
6- دهرس دادا، ماڭا ئاينى ئۈزۈپ بېرىڭه! 
ئاپتورى: ئهرك كارل 
تهرجىمىده: ناۋال 

 مـونـىكـا ئۇخـالشـتىن بۇرۇن دېرىزىدىن سـىرتـقا قـاراپتۇ ۋه ئـايـنى 
كۆرۈپ قاپتۇ. ئاي شۇنداق يېقىن تۇرغۇدهك. 

- ئـاي بـىلهن ئـويـنىغۇم كېلىۋاتـىدۇ،- دهپ ئـويـالپتۇ مـونـىكـا، ۋه 

قــولــلىرىنــى ئــايــغا قــارىتــىپ 

سوزۇپتۇ. 
بــىراق قــولــلىرىنــى 

قـانـچه سـوزسـىمۇ ئـايـنى 

تۇتالماپتۇ. 

- دادا،- دهپتۇ مـونـىكـا ئهركـىلهپ تۇرۇپ،- مـاڭا ئـايـنى ئۈزۈپ 

بېرىڭه! 

دادىســــى ئۇزۇن شــــوتــــىدىن 

بـــىرنـــى ئهكهپتۇ، ۋه ئـــاشۇ ئۇزۇن 

شـوتـىنـى  كۆتۈرۈپ بـىر ئېگىز تـاغـقا 

قاراپ مېڭىپتۇ.  

�

1



ئـانـدىن بۇ ئۇزۇن شـوتـىنـى ئـاشۇ ئېگىز تـاغـنىڭ ئۈسـتىگه قـويۇپ، 

يامىشىپ چىقىشقا باشالپتۇ. 

چىقىپتۇ، 

چىقىپتۇ،  

چىقىپتۇ…  
ئاخىرى ئايغا يېتىپتۇ! 

- قىـزىمنـىڭ سىـز بىـلهن ئوـينـىغۇسىـ باـر ئىـدى، بىـراق سىـز بهكال 

چوڭكهنسىز، قانداق ئهكهتسهم بوالر؟- دهپتۇ مونىكانىڭ دادىسى. 

- مهن ھهر كېچه ئـاز-ئـازدىن كـىچـىكـلهيـمهن،- دهپتۇ ئـاي،- 

مهن كـىچـىكـلهپ سـىز كۆتۈرهلـىگۈدهك بـولـغانـدا، مېنى ئهكهتسـىڭىز 

بولىدۇ. 

دېگهندهك، ئاي راستىنال كىچىكلهشكه باشالپتۇ.  

كىچىكلهپتۇ،  

 كىچىكلهپتۇ، 

كىچىكلهپتۇ… 
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كۆتۈرهلـىگۈدهك بـولـغان چـاغـدا، دادىسـى ئۇنـى ئۈزۈپ پهسـكه 

چۈشۈپتۇ. 

چۈشۈپتۇ، 

چۈشۈپتۇ… 

مــانــا،- دهپتۇ دادىســى،- ســىزگه -

ئاينى ئېلىپ كهلدىم. 

 

ئــــاي بــــىلهن بــــىلــــله مـونـىكـا 

سهكرهپ-تاقالپ ئويناپتۇ.  

ئـــايـــنى قۇچـــاقـــالپتۇ،  

ئاسمانغا ئېتىپ ئويناپتۇ. 
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بىراق ئاي كىچىكلهۋېرىپتۇ. 

 كىچىكلهپ،  

كىچىكلهپ،  

كىچىكلهپ… 

ئاخىرىدا يوقاپ كېتىپتۇ. 

بـىر پـارچه بـىر ئـاخشـىمـى مـونـىكـا ئـاسـمانـغا قـاراپ، ئـىنـچىكه 

ئاينى كۆرۈپتۇ.  

ئاي يوغىناپتۇ، 

يوغىناپتۇ، 

 

         

          يهنه يوغىناپتۇ… 
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تۆۋهندىكى سۆز ۋه جۈملىلهرگه قاراپ باقايلى. 

ئۇ يهرده يېتىپتۇ. ياتماق

ئاخىرى ئايغا يېتىپتۇ. يهتمهك

ئاينى ئاسمانغا ئېتىپتۇ. ئاتماق

ئاشپهز پولۇ ئېتىپتۇ. ئهتمهك

دادىسى ئاينى ئېلىپ كېتىپتۇ. ئېلىپ كهتمهك

دادىسى ئاينى ئهكىتىپتۇ. ئهكهتمهك

دادىسى ئاينى ئېلىپ كهپتۇ. ئېلىپ كهلمهك

دادىسى ئاينى ئهكهپتۇ. ئهكهپتۇ

ئۇ ئىستاكاننى چېقىپتۇ. چاقماق

دادىسى ئايغا چىقىپتۇ. چىقماق

ئۇ پهسكه چۈشۈپتۇ. چۈشمهك

ئۇ سېنى چۈشهپتۇ. چۈشىمهك

ئاي كىچىكلهپتۇ. كىچىكلىمهك

ئاي يوغىناپتۇ. يوغىنىماق
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6- ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1- %+;:-89 567(34ر1( 0-/.-,+ *(ۋاب %$#"!. 

 !"<$= 8><-?-@-A-B=65 !-><-?"زD5 مF06G
!FHF*

سهيشهنبه
 .F:IرۇF; پFLF;F; ت ;(ل 5(ي 60لD; +:;+% -2

RF5 <-7رA4)0 Q-B-/$5 )1(ن 7->".3ر1( 
5(رزۇ4-#"?-><8 =$>"!. 

چارشهنبه
 FS"رد+B-7رد"89 %+زى <+ر+= V-9$4 ،اX>)S7)5 5(ي

8B\+L !-@=)5 %(ر. %(=#ا30ر<H 8(س رەBZ+ردە 

%6=(ڭ. (3- %+;:+)

پهيشهنبه

5(ي <$G^5 +S^ن %+ز"Xە \-,-B9+پ، %+ز"Xە 
=X=)@-16ۇ؟ F065 8@;+% -4پ B-9"X=D5+ر_+ 

 <-?-@-a>+L^G V"X>)5 ،ڭF=60 ۈرۈپX>+L^G
c !-@=)5 +,-=6%+ر %(D\ +_<-% ):GF.7رۈ<-A"X(ن 

=$#"@8 %6=(پ F=60ڭ.

جۈمه
f=)5» 89-:;+% -5(ن 5(<(» دae+ن =(زB>^5 8@-H^ك 

 .!-.$% Q"<$= پR<-5 1(چF065

شهنبه
 h-B;ەi-7)>FH +a-/-=)9$c 6- %+;:+ 5(ي 5^زۈش

 8@-=)9$c ر_+ 0(راپ+BS-7ر %(ر. رە+BS-7رە
.!"#$% Q-:k$5 +_ر+B-9"X=D5

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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مـونـىكـانـىڭ ئـاي بـىلهن ئـويـنىغۇسـى كهلـدى، بـىراق قـولـى 

يهتمىدى:  

1. مونىكانىڭ قولى نېمىشقا ئايغا يهتمىدى؟ 
2. ســىزنــىڭمۇ ئــالغۇڭىز كهلــگهن ئهمــما قــولــىڭىز يهتــمىگهن 

نهرسىلهر بارمۇ؟ 

3. ئــالغۇڭىز كهلــگهن نهرســىگه ئېرىشهلــمىســىڭىز قــانــداق 
قىلىسىز؟ 

مـونـىكـانـىڭ دادىسـى شـوتـىغـا يـامـىشـىپ ئـايـغا چـىقـتى، يهنه 

ئاي بىلهن پاراڭالشتى: 

1. سىزنىڭچه شوتا بىلهن ئايغا چىققىلى بوالمدۇ؟ 
2. ئــاي بــىزنــىڭ گېپىمــىزنــى چۈشــىنهمــدۇ؟ چۈشهنــمىسه يهنه 

نېمىشقا ئۇنىڭغا گهپ قىلىمىز؟ 

3. ئايدا نېمىلهر باردۇ؟ 

تهسهۋۋۇر ۋه رېئاللىق: 

1. بۇ ھېكايه راستمۇ؟ توقۇلمىمۇ؟ 
2. قانداق ئارزۇالر ئهمهلگه ئاشىدىغاندۇ؟ 

3. بىر نهرسىنىڭ راست ياكى يالغانلىقىنى قانداق بىلىمىز؟ 
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تۆۋهنـدىكـى ئـايـالرغـا تۆت تـال ئـارزۇيـىڭىزنـى يېزىپ 

ئېسىپ قـويۇڭ. راسـت بـولـىدىغـىنـىغـا ئـىشـىنـىدىغـان 

ئارزۇيىڭىزدىكى ئاينى بوياڭ. 
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تۆۋهنـدىكـى بـايـراقـالرنـى دۆلهت ئـىسـمىغـا قـاراپ 

ماس كهلگهن رهڭده بوياپ بېقىڭ. 

  تۈركىيه                  شهرقىي تۈركىستان 

     

        

ئۆزبىكىستان                    مااليسىيا 

    

 سىنگاپور                          ئالجىرىيه 
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Learning the Moon’s Phases

Did you know?

Name: Date:

Directions: Read each caption and 
follow the instructions of how to 
illustrate that moon phase.

The moon looks different 
every night. It grows from 
a thin crescent to a full 
moon. Then it shrinks 
back to a crescent every 
month! That’s because the 
moon rotates around the 
Earth, and the sun’s light 
reflects off of the moon at 
different angles.

As the moon orbits the 
Earth, we can only see a 
portion of the lit up side. 
When we can see all of the 
moon lit up, it is called a full 
moon. When we can’t see 
any of the moon lit up, this 
is called a new moon. 
Which moon phase do you 
like best?

1. New Moon

8. Waning Crescent 2. Waxing Crescent

7. Last Quarter 3. First Quarter

5. Full Moon

6. Waning Gibbous 4. Waxing Gibbous
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يېڭى ئاي


چوڭىيىۋاتىدۇ


كىچىكلەۋاتىدۇ


ئايغا نېمە بولدى؟ ئاينىڭ بىزگە كۆرۈنگەن يۈزىنى بوياڭ.



ھىلال ئاي


ھىلال ئاي


تولۇن ئاي




ئاي ھەر كېچە پەرقلىق كۆرۈنىدۇ. ئىنچىكە بىر ھىلال ئايدىن تولۇن ئايغا ئۆزگىرىدۇ. ئاندىن يەنە ئاستا-ئاستا ھىلال شەكلىگە قاراپ كىچىكلەپ، ھەر ئايدا بىر قېتىم ھىلال بولۇۋالىدۇ.

 

بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئەسلىدە بىز «ئاي نۇرى» دەيدىغان نۇر ئاساسلىقى قۇياشنىڭ نۇرى ئىكەن. كېچىدە قۇياشنىڭ نۇرى ئاينىڭ يۈزىدىن ئۆتۈپ بىزگە ئاينى كۆرسىتىدىكەن، ئاي يەر شارىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلغاچقا، ئاي بىزگە قانچىلىك قارىغان بولسا، بىزمۇ شۇنچىلىك نۇرنى «ئاي» دەپ ئويلاپ قالىدىكەنمىز.

بىلەمسىز؟

قۇياش

يەر شارى
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ئايخان ئانا 

ئــايــخان ئــانــا 1888-يــىلــى غۇلــجىدا تۇغۇلــغان. ئــوقۇش 

يېشىغـا يهتـكهنـده، دىنـنىي ۋه پهنـنىي مهكـتهپـلهرده ئـوقۇپ، 

سـاۋادىنـى چـىقـارغـان. ئـايـخان ئـانـا 1933-يـىلـلىرى دادىسـى ۋه 

يــولــدىشــىدىن قــالــغان مــىراســنى ئــىشــلىتــىپ، غۇلــجىنــىڭ 

قـازانـچى مهھهلـلىسـىده مهخسۇس يېتىم بـالـىالر ئۈچۈن 16 

ســىنــىپــلىق بــىر مهكــتهپ ســالــدۇرغــان. بۇ مهكــتهپــكه ئۆزى 

ئــولتۇرىدىغــان ئۆيــنىمۇ قــوشۇۋهتــكهن. مهكــتهپــنىڭ ئــىســمى 

«غۇلـــجا خهيـــرىيهت مهكـــتىپـــى» بـــولســـىمۇ، جـــامـــائهت بۇ 
مهكتهپنى «ئايخان مهكتىپى» دهپ ئاتاشقا ئادهتلهنگهن. 

«ئـايـخان مهكـتىپـى» بـارا-بـارا گۈلـلىنـىپ، ئـوقۇغۇچـىالر 
ســانــى 300 گه يهتــكهن. بــالــىالرنــىڭ ھهمــمه چــىقــىمــىنــى 

ئايخان ئانا ئۈستىگه ئالغان. 

ئــايــخان ئــانــا كېيىن تۈرمــىده يــاتــقان، كېسهل بــولۇپ 

ئـــالهمـــدىن ئۆتـــكهن. لېكىن بـــىز بۇ ئـــانـــىمـــىزنـــى ھهرگـــىز 

ئۇنتۇمايمىز. 
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ئـاۋۋال قـايسـىسـى بـولـدى؟ تۆۋهنـدىكـى رهسـىمـلهرنـىڭ  

ئـاسـتىغـا ھېكايـىده بـولـغان ئـىشـالرنـى قـىسـقا جۈمـله 

بىلهن يېزىڭ، ئاندىن رهتلهپ بېقىڭ.  
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