
20- دهرس 

بىزنىڭ يۈك ماشىنىمىز بار 

ئاپتورى: ئاننه كات ۋهستليۈ (نورۋېگىيه) 

تهرجىمىده: گۈلنار ئىمام 
 

بۇ بىزنىڭ يۈك ماشىنىمىز. 

ئۇ ھازىر سهل قېرىپ، مۈكچىيىپ قالدى. 

لېكىن ئۇ ھازىرمۇ بهك ئىشقا يارايدۇ، بۇرۇنقىدهكال. 

يۈك ماشىنىمىزنى دادام ھهيدهيدۇ. 

ئۆيـدىكـى ھهمـمىمـىز يۈك مـاشـىنـىمـىزنـى بهك، بهك يـاخشـى 
كۆرىمىز. 
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بـىزنـىڭ يۈك مـاشـىنـىمـىز دېگهن ئـاجـايـىپ كۈچلۈك، ئۇ ئېغىر 
نهرسىلهرنى كۆتۈرهلهيدۇ.  

شۇڭا ئۇ دائــىم بــاشــقىالرنــىڭ ئۆي كۆچۈشــىگه يــاردهم 
قىلىدۇ. 

يۈك مـاشـىنـىمـىزنـىڭ بـىر مۇنـچه 
دوستلىرى بار. 

ئۇالر يـولـالردا ئۇچـرىشـىپ قـالـسا، 
دۈدۈت دهپ بــــىر- بــــىرىگه ســــاالم 

قىلىدۇ. 

بىر قېتىم يۈك ماشىنىمىز يىتىپ كهتتى. 

ئهسـلىده ئۇنـى يۈك مـاشـىنـا ھهيـدهشـنى دهھشهت يـاخشـى 
كۆرىدىغان بىرى ئوغرىلىۋاپتىكهن. 

«ئـوغـرىنـى قـانـداق قـىلـدىڭالر» دهمسـىز؟ ئۇ يۈك مـاشـىنـىنـى 
بهك يــاخشــى كۆرىدىكهن، شۇڭا ئۇنــى كهچۈرۈۋهتتۇق. ئۇ ھازىر 

دادامغا ياردهملىشىپ يۈك ماشىنىمىزنى ھهيدهيدۇ. 
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بىر قىشتا يۈك ماشىنىمىز ئاغرىپ قالدى. 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ رېمونتخانىدا بىر ھهپته داۋاالندى. 

ھېلىمۇ ياخشى ئۇ تېزال ساقىيىپ كهتتى. 

بـىز يۈك مـاشـىنـىمـىزنـى بهك يـاخشـى كۆرىمـىز، ئۇمۇ بـىزنـى 
ياخشى كۆرىدۇ. 

ئۇنـىڭ قۇچـىقـىغـا ھهمـمىمـىز پـاتـىمـىز. يهنه ئـويۇنچۇقـلىرىمـىز، 
كىتابلىرىمىزمۇ پېتىپ كېتىدۇ. 

بىز يۈك ماشىنىمىز بىلهن ساياھهتكه ماڭدۇق. 

خوش! ئالالھقا ئامانهت. 
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قـانـداق ۋاقـىتـالردا تۆۋهنـدىكـى سۆزلهرنـى ئـىشـلىتـىمـىز؟ 
ماس كهلگهنلهرنى ئوخشاش رهڭده بوياپ باقايلى. 

دوستلىرىمىزنىڭ ئىشىنى قىلىشىپ بهرگهندهمۈكچىيىپ قېلىش

ياشىنىپ قالغاندائىشقا ياراش

ماشىنىالرنى ماڭدۇرغاندايىتىپ كېتىش

نهرسىمىزنى تاپالمىغانداكهچۈرۈۋېتىش

ئىشالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالىغانداياردهملىشىش

ماشىنىغا ھهممىمىز چىقالىغانداھهيدهش

ساپساق بولۇپ كهتكهندهداۋالىنىش

بىزنى خاپا قىلغانالرنى ئهپۇ قىلغانداپېتىش

دوختۇرنىڭ دورىسىنى ئىچكهندهساقىيىش
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20 - ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1- بهتـته بېشى بـاشـالپ قـويۇلـغان جۈمـلىلهر 
بـــار، ســـىز داۋامـــالشـــتۇرۇپ ئـــاخـــىرىنـــى 

چۈشۈرۈۋېتىڭ.

سهيشهنبه

2 - بهتـــتىكـــى قـــاتـــناش قـــورالـــلىرىنـــىڭ 
چۈشهنـدۈرۈلۈشـىنـى ئـوبـدان ئـوقۇپ چـىقـىڭ، 
ئۇالر نېمىلهرنـى چۈشهنـدۈرۈۋېتىپتۇ؟ رهسـىم ۋه 

ئىسىملىرى بىلهن تۇتاشتۇرۇپ بېقىڭ.

چارشهنبه
ئۆيــىڭىزده ســىز ئهڭ ئــامــراق نهرسه نېمه؟ شۇ 
نهرسـىنـى ئـويـالپ، 3- بهتـتىكـى بـوشـلۇقـالرنـى 

تولدۇرۇڭ، بوش قويۇپ قويماڭ جۇمۇ.

پهيشهنبه
4 - بهتـتىكـى بهش پـارچه رهسـىمـگه قـاراپ نېمه 
بــولۇۋاتــقىنــىنــى يېزىپ بېقىڭ، ئــىچــىدىكــى 

ئادهملهرگه ئىسىم قويسىڭىز بولىدۇ.

جۈمه
5- بهتـته بـىر يۈك مـاشـىنـىنـىڭ بهزى يهرلـىرى 
ئــىســمىنــى چۈشۈرۈپ قــويۇپتۇ، ســىز ئۇالرغــا 

ئهسلىتىپ قويۇڭ.

6 - بهتتىكى مهزمۇننى ئوقۇغاچ ئىزالپ يېزىڭ.شهنبه

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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كۆنۈكمه 

1. تۆۋهندىكى جۈملىلهرنى داۋامالشتۇرۇپ يېزىڭ. 

مهن سهل ھېرىپ قالدىم، شۇنىڭ بىلهن                                            1)

                                                                                   

2)  ئۇ بۇرۇنقىدهكال                                                              

                                                                                  

3)  كىتابىمنى تاپالمىدىم، ئهسلىده                                           

                                                                                   

4)  تاماق ئۆيدىكى ھهممىمىزگه تېتىدى، يهنه                               

                                                                                   

5)  ئۆيگه كهلسهم ئىشىك تاقاق ئىكهن، ھېلىمۇ ياخشى                   

                                                                                   

�

1



2. بۇ قــاتــناش قــورالــلىرىنــىڭ ئــىســمىنــى بــىلهمســىز؟  

ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى چۈشهندۈرۈشى بىلهن تۇتاشتۇرۇڭ. 

ئاپتوبۇس 

ۋېلىسپىت 

موتوسىكلىت 

پىكاپ 

تاكسى 

پويىز 
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ۋاي- ۋۇي، ئۇنىڭغا 
چىقىدىغان ئادهملهرنىڭ 
جىقلىقى! شوپۇر ئهڭ 

بېشىدا، خالىغان يېرىمىزده 
كۆرهلمهيمىز.

ئۇنىڭغا 
خېلى جىق ئادهملهر 
چىقىدۇ. بىر شوپۇرى 

بار، بىز شوپۇرنى 
كۆرهلهيمىز.

ئۇنى 
مىنگهنده پۇتىمىزنى 

ئىشلهتمىسهكمۇ 
ئۆزلۈكىدىن ماڭىدۇ. قالپاق 

كىيىۋالمىساق خهتهر چىققاندا 
ئېغىر يارىلىنىپ 

قالىمىز.

ئۇ ھازىر جىق 
ئۆيلهرده بار، ئۇنىڭغا 
ئادهتته شوپۇر بىلهن 
قوشۇپ بهش ئادهم 

پاتىدۇ.

ئۇنى قولىمىز بىلهن 
توسساق توختايدۇ، 

بىراق ئاممىۋى قاتناش 
ۋاسىتىلىرىدىن سهل 

قىممهت.

ئۇنىڭ 
ئىككى چاقى 

بار، ئۇنى پۇتىمىز بىلهن 
تېپىپ ھهيدهيمىز. 
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3. سىز ئۆيىڭىزدىكى نېمىگه ئهڭ ئامراق؟ ئۆزىڭىز 
ئامراق بىر نهرسىنى يېزىپ بېقىڭ.  

�

مهن ئهڭ ئامراق نهرسه:

ئۇ بىزنىڭ ئۆيگه كهلگىلى ________ (يىل\ ئاي\ كۈن) بولدى.

ئۇنىڭ ماڭا ياكى 
ئۆيدىكىلهرگه بولغان 

پايدىسى

ئۇ بولمىسا بىز مۇنداق 
قىينىلىمىز:

مېنىڭچه ئۇمۇ بىزگه 
ئامراق، چۈنكى:

 s   

s   

 s   

 s   

s   

s   
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4. رهسـىمـلهرده نېمه ئـىشـالر بـولۇۋېتىپتۇ؟ ئۇالرغـا 

ماس كېلىدىغان جۈملىلهرنى تۈزۈپ بېقىڭ. 

                                                      .1

                                                      

                                               .2

                                               

                                                        .3

                                                        

                                               .4

                                               

                                                  .5
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لهغمهن
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5. بۇ يۈك مــاشــىنــىنــىڭ بهزى يهرلــىرى ئــىســمىنــى 

ئۇنتۇپ قــاپتۇ، ســىز تۆۋهنــدىكــى سۆزلهردىن ئۇالرنــىڭ 

ئىسىملىرىنى تېپىپ بېرىڭ.  

 

ئالدى چىرىغىرولئالدى كوزۇپىچاق

ئارقا كوزۇپىدېرىزهئارقا چىرىقىئورۇندۇق
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6. تۆۋهندىكى پارچىنى ئوقۇغاچ ئىزالپ يېزىڭ. 

قاتناش ۋاسىتىلىرى 

بـىزنـىڭ ئـىكـكى پۇتـىمـىز بـار، پـىيـاده مـاڭااليـمىز. لېكىن بهزى 

كىشىلهر ماڭالمايدۇ، ئۇالر چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدۇ.  

بۇرۇنـــقى زامـــانـــدا كـــىشـــىلهر ئـــات، ئېشهك، تۆگه دېگهنـــدهك 

ھايۋانـالرنـى سهپهر قـىلـىش ئۈچۈن ئـىشـلىتهتـتى. كېيىن ۋېلىسـپىت 

پهيـدا بـولـدى، ئهمـما ھازىر ۋېلىسـپىت ئـاسـاسهن تهنـتهربـىيه تۈرىگه 

ئــايــلىنــىپ قــالــدى، چۈنــكى كۆپ يهرلهرده ۋېلىســپىت مــىنــىش 

خهتهرلـىك. يهنه بهزى ئـادهمـلهر مـوتـوسـىكـلىت مـىنـىشـنى يـاخشـى 

كۆرىدۇ، ئۇالر مۇسابىقىلهرگىمۇ قاتنىشىدۇ. 

ئـائـىلـىلهرده، شـىركهتـلهرده شهخسـىي مـاشـىنـىالر بـار. مـاشـىنـىمـىز 

بولمسىمۇ ھېچقىسى يوق، خالىساق تاكسى توسساق بولىدۇ. 

بـىز ئـاپـتوبۇس ۋه پـويـىزغـىمۇ چـىقـىمـىز. بۇ چـاغـالردا ئـويـلىغـان 

يېرىمــــىزگه پــــىيــــاده مــــاڭغانــــدىن تېز بــــارىمــــىز. شهھهر، دۆلهت 

ئاتلىغاندا، ئايروپىالنغا چىقىپ تېخىمۇ بهك تېز بارااليمىز.  

دېڭىزالردا كېمه، پاراخوتالر بار.  

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى قاتناش ۋاسىتىلىرى.
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