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 دەرس – 15

 

 قۇرت تۈكلۈك كەتكەن ئېچىپ بەكمۇ قورسىقى

ئېرك كارل: ئاپتورى  

 تەرجىمىدە: ناۋال

 

 ۋە كۆتۈرۈلۈپتۇ قۇياش ئىللىق سەھەردە كۈنى يەكشەنبە

 قورسىقى ھەم كىچىك ھەم تەڭ بىلەن ئاۋاز قىلغان «چىك»

 يېرىپ تۇخۇمنى قۇرت تۈكلۈك بىر كەتكەن ئېچىپ بەكمۇ

 .چىقىپتۇ

 قاراپ، ئەتراپقا قۇرت تۈكلۈك چىققان تۇخۇمدىن

 .باشالپتۇ ئىزدەشكە نەرسە يەيدىغان

 

 چۈشۈپ نۇرى ئاينىڭ

 يوپۇرماق تال بىر تۇرغان

 كىچىك ئىنتايىن ئۈستىدە

 .ئىكەن بار تۇخۇم تال بىر
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 تال بىر ئۇ كۈنى دۈشەنبە

 قورسىقى بىراق يەپتۇ، ئالما

 .تويماپتۇ

 

 ئۇ كۈنى سەيشەنبە

 يەپتۇ، نەشپۈت تال ئىككى

 يەنىال قورسىقى بىراق

 .تويماپتۇ

 

 قورسىقى بىراق يەپتۇ، ئالۇچا تال ئۈچ ئۇ كۈنى چارشەنبە

 .تويماپتۇ يەنىال

 

 بىراق يەپتۇ، بۆلجۈرگەن تال تۆت ئۇ كۈنى پەيشەنبە

 .تويماپتۇ يەنىال قورسىقى

 

 قورسىقى بىراق يەپتۇ، ئاپېلسىن تال بەش ئۇ كۈنى جۈمە

 .تويماپتۇ يەنىال

 



 www.tashalma.com  

   تاشئالما ئانا تىل دەرسخانىسى          

3 
 

 بىر ئۇ كۈنى، شەنبە

 بىر تورت، شاكىالت پارچە

 تال بىر ماروژنى، تال

 بىر تەرخەمەك، چىلىغان

 تال بىر ئىرىمچىك، پارچە

 كېسىم بىر كولباسا، تال بىر كەمپۈت، ساپلىق تال بىر قېزا،

 تاۋۇزالرنى تىلىم بىر ۋە تورتى ئىستاكان بىر بەلىش، گىالس

 تازا قورسىقى قۇرتنىڭ تۈكلۈك كەچتە كۈنى شۇ .يەۋېتىپتۇ

 .ئاغرىپتۇ

 يۇمران ۋە ياپيېشىل تال بىر ئۇ كۈنى يەكشەنبە

 قالغاندەك بولۇپ ياخشى خېلى بېقىپتىكەن، يەپ يوپۇرماقنى

 .قىپتۇ ھېس
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 كېيىن شۇنىڭدىن

 ئانچە قورسىقى ئۇنىڭ

 بۇ .بوپتۇ ئاچمايدىغان

 كىچىك بۇرۇنقى ئۇ چاغدا

 بولماستىن، قۇرت تۈكلۈك

 .ئىكەن قۇرت تۈكلۈك سېمىز ھەم يوغان ھەم

 ئىسمىنى ئۆينىڭ بۇ سېلىپ، ئۆي كىچىك بىر ئۇ

 ئۇنىڭ كىرىپ، ئۆيگە بۇ ئاندىن .ئاتاپتۇ دەپ «غوزەك»

 كېيىن، تۇرغاندىن قىتۋا كۆپرەك ھەپتىدىن ئىككى ئىچىدە

 .چىقىپتۇ تېشىپ غاجاپ غوزەكنى

 بولۇپ كېپىنەك بىر گۈزەل ئاجايىپ قۇرت تۈكلۈك ۋاھ،

 !ئەمەسمۇ چىقىپتۇ
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 كۆنۈكمە
 

بوش  ؟ىزمۇئۆگىنىۋالدىڭبۇ سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى .1

 ئورۇنالرنى مۇۋاپىقىنى تالالپ تولدۇرۇڭ.
 

 يۇمران لىشبە ئىللىق ۇرن

 گۈزەل ئاجايىپ تۈكلۈك غوزەك
 

 

 .پىشۇردى___________  ئاپام ئۆرۈك سېلىپ (1

 . دا كۆزۈمنى ئاچالماي قالدىم ________  كۈننىڭ (2

  . ________ئاپامنىڭ قۇچىقى بەك  (3

___________ ___دەرەخلەرگە باھار كەلدى. (4

 .پۇرماقالر ئۆسۈپ چىقتىوي

دېگەن تۈكلۈك قۇرتنىڭ  ___________   (5

 .ئۇخاليدىغان ئۆيى

پەيزى چۆچەكلەرنى ئېيتىپ __ ماڭا _____ بوۋام (6

 . بېرىدۇ

 .__________ مومامنىڭ گۈللىرى بەك  (7

 __________ . دادامنىڭ بىلىكى بەك   (8
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تېكىسىتنى پىششىق ئوقۇپ تۆۋەندىكى سوئالالرغا  .2

 جاۋاب بېرىڭ.
 

چىققاندا قورسىقى تۈكلۈك قۇرت تۇخۇمدىن  (1

 ؟ئاچمىكەن توقمىكەن

تۈكلۈك قۇرت دۈشەنبىدىن جۈمەگىچە نېمىلەرنى  (2

 قانچە تال يەپتۇ؟ ؟يەپتۇ

شەنبە كۈنى تۈكلۈك قۇرتنىڭ نېمىشقا قورسىقى  (3

 ؟ئاغرىپ كەتكەندۇ

تۈكلۈك قۇرتنىڭ قورسىقى قانداق قىلىپ ياخشى  (4

 ؟بولۇپ قالدى

 ؟  تۈكلۈك قۇرت غوزەكتە قانچىلىك ئۇخلىدى (5

 
 

 .ئۆگىنىۋېلىڭ؟ دېگەن ناخشىنى بىلەمسىز« كېپىنەك»ز سى  .3
 

 كېپىنەك، كېپىنەك، كەلگىن جان دوستۇم،

 بۇ گۈزەل باغچامدا پەرۋاز قىلغىن شاد.

 تاي داىئم،ىسۇ قۇيۇپ گۈللەرگە ائين

 سەن قونغىن گۈللەرگە، بولسۇن باغ ائۋات.
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 .يېزىڭلەردىن مۇۋاپىقىنى تالالپ زبېرىلگەن سۆ .4

 

 ، تال، ساپاق، پارچەبوتۇلكاجۈپ، ئىستاكان، 

  
  بىر جۈپ پايپاق
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؟ تۈكلۈك قۇرت قانداق قىلىپ كېپىنەككە ئايلىنىدۇ .5

سۆزلەپ ڭ ۋە تەرتىپى بويىچە نۇمۇر قويۇ رەسىملەرگە

 .قىڭبې

 

 

 

 

 

 بوياپ بېقىڭ.بۇ كېپىنەكنى تەلەپ بويىچە .6

 
 

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

قىزغۇچ  يېشىل سۆسۈن ھالرەڭ قىزىل كۆك سېرىق

 سېرىق
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 ىڭىزئان –ئاتا تەمسىلنى ئوقۇڭ ۋە كۆچۈرۈپ يېزىڭ. -تۆۋەندىكى ماقال .7

 بۇ دەرسكە بىرلەشتۈرۈپ مەنىسىنى سۆزلەپ بېقىڭ. بىلەن بىرلىكتە 

 

 .نىڭ قورسىقى تويسىمۇ، كۆزى تويماسزئاچكۆ

 

 

 
 

يېسەك يەنە  - يېسەك ئاپىمىز بەك ئامراق تامىقىمىزنى ئېتىپ بەرسە،

شۇنداقمۇ؟ خۇددى تۈكلۈك قۇرتتەك. يەنى قورسىقىمىز  ،يېگۈمىز كېلىدۇ

لېكىن كۆزىمىزنى ، تويسىمۇ كۆزىمىز تويمايدۇ. قورسىقىمىز تويىدۇ

رسىقى قو ئاچكۆزنىڭ»ئوخشىغان تاماقالردىن ئۈزەلمەي قالىمىز. بۇنى 

دەيمىز. لېكىن ھەرگىز ئاچكۆزلۈك قىلمايلى. « ى تويماستويسىمۇ، كۆز

 ك قورسىقىمىز ئاغرىپ كېتىدۇ.تەبولمىسا تۈكلۈك قۇرت

الر نېمە دەيدۇ؟دئەجدا  


