
 

قار ياغقان كۈن 
ئاپتورى: ئهزرى جهك كىتس 

تهرجىمىده: خهندان 

قــىش كۈنــلىرىنــىڭ بــىرى، پــىتــىر 

ئهتــىگهنــده ئــويــغىنــىپ دېرىزىدىن 

سـىرتـقا قـارىسـا، پۈتۈن ئهتـراپ ئـاپـئاق 

قــار بــىلهن قــاپــلىنــىپ كېتىپتۇ. ۋاھ، 

كېچىچه قار يېغىپتۇ - ده! 

نـــاشـــتىدىن كېيىن ئۇ قـــىشـــلىق 

كـىيـىمـلىرىنـى كـىيـىپ، سـىرتـقا قـاراپ 

يۈگۈرۈپتۇ. كـــوچـــىدا قـــارالر 

ئېگىز دۆۋىلـىنـىپ كهتـكهچـكه، 

مېڭىش بهك تهس ئىكهن.  

     ئۇنـــىڭ پۇتـــلىرى قـــارغـــا 

پېتىپ، غـــىچ - غـــىچ - غـــىچ 

قـىلـغان ئـاۋاز چـىقـىپتۇ. ئۇ پۇت 

بـارمـاقـلىرىنـى سـىرتـقا قـارىتـىپ 

مېڭىپتۇ، يهنه ئىچىگه قارىتىپمۇ مېڭىپتۇ. 
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ئـانـدىن ئۇ پۇتـلىرىنـى ئـاسـتا سۆرهپ، قـارنـىڭ ئۈسـتىگه ئـىكـكى 

ئۇزۇن سىزىق سىزىپتۇ.  

ئۇ بـــىر نهرســـىنـــىڭ قـــاردىن 

بۆرتۈپ چــــىقــــىپ، يېپيېڭى ئــــىز 

چـىقـارغـانـلىقـىنـى بـايـقاپتۇ. ئۇ بـىر 

تــايــاقــكهن، دهرهخ شــاخــلىرىدىن 

قـــارنـــى ئۇرۇپ چۈشۈرۈشـــكه تـــازا 

ماس كېلىدىغان بىر تاياق! 

قـار پـىتـىرنـىڭ بېشىغـا چۈشۈپتۇ: 

پاق! 

ئۇ كۆڭلىده: 

— ئــاۋۇ چــوڭ بــالــىالر بــىلهن بــىلــله قــار تــوپــى ئېتىشــىپ 
ئوينىسام، چوقۇم بهك پهيزى بوالتتى،— دهپ ئويالپتۇ.  

بـىراق ئۇ ئۆزىنـىڭ تېخى ئۇالرچـىلـىك چـوڭ بـولـمىغـىنـىنـى 

بىلىدىكهن، كېيىنچه ئوينىسۇن. 

شۇنــىڭ بــىلهن ئۇ كۈلۈمســىرهپ تۇرغــان بــىر قــار بــوۋايــنى 

يـاسـاپتۇ. تـاغـقا يـامـاشـقان قـىيـاپهتـكه كـىرىۋېلىپ، بـىر ئېگىز قـار 

دۆۋىســىنــى تــاغ قــىلــىپ يــامــىشــىپتۇ. يهنه ســىيــرىلــىپ چۈشۈپ 

ئويناپتۇ. 
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ئۇ قـاردىن بـىر ئـوچۇم، يهنه بـىر ئـوچۇم، ئۇنـىڭدىن كېيىن يهنه 

بـىر ئـوچۇم ئـاپتۇ. بۇ قـارالرنـى پـومـالپ، دۈپـدۈگـىلهك، چـىڭڭىده 

بـىر قـار تـوپـى يـاسـاپتۇ ۋه ئهتـىسـى ئـويـناش ئۈچۈن يـانچۇقـىغـا 

سېلىۋاپتۇ. ئاندىن ئىسسىق ئۆيىگه كىرىپ كېتىپتۇ. 
ئـاپـىسـى ئۇنـىڭ ھۆل پـايـپاقـلىرىنـى يېشىۋاتـقانـدا، ئۇ ئـاپـىسـىغـا 

بۈگۈنـكى تهۋهككۈلـچىلـىكـلىرىنـى دهپ بېرىپتۇ. ئـويـالپتۇ، ئـويـالپتۇ، 

ئۇالرنى ئويلىغاچ ئهسلهپتۇ. 

ئۇخـالشـتىن بۇرۇن يـانچۇقـىغـا قـاراپ بېقىپـتىكهن، يـانچۇقـى 

قۇپقۇرۇق تۇرغۇدهك! قـار تـوپـى يـوقـاپ كېتىپتۇ، ئۇنـىڭ بهك يېرىم 

بوپتۇ. 
ئۇ ئۇخـــــالۋېـتـىپ، قۇيـــــاشـــــنـىڭ ھهمـــــمه قـــــارالرنـــــى 

ئېرىتىىۋهتكهنلىكىنى چۈشهپتۇ.  

بـىراق ئـويـغىنـىپ قـارىسـا چۈشـى غـايـىب بـوپتۇ، قـارالر جـايـىدا 

تۇرۇپتۇ، يهنه تېخى يېڭى قارمۇ يېغىۋېتىپتۇ.  

نـاشـتىدىن كېيىن ئۇ قـوشـنا ئۆيـدىكـى 

دوســتىنــى چــاقــىرىپتۇ. ئــىكــكىيــلهن 

بـىلـله سـىرتـقا چـىقـىپ، قېلىن قـارنـىڭ 

ئىچىگه قاراپ مېڭىپتۇ.  

ماقال: ئويۇننىڭ ئېزى ياخشى. 
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بۇ جۈمـلىلهرده نېمه بـوپتۇ؟ قـايسـىلـىرىدىكـى ئـادهمـلهر 

ياكى نهرسىلهر راستىنال كېتىپتۇ؟ 

ئهتراپ قار بىلهن قاپلىنىپ كېتىپتۇ. (    ) 1)

قىش كېتىپتۇ، باھار كهپتۇ. (    ) 

كوچىدا قارالر ئېگىز دۆۋىلىنىپ كېتىپتۇ. (    ) 2)

كوچىدىكى ئادهملهر ئۆيىگه كېتىپتۇ. (    ) 

ئۇ ئىسسىق ئۆيىگه كىرىپ كېتىپتۇ. (    ) 3)

ئۇ مومىسىنىڭ ئۆيىگه كېتىپتۇ. (    ) 

قار توپى يوقاپ كېتىپتۇ. (    ) 4)

قار توپى يىراقالرغا كېتىپ قاپتۇ. (    ) 

ئاپام ئويغىنىپ كېتىپتۇ. (    ) 5)

ئاپام مېھماندارچىلىققا كېتىپتۇ. (    ) 
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12- ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه

تېكىســــتنى يهنه بــــىر قېتىم ئــــوقۇپ، يېڭى 
سۆزلهرنــــى ئهســــلهپ بېقىڭ. ئــــانــــدىن 1 - 
بهتـتىكـى بـوش ئـورۇنـالرغـا مـاس كېلىدىغـان 

سۆزلهرنى تولدۇرۇڭ.

سهيشهنبه
قـار يـاغـقان كۈنـى پـىتـىر قـىلـغان ئـىشـالرنـى 
ئهسـلىيهلهمسـىز؟ قـار يـاغـقانـدا سـىز نېمىلهرنـى 

قىلسىز؟ 2 - بهتكه يېزىپ بېقىڭ.

چارشهنبه
3 - بهتــته يهنه پــىتــىرنــىڭ ھېكايــىســىدىن 

چىققان سوئالالر بار، جاۋاب بېرهلهمسىز؟

پهيشهنبه
ھاۋارايـــىغـــا مۇنـــاســـىۋهتـــلىك سۆزلهرنـــى 
ئۆگـىنـىۋېلىپ، ئۆزىڭىز بـىر پـارچه «ھاۋارايـىدىن 

ئالدىن مهلۇمات» يېزىپ بېقىڭ. (4 - بهتته)

جۈمه

ئــاســمانــدىن نېمىشــقا قــار ۋه يــامغۇرالرنــىڭ 
يــاغــىدىغــىنــىنــى بــىلهمســىز؟ 5 - بهتــتىكــى 
چۈشهنــدۈرۈشــنى ئــوقۇپ، ئــانــدىن ســوئــالــغا 

جاۋاب بېرىڭ.

شهنبه
6 - بهتـــتىكـــى شېئىرنـــى ئـــىزالپ يـــازغـــاچ 

يادلىۋېلىڭ.

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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1. بوش ئورۇنالرغا ماس سۆزلهرنى تولدۇرۇڭ. 
تاياق  ئوچۇم   بۆرتۈپ چىقىش   ناشتا   تهۋهككۈلچىلىك   غايىب بولۇش    قىياپهتكه كىرىۋېلىش 

سهھهرده تهييارالنغان يېمهكلىكلهر: _________ 1)

مهن ئهتىگهنده _____ قىلىپ ئۆيدىن چىقتىم. 

كۆتۈرۈلۈپ چىقىش: ____________ 2)

بوۋامنىڭ سۆڭهكلىرى ____________. 

دهرهخ شېخىدىن كېسىلگهن كالتهك: _________ 3)

ئهخمهت گهپ ئاڭلىماي ئاپىسىدىن _________ يېدى. 

باشقىچه بولۇۋېلىش: ___________ 4)

زۆھره كىتاب ئوقۇۋاتاتتى، ئاپىسىنىڭ كىرىۋاتقىنىنى سېزىپ 

ئۇخلىغان ______________________. 

ئىككى ئالىقاننى بىرلهشتۈرۈپ بارماقالرنى ئۈستىگه قارىتىپ 5)

سهل يىغقاندا چىققان بوشلۇق: __________ 

ھهدهم بۇالقتىن بىر  _______ سۇ ئېلىپ ئىچتى. 

كۆپ ئويلىمايال ئىش قىلىش:  ___________ 6)

___________ بىلهن سىناپ كۆرگىن. 
يوقاپ كېتىش:  __________ 7)

ئۇ بىردهمدىال كۆز ئالدىمىزدىن  ___________. 
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2. قـار يـاغـقان كۈنـى پـىتـىر نېمىلهرنـى قـىلـدى؟ قـار 
ياغقاندا سىز نېمىلهرنى قىلىسىز؟ 

              

�

 پىتىرنىڭ 

 قىلغانلىرى
مېنىڭ  

قىلىدىغانلىرىم
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3. تۆۋهندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ بېقىڭ. 

پىتىر كېچىچه قار ياغقانلىقىنى قانداق بىلىۋالدى؟ 1)

ئۇ نېمىشقا چوڭ بالىالر بىلهن ئوينىسا بولمايدۇ؟ 2)

پىتىر يانچۇقىغا سېلىۋالغان قار توپى نېمىشقا ئېرىپ كهتتى؟ 3)

پـىتـىر چۈشـىده نېمىنـى كۆردى؟ سـىزچه چۈشـلىرىمـىز بـىزگه بـىر 4)

نهرسىلهردىن بېشارهت بېرهمدۇ؟ 

پىتىر دوستى بىلهن نېمه ئوينىماقچى؟ پهرهز قىلىپ بېقىڭه. 5)
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  4. ھاۋارايىغا مۇناسىۋهتلىك سۆزلهرنى ئۆگىنىۋېلىڭ. 

        ھاۋا ئوچۇق                                   يامغۇرلۇق 
 

      ئازراق بۇلۇتلۇق                                   قار  

 

                قىسمهن بۇلۇتلۇق                          يامغۇر ئارىالش قار   

 

       

             بۇلۇتلۇق                                     تۇمانلىق 

 

                      شاماللىق                            گۈلدۈرمامىلىق يامغۇر 
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Needles Column Plate

Column capped
with plates Dendrite Star

What  is  Snow?What  is  Snow?

    When water heats up, it turns into a 
vapor and rises in the sky, forming 
clouds. The water that forms these 
clouds can create tiny bits of ice. The 
heavier the ice is, the more likely it is to 
fall back to the ground. The ice melts 
into raindrops if it falls through warm 
air, but if the weather is cold enough, a 
snowstorm is born.
    Ice crystals form on small particles 
of dust and the crystals melt together to 

weather science

form snowflakes. There are six different 
types of snowflakes, all of which have six 
sides. These different shapes form depend-
ing on how much water there is in them, 
as well as how cold it is. That's why when 
it's really chilly during a snowstorm, the 
flakes are tiny, but when the weather is a 
little warmer, the flakes are much larger.
 
    Now that you've learned all about 
snow,  answer the question below.

Why does it snow more during winter? 
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؟همېن نهگېد راق
ىملىئ ىياراۋاھ

رىدنىلىس

هچخاش زۇتلۇي

 اغــنامــساــئ پىــنىلــياــئ اــغراــپ ۇس ناــغىــسسىــئ     
 ۇب .ۇدىـــلىـــق ادـــيهپ ىـــنرالـــتۇلۇب هۋ ۇدـــيهلرۆئ
 هچراـپ - هچراـپ هنهي ۇس ناغـلىـق ادـيهپ ىـنرالـتۇلۇب
 هچـناـق رالزۇم .ۇدـيالالىـق ادـيهپ ۇمىـنرالزۇم كىـچىـك
 هگرهي نىدــنامــساــئ ناــساــئ هچــنۇش ،اســلوــب رىغېئ

 پىرېئ رالزۇم ۇب اتـتىـقاۋ قىـسسىـئ اۋاھ .ۇدـيهلهشۈچ
 هدىـجىرهد كىـلرهتېي اۋاھ .ۇدىـشۈچ پۇلوـب رۇغماـي

.ۇدىرىگزۆئ اغراق نىدنائ ،ادناغلوب قۇغوس
 ڭىـنرالـنازوـت كىـچىـك ىرىلـلاتـسىرىـك راـق         
 هلـلىـب رالـلاتـسىرىـك ۇب هۋ ۇدىـلوـب ادـيهپ هدىتـسۈئ
.ۇدىلىق اديهپ ىنىرىلنۇقچۇئ راق پىرېئ

 

 ىرۈت قىلـقرهپ لاـت هتـلاـئ ڭىـنىرىلـنۇقچۇئ راـق     
 .ۇدىـلوـب كىلـپهرهت هتـلاـئ ىـسىمـمهھ ڭىـنرالۇئ ،راـب
 هدىـــچىـــئ ڭىـــنرهلـــلىـــكهش رهلـــقرهپ ىـــكىدرالۇئ
 كىـلىچـناـق ڭىـناۋاھ هۋ ىـقىـلراـب ۇس كىـلىچـناـق
 اڭۇش .كىلـــتهۋىـــساـــنۇم نهلىـــب ىـــقۇلقۇغوـــس
 پۇلوـب قۇغوـس قىتـتاـق كهب پىغېي راـق قىلـناـغرىۋىـش
 زاـئرىـب اۋاھ .ۇدىـلوـب كىـچىـك رالـنۇقچۇئ ،هدـنهكـتهك
.ۇدىيىڭوچ ىلېخ رالنۇقچۇئ ،ادناغىللىئ

 ىدـمهئ ،زىڭىدـلاۋىـلىـب ىـنىـكىـلىمېن ڭىـنراـق   
.ڭىقېب پىرېب باۋاج اغلائوس ىكىدنهۋۆت

؟ۇدىغاي راق پۆك اتشىق اقشىمېن

هسخهت

رىدنىلىس ناغلاۋىيىك هسخهت

ىرىللىكهش لىخرهھ ڭىنراق
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6. تۆۋهنـدىكـى شېئىرنـى ئـىزالپ يـازغـاچ يـادلـىۋېلىشـقا 
تىرىشىڭ. 

قارلىق تاشالش 

قاردا قارلىق تاشلىدۇق، 

يامغۇردا ياغلىق تاشلىدۇق. 

يېڭى قارنىڭ خۇشلۇقىدا، 

سىزگه قارلىق تاشلىدۇق. 

شۇ كۆڭۈللهر تىنچلىقىدىن، 

قار ئويۇنىنى باشلىدۇق. 

قوينى توققۇز ، غازنى ئوتتۇز، 

ھهممىنى تهڭ راسلىدۇق. 

                   

تاپقىنى گۈل كهلتۈرهر، 

تاپمىغىنى بىر باش پىياز. 

تاپقىنى قوي ئۆلتۈرهر، 

تاپمىغىنى چۈجه - خوراز. 
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