
19 - دهرس 

مهن نېمه؟ 

مهن ئۆزگـــىرهلهيـــمهن. كۈن نۇرىنـــىڭ قـــىزىقـــىدا ھورغـــا 

ئـايـلىنـىمهن. ئـاسـمانـغا كۆتۈرۈلۈپ، سـانسـىز كـىچـىك تـامـچىالرغـا 

ئايلىنىمهن. ھاۋادا ساياھهت قىلىمهن.  

بهزىده ئــاق، بهزىده قــارا كــىيــىنــسهممۇ، ئهتــىگهنــده ھهم 

كهچـته قـىزىل كـىيـىنـىمهن. بۇ ۋاقـىتـتا ئـادهمـلهر مېنى «بۇلۇت» 

دهيدۇ. 

مهن ئـاسـمانـدا ئهگـىپ يۈرگهنـده سـوغۇق شـامـالـغا ئۇچـراپ 

قـالـسام، ئۇشـشاق تـامـچىالرغـا ئـايـلىنـىپ يهرگه چۈشـىمهن، بۇ 

چاغدا كىشىلهر مېنى «يامغۇر» دهيدۇ.  

        بهزىده كـــىچـــىك - كـــىچـــىك ئـــاپـــئاق گۈلـــگه 

ئـايـلىنـىپ، ئۇچقۇنـالپ يهرگه چۈشـسهم، كـىشـىلهر مېنى 

«قار» دهيدۇ.  
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بهزىده مــارجــانــدهك ئــاپــئاق مۇز بــولۇپ يهرگه چۈشــسهم، 

كىشىلهر مېنى «مۆلدۈر» دهيدۇ. 

      كۆپـىنـچه مهن كۆلـلهرده ئۇخـاليـمهن، قـىسـىلـسام 

تارقاپ كېتىمهن. دهرياالردا قىرغاققا قاچىمهن.  

دېڭىزالردا بــولــسا، چــوڭ مهجــلىس ئېچىپ، 

ناخشا ئېيتىمهن ھهم ئۇسسۇل ئوينايمهن. 

مهن يـاخشـى ئـىشـالرنـىمۇ كۆپ قـىلـدىم، لېكىن مهن قـىلـغان 

يـامـان ئـىشـالرمۇ ئـاز ئهمهس. يېقىن كـىشـىلـىرىم مېنى يـامـان 

ئـىشـتىن تـوسۇپ، يـاخشـى ئـىشـقا سېلىش ئۈچۈن كۆپ ئهمـگهك 

قىلىپ، ئوبدان چارىلهرنى تاپماقتا. 

كىچىك دوستالر! سىلهر بىلهمسىلهر، مهن زادى نېمه؟ 
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1. تۆۋهندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ باقايلى. 

بۇ تېكىستتىكى «مهن» نېمه؟ ئۇ نهچچه خىل ئۆزگىرهلهيدىكهن؟ 1)

«مهن» قانداق ئهھۋالالردا ئۇنداق ئۆزگىرهلهيدىكهن؟ 2)

ئۇ قانداق ياخشى ئىشالرنى، قانداق يامان ئىشالرنى قىلىدۇ؟ 3)

ســىزنــىڭچه بۇ تېكىســتنى «مهن» ئۆزى يــازغــانــمىدۇ؟ ئهگهر ئۇنــداق 4)

بولمىسا، نېمىشقا «مهن» دهپ يازىدۇ؟ 

2. تۆۋهندىكى سۆزلهرنىڭ مهنىسىنى دهپ باقايلى. 

تامچهسانسىزھور

كۆلمۆلدۈرئۇچقۇنالش

مهجلىستارقاشقىسىلىش
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19 - ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
تېكىســتتىكــى «مهن» ئۆزگهرگهن چــاغــالردا 
كـىشـىلهر ئۇنـى نېمه دهپ ئـاتـايـتتى؟ 1- بهتـكه 

يېزىپ بېقىڭ.

سهيشهنبه
2 - بهتــتىكــى ئــاســتى ســىزىلــغان سۆزلهرنــى 
ئــادهتــتىمۇ ئــىشــلىتهلهمســىز؟ ئۇالرغــا جۈمــله 

تۈزۈپ بېقىڭه.

چارشهنبه
پـايـدىلـىق نهرسـىلهرمۇ بهك كۆپ بـولۇپ كهتـسه 

زىيــانــلىق بــولۇپ قــالــىدۇ. 3 - بهتــكه قــاراپ 
ئويلىنىپ جاۋاب بېرىڭ.

پهيشهنبه
4 - بهتــتىكــى سۆزلهر ئېسىڭىزدىمۇ؟ ئۇالرنــى 

جۈملىلهرگه ماسالشتۇرۇپ تولدۇرۇڭ.

جۈمه
5 - بهتـته يـامـان ئـىشـالرنـىڭ مـىسـالـلىرى بـار 
ئــىكهن، ســىز سېھىرگهرلــىك قــىلــىپ ئۇالرنــى 

ياخشى ئىشالرغا ئايالندۇراالمسىز؟

شهنبه
6 - بهتـتىكـى مهزمۇنـنى ئـىزالپ يـازغـاچ بـوش 
ئـورۇنـالرنـى ئـاسـتىدىكـى سۆزلهردىن پـايـدىلـىنـىپ 

تولدۇرۇڭ.

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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1. تېكىسـتتىكـى «مهن» نـىڭ ئۆزگهرگهن چـاغـالردىكـى 
ئىسىملىرىنى يېزىپ باقاالمسىز؟ 

�

بولغاندا
ئاپئاق گۈل 

مهن نېمه؟

سوغۇق شامالدا

ئاسمانداكۈننىڭ قىزىقىدا 

 بولغاندا
مارجاندهك مۇز

1



2. ئــاســتى ســىزىلــغان سۆزلهرنــى ئــىشــلىتهلهمســىز؟ 
ئۇالرغا ئۆزىڭىزنىڭ جۈملىلىرىنى تۈزۈپ بېقىڭ. 

1) بهزىده ئـاق، بهزىده قـارا كـىيـىنـسهممۇ، ئهتـىگهنـده ھهم 
كهچته قىزىل كىيىنىمهن. 

بهزىده … بهزىده …:  

2) بۇ چاغدا كىشىلهر مېنى «يامغۇر» دهيدۇ.  
بۇ چاغدا:  

3) كۆپىنچه مهن كۆللهرده ئۇخاليمهن. 
كۆپىنچه: 

4) مهن يــاخشــى ئــىشــالرنــىمۇ كۆپ قــىلــدىم، لېكىن مهن 
قىلغان يامان ئىشالرمۇ ئاز ئهمهس. 

لېكىن: 

5) كىشىلهر ئوبدان چارىلهرنى تاپماقتا. 
تاپماقتا: 
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3. سۇنـى نېمىلهرگه ئـىشـلىتـىمـىز؟ سۇ ئـاز بـولۇپ قـالـسا 
ياكى جىق بولۇپ كهتسه، بىزگه قانداق زىيانلىرى بولىدۇ؟ 

سىز سۇغا ئامراقمۇ؟

سۇنى نېمىلهرگه 
ئىشلىتىمىز؟

 .1

  .2

.3

سۇ ئاز بولۇپ 
قالسا، بىزگه قانداق 

قىيىنچىلىقالر 
بولىدۇ؟

.1

  .2

سۇ جىق بولۇپ 
كهتسه، نېمه ئىش 

يۈز بېرىدۇ؟
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4. بـــــوش ئـــــورۇنـــــالرغـــــا بېـرىلـــــگهن سۆزلهردىن 
مۇۋاپىقلىرىنى تالالپ، جۈملىگه ماسالشتۇرۇپ تولدۇرۇڭ. 

1) ئۇ ئۆزى چــوڭ بــولۇپ كهتــكهنــدهك بــىزنــى « _____ 
باال» دهيدۇ. 

2) تۈكلۈك قۇرت كېپىنهكــكه ئــايــالنــغانــدا، بهك _____ 
كېتىدىكهن. 

3) ئۇســتازلــىرىمــىز بــىزنــى يــامــان ئــىشــالرنــى قــىلــىشــتىن 
 .________

4) _____ قىلماي راھهت كۆرۈشنى ئويالش خاتا. 

5) مهن _____ بهك ھېرىپ كېتىمهن -ده، تـاپشۇرۇقۇمـنى 
چاال ئىشلهپ قويىمهن. 

6) مېنىڭ دۇنيانى ئايلىنىپ _____ قىلغۇم بار. 

7) بۇ ئىشقا بوۋام چوقۇم _____ تاپااليدۇ. 

8) بىز مېغىزالردىن _____ تىزىپ ئوينىدۇق. 

ساياھهتبهزىدهمارجانئۆزگىرىش

چارهئهمگهكتوسۇشئۇششاق
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5. تۆۋهندىكى يامان ئىشالرنى بىر سۆزنى ئۆزگهرتىپال 
ياخشى ئىشقا ئايالندۇرۇپ بېقىڭه. 

يامان ئىشالر                    

        ياخشى ئىشالر 

�

باشقىالرنىڭ نهرسىلىرىنى سورىماي ئېلىش

ئۆيدىكىلهرگه دېمهي سىرتقا چىقىش

باشقىالر خاتا قىلغاندا زاڭلىق قىلىش

ئىمتىھاندا كۆچۈرۈپ يۇقىرى نومۇر ئېلىش

بېكهتتىكى ئورۇندۇقنى بۇزۇۋېتىش
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6. ئىزالپ يازغاچ بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭ. 

مهن ………………………………. 

مهن ئۆزگـــىرهلهيـــمهن. تۇغۇلـــغان چېغىمـــدا كـــىشـــىلهر مېنى 

«…………………….» دهيـتتى. مهن ئـاسـتا - ئـاسـتا چـوڭ بـولـدۇم، كـىچـىك 
كـىيـىمـلهرنـى كـىيهتـتىم، چـوڭراقـلىرىنـى كـىيـىدىغـان بـولـدۇم. ھازىر 

كىشىلهر مېنى «…………………….» دهيدۇ. 

مهكـتهپـكه كـىرىپ مهكـتهپ بـالـىسـى بـولـدۇم. چـوڭ سـومـكىالرنـى 

ئېسىپ مهكــتهپــكه بــارىمهن. كۆپ ۋاقــىتــالردا مهكــتهپــته يۈرىمهن. 

سـىنـىپـتىكـى ئـاداشـلىرىم مېنى «………………………….» دهيـدۇ. ئۆيـده ئـاتـا - 

ئــانــام مېنى «………………………….»، ئــاكــا - ھهدىلــىرىم «………………………….»، 

ئىنى - سىڭىللىرىم «………………………….» دهيدۇ. 

بهزىده خـــاپـــا بـــولۇپ قـــالـــىمهن، بهزىده خۇشـــال يۈرىمهن. 

مۇشۇنـداق قـىلـىپ چـوڭ بـولـىمهن، چـوڭ بـولـغانـدا كـىشـىلهر مېنى 

«…………………….» دېيىشـى مۇمـكىن، بـىراق مهن يهنـىال ئـاتـا - ئـانـامـنىڭ 
……………………. بولىۋېرىمهن.  

مېنىڭ ………………………….. بــولغۇم بــار، ئۇ چــاغــدا كــىشــىلهر مېنى 

«………………………….» دهيدۇ. 

بۇ سۆزلهردىن پايدىلىنىڭ:

بوۋاق    چوڭ ئادهم باالمسىڭلىمئىنىمئاكاھهدهباالساۋاقداش
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