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I. Жалпы жобо
Б},"ц яtобо <.Кьiргьтз-т}lл}I жана адабltяты,>, <.РtьтргьiзстаI{JыI{ тарыхЬi>,

жана <,Itыргызстандын географllясы,> боюн.lа, tr1II]tlСtr{де jIIсцIIп.fIIна.,]ар

ара.тык }Ia}I.;IeKeTTI.IK аттестацI{яJа ст},денттерJlIн бtтлrtлtltне коз карандысьiз
,кана объективдуу текшерYY ]чIаксатында TY3\,. JY. }Кобо ко}Iпьютердик
TecTIipJooIlyH жардамында ст},денттерд!Iн бiт.tltчrtн баа.тооJог}, }Iетоддорд}'
жана ]1нстр}\,}{енттердI,I аныктап. аны 1:16цf\lр\:\Iгi} JаярJыктьiш TapTl,1(liiH,

\lюlliTlti-D:!:-\.: яiана откOрYY--1 хсыi.iыгiтыгын tIыгар\,\,, TaJ;ICo, ):iош]т\:р\llга
катыi,LlканJарJын кы3]\,IаттыIi }IIIлJеттерI{н }кана )коопкерtilI.]iIгjIн atlbTKTal'tT.

)*iобо },Ia}I.TеKеTTI{K аттестацI,Iя }конyндогy Te}IoI{K\, \,к\,кт},к l1пI

кагазJардагы эре,ке..церди сактоо N{eHe}I IIшке ашырьI.fат:
1. Кыргыз Респ\,б.тикасьiнын <.Блt.цi,tлt берtт яtоilyнJогy,> ltыii:]а}Iы
2, оi-i.тriргыз Респr,б;тI{касындагы жогорк\, оI(\,y iKalYl,Tap]ai }Ia}I.TеKeTT}lb:

2тт8стi.,шjтя.lо0 iitон\,ндогy Я{обо> (Кыргыз респr,блI.Iкасы}IыtI OKrloTl'iTyH

2С 12-:т,:ьiJдын 29-rrайындагьi "\З46 ToKTo}I},)

З. <.дта iIeIteH тчlрыхы> дIIсц]{п.ц}Iнасы боlон.lа }Ia}I.feKeTTIIIi

програ}I}Iасьi (Iiыргыз Респ\,блltкасыньIн бltлttrt берtт
iIIIt.lIicTp. l]Iгilнll]{ 200]i-;тiы.l_]ын i9-февilа.lыI{,]ilгъl \Ъ 102 1 бi'l_iр-,'i''.-)

}Iаrt.leTieTTIli\ :1ттестаi{IIяiIы (}i-\) \-Iо{rIт\,р\-\-га ,Iiiitil t?THop\ \ Г0

]iлiз),liттъiri }III.-iJe,ITepILtJe ы.tаi'tык i\-зY}I.IYI{ бо.ri-rl:орJ\,}{ ,Iie-j,CT;1III.1C,DTI (ott',''.-

беl.,,)I.,,. T]IeIIJe,l.",i- тtафс;tра башчь]tlары) ,liooIIT\-\- катары cbii{illil,btit ){{обого

ы.rаliътк \-iotI]Tуp\-.l\.]]l\-Ha лiооп берет. Тартltп б,,,,зr,r,.-lаi) i'i}IЫ]tTa,.i] аН
.-ч, з.,ji.Lr]a ]ile11jC.l]t'.,' Iii)IЗ}IaIKe1).lep.-iIIIt Кырl-t tз Респr,б.rlIIiilt_':]}iЬi}] Эrii cl."

],,:]_.€:,.|]]ij;t: ы.таiiт;Iлi.,liооlli,сl),-I1I.1]IгтI lt:lpa,llll,,
_".i,-;:,i.ici:cTl,]1ji еттсс гi}lIIIяIIьI iiiii.lпbi YTolItT\-p\-\, ;T\;uli] iiOij1-1.i16;.1;gg оТ:\-\-

,j6,11_,1r,"gg, ( ОБ ) :t,l-ttTo.toT, оыi,,l- jlltlTcl]jl (loToti,Ta IIp0l)eTt] Ol) т;lрабьirtа;i

it8ЗOiia,l.]eiio r,',

llтl,L,стАIlI.Iяны}I

'l,Zi}Ia 
I1ЛI,I}'1

ýIiTe}{I1H

peKToL]},

пагаров

2019;к



U

II. Жалпы методикалык талаптар

1. Irlлlтлtltl.-.t-изI,1лдоо ]чIедИЦI{налык-социалдык }IHcTiITl,TYHJa <,Кътргы

ти.ци жана адабияты,>, <,Кыргызстан тарыхы>>, ]кана "Кыргызстанды,
географиясы>> дIIсцL{плI,Iналары боюнча }Iа}I.Iекеттик аттестацIIя

компъюТерд!lк тестир.цоо *й.п (Кыргыз Респr,6.rllкасыны}I бlr.пиlt берy

жана и.гIим N{I4нLIстр.ш}IгинL{н 2012-жы.{дын 3-февра,тындагы }ь2-7,/50

санду_ч <.дта N{eKeH тарыхы>> боюнча N{a},I..1eKeTTIlK сьIнакты б"танкалык ж

компъютердIiк тест NIeHeH ал.Yу яtонYндо реко}Iендац}lяJъiк }1Yно3дог

катынын негIiзI{нде) 1,,юштур},,пат,
2. Тестlтк база TI.Ieme,TYy кафедра тарабынан }Ia}l,TeKeTTllK стандартты}

<.КыргыЗ-тIl.tr}' жана адабиятыr>, <,Кьiргызтан тарыхы>, жан

<.Кыргызстандын географиясы> дI{сцlIп,ТIIна,тары боюнча ма]чIлекетти

аттестацIlянын програ}iN{асына ът.таiIык IIштеJIIп чыгат

З.ТестирлеоYЧYнко.{Дон\I.[\Iп,каТканпроГра}i}IанынТиешел\
та.iIаптарга жооп берlлшlт жана riTajtrtem кеJIlшII боюнча жоопкерчилиI

програ}i}{анЫ иштеП чьIккаН TexHiIKa.;IbIK a.fllcKe (авторго) 7кYктолот,

III. Тузумдyк болумдордyн иш аракеттери

Окуу fu ц,r"tl,ttyт бапtчьrсьr @ББ ) :

1. Коrtпъютерлик тестI,1рлоену (КТ) баштоого блtр яi\,}Iа калганда ок)

бо.туьtунун башчurЁu, (оББ) Т}IеШе;lý- матерI,Iа.[дарды топтоirт (стуленттерд

I\4Д киргI.IзlТ хtонYндО б"чfтру,кТары, lny)' акъi,харынын толонYшYн]

]чIаа.цы}IаттарьI, сьIнактык кIlтепчелер, жыI-'ынтъiк BeJo}IocTTop), х<,б,) ок)

акысынан карызы бар студенттерди ir,{дта кириrllзбеirт,

2, КорIпъютер.,тIIIк ,..rupn...u бир ж}I}Ia ка,:Iганда оББ тиешел,

Хt1,,1ПЫ"r-IZtштырьi.пган лекцI{я,Царды },юштvр)Iп, ст}lденттерге }Iаа,[ыN{аттард

жеткIIрYYго }{II.п.fетт\т. .zХа.ппы.паштыры,Iган,]еIiц]Iя,lарJы <,Кыргыз ти,]

жана адабltяты,>, <,Кыргызстандын тарьIхы>> ?кана <,Рtыргызстандъ

географ1,Iясы> предNIеТтери беклtт1,1лген ок"чту\,ч\":iар к\:ра}Iъi отот,

3.КолtпьюТерлI,IкТесТир.ТоонY.YIоШТ\,р\.\.тарпtблtбоюнчаоЕ
тайтпаларда чог.члуШтардЫ откорYп, студентТерге TY'YHJYp\T !Iштер]

х{YргYзот.
4'l{нстт'ттllТТУi{х(еТекчлIлIIГI{}{амлекетТлlкаТТесТаЦ}lянынЖYрYш.

кезо]!Iо.7Iдоого }III.:iдеттYY,

5.оББ<.КыргыЗ.ТиЛ}IЖанааДабttяты'>,<.КырГызсТан
тарыхы>, жана <.Кыргызстандын географлIясы>> дrlсцIiп,rII'на,,{ары боюн

N,la}I.цeKeTTI,1K аттестаЦI4янын NIYчолорYно }Ia}IJeKeTTIlK aTTecTalIiIяI

}IЮшТурY},Н},нЖанаоТкорУУнYнЭреЖелерI,I]чIененТаанышТыраТ.
6. jrIalt.reKeTTI{K urr.Ъruurtо башта,цаардан Yч aI'I }Iyp\ig oI

ма}IлекеттлIК аттестаЦllяныН KYpa}{bIH бекитlry 11,1,pl_'I\'\, бlr,rдтtР\т даяр,1:

I,IH.TIIT\ITT}IH окулtlrшт},}I.{ар кецешrlне ct'H)'mTaflT. С\'нt'ш Qбl'l1"1'TlT\Ii l

кенешIIн.]екаралгансон']IнсТIIт\'ТТ\'нреIiТор\:тарабынанбекllт]I.fеТ.



7. Жадыбалга ылайык тестир.цоо кy}Iy ОББ }iаiIлекеттIIк аттестацияI
кир\yчy студенттердин сынак тапшыр\I\/га rrбагында ке,llyсyн калtсыздай
ЖаНа алардын оздyгy}I аныктайт. Оздуг1. аныкта.lга}i ст\/денттерI
инсТlIтутт\Iн ректору тарабынан }Ia},I"TeKeTTI.{K аттестацlIriга кIlрy\:го )Ipyкca
бери.тет.

8. ivlамлекеттик аттестацI{яга белгlасltз себептер },IeHeH келбей калга
жана <<канааттандьIрарлык эмес" баа а.тган студенттерди окyудан четтетy
боюнча биrтдирlry даярдаl"лт.

9, Белги.пенген ]v{ooHoTTo ]чIа]чIлекеттик аттестацLIя.тык коNfIlссияны,
ТораГасынын (тераilырtынын) Ma}.I.TeKeTTIIK аттестацI{янын жыйынтыгr
т)тiра.]уч эсеп-кысабын тапшыруус},н каrlсыздаitт.

IV.Тиешелyy кафлра башчьтсы
1 .Ir,IаrlлекеттLlк аттестацIIя башта.таардан бlтр aIYI }Iуp\rH ТеСТТИ]

матерIlа.пдардын э"rlектрон.щ"чк базасын тYзYп, кафеJранын Itецеш}Iесин[r
та.[к\,y.,тап ко}Iпьютердi.тк тестир.iiоонyн ад}II,IнIIстратор\,на, ОББ тапшырылыI
камсыздайт.
2.i\{алrлекеттIIк аттестацlтя башталаардан уч air }I\Ip\.H ко}IиссL{яньiны курамь
боюнча оБга с\rн)Iш берет.
3.КоrtпьютердI{к тестllрлоонy уюшт),ру}, iкaнa oTкopyyнyн эреж€,,1€ри боюнч:
маа.lы}Iат jvlАньш ар бltр }Iyчосyно жеткIiрyyго }II{.тдеттyy.
4.Бе.тгi.lленген }IooHoTTo }Iз}I;,IeKеTTIIII аттестацIlя.lык ко}tиссIIяны}
терагасынын ( тераItырtьiнын) отчетторуII тапшырy\,с\,н калtсыздаf.rт.

ОкУу fu ц, rц, r4/ Е иЕспектору.
i, ]\{аrl.цекеттIIк аттестацIlяны откорy!, боюн.lа тIIешеJyy хtоопту}

жетеаIII.пер },IeHeH бIrрге кадыба.[ тyзот (багыттьiн ар бltр таfrllа.тары боюнча
ст)IденттердIIн санына жараша сынак отlYчY а):JIIторIIяJа кезектII ка}Iсыздос
максатында)

2, }r{aM.leKeTTIIK аттестацI{янын ),Iошт\Iр\,.1111цllц \/к\,кт\lк-норNIаТl,IВДИК
иш кагаздардын }IегI.IзI{FIде жyрyшyн козоNIо.цдоI"лт.

З. }{алtлекеттIIIt аттестациянын технI.{ка.fык катчысы lrIOHeII бl.tргеликте
]vfa}l.,1eKeTTlIK аттестацIiяга кош\r}{аIа б}rltр),к чыккан ст\IJе}Iттерд}IН ТИ3}IеСРIН

TaKTajlT.

4, Оздyгyrl тактаган (сътнактык Itитепче, паспорт, acKepJ]{K бI,t.rет }ке

аiiдооччнrrlt кубо..туry) док}rментинI{н негLIзи}Iде ст}IденттII }1а},1лекетТик

аттестацIIяга кI.1ргIIзyyсyн козолlо"тдойт,
5. ТехнltкалыIt KaTaIыHbIH }Ia}{.,]eкeTT],IK аттестацIIянын ;кыflынтыгы

боюн,lа IIш кагаздарды (протоко;]дор},, ведомосттор},, сынактьIIi кIIтепче.fерI,I

ж.б.) убагыlтда бутуруп, oK\I)r болу,lrуно тапшыр),},с),н каrtсызJаftт.
6. Аткары.ilрaц IIш-чаралар боtонча ОББга бl.т"тдlтр\ry бер\l,го )IIIJдетТ}ry.

7.]tiАга тIlешеJyy IIш кагаздарды iкыйынтыктап, архIlвге тапшыр,v}'га

катышат жа}Iа I,iшке ашырат.



Комtlьютердик адисi
1, Тесттlаlt материа",тfiар;цьIн базасын тyзyy жана корго(

пр оцед)/р ал ар ынд агы конф I,Iденциаi-I/{!Yл)Iкт)I с alt то о го }Iи.lдетт!Y .

2. i\,Iалr"пекеттик аттестация башталганга бI.rр Nс\,лIа ка.llганда ТесТТеРДИЕ

даярдыгы, тестир.цоонY автоматташтыру},чу програ]\I}1анын IIшТооСY бОЮНЧ;

маальIматты ОБга тапшырат.
3. Тапшьiрьi"цган иштерди оператI,Iвдyy тyрдо компъiотердIiк иргооНYЕ

жардамында тестIIрлеонyн жыI'Iынтыгын tIыгарат,

4. Колriассtля }Iyчолорyно студенттердI.Iн арызынын неГИЗИНД(

аппеляцI,Iяга KIlpIтп, корyyго N{yмкyнчy..тyк тyзyп берет,
5. N{алtлекеттi.Iк аттестацияны yюштyр\I\I l,tllrр\,нд& ко}IпьютерЛеРДИН

жана програ},Iма.пык ка}Iсыздоон\/н yзгyJтyксyз Iтштоосyн ка}IсыЗДаЙТ.

М амлек е ттIIк а тте с тацияJIьIIс к оми с сияньIЕ MI, чо JIо ру :

1. ТестИрлоО жYрYП жаткаН аудIIторI.Iяда созсYЗ бол\,п, ко}Iпьютердик

Те С TI,Ip -f, О О HYH Х{YРYШYН КоЗ oN{ о.IIДО оГО ]чIII.ХДеТТ\Y .

2. Коi,tпьЮтердиК тестI{рлоонY бl,зган ст\IдентТI,I тест тапшыру}

}IкYг\Iнан ажьIрат\,\,га Y6}l(11r1l (дlтсцлtп.цI,Iнардык тартIlп б1'31,у аньIкталган

учурда ОБ тарабынаН алдыН ала берlI.[геН нор}lага ы"тайыК протокол тY3Yп,

бланка.rарды кош),п ОБга тапшьIрат).
з. Коrtпьютердllк TecTIIp.,1ooHY}I а"цдында ст\,денттерге тест!{ кантип

тапшьIр\,\Iнч тYшYндYрот.
.1. NIarl"цеKeTTI{K аттестаШияньiН :кътiтынТыгы боюtt,iа g1llдеНТтердIш

з",'iГзн бааларьi коюлган ведо}{остко ]r{АКтын торагасът (тораliыltы) х{ана

мyчо.тору тарабынан ко.[ та},IIасы кою.IIат.

5. TecTTlTir iкыйынтыгынын протоко..1Y ко}IIIссIIянын торагасьтнын
(тераiiылtыньтн) жана }{Yчо., орYнYн ко.Ц та}Iга.f,ары коiо.lганда}I киIYIIан

технI,II{а.;Iык катчыга тапшыры.IIат.
6, }{алlлекеттI,Iк аттестацIIянын х{YрYшYндо жара.lган таJаш-тартыш

мас.е.iIе.церд]I aIeaI\1 }Iа}I.trекеттик аттестацilяJык Ko}1I,IcCIIяHbiH }IYчолорYнYн

катыш),ус},, },IEt}I.,-IeKeTTиK аттестацIIя,цык ко}IIIссIIясынын торагасынын
(тораfiылlыilын) х(етекаII1л],Iги менен х(YргYзYлот.

М амлек е ттик а тте с тацияльIк к оми с сияньIн Ic а TTI6I сьх,

\. ivIart.reKeTTI,IK аттестацI{яга бl,rр ж},}Iа каJганда оку}' болумУ

тарабынан даярда.,1ган ст}Iденттердi{н ок),}, п.ланын аткаргандыгы т\,\,раJу}'

хIетшшке}IдIIгI,IнIIн жыйынтык ведо}Iост\,н, сынак кI{тепче.f,ерI,Iн, }Iа}I.]екеттик

аттестаЦIIянын ведо}Iосттор},н ка},Iсыз кыJат.
2. },Iart.TeKеTTIIK аттестаЦIIя.lык ко}IIIссIlянын }Iyrlg.ruor_n. I{штоо

жадыбалы T\'\IPn.,Tr,\, кабар берет жана ар блrринIIн }Ia}IJeI<еTTIIK аттестацI{яга

yзгy,хтyксyз катыш\I)Iс)Iн каrtсыздайт.
3. on},}' болулiУ jvIeHeH ко}IпьIоТердиК TecTl{p.[oo OT\T1I,i а),диторI,1я

боюн.lа },Iак},..]даШаТ.

1, NIalt.leKeTTI{K аттестацI,IяJык ко}II{ссIIянъiн OT\]p\I\I1,HYH

протоко.;Iдор\,н, ст\IденттердIIн сынак KI,ITeпaIe.lepIIH, Be.]o}IocTTopJ)i жана

баштiа нор}{атIIвд}lк док),}Iе}IттердII To.fTvpaT.



v. Мамлекеттик аттестацияны тапшыруучу студенттерге коюлган
талаптар:

1 . <.Кьiргыз-т}IJLI жана адабиятьi,>, <.Рiыргызстан Tapbixbi>. жана

<.Кыргызстандын географиясы> дLIсц}lп.,1ина.lары боIон.lа мамлекеттик
аттестацияга окуу п.шандарын тол_ук аткарган жана келишI,iмдик акыдан

карызы яtок 2-K\IpcT"vH студенттери, ок},}' п.fанындагы айьтрltага ылайътк

тапшыр)rуга зары.il болгон башка кyрстарJын cT),JeHTTepII катьIшаТ;

2, Орто кесIlпт}IIt бl,t..цил,t базасында oK\Iп zttо}Рiдо \,JaHTbIп )каткаН

жакьiнкы жана а.Iыскы aIeT элдI.Iк жаранъlндагы ст\,дентТер Ja <,Кыргыз{или
жана адабlтятыr>. <.КьтргЫзстаН ТаРЫХЫ)>, iкa}ia <.Кыргы3стандын

географrlясы>> JIIсшIlп.-Iriна"царъi ботонча }Ia}I.]eKeTTI,IK аттестацияны

тапшырышат.
3. Жогоркl' бtt.тl,tлt базасьiн.ца ок\lП жaTItaH ст}rденттердI,{н мурдагы

дипло}{)Iнда <rКыргызстан тарьiхы> боюнча }Ia}IJeKeTTIlK аттестацияны

тапшырган бо.пушса, алар тапшырышпайт;
4, КоrtпъютердI{к тестI{р"цоого катыш\,\,га \,p\IKcaT а.lган студент,

сынакка 10 }{YноТ эрте келi{п, атайыir }rюшт\,р},.1ган жерге бардъilt окуу
},IатерIlалдары}t (пrтi..rтеРИН, с\,}{касын, те.rефонl,н ж.б. бl,юлтдарын)

ка.птырат дагЫ, сынакКа тиеше.цY тастЫктооli\I Jок\,}IеIIттерин а.lып кирет

5, TecTl.tp.ilooнYн YзактыгЫ 40 }IYноткo чеli1lнкl,t \,бакытты TY3oT.

Сынакка кIIргеН ст)IденТ озYнYН туура жооптор\Iн бе.rгltлеп чыгарылган

протоItо. го кол коюп, ко}II{ссI,1яга тапшырат.
6, TecTlTp",Too \,чур_,_YнДа шпарГалка ко.тдон\,\,га, сlriлошуYго жана эркин

басып ;fiyрyyго тыюу салынат.
7 , ,t(ободО бе.,lгlтленгеН тартIIптI{ жана та..цаптардьI б}'зган студент

Ma}I.]еKeTT!IK сыl{акты тапшыр},), УК)Iг)Iнан четтетII.:Iет, тест}lр.тОодоН алгаН

баллЫ ко}{IIссIIяныН пI)отокО.шун},Н негизIIнде, ко}II,Iсс],Iянын торагасьI
(торайьтлlы) тарабыналI /кокко tiыгары.тат.

8. Сынактын ;кыIlытттыгы }IeHeH ]\IaK\,.x бо.тбогон ст}Iдент ]r{АКтын

торагасЬiна (тоРа1-Iыir{ыНа) колtпЪютерлIIК тестIlрлоо аяктагандан Krtйl,tH, ошол

эле кYнY I,IшIIн карап берш боюнча арыЗ хtYзYндо каIYtры.та аJат жана

аппеляцIтяга (та.таш тартыш) баа,rOон).н обцектlrвлYYгYно кубе боло aTIaT;

9, Ж(ыfiынтык бааны чыгZIр},}.дп, аппе.lяцлIя.lык ко}IиссI{яньiн

жыIYIынтыгы да эске алынат;
10. ]\iаrtлекеттIIк аттестаЦIlядан <<канаатТаIIдырар.lык э)Iес> баа а,,тган

студентТер }Ia]\I.[eKeTTIlK аттестаЦIlяньIН TOKTO}I\/H}IH негII3}IFIде ст},JенттердIrн

катарынан аIыгары.паТ, i\{а;rlлекеттLIк аттестацrIяны тапшыр\,v j\,IАгiыIt ){tа"ilпы

эредiе,iIерIIне ы.цаl"tык iкургyзyлот ;

1 t. Стl,лент экуйо.,тlry себеп }IeHeH (а.rдыlr а.lа тастьIIiта.fган иш

кагазJары уI-r-б1,.пе.rук шартьIна же Jе}I-соо.т\,г\,J{а б:tii,rаньтшт5,у )

ма},IлекеттIIК аттестаЦIIяга катышпай калса, ст\,деIIттер-1IIн катарынан

чьтгары.шбаtYl Ц'р)rП, }fа}I.пекеттлIк аттестацияI{ы тапшыр\,\,гil }I\,}IKYHaIY,IYK

берлt.тет,



ЖыI'iынтык баа.цоо

сынакть]Ii itl{Teпale }IeHeH

VI. Баалоо системасы
100 ба"ц.тдык CI{cTe}Ia ilркыJ\Ii, яtYргYзY.пот жана

ведо}{осТко To}IoHitY mкa.iiaнbiн негl13}Iнде коIо.цат:

Тю,ра
жооптордун

саны

0-49
i <<кзнхаттандырарJык

э}Iес >>

<<канаатта]I{Jыра

66-в5 <<iltаitшы>>

18-20 86- 1 00 <<эн жакшы>

У[|. <<Кыргыз-тили жана адабиятьi>, <Кыргызстан тарыхы>, жаЕа

<КьтргьтзстаЕдын географиясы> дисциплиЕаларынан Iчlамлекеттик

аттестацияны компъютердик тест тyрyндо тапшырууда аткарылуучу
кадамдардын удаалаштыгы

1-кадалt:
о тест тапшыр}Iч тI,IлI4н тандоо ( Ор),с тI{.цI{ Eie ангi{J}Iс тI{лI,I)

.тиеше.,ЦlY яtо.' Чодо сынак тапшыр)I.цуучу кYндYн датасын тандоо

.сынак KI{TeпaIec}IH}lH номерин жа3}I)l

3-кадам:
.кафедраньт тандоо
.таI'1паны TaHJoo
остуденттIIн аты-жонYн кирг}IзYY
.тестII баштоого кир}Iш\y
4-1iaJaM"
.тесттин суроосчн тандоо
о с},роо.IIорд,ч I{o}Iepl,T боюgqп f tr}Iloo

.iitооптордон т},},ра варI,Iантты TaHJoo

Эсriерryу:
.TecTl{ тол\,к бе.rгlt.пеп бутпой туруп, аяктоон\, баrспоо керек

.TecTI4 тапшьIр\/\Iн"чН убактыСы 40 }IYHoTKo чеI-II,Iнки 1,бакытты TYзoT

Бал.rы Баасьт

1-9

50-65)| 10- 1з
э.). 14-17

4,


