
  5- دهرس سهۋزه ئۇرۇقى 

ئاپتورى: رۇس كرائۇس 

تهرجىمىده: مېھراي ئۆمهر 

بىر كىچىك باال يهرگه سهۋزه ئۇرۇقى ساپتۇ. 

 

ئۇنىڭ ئاپىسى: «ئۇ ئۈنۈپ چىقمامدىكىن» دهپتۇ. 
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  ئۇنىڭ دادىسى: «ئۇ ئۈنمهي قاالرمىكىن» دهپتۇ. 

 

ئاكىسى بولسا: «ھاي، ئۇ ئۈنمهيدۇ» دهپتۇ. 

�

2



بۇ بـاال ھهر كۈنـى ئۇرۇقـنىڭ ئهتـراپـىدىكـى يـاۋا ئـوت-چۆپـلهرنـى 

يۇلۇپ، ئۇرۇق سالغان يهرنى سۇغۇرۇپ تۇرۇپتۇ. 

 

           بىراق ھېچنېمه ئۈنمهپتۇ. 

يهنىال ھېچنهرسه ئۈنۈپ چىقماپتۇ.      

 

ھهمــمهيــلهن: «ئۇ ئۈنۈپ چــىقــمايــدۇ» 

دهۋېرىپتۇ. 
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لېكىن بـاال يهنـىال داۋامـلىق ئۇرۇقـنىڭ ئهتـراپـىدىكـى يـاۋا ئـوتـالرنـى 

يۇلۇپ، يهرنى سۇغىرىۋېرىپتۇ.  

توـساـتتـىن بىـر كۈنىـ سهۋزه ئۇرۇقىـ ئۈنۈپ چىـقىـپتۇ، خۇددى باـال 

ئۇنىڭ ھامان ئۈنۈپ چىقىدىغىنىنى بىلىدىغاندهكال… 
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How Do Carrots Grow?

Created by:

CUT OUT THE PIECES AND PASTE THEM IN ORDER OF GROWTH

Fun Fact: The longest carrot ever recorded was nearly 17 feet long.
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سەۋزە قانداق ئۆسىدۇ؟

تۆۋەندىكى رەسىملەرنى كېسىپ، ئۆسۈش تەرتىپى بويىچە يۇقىرىدىكى بوشلۇقلارغا چاپلاڭ.




ئۇالر نهده ئۆسىدۇ؟ بوياپ، كېسىپ چاپاليمىز! 
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يهرنىڭ ئاستىدايهرنىڭ ئۈستىدهدهرهخنىڭ ئۈستىده
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گۈل بهك تهسته ئۆسۈپتۇ. ئۇنىڭ ئۆسۈش جهريانىغا 

ئىسىم قويۇڭ، ئاندىن رهت تهرتىپى بويىچه نومۇر قويۇڭ.  
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5- ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
/8 67ل #4'% 3%پ 1.ڭ /.-",ۇ؟ رە)"'&%ر#"! 

ABر?@",?< :4="> /4;"!. (1- /%:%9)

سهيشهنبه
 CD?E"-زا%B !"D-67 CH?,"94/ -2 !"DI8رۇJKA:

:.#8پ /L8B ،!";4ر#"! C'@"B #4'%؟

چارشهنبه
 N"( ،O"B E"/ ىN3%K ك%/ R"&"S#ەTUA/

 CD"'@"B !"#رV-را.I نAX?,"9"&J"B %9H"&"S#ەTUA/
/"&%N"@Y؟ L8Bر /"&%ن N"'"&"I %'4#؟ (3- /%:%9)

پهيشهنبه
V:A9[\[ ]"^ %9:%/ -4ر CD?E"&'"@"B 3"699رۈپ 

 AX"J"=4: CD"'@"B !"#رL8B .89K83.I
.!"J"&YردەA3

جۈمه
 CD-%(%Y ن%`a8ر 83-8ش» دXYA1» CH"9:%/ -5

 .!";4/ <?N43 پLN"B

شهنبه
 CH?,"3AH4c ن%`aد «CI8رۇB 6- /%:9% «)%ۋزە
 AUرL8B .رA/ C'"(رە !"DH"-%Iر ۋە ۋەLژA#8(E4K

.!?E4/ ر7% )\ز-%پ%&"H?دN"f"3\B راپAI

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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بۇ گۈلـگه نېمه كېرهكتۇ؟ تۆۋهنـدىكـىلهرنـىڭ ئـىسـمىنـى 

يېزىپ، گۈلگه كېرهكلهرنى چهمبهرنىڭ ئىچىگه ئېلىڭ.  
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بۇالر گۈلـنىڭ نېمىسـى؟ ھهربـىر كـاتهكـچىگه تۆۋهنـدىكـى 

سۆزلهردىن بىرنى تالالپ تولدۇرۇڭ. ئاندىن بوياڭ. 

غولىياپرىقىبهرگىسى
   ئۇرۇقى             يىلتىزى                   
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بــاغۋهنــچىلــىك ســايــمانــلىرىنــىڭ ئۇيغۇرچــىســىنــى 

بىلهمسىز؟ بۇالر نېمىدۇ؟ ئۇالر بىلهن نېمه قىلىمىز؟ 

……………… بىلهن …………………       ……………… بىلهن ………………… 

……………… بىلهن …………………       ……………… بىلهن ………………… 

……………… بىلهن …………………       ……………… بىلهن ………………… 

�

3



گۈل ئانا ماتىرىياللىرى

         

 %<%0(7=ر .:;:> %(ر7:;:89 *6076رۈپ 23*-01- ،.-,ر+( *(ردەم %$#ەك!

*$;:AB@?ك 

?CDرە?E

7?رF?G?ك 

?H1رە?%

%6دە

2J%( 1-رJ(ق 

L@AM:3-چ 

%<ك N$J?ك 

 OAB:PDزە

R)1?ك 
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چامغۇر يۇلۇش 

بــىر بــوۋاي چــامغۇر تېرىپتۇ ۋه «چــامغۇرلــىرىم راســا 

چـوڭ بـولسۇن» دهپ، تهر تۆكۈپ ئـىشـلهپتۇ. چـامغۇرالر 

ھهقىقهتهن تازا چوڭ ئۆسۈپتۇ. 

كۈز بـــولـــغانـــدا، بـــوۋاي چـــامغۇرلـــىرىنـــى يۇلۇپ 

ئــالــماقــچى بــولۇپ تــارتــىپ بېقىپتۇ. لېكىن يۇلۇشــقا 

كۈچــى يهتــمهپتۇ. بــوۋاي مــومــايــنى چــاقــىرىپتۇ. بــوۋاي 

چـامغۇرنـى تـارتـىپتۇ، مـومـاي بـوۋايـنى تـارتـىپتۇ. لېكىن 

چــامغۇرنــى يهنــىال يۇلۇپ ئــااللــماپتۇ. شۇڭا مــومــاي 

نهۋرىســىنــى چــاقــىرىپتۇ، نهۋرىســى مــومــايــنى تــارتــىپتۇ، 

مـومـاي بـوۋايـنى تـارتـىپتۇ، بـوۋاي چـامغۇرنـى تـارتـىپتۇ. 

لېكىن چـامغۇرنـى يهنـىال يۇلۇپ ئـااللـماپتۇ. ئۇنـىڭدىن 

كېيىن قانداق قىلىپتۇ؟ 
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رهســــىمــــگه قــــاراپ «سهۋزه ئۇرۇقــــى» دېگهن 

ھېكايىنى ئۆيىڭىزدىكىلهرگه سۆزلهپ بېرىڭ. 

پېرسۇناژالر: 

جهريانى: 
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