
    
     14- دهرس 

                چوغ سورىغان باال  
                    ئاپتورى: پهرھات ئىلياس 

قاق سهھهرده 

الخشىگىرنى كۆتۈرگهنچه بىر باال، 

چوغ سوراپ كهلدى ئۇپۇقتىن. 

كۈللىرىنى چۇخچىالپ 

ئېلىپ بهردى قۇياشنى. 

چوغ ئۈستىگه تۆكتى ئانىسى 

دهرياالرنى، 

چوققىالرنى، 

ئېدىرالرنى… 

پارچىالپ. 
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قىزىدى تونۇر، 

ياقتى بۇلۇتالرنى، 

پىشتى قىزىرىپ راسا ئوخشاپ… 

چوغ كۆمۈشنى بىلمهمدىكىن ئانىسى؟ 

بۈگۈن يهنه قاق سهھهرده 

چوغ سورىغىلى كهپتۇ شۇ باال. 

قولتۇقىدا الخشىگىرى، 

      مۇزلىغان قوللىرىنى ھورداپ قويۇپ 

 ئىشىكىنى چېكهر ئۇپۇقنىڭ. 

كۆزلىرىنى ئاچالماس ئۇپۇق، 

ئهگىپ - ئهگىپ كهتمهيدۇ باال. 

1991- يىلى 28 - يانۋار 

ماقال: بىر قولۇڭغا ئوت ئېلىپ يۈر، بىر قولۇڭغا سۇ. 
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تۆۋهنـدىكـى سۆزلهرنـىڭ مهنـىسـىنـى ئۆگـىنـىۋېلىپ، 

جۈمله ئىچىده ئىشلىتىپ باقايلى. 

ئۇ ھهركۈنى ____________ ده مهكتهپته ماڭىدۇ. 1)

كۈن پاتقاندا كۈن پېتىشتىكى _________ قىزىرىدۇ. 2)

بۇرۇنــقى ۋاقــىتــالردا، كهچــته كۈلــگه ____________ 3)

كۆمۈپ قــويــمىســىڭىز، ئهتــىگهنــده چــاي قــايــنىتــىدىغــان ئــوت 

بولماي قاالتتى. 

مهن كۆسهي بىلهن تونۇردىكى ئوتنى __________. 4)

تــاغ ____________ يېقىن كۆرۈنــگهن بــىلهن، ئۇنــىڭغا 5)

چىقىش ئاسان ئهمهس.  

ئۇ ئهينهكنى ئېغىزى بىلهن ___________ سۈرتتى. 6)

_______ تاغدىن پهسرهك، تهكشىلىكتىن ئېگىز بولىدۇ. 7)

يېقىنـــدىن بۇيـــان بـــىر كـــىشـــى بـــىزنـــىڭ مهھهلـــلىده 8)

____________ يۈرىدۇ. 

ئاپام ____________ بىلهن كۆمۈرنى ئوچاققا سالدى. 9)
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چوغالخشىگىرقاق سهھهر

چوققاچۇخچىالشئۇپۇق

ئهگىشھورداشئېدىر



14 - ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1 - بهتــتىكــى ئــاســتى ســىزىلــغان يهرلهرنــى 

تېپىپ، جۈمله تۈزۈپ بېقىڭ.

سهيشهنبه
2 - بهتـته دهرسـته ئۆگهنـگهن شېئىرىمـىزدىكـى 
ئـىشـالر بهك قـااليـمىقـان بـولۇپ كېتىپتۇ، نـومۇر 

قويۇپ، رهتلهپ چىقىڭ.

چارشهنبه
ئــوتــنىڭ قــانــداق پــايــدىلــىرى ۋه قــانــداق 
زىيــانــلىرى بــارلــىقــىنــى بــىلهمســىز؟ ئۆزىڭىز 

ئويالپ، 3 - بهتكه يېزىپ قويۇڭ.

پهيشهنبه

4 - بهتـته بـىز ئـىسسـىنـىشـقا ئـىشـلىتـىدىغـان 
نهرســىلهر بــار، ئۇالرنــى تــونۇيــالــىدىڭىزمۇ؟ 
ئۆيـدىكـىلهرنـىڭ يـاردىمـىده ئـىسـملىرىنـى ئـاسـتىغـا 
يېزىڭ. بۇ سۆزلهردىن تــالــالپ 5 - بهتــتىكــى 

بوش ئورۇنالرنىمۇ تولدۇرۇڭ.

جۈمه
6- بهتــــكه دهرســــته ئۆگهنــــگهن شېئىرنــــى 
ھېكايـــىگه ئـــايـــالنـــدۇرۇپ يېزىڭ، ئـــانـــدىن 

ئۆيدىكىلهرگه سۆزلهپ بېرىڭ

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. ئــاســتى ســىزىلــغان سۆز ۋه بــىرىكــمىلهرگه 
ئوخشىتىپ جۈمله تۈزۈپ بېقىڭ. 

ئۇ الخشىگىرنى كۆتۈرگىنىچه، چوغ سوراپ كهلدى. 1)

 نان راسا قىزىرىپ پىشىپ كهتتى. 2)

ئانىسى چوغ كۆمۈشنى بىلمهمدىكىن؟ 3)

ئهركـىن مۇزلـىغـان قـولـلىرىنـى ھورداپ قـويۇپ، سـاقـالپ 4)

تۇردى. 

مهن دوسـتۇمـنىڭ ئۆيـىنـىڭ ئـالـدىدىن ئهگـىپ - ئهگـىپ 5)

كېتهلمىدىم. 

ئۇپۇق كۆزلىرىنى ئاچالماي قاپتۇ. 6)
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2. شېئىردىكـى ئـىشـالرنـى رهت تهرتـىپـى بـويـىچه 
تىزىپ بېقىڭ. 

�

ئۇپۇق كۆزلىرىنى ئاچالمىدى.

ئانىسى تونۇرغا بۇلۇتالرنى ياقتى.

باال ئهتىسى يهنه ئۇپۇقنىڭ يېنىغا باردى. 

ئۇپۇق ئۇنىڭغا قۇياشنى بهردى.

باال ئۇپۇقتىن چوغ سورىغىلى باردى.

ئــانــىســى چــوغــنىڭ ئۈســتىگه دهريــا، چــوقــقا، 

ئېدىرالرنى پارچىالپ تۆكتى.

تونۇر قىزىدى. 

بۇلۇتالر پىشىپ چىقتى.
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3. ئـوت ھايـاتـىمـىزدا بهك مۇھىم نهرسه، بۇرۇنـقى 
كــىشــىلهر تــاشــالرنــى بــىر - بــىرىگه سۈركهپ ئــوت 

چـىقـارغـانـىكهن. كېيىن سهرهڭگىنـىڭ تېلىنـى قېپىغـا 

سۈركهپ ئـوت يـانـدۇرىدىغـان بـولـدى، ھازىر چـاقـماقـالر 

بـار. ئـوچـاقـلىرىمـىز گـاز ئـارقـىلـىق ئـاپـتومـاتـىك يـانـىدۇ. 

سـىز ئـوتـنىڭ قـانـداق پـايـدىلـىق ۋه زىيـانـلىق تهرهپـلىرى 

بـارلـىقـىنـى بـىلهمسـىز؟ تۆۋهنـدىكـى كـاتهكـچىلهرگه 

ئايرىم - ئايرىم يېزىپ بېقىڭ.  

1. .-,+#* ()'&%$#"ى:
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4. بېرىلــــگهن سۆزلهرگه قــــاراپ تۆۋهنــــدىكــــى 
نهرســىلهرنــىڭ ئــىســمىنــى تېپىپ چــىقــىڭ ۋه ئــارقــا 

بهتتىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭ. 
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ھاۋا تهڭشىگۈچپارتام مهشمهشگۈلخان
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تـــــام مهش، گۈلـــــخـان، ھـاۋا تهڭـشـىگۈچ،  مهش، 

پارالرنىڭ ھهممىسى بىلهن ئىسسىنغىلى  بولىدۇ. 

__________ ۋه __________ بــىلهن يهنه 1)
تـامـاق ئهتـكىلـى بـولـىدۇ. ئهمـما ئـىس چـىقـىپ كهتـسه 

بهك خهتهرلــىك، ئــادهمــلهرگه ئــىس ئۆتۈپ ئۆلۈپ 

قېلىشى مۇمكىن. 

__________ كه ئوتۇن قااليمىز. 2)
ئــوتۇنــنى جــىق ئــىشــلهتــسهك، دهرهخــلهر ئــازالپ 

كېتىدۇ. 

گـاز يـاكـى تـوك تـوخـتاپ قـالـسا، __________ 3)

بىلهن __________ ئىشلىمهيدۇ. 

__________ نـى دالـىدا يـاقـىمـىز، ئۇنـىڭ بـىلهن 4)
يــىرتقۇچ ھايۋانــالرنــى قــورقۇتــااليــمىز ھهم كــاۋاپ 

پــىشۇرۇپ يېيهلهيــمىز. بــىراق دىقــقهت قــىلــمىســاق، 

ئورمانغا ئوت كېتىشىمۇ مۇمكىن. 
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5. دهرسـته ئۆگهنـگهن شېئىرنـى ھېكايه شهكـلىگه 
ئايالندۇرۇپ يېزىپ بېقىڭ.  
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6. تۆۋهنـدىكـى پـارچـىنـى ئـىزالپ يېزىڭ ۋه ئـوبـدان 
ئوقۇپ چۈشىنىۋېلىڭ. 

'$غ %$راش 
بۇنـىڭدىن خېلى بۇرۇنـقى يـىلـالردا، ئۆيـلهرده تـوك يـاكـى گـاز 

بـىلهن ئـىشـلهيـدىغـان پـار ۋه ئـوچـاقـالر يـوق ئـىدى. كـىشـىلهر كۆمۈر 

ياكى ئوتۇنالرنى مهشكه قاالپ، ئىسسىناتتى، تاماق ئېتهتتى. 

كۆمۈر ۋه ئــوتۇن كۆيۈپ ئــىســى تۈگــىگهنــده، قېلىپ قــالــغان 

قـىسـمىنـى چـوغ دهيـمىز. ئۇ چـاغـالردا كـىشـىلهر ھهركۈنـى كهچـته 

بـىر پـارچه چـوغـنى كۈلـنىڭ ئـارىسـىغـا مۆكتۈرۈپ كۆمۈپ قـويـاتـتى. 

ئـانـدىن ئهتـىسـى ئهتـىگهنـده شۇ چـوغ بـىلهن ئـوت تۇتـاشـتۇراتـتى. 

ئهگهر چــوغ كۆمۈشــنى ئۇنتۇپ قــالــسا، ئــوت تۇتــاشــتۇرىدىغــان 

سهرهڭگه، چــاقــماقــلىرى بــولــمىغــاچــقا، قــوشــنىلــىرىدىن چــوغ 

سوراشقا مهجبۇر بوالتتى.  

ھازىر ھهمــمه ئــىش ئــاســان بــولۇپ كهتــتى. لېكىن ئــويــالپ 

بېقىڭالرچۇ، تـوك يـاكـى گـاز كېتىپ قـالـسا، قـوشـنىالردىن سـوراپ 

تۇراالمدۇق؟ 

ئهجـدادالر دهيـدۇ: يـىراقـتىكـى تۇغـقانـدىن يېقىنـدىكـى 

قوشنا ئهال.
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