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Кытай тили 

Кытай тили – кытайлар тили; КЭРдин расмий тили. 

Тибет тилдеринин тобуна кирет. Кытай тилинде 

Тайвань, Сингапур, Индонезия, Лаос, Вьетнам, Бирма, 

Таиланд, Малазия кытайлары суйлошот. Кытай тили 7 

негизги диалектилик топко болунот: тундук, у, сян, 

г а н ь ,  х а к к а ,  ю э ,  м и н ь . 



Угулушу боюнча окшош 

сөздөр 

Эже – jie jie 姐姐  

Аке – a ge 阿哥 

Байке/тайке – dage 大 哥 

Апче – ajie 阿 姐 

Жүгүн – jugong 鞠躬 

Эшиктин оозу – menkou 门口 

Манту – mantou 满头  

Быкый – buhao 不好 
 



Манас жерим Талас 



Иероглиф - б.з.ч. 4-к. колдонулган Египет жазуусунун образдуу 

сүрөт белгилери. Бардыгы болуп 5 миңге жакын ар түрдүү иероглиф 

белгилүү. Бирок ар бир доордо андай иероглифтердин 700-800дөйү 

гана колдонулган. «Иероглиф» термини башка системадагы 

жазмаларга карата да колдонулат. Иероглиф деп адатта байыркы 

жана азыркы кытай жазмасы, сүрөт түрүндөгү хетт жазмаларынын 

бири сыяктуу жазмалар аталат. 

 



Кыргыз тилинин тарыхы 

Кыргыз тили Алтай тобундагы тилдердин 

(башкача айтканда турк, монгол-манжур  жана 

финн-угор)  катарына кирери белгилуу. 



 

 

Саймалуу таш 

 

 



Орхон-Энасай алфавити 



(Кытай саллтуу маданияты) 



(Кытай маданиятынын озгочолугу) 



Кытай маданияты - жер жузундо эн байыркы маданияттардын бири. 

Конфуцийчилик жана буддизм динине так кытай маданияты туптогон. 

 



Бул мамлекеттин маданияты 

акырындык менен онуккон. 

Бул тарых жана кытайдын саясий 

системасы менен озгоргон. 

20-кылымдын ортосунан тартып 

социализм жана комунизм кытай 

чон таасир тийгизген. 

 



( Гохуа живописи) 绘画 
 

高华-这是国家绘画的名称。它的鼎盛时期是唐朝。
在古代，绘画是贵族和艺术家的爱好。随着共产党上
台，绘画改变了它的风格。如今，中国传统绘画与西
方风格相邻。 
 

Го Хуа - улуттук суроттун 

аты. Тан династиясы 

учурунда Го Хуа  

аябай онуккон.Байыркы 

убакта сурот тартуу 

суротчулордун жана  

ак сооктордун 

кызыкчылыгы 

болчу.Азыркы убакта 

улуттук кытай  

живописи батыш 

стилине окшош. 

 



建筑学 
 

在中国，您既可以找到古代中国的建筑，也可以看到现
代的建筑。传统建筑既独特又谦虚。所有建筑物都是对
称的，不超过三层，它们是用木头制成的。基本上，古

老的建筑保留在村庄和郊区。在大城市和首都，建筑在
很大程度上受西方的影响。 
 

Кытайда байыркы жана заманбап 

курулуштарды коро аласынар. 

Улуттук архитектурасы озгочо жана 

жонокой. 

Бардык курушултар симметриялуу, 

жыгачтан салынган жана  

уч кабаттан ашпайт. 



武术 
 

中国的主要武术是武术。这既是直接战斗，也是与传统武器的
战斗 
 

(У-шу) 

Кытайда негизги мушташ онору (боевое искусство) - у-шу. 

 



音乐 
 

(музыка) 

按照传统，中国按材质划分乐器。他们是： 
 

-竹 

- 木制的 

-黏土 

-皮衣 

-石头等 
 

(Кытайда музыкалык аспаптар коп. Алар томонкудой болунот: ) 

(Бамбук) 

(Жыгач) 

(Чопо) 

(Тери) 

(Таш) 



传统舞蹈 
 

(Улуттук бий) 

中国民间舞起源于文学。每个中国人都可以复制民族舞蹈。舞
蹈反映了一个人的内心世界，他的情感负担和爱。最古老的民
族舞蹈鼎盛时期是唐朝统治时期 
 (Кытай бийи адабияттан мурда жаралган. Бий адамдын 

ички дуйносун, сезимин жана эмоциясын билдирет.) 



电影院 
 

(Кино искусствосу) 

在中国，第一部电影是1905年在美国的影响下拍摄的。电影的发展发生了巨大
的飞跃，这是在20世纪中叶。今天，中国在电影制作方面排名第三。 

 
Кытайда эн биринчи кино 1905-жылы тартылган. 

20-кылымдын ортосунда кино индустриясынын онугушуно  

чон секируу жасаган.  



文学 
 

(Адабият) 

中国文学出现在4000年前。主要的文学书籍曾经是宗教作
品。小说受到的关注较少。王朝纪事也是重要的著作。在
20世纪，散文和诗歌开始流行。现代文学与鲁辛的活动有
关。 

Кытай адабияты 4000 жыл мурун пайда болгон. Негизги адабий  

китептери Диний Ишенимдер жонундо болгон. Хроника Династия  

романы маанилуу иш болуп саналат. 



生活模式 (Жашоо тиричилиги) 

中国的传统文化存在于中国人民的生活的各个方面。内部，
风俗和美食也很独特。几乎每个村庄都有自己的传统美食
和习俗。 
 Кытай салттуу маданияты кытай элинин жашоо-турмушунун бардык  

тармагында бар. Дээрлик ар бир айылдын өзүнүн салттык тамактары 

жана салттары бар. 



民族服装 (Улуттук кийим) 

中国人有丰富的民族服饰。要求
不同阶级的人穿不同的衣服。衣
服的主要颜色是红色。但是，也
有白色，蓝色和其他颜色。用龙，
花等图像装饰刺绣服装。 
 

Кытайлардын улуттук 

кийимдеринин турлору коп. 

Кийимдин негизги тусу - кызыл. 

Бирок ак, кок жана башка 

тустор бар. 



传统节日 (Улуттук майрам) 

在中国，有大量的假期。他们是混合的。最重要
的假期是新年。中国人不是像整个星球那样在1

月1日庆祝它，而是在1月21日庆祝它。此外，庆
祝活动不是一两个晚上，而是一个月。 

Кытай майрамдар абдан коп. Эн маанилуусу - Жаны жыл. 

Кытайлар аны 21-январда майрамдашат. Майрам бир айга созулат. 











Бала бешикте уктап жатканда эне менен баланын ортосунда жылуу байланыш 

тузулот. Мисалы: бала эр жеткенде эненин ак сутун акташ учун өмүр бою бала 

энеге мээримтогуп аны эч убакта таштабастан эне баланы эр жеткенге чейин  

бапестеп бакканын кайра бала эр жеткенде озунун энесин эч убакта 

таштабастан 

бешикте жатканда мээрим тогуп ырдаган бешик ырын кайрадан кайтарып 

энеснин  

ак сутун актайт ошондой эле баланы кабыл алуу учун дуйнону сезуу сезимдери 

калыптанат 

 

 

Алдей, алдей, ак бөбөк, 

Ак бешикке жат, бөбөк. 

Кунан койду сой, бөбөк, 

Куйругуна той, бөбөк. 

Алдей, бөпөм, ыйлаба, 

Менин жаным кыйнаба. 

Атаң тойго кетиптир, 

Ак кесе толгон эт келет. 

Энең тойго кетиптир, 

Эмчеги толо сүт келет 

Бешик ырынын озгочолугу 

 



Кытайлардын Жаңы жылы ай календары боюнча 

майрамдалат (лунный календарь).Кытайлыктар жаңы 

жылды Жаз майрамы деп аташат. Бул майрамдын 

тарыхына 4000 жыл болду. Бул  Жаңы жылда адамдар 

көчөлөрдү ар кандай кызыл өңдөрдө кооздоп ,  

фейерверктерди учуруп, бири-бирине «Хунбао» деп 

аталган, ичине акча салынган кызыл конверттерди 

белекке беришет. 

 

Кытайда « Ай майрамы» деген салттуу майрамды 

белгилешет. Ал ай календарындагы сегизинчи айдын он 

бешинчи күнү майрамдалат. Муну Кытайда « Чжуньцю- 

күз ортосу» деп аташат. Бул түнү ай толот. 

 

 Кызыктуу факт. Кытайлар  4 санын жактырышбайт. 

Себеби  анын угулушун которгондо « өлүм» деген 

мааниге ээ. Ошондуктан алар автоунаалардын 

номеринде, документтерде 4 санын колдонгусу 

келбейт.         

       

 

 



























1. Тилин кайсы жылдан баштап уйронуп баштадын? 

2. Уйронууго эмне себеп болду? 

3. Кытай тили эмне учун жагат? 

4. Кытай маданияты жагабы? 

5. Кытай ойчулу Конфуций жонундо эмне билесин? 

6. Кыргыз кытай мамилелери байыркы доордо башталганбы же              

эгемендуулук мезгилде башталганбы? 

7. Кытай доолотунун орду бугун маанилуубу? 

8. Кытайда канча провинция бар? 

9. Манас эпосундагы Бейжин шаарын азыр кытай тилинде эмне 

деп  аталат? 

10. Кытайга барып окууну калоочулар? 

Анкета 



Диаграмма 

Кытай тилине 
кызыккандар 

Тарых-
маданиятына 
кызыккандар 

Кытайга барып 
окуй тургандар 

40% 

30% 

30% 



Колдонулган адабияттар: 

1. Манас энциклопедиясы. 1-2 том. (Бишкек 1998) 

2. Орфографиялык сөздүк. (Бишкек 2016) 

3. Конфуций Лун Юй. (201) 

4. Кытай-кыргыз сөздүгү. 

5. Чоюн Өмүралиев «Бурут тамга төрөн тил» 

6. 5-11 класс окуу китептери. 2 

7. Мектеп окуу куралдарында дүйнө тарых окуучулар учун  

     окуу китеби. Бишкек 2008. 
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https://ky.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D2%AF%C2%BB
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