
 

www.tashalma.com  

1 
 

 

 بۇ ھەپتىلىك ئۆگىنىش پىالنى

 

 كۈنلەر مەزمۇن ئىمزا 

تېكىستنى پىششىق ئوقۇڭ. چۈشەنمىگەن  

سۆزلەرنىڭ ئاستىغا سىزىپ قويۇڭ. ئاندىن  

 مۇئەللىم تېكستنى چۈشەندۈرگەن دەرسنى ئاڭالڭ.

 دۈشەنبە 

مەشىقىدىكى سۆزلەرنى يېزىپ   - 1كۆنۈكمىنىڭ  

 مەشىق قىلىڭ ۋە جۈملە تۈزۈپ بېقىڭ. 

 سەيشەنبە 

مەشىقىدىكى سوئالالرغا جاۋاب  - 2كۆنۈكمىنىڭ  

 بېرىڭ. 

 چارشەنبە 

مەشىقىنى ئىشلەڭ. - 3كۆنۈكمىنىڭ    پەيشەنبە  

 جۈمە   .مەشىقىنى ئىشلەڭ - 4كۆنۈكمىنىڭ  

پارچىنى كۆچۈرۈپ يېزىڭ. بەتتىكى  - 5   شەنبە  

يېزىپ مەشىق سۆزلۈك باغچىسىدىكى سۆزلەرنى  

 قىلىڭ.

 يەكشەنبە 

 

 

تىلىم، جان  -تىلىم ئانا   

ر كۈنۈمدە قال تىلىم. ھە  
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 كۆنۈكمە 

 

قا يېزىپ مەشىق ئۆگىنىۋېلىڭ ۋە يادمەنىسىنى  ڭتۆۋەندىكى سۆزلەرنى  .1

 قىلىڭ. 
  

 شداۋامالشتۇرۇ تەكرار قىلىش ماراپ تۇرغان 

 ئىشارەت قىلىش ۋىچىرالپ  شاخ

 ئالۇچا  پىشىپ كەتكەن باش كۆتۈرمەي

 تۇرۇپتۇ ئىگىپ  چىراي  اۋۋالئ

 

 ۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭ.ېكىستنى پىششىق ئوقۇپ، ت ت  .2
 

بالىغا نېمە دېدى؟ باال ئايرىم  -ئايرىم كۈن، قۇشقاچ ۋە ئالۇچىالر   (1

 ئۇالرغا نېمە دەپ جاۋاب بەردى؟

 ئوينىغىلى چىقمىدى؟ڭ سۆزىنى ئاڭالپ باال نېمە ئۈچۈن ئۇالرنى  (2

 تەكرار قىلىسىز؟ لىرىڭىزنىدەرس سىز ئۆيدە (3

سىز دەرس تەكرار قىلىۋاتقاندا بىرەرسى »سىرتقا چىقىپ ئوينايلى«   (4

 دېسە قانداق قىلىسىز؟

ەنىسى بۇ گەپنىڭ مسىزچە »بۈگۈنكى ئىشنى ئەتىگە قويما« دېگەن  (5

 ە؟نېم
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 تۆۋەندىكى سۆزلەردىن مۇۋاپىقىنى تالالپ بوش ئورۇننى تولدۇرۇڭ. .3

 

  ۋىچىرالپ ماراپ ۋاقتىم يوق

 لمەۋاقتىمنى بۆ باش كۆتۈرمەي ارەت قىلدىئىش
 

دادام ___________________ ئىككى سائەت كىتاب  (1

 ئوقۇدى.

، كېتەيلى« دېگەندەك ەمەن سىنىپتا ئولتۇرسام، دوستۇم كىرىپ »يۈر (2

 ._______________________ 

جىق گەپ قىلىپ،  نبار. سە شىمھازىر بەك جىق ئى ئۇكام، مېنىڭ  (3

 .____________________ 

 خ شېخىدىكى قۇشالر _______________ سايرىدى. ەدەر (4

ۋىزۇر كۆرىدىغان ________________، چۈنكى ې مېنىڭ تېل (5

 تاپشۇرۇقۇم بار. ئىشلەيدىغان 

ن ئىشىكتىن _______________ تۇرغان بىر ئادەمنى مە (6

 كۆرۈپ قالدىم.

 

 پ تۇرغان ئوماق بالىالر امار
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 دېگەن. ئاندىن« …»ئاۋۋال نى ئىشلىتىپە بېرىلگەن سۆزلەرتۆۋەند .4

 تۈزۈپ بېقىڭ. ەرنىىلجۈمل 

 

 ويناشئ  تاماق يېيىش

 سال: مەن ئاۋۋال تاماق يەپ، ئاندىن ئوينايمەن.مى 

 . ايدۇئاۋۋال تاماق يەپ، ئاندىن ئوين ھەر كۈنى گۈلشەن          

 تېلېۋىزۇر كۆرۈش شتاپشۇرۇق ئىشلە

 

 

 ئۆيگە قايتىش ۇتبول ئويناشپ 

 

 

 ئۇخالش چىش چوتكىالش

 

 

 تاماق يېيىش ھ دەيمەنبىسمىلال
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چۈرۈپ يېزىڭ. قوش  كۆ ال ئىزالپ يېزىڭ، ئاندىنىنى ئاۋۋپارچتۆۋەندىكى  .5

)!( ۋە  ئۈندەش بەلگىسى )؟(، (، سوئال بەلگىسى -:(، سىزىقچە )چېكىت )

 پەش)،( قاتارلىق تىنىش بەلگىلىرىنى توغرا قويۇپ يېزىشقا دېققەت قىلىڭ. 

 

 دېرىزە تۈۋىدە قىپقىزىل پىشىپ كەتكەن ئالۇچا:    

تېخىچە ئوقۇپ بولمىدىڭمۇ؟ بۇ يەرگە چىق، بىر ئاز دەم   - 

 دەپتۇ. -ئال، ئالۇچىالردىن يە،

ياق، قىپقىزىل ئالۇچىلىرىم! بولمايدۇ، دەرسلىرىمنى تەكرار  - 

قىلىپ بولۇپ، ئاندىن چىقىپ ئالۇچا يەي. ۋاقتىمنى 

 دەپتۇ باال. -بۆلمەڭالر،

 

 ________________________________________

 ____________________________________ ____

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________ 
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 سۆزلۈك باغچىسى

 

 يېزىپ بېقىڭ! ۇمسىز لېكىن مۇنداق يازىمىز مۇنداق دەيمىز

  دېرىزە دەرىزە 

  شقاچ قۇ قۇشقاش 

  چىقمامسەن  چىخمامسە 

  تەكرار  تەكرا

  رەھمەت  رەخمەت 

  ئولتۇرسا سائولتا

  ۋاقتىم  ۋاختىم 

 


