетет. Анын ‰ст‰њк‰ 
бети таштак жана чөлд‰‰. Ал К‰нд‰н нурунан ысык абалда турат. Мер-
курийде аба жок.

Венера уулуу газдардын калыњ катмары менен курчалган. Плане-
танын бети өтө жогорку температурада. Венера бизге Жерден жаркы-
рак жылдыз  болуп көр‰нөт. Ал кыргызча Чолпон жылдыз деп аталат.
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Меркурий Венера Жер

Марс Юпитер Сатурн

Нептун ПлутонУран

Жер – К‰н системасындагы жашоо калыптанган жалгыз плане-
та. Жердин температурасы жер ‰ст‰ндө суунун болушуна шарт т‰зөт, 
ал эми курамында кычкылтек болгон аба кабыгы планетаны тоњуп 
калуудан жана зыяндуу нурлардан сактайт. Көп планеталардын жан-
доочулары болот.

Марс – биздин планетага эњ жакын кошунабыз. Ал Жерге караган-
да 2 эсеге кичине. Марстын топурагы кызгылт  к‰рөњ, асманы бизди-
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киндей көк эмес, кызгылтым, чањдары учуп 
ж‰ргөнд‰ктөн, асманы киргилт  мала болуп 
көр‰нөт, ошондуктан адамдар аны «кызыл 
планета» деп аташат.

Марсты көп мезгилге чейин Жердин 
эгизи деп келишкен. Адамдарды Марс-
та жашоо барбы деген суроо кызыктырып 
келген. Бирок азыркы к‰нгө чейин бул пла-
нетада жашоо бар экендигине жана мурда 
болгондугу тууралуу да так маалымат жок.

Планеталардын жандоочулары – анча 
көлөмд‰‰ эмес асман телолору болуп саналат. Алар өз планеталарын 
айланып ж‰р‰шөт. Марстын эки жандоочусу бар, Юпитердики – 16, Са-
турндуку – 18. Жердин жалгыз жандоочусу – Ай.

�� К‰нд‰ өз орбитасы боюнча тегерекке окшош тогуз планеталар: 
Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 
Плутон айланып ж‰рөт.

�� Планеталар өздөр‰ жарык чыгарбайт, алар К‰нд‰н жарыгын 
чагылдырышат.

�� Планеталардын өз огундагы кыймылы – тегерен‰‰ деп аталат.
�� Планеталардын К‰нд‰н айланасындагы кыймылы – айлануу 

деп аталат.
�� К‰н системасы – К‰н жана аны айланып ж‰ргөн бардык асман 

телолору.
�� Көпч‰л‰к планеталардын жандоочулары болот, алар өз пла-

неталарын айланып ж‰рөт. Жердин жалгыз жандоочусу – Ай 
болуп саналат.

Эстеп калгыла!

1. Планеталар жөн‰ндө эмне билгенињерди айткыла.
2. Планеталар жылдыздардан кандайча айырмаланат?
3. К‰н системасы деген эмне?
4. К‰н системасындагы планеталар К‰нгө карата кандайча жайгашкан?
5. Биздин эњ жакын кошунабыз кайсы планета?

1. Төмөнк‰ санакты окуп, жаттагыла. Ал планеталардын аталыштарын эс-
теп калууга көмөктөшөт.

Ай



14

Жылдыз санак
Айда жашап Жылдыз санак,
Ал олтурат жылдыз санап.
Меркурий – бир, 
Венера – эки, 
Үч‰нч‰ – Жер, 
Төрт‰нч‰ – Марс, 
Бешинчи – Юпитер, 
Алтынчы – Сатурн,
Жетинчи – Уран, 
Сегизинчи – Нептун, 
Тогузунчу – Плутон,
Ким көрбөсө, кеткени оњ!

                                  А. Усачёв 

2. Силерге кайсы планета эњ кызыктуу сезилди? Ал жөн‰ндө айтып бер‰‰гө 
даярдангыла. Кошумча маалыматтарды пайдалангыла.

§ 4. Ай – Жердин жалгыз жандоочусу

Ааламдагы бардык асман телолору ар дайым кыймылда болушат. 
Ай өз огунда тегеренип, ошол эле кезде Жерди айланат. Бир айга жет-
пеген мезгилде ал Жерди бир айланып чыгат. Ай – Жердин табыгий 
жандоочусу. Ошондуктан, Жер менен кошо К‰нд‰ айланып ж‰рөт.

Ай өз‰н‰н формасын такай өзгөрт‰п турганын адамдар байырта-
дан эле байкашкан. Ал кээде жапкан нанга окшоп жалпак болуп, кээде 
жарты болуп калат. Мунун себеби, ал өз алдынча жарык чыгарбаганы. 
Планеталар сыяктуу ал да К‰нд‰н жарыгын чагылдырат. Жер, Ай, К‰н 
Ааламда бирдей ылдамдыкта айланышат. К‰н ар дайым Айдын улам 

бир бетине жарык берип турат. 
Жерде жашагандарга Айдын жарык 
болгон бети гана көр‰нөт.

Ай жањырганда ал асмандан 
көр‰нбөйт. Ал – ай жањыруу деп 
аталат. Айдын формасы орокко ок-
шоп калганда ал – жањы туулган ай 
болуп саналат. Убакыт өткөн сайын  
өс‰п, тегеректин жарымы болуп 
көр‰нгөндө ал чейреги болуп сана-
лат. Тегерек болгондо аны толгон Жер жана Ай
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Луноход

ай деп аташат, бул кезде Айдын бир бети толук көр‰нөт. Ай толгон 
кезде т‰нк‰с‰н жарык болот. Андан соњ Айдын бир четинен улам кети-
ле берет. Айдын акыркы чейрегин эски ай дешет. Орок Ай, толгон Ай, 
биринчи жана акыркы чейреги – Айдын фазалары деп аталат.

Кээде Жер К‰н менен Айдын ортосуна келип калат. Ал кезде Айды 
к‰нд‰н жарыгынан далдалап, Айга көлөкө т‰шөт. Табияттын бул кубу-
лушу Ай тутулуу деп аталат.

Ай бизге К‰н сыяктуу чоњ көр‰нөт. Ал Жерге 400 эсе жакын бол-
гондуктан, ошондой сезилет. Айдын бетинен кара жана ак тактарды 
байкоого болот. Ак тактар – Айдын дењиздери. Аерде бир тамчы да суу 
жок, чањдын калыњ катмары ошондой көр‰нөт. Айда аба да жок. Анын 
бети тиричилиги жок чөлд‰ элестетет, аны изилдөөгө ар т‰рд‰‰ аппа-
раттар жана луноходдор жардам берет. 

Айдын фазасы
1. Жаңы туулган Ай – жањы туулган Ай кºр‰нбºйт.
2. Жањы туулган Ай – асмандан ичке ороктой болуп кºр‰нºт.
3. Биринчи чейреги – Айдын толуп бараткандагы жарымынын кºр‰н‰ш‰.
4. Айдын ºс‰ш‰.
5. Толгон Ай – ал тегерек болуп, толук кºр‰нºт.
6. Кемип бараткан Ай.
7. Акыркы чейреги – жарым Айдын кемип бараткандагы кºр‰н‰ш‰.
8. Эски Ай.           

 1 2 3 4 5 6 7 8    
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Ай байыртадан бери адамдарды кызыктырып келет. Ал жөн‰ндө 
уламыштар, мифтер айтылып, ырлар ырдалат. Кыргыз элдик жомокто-
рунун биринде Ай чырайы ашкан кыз болуптур. Ошондон улам кыздар-
дын ысымдарында «ай» көп колдонулат: Айпери, Айг‰л, Айжаркын ж.б.

�� Ай – Жердин табигый жандоочусу.
�� Ай, Жер, К‰н Ааламды бирдей ылдамдыкта айланышат.
�� Ай өз‰ жарык чыгарбайт, ал К‰нд‰н жарыгын чагылдырат.
�� Айдын фазасы – К‰нд‰н жарыгынын Айга тийгендеги өзгөр‰л-

гөн абалы.

Эстеп калгыла!

1. Эмне ‰ч‰н бизге К‰н менен Айдын көлөм‰ бирдей сезилет?
2. Ай толгондо т‰нк‰с‰н к‰нд‰зг‰дөй жарык болот. Эмне ‰ч‰н? Жообуњарды 

негиздегиле.
3. Ай – Жердин жандоочусу. Планетанын жандоочунан айырмасы эмнеде?
4. Кайсы кубулуш ай тутулуу болуп аталат?
5. «Табигый жандоочу» деген сөзд‰ кандай т‰ш‰нөс‰њөр?
6. Эмне ‰ч‰н Айда тиричилик жок?

1. Дептерињерге Айдын фазаларын тарткыла.
2. Айдын орок абалы дайыма бир багытты карап турабы?
3. Айдын жарым ай абалында анын өс‰п же азайып баратканын кантип бил‰‰-

гө болот?
4. Китепканадан же интернеттен «Эмне ‰ч‰н Айдын көйнөг‰ жок?» деген жо-

мокту таап окугула.
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§ 5. Адам космосто

Биздин мезгилде космоско 
учуу демейдегидей көр‰н‰ш болуп 
калды. Бир кезде бул сыйкыр сыяк-
туу сезилч‰!

Жердин эњ биринчи жасалма 
жандоочусу космоско 1957-жылдын 
4-октябрында учурулган.

Андан бери жасалма жандооч-
 улар адамзаттын көп иштеринде кө-
мөкч‰ болуп келди: алар аба ырай-
 ын аныктайт, телевизиондук жана 
телефон байланыштарын ж‰рг‰зөт, 
булардан башка «жердеги» көп ма-
селелерди чеч‰‰гө жардамдашат.

Космоско адам учканга чейин 
окумуштуулар космостук белгисиз-
диктерге ар т‰рд‰‰ жаныбарлар-
ды учурган. Эњ алгачкы чычкан- 
космонавт космосто бир сутка ж‰р-
гөн. Андан кийин иттерди учурушкан. 
Иттерден эњ биринчи Лайка учкан.

Лайкадан кийин космоско  
Стрелка менен Белка, Чернушка ме-
нен Звёздочка, Пчёлка менен Муш-
 ка учурулган. Алардын бардыгы 
Жерге аман-эсен кайтып келишкен. 

Жердин биринчи жасалма жандоочусу

Жасалма жандоочу

Белка жана Стрелка Иттердин «космикалык отряды»
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Ошондон кийин окумуштуулар космосто тир‰‰ жан жашоого м‰мк‰н 
экендигин белгилешти. Космоско жол ачылды!

1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адамды салган эњ биринчи 
космостук корабль учурулду. Кораблдин командири Советтер Союзу-
нун жараны, учкуч-космонавт1 Юрий Алексеевич Гагарин болучу. Ал 
Жерди бир айланып чыккан. Ошентип, Жерден космоско учуу мезгили 
башталды.

Юрий Гагаринден кийин эки жыл өт‰п, космоско биринчи космо-
навт-аял Валентина Терешкова учту. 

1965-жылдын мартында адам алгачкы жолу ачык космоско чыкты. 
Ал Алексей Архипович Леонов эле.

Космосто бардык нерселер 
салмаксыз абалда болушат. Ачык 
космоско чыкканда астронавдар 
скафандр деп аталган атайын кос-
тюм кийишет.

Космонавт А. А. Леоновдун «Ачык 
космоско чыгуу» с‰рөт‰н‰н репро-
дукциясын карагыла. Андагы адам-
дын костюмуна көњ‰л бургула. Кос-
монавттар эмне ‰ч‰н ачык космоско 
чыга турганын ойлогула.

Космосто биздин мекендеши-
биз Салижан Шарипов да болуп 
келген. Ал эл аралык экипаждын ку-

1 Космонавт же астронавт – космостук учууга катышкан адам.

Юрий Гагарин Валентина Терешкова 

А. А. Леонов. Ачык космоско чыгуу                            
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Салижан Шарипов Эл аралык космикалык станция (ЭКС)

рамында эмгектенген. Кыргызстандын эњ алгачкы космонавты болгон-
дуктан Салижан Шарипов «Кыргыз Республикасынын Баатыры» деген 
ардактуу наамга татыктуу болгон.

Азыркы кезде эл аралык космикалык станцияда (ЭКС) ар кандай 
өлкөлөрд‰н космонавттары эмгектенет. Ж‰к ташуучу кораблдер орби-
талдык станцияга азыктарды, суу, к‰й‰‰ч‰ майларды жана башка ке-
рект‰‰лөрд‰ жеткирип турат. Космонавттар изилдөөлөрд‰ ж‰рг‰з‰п, 
Жерди жана космосту изилдешет. Азыр космикалык туристтердин 
учуулары башталды.

�� 1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адам т‰шкºн биринчи 
космикалык корабль орбитага чыккан.

��  Биринчи учкуч-космонавт – Юрий Гагарин.
��  Кыргызстандын биринчи космонавты Салижан Шарипов.

Эстеп калгыла!

1. Жасалма жандоочу табигый жандоочудан эмнеси менен айырмаланат?
2. Космонавтиканын өн‰г‰ш‰нө жаныбарлар кандай ‰л‰ш кошкон?
3. Биринчи жасалма жандоочу орбиталдык космикалык станциядан эмнеси 

менен айырмаланат?
4. Адамдар космосту эмне ‰ч‰н изилдешет?
5. Салижан Шариповдун космонавт болушуна адамдык кандай сапаттары 

т‰ртк‰ болду?

Сабактан алган билимињерди жана кошумча адабияттарды пайдаланып, 
«Айга саякат» аттуу фантастикалык чыгарма жазгыла.
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«Аалам жана биз» бөл‰м‰нө тесттер

1. Туурасын тандагыла. Кошуу же алуу белгилерин койгула.

1 Жылдыздар – муздак, космикалык катуу телолор.

2 Азыр 88 топ жылдыздар белгил‰‰.

3 К‰н – бул планета.

4 К‰нгө эњ жакын жайгашкан планета – Меркурий.

5
К‰н системасында тиричилик өткөн планеталардан жалгыз 
Жер.

6 Ай – жылдыз, ал жарык чыгарат.

7
Жерден бөлөк жактагы цивилизация окумуштуулар тарабынан 
аныкталган.

8 Марста тиричилик жок.

9 Венера булуттар менен тыгыз курчалган.

10 Марстын жандоочусу жок.

2. К‰нгө карата кайсы катарда планеталар туура жайгашканын тапкыла.

а)  Марс, Венера, Плутон, Сатурн, Юпитер
б)  Меркурий, Венера, Жер, Юпитер, Марс
в)  Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер

3. а)  Дептерињерге төмөнк‰дөй диаграмма чийгиле:

Жылдыздар Планеталар

б) Бир тегерекчеге планеталарга гана тийишт‰‰, ал эми экинчисине жылдыздарга 
гана тийишт‰‰ м‰нөздөмөлөрд‰ жазгыла. Ал эми экөөн‰н кесилишкен тегерекчеге 
жылдыздарга да, планеталарга да тийишт‰‰ жалпы окшоштуктарын жазгыла.

4. Сызыктар менен планеталарды жана алардын шарттуу аталыштарын кошкула. 

«Кызыл планета» Жер

«Көк планета» Марс

«Чолпон жылдыз» Венера
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5. Мугалим сунуштаган кошумча адабияттарды пайдаланып, төмөнк‰ с‰рөттөргө 
ылайыктап, Жер, К‰н, Ай, жылдыздар жөн‰ндө макалдарды, лакаптарды, та-
бышмактарды т‰зг‰лө.

6. Калтырылган сөздөрд‰ ордуна коюп, с‰йлөм т‰зг‰лө.

К‰н – Жерге эњ жакын …

К‰нд‰н формасы …

К‰нд‰н диаметри Жердин диаметринен … эсе чоњ.

К‰нд‰н массасы Жердин массасынан … эсе көп.

Жерден К‰нгө чейинки аралык … километр.

К‰нд‰н ‰ст‰њк‰ бетинин температурасы … градус.

К‰нд‰н нурлары Жерге … минутада жетет.
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Бехаймдын глобусу

ЖЕР – КҮН СИСТЕМАСЫНЫН ПЛАНЕТАСЫ

§ 6. Жердин формасы 

Чексиз, муздак ааламдын,
Бейиштей бир жайы бар:
Канаттуулар сайраган,
Токою бар, сайы бар,
Бажырайган г‰л‰ бар,
ªс‰мд‰кт‰н т‰р‰ бар,
Көк кашка тунук суусу бар,
Көлдөр‰ндө куусу бар.
Жер эмгегин актайлы,
Кор кылбай аны сактайлы.   
Башка жакта жок мындай!

Я. Аким

1. Айдын формасы кандай?
2. К‰н менен жылдыздардын формалары кандай?

Адамдар көп мезгилге чейин Жерди жалпак деп ойлошкон. Алар 
Жер – зор пилдин ‰ст‰ндө орношуп, ал эбегейсиз чоњ таш баканын 
‰ст‰ндө турат дешкен.

Байыркы кыргыздар Жерди буканын же бугунун алтын м‰й‰здөр‰ 
көтөр‰п турат деп эсептешкен.
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Бара -бара Жер шар 
сыяк туу деген т‰ш‰н‰к өр-
 к‰н дөй берет. Дењизде 
с‰з‰п бараткан кеме алыс-
таганда акырындап го-
ризонтко кирип кеткенин 
адамдар байкашты. Бийик 
тоого чыкканда айлана биз-
ге тегерек болуп көр‰нөт.

Жердин формасы шар 
т‰спөлд‰‰ экенин биринчи 
жолу улуу окумуштуу Пи-
фагор1 айткан. Андан ж‰з 
жылдан кийин окумуштуу Аристотель2 анын божомолу туура экендигин 
аныктаган.

Жердин формасынын так аныктамасын глобус берет. Глобус – 
бул Жердин миллиондогон эсе кичирейтилген формасы. Глобусту 
биринчи жолу Мартин Бехайм т‰згөн. Бул мындан 500 жыл мурда 
болгон.

Ал өз‰н‰н моделин «жер алмасы» деп атаган. «Жер алмада» 
адамдарга белгил‰‰ болгон кургактыктар көрсөт‰лгөн. «Глобус» деп 
кийин аташкан.

�� Жер шарга окшош деген божомолду биринчи болуп Пифагор      
айткан.

��  Аристотель анын божомолунун туура экендигин далилдеген.
��  Глобус – Жердин модели.

Эстеп калгыла!

1. Эмне ‰ч‰н Бехайм өз‰н‰н ойлоп тапканын «жер алмасы» деп атаган?
2. Жердин шарга окшоштугу биздин мезгилде эмне менен далилденет?  

Байыркы глобустун моделин жасагыла. Байыркы жана азыркы глобустардагы 
кургак жерлерди салыштыргыла. Кортунду чыгаргыла.

1 Пифагор Самосский – байыркы грек философу, математик жана мистик.
2 Аристотель – байыркы грек философу. Платондун шакирти б. з. ч. 343-жылдан 

Александр Македонскийдин тарбиячысы.

Пифагор
(Б. з. ч. 570–490- жж.)

Аристотель  
   (Б. з. ч. З84–322- жж.)
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§ 7. Жердин кыймылы

1. Эмне ‰ч‰н т‰н т‰шөт?
2. Табият бир жылдын ичинде кандай өзгөр‰‰лөргө дуушар болот?

«К‰н менен т‰н б‰төт, сутка өтөт» дешет. 
Сутка – Жер өз огунда бир айланган убакыт. Жер өз огунда айлан-

ганда К‰нгө карата улам бир жагы бурулат. К‰нд‰ караган тарабына 
к‰н тийет. Көлөкө тарабына т‰н т‰шөт.

ТҮНДҮК

ТҮШТҮК

К‰нд‰з

К‰нд‰н жарыгы

Түн

Жердин огу – бул шарттуу өзөг‰. Ошол өзөкт‰ тегерене жердин те-
лосу айланат. Шарттуу өзөкт‰н эки учу полюстар деп аталат. Алардын 
бири – Т‰нд‰к полюс, экинчиси – Т‰шт‰к полюс.

Экватор эки полюстун так ортосуна жайгашкан. Экватор жер ша-
рын т‰нд‰к жана т‰шт‰к жарым шарларына бөл‰п турат.

Жердин өз огундагы кыймылы – тегерен‰‰. Жердин К‰н айлана-
сындагы кыймылы – айлануу. Жер бир жылда К‰нд‰ толук айланып 
чыгат. К‰нд‰ айланган Жердин жолу Жер орбитасы деп аталат. Жер өз 
орбитасында секундасына 30 километр жол басат.

Жердин өзөг‰ бир аз жантык жайгашкан. Ошол жантык өзөкт‰н на-
тыйжасында жыл мезгилдеринин алмашуусу ж‰рөт.

Жердин т‰нд‰к жарым шары К‰ндөн жарыкты жана жылуулукту 
көп алганда жай мезгили келет. Т‰шт‰к жарым шарда бул мезгилде 
кыш т‰шөт. Анан кайра алмашуу ж‰рөт. Жыл мезгилине жараша гори-
зонтто К‰нд‰н бийиктиги жана к‰нд‰н узактыгы өзгөрөт.
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Жердин К‰нд‰ бир жылдык айлануу кыймылы – жыл мезгилдеринин алмашылышы

Жер менен Ай бири-бирине тартылуу к‰ч‰нө ээ

К‰н канчалык бийик болсо, Жерге жылуулук ошончолук көп жетет. 
Экватордон К‰нд‰н бийиктиги эч качан өзгөр‰лбөйт. Экватордо жыл 
мезгили жай болуп турат. Полюстарга жакындаганда К‰н төмөндөйт. 
Жылуулук жана жарык азаят.

Биз экватордон алыста жашагандыктан кыш, жаз, жай, к‰з болуп 
жыл мезгилидерине бөл‰нгөн.

Жер тартылуу к‰чкө ээ. Ал ‰ст‰ндөг‰лөрд‰н бардыгын өз‰нө тар-
тат. Топту же ташты өйдө ыргытканда ал кайра Жерге т‰шөт.

Ай дагы тартылуу к‰ч‰нө ээ, бирок Жерге караганда бир нече эсе-
ге аз. Жер менен Ай тартылуу к‰ч‰нө ээ.

К‰з

Кыш

Кыш

Жай

Жай

Жаз

Жаз

К‰з

ТҮНДҮК

ТҮНДҮК

ТҮШТҮК
ТҮШТҮК

ТҮШТҮК
ТҮШТҮК

ТҮНДҮК

ТҮНДҮК
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�� Сутка – Жер өз огунда бир тегеренип чыккан мезгил.
��  Жыл – Жер К‰нд‰ бир айланып чыккан мезгил.
��  Жер бир эле убакытта өз огунда тегеренет жана айланат.
��  Жер тартылуу к‰ч‰нө ээ. Ал өз‰нө жандууларды жана жансыз-

дарды тартат.

Эстеп калгыла!

 

1. С‰рөттөр боюнча Жердин тартылуу к‰ч‰н‰н  аракеттерин т‰ш‰нд‰рг‰лө.
2. Т‰н менен к‰нд‰н алмашышы Жердеги турмушка кандай мааниси бар?
3. Жер өз огунда кандай ылдамдыкта тегеренет?
4. Жердин тартылуу к‰ч‰н‰н кандай мааниси бар?
5. Жердин ‰ст‰нөн биз эмне ‰ч‰н кулап кетпейбиз?
6. Жердин айлануусу эмне деп аталат?
7. Эмне ‰ч‰н жыл мезгилдери алмашып турат?

1. Жердин өзөг‰ вертикалдык абалда деп элестеткиле. Анда Жер кандай 
өзгөр‰‰лөргө дуушар болот?

2. «Жыл мезгилдери» темасына аппликация жасагыла (өз‰њөр тандагыла, 
тандап алганыњарга т‰ш‰н‰к бергиле).
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Жер – жалпыбыздын ‰й‰б‰з

§ 8. Жердин т‰з‰л‰ш‰

1. Тоолор эмне ‰ч‰н урайт?
2. Кыргызстанда кандай тоо тектери бар?
3. Адамдар көм‰рд‰, чым көњд‰ кантип пайдаланат? Мрамордучу, кумдучу, 

чопонучу?

Жер жөн‰ндөг‰ т‰ш‰н‰кт‰ адамдар кылымдар бою топтоп, кийин-
ки муундарга берип келген.

Таштактуу сыртын жер кыртышы же литосфера деп аташкан. Биз-
дин планетанын аба катмары атмосфера деп аталат. 

Мухиттер, дењиздер, дарыялар, көлдөр, муздар жана жер алдын-
дагы Жердин суу катмары – гидросфера деп аталат. 

С‰рөткө көњ‰л бөлг‰лө. С‰рөт эмне ‰ч‰н «Жер – жалпыбыздын ‰й‰б‰з» деп 
аталганын т‰ш‰нд‰рг‰лө.

Биосфера – жандуу организмдер отурукташкан мейкиндик. Биз 
баарыбыз ошол мейкиндиктин бир бºл‰г‰б‰з.

«Жердин ички т‰з‰л‰ш‰» аттуу с‰рºткº кºњ‰л бºлг‰лº. 
Жер канча бºл‰ктºн т‰з‰лгºн? Санап кºрºл‰:
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1. жер катмары;
2. мантия;
3. сырткы ядро;
4. ички ядро.
Жер кыртышы – бул Жердин катуу 

сырты. Ал тоо тектеринен турат. Эгерде 
Жерди алма менен салыштырсак, жер 
кыртышы алманын кабыгынан да жука 
болот. Жер кыртышынын алдында ман-
тиясы жайгашкан. Аердин температура-
сы ºтº жогору. Тоо тектеринин бардыгы 
эриген т‰рдº болот. Терењдеген сайын 

Жердин температурасы ºйдºлºй берет. Сырткы ядрону т‰згºн тоо 
тектеринин температурасы + 4500 градуска жетет. Ал эми ички ядро 
андан да ысык + 6000 градус. Жер кыртышынын айрым бºл‰ктºр‰ндº 
кыйроо жана жаракалар кездешет. Ал жерлерге магма агып барат.

Кээде таш кºм‰рд‰н же акиташтын сыныгынан илгерки бир 
доордогу Жерде жашаган белгисиз жаныбарлардын издерин, папо-
ротниктин, ‰л‰л кабыктарынын тактарын кездештиребиз. Булар – 
таш калдыктары.

Жердин ички т‰з‰л‰ш‰

1

2

3
4

Жер кыртышындагы жаракалар Магма

Таш калдыктары
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Таш калдыктардагы тактарды изилдеп, окумуштуулар миллиондо-
гон жылдар мурдагы ºс‰мд‰ктºр менен жаныбарлардын кºр‰н‰штºр‰н 
тактап чыгышат. Таш калдыктары тоо тектеринин жашын тактоого жар-
дам берет. Кыргызстанда таш калдыктары ар кайсы жерлерден кезде-
шет. ªзгºчº т‰шт‰к жергесинде кºп. С‰рºттºг‰дºй табылгаларды Биш-
кек теги жана башка шаарлардагы музейлерден кºр‰‰гº болот.

�� Литосфера, атмосфера, гидросфера жана биосфера – Жердин 
тышкы катмары.

��  Жер кыртышы, мантия, ядро – Жердин ички катмары.
��  Жер алдындагы тоо тектери эриген калыпта болот.
��  Таш калдыктары – байыркы ºс‰мд‰ктºр менен жаныбарлар-

дын тактары сакталган тоо тектери.
��  Таш калдыктары тоо тектеринин жашын аныктоого жардам берет.

Эстеп калгыла!

1. Жердин сырткы кабыгын атагыла.
2. Жердин  аба кабыгынын жандуулар ‰ч‰н кандай мааниси бар?
3. Жердин ички т‰з‰л‰ш‰ кандай?
4. Мантиядагы нерселер эмне деп аталат?
5. Планеталардын ички ядросу эмнеден куралат?
6. Биздин ºлкº кайсы кендерге бай?
7. Үй курулушуна кайсы тоо тектери колдонулат.
 

1. Дептерињерге «Жер катмарынын» с‰рºт- схемасын чийгиле. Кыртыштарды 
т‰рд‰‰ т‰стºргº боёгула.  Биосфераны кандайча элестет‰‰н‰ ойлонгула. 

2. Пластилинден же башка материалдан Жердин ички т‰з‰л‰ш‰н‰н макетин 
жасагыла.

§ 9. Жаратылыштын кубаты

1. Байыркы кыргыздар Жерди кандай элестетишкен?
2. Эмне ‰ч‰н алар Жерди зор бука кºтºр‰п турат деп ойлошкон?
3. Жер титирºº жºн‰ндº эмне билесињер?
4. «Тоодон бир жыгач кыйсањ – ºрººндºг‰ жерињди жоготосуњ» дегендин маа-

нисин т‰ш‰нд‰рг‰лº.

Биздин байыркы ата -бабалар Жер зор буканын алтын м‰йз‰ндº 
орношкон деп ойлошкон. Бука дем алганда мурундарынан буу чыгат. 
Ал буу жердин катмарларынан ºт‰п, анан жердин буусу болуп тышка 
чыгат дешкен.
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Уламыштар менен болумуш-
тарда жер титирººлºр, жердин жа-
ракалары Жерди кºтºр‰п турган 
бука бир м‰йз‰нºн бир м‰йз‰нº ко-
торгондо болуучу кубулуш катары 
айтылган.

Биз азыр жер титирººлºрд‰ 
табияттын эњ катаал кырсыгы 
экендигин билебиз. Ал кырсык-
тар к‰т‰лбºгºн жерден болуп, кºп 
нерселерди кыйратып, адамдарды 
ºл‰мгº кириптер кылат. Жер ти-
тирººлºрд‰н кубатын балл менен 
ченешет. 9–12 баллга жеткен жер 
титирºº шаарларды заматта таш-
 талканын чыгарып салат. Биздин 
ºлкº тогуз баллдуу зонада жай-
гашкан. 

Вулкандын атылышы менен 
жер алдынан д‰њг‰рºгºн ‰н чы-
гып, жер титирºº болот. Айлананы 
тонналаган к‰л каптап калат. Вул-
кандардын атылышы менен жер 
титирºº цунамини алып келет. Цу-

нами – бул ºтº чоњ толкундар дењиздеги бºлºк коогалањдардан ашып 
т‰ш‰п, адамдарды ºл‰мгº дуушар кылган коркунучтуу кºр‰н‰ш.

 Жамгыр нºшºрлºп жааганда тоолуу жерлерде сел ж‰рºт. Сел-
таш, чопо аралаш ањтарылып аккан каралжын суу. Сел туш келгенде-

Жер титирººдºн кийин

Вулкандын атылышы

Цунами Сел
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Жер кºч‰‰ Кар кºчк‰

рин талкалап кетет. Тоо этектерин селден сакташ ‰ч‰н бак -дарактар-
ды, бадалдарды олтургузушат. 

Жер кºч‰‰ – бул жер катмарынын бир бºл‰г‰ ‰з‰л‰п, тºмºнгº ку-
лап т‰ш‰‰ окуясы. Жер кºч‰‰ табигый шарттарда же адам баласынын 
катышуусу аркылуу болуучу кºр‰н‰ш. 

Кар кºчк‰ – бийик тоолордогу кардын тºмºн кºздºй жылып 
кет‰‰с‰нºн жаралат. Анын ылдамдыгы ºтº тез болгондуктан таштар-
ды, бактарды, ‰йлºрд‰ кошо алып кетип, туш келген нерселердин бар-
дыгын талкалайт.

Кар кºчк‰ к‰нд‰н тез жылып кет‰‰с‰нºн, кар жаашынан, шамал-
дан, катуу чыккан ‰ндºн башталышы м‰мк‰н. Сел менен жер кºчк‰ 
Кыргызстандын кºп жеринде болушу ыктымал. Бишкек – Ош жолунда 
кар кºчк‰н‰н коркунучу кºп.

�� Жер титирºº, селдер, кар кºчк‰лºр, жер кºчк‰лºр – табияттын 
кырсыктары.

��  Адамга баш ийбеген мындай кºр‰н‰штºр – табигый кырсыктар 
деп аталат.

��  Биздин ºлкº тогуз баллдуу жер титирºº зонасында жайгашкан.

Эстеп калгыла!

1. «Табигый кырсык» дегенди кандайча т‰ш‰нд‰рºс‰њºр?
2. Адам табигый кырсыктарды алдын ала айта алабы?
3. Биздин республикада табияттын кандай кырсыктары болушу м‰мк‰н?
4. Алардын ичинен кайсынысы адамдардын жоруктарына таандык?
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1. «Табигий кырсыктардын кºр‰н‰ш‰» сºзд‰г‰н т‰зг‰лº. Темага ылайык 
с‰рºттºрд‰, открыткаларды  тандагыла.

2.  Кыргыз тилинен орусчага тоолор менен чокулардын аталыштарын кото-
руп жазгыла. Тапшырманы дептерге аткаргыла.

№ Аталышы Орус тилине которулушу

1 Байбиченин чокусу

2 Чычкан капчыгайы

3 Ала -Тоо тоосу

4 К‰м‰штак чокусу

5 Сары -Жаз тоосу

6 Жаман -Суу чокусу

7 Ат -Башы тоосу

8 Ит -Тиш чокусу

§ 10. Материктер жана д‰йнº бºл‰ктºр‰
  

1. Биринчи глобусту ким жасаган?
2. Глобуста эмне тартылган?
3. Алгачкы глобустан азыркы биздин глобустун айырмасы эмнеде?

Глобуста биздин планетанын кургак 
жерлери менен суу  мейкиндери    тар-
тылган. Кургак жерлер-материктер менен 
аралдар.

Материк – бул бардык тарабынан де-
њиздер, мухиттер, суулар менен курчал-
ган чоњ кургак жер. Жер шарында алты 
материктер бар: Евразия, Африка, Т‰нд‰к 
Америка, Т‰шт‰к Америка, Антарктида, 
Австралия. 

Биздин планетанын кургак жерлери 
д‰йнº бºл‰ктºр‰нº бºл‰нºт. Д‰йнº бºл‰г‰ – 
бул материктер же бири-бирине жакын жай-
гашкан дењиздер менен аралдар кошулган 
материктин бºл‰г‰. Д‰йнº бºл‰ктºр‰ мате-Глобус 



33

Т‰нд‰к полюс

Т‰шт‰к полюс

Т‰нд‰к Америка

Т‰шт‰к Америка

Евразия

Африка

Австралия

Антарктида

Экватор

Кыргызстан

риктер сыяктуу эле алтоо. Булар – Европа, Азия, Америка, Африка, 
Австралия жана Антарктида. Д‰йнºн‰н эњ чоњ бºл‰г‰ – Азия. Кºп мез-
гилге чейин Евразия менен Африканы бир материк деп эсептеп келиш-
кен. Кийинчерээк Т‰нд‰к жана Т‰шт‰к Америка материктери ачылган. 
Евразия менен Африканы Эски Д‰йнº деп атап калышты. Америка, 
Австралия жана Антарктида – Жањы Д‰йнº.

Арал – бул бардык тарабынан суу менен курчалган кургактык. 
Д‰йнºдºг‰ эњ чоњ арал Гренландия болуп саналат.

Глобуста экватор даана сызык менен белгиленген. Ал сызык гло-
бусту Т‰нд‰к жана Т‰шт‰к эки бирдей жарым шарларга бºл‰п турат. 
Глобустун огунун алдыњкы жана ‰ст‰њк‰ чекиттери полюс деп аталат. 
Ал чекиттер Т‰нд‰к жана Т‰шт‰к полюстары. Т‰нд‰к полюстун тегере-
гиндеги суу мейкиндиктери жана аралдар Арктика деп аталат. Ал эми 
Т‰шт‰к полюстун тегерегиндегилер – Антарктида.

Эгерде т‰нд‰к полюстан т‰шт‰к полюска т‰з сызык ж‰рг‰зсºк, жер 
шары эки бирдей бºл‰ккº: Батыш жана Чыгышка бºл‰нºт. Жердин 
жарым шарларга бºл‰н‰ш‰ глобус жана карта боюнча багыт алууга 
кºмºкч‰ болот.

Кыргызстан Т‰нд‰к жана Чыгыш жарым шарларында жайгашкан. 
Д‰йнºдºг‰ эњ чоњ мамлекеттер болгон Россия менен Кытай да ушул 
жарым шарлардан орун алган.

Д‰йнºн‰н бир бºл‰г‰ болуп эсептелген Америка б‰т бойдон Ба-
тыш жарым шарында жайгашкан.
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�� Жарым шар – бул жер шарынын же асман сферасынын жа-
рымы.

��  Жарым шарлары тºртºº: Т‰нд‰к, Т‰шт‰к, Батыш жана Чыгыш.
��  Экватор – жер шарын Т‰нд‰к менен Т‰шт‰к жарым шарларга 

бºлгºн шарттуу сызык.
��  Бир полюстан экинчи полюска тартылган шартту сызык жер 

шарын Батыш жана Чыгыш жарым шарларга бºл‰п турат.
��  Кыргызстан Т‰нд‰к жана Чыгыш жарым шарларында жай-

гашкан.

Эстеп калгыла!

1. Глобустагы сызыктар материктер менен аралдардын контурларына туура 
келеби?

2. Экватордун т‰нд‰г‰ндº кайсы жарым шары жайгашкан?
3. Экваторго салыштырмалуу  Кыргызстан кандай жайгашкан?
4. Эмне ‰ч‰н материктер менен д‰йнº бºл‰ктºр‰н‰н сандары бирдей?
5. Австралия д‰йнºн‰н кайсы бºл‰г‰нºн орун алган?
6. «Жањы Д‰йнºгº» кайсы материктер бириккен?
7. «Эски Д‰йнº» деп эмнени айтышат? Эмне ‰ч‰н?

Таблицаны толтургула.

Экваторго карата материктердин жайгашышы

Т‰нд‰к жарым            
шарынын материктери

Т‰шт‰к жарым            
шарынын материктери

Т‰нд‰к жана Т‰шт‰к 
жарым шарларындагы

материктер
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§ 11. Д‰йнºл‰к мухит

1. Биздин планетадагы тиричиликке суунун кандай мааниси бар?
2. Табиятта суу кандай абалдарда кездешет?
3. Суунун кандай касиеттери бар?
4. ªзºн суусу Ысык -Кºлдºг‰ суудан эмнеси менен айырмаланат?

Биздин планета кооз, сулуу 
жана кайталангыс. Анын эњ баш-
кы айырмачылыгы – тиричиликтин 
планетасы болгонунда. Эмне ‰ч‰н 
Жер кооз? Биздин К‰н планетасын-
дагы планеталардан айырмала-
нып, Жерде суу, атмосферасында 
кычкылтек бар. Ушулардын натый-
жасында Жерде жашоо орун алган.

Биздин планетанын кºп бºл‰г‰ 
суу мейкиндиги менен курчалган. 
Ал – Д‰йнºл‰к мухит. Материктер 
менен аралдар Д‰йнºл‰к мухитти 
ºз‰нчº бºл‰ктºргº бºлºт. Булар-
дын ичинде эњ чоњ мухиттер: Тынч, Атлантика, Инди, Т‰нд‰к жана 
Т‰шт‰к Муз мухиттери. Баарынан чоњу жана терењи Тынч мухити. 
Кичинеси – Т‰нд‰к Муз мухити. Кыргызстанга баарынан жакыны – 
Инди мухити.

К‰н сайын кечинде Д‰йнºл‰к мухиттердин суусу кºтºр‰л‰п, кур-
гак жерлердин кайсы бир бºл‰ктºр‰н каптап калат. Эрте менен жээк-
терди бошотуп кайра тартылып кетет. Дењиздер менен кºлдºрдº да 
суу ташкындап, кайра тартылып турат. Мындай кубулуштун себеби –  
айдын тартылуу к‰ч‰.

Ысык -Кºл. Ташкын Ысык- Кºл. Суу тартылышы
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Айсберг Тянь-Шань. Т‰шт‰к Эњилчеги

Тоо дарыясы Булак

Аралдар аркылуу бºл‰нгºн мухиттердин бºл‰ктºр‰ дењиз деп ата-
лат. Дењиз менен мухиттин суулары туздуу болот.

Кургактыктагы суу – бул дарыялар, кºлдºр, саздар, муздар жана 
жер алдындагы суулар. Тузсуз суунун эњ чоњ запасы Антарктиданын 
муздары.

Атарктиданын жээктеринде жана Гренландия аралдарында с‰з‰п 
ж‰ргºн муз тоолору кездешет. Булар – айсбергдер.

Тоодогу муздар кºптºгºн ºзºндºрд‰н, дарыялардын башталышы. 
Биздин ºлкºдº бир нече мињ муздар бар. Булардын ичинен эњ чоњу 
Т‰шт‰к Эњилчек болуп саналат.

Жер алдындагы суу туздуу жана тузсуз болушу м‰мк‰н; ал муздак, 
жылуу жана ысык болот. Курамында адамдын ден соолугуна пайдалуу 
элементтери бар минералдык суулар кºп учурайт. Кºп жайларда жер 
астындагы суулар жер ‰ст‰нº чыгат. Жер ‰ст‰нº чыккан суулар булак 
же башат деп аталат.
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Жаратылышта суунун айланышы

Д‰йнºл‰к мухиттер жана кургактагы суулар ар дайым жањырып 
турат. Бул суунун жаратылыштагы алмашуусуна барабар келет. 
Д‰йнºл‰к мухиттин суусу ºтº кир. Мунайзаттын тºг‰лгºн‰ ºтº корку-
нучтуу.

�� Д‰йнºл‰к мухит – бул Жердеги бирдикт‰‰ жана ‰зг‰лт‰кс‰з 
суу мейкиндиги.

�� Кургактагы суулар: дарыялар, кºлдºр, жер алдындагы суулар 
жана муздар – булардын баары планетадагы тузсуз суулар-
дын башаты.

Эстеп калгыла!

1. Биздин ºлкºдº суунун ташкынын жана тартылышын каерден байкаса бо-
лот?

2. Жаратылышта суунун айланышы токтоп калса, планетедагы тиричилик 
каякка багытталат?

3. Үй шартында тузсуз сууну кантип ‰нºмдºсº болот?

       
Окуу китебинин жардамы менен аныктаманы т‰з‰п, дептерињерге жазгы-
ла: гидросфера – бул... , Д‰йнºл‰к океан – бул... , айсберг – бул... , булак – 
бул... . 
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«Жер – К‰н системасынын планетасы» бºл‰м‰нº тесттер

1. Литосфера – бул … . 
 а) аба катмары  
 б) катуу катмар  
 в) ºм‰р катмары

2. Жердин ички ядросунун температурасы … барабар.
 а) + 6000°  
 б) + 4500°  
 в) + 2000°

3. Магма – бул … .
 а) ядронун заты 
 б) жердин кыртышы 
 в) мантиянын заты

4. Ташка айланган – бул… .
 а) пайдалуу кендер   
 б) тоо тектери   
 в) байыркы жаныбарлар менен ºс‰мд‰ктºрд‰н издери

5. Байыркы кыргыздар Жердин т‰з‰л‰ш‰н кандай деп ойлошкон?
 а) Зор буканын алтын м‰й‰здºр‰ кºтºр‰п турат дешкен. 
 б) Зор таш бака кºтºр‰п турат дешкен. 
 в) Үч зор кит кºтºр‰п турат дешкен.

6. Биздин ºлкº … орун алган.
 а) 3 баллдык жер титирºº зонасында   
 б) 9 баллдык жер титирºº зонасында 
 в) 5 баллдык жер титирºº зонасында     

7. Цунами – бул … болгон толкун. 
 а) шамалдын таасиринен  
 б) айдын тартылуу к‰ч‰нºн  
 в) жер титирººдº

8. Тоонун боорунан таш-чополордун т‰р‰л‰п агышы … деп аталат. 
 а) сел  
 б) жер кºч‰‰  
 в) кºчк‰ 

9. Биздин ºлкºдº табияттын кайсы кырсыгы болушу м‰мк‰н?
 а) цунами  
 б) вулкандын атылышы  
 в) жер титирºº 

10.   Адамдын табиятка жагымсыз мамилесинде кайсы кырсыктары болушу м‰мк‰н? 
 а) жер титирºº  
 б) цунами  
 в) сел
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Саймалуу-Таш бºксº тоосу. Алгачкы 
адамдын аскадагы с‰рºттºр‰

Байыркы кыргыз саякатчыларынын 
айлананы тарткан с‰рºт‰.

ЖЕР ЖªНҮНДªГҮ БИЛИМДИ ªРКҮНДªТҮҮ

§ 12. Жер картада жана глобуста
    

1. Айланадан багыт алуу деген эмне?
2. Айлананын планы эмне деп аталат?
3. Пландарда жана карталарда айлананы кºрсºткºн белгилер эмне деп аталат?

Алгачкы адам ºз конушунун айлана-
сын иретке келтирген. Т‰зд‰ктºрд‰, тоо-
лорду, дарыяларды тапкан. Ал ањчылык-
ка кеткенде кайра кайрылып кел‰‰ жана 
башкаларга жол кºрсºт‰‰ ‰ч‰н, айлананы 
таануу керек болгон. Таштарга, жаныбар-
лардын терисине, ‰њк‰рлºр‰н‰н бооруна 
айланасынын, ањчылардын жолдорунун 
элестерин т‰ш‰ргºн. Булар Жердин алгач-
кы с‰рºттºр‰ болгон. Аскаларга тартылган 
с‰рºттºр жер бетинин алгачкы с‰рºттºр‰. 
Ал с‰рºттºр боюнча багыттарды жана ара-
лыктардын болжолун аныкташкан. Алар-
ды эњ байыркы карта деп койсо да болот.

Жер жºн‰ндºг‰ маалыматтар кылымдап жыйнала берди. Жањы 
ачылган кургак жерлердин элесин жыгачтарга, теринин кесиндисине, 
кездемеге, кагазга т‰ш‰р‰шкºн. Алгачкы карта мындан 5000 жыл мур-
да пайда болгон. Анда байыркы саякатчыларга белгил‰‰ кургак жер-
лер тартылган.

Алгачкы адамдардын 
тарткан с‰рºт‰
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Картаны карагыла. Кургак жерлердин кайсы бºл‰ктºр‰ белгиленген?

Кийин компасты, глобусту жана башка аспаптарды ойлоп табыш-
ты. Алардын жардамы менен планеталарды ‰йрºнº башташты. Гло-
бус – Жердин кичирейтилген модели. Эгерде силер тез багыт алууну 
кºздºсºњºр анда глобус ыњгайсыздыкты жаратат. Андай ыњгайсыздык 
ж‰р‰штºрдº, экспедицияларда жаралышы м‰мк‰н.

1. Карта деп эмнени айтабыз?
2. Картада материктер кандай т‰стºр менен берилген? Мухиттерчи?
3. Глобус картадан кантип айырмаланат?
4. Жердин ‰ст‰ кайсында так тартылган: картадабы же глобустабы?

Азыркы учурда Жердин ‰ст‰н‰н с‰рºттºр‰ д‰йнºн‰н физикалык 
карталарында т‰ш‰р‰лгºн1. Жарым шарлардын физикалык картасы 
абдан кооз. Ал Жер жºн‰ндº толук маалыматтарды берет. Тоолордун, 
т‰зд‰ктºрд‰н, дењиздердин жана мухиттердин маалыматтары бар.

1 «Физио» – «табият» же «жаратылыш» деген сºз.
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Заманбап географиялык карталар ар т‰рд‰‰. Б‰тк‰л жер шарынын 
карталары бар. Мамлекеттердин ºз‰нчº, алардын бºл‰ктºр‰н‰н, му-
хиттер менен дењиздердин карталары бар.

Физикалык карта боюнча материктердин жаратылыштарын элес-
тет‰‰гº болот. Мында кайсы мамлекет каерде экендиги кºрсºт‰лбºйт. 
Ал ‰ч‰н д‰йнºн‰н саясый картасы т‰з‰лгºн. Саясый картада мамле-
кеттер ар т‰рд‰‰ т‰стºргº боёлгон. Чек аралары, борбор шаарла-
ры, чоњ шаарлары кºрсºт‰лгºн. Жер ж‰з‰ндº бардыгы болуп 250дºй 
мамлекеттер бар. Аянты боюнча ар т‰рд‰‰. Аянты чоњ мамлекеттер 
Россия, Канада, Кытай болуп эсептелет. Д‰йнºдºг‰ эњ кичинекей 
мамлекет – Ватикан. Анын аянты 4 квадрат км. Биздин ºлкºн‰н аян-
ты – 198 мињ квадрат км.

Саясый картада кичинекей мамлекеттер цифралар менен белгиле-
нет. Ар бир цифранын жандырмагы картанын уламышында берилет. Кар-
танын тºмºнк‰ бурчунда масштаб жайгашкан. Масштабда кºрсºт‰лгºн 
аймакка карата сантиметр менен аралыктардын ченеми орун алган.

Кыргызстандын физикалык картасына кºњ‰л бºлг‰лº. Биздин ºлкºн‰н жараты-
лышы жºн‰ндº эмне айта аласыњар?

Кыргызстандын физикалык картасы

 7. Чуй
 8. Иссык-Көл
 9. Орто-Нарын
10. Ак-Сай
11. Алай
12. Фергана

1. Кочкор
2. Жумгал
3. Суусамыр
4. Кетмен-Төбө
5. Чаткал
6. Талас

ªрөөндөр
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Д‰йнºн‰н саясый картасы

�� Саясый картада тоолор, т‰зд‰ктºр, аралдар, дењиздер жана 
мухиттер белгиленет.

��  Саясый картада д‰йнºн‰н мамлекеттери, алардын чек ара-
лары, борборлору жана чоњ шаарлары кºрсºт‰лºт.

Эстеп калгыла!

1. Д‰йнºн‰н физикалык картасында эмнелер тартылган?
2. Д‰йнºн‰н картасы физикалык картадан эмнеси менен айырмаланат? 

Окшоштуктары эмнеде?
3. Кыргызстандын физикалык картасында  эмне тартылган?
4. Д‰йнºн‰н саясый картасында эмнелер тартылган?
5. Кыргызстандын глобусун жасоого болобу?
6. Жер жºн‰ндºг‰ т‰ш‰н‰ктºрд‰ ºн‰кт‰р‰‰дº карталардын мааниси кан-

дай?

1. «Жер жºн‰ндº карта эмнелерди айтты?» деген эссе жазгыла.

2. Сºзд‰ктºн «атлас» деген сºзд‰ тапкыла, анын маанисин т‰ш‰нд‰рг‰лº.
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§ 13. Алгачкы саякатчылар

1. «Саякат»  деген сºзд‰ кандай т‰ш‰нºс‰њºр?
2. Байыркы басып алуучулардын ж‰р‰штºр‰н саякат деп атоого болобу?
3. Ата-энењер менен эс алууга барганда саякатка чыгасыњарбы?

Алгачкы саякатчылар эр ж‰рºк, максатка умтулган жана чыдамкай 
адамдар болгон. 

Египеттиктер1 дењизде с‰згºн баатырлар болушкан. Алар дењизде 
с‰з‰п, соода жасашкан. Барган жеринен жањы идеялар жана ойлоп чыга-
руучулуктары менен алмашкан. Ханну аттуу египеттиктин дењиздеги сая-
каты аскага жазылган. Ал Пунт2 ºлкºс‰нº барып, кайра Египетке кºптºгºн 
жыпар нерселерди жана кымбат баалуу таштарды алып келгени айтылат.

Финикийлер3 да дењиздеги мыкты саякатчылар болгон. Байыркы 
д‰йнºдº алар чебер с‰зг‰чтºр аталган. Финикийлер кеме менен ай-

ланып с‰з‰п, Африкага эњ алгачкы 
болуп жетишкен. Алар ‰ч жыл бою 
с‰з‰шкºн. Жээкке токтоп, буудай 
сээп, т‰ш‰м‰н жыйнап, андан ары 
сапарын улаган.

Таланттуу кол башчы Алек-
 сандр Македонский4 соода жа-
са ган эмес. 11 жыл бою жасаган 
ж‰р‰штºр‰ндº Македонский 70 
шаар ды негиздеген. Ж‰р‰штºр‰ндº 
ал ºз‰ менен бирге окумуштуулар-
ды, инженерлерди жана кадамдап 
жер ченегичтерди алып ж‰ргºн. 
Окумуштуулар жылдыздарга бай-
коо ж‰рг‰згºн, математиканын 
мыйзамдарын ачкан. Жер чене-
гичтер басып ºткºн жолдорун че-
нешкен.

Македонскийдин жоокерле-
ри биз дин ºлкºн‰н аймагынан да 
ºт‰шкºн. Александр Македонскийге 

1 Египет – Африканын т‰нд‰г‰ндºг‰ ºлкº.
2 Пунт – байыркы мезгилде Африканын чыгыш жээгиндеги ºлкº.
3 Финикия – Европанын т‰шт‰г‰ндºг‰ байыркы ºлкº.
4 Александр Македонский ( б. з. ч. 356–323-жж.) – падыша, полководец, д‰йнºл‰к 

державаны т‰з‰‰ч‰. Тарыхта Улуу Александр деп аталат.

Финикийлердин соода кемеси

Александр Македонский ж‰р‰штº
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жапайы жањгактын даамы жагып 
калганы жºн‰ндº уламыш айты-
лат. Ал мындай жемишти Гре-
цияга1 ºст‰р‰‰гº буйрук берген. 
Азыр аны грек жањгагы деп ата-
шат. Байыркы кыргыз уруулары 
аны Искендер Зулкарнайн деп 
тааныган.

Ал кезде Рим кубаттуу, г‰л-
 дºгºн империя болучу. Римдиктер 
бекем жасалган соода  кемелери менен баалуу ж‰ктºрд‰ ташышкан. 
Алар – шарап, зайтун майы, дан ж. б. 

Римдин флоту соода кемелерин дењиз каракчыларынан кайта-
рышкан. Римдин бай адамдары алгачкы туристтерден болгон. Алар 
басып алган ºлкºлºргº саякатташкан, египет пирамидаларына сукта-
нып, Афинадагы2 Олимпиадалык оюндарды кºр‰шкºн.

�� Саякатчылардын байыркы замандагы ж‰р‰штºр‰ жана дењиз-
дердеги саякаттары жањы идеяларды жана ойлоп табуучулукту 
жайылтып, Жер жºн‰ндºг‰ билимди кењит‰‰гº т‰ртк‰ болгон.

��  Соодагерлер, дењизде с‰з‰‰ч‰лºр жана кол башчылар алгач-
кы саякатчылар болушкан.

Эстеп калгыла!

1 Греция – Европанын т‰шт‰г‰ндºг‰ ºлкº. Байыркы Греция окумуштуулары, 
полководецтери, байлыктары менен сыймыктанган.

2 Афины – азыркы Грециянын борбору. Олимпиадалык биринчи оюндардын 
борбору болгон.

Кыргызстан. Жањгак токою

Египет пирамидалары
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1. Байыркы мезгилде саякатчылардын максаттары эмне болгон?
2. Саякатчылар кандай сапаттарга ээ болуу керек?
3. Александр Македонскийди саякатчы деп атоого болобу? ªз пикирлерињер-

ди негиздегиле.

Таблицаны т‰зг‰лº. 

Жер жºн‰ндº т‰ш‰н‰ктºрд‰н ºрк‰ндºш‰

Саякатчылар      Изилдºº аймагы Жыйынтыктары

§ 14. Мухиттерден ºт‰п  
 

1. Жерде канча мухиттер бар?
2. Эњ чоњу кайсы мухит?
3. Башка мухиттерге караганда Кыргызстанга жакын мухит кайсы?
4. Евразиянын жээгиндеги кайсы мухиттер?
5. Т‰шт‰к мухити кайсы материктин жээгинде?

Д‰йнºл‰к мухиттин жарымына чейин Тынч мухити ээлейт. Анын 
толкундары бийик, кубаттуу жана коркунучтуу. Дењиздин байыркы 

с‰з‰‰ч‰лºр‰ аны «суу чºл‰» деп 
аташкан. Бирок кургактагы чºлгº ка-
раганда аерде тиричилик ºн‰ккºн. 
Мухитте он мињге чукул аралдар бар. 
Кºп мезгилден бери аерде адамдар 
жашайт. Кºч‰п келгендер ºтº кºп 
аралыкты басып келишкен. Ал эми 
андай сыноолордон эр ж‰рºкт‰‰, ку-
баттуулар гана ºт‰ш‰ м‰мк‰н.

Инди мухитинин жээктерин-
деги бай шаарларга кытайлыктар 
кеме менен келишкен. Алар жибек 
кездемелерин, чай жана фарфор 
ийдиштерин пилдин сººг‰нº, ал-
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тынга, кериктин м‰йз‰нº алмашып алышкан. Кытайга ар кандай тат-
тууларды жана атыр-упаларды сатышкан.

VIII–XI кылымдарда Америкадан Европага чейин жана Каспий-
ден Т‰нд‰к Африкага чейин викингдер, орто кылымдан мурдараактагы 
скандинавиялык саякатчылар с‰з‰п барышкан. Алар негизинен Шве-
цияда, Данияда жана Норвегияда жашаган эркин дыйкандар болучу. 
Мунун себеби, бул аймактарда жашоочулар кºбºй‰п кеткенден чыккан. 
Викингдердин арасында кºптºгºн нормандыктар да болгон. 

Нормандыктар («т‰нд‰к элде-
ри») – булар VIII–XI кылымдарда де-
њиздер аркылуу Европа ºлкºлºр‰нº 
каракчылык кылган скандинавдар 
болучу. Алар кºп учурда Балтика 
дењизи менен барышчу. Ал дењиз 
анда Варяж деп аталган. Балык  
чарбачылыгы, каракчылык, соода 
менен алектенишкен. Алар бекем 
жасалган кемелери менен Атланти-
ка мухитинен да ºт‰п турушкан.

Ал кезде бул мухитти к‰‰г‰ м -
 д‰кт‰н, карањгылыктын дењизи деп 
аташкан. Викингдер Исландия-
нын жээктерине жетишкен. Алар 
д‰йнºдºг‰ эњ чоњ арал – Гренлан-
дияны ачышкан.

Поморлор – Ак дењиздин боюн-
да жашаган адамдар. Алар Т‰нд‰к 

Кытай жонкасы

Викингдердин дракары

Кытай фарфору

Поморлордун турактары
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Папирустан жасалган египет кайыгы

Финикийлердин каракчылык кемеси Гректердин соода кемеси

Египеттин согуш кемеси

мухитине каттап турушкан. Ал кезде аны Муздак дењизи дешч‰. По-
морлор Т‰нд‰к  Муз мухитинен кºптºгºн аралдарды табышкан. Евра-
зиянын т‰нд‰к жээгин бойлоп с‰з‰шкºн. Ањ терилер жана балык менен 
соода жасашкан.

�� Жер жºн‰ндºг‰ т‰ш‰н‰ктºрд‰н ºн‰г‰ш‰нº ºлкºлºр аралык 
сооданын таасири кºп тийген. 

�� Викингдер д‰йнºдºг‰ эњ чоњ арал – Гренландияны ачкан.

Эстеп калгыла!

1. Кытайлыктар кайсы ºлкºлºрд‰н жээктерине с‰з‰п барышкан?
2. Алар мухит аркылуу эмне товарларды алып барышкан?
3. Викинг деп кимдерди аташкан? Алар кандай эмгек сињиришкен?
4. Жер жºн‰ндºг‰ т‰ш‰н‰ктºрд‰н ºн‰г‰ш‰нº соода-сатык кандай мааниге ээ?
5. Варяж деп кайсы дењизди аташкан?

ªз‰њºрд‰ финикийлердин соода кемесинин капитаны катары элестеткиле. 
Кайсы кемени жана кайсы маршрутту тандайт элењер? Карта боюнча жазгыла.

Ачылыш доорундагы дењиз кемелери
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Генрих Дењиз саякатчы
(1394–1460)

 
Америка ачылып калган. Ев-

ропа болсо кºптºн к‰ткºн алтын 
менен маданий ºс‰мд‰ктºргº жол 
салып алган. Мурда картошка, по-
мидор, ж‰гºр‰, буурчак жана ашка-
бак Европада ºсч‰ эмес. Булардын 
даамы Эски Д‰йнº элдерине жагып 
калды. «Таттуулар аралдарына»1  
баруу мурдагыдай эле кооптуу 
боюнча калган. Португал канзада-
сы Генрих кедей болсо да, намыска 
бекем эле. Ал суучулдар мектебин 
т‰з‰п, жыл сайын изилдºº экспеди-
циясын уюштурган. Генрихтин кºмºг‰ менен суучулдар Атлантика му-
хитинен кºптºгºн аралдарды ачты. Африканын батыш жээктерин изил-
дешти. Африканын ºлкºлºр‰ менен пайдалуу соода иштери ºн‰кт‰. 
Булар кºптºгºн байлыктарды алып келди.

Португал суучулдары дењиздерге парустуу кемелердин жањы 
т‰рлºр‰н алып чыгышты. Алар кичирээк болсо да, тез ж‰р‰‰ч‰ ‰ч мачталуу 
каравеллдер эле. Каравеллдер шамалдын каршысына жењил с‰з‰шч‰. 

Кытайлардан компасты ‰йрºн‰шкºн. Бир нече кылымдар мур-
да т‰з‰лгºн байыркы грек окумуштуусу Птолемейдин картасы менен 

1 Ал кезде Азиянын т‰шт‰г‰ндºг‰ Индияны «Таттуулар аралы» деп аташкан.

Арабдардын дау кемеси Викингдердин соода кемеси кнорр               

Каравелдер
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градустук сеткасын ºтº тыкандык менен 
‰йрºн‰п чыгышкан.

Градустук сетка – бул картадагы чак-
мак сызыктар. Ал сызыктар картаны квад-
раттарга бºл‰п турган. Картада европалык 
суучулдар менен окумуштууларга белгил‰‰ 
болгон д‰йнºн‰н бºл‰г‰ кºрсºт‰лгºн. Мын-
дай белгилер ачык дењизде ж‰ргºндº каер-
де экендигин аныктоого м‰мк‰нд‰к берет.

Португалдыктар дењиз менен улам 
алыска с‰зº баштады. Акыры ж‰р‰п, му-
хит аркылуу жомоктогудай Азияга жетишти. 

Ошентип, канзаданын максаты ишке ашты. Дењиз ж‰р‰штºр‰нº сињирген 
эмгектерин эске алып, аны Генрих Дењиз саякатчы деп атап калышты.

Дењиз саякатчыларынын ачылыштары Жер жºн‰ндºг‰ маалымат-
тарды толуктап турду. Картада жањы аралдар, материктер пайда бол-
ду. Дењизде с‰згºндºр Д‰йнºл‰к мухиттин аймактарын изилдешти.

Астролябия*

* Астролябия – бурчтарды ченººч‰ илгерки геодезиялык аспап.

Птолемейдин картасы
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Илгерки карта

Картаны кºњ‰л бºл‰п карагыла. Аны Птолемейдин картасы менен салыштыр-
гыла. Д‰йнº жºн‰ндº адамдардын т‰ш‰н‰ктºр‰ канчалык ºзгºрд‰?

�� Португалдыктар каравеллдерди жасашкан.
�� Каравелл шамалга каршы с‰зº алган.
�� Португалдыктар Атлантика мухитинен кºптºгºн аралдарды 

ачышкан.
�� Португалдыктар Африканы айланып ºт‰п, Азияны ачышкан.

Эстеп калгыла!

1. Эмне ‰ч‰н канзада Генрихти Дењиз саякатчы деп аташкан?
2. Португалдык дењиз саякатчылары Жер жºн‰ндºг‰ билимге кандай 

‰л‰штºр‰н кошкон?

Каравелл менен бир мачталуу кемелерди салыштыргыла. Айырмасы бар-
бы? Каравеллди ойлоп тапканга чейин бºлºк ºлкºлºрд‰н дењиз саякатчы-
лары эмне ‰ч‰н жээктен кºп узай алышпаган?
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§ 15. Жер шарын айланган саякат

Б‰т белгисиз! Баратабыз,
Коюу туман кºз байлап.
Артта калды далай ºлкº,
Алдыбызда мыкты аймак! 

Э. Багрицкий

1. Байыркы кыргыздар Жерди кандай элестетишкен?
2. Биздин планетабыздын шарга окшоштугун биринчи ким айткан?
3. Жердин шарга окшоштугун ким далилдеген?

Жањы жерлерди табууга кºптºгºн 
дењиз саякатчылары умтулушкан. 
Алардын айрымдарынын ысымда-
ры тарыхта унутулуп калды. Кээлери 
д‰йнº картасына т‰бºл‰ккº жазылды.

Жер шар сыяктуу экендиги Жер 
шарын айланган алгачкы саякатта 
ырасталды. Беш кемени жабдышты. 
Экспедицияны капитан Фернан Ма-
геллан башкарды. Магеллан ‰ч жыл 

Ф. Магелландын дүйнөнү айланып чыккан биринчи экспедициясы (1519–1522-ж.)
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бою с‰зд‰. Кемелердин тºртºº чºг‰п, кºптºгºн 
суучулдар каза табышкан. «Виктория» аттуу 
жалгыз кеме кайра кайтып келген. Бул саякаттан 
кийин Жердин шарга окшоштугунан эч ким шек 
албай калды.

Ал мезгилдеги кºп ачылыштар дењиз ка-
ракчыларына таандык. «Бай соодагерди» кууп 
жетиш ‰ч‰н кºп нерселерди: жээктердеги жай-
ларды, шамалдын багытын, жылдыздардын 
жайгашуусун бил‰‰ керек эле.

Френсис Дрейк кемеге 12 жашынан баштап 
кызмат ºтººгº келген. 20 жашында эр ж‰рºк ка-
питан катары таанымал болгон. 

Дењиз каракчысы Френсис Дрейк Магел-
ландын жолу менен ºткºн. Жер шарын айланган 
экинчи саякат жасаган. 

Жерди ‰йрºн‰‰гº адамдардын кызыгы 
артты. Ачыла элек жээктерге улам жањы экс-
педициялар уюшулду. Дењиз саякатчылардын 
ºтº белгил‰‰лºр‰н‰н бири Жеймс Кук болгон. 
ªз‰н‰н алгачкы экспедициясын британдык 
изилдººч‰, картограф жана XVIII кылымдагы 
кºп ачылыштардын ээси Жеймс Кук «Эндевор» 
атту кемесинде ж‰рг‰згºн. Ал Жерди ‰ч ирет 
айланып чыккан.

Кеменин экипажына парустар менен багыт-
тарды ºзгºрт‰п туруучу флоттун офицерлери 
кошулган. Дењиз жºº аскерлери кеме ичиндеги 
тартипти сактап, тышкы каракчылардан коргогон. 
Парустарды жºнгº салуучу жумушчулары бол-
гон. Булардан башка с‰рºтч‰лºр, окумуштуулар, 
врачтар малайлар бар эле.

Окумуштуулар жара-
тылыштын аба ырайын та-
кай жазып турушкан. Т‰шт‰к 
тараптагы жылдыздарга 
изил дºº ж‰рг‰з‰шкºн, ант-
кени т‰нд‰к жарым шарын-
да жылдыздар кºр‰нбºгºн. 
С‰рºтч‰лºр альбомдорго 

Фернан Магеллан

Френсис Дрейк

Жеймс Кук

Кºч‰р‰п ж‰р‰‰ч‰ 
обсерватория 

Куктун кемедеги 
аптекасында жºнºкºй 

дарылар болгон.
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ºс‰мд‰ктºр менен жаныбарлардын 
с‰рºттºр‰н тарткан.

Кук экипаждын м‰чºлºр‰н‰н 
бардыгына жакшы диета белгилеген. 
Кемеде тазалыкты жана тартипти 
сактоону талап эткен. Ал Австралия-
нын чыгыш жээгин изилдеген. Анан 
бул жањы материк экенине кºз‰ же-
тип, аны ачкандыгы тууралуу жарыя-
лаган. Кук андан ары т‰шт‰ккº бар-
гысы келген. Бирок нечен мезгилден 
бери катмарланып калган Антаркти-
данын музун жарып ºтº албай, артка 
кайткан. Анан т‰шт‰ктº жер жок деп 
б‰т д‰йнºгº жар салган. Куктун аб-
рою ºтº бийик эле. Анын пикирине 
эч ким каршы чыга алган эмес.

Андан 50 жыл ºт‰п, орус суу-
чул дары Антарктиданын жээгине 
же тишти. Жээктерди изилдешип, 
бул кургактык экенин далилдешти. 
Ошентип, алтынчы материк ачылган.

Дењиз саякаттары улам артта 
кала берди. Эми изилдºº мезгили 
келди.

�� Жердин шарга окшоштугу Фернан Магелландын д‰йнºн‰ ай-
ланып чыккан экспедициясында далилденген.

�� Ж. Кук – д‰йнºн‰ ‰ч жолу айланып чыккан жалгыз саякатчы.
�� Антарктида орустун дењиз с‰з‰‰ч‰лºр‰ тарабынан ачылган.

Эстеп калгыла!

1. Д‰йнºн‰ биринчи айланып чыккандын мааниси эмнеде?
2. Жеймс Кук эмне ‰ч‰н жакшы тамактанганга, тазалыкка жана тартипке кºп 

кºњ‰л бурган?
3. Жерди айланган саякат учурунда кеме капитандары кандай сапаттарга ээ 

болуу керек?

Магеллан эгерде батыштан чыгышка с‰зº берсе, жер шарын айланып чы-
гууга м‰мк‰нд‰г‰н айткан. Эгерде т‰нд‰ктºн т‰шт‰ккº же т‰шт‰к -чыгыштан 
т‰нд‰к -батышка с‰зсº, жер шарын айланып чыгууга болобу?

Куктун саякаты: 
таиттиктер менен дасторкондо

Антарктиданын ачылышы
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Кербендин келиши Кербендин таварлары

§ 16. Табышмактуу Азия

1. Жер ж‰з‰ндº канча материк бар?
2. Эњ чоњ материк кайсы?
3. Д‰йнºдº канча бºл‰к бар?
4. Д‰йнºн‰н кайсы бºл‰г‰ чоњ?
5. Кыргызстан кайсы материкте жайгашкан? Анын кайсы бºл‰г‰ндº?

 Азия. Жаз Кыргызстандын тоолорунда  Азия. К‰з Кыргызстандын тоолорунда

Азия кºп мезгидерге чейин табышмактуу, сырлуу болуп келген. Ал 
европалык саякатчыларды ºтº кызыктырган.

Кытай саякатчысы Чжан Цань Тян-Шандын бийик тоолорун ашып 
келген. Ал тоо этегиндеги ºрººндºрд‰н кооздугуна аябай суктанган. 
Кытайга кайтып келгенде, алган таасирлерин айтып берген.

Ошондон кийин соодагерлер Азияга каттай баштады. Улуу Жибек 
жолунун башталышы ушуга негизделген. Кербендер биздин ºлкºн‰н 
аймагынан Ош, Бишкек шаарлары аркылуу Ысык -Кºлд‰н т‰шт‰г‰н 
жээктеп ºт‰шкºн. Улуу Жибек жолу Бишкектеги азыркы Жибек Жолу 
кºчºс‰н‰н нугу менен ºткºн.

Аз кезиккен кооз буюмдардын баасы ар качан жогору. Фарфор, 
жибек, таттуулар, кагаз, мылтыктын дарысы кымбат товарлар деп 
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эсептелген. Европалыктар булар-
ды жасай албай, Азиядан ташып 
келч‰. Соодагерлер ºм‰р‰н тобо-
келге салса да, байлык аларды 
бул ишинен ажырата албаган. Бой-
го жеткен ар бир кыз «бир кап ка-
лемпирге» чыккысы келч‰. Таттуу 
менен соода жасагандарды ушун-
дай аташып, алар аябай байып ке-
тишкен.

Марко Поло Кытайга барган 
европалык эњ биринчи адам. Кы-
тайдан кагаз акчаны кºр‰п, аябай 
тањ калган. Европада мындай акча 
болгон эмес. Темир акча колдону-
лушкан. Ошондой саякаты жºн‰ндº 

Марко Поло Кытайда

Кербен сарай

Кºч‰п -конууда тººлºр негизги каражат болгон
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ал китеп жазган. Ал китепте Кыргызстандын жаратылышы жºн‰ндºг‰ 
с‰рºттºмºлºр бар.

Анын саякаты кºпкº созулуп, коркунучтуу болгон. Саякатчылар 
уурулар менен каракчылардан коргонуу ‰ч‰н куралчан к‰зºтч‰лºрд‰ 
жалдашкан. Улуу Жибек жолу кумдуу ысык чºл аркылуу ºткºн. Андан 
Тян -Шан жана Памирдин муз каптаган ээн тоолоруна келген. Аптап ме-
нен суук, ‰рºй учурган бороон саякатчыларды дайым коштоп ж‰ргºн.

Саякатчылар кербен сарайларда к‰нд‰н ачылышын к‰т‰п же ºрг‰‰ 
алганы келишч‰.

�� Европа, Азия, Африка – Эски Д‰йнº.
�� Т‰нд‰к жана Т‰шт‰к Америка, Австаралия жана Антарктида –

булар Жањы Д‰йнºн‰ т‰згºн д‰йнº бºл‰г‰.
�� Д‰йнº бºл‰ктºр‰ материктер сыяктуу эле алты.

Эстеп калгыла!

1. Азиядан Европага кандай маалыматтар келген?
2. Европа жана Азия жºн‰ндº адамдарга кºп маалыматтарды жеткирген улуу 

саякатчыларды атагыла.
3. Байыркы кезде саякатчылардын максаттары эмне болгон?
4. Саякатчылардын сапаттары кандай болуу керек деп ойлойсуњар?

Таблицаны дептерињерге толтургула.

Азия жºн‰ндºг‰ т‰ш‰н‰кт‰н кењиши

Саякатчынын аты жºн‰ Жол ºткºн аймак Саякаттын жыйынтыгы 
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§ 17. Т‰шт‰к материктер боюнча саякат

1. Канча материкти билесињер?
2. Экватор Жерди канча жарым шарларга бºлºт?
3. Т‰шт‰к жары шарында кайсы материктер жайгашкан?
4. Экватор менен кайсы материктер кесилишет?

Т‰шт‰к материктерине Африка, Австралия, 
Т‰шт‰к Америка жана Антарктида кирет.

Африка – эњ ысык материк. Африканын 
т‰нд‰г‰ндº биздин планетанын эњ чоњ чºл‰ 
Сахара жайгашкан. Африкада д‰йнºдºг‰ эњ 
узун Нил дайрасы агат. Африканын символу – 
баобаб. Мындай жыгачтын кºњдºй‰нº 30 адам 
кенен батып кетет. Африкада эњ бийик жаны-
бар – жираф жашайт. Ошондой эле эњ чоњ жа-
ныбар – пил бар.

 Африкада арстандар, зебралар, антилоптор, маймылдын кºп 
т‰рлºр‰ жашайт. Африка кофенин, буудайдын, дарбыздын мекени.

Африка

Африка арстаны

Баобаб Зебралар

Африка пилдериЖирафтар
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Бул жакта ºтº кызыктуу Вик-
тория регия кумура дарагы ºсºт. 
Анын жалбырактары 60 кг ж‰кт‰ 
кºтºрº алат. Бул чоњ эле кишинин 
салмагы болуп саналат.

Австралия – эњ кичине жана эњ 
кургак материк. Бул жерде дарыя-
лар аз. Кºптºгºн дарыялар менен 
кºлдºр кургап баратат. Аларга жам-
гыр мезгилинде гана суу кошулат. 
Эњ чоњ дарыясы – Муррей.

Т‰шт‰к Америка планетадагы эњ ным конти-
нент. Батыш тарабында эњ узун тоо Анда созу-
луп жатат.

Т‰шт‰к Америкада кºп дарыялар бар. Алар-
дын ичинде Амазонка планетадагы суусу кºп да-
рыя. Амазонка суусунда эњ чоњ жылан – анакон-
да жашайт. Токойлорунда кºп маймылдар, уулу 
жыландар, курт -кумурскалар бар.

Т‰шт‰к Америка материгинин негизги бай-
лыгы – ºс‰мд‰ктºр д‰йнºс‰. Т‰шт‰к Америка 
картошканын, ж‰гºр‰н‰н, помидордун мекени.

Түштүк
Америка

Амазонка дарыясы Анаконда жыланы

Виктория регия кумурасы 

Какао дарагынын т‰ш‰м‰             

С‰т дарагы
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Австралия

Муррей дарыясы

Коала

ЭвкалиптТасман шайтаны

Кенгуру

ªрдºк тумшук

Австралияда баштыктуу жа-
ныбарлар бар. Баласы туулгандан 
кийин аларды баштыгына салып 
чоњойтот. Жыгачтарда ж‰ргºн баш-
тыктуу коала эфкалипт жыгачынын 
жалбырагы менен гана тамактанат. 
Андыктан, аны бºлºк материктер-
деги зоопаркка кармоого м‰мк‰н 
эмес.

Австралиянын т‰шт‰к жээгин-
де Тасмания аралы бар. Ал жерде 
жырткычтар т‰рк‰м‰нº кирген тас-
маниянын шайтаны деген баштык-
туу жаныбар жашайт. Ал кенгуру 
чычкандарына ањчылык кылат. 

Эфкалипт токоюн Австралияда 
нурлуу деп коюшат, себеби, бул да-
рактын жалбырактары к‰нд‰ кыры 
менен карап, алардын кºлºкºс‰ 
болбойт.
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Антарктида – эњ суук мате-
рик. Ал т‰шт‰к полюска тегерете 
жайгашкан. Жупуну болгону менен  
ºз‰нчº кызыктуу нерселери бар. 

Антарктиданын белгил‰‰ жа-
ныбары – пингвин эсептелет. Бул 
куштар уча албайт. Сууга мыкты 
с‰зºт, терењ жерине чейин жете 
алышат. Дењизден негизинен ба-
лык кармап жешет. Антарктиданын 
жээктеринде, аралдарда тюлендер 
жашайт. Сууларында кºп киттер 
бар. Кит – биздин планетанын эњ 
чоњ жаныбары. Киттерди кармоого 
тыюу салынган.

�� Африка – эњ ысык материк.
�� Австралия – эњ кургак жана эњ кичинекей материк.
�� Т‰шт‰к Америка – эњ нымдуу материк.
�� Антарктида – эњ т‰шт‰ктºг‰ жана эњ суук материк.

Эстеп калгыла!

1. Сахара чºл‰нº саякатка барсањар эмне кийесињер?
2. Материктерди сызыгы боюнча тапкыла.

Антарктида

Тюлендер

Пингвиндер

Кит
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3. Эмне ‰ч‰н эњ т‰шт‰ктºг‰ материк эњ суук?
4. Австралиядагы жаныбарлардын ºзгºчºл‰г‰ эмнеде? 
5. Кайсы материкте суусу эњ кºп дарыя агат?

ªз‰њºрд‰ жарыя агенти деп элестеткиле. Силердин милдетињер Африкага, 
Австралияга, Антарктидага жана Т‰шт‰к Америкага (тандоого жараша) турист-
терди кызыктыруу.

§ 18. Т‰нд‰к Америка менен таанышуу

1. Т‰нд‰к Америка кайсы жарым шарында жайгашкан?
2. Ал д‰йнºн‰н кайсы бºл‰г‰нº кирет?
3. Т‰нд‰к Америка жºн‰ндº эмнени билесињер?

Т‰нд‰к Америка жаратылышы ар т‰рд‰‰ 
шарттагы материк. Табияты Евразиянын табия-
тына окшош келет. 

Т‰нд‰к Американын батышында Кордильер 
тоосу жайгашкан. Кордильердин эњ бийик чокусу 
Мак -Кинли тоосу. Бул тоодо вулкандар бар.

Кордильер тоосунда ийне жалбырактуу – 
секвойя дарагы ºсºт. Бул гигант дарак болуп 
саналат. Анын бийктиги 100 метрге, жоондугу 

он метрге жетет. Айрым секвойялар 5000 жыл жашайт. Ал дарактын 
тобурчагынын кºлºм‰ коондон чоњ болот.

Т‰нд‰к Америкадага эњ чоњ дарыя Миссисипи болуп саналат. Ал 
жакта кооз кºлдºр кºп. Т‰нд‰к Американын батышында д‰йнºдºг‰ 
эњ чоњ Мамонт ‰њк‰р‰ жайгашкан.

Түндүк
Америка

Кордильерлер
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Росомаха                                       Скунс                                        Ала -була енот                     

Бул материкте бир мезгил-
дер  де жапайы бука-бизондор жа-
шаган.

Т‰нд‰к Америкада гризли аюу-
су, ала -була енот жана эњ акылдуу 
жаныбар – росомаха жашайт.

Ак аюу Арктикада жашайт. 
Башка жаныбарлардан ºз гº чº л‰-
 г‰ – ал жыл мезгилине жара ша те-
риси ºзгºрбºйт. Кыш  тыр- жайдыр ак 
бойдон калат.

Гризли аюусу

Ак аюу

Секвойи

Мамонт ‰њк‰р‰
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�� Т‰нд‰к Американын табияты Евразиянын табиятына окшош 
келет. 

�� Т‰нд‰к Американын эњ чоњ дарыясы Миссисипи.
�� Бул материкте ºлкºлºрд‰н чоњдугу боюнча, д‰йнºдºг‰ экинчи 

орундагы Канада жайгашкан.

Эстеп калгыла!

1. Евразия менен Т‰нд‰к Американын табияттарынын окшоштугу эмнеде?
2. Д‰йнºдºг‰ эњ чоњ ‰њк‰р эмне деп аталат?
3. Т‰нд‰к Америкадагы эњ акылдуу жаныбарды эмне деп аташат?
4. Гризли аюусу к‰рºњ аюудан кандайча айырмаланат?
5. Бизондордун азайып кетишинин себеби эмнеде?

Материктердин бирине эмблема ойлоп тапкыла. Маселен, Т‰нд‰к Америка 
же Евразия (тандооњорго жараша). Анда материктердин жаратылышынын 
ºзгºчºл‰ктºр‰н чагылдыргыла.

§ 19. Евразия – Жердеги эњ чоњ материк

1. Эњ чоњ материк кайсы?
2. Т‰нд‰к жарым шарда кайсы материктер орун алган?
3. К. Маликовдун ырында кайсы ºлкºн‰н жаратылышы дањазаланат?
4. Арпа суусу каякка агарын ким билет?
5. Бул суунун атын орусчага которгула. Эмне ‰ч‰н антип аталат?
6. Жообун ырдан тапкыла.

Арпадай к‰чт‰‰ чºб‰ бар,
Арпа дейт ушул талааны,
Кайраттуу сыртта мал баккан,
Кара кºк болот адамы.
Кериге чыгып баратсањ,
Кубулат Арпа талаасы, 
Океан кечип ж‰ргºнс‰п,
Адамдын толкуйт санаасы.

К. Маликов

Биздин ºлкº Евразия материгинде жай-
гашкан. Дењиздерден ыраак, ак карлуу тоо ара-
сында орун алган. Евразия – эњ чоњ материк. 
Ал д‰йнºн‰н Европа жана Азия бºл‰ктºр‰нºн 

Евразия
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Чыгыш Европа т‰зд‰г‰ Батыш Сибирь т‰зд‰г‰

турат. Бул материк дарыялар менен кºлдºргº бай. Бул материкте 
д‰йнºдºг‰ эњ терењ Байкал кºл‰ жайгашкан. Эњ туздуу Каспий кºл‰ 
бар. Евразияда Енисей, Амур, Волга, Нарын сыяктуу суусу кºп дарыя-
лар агат. Евразиядагы эњ узун дарыя Кытайда. Ал Янцзы деп аталат.

Евразиянын жаратылышы ар т‰рк‰н. Бул чºлкºмдº д‰йнºдºг‰ эњ 
бийик Гималай тоосу орун алган. Жердин эњ бийик чокусу – Эверест. 

Гималаи Эверест



66

Бºлºк материктерде мындай бийик 
тоолор жок. Кенен т‰зд‰ктºр мињ-
деген километрлерге созулуп жа-
тат. Булар – Чыгыш Европа, Батыш 
Сибирь, Ч‰й, Фергана т‰зд‰ктºр‰. 
Д‰йнºдºг‰ терењ кºлдºрд‰н бири – 
Ысык -Кºл, ал да Евразиядан орун 
алган.

Евразия – кºптºгºн маданий 
ºс‰м д‰ктºрд‰н мекени. Бардыгы-
 нан белгил‰‰с‰ албетте, к‰р‰ч. 

Азия эли аны «суу менен к‰нд‰н уулу» дешет. Бул ºс‰мд‰к айдалган 
ањыз башкалардан айырмаланып турат. Дайыма суу кºлг‰п жатат.

Эњ кооз жаныбар – чоњ панда Евразияда гана жашайт. Панданын 
терисинин ж‰н‰ коюу жана кооз. Чоњ панданы бамбук аюсу деп да ата-
шат. Ал аюуга окшош жандык. Панда бамбуктун ичке калемчеси менен 
тамактанат.

Кыргызстан. Ысык -Кºл кºл‰

Чоњ панда же бамбук аюусу Уссури жолборсу 

Каспий деœизи

Кытай к‰р‰чт‰н мекени
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Азия болсо бенгаль жана ус-
сурий жолборсторунун мекени. Ус-
сурий жолборсу бенгаль тукумун-
дагыдан чоњ болот. Ал россиянын 
Уссурий тайгасында, Ыраакы Чы-
гышта жашайт. Бºлºк материктер-
де жолборс жашабайт.

Кыргызстан менен Кавказ тоо-
лорунда илбирс жашайт. Мындай 
кооз жаныбарлардын саны ºтº аз 
калды.

Евразия – Пржевальск жыл-
кысы деп аталган жапайы жылкы-
лардын мекени. Бул жылкылар-
дын тукуму белгил‰‰ саякатчы 
Н. М. Прже вальский тарабынан 
ачылган. Азыр бул жылкынын ту-
куму жаратылышта жок болуп ке-
тип, зоопарктарда гана калган. 
Азиядан д‰йнºн‰н зоопарктарына 
52 жылкы таратылган болучу. 

Евразия – ар т‰рд‰‰ жараты-
лыш шарттарындагы материк.

�� Евразия – д‰йнºдºг‰ эњ чоњ материк.
��  Гималай – д‰йнºдºг‰ бийик тоо.
��  Байкал – д‰йнºдºг‰ эњ терењ кºл.
��  Каспий – д‰йнºдºг‰ эњ чоњ кºл.
��  Евразия – ар т‰рд‰‰ жаратылыш шарттарындагы материк.

Эстеп калгыла!

1. Евразиядагы эњ бийик тоо эмне деп аталат?
2. Ысык -Кºл д‰йнºн‰н кайсы бºл‰г‰ндº жайгашкан?
3. Д‰йнºдºг‰ эњ терењ кºлд‰ атагыла.
4. К‰р‰чт‰н мекени кайсы ºлкº?
5. Кайсы жаныбарды адамдын аты -жºн‰ менен аташат?
6. Эмне ‰ч‰н Евразиянын жаратылышынын шарттары ар т‰рд‰‰?

С‰рºткº кºњ‰л бºлг‰лº. Евразиядага бир жаныбарга билдир‰‰ даярдагыла 
(тандоого жараша).

Илбирс

Пржевальск жылкысы 
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Бугу

Топоз                                 

Т‰нд‰к бугусу   

К‰рºњ аюу 

�� Глобуста жана картада кургак жерлер кºрсºт‰лгºн. Алар мате-
риктер менен аралдар. Материктер – бул бардык тарабынан 
суу менен курчалган кургак жердин чоњ бºл‰ктºр‰. Алар жер 
шарында алтоо: Евразия, Т‰нд‰к Америка, Т‰шт‰к Америка, 
Африка, Австралия, Антарктида. 

�� Д‰йнº бºл‰г‰ да алтоо: Европа, Азия, Америка, Африка, Ан-
тарктида, Австралия.

�� Эњ суук Антарктиданы кошуп, биздин планетаны бардык тир‰‰ 
жандыктар жайгашкан.

Эстеп калгыла!
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«Жер жºн‰ндºг‰ билимдин ºрк‰ндºш‰» бºл‰м‰нº тесттер

 1.  Жер шарындагы материктердин саны ... .
 а) 5     
 б) 6    
 в) 8

 2.  Эњ чоњ материк кайсы?
 а) Антарктида   
 б) Евразия    
 в) Т‰нд‰к Америка

 3.  Д‰йнºн‰н эњ чоњ бºл‰г‰н атагыла.
 а) Америка 
 б) Австралия  
 в) Азия  

 4.  Д‰йнºдºг‰ эњ чоњ арал ... .
 а) Гренландия  
 б) Исландия   
 в) Жањы Гвинея

 5.  Жањы Д‰йнº курамында ... . 
 а) Америка, Африка, Европа 
 б) Америка, Австралия, Антарктида 
 в) Евразия, Африка, Антарктида 

 6.  Кыргызстан ... жарым шарында орун алган.
 а) т‰нд‰к жана чыгыш 
 б) т‰нд‰к жана батыш 
 в) т‰шт‰к жана чыгыш 

 7.  Кыргызстанга жакын жайгашкан ...  мухити. 
 а) Тынч 
 б) Инди 
 в) Т‰нд‰к Муз 
 г) Атлантика

 8.  Суу кºр‰л‰п, кайра тартылуу себеби – бул ... .
 а) айдын тартылуу к‰ч‰  
 б) шамал   
 в) цунами 

 9.  Тузсуз суунун эњ кºп топтолгону ... .
 а) Арктика муздарында
 б) Антарктида муздарында  
 в) тоолордогу мºњг‰лºрдº 

10. Кыргызстандагы эњ чоњ мºњг‰ – бул... .
 а) Т‰шт‰к Эњилчеги  
 б) Семёнов мºњг‰с‰  
 в) Т‰нд‰к Эњилчек
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ЖЕР ЖАНА АДАМДАР

КЫРГЫЗСТАН ШЕРИКТЕШ ªЛКªЛªРДª

§ 20. Кыргыз Республикасы д‰йнº картасында

Кыргызстандын туусу жана герби

Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын т‰нд‰к -чыгышында 
жайгашкан. Казакстан, ªзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттери ме-
нен чектешет. 

1991- жылдын 31 -августунда Кыргызстан «Кºз карандысыздык 
жºн‰ндº Декларация» кабыл алган. Ошондон баштап, б‰тк‰л д‰йнº 
ж‰з‰ тааныган эгеменд‰‰ мамлекет болду. Бишкек шаары – Кыргыз-
стандын борбору.



71

1. Республиканын гимнинде эмне жºн‰ндº айтылат?
2. Мамлекеттин туусу жана герби эмнени символдоштурарын т‰ш‰нд‰рг‰лº.

Республиканын экономикасынын маанил‰‰ тармагы болуп эл ара-
лык туризм эсептелет. Бул Ысык -Кºл жана Жалал -Абад курорттук зо-
наларын ºн‰кт‰р‰‰гº байланышкан.

Биздин белгил‰‰ Сары-Челек, Ала-Арча коруктары, архитектура-
лык эстеликтер туристтерди кызыктырат. Республиканын аймагында 
беш мињден ашык тарыхый -маданий эстеликтер орун алган. Булардан 
бºлºк туристтер менен изилдººч‰лºрд‰ легендарлуу Улуу Жибек жо-
лунун тархый жайлары кызыктырат. Ал жолдун нугунда орун алган эл 
жашаган жайлар жана кербен сарайлардын чалдыбарлары азыр да 
кездешет.

Сары-Челек мамлекеттик коругу

Ош шаарындагы Сулайман тоосу ªзгºн архитектуралык комплекси
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Бурана мунарасы Шах-Фазил к‰мбºз‰. Ала-Бука району

Кыргызстандагы тарыхый- маданий эстеликтердин эњ кºр‰н‰кт‰‰-
 лºр‰нº Ош шаарындагы Сулайман тоосу, ªзгºн архитектуралык комп-
лекси, Бурана мунарасы, Шах-Фазил к‰мбºз‰ жана башкалар кирет.

Азыркы куруучулар шаарларды мурдагыдай курбайт. Шаарлар 
менен кыштактарда жашоочуларга чоњ -чоњ комплексттер, коомдук 
имараттар салынып, сейил бактары, скверлер бºл‰нºт.

1. Кайсы шаар Кыргызстандын бор-
бору?

2. Биздин борбор шаарыбыз кайсы 
ºрººндº жайгашкан?

3. Кайсы чоњ шаарларды билеси-
њер? Алар биздин республика-
быздын кайсы ºрººндºр‰нºн 
орун алган?

ªз‰њºр жашаган аймактагы та-
рыхый -маданий эстеликтердин 
с‰рºт тºр‰н т‰ш‰рг‰лº. Эгерде 
андай жайлар жок болсо, анда 
окуу китебиндеги ºз‰њºргº жак-
кан тарыхый эстеликтердин 
с‰рºт‰н тарткыла. Бул жайлар 
жºн‰ндº айтып бергиле.
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§ 21. Кыргыз элинин маданияты жана салттары

Кыргызстандагы элдердин салттары кылымдап калыптанган. 
Кыргыз эли абдан меймандос, бул салт б‰т‰ндºй Чыгыш элдерине 
таандык. Келген мейманга дайым кубанычта. 
Кºч‰п- конуп ж‰р‰‰ – ‰й -б‰лºл‰к майрамдарга 
кедергиси тийбей койгон эмес. Майрамдарга 
айылдагы бардык адамдар катышкан. Нарис-
тенин тºрºл‰ш‰, ‰йлºн‰‰ тою, аш бер‰‰ жайыл 
дасторкон менен ºткºн.

Айылдарга тºкмº акындар менен музыкант-
тардын келиши чоњ жањылык болгон. Алардын 
ºнºрлºр‰н кºргºн‰ кºп адамдар жыйналган. 
Тºкмº акындар мыкты ырчы да болушкан. Алар 
таланттуу адамдар. Акындардын эс тутуму мык-
ты, маалыматтары кºп, артисттик жºндºм‰ ар-
тыкча болгондугу маалым.

Булардын музыкалык аспаптарынын эњ 
белгил‰‰лºр‰  ‰ч кыл комуз, эки кылдуу кыл 
кыяк, темир ооз комузу болгон.

Уламышка караганда комузду бирин-
чи жолу Камбаркан аттуу мергенчи жасаган 
имиш. Калыњ токойдо ањчылыкта ж‰р‰п, ук-
муштуудай к‰н угат. К‰н анын сезимин бийлеп 
алат. Анан ал ‰нд‰ улай ж‰р‰п отурат. Кºрсº, 
эки дарактын ортосунда илинип калган кыл-
дай ичке тери желге ыргалып, кооз ‰н чыгарып 
жатыптыр. Анын кºргºндºр‰ музыкалык аспап 
жасаганга т‰ртк‰ болот. Андан бери нечен кы-
лымдар ºтт‰, ал эми комуздун к‰‰с‰ дагы эле 
шањшып келет.

Кыргыз маданиятында ‰йлºмº аспаптар 
ºзгºчº орунду ээлейт. Алардын бири белгил‰‰ 
чопо чоор. С‰йр‰с‰нºн келген бул музыкалык 
аспаптын узундугу 20 см, туурасы 8 см. Чопо 
чоор Кыргызстандын т‰шт‰г‰ндº ºзгºчº орунду 
ээлейт. 

Доолбас (доол, добулбас)  анча кºлºмд‰‰ 
болбогон жыгач же металл мембранофону. 
Доолбаста салтанаттуу учурларда жана ањчы-

Комуз

Темир ооз комуз

Кыл кыяк
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лыкка чыкканда ойношкон. Азыркы модерн-
дештирилген доолбас барабан сыяктуу бо-
луп, оркестрлерде колдонулат.

Кыргыздарда кезектешип ырдоо салт-
туу мааниге ээ. Айтыш формасындагы 
акындар менен музыканттардын таймашы 
эч кимди кайдыгер калтырбайт. Кыргыздар-
дын ырлары кºркºм жана уккулуктуу.

Кыргыздардын элдик музыкасы мада-
ний кºр‰н‰штºрд‰н кºп кылымдан бери ке-
латкан салтын чагылдырат. Ал к‰‰лºрдºн 
кыргыз элинин мурдагы мезгилдердеги тур-
мушу жºн‰ндºг‰ маалыматтарды туябыз.

1. Кыргызстандын аймагында жашаган элдердин турмушундагы кандай салт-
тарын билесињер?

2. Кыргызстан элдеринин майрамдары кандай салтта ºтºт?
3. Кыргыздардын жана бºлºк элдердин музыкалык кандай аспаптарын биле-

сињер?
4. Силерге азыркы кайсы музыканттар менен ырчыларды жагат?

  
1. Музыкалык инструменттерди эмне материалдан жасаларын билгиле.
2. Силердин аймагыњарда майрамдар кандай ºткºр‰лºр‰н жазгыла.
3. Кайсы майрамды баарынан жакшы кºрºс‰њºр? Эмне ‰ч‰н?

Чопо чоор

Доолбас



75

Казакстандын туусу жана герби

КЫРГЫЗСТАНДЫН КОШУНА МАМЛЕКЕТТЕРИ 

§ 22. Казакстан

Кыргызстан т‰нд‰к тарабынан Казак Республикасы менен чекте-
шет. Казакстандын борбору – Астана шаары.

Республиканын туусунун кºг‰ш т‰с‰ Казакстандын тынч асманын, 
ал эми ортосундагы к‰н тынчтыкты жана байлыкты,  учуп бараткан ал-
тын канаттуу талаа б‰рк‰т‰ марттыктын, кыраакылыктын, элдин идеал-
дарынын бийиктигин дањазалайт. Ал эми тигинен жайгашкан оюулар 
Казакстан элинин биримдигин кºрсºтºт. 

Гербдин кºк т‰с фонунда боз ‰йд‰н чамгарагы жайгашкан. Бул 
Казакстанда жашаган бардык адамдардын жалпы ‰й‰н‰н образын  
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Астана шаары – Казакстандын борбору

Алматы Казакстандын эњ чоњ шаары
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Бийик тоолуу «Медео» муз аянты Байконур космодрому

билдирет. Бакубат жашоо ар бир адамга тийишт‰‰, ал эми чамгарак-
тын элеси бардык тарапка чачыраган нур болуп берилген. Оњ жана 
сол тараптарындагы мифтик тулпарлардын элеси – келечек жºн‰ндºг‰ 
кыялдардын символу.

Казакстандын акча бирдиги – тењге.
Казакстандагы эњ чоњ шаар – Алматы. Казакча «алманын атасы» 

дегенди билдирет. Алматы – ºлкºн‰н заманбап илимий жана маданий 
борбору. Шаардан алыс эмес жерде СССР доорунда эњ биринчи ку-
рулган, д‰йнºгº белгил‰‰ муз аянты «Медео» жайгашкан. 

Казакстандын аймагында атактуу Байкоњур космодрому бар. 
1957- жылдын 4 -октябрында ал космодромдон д‰йнºдº биринчи жолу 
Жердин жасалма жандоочусу учурулган. 1961 -жылдын 12 -апрелинде 
Байкоњурдан космикалык биринчи «Восток» корабли Юрий Гагарин ме-
нен орбитага чыккан.

Казакстандын талааларында бетеге, тулањ ºсºт. Чºлдºр‰ндº 
сºксººл, токойлорунда карагай, кызыл карагай, кедрлер бар. Аймагын-
да бºкºндºр, суурлар, т‰лк‰лºр, карышкырлар, б‰рк‰ттºр, тоодактар 
мекендейт.

ªлкºн‰н т‰шт‰г‰ндº к‰р‰ч, пахта, ж‰з‰м, коон, дарбыз ºст‰р‰лºт. 
Т‰нд‰к аймактарында дан ºс‰мд‰ктºр‰ айдалат.
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Казакстандын жаратылышы ар т‰рк‰н.
Илгери казактар малын айдап, унааларга боз ‰йлºр‰н артып, жыл 

маалында кºч‰п ж‰р‰шкºн. Эњ кењири колдонулган сый тамагы – беш-
бармак. Суусундугу – дарылык касиети арбын кымыз.

Казакстан азыркы мезгилде ºнºр жайы менен айыл чарбасы 
ºн‰ккºн  алдыњкы ºлкº.

1. Казакстандын туусу биздин туубуздан айырмасы эмнеде?
2. Казакстандын туусу эмнени символдоштурат?
3. Казакстандын гербинде эмне тартылган?
4. Казакстандын эњ чоњ шаарын атагыла.
5. Казакстандын борбор шаары кайсы?

ªзбекстандын борбору Ташкент шаары жºн‰ндº материал даярдагыла.
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§ 23. ªзбекстан

Кыргызстан батыш тарабынан ªзбекстан менен чектешет. ªз-
бекстандын борбору – Ташкент. Бул кооз, азыркы заманга ылайык, 
бак-шакка бай жана сейил бактары кºп жашыл шаар. Самарканд ме-
нен Бухара республикадагы эњ сонун архитектуралык эстеликтерге бай 
байыркы шаарлар. 

ªзбекстанды «ак алтын ºлкºс‰» деп аташат, себеби айыл чар-
басында негизги орунду пахтачылык ээлейт. Пахтанын аппак козе-
гинен жогорку сапаттагы пахта алынып, андан мыкты кездемелер  
токулат. Ошондой кездемеден эркектер кий‰‰ч‰ жол-жолу бар чеп-
кендер тигилет.

ªзбек кыздарын ачык т‰стºг‰ салттуу кºйнºктºр‰нºн жана салаа-
салаа ºр‰лгºн чачтарынан таанууга болот. Эркектер менен айымдары 
тºрт кырдуу саймаланган кооз топу кийишет. 

ªзбекстандын  туусу жана герби
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Ташкент

Бухара Самарканд
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ªзбекстандын аймагына к‰н кºп 
тийип, кургак келет. Кºп ºзºндºр‰ 
соолуп калган. Андыктан адамдар 
илгертен эле каналдарды казып, 
арыктарды салышкан. 

ªлкºн‰н аймагында кºптºгºн 
чºлдºр бар, алардын белгил‰‰с‰ – 
Кызылкум. Чºлдºрдº ысык кли-
матка ыњгайлашкан сºксººл, тºº 
тикен, шыбак ºсºт. Жаныбарлар-
дан ташбака, кескелдирик, жылан, 
кош аяк чычкандар жашайт.

ªзºндºрд‰н жээктериндеги 
кºк жайыктардагы камыштардын 
арасында жапайы мышыктар, камандар, чººлºр, коёндор, кыргоол-
дор жашайт.

Кызылкум чºл‰ 

Тºº Бºкºн Жейрен

Кош аяк чычкан
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Жибек курту Жибек куртунун кºпºлºг‰ Пилла

Жибек кездемелер

ªзбекстан шайы кездемелерин ºнд‰р‰‰ боюнча ºтº белгил‰‰. Ал  
‰ч‰н жибек курттарын ºст‰р‰шºт.

1. ªзбекстандын туусунда эмне тартылган?
2. ªзбекстандын герби эмне жºн‰ндº «айтат»?
3. ªзбекстандын байыркы шаарларынын кайсыларын билесињер?
4. ªзбекстандын борбор шаары жºн‰ндº эмнени билесињер?
5. Кызылкум чºл‰ндºг‰ шарттарга кайсы ºс‰мд‰ктºр ылайыкталган?
6. ªзбекстандын аймагында кайсы жаныбарлар жашайт? Алардын кайсыла-

рын биздин ºлкºдº жолуктурса болот?

Тажикстандын борбор шаары, ºлкºн‰н символикалары жºн‰ндº  билдир‰‰ 
даярдагыла.
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§ 24. Тажикстан

Кыргызстан т‰шт‰к-батыш тарабынан Тажикстан Республикасы 
менен чектешет. Тажикстандын борбору – Д‰йшºмб‰ шаары.

ªлкºн‰ бардык тарабынан тоо курчап турат. Тажикстан – тоолуу 
ºлкº. Памир тоо кыркаларын «Д‰йнºн‰н капкагы» деп коюшат. Тоолордо-
гу муздардан башталган булактардан к‰рк‰рºгºн дайралар куралып, жер-
ди ºздºшт‰р‰п, гидроэлектростанцияларды иштет‰‰гº пайдаланылат.

Тажикстанда жылына 300 к‰н ачык болот, жамгыр аз жаап, кургак-
чылык кºп учурайт. Тоо этектеринде жазында кызыл г‰лдºр, манда-
лактар ачылат, андан жогоруда грек жањгагы, клён, ясень дарактары 
кездешет. Үч мињ метр бийиктикте бетеге, шалбаа чºптºр‰ жана атчан 
адамды жаап калган жалбырактуу узун чºптºр ºсºт. Тоонун бийик бет-
теринде назик мамыры г‰лдºр‰ бар.

Тажикстандын туусу жана герби
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Тажикстандын жаратылышы

Гиссар койлору Аркарлар

Дүйшөмбү
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Тажикстандын тоолору менен 
ºрººндºр‰ндº  жейрендер, карыш-
кырлар, чººлºр, кирпилер, тоодак-
тар, таш бакалар, жыландар (коб-
ра лар, уулуу жыландар), аркарлар,  
кийиктер, илбирстер учурайт.

Жайлоолордон д‰йнºдºг‰ эњ 
чоњ койлор – гиссар тукумундагы 
койлорду учуратууга болот, алар-
дын салмагы 130 килограммга чей-
 ин жетет.

ªрººндºрдº пахта, ж‰з‰м, же-
 миш тер, жашылчалар, дарбыз, 
коон ºсºт.

Тажиктер заманбап кийимдер 
менен кошо улуттук кийимдери бо-
луп эсептелген халат, топу (илгери 
тажиктер чалма чалынышкан) кийи-
шип, жарашыктуу кºр‰нºт. Айымдар 
кºб‰нчº салттуу улуттук кийимдерге 
басым жасашат. Тиг‰‰ч‰лºр менен 
саймачылар фабрикадан чыккан 
кездемелерге жана ºздºр‰ токуган 
материалдарга т‰рд‰‰ саймаларды 
т‰ш‰р‰п, ‰й буюмдарын жана айым-
дардын кийимдерин кооздошот.

�� Казакстан, ªзбекстан, Тажикстан биздин жакын кошуналар.
��  Биздин ‰рп-адаттарыбыз, майрамдарыбыз, салттарыбыз окшош.

Эстеп калгыла!

1. Казакстандын, Кыргызстандын, ªзбекстандын жана Тажикстандын симво-
ликаларындагы окшоштуктары эмнеде?

2. Сºксººл кайда ºсºт?
3. Кыргызстандын жаратылышы менен кошуна ºлкºлºрд‰н жаратылышта-

рынын окшоштуктары кайсы?
4. Бул ºлкºлºрд‰н жаратылыш шарттарындагы айырмаларын атагыла. Алар 

эмне менен т‰ш‰нд‰р‰лºт?

ªт‰лгºн республикалардын борбор шаарларынын аттарын пайдаланып, 
кроссворд т‰зг‰лº.

Тажиктердин улуттук костюму

Уздар
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§ 25. Кытай Эл Республикасы

Кыргызстан чыгышынан жана т‰шт‰к-чыгышынан Кытай Эл Рес-
публикасы менен чектешет. Кытайдын борбор шаары – Пекин, ал Жер-
деги эњ тик бурчтуу шаар болуп эсептелет. Бардык негизги кºчºлºр‰ 
батыштан чыгышка, т‰нд‰ктºн т‰шт‰ккº т‰з созулат.

Пекиндин эски бºл‰г‰ндº Тыюу салынган шаар – кытайдын им-
ператорлорунун сарайларынын комплекси жайгашкан. Азыр бул са-
райлар менен сейил бактар музей болуп калган. Пекин – кытайдагы 
бардык шаарларга ‰лг‰.  Кытайдагы эњ чоњ шаары жана дењиз порту – 
Шанхай болуп эсептелет.

Кытайдын туусу жана герби
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Тыюу салынган шаар

Пекин
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Тыюу салынган шаардын имараты

Шанхай

Кытай – элинин саны боюнча д‰йнºдº биринчи орунда, ал эми ай-
магы боюнча Россия менен Канададан кийинки ‰ч‰нч‰ ºлкº. Кытайлар-
дын кºб‰ айыл жеринде жашайт. Кытай жергесинен эки улуу дайра-
лар – Хуанхэ жана Янцзы агып ºтºт.

Хуанхэ кыргызчалаганда «Сары дарыя» дегенди билдирип, ºз‰ 
менен кошо тоодон ылдый к‰р топуракты агызып келет. Бул дарыя ак-
кан ºрººндº байыртадан бери дыйканчылык ººрч‰гºн. 

Кытай цивилизациясы ºз алдынча ºн‰ккºн. Бºлºк цивилизация-
лардан бийик тоолор менен чºлдºр бºл‰п турган. Кºчмºндºрд‰н ча-
буулунан коргонууга Улуу Кытай дубалы курулган.
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Кытайлар ºздºр‰ атагандай 
Асман алдындагы ºлкºдº бирин-
чи жолу кагаз, мылтыктын дары-
сы, фарфор, компас, кагаз акча 
чыгарылган. Кытайда алгач ирет 
китеп басылып, шайы кездемелер 
токулган.

Кытай азыр д‰йнºдºг‰ ºтº тез 
ºн‰г‰п бараткан ºлкºлºрд‰н бири. 
Бул мамлекетте жењил ºнºр жайы 
чоњ ийгиликтерди жаратты. Кытай 
д‰йнº ж‰з‰нº бут кийимдерди жана кийимдерди тиг‰‰ч‰ устакана 
жайы на айланды. Булар менен кошо компьютер ºнд‰р‰ш‰ ºн‰г‰п, 
космикалык изилдººлºр активд‰‰ ж‰рг‰з‰л‰‰дº.

1. Кытайдын аймагынан кайсы дарыялар агып ºтºт?
2. Д‰йнºгº Кытайдан жасалган эмнелер тарады?
3. Азыркы Кытайдын д‰йнºдºг‰ ролу кандай?

Кошумча адабияттарды колдонуп, Кытайдын туусу жана герби жºн‰ндº 
айтып бергиле.

Улуу Кытай дубалы

Телефон ºнд‰р‰‰ч‰
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§ 26. Россия Федерациясы

Биздин ºлкº Россия менен чектешпейт. Бирок бизди кºп жылдардан 
берки ак ниетт‰‰ алакаларыбыз байланыштырып турат. Бизге дайым 
кºмºк кºрсºт‰п келген Россияны дос мамлекет катары баалоого болот. 

Россия – кºп улуттуу ºлкº. Анын аймагында  150дºн ашуун улутта-
гы элдер жашайт: орустар, татарлар, якуттар, буряттар, осетиндер, ту-
валыктар, карелдер, кыргыздардын жакын туугандары хакастар жана 
башка улуттагы элдер.

Россиянын борбору – Москва шаары. Ал абдан кооз шаар жана 
д‰йнºл‰к маданият менен илимдин борбору.

Россия д‰йнºдºг‰ эњ чоњ мамлекет. Анын аймагы Атлантика мухи-
тинен Тынч мухитинин жээктерине чейин созулуп жатат.

Россиянын гербинде эки баштуу б‰рк‰т тартылган. Бир башы 
батышты, бир башы чыгышты караган. Бул Россия ºлкºс‰ Европа 

Россия Федерациясынын туусу жана герби
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Москва. Кремль

Урал тоолору Кавказ тоолору. Эльбрус

менен Азияда жайгашкандыгын белгилейт. Экººн‰ Урал тоолору 
бºл‰п турат.

Россиянын кењ мейкинин кºп бºл‰г‰н Чыгыш Европа жана Батыш 
Сибирь т‰зд‰ктºр‰ ээлейт. Тоолору кºп. Урал тоолору ар т‰рд‰‰ жа-
шыл карагайларга бай. Кавказ тоолору бийик, Кырым тоолорунун чоку-
ларында мºњг‰лºр жатат.

Камчатка жарым аралындагы жана Курил аралдарындагы купол 
сыяктуу адырлар жанар тоо болуп саналат. Жанар тоолордун арасын-
да ºчкºн жана атылып жаткан вулкандар бар. Евразиядага эњ бийик 
вулкан – Ключевск жанар тоосу Камчаткада орун алган. 



92

Камчатка

Байкал кºл‰ Энесай дарыясы

Вулкан. Ключевск жанар тоосу Ысык суулар ºрººн‰

Россия Атлантика, Т‰нд‰к Муз жана Тынч мухиттери менен курча-
лып турат. Россиянын Обь, Енисей жана Лена дайралары Т‰нд‰к Муз 
мухитине куят. Тынч мухитине Амур дайрасы куят. Россиянын Европа 
бºл‰г‰ндº Волга дайрасы агат.

Д‰йнºдºг‰ эњ терењ кºл Байкал Россиянын аймагынан орун алган.
Кºл суусунун тазалыгы менен белгил‰‰, ал тоолор жана тайга 

менен курчалган. Ал жерде жырткычтардын кºп т‰рлºр‰, канаттулар 
жана балыктар мекендейт.

Камчаткада тањ калычтуу жайлардын бири Ысык суулар (гейзерлер) 
ºрººн‰ жайгашкан. Ысык суу фонтандары жер астынан атылып турат.

Россиянын жаратылышы ар т‰рд‰‰. Аймактын кºп бºл‰г‰н тайга 
ээлейт. Бул жерде карагайлар, кызыл карагайлар, пихта, кедр, листвен-
ница ºсºт; аюу, бугу, тыйын чычкан, киш, т‰рк‰н канаттуулар мекендейт.

Тайганын т‰шт‰г‰ндº аралаш жана жазы жалбырактуу токой да-
рактары ºсºт. Аймакта карагайлар, кайыњдар жана кызыл карагай-
лар менен бирге эмен, клён, липа дарактары бар. Бул токойлорду ка-
мандар, с‰лººс‰ндºр, карышкырлар, коёндор мекендейт. Талаанын 
кºпч‰л‰г‰ айдоого айланып, буудай, кара буудай, к‰н карама, картош-
ка, жашылчалар ºст‰р‰лºт.
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Аралаш дарактуу токой Талаа 

Тайга С‰лººс‰нКиш

�� Аймагы боюнча Россия д‰йнºдºг‰ эњ чоњ ºлкº. 
��  Россиянын официалдуу аталышы – Россия Федерациясы.
��  Россия 12 дењиз менен чектешет.
��  Россия д‰йнºн‰н эки бºл‰г‰ндº: Европа жана Азияда жайгашкан.
��  Россиянын борбору – Москва шаары.

Эстеп калгыла!

1. Россия кайсы мухиттер менен чектешет?
2. Россиянын жаратылышы Кыргызстандын жаратылышынан эмнеси менен 

айырмаланат? Окшоштугу эмнеде?
3. Европаны Азиядан кайсы тоо бºл‰п турат?
4. Россиянын территориясынан кайсы чоњ дарыялар агат?
5. Тайгада кандай дарактар ºсºт?
6. Россия жºн‰ндº дагы эмне билесињер?

1. Д‰йнºн‰н саясый картасынан Россия менен чыгыштан, батыштан, т‰нд‰к 
батыштан чектешкен мамлекетти тапкыла. 

2. Россия аймагындагы бир жердин жаратылышынын с‰рºт‰н  тарткыла. 
Эмне ‰ч‰н аны тандаганыњарды т‰ш‰ндºрг‰лº.

3. «Биз жана биздин кошуналар» деген эссе жазгыла.         
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«Кыргызстан шериктеш ºлкºлºрдº» бºл‰м‰нº тесттер

1. Кыргызстан биздин Мекенибиз. Ал Борбордук Азиядага эњ тоолуу ºлкºлºрд‰н 
бири. ªз ºлкºњ жºн‰ндº план боюнча айтып бергиле.

• мамлекеттик символика;
• Кыргызстандын борбор шаары;
• жаратылыш ºзгºчºл‰ктºр‰;
• ºлкºн‰н калкы;
• Кыргызстандын кошуналары.
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2. Кайсы мамлекеттердин туулары тааныш? Ал жºн‰ндº айтып бергиле.

3. Бул гербдер кайсы мамлекеттерге таандык? Гербдерге кºњ‰л бºлг‰лº, гербдер 
таандык ºлкºлºрд‰н чарбалык ишмердиктери жºн‰ндº айтып бергиле.

4. Тºмºндºг‰ кайсы ºлкºлºр менен Кыргызстан чектешпейт: Россия, ªзбекстан, 
Кытай, Турция, Чехия, Словакия, Тажикстан, Т‰ркмºнстан, Казакстан?

5.  Картаны пайдаланып, Кыргызстанга салыштырмалуу Кытайдын жайгашканын 
кºрсºтк‰лº.

6. Кытайдын жаратылыш ºзгºчºл‰ктºр‰н айткыла.
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7. Туура жайгаштыргыла: ºлкº-борбор шаары.

Кыргызстан Ташкент
Казакстан Москва
ªзбекстан Пекин
Тажикстан Дүйшөмбү

Кытай Астана
Россия Бишкек

8. Россия Федерациясы д‰йнºн‰н кайсы эки бº‰г‰нºн орун алган?

9. Мамлекеттер жºн‰ндº алган билимињерге таянып, биз бири бирибизге кандай 
пайда келтире ала турганыбызды айткыла. Мамлекеттер аралык кандай мами-
лелер сакталышы тийиш?

10. Саякатка кайсы ºлкºлºргº баргыњар келет?
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§ 27. ªткºн чактан келечекке карай

Мурда да, азыр дагы кºптºгºн изилдººч‰лºр убакыттын мейкин-
дигине ой ж‰г‰рт‰п,  ар дайым тањданышып жана кубанышкан. Азыркы 
мезгилдин ары жагында эмне бар экенин ким билет? Келечекте эмне 
болорун эч ким айта албайт.

К‰н сайын жањы ачылыштар болуп турат. Ошол ачылыштар-
дын пайдубалында убагында биздин ата -бабалар тырмактайдан чо-
гулткан маалыматтар турат. Адамдардын ой- кыялдары, билимдин 
т‰рлºр‰ндºг‰ илимий ачылыштар жана ойлоп табуучулуктун бардыгы 
келип азыркы заманбап техникалардын ‰лг‰лºр‰нºн кºр‰нºт.

Мурда адамдардын оюна келбеген автомобилдер, компьютерлер, 
дегеле тиричилик техникалары азыркы адамдардын т‰йш‰ктºр‰н кый-
ла жењилдетти.

Бул приборлордун эмне аткарарын т‰ш‰нд‰рг‰лº. Булардын оор жумуштарды 
аткарууда адамга болгон жардамын жана убакытты ‰нºмдºш‰н айткыла.
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Карл Бенцтин алгачкы автомобили

Дºњгºлºк

Готлиб Даймлердин алгачкы автомобили

Азыркы автомобиль

Араба

Адамзаттын эњ маанил‰‰ ачылыштарынын бири – дºњгºлºкт‰ ойлоп 
табуусу. ªз‰ ж‰р‰‰ч‰ автомобилди 1885- жылы немис ойлоп табуучу-
лары Карл Бенц менен Готлиб Даймлер тарабынан жасалган.

Автомобилдердин конструкциялары жыл сайын жакшырып, ылдам-
 дыгы, кыймылдаткычтын кубаты, сырткы кºр‰н‰ш‰ ºзгºр‰л‰п барат. 
Ж‰з жылдын аралыгында автомобиль д‰йнºн‰ ºзгºртт‰. Машина ºз‰ да 
ºзгºрд‰. Кºр‰н‰ш‰ ºтº жупуну «атсыз экипаж» азыр ылдам, жайлуу жана 
ишенимд‰‰ транспортко айланды.
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Парустуу судно

Заманбап ж‰рг‰нч‰лºр судносу

Жыгач кайык 

Биринчи аба шары Биринчи дирижабль 

Кемелер менен кайыктарды илгери эле ойлоп табышкан. Азыр за-
манбап судналар ºтº кºп аралыкты ºт‰‰гº жарактуу. Алар ж‰рг‰нч‰лºр 
менен ар т‰рд‰‰ ж‰ктºрд‰ ташыйт.

Адам баласы мињдеген жылдар бою канаттуулар сыяктуу абага 
учкусу келген.  Бул кыялды биринчи жолу француздар ишке ашырган. 
1783-жылы алар аба шарын жасашып, 8 км аралыкты учуп ºт‰шкºн. 
Азыр мињдеген ж‰рг‰нч‰лºр авиолайнерлерде саякатташат. Ракета-
лар Жердин орбитасына ж‰ктºрд‰ жана адамдарды жеткирет.
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Заманбап дирижабли Ж‰рг‰нч‰лөрд‰ ташуучу учак

Морзенин телеграф аппараты

Илгери маанил‰‰ маалыматты билдир‰‰ ‰ч‰н бийик жерлерге 
от жагышкан. 200–250 жыл мурда бир жакка кабар бер‰‰гº почтаны 
же атайын чабармандарды пайдаланышкан.1804-жылы эњ жºнºкºй 
электрдик телеграфты ойлоп табышкан. Анда чекит жана сызыкча 
белгилерин атайын ачкыч менен басып билдиришкен. Аны Сэмюель 
Морзе ойлоп таап, телеграф менен кабарларды билдирип, Морзенин 
азбукасы деп аташкан.

1876-жылы биринчи телефон пайда болгон. Бул аппарат ‰нд‰ 
анча к‰чт‰‰ эмес электрдик сигналга айландырып, аны зым аркылуу 
берип турган. Биз б‰г‰н мобилдик телефонубузга жер орбитасындагы 
байланыш спутниктери аркылуу сигналдарды алып турабыз.

Маалыматтар бардыгына керек. Радио жана телевидениенин 
ºс‰ш‰нº байланыштуу адамдар жердин туш тарабындагы жањылыктар 
менен камсыз болуп турат. 

Ал эми интернет ар кандай маалыматтарды тез алуу гана эмес, 
кайсы убакыт болбосун д‰йнºн‰н ар тарабындагы достор менен  
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кабарлашып турууга шарт т‰зºт. Бºлºк мамлекетке кеткен достор 
электрондук почта менен байланышып турат. Д‰йнº маалыматтын 
бирдикт‰‰ мейкинине айланды.

1. Кыргызстандын шаарлары менен айылдарын кайсы транспорттун жолдору 
бириктирип турат?

2. Силер транспорттун кайсы т‰р‰н пайдаланасыњар?
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3. Адамдар бардык ойлоп табылгандарга с‰й‰н‰шт‰б‰, кандай деп ойлойсуњар?
4. Кайсы ойлоп табылган нерсе адамдарга коркунуч алып келди?
5. Биз азыр кайсы ойлоп табылганды пайдаланабыз?
6. Азыркы адамдарга алардын мааниси кандай?
7. Кайсынысынын ылдамдыгы тез: ‰нд‰к‰б‰ же жарыктыкыбы? Жаратылыш-

тын кубулуштарына байкоо ж‰рг‰згºн‰њºр боюнча далилдегиле. 
8. Табияттын объектилерине байкоо ж‰рг‰з‰п, адамдар техникалык маанил‰‰ 

ачылыштарды жасаган. Алар кайсылар?

Кошумча адабияттарды же интернет-ресурстарын пайдаланып, велосипед-
ди ойлоп чыгарган маалыматты тапкыла.
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Бамбуктан жасалган алачык Жыгач ‰й

Таштан курулган ‰й Таштан курулган замок

Архитектуралык эстеликтердеги тарых

 
ХVII кылымдын саякатчысы азыркы ойлоп табылган нерселерди 

кºрсº аябай тањ калмак. Илимий ачылыштар ºткºн мезгил жºн‰ндºг‰ 
биздин кºз карашыбызды ºзгºртт‰. Азыр археологдор байыркы циви-
лизацияны изилдºº боюнча т‰рд‰‰ методдорду билишет. Компьютер-
лер кемелердин кыйрашын эсептеп чыгып, карапа идиштин сынган 
бºл‰г‰н‰н с‰рºт‰н тартууга м‰мк‰нч‰л‰г‰ бар. Ал эми аэрос‰рºттºн 
эгин айдалган талаадан байыркы курулуштардын ордун кºр‰‰гº болот. 

Изилдººлºр кºрсºткºндºй эњ алгачкы «чыныгы» ‰йлºрд‰ дыйкан-
дар баштап салган экен. Алар ‰йлºр‰н колуна эмне тийсе ошолорду 
пайдаланган: жыгачтар, тростниктер, пальма жалбырактары, таш, чопо, 
жаныбарлардын териси ж. б. Үй салган аймактын аба ырайы сºзс‰з 
эске алынган. Саздарга, кºлдºрд‰н, дарыялардын жээктерине ‰йлºр‰н 
суу киргенде каптап кетпºº ‰ч‰н атайын  т‰рк‰ктºрд‰н ‰ст‰нº курушкан. 
Африка ºлкºлºр‰ндº азыр деле тегерете таш тизип, ‰ст‰н саман менен 
жабылган ‰йлºрд‰ салышат. Мындай ‰йлºр салкын келип, Африканын 
аптабынан коргонууга шарт т‰з‰лºт. Жергиликт‰‰ жашоочулар Таи-
ландда жењил алачыктарын бамбук менен тростниктен жасашат.

1. С‰рºттºг‰ ар кандай т‰рдºг‰ ‰йлºргº кºњ‰л бºлг‰лº.
2. Үй курууда курулуш материалдарын тандоо жана курулуштун типтери 
 эмнелерге кºз каранды болот?
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Боз ‰й Боз ‰йд‰н ички жасалгасы

Бугу багуучулардын ‰й‰ – яранга Индеецтердин үйү – вигвам   

Бугу багуучу якуттар ‰йлºр‰н ºздºр‰ менен кошо ала ж‰р‰шºт. 
Ал яранга деп аталат. Ал боз ‰йгº окшош, ууктары тик сайылып, бу-
гунун териси менен жабылат. Яранга боз ‰й сыяктуу оњой чечилип, 
тез тигилет.

Боз ‰й – жºнºкºйл‰г‰ менен тањ калтырган мыкты архитектура-
лык табылга. Анын жабуулары кийизден жасалып, кºч‰п- конгонго ºтº 
ыњгайлуу.

Кºчмºндºрд‰н турмушу боз ‰йлºрдº ºткºн. Адатта аны дºњсºº 
жерге тигишкен, себеби аерден мал -жанга кºз салуу оњтойлуу болгон. 
Азыр деле чоњ шаарларда айрым кыргыздар маанил‰‰ окуяга байла-
ныштуу боз ‰й тигишет. Боз ‰й – бул ‰йд‰н, очоктун, тукум уланыштын, 
кыргыз элинин тарыхынын символу болуп эсептелет.

Индейлердин вигвам ‰йлºр‰ ичке жыгачтардан купол формасын-
да жасалып, ‰ст‰ чырпыктар, жыгачтын кабыктары, жаныбарлардын 
терилери же кооз оймолор т‰ш‰р‰лгºн бойролор менен жабылган.

Эскимостордун кардан жасалган ‰й‰ иглу деп аталат. Ал шамал-
дан, жаан -чачындан коргоп, ичине жырткычтардын терилерин тºшºйт. 
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Эскимостун кардан жасалган ‰й‰ – иглу Орус ‰й‰

Чоњ шаарлардагы турак ‰йлºр

Россияда ‰йлºрд‰ жыгачтан тургузушкан. Жыгачка майда, кооз 
оймолорду т‰ш‰р‰п кооздошкон. Андыктан аларды жыгачтагы сайма 
деп аташкан. 

Кыштак жергесинде бир ‰й -б‰лºгº эсептелген бир кабат ‰йлºр кºп 
курулат. 

Азыр ‰йлºрд‰ жањы материалдар менен курушат. Кºп имараттар-
ды к‰зг‰ сыяктуу айнек менен кооздошот. Бышырылган кыш менен са-
лынган ‰йлºргº мурдагыдай эле ишеним артылат.

Шаардагы кºп кабаттуу ‰йлºр сонундук эмес, зарылдык ‰ч‰н куру-
лат. Жердин аз аянтын ээлеген бийик ‰йлºргº 280 ден ашык ‰й- б‰лº 
батып кетет.
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Василий Блаженный собору жана Москва Кремли

Британиянын табигый тарых музейи

Грециянын архитектурасы

Индиядагы Таж-Махал к‰мбºз‰   

�� Алгачкы ‰йлºр дыйканчылык ºн‰ккºн мезгилде пайда болгон.
��  Улуттук ‰йлºр элдин жайгашкан жерине жана аба ырайына 

жараша чагылдырылган.

Эстеп калгыла!

1. Боз ‰й, яранга жана вигвамдын окшоштуктары эмнеде? 
2. Эмне ‰ч‰н боз ‰йд‰н жабууларына жаныбарлардын терилерин эмес, кийиз-

ди пайдаланышкан?
3. Биздин республикада ‰йлºргº кандай курулуш материалдарын пайдала-

нышат?
4. Чоподон кºп кабаттуу ‰й курса болобу?
5. Россияда эмне ‰ч‰н жыгач ‰йлºр кºп? 
6. Єз‰њºр жашаган ‰йд‰н с‰рºт‰н тарткыла.

Архитектуралык эстеликтерге кайсы курулуштар кирет?
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Египет пирамидаларыАк-Сарай к‰мбºз‰. Самарканд

Силердин алдыњарда ар кайсы мезгилдеги архитектуралык курулуштар. Бу-
лардын арасынан орто кылымдагы соборду, орус чиркººс‰н, кºчмºндºрд‰н 
‰йлºр‰н, азыркы имараттарды, чыгыштын ‰йлºр‰н тапкыла.
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«Жыгач саймасы»

Дунган мечити. Каракол шаары

Адамдар ºздºр‰ жашаган климатка ылайык ыњгайлашкан. Ошон-
дуктан ар кандай ‰йлºрд‰ салышкан.Маселен, Тегази шаарында (Са-
хара) таш туздан курулган ‰йд‰ кезиктир‰‰гº болот. Бул ºтº опуртал-
дуу, жамгырда эрип кет‰‰ коркунучу бар.

1. С‰рºттºрд‰ карап, бул ‰йлºр кайсы климаттык алкактарда салынып, кан-
дай курулуш материалдары колдонулганын айткыла. 

2. Үйлºрд‰н архитектурасына табигый кубулуштар кандай таасир эткен?
3.  Келечектеги ‰йд‰н с‰рºт‰н тарткыла.

Спас-на Крови храмы. Санкт-Петербург

Троицтик православ чиркөөсү. Каракол Улукбектин мечити. Самарканд
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§ 28. Жердин экологиялык маселелери

Балыктарга таза суу керек, демек, ºз‰б‰зд‰н кºлмºлºрд‰ кай-
тарабыз. Токойлордо, талааларда, тоолордо ар т‰рд‰‰ баалуу жа-
ныбарлар жашайт, демек, ºз‰б‰зд‰н токойлорду, талааларды, 
тоолорду кайтарабыз. Балыкка – суу, канаттууга – аба, жаныбарга –  
токой, талаа, тоолор. Адамга мекени керек. Табиятты коргоо –  
мекенин коргоо.
                                                                                           

М. Пришвин

Адамзаттын тарыхы жараты-
лыш тарыхы менен бекем байла-
ныштуу.

Б‰г‰нк‰ к‰ндº адам менен жа-
ратылыштын ºз ара алакасы эко-
логиялык глобалдуу1 маселелерге  
айланды. Адам баласы жаралган-
дан баштап эле табият менен ты-
гыз байланышта жашаган. Єз‰нº 

керект‰‰ тамак-ашты алган, жаратылыштын даяр нерселеринен ‰й 
салган, токойлорго, жарга, сууга аяр мамиле жасаган.

Адамдардын санынын кºбºй‰ш‰ жана ºнд‰р‰штºрд‰н ºс‰ш‰ кур-
чап турган чºйрºгº кºп т‰йш‰ктºрд‰ жаратты. Адамдардын кºб‰ шаар-
ларда жашайт. Аларга электр жарыгы, автомобилдер, жакшы жолдор, 
бийик ‰йлºр керектелет. Адамдар жашайт, иштейт. Натыйжада б‰тк‰л 
планетага чоњ маселе жараткан таштандылар кºбºйºт.

Жер ж‰з‰ндºг‰ адамдар ºздºр‰ жашаган аймакты тазалап алы-
шат. Токойлорду кыят же ºрттºйт. Ал эми токой – бардык жандуулар 
‰ч‰н такай кычкылтек чыгарып турган фабрика сымал.

1 Жердин глобалдуу (французча – жалпы) маселелери – бардык Жер ж‰з‰нº 
таандык маанил‰‰ маселелер жана кºр‰н‰штºр.
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Єздºр‰ жашаган аймакты кыйратып жибергендиктен ал жерде-
ги жаныбарлар жок болуп кетет. Автомобилдердин т‰т‰ндºр‰, завод-
дордон жана электростанциялардан чыккан уулуу газдар, калдыктар 
абаны булгайт. Бул уулуу заттар жамгыр менен кошо жерге сињет. 
Кислоталуу жамгыр ºс‰мд‰ктºргº зыяны тийип, кºлмºлºрдºг‰ жаны-
барларды ууландырат.

Єнд‰р‰ш ишканаларынын иштеши менен кºм‰р кычкыл газы кºп 
санда чогулат. Бул газ планетаны айланта курчап алат. Ал катмар к‰нд‰ 
нурларын ºткºрºт, бирок космоско жылуулукту чыгарбайт (парник тер 
сыяктуу) Бул болсо планетадагы температуранын жогорулашына алып 
келет. Мындай кубулуш парникт‰‰ эффект деген аталышка ээ. Темпе-
ратуранын жогорулашы менен муздар эрий баштап, Д‰йнºл‰к мухит-
тин дењгээли кºтºр‰л‰п, Жердин климаты ºзгºр‰‰гº дуушар болду.  

Эгерде адамдар жаратылышты сактоону колго албаса, анда алар 
ºздºр‰н кырып алуу коркунучун алып келет. Ар бир адам ºз‰н экология-
лык маданиятка ‰йрºт‰п, курчаган жаратылыш чºйрºс‰ ‰ч‰н жоопкер 
экенин унутпоого тийиш.
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�� Экологиялык глобалдуу маселе – бул б‰т‰ндºй Жер планета-
сындагы жаратылыштын жагымсыз абалы.

�� Глобалдуу маселелер д‰йнºдºг‰ бардык мамлекеттердин 
аракети менен чечил‰‰ч‰ иш.

Эстеп калгыла!

1. «Экологиялык глобалдуу маселелер» деп силер эмнени атайсыњар? Мисал 
келтиргиле.

2. Жер ‰ч‰н парникт‰‰ эффект эмнеси менен коркунучтуу?
3. Айлана  чºйрºн‰ коргоо боюнча эл аралык конференцияда с‰йлºй турган 

болсоњор кайсы маселени кºтºр‰п чыгат элењер?
4. «Жаратылышты коргоо – Мекенди коргоо» дегенди кандай т‰ш‰нºс‰њºр?

Адамдар экология маселелерин чеч‰‰дºг‰ маалыматтарды газеталардан, 
журналдардан, энциклопедиялардан тапкыла. Бул маалыматтарды класс-
ка кандай т‰рдº алып чыгууну ойлонгула.

Чыгып с‰йлººгº даярдыктар

1. Эњ башкыларын тандагыла. С‰йлººгº 5 м‰нºт убакыт бар экенин унутпа-
гыла.

2. Сºз‰њºрд‰ угуучуларга кызыктуу болгондой т‰зг‰лº.
3. Бардыгын ойлонуштургула. ªз‰њºргº ишеничт‰‰ болуу ‰ч‰н материалды 

жакшы билип, аны так жана таасын айтып бергиле. 

Ийгилик каалайбыз!
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Экологиялык маселелерди чеч‰‰ ‰ч‰н адамдар эмне жасашат

Б‰тк‰л д‰йнºдº адамдар айлана  чºйрºн‰ коргоого арналган ар кан-
дай иш чараларды ºткºр‰п турушат. Айлана  чºйрºн‰ коргоо аракетте-
ринде токойлорду кыркууга тыюу салуу, табигый бардык ресурстарды 
сарамжал пайдалануу сыяктуу маселелер талкууланат. Д‰йнº адамда-
ры коомдук уюмдарга биригишет. Алар табияттын тазалыгына кºз салы-
шып, конференцияларды, демонстрацияларды уюштуруп, жаратылыш-
ты коргоо боюнча жањы мыйзамдарды кабыл алууну талап этишет. 

Б‰г‰нк‰ к‰ндº ар бир ºлкºдº экологиялык кºзºмºл кызматтары 
бар. Алардын уруксатысыз адамдар курулуш баштоого укуксуз. Эко-
логдор транспорттордон чыккан уулуу газдар чектен ашып кетпººс‰н 
текшерип турушат.

Заводдор морлорго т‰т‰н-
 дºрд‰н зыяндуулугун азайтуучу 
чыпкаларды коюп, ышты чогултуп, 
боёк жасашат.

Кºптºгºн ºлкºлºр атырдын, аба-
нын жытын ºзгºрт‰‰ч‰ аэрозолдорду 
колдонуудан баш тартты. Алардан 
чыккан газ Жердин озон катмарын 
бузуп салуу коркунуч жаратат.

Суу тазарткыч кубаттуу стан-
циялар жер кыртышын жана жер 
астындагы сууларды булгануудан 
сактайт.
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Суу тазарткыч                                        Акыр-чикирди кайра иштет‰‰                                      

Жер ‰ст‰ндºг‰ турмушту сактап калуунун бирден бир маселеси 
болуп айлана  чºйрºн‰ булгабаган энергиянын жањы булагын табуу 
эсептелет. Андай булактар к‰нд‰н нурлары, шамал, буу, дењиз толкун-
дары болуусу шарт. 

Жаратылышты сактоонун дагы бир ыкмасы акыр -чикирди кайра 
иштет‰‰. Жыгачты, айнекти, кагазды, кездемени, резинаны, пластик-
терди ºрттºп же тºг‰п салбай, кайра иштетип, пайдаланса талапка 
ылайык келмек.

1. С‰рºткº кºњ‰л бºлг‰лº. Жаратылышты коргоо ‰ч‰н силер кандай ‰л‰ш‰њºд‰ 
кошосуњар? Мисал келтиргиле.
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2. Абанын, кºлмºлºрд‰н булганычын азайтуу ‰ч‰н адамдар кандай чаралар-
ды кºр‰шºт? 

3. Айлана  чºйрºгº сарамжалдуу мамиле жасоонун ºз плакатыњды тарт.
4. Биздин планетаны коргоо боюнча газета чыгарууга с‰рºттºрд‰, ырларды, 

табышмактарды чогулткула.
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Баш сººк

Кºк‰рºк

Кºк‰рºк 
клеткасы

Жамбаш

Кашка 
жилик

Бут 
сººктºр‰

Чоњ жото жилик

Кичи жото жилик

Таман 
сººктºр‰

Омурткалар

Далы

Каржилик

Жогорку 
тулку 
сººктºр‰

Кººдºн:

Тизе:

Чыканак 
сººг‰

Каржиликтин 
укуругу

Кол муун 
сººктºр‰

АДАМДЫН ДЕН СООЛУГУ

§ 29. Таяныч -кыймыл системасы 

1. Скелет организмде кандай ролду аткарарын эстегиле.
2. Тºмºндºг‰ с‰рºтт‰ карагыла. Адамдын скелети кандай бºл‰ктºрдºн турат.

Адамдын скелети сººктºрдºн куралып, тулкунун формасын сак-
тап турат. Скелеттин бардык сººктºр‰ жењил, ийилчээк жана бекем. 
Ал адамдын денесине таяныч болуп, ички органдарды сырткы таасир-
лерден сактайт. Скелетти шарттуу т‰рдº тºмºндºг‰лºргº бºлсº бо-
лот: омуртка, кºк‰рºк клеткасы, баш сººк, жогорку тулку, бут сººктºр‰. 
Скелеттин негизин ийилчээк омурткалар т‰зºт. Ал шайбага окшош бир 
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нече омурткалардан турат. Омуртканын ортолорундагы кемирчектер 
омурткаларга ийилчээктик абалды камсыздайт. Омурткаларга кабыр-
галардын учтары биригип, кººдºнд‰ т‰зºт.

Узун сººктºр трубкага окшош келет. Эки сººкт‰н бириккен жери 
ар кандай болушу м‰мк‰н, кээлери кыймылсыз бекийт. Мисалы, баш 
сººктºр кыймылсыз бириккен.

Сººктºрд‰н кыймылдуу бириг‰‰с‰ муун деп аталат. Муундардын 
жардамы менен адам ийилип -чоюлуп, денесин ар кандай тарапка 
бура алат.

Сººктºр кыймылдаш ‰ч‰н бул-
чуњдардын иштеши шарт. Булчуњ-
дар чыњ жана ийилчээк келет. Алар 
чоюлуп, жыйрылып, денени  кый-
мылга келтирет.

Жаш балдардын скелети жа-
њыдан т‰з‰лº баштайт. Ал 18-25 
жашка чейин ºн‰гºт. Силердин 
чоњойгонуњар сººг‰њºр менен бул-
чуњуњардын ºс‰ш‰нº барабар. Ага 
кºмºктºш‰‰ керек.

Доктордун кењеши

• Сымбаттуу, к‰чт‰‰ жана чыдамкай болуу ‰ч‰н булчуњда ры-
њарды чыњагыла. 

• Тулку боюњарга кºњ‰л бºлг‰лº!
• Жеген тамагыњарда белоктор, витаминдер, кальций (сººк 

‰ч‰н керект‰‰) кºп болуусу шарт. Кальций с‰ттº, быштакта 
кºп болот. Жашылчалар менен жемиштер да пайдалуу.

• Сак болгула. Силердин куракта сººг‰њºр морт болот. Алар 
бекимейин оор нерселерди кºтºрбºг‰лº.

• Сººг‰њºрд‰ кокустан сындырып же чыгарып албагыла. 
Ден соолугуњарды сактагыла!

Балтыр 
булчуњдары

Кºк‰рºк 
булчуњдары

Ич
булчуңарды

Сан 
булчуњдары
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��  Сººктºр, булчуњдар жана муундар адамдын таяныч -кыймыл 
системасын т‰зºт.

Эстеп калгыла!

1. «Таяныч -кыймыл» системасы деп эмнени т‰ш‰нºс‰њºр?
2. Таяныч -кыймыл системасына эмнелер кирет?
3. Скелеттин бºл‰г‰н айткыла. Аларды ºз денењерден кºрсºтк‰лº.
4. Сººктºр бири-бирине кантип биригет?
5. Булчуњдар эмне иш аткарат?
6. Омурткалардын т‰з‰л‰ш‰ндºг‰ ºзгºчºл‰к эмнеде? 

Дептерињерге адамдын скелетин тарткыла. Сººктºр менен булчуњдардын ата-
лышын жазгыла.

§ 30. Тамак сињир‰‰ органдары

Адамдын тамак  сињир‰‰ч‰ 
системасы ооз кºњдºй‰, кызыл 
ºњгºч, ичеги, бºйрºк, карын ас-
тындагы безден турат. 

Тамак сињир‰‰ ооз кºњ-
 дºй‰нºн башталат. Ооздон 
тамак чайналып, шилекей 
аралашат. Жутулган тамак кы-
зыл ºњгºч аркылуу ашказанга 
келип, аерден карын ширеси 
куюлуп, тамак иштетилет. Аш-
казанда тамак 4-5 саат иште-
тилип, андан ичке ичегиге ºтºт. 
Ичегиде тамак дагы иштети-
лет. Буерден шилекей, ашка-
зандын, ичегинин ширелери 
менен иштетилген тамакка ºт 
аралашат. Андан ашказан ме-
нен ичегинин ички бетиндеги 
кырындылары менен сорулуп, 
канга ºтºт. Тамактын калды-
гы жоон ичегиге ºт‰п, аерден 
сыртка чыгарылат.

Тиштер

КокоОоз 
кºњдºй‰

Кекиртек

Кызыл ºњгºч

Боор

Єт

Жоон ичеги
Ичке ичеги

Көтөн чучук

Ашказан

Ашказан бези

Тил
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Ж‰г‰р‰п баратып жеген кургак тамактар, ачуулар, кесек тамактар 
ашказанга зыян алып келет. Мунун айынан гастрит оорусу пайда болу-
шу м‰мк‰н. Булар убагында тамактанбай, кургак нерсе менен шам шум 
эткен окуучуларда кездешет. Кез -кези менен убактысыз жеген тамак-
тар ашказанды туура эмес иштетет. Суткасына бир нече жолу бир эле 
убакытта тамактануу пайдалуу. Мындай учурда ашказан милдетин туу-
ра жана так аткарат. Эгерде адамдын ден соолугу жакшы болсо, анда 
анын тамак сињир‰‰ органдары талаптагыдай иштейт.

��  Тамактанган мезгилде шашылбагыла, тамакты 15–20 секунд 
чайнагыла.

��  Чоњ тиштеп жутпагыла.
��  Тамактануунун туура режимин сактагыла жана азыраак тол-

кунданганга аракеттенгиле.
��  Ашыкча жебегиле. Єлчºмд‰ сактагыла.

Эстеп калгыла!

Тишињерди сактай билгиле!

Тиш – бул дененин эњ 
катуу сººг‰. Ар бир тиштин 
‰ст‰ коргоочу эмаль менен 
капталган. Анын алдында 
катуу дентин жайгашкан. 
Тиштин ортоњку ºзºг‰ндº 
жумшак пульпа орун алган. 
Ал аркылуу нервдер жана 
кан тамырлар ºтºт. 

Ооздогу тиштер ар 
т‰рд‰‰ болот. Мањдай тиш-
тери менен ал алманы оњой 
эле тиштеп коёт. Азуулары 
менен этти чайнайт. Азуу 
тиштердин ‰ст‰њк‰ урчуктары тамакты майдалоого ылайыктуу. Тамак-
танган учурда тиштер кºп иштерди аткарат. Алар тиштейт, майдалайт. 
Тиштер кºпкº сакталыш ‰ч‰н аларды коргоо зарыл.

Эмаль
Дентин

Б‰йлº
Тањдай

Сөөк

Тамыр
Кан 
тамырлары
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�� Єз‰њºрд‰н тиш щёткањар менен гана пайдалангыла.
�� Ар бир ‰ч айда тиш щёткањарды алмаштыргыла.
�� Тишињерди ºз‰њºргº ылайык келе турган тиш пастасы менен 

тазалагыла. Врачтан кењеш алгыла.
�� К‰н сайын эртењ менен жана кечинде тишињерди тазалагыла.
�� Таттууну кºп жебегиле. Таттуудан кариес к‰чºйт. Жемиш ме-

нен жашылчаны кºп жегиле!
�� Жањгакты тишињер менен чакпагыла, момпосуйду чайнабагы-

ла. Алар эмалды талкалайт.
�� Муздак ичкенден кийин ысык ичпегиле, эмаль жарылып кетет.
�� Учтуу нерселер менен тишињерди чукубагыла.
�� Жарым жыл сайын милдетт‰‰ т‰рдº тиш догдурга кайрылгыла.

Эстеп калгыла!

1. Адамдын тамак сињир‰‰ системасын кайсы органдар т‰зºт?
2. Тамак организм боюнча кандай саякат жасайт?
3. Тамак сињир‰‰ органдары эмне ‰ч‰н таза болуу керек?
4. Адамдын тиштери кандай жайгашкан? Дептерињерге с‰рºт‰н тарткыла.
5.  Эмне ‰ч‰н тишти сактоо керек?
6. «Тишињ б‰т‰н болсо, ашказаныњ соо болот» деген лакаптын маанисин 

т‰ш‰нд‰рг‰лº.

1. Туура тамактануунун эрежелерин эстегиле. Дептерињерге ден соолукка 
пайдалуу продуктулардын с‰рºт‰н тарткыла. 

2. Тºмºндºг‰ туура сунуштарды таап, туура эместерин оњдогула. 

• Бирºњчºй тамактанууга аракеттенгиле.
• Буларды кºп жана тез-тез жеп тургула: балмуздак, газдалган таттуу суу, 

булочкалар, пирожкилер, жаныбарлардын майын, ышталган колбаса.
• К‰н‰нº бир жолу сºзс‰з ысык тамак ич‰‰ (шорпо).
• Жашылчалар менен жемиштер организмге зыяндуу.
• Эртењ менен эч качан тамактанбагыла.
• Тамакты шашпай чайнап жегиле.
• Уктаарга эки м‰нºт калганда тамактангыла, тºшºккº жатып алып тамак-

тансањар андан жакшы.

3. Тишињер б‰т‰н болуу ‰ч‰н эмне жасоо керек? Керект‰‰ жоопторду тан-
дагыла.

• Тишимди эч качан жуубайм.
• Тишимди эртењ менен жана кечинде жууйм.
• Тамактангандан кийин оозумду чайкайм.
• Тишим бекем болуу ‰ч‰н жањгакты чагып, момпосуйду чайнайм.
• Тишимди кечинде жууп, момпосуй жебейм.
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§ 31. Дем алуу системасы

Адамдын дем алуу системасы кењилжээр, кекиртек, дем алуу ке-
киртеги, кекиртек менен ºпкºн‰н кошулушу, ºпкºдºн турат.

Кычкылтек – адамдын ºм‰р‰ ‰ч‰н эњ керект‰‰ элемент. Адам та-
мак ичпей бир нече к‰н жашай алат. Ал эми кычкылтексиз бир нече 
минутка арањ чыдайт. Адамдын ички органдары кычкылтек менен дем 
алуу органдары аркылуу камсыз болот. 

Биз мурдубуз жана оозубуз менен дем алганда аба кекиртекке ки-
рип, андан ºпкºгº барат. 

Мурундан аба жылыйт, нымдалып, чањдан тазаланат.  Андыктан 
мурун менен дем алууга аракеттенгиле.

Трахея – 10–15 см келген т‰т‰кчº. Аны теринин сыртынан кол ме-
нен сыйпалап сезсе болот. Трахеянын учундагы эки т‰т‰кчº бронха 
деп аталат. Бронханын эки т‰т‰кчºс‰ ºпкºн‰н эки бºл‰г‰нº туташат. 
Эки т‰т‰кчºн‰н учунда альвеол деп аталган аба кºб‰ктºр‰ бар. Аль-
веолдун кабыгы ºтº жука. Ал аркылуу кычкылтек канга ºт‰п, денеге 
тарайт.  Ошол кездеги органдар иштегенде канда кºм‰р кычкыл газы 
пайда болот.

Єпкº – дем алуу органы. Ал организмде  газдардын алмашуусун 
жºнгº салат. Анын натыйжасында организм кычкылтекти такай алып, 
уулуу кºм‰р кычкыл газынан тазалайт. Адамдын ден соолугу туура 
дем алууга байланыштуу. Бир калыпта кºк‰рºк толо дем алган туура 

Бронхалар  

Єпкө

Кењилжээр

Кекиртек  

Трахея
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кºр‰н‰ш. Ал ‰ч‰н таза абада кºб‰рººк болуу керек. ªпкºгº да булчуњ-
дар сыяктуу кºн‰г‰‰лºрд‰ жасоо зарыл.

Дем алуу органдарынын  башкы кºрсºтк‰ч‰ болуп, дем алган 
кездеги ºпкºдºг‰ кычкылтектин кºлºм‰ эсептелет. ªпкº канчалык 
кºлºмд‰‰ болсо денеге кычкылтек ошончолук кºп тарайт. Спортсмен-
дердин ºпкºлºр‰ кºлºмд‰‰ болот. 

ªпкºн‰н кºлºм‰н тастыктоо тажрыйбасы  

Тºмºндºг‰лºр керектелет:

•  суу куюлган чºйчºк;

•  суу толтурулган пластик шишеси;

•  коктейль ‰ч‰н пластик т‰т‰кчº.
1. Суусу толгон пластик шишенин т‰б‰н ºйдº каратып, суу куюлган шишеге кой-
гула (шишедеги суу толо экендигине ынангыла).
2. Т‰т‰кчºн‰н бир учун шишенин оозуна салгыла.
3. Т‰т‰кчºн‰н бир учун оозуњарга салып, терењ дем алып, кайра чыгаргыла 
(абайлап жасагыла).
4. Єз‰њºрд‰н ºпкºњºрдºг‰ абаны толук чыгаргыла.

•  Силердин ºпкºњºрдºг‰ аба б‰т бойдон шишеге кирет.

    Шишедеги суу менен абанын ортосундагы чекти  маркер менен белгилеги-
ле. Ал силердин ºпкºњºрд‰н кºлºм‰.

1. Дем алуу системасына кайсы органдар кирет?
2. Эмне ‰ч‰н мурун менен дем алуу маанил‰‰?
3. Єпкºдºг‰ альвеолаларда  кандай процесстер ж‰рºр‰н айткыла. 
4. Дем алуу системасы ºз жайында  болуу ‰ч‰н, адамдын кандай таасирлери 

керектелет?

Єпкºн‰н кºлºм‰н аныктоо ‰ч‰н тажрыйба ж‰рг‰з‰п, классташтарыњарга 
жыйынтыгын айтып бергиле.

Дем алууда 
диафрагма 
т‰здºл‰п, 
кабыргалар 
ºйдº жана 
сыртка жылат.

Дем чыгарууда 
диафрагма 
кайрадан купол 
т‰спºлд‰‰ 
формасына келип, 
кабыргалар тºмºн 
жана ичкери жылат.
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Ж‰рөк

Веналар 
(көк)

Артериялар 
(кызыл)

Кычкылтеги аз кандын 
кыймылы

Кычкылтеги кºп кандын 
кыймылы

§ 32. Кан айлануу системасы

Кан – силердин организмдеги эњ 
маанил‰‰ ткань. Канда клеткаларды 
ишке киргизген глюкоза деп аталган 
кант эритиндиси бар. Кан глюкоза ме-
нен кычкылтекти б‰т‰ндºй организм-
ге жеткирип турат. Ал органдарга 
керект‰‰ заттарды жайылтып, таштан-
дылардан тазалайт. Кан организмге 
коркунучтуу микробдордун ки-
рип кетишинен сактайт. Ал ин-
фекцияларга каршы к‰рºш‰п, 
жараланган кан тамырларды 
айыктырат.

Кан тамырлары аркылуу кан тын-
бай ж‰р‰п турат. Аны ж‰г‰рт‰‰гº маж-
бурлаган организмдин эњ башкы бул-
чуњу болгон ж‰рºк.

Биздин ж‰рºк тынымсыз (насос сыяктуу) иштейт. Ж‰рºк  жазыл-
ганда аерге кан толот, кысылганда кан тамырларга тарайт.

Ж‰рºктºн кан чоњ кан тамырлары артерия аркылуу ж‰рºт. Ал та-
мырлар андан ичке тамырларга (капиллярлар) бºл‰н‰п,  дененин бу-
луњ-бурчтарына чейин жетет. Кан капиллярлар аркылуу ºт‰п, жоон та-
мыр венага келет. Ал аркылуу кайра ж‰рºккº барат. 

Ж‰рºк эки бºл‰ктºн турат. Бир бºл‰г‰ бардык органдардан канды 
кабыл алып, аны ºпкºгº алып барат. Экинчи бºл‰г‰ ºпкºдºн кычкылтек 
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кошулган канды кабыл алып, аны б‰тк‰л денеге таратат. Кандын бул 
эки агымы эч качан бири-бирине кошулбайт.

Ж‰рºкт‰н кºпкº иштеши ‰ч‰н эмнелерди аткаруу керек? Сºзс‰з 
аны чыњоо керек. Физикалык кºн‰г‰‰лºр ж‰рºкт‰н тез иштешине алып 
келет. Ошентип, ал ºз‰ ºз‰н чыњайт. Ж‰рºкт‰н булчуњдарын бекем-
дейт. Кан да тез айланып, кан тамырларды тазалайт.

Ж‰рºкт‰н туура иштешине керект‰‰ шарттардын бири – тынч уйку 
болуп эсептелет.

�� Ж‰рºк жана кан тамырлары кан айлануу системасын т‰зºт.

Эстеп калгыла!

1. Организмдеги кандын кыймылы эмне ‰ч‰н кан айлануу деп аталат?
2. Ж‰рºкт‰н негизги маселеси эмне?
3. Ж‰рºк кандай иштейт?
4. Ж‰рºкт‰ т‰бºл‰к кыймылдаткычка салыштыруу м‰мк‰нб‰, кандай деп ой-

лойсуњар? Жообуњарды т‰ш‰нд‰рг‰лº.
5. Ж‰рºкт‰ кантип сакташ керек?

 
1. Эмне ‰ч‰н артериялык кан ачык мала, ал эми венаныкы кочкул кызыл? 

Ойлонгула.
2. Эмне ‰ч‰н венага караганда артерия ичке?

§ 33. Нерв системасы

Биздин организмди эмне башкарат? 
Бардык кыймылдарыбыз, аракетибиз, ойлорубуз, сезимдерибиз, 

ички органдардын иштеши жана б‰т‰ндºй организмдеги ºзгºр‰‰лºр 
нерв системасына байланыштуу.

Адамдарда борбордук жана периферийлик нерв системасы болуп 
бºл‰нºт.

Борбордук нерв системасын баш мээси жана ж‰л‰н т‰зºт.
Ж‰л‰н омурткалардын ичинен орун алган. Ал ички органдардын 

иштешин жºнгº салат. 
Мээ баш сººг‰ менен жабылып турат. Ал бардык организмдерге 

кºзºмºл ж‰рг‰зºт.
Периферий нерв системасы мээ менен ж‰л‰ндºн сырткары жай-

гашкан. Ал борбордук нерв системасын тулку бойдун органдары менен 
байланыштырган нервден турат.
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Нервдер б‰тк‰л организмди 
орогон ичке жип сыяктуу нерселер-
ден т‰з‰лгºн. 

Бизди курчап турган д‰йнº дºг‰ 
бардык маалыматтар: кºргºнд º р‰-
 б‰з, уккандарыбыз, сезгендерибиз 
нервдер аркылуу ºтº начар электр 
сигналдарына айланып, мээге бери-
лет. Нерв клеткаларынын кºптºгºн 
бутактары ºз ара биригип турат. 
Алар сигналдарды тез ºткор‰‰ч‰ 
тармакты т‰зºт.

Мээ дайым иштеп турат, ал 
токтобойт. Мээ биздин денебиздеги 
булчуњдарга жана органдарга секун-
дасына миллиарддаган сигналдар-
ды берет.

Адам катуу чарчаганда башы 
ооруп, аппетити бузулуп, уйкусу ка-
чат. Ачулуу боло баштайт.

Ар ким мээсин сактоо зарыл. 
Кºп т‰рл‰‰ иштерден мээ чарча-
байт. 

Мээни чыњдаса болот. Ан‰ч‰н 
ага татаал иштерди тапшыруу 
оњ; кошуу, кºбºйт‰‰ тапшырма-
ларын берип, шахмат же шашки 
ойнотуу талапка ылайык. Мында 
кºн‰г‰‰лºрдºн адамга акыл кошу-
лат. Адам жањы, кызыктуу нерсе-
лерди билип, интеллектуалдуу оюн-
дарды ойногондо мээге кºн‰г‰‰лºр жасалат.

Демек, мектепте окуу абдан пайдалуу, анткени силер зээнд‰‰ жана 
кºпт‰ билгињер келет.

Нерв системасы маал -маалы менен эс алууга муктаж. Нервдин эњ 
мыкты эс алуусу – тынч уйку, таза абада сейилдºº жана кара жумуш 
жасоо болуп саналат. Оройлук нерв системасына тескери таасирин 
тийгизет. Бири-бирињерге сый мамиле жасагыла, ар бирињердин ден 
соолугуњарга кºз салгыла. 

Мээ

Жүлүн

Периферий
нерв
системасы
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�� Мээ, ж‰л‰н жана нервдер организмдин нерв системасын т‰зºт. 

Эстеп калгыла!

1. Адамдын организмине мээ менен ж‰л‰нд‰н мааниси кандай?
2. Нерв системасынын иштеши кандай?
3. Нерв системасын кантип бекемдесе болот?

 
Тапшырманы аткаргыла.

1. С‰йлºмд‰ улагыла.

Организмдин башкы башкаруучусу ... эсептелет.
а) ж‰рºк
б) мээ
в) ашказан

          
2. Тууралап жазгыла.

Мээ бардык дене бºл‰ктºр‰н башкарат

Ж‰л‰н                       адамдын сезими менен ойлорун теске салат

Нервдер а) мээге маалымат берет
б) азыктарды таратат
в) булчуњдарды башкарат

3. С‰йлºмд‰ улагыла.

Мээни эс алдыруучу ... .
а) уйку
б) окуу
в) эсеп чыгаруу
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ªнөкөттөр

Єнºкºт – бул адам кайра -кайра кайталай берген таасир. Ал бара- 
бара керектººгº айланып кетет.

Єнºкºттºр пайдалуу жана зыяндуу болот. Эгерде силер эртењ ме-
нен дайыма кºн‰г‰‰ жасасањар ал ºнºкºткº айланып, силерге ырахат 
алып келет. Ден соолугуњар да чыњ болот.

Пайдалуу дагы кандай ºнºкºттºрд‰ билесињер?

Зыяндуу ºнºкºттºр
Зыяндуу ºнºкºттºр адамдарга тоскоол болот. Зыяндуу ºнºкºттºргº 

телевизорду кºпкº кºр‰‰, жолдошторуњардын сºз‰н бºл‰‰, тырмакты 
кемир‰‰, сабакка кечиг‰‰ кирет. 

Зыяндуу ºнºкºттºргº мисал келтиргиле.

Зыяндуу ºнºкºттºрд‰н кºб‰ коркунучтуу. Алар организмди акы-
рындап талкалап, адамга оору алып келет. Мындай ºнºкºттºргº  

Рационалдуу
тамактануу

Зыяндуу
ºнºкºттºрду

жоготуу

Денени чы¢оо 
жана спорт менен 

машыгуу

Тура эмгектен¿¿
жана эс алуу

Таза
жашоо
м¿нºз¿

Тамеки тартуу

Алкоголь

Ба¢гизаттар
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тамакты кºп жегендик, тамеки тартуу, спирттик ичкиликтерди ич‰‰, 
бањгизаттарды колдонуу кирет.

Алкоголь, никотин, бањгизат адамдардын бардыгына зыяндуу, 
ºзгºчº балдардын ден соолугуна чоњ коркунуч алып келет. Адамдар 
жаман ºнºкºттºрд‰н зыяндуулугун билишет, бирок андан кутула ал-
бай, анын таасиринде кала берген учурлар кºп.

Адамдар чылым чеккенде сигареттеги тамеки акырындап к‰й‰п, 
т‰т‰н пайда болот. Т‰т‰н менен ыш ºпкºгº чогула берет. Дем алуу оор-
дойт. Тамеки тарткан адамдын ºпкºс‰ кычкылтекти жетишт‰‰ т‰рдº 
ала албайт. Ошондон улам эске тутуусу начарлайт, бир нерсеге бол-
гон кызыгы азаят, кºз‰ начарлап, кулагы катуулайт. Организм тез чар-
чап, булчуњдары кºпшºк тартат. Тамекинин т‰т‰н‰ аны тарткан адамга 
эле эмес, жанында тургандар ‰ч‰н да зыяндуу.

Алкоголь – бул курамында спирт бар суюктук. Аны ичкендер мас 
болот. Алкоголь бардык жаш курактагыларга зыяндуу. Ал организм-
ди талкалап, кээ бирººлºр ага кºз каранды болуп, оор дартка дуу-
шар болот. 

Бањгизаттар – бул мээни айландырган нерселер. Алар ден соо-
лукка чоњ зыяндарды алып келет. Биринчи байкоо аракетинен эле кºз 
каранды болуп калган учурлар кºп. Андыктан эч качан байкап кºрºл‰ 
дебегиле.

Бардык пайдалуу жана зыяндуу ºнºкºттºрд‰ адам ºз‰ иштеп 
чыгат. Пайдалуу ºнºкºттºргº ар дайым кыйынчылык менен жетет. 
Ал эми зыяндуу ºнºкºттºргº бат эле кºн‰п кетет, а т‰г‰л башында 
ырахат алат. Пайдалуу ºнºкºттºр гана адамды жакшылыкка жетки-
рет. Андыктан балалык чактан баштап пайдалуу ºнºкºттºргº кºњ‰л 
буруу зарыл.

1. Єз‰њº чыныњды айт.

• К‰н‰мд‰к режимди сактаймбы?
• Эртењ менен кºн‰г‰‰ жасаймбы?
• Физкультура сабагына кºњ‰лдºн‰п барамбы?
• Кара жумуш жасаймбы?
• Тамекинин т‰т‰н‰н жактырбаймбы?
• Турникке бир нече жолу тартына аламбы?
• Таза абаны жакшы кºрºмб‰?
• Алкоголду зыяндуу нерсе деп эсептеймби?
• Сууга с‰зº аламбы?

«Ооба» деген ар бир жоопко 3 упай, «кээде» дегенге 1 упай, «жок» дегенге 0 
упай бергиле.

Бардык упайларды топтоп, ºз‰њºрд‰н кандай абалда экенињерди аныктагыла.



129

20–27 упай 

14–19 упай 1
2  9–13 упай

3

Силердин денењер чыњ болсо жакшы кºр‰н‰ш.

 
2. Єз‰њºрд‰ кºзºмºлдºг‰лº, кутула турган начар ºнºкºт‰њºр жокпу?
3. Кайсы жакшы ºнºкºтт‰‰ болгуњар келет?
4. Организм ‰ч‰н кайсы начар ºнºкºттºр зыяндуу? Эмне ‰ч‰н?
5. Кошумча маалыматтарды таап, адамдан организмине алкоголдун (никотин, 

бањгизат) зыяндары жºн‰ндº билдир‰‰ даярдагыла.

§ 34. ªзгºчº адамдар

Ден соолугу таза адамдын бардык органдары ºз орду менен так 
иштейт. Бирок керект‰‰ кыймылдарды жасай албаган адамдар да кез-
дешет. Андай адамдардын травмадан, оорудан же органикалык же-
тишсиздиктерден улам чектел‰‰с‰ пайда болгон. Аларды «ден соолугу 
чектел‰‰» адамдар деп аташат.
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Силер жолдо жай басып, таяк-
часы менен жерди чукулуп барат-
кан адамды кºрд‰њºр беле? Булар-
дын кºр‰‰с‰ бузулган. 

Кулагы катуу, д‰лºй адамдар 
да бар. Таяныч -кыймыл органдары-
на доо кеткен адамдарга балдак же 
атайын коляскалар керектелет.

Булардан бºлºк ички органда-
ры дартка чалдыккандарга атайын 
режим талап этилип, ºз убагында 
дарыларын алып туруу шарт.

Мындай адамдар туш бол-
гон кыйынчылыктарды жењсе бо-
лот. Тегерегиндеги адамдар алар-
дын м‰мк‰нч‰л‰г‰н эске алса, 
керектººлºр‰нº жараша ыњгай-
ла шат. Маселен, соода борбор-
лорунда коляскада келгендерге 
шарт т‰з‰л‰ш‰ ылайыктуу. Коомдук 

транс портто да атайын жабдуулар керектелет.  Тепкичтерге кармагыч 
орнотулуп, анча тик болбоосу тийиш. Кºз‰ начарлар тез байкагандай 
д‰кºндºрд‰н эшиктерин ачык сыр менен боёлгону ылайык. Ден соолугу 
чектел‰‰ адамдар деле кºпч‰л‰к  кишилердей экенин эстен чыгарбоо 
зарыл. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта 
чоњ ийгиликтерге жетишип, белгил‰‰, атак- дањктуу болгон учурлары кºп. 

Улуу композитор Людвиг Ван Бетховендин кулагы катуу болгон. 
Бирок бул кемчилик ага жолтоо боло албаган, ал жараткан музыканы 
200 жылдан кийин да адамдар ырахат менен угушат. 
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Катуу оорудан кийин Американын президенти Теодор Рузвельттин 
эки буту тењ шал болуп калган. Бирок эл аны тºрт ирет президенттикке 
шайлаган.

Азыркы кезде ден соолугу чектел‰‰ спортчулардын Олимпиалык 
оюндары ºткºр‰л‰п турат. Ар кандай ºлкºлºрд‰н спортчулары бул 
оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кан-
дай кедергисин тийгизе албастыгын далилдеп келишет.

�� Бардык адамдардын укуктары бирдей.
��  Ден соолугу чектелген адамдарга коом кºмºк кºрсºт‰ш‰ 

милдет.

Эстеп калгыла!

1. «Ден соолугу чектелген адамдар» дегендер кимдер? 
2. Ден соолугу чектелген адамдар кандай кыйынчылыктарга туш болушат?

Мектебињерди кыдыргыла. Ден соолугу чектелген окуучунун кыймылына 
кыйын чылык жараткан жерлерди белгилегиле. Силердин мектебињерде 
окуу бардык окуучуларга ыњгайлуу болушуна эмнелерди иштºº керекти-
гин ойлонгула.
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«Адамдын ден соолугу» бºл‰м‰нº тесттер
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1. С‰йлºмдºрд‰ улагыла. 

Тамак сињир‰‰ч‰ органдар –  ... .
Дем алуу органы – ... .
Нерв системасы – ... .
Кан айлануу системасы – ... .
Таяныч-кыймыл системасы – ... .

2. Ден соолуктун формуласын т‰з‰п, дептерињерге жазгыла ( керект‰‰ сºздºрд‰ 
гана тандагыда).

Ден соолук = ... + ... + ...

Колдонулуучу сºздºр: кыймыл, жалкоолук, таттуулар, гигиена, физкультура, 
шоколад, компьютер оюндары, денени чыњдоо, туура тамактануу, начар маанай, 
т‰шкº чейинки уйку, жаркын маанай, жаман ºнºкºт, к‰н тартиби.

3. Кроссвордду тапкыла.  

Ж
1

2

3

4

1. Адамдын «жандуу мотору».
2. Омурткалардын ичиндеги мээ.
3. Сººктºрд‰н жалпы аталышы.
4. Кашка жилик менен омуртканы бириктирген жиликтин аталышы. 
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Кымбаттуу жаш достор! 
Ошентип, быйылкы окуу жылы аяктады. ªз‰њºрд‰ 

курчап турган д‰йнº жºн‰ндº эмне жањыны билдињер? 
Алар силерге т‰ш‰н‰кт‰‰ болдубу? Кандай суроолор 
пайда болду? Табияттын кайсы кубулуштарын терењи-
рээк билгињер келет?

Жоопко караганда суроолор кºб‰рººк болсо керек. 
Суроо бер‰‰ силердин курагыњарда туура кºр‰н‰ш-
 тºрд‰н бири болуп эсептелет. Андай болсо, окуу китеби 
ºз‰н‰н башкы милдеттерин так аткарды деп эсептесек 
жањылыштык эмес. Ал айлана-чºйрºгº болгон кызы-
гууњарды к‰чºт‰п, ар кандай суроолорго  жооп  издººн‰н 
багытын кºрсºткºнд‰г‰ маалым.

Силердин кºпт‰ бил‰‰гº болгон  умтулууњар ар ка-
чан ишенимд‰‰ сапарлаш  шеригињер болуп калуусу-
на ишенебиз. Биздин д‰йнº ºтº татаал, ошону менен 
катар эњ жºнºкºй т‰з‰лгºн. Бул д‰йнºдº жакшы жашоо 
‰ч‰н бала кезден ºз ден соолугуна жоопкерчилик ма-
миле жасоо туура болуп эсептелет. Адам баласы тур-
мушта ар кандай жагдайларга туш кел‰‰с‰ м‰мк‰н. 
Ошондуктан, к‰т‰лбºгºн кокустук учурларда ºз‰нº 
жана башкаларга кандай жардам кºрсºт‰‰н‰ билип 
алуу ар кимдин милдети.

Биз силерге «Ден соолуктун сабагы» аттуу 
бºл‰мдº кокустуктарга карата кºр‰л‰‰ч‰ чараларды 
сунуштайбыз.
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ДЕН СООЛУКТУН САБАГЫ

ДЕН СООЛУК ЖАНА ЖАШОО ТҮРҮ

Ден соолук жана жашоонун т‰р‰ деген эмне?
Ден соолук – бул тºрºлгºндºн 

баштап, балалык кездеги ºс‰‰ жана 
жетил‰‰ курактарында организмде 
орун алган кºр‰н‰ш болуп эсепте-
лет. ªз‰н‰н ден соолугу чыњ болуу 
жана руханий ºс‰ш‰ ‰ч‰н, ар ким 
жаш курагынан баштап кам кºр‰‰с‰ 
ºтº маанил‰‰. Андыктан айлана 
чºйрºдºг‰ айрым терс таасирлерге 
туруштук бер‰‰ ‰ч‰н таза м‰нºз жа-
шоонун негизинде дене бойду ма-
шыктырып, аны чыњап, чыдамкай-
лыгын арттыруу шарт.

Окумуштуулардын изилдººлºр‰ боюнча биздин ден соолу-
губуздун 50% турмушубузга, 50% тукум куучулукка байланыштуу 
экендиги аныкталган.

 Жашоо м‰нºз‰ адам баласы-
нын к‰н‰мд‰к турмушу боюнча 
т‰з‰лºт. Буга силердин к‰н тартиби-
њер, денењерди чыњдоо, спорт ме-
нен машыгууњар, мектепте, ‰йдº, 
табиятта ж‰ргºндºг‰ ж‰р‰ш-туру-
шуњар кирет. Ден соолуктун чыњ бо-
лушуна туура тамактануу жана жа-
ман ºнºкºттºрдºн алыс болуу 
маанил‰‰ таасирин тийгизет.

Организмдин жалпы абалы, 
ºзгºчº нерв системасы адамдын 
маанайына таасир этет. Адамдын 
жеке абалы жакшы, орто же на-
чар болуп бºл‰нºт. Абалы жакшы  
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болсо, анда адамдын сергек экени сезилет. Орто болсо, денеси бир аз 
оорлошуп калат. Ал эми начар абалда адамдын ишке жºндºмд‰‰л‰г‰ 
тºмºндºп, кºњ‰л‰ чºг‰њк‰ болот. К‰ч кºн‰г‰‰лºр‰н  жасоодо ºз абалы-
на кºњ‰л буруу кажет. Эгерде туура болуп жатса, анда адамдын абалы 
сергек экенинин далили.

Дени сак болуу ‰ч‰н, адам ºз‰ менен ºз‰ жана жаратылыш ме-
нен тыгыз байланышта жашоого ‰йрºн‰‰с‰ шарт.

К‰н тартибин сактоо эмне ‰ч‰н маанил‰‰?
К‰н тартиби – бул сутка бою эмгектин, эс 

алуунун, уйкунун, тамактануунун, машыгуулар-
дын тартибин сактоо. Мектеп окуучуларынын к‰н 
тартибине: мектептеги сабак, ‰йдºн окуу (‰йгº 
берилген тапшырмаларды аткаруу), уйку, тамак-
тануу, денени чыйралтуу, таза абада сейилдºº, 
машыгуу кºн‰г‰‰лºр‰н жасоо, бош убактысы (ки-
теп окуу, музыка угуу, чыгармачылыгы) кирет.

Адамдын биологиялык (биоритм) к‰н тартибине сутка ичиндеги 
ар т‰рд‰‰ ºзгºр‰штºр негиз болот. Биоритмдердин маанил‰‰лºр‰н‰н 
бири – адамдын денесиндеги температуранын ºзгºр‰п турушу. Т‰н 
ичинде адамдын денесиндеги температура тºмºн т‰шºт. Эрте менен 
бир аз кºтºр‰лºт, ал эми т‰штºн кийин эњ жогорку дењгээлине жетет.

Уйку менен ойгонуу адамдын денесиндеги температурасынын 
суткалык ритмине байланыштуу. Суткалык ритмде адамдын эмгек-
ке жºндºмд‰‰л‰г‰ ºзгºр‰п турат. Эреже боюнча ал эки бºл‰ктºн ту-
рат: саат 10дон 12ге чейин жана саат 16дан 18ге чейин. Т‰нк‰с‰н 
адамдын эмгекке жºндºмд‰‰л‰г‰ тºмºндºйт. Деген менен ар кимдин 

ишке жºндºмд‰‰л‰г‰ ар кандай 
болот. Кээ бир адамдардын ишке 
жºндºмд‰‰л‰г‰ т‰шкº чейин жогору 
болот, аларды «торгой» деп кою-
шат, айрымдардыкы кечкисин жого-
рулайт, буларды «‰к‰» деп аташат. 

Жогорудагы мисалдардан  
силер дин ишке болгон жºндºм-
 д‰‰л‰г‰њºр бир к‰нд‰н ичинде эле ар 
кандай абалда болорун т‰ш‰нд‰њºр. 
Андыктан, иштºº жана организмди 
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эс алдыруу ‰ч‰н к‰ндºл‰к режимди 
туура пайдалануу жагымдуу ºбºлгº 
т‰зºт. ªз‰њºрд‰н организмињердин 
ºзгº чºл‰ктºр‰н эске алып, к‰н тар-
тибин т‰з‰п, аны туура колдонуу – 
силердин ден соолугуњардын жана 
гармоникалык ºн‰г‰‰њºрд‰н булагы 
болуп саналат.

Эмне ‰ч‰н уйку маанил‰‰?
Уйку – организм талап эткен ºтº керект‰‰ кºр‰н‰ш. Адамдын иш-

мердиги кºпч‰л‰к учурда уйкуга байланыштуу болот. Уктап жатканда 
организм эс алат. Ал ºзгºчº мээнин клеткаларына керек. Адам уктап 
жатканда мээ токтобой, к‰н бою т‰шкºн маалыматтарды иретке кел-
тирип, иштей берет. Уйку канбагандык ден соолукка тескери таасирин 
тийгизип, ички органдардын толук иштешине тоскоол жаратат.

4-класстын окуучуларынын уйкусу 9–10 саатка созулушу 
ылайыктуу.

Окуу ишин ‰йдº кандайча уюштурса болот?
4-класстын окуучуларына ‰йдºн окуу 2 сааттан ашпоо керектиги 

сунушталат. Үйдºн кºп окуу баланы чарчатып, ден соолугуна тескери 
таасир этет. Андыктан к‰н тартибине активд‰‰ эс алуу менен таза 
абада сейилдººн‰ сºзс‰з кошуу ылайык. Акыл эмгегин уюштурууда 
1912-жылы орус окумуштуусу Н. Е. Веденский тарабынан т‰з‰лгºн 
принцип боюнча иш алып баруу бир топ ийгиликтерди жаратат.

Алардын негизгилери тºмºнк‰лºр:

1. Ар бир ишке акырындык менен «кир‰‰» керек.
2. Иште ырааттулукту  жана ыргакты сактагыла! Окууда шашылыш-

тын кереги жок.
3. Иште иретт‰‰л‰кт‰ жана системалуулукту сактагыла.
4. Иш менен эс алуу жана ар т‰рд‰‰ иштин формалары кезектешип 

турушу зарыл.

 Бул принциптерди колдонсоњор жыйынтыгында ийгиликтерге же-
тесињер.
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ªз‰њºрд‰н абалыњарды баалоо ‰ч‰н, дептерињерге ден солуктун к‰ндºл‰г‰н 
т‰зг‰лº. ªз абалыњарга бир апта байкоо ж‰рг‰зг‰лº. Байкоонун жыйынты-
гын эрте менен жана кечинде таблицага жазгыла. ªз‰њºрд‰н ден соолугуњар 
жºн‰ндº жыйынтык чыгаргыла.

Ден соолук к‰ндºл‰г‰: ºз абалына байкоо ж‰рг‰з‰‰

№ Кºрсºтк‰чтºр
Убакыт к‰ндºр‰

Эрте менен Кечинде

1 Ал-акыбалы

2 Тамакка табити

3
Спорт менен машы-
гууга кºњ‰л‰

4 Уйку

5 Маанайы

6 Тамыр кагышы

Ишти аткаруу ачкычы 

Ден соолуктун абалын тºмºнк‰ кºрсºтк‰чтºр менен баалоону сунуштайбыз:

• ªз абалын сез‰‰ (жакшы, канааттандырарлык, начар).
• Аппетит (жакшы, канааттандырарлык, начар).
• Спорт, физкультура менен машыгууга кºњ‰л‰ (абдан, анча эмес, жок).
• Уйку ( узактыгы саат менен).
• Маанайы (кºњ‰лс‰з, жайдары, кубанычтуу).
• Тамыр кагышы (м‰нºт‰нº) тынч абалда (олтуруп) жана 20 жолу олтуруп-турган-

дан кийин.

ªз тамырынын кагышын кантип ченейт? 

Тамырдын кагышы адамдын ден соолугу-
нун абалын билдирген маанил‰‰ кºр‰н‰ш. Ал 
ж‰рºкт‰н бир м‰нºт аралыгындагы кагышы ме-
нен барабар. 9–10 жаштагы дени сак балдар-
дын тамыры  тынч абалда 85–90 жолу кагат. К‰ч 
эмгек маалында жана денедеги температура 

кºтºр‰лгºндº тамырдын кагышы тездейт. Тамак-аш, чай, кофе да та-
мырдын кагышын тездедет. Тамырдын кагышын эсептегињер келсе, оњ 
колуњардын сººмºй‰ менен ортонун сол колуњардын билегине коюп, 
акырын басым жасагыла. Сол колуњардын чыканагы бир аз б‰г‰л‰п, 
булчуњдары бош абалда болушу керек. Сааттын жебесин караганды 
унутпагыла.
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ЖАРАКАТТАН САКТАНУУ

Мектепте, ‰йдº, кºчºдº же сейилдеп ж‰ргºн учурларда коопсуздук-
ту сактоо силердин ºз‰њºрд‰н гана эмес, жаныњардагы адамдардын 
да ден соолугуна кºрсºткºн камкордугуњар болуп эсептелет. Сабакта, 
мектепте, ‰йдº ж‰ргºн‰њºрдºг‰ ж‰р‰ш-туруш эрежелерин т‰згºнгº ара-
кеттенгиле.

Ж‰р‰ш-туруштун айрым эрежелери менен таанышкыла. «Жети 
ºлчºп, бир жолу кес» аттуу накыл сºзд‰ эстегиле. Силер бир нерсе 
иштердин алдында анын эч нерсеге зыяны тийбестигин ойлонгула.

1. Бир жерињерди кесип албоо ‰ч‰н курч же 
учтуу нерселерди колдонгондо абайлагы-
ла. Аларды ºз орду менен колдонуп, атай-
ын бºл‰нгºн жащикте, коробкада, шкафта 
сакталууга тийиш.

Сунуштар

2. 

• Бир нерсени кес‰‰ ‰ч‰н устараны колдонбогула.
• Бычакты бергенде сабын каратып сунгула.
• Бычак менен эч качан тамак жебегиле.
• Айнектин же ийдиштин сыныгынан сак болгула.
• Үстºлдºг‰ айнектин майда сыныктарын колуњар менен с‰ртпºг‰лº, 

нымдуу ч‰п‰рºк менен чогултуп, ч‰п‰рºкт‰ кошуп ыргытып жи-
бергиле.

Термиттик к‰й‰ктºрдºн сактануу ‰ч‰н, ысык нерселерди колдонуу-
да сак болгула: чайнек, ‰т‰к, электрдик ысыткыч аспаптар, ошон-
дой эле ысык суюктуктар. ж. б. Аларды колдонуудан мурда бир 
жерињерди к‰йг‰з‰п албагандай болуп байкап кºрг‰лº.

Сунуштар

• Отко кайната турган ийдишти плитанын ‰ст‰нº т‰здºп койгула, 
анын кармагычын плитанын ички тарабын кºздºй жылдыргыла; 
ийдиш ысыганда аны туткуч менен кармагыла.

• Кайнак суусу бар чайнекти ‰стºлд‰н четине койбогула.
• Үт‰ктºº мезгилинде ‰т‰ктºг‰ч тактайын же ‰стºлд‰ пайдалангы-

ла, ысык ‰т‰кт‰ ‰йтаманга койбогула. 
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3. Териге же былжырлуу челге тийгенде к‰йг‰з‰п жибер‰‰ч‰ нерселер 
да бар. Булар жегичтер жана кислоталар. Тиричиликке пайдалан-

гандыктан, алар ‰й ичинде сакталат. Мисалы,  андай коркунуч-
туу заттардын бири – уксус кислотасы.

Кислота менен жегичтерди териге же былжырлуу челге 
тийгизип алуудан сактангыла. Аларды кол капсыз кармабагы-
ла жана даамын кºрбºг‰лº! Алар денењерге химиялык к‰й‰к 
жаратат. Тиричиликке колдонгон жана сабакта тажрыйба жа-
салган кºп нерселер уулуу болушу м‰мк‰н. 

• ªз‰њºр билбеген нерсенин даамын эч качан татпагыла!
• Бир нерсени колдонуудан мурда сºзс‰з анын кºрсºтмºлºр‰н 

окуп, ошол маалыматтар боюнча гана иш ж‰рг‰зг‰лº!

КЫРСЫККА КАБЫЛГАНДА АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ

Бир жерин кесип же терисин чийдирип алууда кандай жардам 
кºрсºт‰лºт?

Бир жерин кесип же терисин чийдирип алуу анчалык терењ бол-
босо да, кан токтобой агышы м‰мк‰н. Ал жерге зелёнка же йод с‰йкºп, 
тањып коюу керек. Эгерде жаракаттын четтери бирикпесе, анда лей-
копластырь жабыштырган оњ.

 Жаракаттын четтерин бириктир‰‰ – тез айыгууга жана жаракат-
тан так калбоого кºмºк берет. Эгерде жаракат чоњ болсо, анда тезинен 
врачка кайрылуу керек.

Урунуп алууда кандай жардам кºрсºт‰лºт?
Урунуп алуу – териге залалы тийбей, ткандардын же органдар-

дын  жаракат алышы. Андай жаракаттын сырты кºгºр‰п калат. Себеби, 
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урунуп алууда теринин астындагы майда тамырлар 
жарылып, кан чогулуп калат.

Андай учурда ал жерге муздак компресс коюп же 
15–20 м‰нºткº пакетке салынган карды, музду басы-
шат. Урунуп алганда сººк сынып же жарака кетиши 
м‰мк‰н. Анда тезинен дарылоо жайларына кайрылуу 
керек.

Термикалык к‰й‰ктº кандай жардам кºрсºт‰‰ керек?
Жогорку температурадагы нерсеге же отко 

тийип кеткенде дене к‰й‰к алат. Эгерде тери кы-
зарып калса, анда ал биринчи даражадагы к‰й‰к 
болуп эсептелет. К‰й‰кт‰н экинчи даражасында 
териде ичине суюктук толгон ыйлаакчалар пай-
да болот. Үч‰нч‰ даражадагы к‰й‰ктº ткандар 
ºл‰п, сез‰‰ касиети жоголот.

К‰й‰к алганга алгачкы жардам кºрсºт‰‰ учурунда адегенде отту 
ºч‰р‰п, ысык сууну токтотот. Анан к‰й‰к алган жерге муздак сууну коё 
берип, муздак компресс басып, стерилизацияланган бинт менен тањып 
коёт. К‰й‰к катуу болсо, тезинен дарылоо жайына жеткиргиле.

КªЊҮЛ БУРГУЛА! Денедеги ыйлаакчаларды жарбагыла. К‰й‰ккº 
май с‰йкºбºг‰лº. Дароо  муз баспагыла, ал дененин к‰йгºн жериндеги 
кан айлануусун кечењдетет.

Жаракат алгандарга алгачкы жардам кºрсºт‰‰ ыкмасын ‰йрºнг‰лº (лейко-
 пластырь жабыштыруу, тањуу, компресс коюу).
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