
18- دهرس 

چىرايلىق خوراز 

بۇرۇن بـىر خـوراز بـولـغانـىكهن. ئۇ ئۆزىگه بهك چـىرايـلىقـمهن 

دهپ تهمهننا قويىدىكهن ۋه ئهتىدىن كهچكىچه: 

بىر چىرايلىق خورازمهن،  
قىزىل تاجىم بېشىمدا. 

بويۇن - پۇتلىرىم رهڭدار، 
تهڭدىشىم يوق جاھاندا. 

 
دهپ ناخشا ئېيتىپ يۈرىدىكهن. 

بــىر كۈنــى خــوراز قــورســىقــىنــى راســا 

تـويغۇزغـانـدىن كېيىن، غـادىيـىپ نـاخـشا ئېيتقان 

پېتى يــوغــان بــىر تۈپ دهرهخــنىڭ تۈۋىگه 

كهپتۇ - ده، بـىر جـاڭگال دۇمـباقـچىسـىنـى 

كۆرۈپ: 

— ھهي، ئۇزۇن تۇمشۇق جــــاڭگال دۇمــــباقــــچىســــى، بــــىز 
چـىرايـلىقـلىقـىمـىزنـى سېلىشـتۇرۇپ بـاقـايـلىچۇ، قـايسـىمـىز چـىرايـلىق،— 

دهپتۇ. جاڭگال دۇمباقچىسى: 
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— كهچۈرگــــىن، مېنىڭ ھازىر بــــوش ۋاقــــتىم يــــوق، قېرى 
دهرهخــــلهرگه قۇرت چۈشۈپ كېتىپتۇ، ئۇالرنــــىڭ كېسىلــــىنــــى 

داۋالىمىسام بولمايدۇ،— دهپتۇ سوغۇققىنا. 

بۇ گهپـنى ئـاڭلىغـان خـوراز نـاخشـىسـىنـى ئېيتىپ، ئـالـچاڭالپ 

ماڭغىنىچه كېتىپ قاپتۇ. 

خـوراز بـىر بـاغـقا كهپتۇ، ئۇ يهرده 

بىر ھهسهل ھهرىسىنى كۆرۈپ: 

— دۇمـــــبـاق كۆز ھهرىچـــــاق، 
چــىرايــلىقــلىقــىمــىزنــى سېلىشــتۇرۇپ 

كۆرهيـلىچۇ، قـايسـىمـىز چـىرايـلىق،— 

دهپتۇ. ھهسهل ھهرىسى: 
— كهچۈرگـىن، گۈل - گـىيـاھالر 

چېچهكـلىدى، مهن بېرىپ ھهسهل يـىغـىمهن، — دهپتۇ سـوغۇقـقىنـا. 

خـوراز بۇنـى ئـاڭالپ، نـاخشـىسـىنـى ئېيتىپ، ئـالـچاڭلىغـىنـىچه كېتىپ 

قاپتۇ. 
خــوراز مــاڭا - مــاڭا بــىر شــالــلىقــقا بېرىپ، بــىر 

پاقىنى كۆرۈپتۇ - ده: 

— ھهي، يـوغـان قـورسـاق پـاقـا، قېنى بۇ يـاقـقا 
كهلــگىنه! بــىز چــىرايــلىقــلىقــىمــىزنــى سېلىشــتۇرۇپ 

كۆرهيلى، قايسىمىز چىرايلىق،— دهپتۇ. پاقا توڭلۇق بىلهن: 
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— كهچۈرگــىن، شــالــلىقــتا زىيــانــلىق قۇرت بــار ئــىكهن، مهن 
قۇرتـالرنـى تۇتـمىسـام بـولـمايـدۇ،— دهپتۇ. خـوراز ھېچكىمـنىڭ ئۆزى 

بـىلهن چـىرايـلىقـلىقـىنـى سېلىشـتۇرۇشـقا ئۇنـىمـىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ، 

نائىالج كهينىگه يېنىپتۇ. 

خـوراز يـولـدا ئـاشـلىق ئـارتـىلـغان بـىر ئـات بـىلهن 

ئۇچرىشىپ قاپتۇ ۋه ھهسرهتلهنگهن ھالدا: 

— ئــات تــاغــا، مهن جــاڭگال دۇمــباقــچىســى، 
ھهسهل ھهرىســـى، پـــاقـــىالرنـــىڭ قېشىغـــا بېرىپ، 

چـىرايـلىقـلىقـىمـىزنـى سېلىشـتۇرۇپ بـاقـايـلى، دېسهم 

ئۇالر نېمىشقا ماڭا پهرۋا قىلمايدۇ؟— دهپتۇ. 

— چۈنـكى ئۇالر چـىرايـلىق يـاكـى سهتـلىكـكه بـاھا 
بېرىشـته تـاشـقى كۆرۈنۈشـكه قـارىمـاي، بـاشـقىالرغـا 

مهنــپهئهت يهتكۈزىدىغــان - يهتكۈزمهيــدىغــانــلىقــىغــا قــاراش 

كېرهكلىكىنى ئۇقىدىكهن،— دهپتۇ ئات.  

خـوراز بۇنـى ئـاڭالپ بهك خـىجـىل بـوپتۇ ۋه شۇنـىڭدىن كېيىن 

ئۆزىنـى مـاخـتىمـايـدىغـان، ھهر كۈنـى سهھهرده چـىلـالپ، كـىشـىلهرنـى 

ئورنىدىن تۇرۇشقا ئۈندهيدىغان بوپتۇ.  

ماقال: ئادهمنىڭ سۆلىتىگه قارىما، مېھنىتىگه قارا. 
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تۆۋهندىكى سوئالالرغا تالىشىپ جاۋاب بېرىپ باقايلى. 

خوراز كهمتهرمىكهن، ھاكاۋۇرمىكهن؟ قانداق بىلىۋالدىڭىز؟ 1)

خــوراز ئۆزىنــى ____________ دهپ ئــويــاليــدىكهن. بــاشــقىالرنــىڭ تــاشــقى 

قىياپىتىنى ____________ قىلىدىكهن.  

باشقىالر نېمىشقا خوراز بىلهن ئۆزىنى سېلىشتۇرۇشقا ئۇنىمىدى؟  2)

جاڭگال دۇمباقچىسى:  

ھهسهل ھهرىسى: 

پاقا: 

خوراز ئۇالرغا قانداق لهقهملهرنى قويدى؟ ئۇ توغرا قىلدىمۇ؟ 3)

جاڭگال دۇمباقچىسىنى ____________  دېدى. 

ھهسهل ھهرىسىنى ____________ دېدى. 

پاقىنى ____________ دېدى. 

چىرايلىق ياكى سهتلىككه باھا بېرىشته نېمىگه قاراش كېرهك؟ 4)

ئا: چىرايلىق كىيىمى بارمۇ - يوق؟       ئه: كۆزى چوڭمۇ كىچىك؟ 
ب: باشقىالرغا ياردهم قىالمدۇ - يوق؟    پ: چىرايلىق گهپلهرنى قىالمدۇ - يوق؟ 

باشقىالر بىلهن نېمىلىرىمىزنى سېلىشتۇرساق بولىدۇ؟ 5)

ئا: رهڭلىك قهلهملىرىمىزنى          ئه: قانچىلىك كىتاب ئوقۇيدىغانلىقىمىزنى 
ب: بويىمىزنىڭ ئېگىز - پاكارلىقىنى  پ: تېلېفونىمىزنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى 
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18 - ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1- بهتــتىكــى تــوم يېزىلــغان سۆزلهر بــىلهن 
ئـىنـچىكه سۆزلهرنـى مـاسـالشـتۇرۇپ بېقىڭ، مـاس 

كېلىدىغانالرنى ئوخشاش رهڭده بوياپ قويۇڭ.

سهيشهنبه

2 - بهتـته ئـىكـكى قۇر سۆز بـار. سـول قۇردىكـى 
سۆزلهردىن مهنــــىســــى ئــــوڭ قۇردىكــــىلهرگه 
ئـوخـشايـدىغـانـالرنـى تېپىڭ، ئـانـدىن ئۇالرنـىڭ 

نومۇرلىرىنى ئوخشاش قىلىپ قويۇڭ.

چارشهنبه
3 - بهتــتىكــى جۈمــلىلهرگه قــايســى سۆزلهر 
تــوغــرا كېلىدىكهن؟ بهزى سۆزلهرنــى جۈمــلىگه 
ماسالشتۇرۇپ ئازراق ئۆزگهرتىپ يېزىڭ - ھه.

پهيشهنبه
4 - بهتـتىكـى ئـاسـتى سـىزىلـغان بۆلهكـلهرگه  

پهيزى جۈملىلهرنى تۈزۈپ بېقىڭه.

جۈمه

جـىق قۇشـالرنـىڭ ئۇيغۇرچه ئـىسـمى بـار. ئـاۋۋال 

5 - بهتــتىكــى چۈشهنــدۈرۈشــلهرنــى ئــوقۇڭ، 
ئــانــدىن 6 - بهتــتىكــى رهســىمــلهرگه قــاراپ 

قۇشالرنىڭ ئىسمىنى تېپىپ بېقىڭ.

شهنبه
7 - بهتـتىكـى مهزمۇنـنى ئـىزالپ يېزىپ بـولۇپ، 

داۋامالشتۇرۇپ كىچىك بىر پارچه يېزىڭ.

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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1. دهرسـته ئۆگهنـگهن ھېكايـىگه قـارىمـاي تۇرۇپ، تۆۋهنـدىكـى 
سۆزلهرنـى بـىر - بـىرىگه مـاسـالشـتۇراالمسـىز؟ مـاس كېلىدىغـانـالرنـى 

ئوخشاش رهڭده بوياپ بېقىڭ. 
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يوغان

خوراز

چىرايلىق
تاج

قىزىل

قۇرت

زىيانلىق

دهرهخ

قېرى

قورساق

بوش

گۈللهر

رهڭدار

كۆز

دۇمباق

ۋاقىت
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2. ئــوڭ قۇردىكــى سۆزلهرنــى بــىلهمســىز؟ ســول قۇردىكــى 
سۆزلهرنـىڭ ئـارىسـىدىن مهنـىسـى ئۇالرغـا ئـوخـشايـدىغـانـالرنـى 

تېپىپ، ئالدىغا ماس كېلىدىغان نومۇرالرنى يېزىپ قويۇڭ. 

دهۋهت قىلىشتهمهننا قويۇش1

سىرتقى قىياپهتئالچاڭالش2

پايداپهرۋا قىلماسلىق3

تۆمۈر تۇمشۇقنائىالج4

ئامالسىزغادىيىش5

ماقۇل بولماسلىقئۈندهش6

رهڭلىكتهڭداش7

ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشمهنپهئهت8

كارى بولماسلىقرهڭدار9

تهڭ كېلىدىغانجاڭگال دۇمباقچىسى10

ئىغاڭالشتاشقى كۆرۈنۈش11

ماختىنىشئۇنىماسلىق12
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3. تۆۋهنـدىكـى بـوش ئـورۇنـالرغـا تـوغـرا كېلىدىغـان سۆزلهرنـى 
تولدۇرۇڭ، بهزى سۆزلهرنى ئازراق ئۆزگهرتىپ يېزىڭ. 

مېنىڭ تاغام دوختۇر، ئۇ ھهر كۈنى كېسهل _________. 1)

ئاشلىق _________ ئات بهكال ھېرىپ كېتىپتۇ. 2)

كىشىلهرگه مهنپهئهت ________ ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى 3)

قىلىڭ. 

ئادهملهرنىڭ تاشقى قىياپىتىگه قاراپ باھا ________ خاتا. 4)

ئۆزىنى _________ بىرىنچى ئهخمهق، دهيدۇ چوڭلىرىمىز. 5)

باھار كهلدى، مېۋىلىك دهرهخلهر _________. 6)

كهچته بالدۇر ئۇخالپ، سهھهرده بالدۇر _________ بهك 7)

ياخشى ئادهت. 

مهن خاتا ئىش قىلىپ قويۇپ، شۇنداق خىجىل ________. 8)

چېچهكلهشبېرىشتۇرۇشئارتىلغان

ماختىغانبولۇشيهتكۈزۈشداۋاالش
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4. ئــاســتى ســىزىلــغان سۆزلهر يــاكــى قــوشۇمــچىالرغــا 
ئۆزىڭىز ئويالپ پهيزى جۈملىلهرنى تۈزۈپ بېقىڭه. 

مهن بېرىپ ھهسهل يىغىمهن،— دهپتۇ ھهسهل ھهرىسى سوغۇققىنا. 1)

خوراز ماڭا - ماڭا بىر شاللىققا بېرىپتۇ. 2)

ئۇ ھهسرهتلهنگهن ھالدا شۇنداق دهپتۇ. 3)

ھهي، يوغان قورساق پاقا، قېنى بۇ ياققا كهلگىنه! 4)

خوراز ناخشا ئېيتقان پېتى بىر تۈپ دهرهخنىڭ تۈۋىگه كهپتۇ. 5)

خوراز بۇنى ئاڭالپ، ئالچاڭلىغىنىچه كېتىپ قاپتۇ. 6)

پاقا توڭلۇق بىلهن جاۋاب بېرىپتۇ. 7)
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5. چۈشهنـدۈرۈشـلهرنـى ئـوقۇپ قۇشـالرنـى تـونۇۋېلىڭ، ئـانـدىن 
كهيــنىدىكــى بهتــتىكــى رهســىمــلهرنــىڭ ئــاســتىغــا قۇشــالرنــىڭ 

ئىسمىنى يېزىڭ. 

بوينىنىڭ ئارقىسىدا ئاق ياكى سۇس قوڭۇر رهڭلىك دېغى بار.پاختهك

ئــىكــكى بېقىنــىدا قــارا ھهم زىغــىر رهڭ تــوغــرا يــولــلىرى بــار. كهكلىك
تۇمشۇقى بىلهن پۇتى قىزىل.

رهڭگى قارا ، قانىتى پارقىراق.قاغا

دۈمبىسىدىكى پهيلىرى قارا ھهم پارقىراق، قورساق قىسمى ئاق.  قارلىغاچ

پۇتى قىسقا، تىرناقلىرى ئۆتكۈر، تۇمشۇقى تۈز ۋه ئۇچلۇق.تۆمۈر تۇمشۇق 

تۇمشۇقى ئىلمهك، تىرناقلىرى ئۇچلۇق، قانات پهيلىرى چوڭ.بۈركۈت 

تۇمشۇقـىنـىڭ ئۈسـتۈنـكى قـىسـمى چـوڭ ۋه ئـىلـمهك، ئـاسـتىنـقى شاتۇتى
قىسمى كىچىك ۋه قىسقا.

قۇيرۇقىدا ئاق داغلىرى، قورسىقىدا توغرىسىغا قارا يوللىرى بار.كاككۇك

تېنىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى قۇشقاچچىلىك كېلىدۇ.بۇلبۇل
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بۇالرنىڭ ئىسمى نېمىدۇ؟ 
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6. تۆۋهنـدىكـى مهزمۇنـنى ئـىزالپ يېزىپ بـولۇپ، ئۆزىڭىز 
داۋامالشتۇرۇپ كىچىك بىر پارچه يېزىپ بېقىڭ. 

خوراز چىللىدى 

تاڭ ئاتقاندا خوراز «قو-قو-قوق قو-قو-قوق» دهپ چىللىدى. سىلهر 
ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ، خوراز نېمه دهپ چىللىغاندۇ؟  
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