
13 - دهرس تىنچلىقمۇ؟ 
ئاپتورى: كىم يېشى (كورىيه) 

تهرجىمىده: ناۋال 

قۇياش كېپىنهككه ساالم بېرىپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، كېپىنهك؟ 
كېپىنهك لهپ - لهپ - لهپ قــىلــىپ 

ئۇچۇپ، يىراقالرغا كېتىپتۇ. 

    كېپىنهك ھهسهل ھهرىسىگه ساالم بېرىپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، ھهسهل ھهرىسى؟   
      ھهسهل ھهرىســى غــوڭ - غــوڭ - غــوڭ 

قىلىپ ئۇچۇپ، يىراقالرغا كېتىپتۇ. 

ھهسهل ھهرىسى توشقانغا ساالم بېرىپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، توشقان؟ 
تـوشـقان سهكـرهپ - سهكـرهپ - سهكـرهپ ئـوتـالقـتىن كېسىپ 

ئۆتۈپتۇ. 
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توشقان پاقىغا ساالم بېرىپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، پاقا؟ 
پـــاقـــا كۆلـــچهكـــته كۇر- كۇر- كۇر قـــىلـــىپ 

كۇرۇلداپتۇ. 

 

پاقا ئۆردهككه ساالم بېرىپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، ئۆردهك؟ 
ئۆردهك دېھقانــچىلــىق مهيــدانــىغــا بېرىپ، 

ۋاق - ۋاق - ۋاق قىلىپ ۋاقىلداپتۇ. 

   ئۆردهك مېكىيانغا ساالم بېرىپتۇ: 

      — تىنچلىقمۇ، مېكىيان؟ 

       مېكىيــــان  قــــى - قــــى - قــــىق قــــىلــــىپ 
قاقاقلىغىنىچه، يىراققا كېتىپتۇ. 

 مېكىيان قوزىچاققا ساالم بېرىپتۇ:  

  — تىنچلىقمۇ، قوزىچاق؟ 
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قـوزىچـاق مه - مه - مه قـىلـىپ مهرىگـىنـىچه، كـالـىنـىڭ يېنىغـا 
يۈگۈرۈپتۇ. 

  قوزىچاق كالىغا ساالم بېرىپتۇ:  

   — تىنچلىقمۇ، كاال؟ 

     بىراق بۇ كاال ئۇخالپ قالغانىكهن. 

    — تىنچلىقمۇ؟ تىنچلىقمۇ؟ تىنچلىقمۇ؟ 

كاال ئۇيقۇدىن ئويغىناي دېمهپتۇ. 

قوزىچاق باشقىالرنى چاقىرىپ كهپتۇ. 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىلله توۋالپتۇ: 

— تىنچلىقمۇ، كاال؟ تىنچلىقمۇ؟ 

— مهن ئويغاندىم، مۆ،— دهپتۇ كاال. 

ماقال: ئات كىشنهشكىچه، ئادهم سۆزلهشكىچه. 
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تۆۋهنـدىكـى نهرسـىلهرنـىڭ ئـىسـمىنـى يېزىڭ. ئـانـدىن 1.
تېكىستته ئىسمى چىققانالرنى بوياڭ. 
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13- ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1 - بهتـــتىكـــى ئـــايگۈلـــگه يـــاردهم بېرىپ، 
ھامــمىســىغــا قــانــداق جــاۋابــالرنــى بېرىشــنى 

ئۆگىتىپ قويۇڭ.

سهيشهنبه
قۇشـالر سـايـرايـدۇ، غـازالر غـاقـىلـدايـدۇ، 2 - 
بهتـتىكـى بـاشـقا قۇشـالر ۋه ھايۋانـالرچۇ؟ يېزىپ 

بېقىڭ.

چارشهنبه
3 - بهتـتىكـى ھهربـىر بـوش ئـورۇنـغا بېرىلـگهن 
ئـىكـكى سۆز بـار، سـىزنـىڭچه قـايسـىسـى تـوغـرا؟ 

تالالپ تولدۇرۇپ بېقىڭه.

پهيشهنبه

ھاشــاراتــالرنــىڭ بهزىلــىرى ئــىنــسانــالرغــا 
پـايـدىلـىق، بهزىلـىرى زىيـانـلىق. رهسـىمـلهرگه 
قـاراپ ھاشـاراتـالرنـى تـونۇپ بېقىڭ ۋه بېرىلـگهن 
بـىرىكـمىلهرنـى ئۇالرنـىڭ ئـىسـمى بـىلهن بـىلـله 

يېزىڭ. (4 - بهتته)

جۈمه
كېپىنهكـلهر قـانـداق چـوڭ بـولـىدۇ؟ 5 - 6 - 
بهتـلهردىكـى چۈشهنـدۈرۈشـلهرنـى ئـوقۇپ، تهلهپ 

بويىچه كېسىپ چاپالڭ.

7 - بهتتىكى تېكىستنى ئىزالپ يازغاچ ئوقۇڭ.شهنبه

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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1. ئـايگۈل يـولـدا ھامـمىسـىغـا ئۇچـراپ قـاپتۇ. ھامـمىسـى 
ئۇنــىڭغا بهزى سۆزلهرنــى دېگهنــده، ئۇ قــانــداق جــاۋاب 

قايتۇرۇشنى بىلهلمهپتۇ. سىز ئايگۈلگه ياردهم قىلىڭ. 

— ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، قىزىم. 

 .………………………………………………………………………… —

— ئۆيدىكىلهر تىنچلىقتۇ؟ 

 .………………………………………………………………………… —

— ئۆيگه كىرىپ چاي - پاي ئىچىپ كېتىڭ. 

 .………………………………………………………………………… —

— نهۋره سىڭلىڭىز ئاغرىپ قالدى، ئۆيده ئارام ئېلىۋاتىدۇ. 

 .………………………………………………………………………… —

— بولىدۇ، ئاپىڭىزغا ساالم ئېيتىڭ. 

 .………………………………………………………………………… —

— ۋوي كهچۈرۈڭ، قىزىم، قولۇم تېگىپ كهتتى. 

 .………………………………………………………………………… —

— ماقۇل ئهمىسه، بىرهر كۈنى كېلىڭالر. 

 .………………………………………………………………………… —
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2. غازالر غاقىلدايدۇ، تۆۋهندىكىلهر نېمه قىلىدۇ؟ 

 

�

بۆره

ئېشهك

مۈشۈك
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3. بــوشــلۇقــالرغــا تــىرنــاق ئــىچــىدىكــى سۆزلهردىن 
مۇۋاپىقلىرىنى تولدۇرۇڭ، بهزى سۆزلهر ئېشىپ قالىدۇ.  

1) مهن ئـاكـامـغا سـاالم___________، ئـاكـام سـالـىمـىمـنى 
ئىلىك ________. [ياپتىم، بهردىم] [ئالدى، ياپتى] 

2) مۇئهلـــــلـىمـــــگه ئۇچۇر _________، لېـكـىن مۇئهلـــــلـىم 
_________. [ئاتتىم، قىلدىم] [قايتۇرمىدى، جاۋابلىمىدى] 

3) مهكـتهپـكه __________، بۈگۈن _________ يـوقـكهن. 
[كهتتىم، باردىم] [مهكتهپ، دهرس] 

4) ئــــاپــــتوبۇســــقا _________،  ئــــادهم بهك جــــىقــــكهن، 
___________. [مىندىم، چىقتىم] [ئۆره تۇردۇم، ئاياغتا قالدىم] 

5) ئۆيـــگه كهچ ___________، كـــوچـــىالر _________ 
بولۇپ كهتتى. [قايتتۇق، كهتتۇق] [قاپقارا، قاراڭغۇ] 

6) مۇئهلـــلىم ئۇنـــى تهنـــقىد ___________، مهن ئۇنـــىڭغا 
تهسهللىي _________. [ئهتتى، قىلدى] [بهردىم، ئهتتىم] 

7) كـىتـابـىمـنىڭ بـىرىنـچى _________ يـىرتـىلـىپ كېتىپتۇ، بهك 
_________. [بېتى، سهھىپىسى] [ئۈزۈلدۈم، قايغۇردۇم] 

8) ئهزان _________، نــــامــــاز _________. [چــــىقــــتى، 
ئوقۇلدى] [قىلدىم، ئوقۇدۇم] 
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4. تۆۋهنـدىكـى ھاشـاراتـالرغـا قـايسـى بـىرىكـمىلهر 
مــاس كېلىدۇ؟ بۇ ھاشــاراتــالرنــىڭ ئــىســمىنــى مــاس 

كېلىدىغانالر بىلهن يېزىپ، ئۇالرنى بوياپ قويۇڭ. 
 ھهسهل ئىشلهيدۇ.    ھهممىنى يهيدۇ.    زىرائهتلهرگه زىيان سالىدۇ.     قان شورايدۇ.          

 ئوزۇق يىغىدۇ.       زىيانلىق ھاشاراتالرنى يهيدۇ.       گۈل شىرنىسى سۈمۈرىدۇ.  
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THis is your bleed line.

More worksheets at www.education.com/worksheetsCopyright © 2010-2011 by Education.com2012-2013

Insects are invertebrates. This means that their skeletons are on the outside 
of the body, instead of inside. It is called an exoskeleton. An insect’s body is
divided into three sections: the head, the thorax and the abdomen. They have 
two antennae and six legs and they hatch from eggs. Some insects go through 
three stages of a life cycle, and some go through four stages. 

Cut out the pictures on 
page 2 and paste them 
in the correct order in 
the life cycle.

Life Cycle  of a Butterfly

1.

2.

3.

4.

The butterfly goes through four stages of a life cycle.   

© 2007 - 2019 Education.com
Find worksheets, games, lessons & more at education.com/resources

ىتاياھڭىنكهنىپېك

 ىـنۇب ،ادىـترىـس ڭىـنىـنىدهب ىـنىـخىتـسۇئ ڭىـنرالۇئ ىـنهي ،ۇدىـلوـب زىـسىقـترۇموـئ رالـتاراـشاھ      
 كهرـكۆك ،ىشېب :ۇدىـنۈلۆب اغـمىـسىـق چۈئ ىـنىدهب ڭىنـتاراـشاھ رىـب .زىمـيهد كهڭۆس ىقـشاـت
 ،ۇدىـقىـچ نىدـمۇخۇت رالۇئ .راـب ىـتۇپ هتـلاـئ ،ىـساننېتناـئ ىكـكىـئ ڭىـنرالۇئ .ىـقىـسروـق هۋ ىمـسىـق
.ۇدىلوب چۇقساب تۆت هدىكڭىنىرىلىزهب ،اسلوب چۇقساب چۈئ ادىتاياھ ڭىنرالتاراشاھ ىزهب

.ۇدىتۆئ پىسېب ىنچۇقساب تۆت ادىنايرهج شۇلوب ڭوچ كهنىپېك     

  

؟ۇدىلوب ڭوچ قادناق كهنىپېك
 .ڭاراق هكتهب ىكىدىنيهك
 ارغوت ،پىسېك ىنرهلمىسهر
.ڭالپاچ هچىيوب ىپىترهت
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This is your bleed line.

More worksheets at www.education.com/worksheetsCopyright © 2010-2011 by Education.com2012-2013

Life Cycle  of a Butterfly

Butterflies start life as tiny eggs laid on top of leaves. The butterfly lays 
them on leaves they like to eat. When the egg hatches, out comes the 
larva, or caterpillar. They eat and eat. As they grow, they shed their skin  
or exoskeleton. When the caterpillar has grown to its full size, it cocoons 
as a chrysalis. This is called the pupa stage. When the caterpillar is done   
forming inside the pupa, a butterfly will emerge. At first its wings are  
folded, but within hours they pump blood into them and are ready to fly.

© 2007 - 2019 Education.com
Find worksheets, games, lessons & more at education.com/resources

 ىـنرالـمۇخۇت رالىـپاـئ كهنىپېك ،ۇدىـنىلـشاـب نىد            كىـچىـك رىـب ىـتاـياھ ڭىـنرهلـكهنىپېك      
 .ۇدىغۇت هگىتسۈئ ڭىنقامرۇپوي ناغىديهي پۈرۆك ىشخاي رالۇئ
 رالۇئ .زىمـيهد                         ىـكاـي             ىنـقىلـناـج كىـچىـك ناقـقىـچ نىدـمۇخۇت       
 اكـنىـچىـل .ۇدـيالـشاـت ىـنىـكىڭۆس ىقـشاـت نهگېد اـياـب زىـب ىـكاـي ىـنىـقىرـساـق چاغـلوـب ڭوـچ ،ۇدـيهي قىـج
 نىدــناــئ .ۇدىــلوــب ىــلىــگزهم               ڭىــنۇئ ۇب ،ۇدــيهلــكهزوــغ ادــناغــلوــب پىــيىڭوــچ قۇلوــت
 ڭىنـكهنىپېك هتـپهلـسهد .ۇدىـلوـب ادـيهپ                رىـب ،پىـلىتېي اكـنىـچىـل ىـكىدىـچىـئ ڭىنـقاـچروـق
 اقـشۇچۇئ ،پۈرۈگۈي ناـق اـغىـتىـناـق الىدىـچىـئ تهئاـس هچـچهن رىـب ،ۇدىـلوـب هتـتهلاھ نهگـلۈگۈت ىـتىـناـق
 .ۇدىلوب راييهت

قاچروق

ىترۇق كهنىپېكاكنىچىل

مۇخۇت

كهنىپېك

ىتاياھڭىنكهنىپېك
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6. تۆۋهندىكى تېكىستنى ئىزالپ يازغاچ ئوقۇڭ. 

0*/.&"-", +*دە'&"%$#"! 

خهلـــقىمـــىز ئـــارىســـىدا ئۆزئـــارا كۆرۈشۈشـــنىڭ تۆۋهنـــدىكـــىدهك 

شهكىللىرى بار: 

بــىرىنــچى، ئــىكــكى قــولــالپ كۆرۈشۈش: بۇ ئۆزئــارا دوســتلۇق، 

سهمىمىيلىكنىڭ ئىپادىسى. 

 ئـىكـكىنـچى، قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشۈش: بۇ  غهربـچه كۆرۈشۈش 

ئۇسۇلى. 

 ئۈچـــىنـــچى، قۇچـــاقـــلىشـــىپ كۆرۈشۈش: ئۇرۇق - تۇغـــقانـــالر، 

يېقىنالر ئۇزۇن ۋاقىتتا بىر كۆرۈشكهنده، قۇچاقلىشىپ كۆرۈشىدۇ. 

تۆتـــــىنـــــچى، سۆيۈپ كۆرۈشۈش: ئۇرۇق - تۇغـــــقانـــــالر ئۇزاق 

كۆرۈشــمهي كېيىن ئۇچــراشــقانــدا، قۇچــاقــلىشــىپ كۆرۈشۈپ، بــىر -

بىرىنىڭ پېشانىسىگه ۋه ئىككى مهڭزىگه سۆيۈپ قويىدۇ. 

بهشـىنـچى، مهڭز يېقىشـىپ كۆرۈشۈش: يېقىن ئۆتـىدىغـان ئـايـالـالر 

بىر- بىرىنى يېنىك قۇچاقالپ، مهڭزىنى مهڭزىگه يېقىپ كۆرۈشىدۇ.  

ئـــالـــتىنـــچى، قـــولـــىنـــى تهگكۈزۈپ كۆرۈشۈش: ئـــانـــچه تـــونۇش 

بـولـمىغـان ئـايـالـالر قـولـىنـىڭ ئۇچـىنـى بـىر- بـىرىگه تهگكۈزۈپ، بېشىنـى 

سهل ئالدىغا ئېگىپ، ئامانلىق سورىشىدۇ.
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