
 

  

 دەرس -17              

 

 

 ئۇرۇقچا

 

 ئۇنى سېتىۋېلىپ، گىالس بازاردىن ئانىسى زۇنۇننىڭ

 بەرمەكچى كېيىن تاماقتىن بالىالرغا

 .قويدى سېلىپ تەخسىگە بولۇپ،

 تاقىلداپ، نەپسى زۇنۇننىڭ

 كېلىپ، يېنىغا ئۇنىڭ ھېلىغا - ھېلىدىن

 ئەتراپىنى تەخسە قوياتتى، قاراپ

 .كېتەلمەيتتى يىراققا پىرقىراپ

 

 كەتكەن چىقىپ تاالغا ئانىسىنىڭ زۇنۇن        

 گىالستىن بېرىپ يۈگۈرۈپ پايدىلىنىپ، پۇرسىتىدىن

 .كەتتى چىقىپ سىرتقا دە، - ئالدى بىرنى



 

  

 دانىسى بىر قارىسا، گىالسقا ئانىسى زۇنۇننىڭ ئالدىدا تاماق

 .بەردى سۆزلەپ دادىسىغا بالىالرنىڭ بۇنى كەم،

 :ئولتۇرۇپ ئۈستىدە تاماق دادىسى

 —يېدىڭالر؟ قايسىڭالر بىرىنى گىالسنىڭ بالىلىرىم، —

 .سورىدى دەپ

  .بېرىشتى جاۋاب دەپ «يېمىدۇق ھېچقايسىمىز» :بالىالر

 مەن» :ئۇمۇ كەتتى، قىزىرىپ ئۆپكىدەك زۇنۇن

 .بەردى جاۋاب دەپ «يېمىدىم

 :دادىسى كېيىن شۇنىڭدىن

 لېكىن مەيلى، بولساڭالر يېگەن —

 قوشۇپ ئۇرۇقىنى بىلمەي، يېيىشنى ئۇنى

 مانا مەن قالىدۇ، ئۆلۈپ ئادەم يەۋالغان

 .دېدى —قورقۇۋاتىمەن، شۇنىڭدىن

 :ئۆچۈپ رەڭگى زۇنۇننىڭ ئاڭلىغان گەپنى بۇ

 .دېدى —م،تاشلىۋەتتى ئۇرۇقىنى ئۇنىڭ مەن —



 

  

 كۈلۈشۈپ قاقاقالپ ھەممىسى ئۆيدىكىلەرنىڭ چاغدا بۇ

 .يىغلىۋەتتى ئېتىلىپ پاڭڭىدە ئۇيالغىنىدىن بولسا زۇنۇن كەتتى،

 

 .قاتتىق ئۆلۈمدىن ئىزا :ماقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 باقايلى، دەپ مەنىسىنى سۆزلەرنىڭ تۆۋەندىكى

 تۈزەلەمدۇق؟ جۈملە ئىشلىتىپ ئۇالرنى بىزمۇ
 

 تاقىلداش نەپسى (1

 

 پايدىلىنىش پۇرسەتتىن (2

 

 ئۆچۈش رەڭگى (3

 

 قىزىرىش ئۆپكىدەك (4

 

 كۈلۈش قاقاقالپ (5

 

 يىغالش پاڭڭىدە (6



 

  

 قالغان مەنىسى سۆزنىڭ بىر قۇردىدىكى ھەربىر .1

 ئوخشىمايدىغان تاپاالمسىز؟ ئۇنى ئوخشىمايدۇ، ئۈچىگە

 .قويۇڭ بوياپ چۆرىسىنى سۆزنىڭ
 

 قېلىش تويۇپ كېلىش سۇ ئېغىزىغا كېلىش يېگۈسى تاقىلداش نەپسى

 تۇرۇپ - تۇرۇپ بىردەم - بىردەم ھېلىغا - ھېلىدىن ئاندا - ساندا

 ئەگىش يىراقلىشىش پىرقىراش ئايلىنىش

 تاشقىرى تاال ساراي سىرت

 ئۇيىلىش گاڭگىراش بولۇش خىجىل تارتىش ئىزا

 بۇرۇن ئىلگىرى ئاندىن ئالدىدا

 ھەممە بارلىق پۈتكۈل ھېچقايسى



 

  

 

 ئىسمىنى ئاستىغا قاراپ، مېۋىلەرگە تۆۋەندىكى .2

 بوياپ بولىدۇ؟ رەڭدە قانداق پىشقاندا ئۇالر .يېزىڭ

 .قويۇڭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ئوقۇپتۇ، ھېكايىنى ئوقۇغان دەرستە بىز ئادىلە .3

 سىز .قاپتۇ چۈشىنەلمەي ئىشنى قانچە بىر لېكىن

 قوياالمسىز؟ چۈشەندۈرۈپ ئۇنىڭغا

 ئەتراپىدىن تەخسىنىڭ بار گىالس نېمىشقا زۇنۇن (1

 قالدى؟ كېتەلمەي

 

 

 قىلدى؟ نېمە زۇنۇن كەتكەندە چىقىپ سىرتقا ئاپىسى (2

 قىلمىدى؟ چاغدا بار ئاپىسى نېمىشقا

 

 

 ئەسلى دەيدۇ؟ «يېمىدىم مەن» ئۈچۈن نېمە زۇنۇن (3

 بوالتتى؟ بەرسە جاۋاب قانداق

 

 

 قوشۇپ ئۇرۇقىنى گىالسنىڭ» نېمىشقا دادىسى زۇنۇننىڭ (4

 راستمۇ؟ بۇ دەيدۇ؟ «قالىدۇ ئۆلۈپ ئادەم يېگەن



 

  

 بولىسىز؟ خىجىل سالسىڭىز، قىلىپ ئىشالرنى قانداق .4

 .بېقىڭ يېزىپ قاچان؟ ۋاقتىڭىز بولغان خىجىل ئەڭ

  ئىشالر بولىدىغان خىجىل مەن

  مەكتەپتە

  ئۆيدە

  ئوينىغاندا

  قېتىم بىر بولغان خىجىل ئەڭ مەن

  قاچان

  بولغان؟ نېمە



 

  

 مېۋىلىرى قايسى نىڭيۇرتالر ۋەتىنىمىزدىكى .5

  ئورۇنالرغا بوش يادىڭىزدىمۇ؟ ئىكەنلىكى داڭلىق

 .يېزىڭ ئىسمىنى يۇرتالرنىڭ

 

 ئەنجۈر كەتكەن پىشىپ بولۇپ مەي بېغىدا نىڭ_____  (1

 .يېدۇق

 قىپقىزىل ھەم تاتلىق ھەم يوغان ھەم دىن __________ (2

 .چىقىدۇ ئانار

  .داڭلىق دۇنياغا ئۈزۈمى نىڭ __________ (3

 ئالمىالر ئېسىل دا __________ بىلەن __________ (4

 .بار

 سېرىق ئېغىزىغا كىمنىڭمۇ دېسە نەشپۈتى __________ (5

 !كەلمىسۇن؟ سۇ

 ياڭاق يىللىق مىڭ ئۇنىڭدا ماكانى، ياڭاق _________ (6

 .بار دەرىخىمۇ

 بولۇپ ماركا داڭلىق ئاللىقاچان قوغۇنى __________ (7

 .قالدى

 تۇرپان ئاقسۇ قۇمۇل كورال غۇلجا ئاتۇش خوتەن قەشقەر



 

  

 .يېزىڭ ئىزالپ ئوقۇغاچ پارچىنى تۆۋەندىكى .6

 
 

 قاتتىق ئۆلۈمدىن ئىزا

 بەزى چوڭالر .ئىش بىر مۇھىم بەك بىلىشمۇ بولۇشنى خىجىل

 دەيدىغۇ؟ «بولىدۇ سەت» ياكى «بولىدۇ ئۇيات» :ئىشلىرىمىزغا

 باشقىالرنىڭ كېيىن قالساق، ئادەتلىنىپ قىلىشقا ئىشالرنى شۇنداق

 .قالىمىز ئىزاغا ئالدىدا

 «بولدۇم كەتكۈدەك كىرىپ يەرگە ئىزادىن» :كىشىلەر بەزىدە

 چېغىمىزدا، قالغان قىلىپ ئىش بولغۇدەك ىجىلخ چۈنكى .دەيدۇ

 ئىزا» بۇ مانا .قالىمىز تۇرالماي يەردە ئۇ قىزىرىپ، يۈزلىرىمىز

 .بولىدۇ دېگەنلىك «قاتتىق ئۆلۈمدىن

 گەپ راست ئىش، بىر قويىدىغان ئىزاغا بىزنى سۆزلەش يالغان

 خاتىرجەم يەنە تۈزەتسىال بولسىمۇ، قىلغان خاتا ئادەم قىلغان

 يالغانچىلىقىم قاچان» :كىشى سۆزلىگەن يالغان لېكىن .يدۇيۈرەلە

 پاش .يۈرىدۇ دۈككىدە - دەككە دەپ، «قاالركىن بولۇپ پاش

  .قارىيالمايدۇ يۈزىگە باشقىالرنىڭ تارتىپ، ئىزا قالغاندا بولۇپ



 

  

 باتۇر راستچىل، پەقەت لېكىن .خاتالىشىدۇ ئادەم ھەممە

 يالغان تۈزىتەلەيدۇ، قىلىپ ئېتىراپ خاتالىقىنى ئادەملەرال

 خاالمسىز؟ بولۇشنى ئادەم شۇنداق سىزمۇ .سۆزلىمەيدۇ


