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 كىرىش سۆزى نەشىرىگە ئىككىنج

 

: 
ۋە ھەرقانااااااااااادا  تىلەااااااااااى چۈشۈنىشاااااااااااتە خااااااااااۇددى تامااااااااااااقتىكى تۇز اااااااااااا  گىرامماتىكااااااااااا ھەرقانااااااااااادا  ئىلىاااااااااام

شاااااۇ ، گىراممااااااتىكىەى پۇختاااااا ئاااااۈگەنمىگەن كىشاااااى  اماقتاااااا تاااااۇز بولمىساااااا تىتىما انغاااااا ئوخشاااااا تئوخشااااايدۇ. 
 يەنااى شااۇ تىلەااى ھەققااى مەنىسااى ۋە ئۇقااۇملىرى بىاالەن چۈشااۈىەەلمەيدۇ.  تىلەىااڭ لەززىتىەااى تىتىيالماياادۇ،

شاۇ ساە ۇختاا بىلمىپەى ساىگىرامماتىكىئەرەب تىلاى كىشاى ھەرقانادا  ئەرەب تىلىەى ئۈگەنمەكچى بولغان 
، شااااۇنىڭ بىاااالەن تىلەااااى ھەقىقااااى چۈشااااىەەلمەيدۇ، مااااۇھىمى قۇرئااااان ۋە ھەدىسااااەى چو قااااۇر چۈشااااىەەلمەيدۇ

ئىخااتىال  تىرىاا  پىتااەە  ،اللەنىااڭ ئەھكاااملىرىەى بااۇرمىال  قۇرئااان ۋە ھەدىسااتىت خاتااا چۈشااەنچە ئىلىاا 
تىلااااااااى قۇرئااااااااان ۋە ھەدىسااااااااەى چۈشااااااااۈنۈ  ئۈچااااااااۈن ئەرەب  پاساااااااااتقا سااااااااەۋە  بولىاااااااادۇ... شااااااااۇنىڭ ئۈچااااااااۈن 

كىشاااااى چوقاااااۇم ئەرەب تىلاااااى گىرامماتىكىساااااىەى پۇختاااااا ئىگەللىشاااااى كىااااارە . ئاااااۈگەنمەكچى بولغاااااان ھەربىااااار 
قارىماڭ!!! ا ھەرگىز سەلگىرامماتىكىسىغ تىلى ئەرەب ئىسىڭىزدە بولسۇنكى 

م تەرىپىاااااااادىت تۈزئلااااااااۈ ، سااااااااەئۇدى ئەرەبىسااااااااتان ف . ئاباااااااادۇرەھى دوكتااااااااۇر 
مەدىااااااااااەە مااااااااااۇنەۋۋەرە ئىسااااااااااالم ئۇنىنېرسااااااااااىتېتى نەشاااااااااارىياتى تەرىپىاااااااااادىت نەشااااااااااىر 

 يدىغانالرىمەدا ساۆزلىاتىل ئەرەب« )»قىلىەغاان 
يىلالرنىاااااااااااااااااڭ  -90( ناااااااااااااااااملى  كىتاااااااااااااااااب دەرسااااااااااااااااالىكلىرىئۈچااااااااااااااااۈن ئەرەب تىلااااااااااااااااى 

ىيارىمىزدىكى ئىلىمخۇماار ئوقۇ اۇچىالر بىالەن ياۈز كۆرئشاتى ۋە لىرىدا داائوتتۇرى
  ساھەسااااىدىكى وقۇتااااۇتېاااازم ئومۇملىشااااى  ھازىر ااااا كەلگەناااادە ئەرەب تىلااااى ئ

 ئاساسلى  دەرسلىك ماتېرىيالى بولۇ  قالدى. 
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باااااااۇ كىتااااااااابەى تۈزئشاااااااتە ئەرەب تىلىاااااااادا ساااااااۆزلىمەيدىغانالرنىڭ دەساااااااالەپكى 
ى كاااااااااااااااۆزدە تۇتۇلغاااااااااااااااان بولغاچقاااااااااااااااا، قەدەمااااااااااااااادە ئەرەب تىلاااااااااااااااى بىااااااااااااااالەن تونۇشىشااااااااااااااا

الرنىڭ ئەمەلىا  سەۋىيىساى ۋە بالىالر اا خااب تەبىئىا  خااراكتېرىگە ااائوقۇ ۇچى
 ەاااااااىئااااااااخىر ئەساااااااەرنىڭ تىلى-الشتۇرۇ  مەقساااااااىتىدە ئااااااااپتور باشاااااااتىتاااااااا-ائۇيغۇنااااااا

رىئاااايە   پرىەساااىپىغا قىلىااا  تاااۈزئئااااددى ، ئاممى،ااااب، راۋان ۋە چۈشىەىشااالىك 
ىكااااااا قائىاااااادىلىرىەى بىناسااااااىتە يېاااااازى  شااااااەكلى اتگرامم-قىلغااااااان، شااااااۇنداقال تىاااااال

بىااااااالەن چۈشەناااااااادئرمەستىت، بەلكاااااااى دىئاااااااالو ،  اااااااۈملە ۋە مىساااااااالالر ئاااااااارقىلى  
 الەندئرگەن. -گەۋدىا

باشااالنغۇس سااەۋىيىدىكى بىاار تەرەپااتىت ئەسااەرنىڭ بااۇ خىاال ئامھىاادىلىكى 
ەتلىك بىلىملەرنااااااااااااااى )سااااااااااااااۆزلۈ  ۋە ئوقۇ ۇچىالرنىااااااااااااااڭ ئەرەب تىلىغااااااااااااااا مۇناسااااااااااااااىن

ماتىكىلى  قائىااااااااااااادىلەرنى( ئاساااااااااااااان ۋە تېاااااااااااااز ئۆزلەشتۈرئشاااااااااااااتە  ياخشاااااااااااااى اماااااااااااااگىرا
يەنە بىااار تەرەپاااتىت ئۇساااتازمر ا كۈنااادىلىك دەرساااكە ئۈناااۈمەى ياراتقاااان بولساااا، 

قارىتااااااااااااااااا ئالاااااااااااااااادىت تەييااااااااااااااااارلى  قىلىاااااااااااااااا  دەرب مەزمۇنىاااااااااااااااادا ئەكاااااااااااااااا  ئەتااااااااااااااااكەن 
ىكىلى  قائىاااااااااادىلەرنى قېزىاااااااااا  ۋە رەتاااااااااالە  ئوقۇ ۇچىالر ااااااااااا يورۇتااااااااااۇ  گراممااااااااااات
 ۈچۈن ئۈزلۈكسىز تىرىشچانلى  كۆرسىتىشكە بوشلۇ  قالدۇر ان. بېرى  ئ

ۋە دەرسااااالىك مەزمۇنىەىاااااڭ يوشاااااۇرۇن )ئەمەلىيەتاااااتە باااااۇ مۇشاااااۇ ئېجتىياااااا ەى 
خىااال يوشاااۇرۇنلۇ  بىااار قىساااىم ئۇساااتازمرنى گا گىرىتىااادۇ( تەرەپلىرىەاااى تولاااۇ  
 قېزىااااااا  باااااااۇ كىتاااااااابەى ماااااااۇكەممەل بىااااااار ئوقۇتاااااااۇ  ماتېرىيالىغاااااااا ئايالندۇرۇشاااااااەى

-وقااااۇە تۇتااااۇ ، بااااۇ كىتااااابەى ئااااۆگىتى   ەريانىااادىكى بىاااار قااااانچە يىللىاااا  ئكاااۆزد
دەرسااااالىكى  ئەرەب تىلاااااى»ئاساساااااەن، قاااااولىڭىزدىكى تە رى،ىلىرىمىااااازگە  تاااااۇ 

كىتاابچىەى تااۈزئ  ( نااملى  «گرامماتىكاا قائىادىلىرى
ىەااى كااۆزلە  بااۇ كىتاااب الاالە رازىلىقمەنلەرنىااڭ پايدىلىەىشااىغا سااۇندۇ . ھا ەت

تاااۈزئ  چىقىلااادى، شاااۇ ا قىرىەداشااالىرىمىزنىڭ بىساااى  تارقىتىااا  پايدىلىەىشاااى 
ئۈمااۈق قىلىمىااز. بااۇ كىتااابەى روياپقااا چىقىاارى  يولىاادا ھەرقايسااى تەرەپلەردىاات 
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 ياردەمااااااااااادە بولغاااااااااااان قىرىەداشاااااااااااالر ا الااااااااااالە تاااااااااااۈگىمەب ئە ىااااااااااار ئاتاااااااااااا قىلساااااااااااۇن...
 ت(.ي)ئامى

 
ئەكااااااا  ئەتتاااااااۈرئلگەن قائىااااااادىگە دەرسااااااالىكتە  سااااااالىبىاااااااز باااااااۇ كىتابىچىااااااادا ئە

ئائىااااام مەزمااااااۇنالرنى تولااااااۇ  بايااااااان قىلىشاااااقا كۈچىمىزنىااااااڭ بېاااااارىچە تىرىشااااااتۇ . 
 ئەمما، دەرسلىك ئۆز ئىچىگە ئالمىغان قائىدىلەرنى زورم  كىرگۈزمىدۇ . 

تاااااااااااااااااو را ۋە تولاااااااااااااااااۇ  ۋە تەر ىمىلەرنىاااااااااااااااااڭ مەزمۇنالرنىاااااااااااااااااڭ كىتابچىااااااااااااااااادا  باااااااااااااااااۇ
ان تىلىغااااااااااااااااا ئۇيغۇنلىشىشااااااااااااااااىغا ، ئىمالسااااااااااااااااىەىڭ ھااااااااااااااااازىرقى زاماااااااااااااااائىپادىلىەىشااااااااااااااااىگە

ىقتا ئۇناااااااادا  ياااااااااكى ئىەسااااااااانچىل بىاااااااارا ،  بولاااااااادۇ . تىرىشااااااااچانلى  كۆرسااااااااەتكەن
ھەرقايساااااااااااااااااى الىكلەرنىڭ بولماسااااااااااااااااالىقى ناتاااااااااااااااااايىت. شاااااااااااااااااۇ ا، مۇنااااااااااااااااادا  سەھنەناااااااااااااااااا

سااااااااااااااەھنەنلىكلەر تەرەپاااااااااااااالەردە كااااااااااااااۆزىمىزدىت قىچىاااااااااااااا  كەتااااااااااااااكەن، ھەرقاناااااااااااااادا  
 بايقالسا، تۈزىتى  پايدىلىەىشەى تەۋسىيە قىلىمىز. 

ئااااى ئااااالالل! بااااۇ خااااالى  ئەمگىكىمىزنااااى ئۆزئ ەىااااڭ رازىلىقااااى يولىاااادا قوبااااۇل 
قىلغىت ۋە بىزنى رەھمىتىڭ ۋە مە پىارىتىڭگە مۇيەسساەر قىلغىات، ھىادايەق ۋە 

قۇرئااااااان ۋە ھەدىسااااااەى چۈشااااااۈنۈ  ئىلىاااااام نااااااۇرىەى مە گااااااۈ پااااااارمتقىت )ئااااااامىت(. 
و ۇ  ئۈچۈن كىچىەى كىچە دىمەي، ئىسسىقىەى ئىسسى  دىمەي، سو ۇقەى سا

دىمەساااااااااااااتىت، ئىلىااااااااااااام مەرىاااااااااااااپەق ئۈگاااااااااااااۈنى  ۋە ئاااااااااااااۈگىتى  ئۈچاااااااااااااۈن  اپاااااااااااااالى  
تىرىشااااااااااااااىناتقان بااااااااااااااارلى  قىرىەداشاااااااااااااالىرىمىز ا الاااااااااااااالە رەھاااااااااااااامەق قىلسااااااااااااااۇن.  الاااااااااااااالە 
ھەممىمىزنااااااااى ئاااااااااۆز دىەىااااااااادا ئااااااااالىم قىلساااااااااۇن، ھەممىمىزناااااااااى ئاااااااااۈگەنگەنلىرىمىزگە 
ئەمەل قىلىاااااااادىغان ساااااااااھابىالردە  ئىككااااااااى پۇتلااااااااۇ  قۇرئانغااااااااا ئايالندۇرسااااااااۇن. 
ئااۈگەنگەن ۋە ئااۈگەتكەن ھەر بىاار ھەرپلەرنىااڭ مۇكاپاااتى ئۈچااۈن،  الاالە بااارلى  
گۇنااااھلىرىمىزنى ئەپاااۇ قىلىااا ، ئالااادىغان پاااا  ھاااالەتتە بىرىشاااقا ۋە  ەنەەتەىاااڭ 
ئااااااااااااااااااالى ماقاملىرىااااااااااااااااااادا مۇبااااااااااااااااااارە   اماااااااااااااااااااالىەى كۆرئشااااااااااااااااااكە باااااااااااااااااااارلى  مۇساااااااااااااااااااۇلمان 
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 – ئاااااااااااااااااانىلىمىزنى، ئاااااااااااااااااۇرۇ  -قىرىەداشااااااااااااااااالىرىمىزنى، ئۇساااااااااااااااااتازلىرىمىزنى، ئاتاااااااااااااااااا
 تۇققانلىرىمىزنى، ئەھلى بامچاقىلىرىمىزنى... نىسى  قىلسۇن ... ئامىيت!!!

 ئىشالرنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرگۈچى ئالالل تەئامدۇر. 
 
 
 تۈزگۈچىدىت. —                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 الىجدوكتۇر ف. ئابدۇ رەھىيمەىڭ قىسقىچە تەر ىم

 
 

ۇر ف. ئابااادۇ رەھىااايم ،  ئۇنىاااڭ تولاااۇ  ئىسااامى دوكتاااۇر فامەياااا مەباااادى  دوكتااا
بولااۇ  دوكتااۇر ف. ئاباادۇ رەھىاايم دىااگەن ئاباادۇ رەھىاايم  

يىلاااى -1356يىلااى، ھىجىاارىيە -1933نااام بىاالەن مەشااجۇر بولغااان . ئاااۇ مىااالدى 
فامەىياا مەباادى ) ھىەدىستانەىڭ تامىلەادۇ ۋىاليىتاى

مەشاااجۇر ئاااالىم بولاااۇ  ئاااۇ پادىشاااال فەھااادىەىڭ  (شاااەھرىدە تۇ ۇلغاااان 
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تەر ىااااااامە مەركىزىەىاااااااڭ  مەدىاااااااەە ماااااااۇنەۋۋەردىكى ئۇلاااااااۇ  قۇرئاااااااان باسمىخانىساااااااى
 مۇدىرى بولۇ  ئىشلەۋاتىدۇ.

دوكتااااۇر ف. ئاباااادۇ رەھىاااايم ھىەدىسااااتاندىكى نۇر ۇنلىغااااا ن ئوننىرسااااتىتالر          
رپىااااااااادىت  ئىاااااااااەگىلى  تىلاااااااااى  ۋە ئۇنىاااااااااڭ ئەدەبىيااااااااااتى  باااااااااويىچە ماگىساااااااااتىرلى  تە

 ئىرىشكەن.ئوننانىغا 
ھىەدىساااااتاندىكى ئەلەيكىااااارەل ئىساااااالم ئوننىرساااااتىتى) ئاااااۇ يەنە 

( تەرپىااااااااادىت ئەرەب تىلاااااااااى ۋە ئۇنىاااااااااڭ ئەدەبىيااااااااااتى باااااااااويىچە 
 ئىرىشكەن.ماگىستىرلى  ئوننانىغا 

ئىسااااااااالمى تىلااااااااى  ۋە  ئەرەبر ۇنلىغااااااااا ن ئوننىرسااااااااتىتالر تەرپىاااااااادىت  نۇئااااااااۇ يەنە 
 ئىرىشكەن.  دىگەن نامغا  «ئەڭ پەزىلەتلىك ئۆلىما»بويىچە   ئىلىملەر 

نااااااااملى  رىسالىساااااااى بىااااااالەن «   للجققققققق اليق « المعققققققق  »تحقيققققققق  » ئاااااااۇ يەنە 
يىلااااااااااااااااااااى ئەزھەر ئوننىرسااااااااااااااااااااتىتى  ئەرەب تىلااااااااااااااااااااى پاااااااااااااااااااااكۇلتىتى -1973مىااااااااااااااااااااالدى 

 بويىچە دوكتۇرلۇ  ئوننانىغا ئىرىشكەن. ل ئەرەب تىلىتەرىپىدىت ئۇسۇ
ئەرەبااچە  تەر ىمالىغااا قىززىقسااىڭىز تۆۋەناادىكى دوكتۇرنىااڭ تىخىمااۇ كااۆ   

 ئوقۇ  چىقىڭ. تەر ىمجالەى 
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 114 ................................................................. يىگىرمە بەشىنچى دەرس
 114 .................................................... تو رىسىدا « مەزمۇن: -1
 ئۆزگىرىاادىغان تەڭ ھەرپمااۇ ئاخىرىاادىكى ئۆزگەرسااە، ئىئرابااى مەزمااۇن: -2

 114 ................................................. تو رىسىدا ئىسىم بە 
 115 ................................................................. يىگىرمە ئالتىنچى دەرس

 115 ..............تو رىسىدا پېئىلالر بولغان ھەر  كېسەل تەركى،ىدە مەزمۇن: -1
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 شاەكلى( )ساۆز ساىغە كىچىكلەتمە ئىسىمالردىت ھەرپلىك ئۈس مەزمۇن: -2
 117 ...................................................... ىداتو رىس ياسا 

 تەشاااادىدلىك كىرىشااااتۈرئ  ھەرپەااااى )ئىككااااى قىلىاااا  ئىااااد ام مەزمااااۇن: -3
 117 ........................................... تو رىسىدا ئۇسۇلى ئوقۇ (

 118 .......................... تو رىسىدا ىقوشۇمچىس ئاگاھالندۇرۇ  مەزمۇن: -4
 119 ................................................................. يىگىرمە يەتتىنچى دەرس

 119 ................................ تو رىسىدا پېئىلالر  () ئە نەف مەزمۇن: -1
 119 .............. قائىدىلەر ىكىلى گراممات ئائىم پېئىلالر ا ئە نەف مەزمۇن: -2
 ھەرىكەتلىاااك شاااەكلىگە زاماااان ئاااۆتكەن پېئىلالرنىاااڭ ئە ااانەف مەزماااۇن: -3

 120 ............................... تو رىسىدا ئۇلىەىشى قوشۇمچىالرنىڭ
 121 ................................ تو رىسىدا ى«» پائىلەىڭ ئاياللى  مەزمۇن: -4

 122 ........................................................... يىگىرمە سەككىزىنچى دەرس
 122 .................................. تو رىسىدا پېئىلالر () ناقى  مەزمۇن: -1
 122 ...............قائىدىلەر ىكىلى گراممات ئائىم پېئىلالر ا ناقى  مەزمۇن: -2

 124 .............................................................ققۇزىنچى دەرسيىگىرمە تو
 124 ............................. تو رىسىدا پېئىلالر () مۇزائەف مەزمۇن: -1
 125...................................................... تو رىسىدا ئىد ام مەزمۇن: -2
 126 ............................................ تو رىسىدا«» ۋە «» مەزمۇن: -3

 127 ........................................................................ ئوتتۇزىنچى دەرس
 127 ........................................... و رىسىدات پېئىلالر ساندىكى ئىككىلىك

 128 ................................................................... ئوتتۇز بىرىنچى دەرس
 128.............................................. تو رىسىدا بىرىكمىسى سۆز سۈپەتلىك
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 129 .........ئۆگىنىپ ئۆتۈلگەن پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىشى ھەققىدە ئومۇمىي خۇالسە
 129 ............................ ئەھنالى تۈرلىەى  پېئىلالرنىڭ سا الم مەزمۇن: -1
 129 .......................... ئەھنالى تۈرلىەى  پېئىلالرنىڭ مۇزائەف مەزمۇن: -2
 130 ..................... ئەھنالى تۈرلىەى  پېئىلالرنىڭ () مىسال مەزمۇن: -3
 131 ................ ئەھنالى تۈرلىەى  پېئىلالرنىڭ () ئە نەف مەزمۇن: -4
 131 ................... ئەھنالى تۈرلىەى   پېئىلالرنىڭ () ناقى  مەزمۇن: -5

 

 

 قىسىم  -3
 

 131 ................................................................................... مۇقەددىمە
 131 ......................................... تو رىسىدا ئىسىم مەبەى ۋە ئىسىم مۇئرەب

 133 ....................... بەلگىلىرى ئىئرابەىڭ قوشۇمچە ۋە ئەسلى ئىسىمالردىكى
 136 ........................................................ ئىئرابالر )پەرەزى ( تەقدىرى 

  كېلىشاااااتە ئىگىلىااااك دائىااااام ۋە كېلىشااااتە چۈشاااااۈم دائىاااام كېلىشاااااتە، بااااا  دائىاااام
 139 ..................................... تۈرلىرى ئىسىمالرنىڭ كېلىدىغان

 140 .................................................. تو رىسىدا () ئەگەشكۈچىلەر
 140 .................................... تو رىسىدا پېئىلالر مەبەى ۋە پېئىلالر مۇئرەب

 141 ............. بەلگىلىرى ئىئرابەىڭ قوشۇمچە ۋە ئەسلى پېئىلالردىكى ەبمۇئر
 142 .......................................... تو رىسىدا ئىئرابالر )پەرەزى ( تەقدىرى 

 143 ............................................................................ بىرىنچى دەرس
 143 ........................................... تو رىسىدا سى«» ھالەىڭ مەزمۇن: -1
 143 .................................................... تو رىسىدا پېئىلەام مەزمۇن: -2
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 مەنىساىدە زاماان كەلگۈساى پېئىللىرىەىاڭ زامان ئۆتكەن بەزى مەزمۇن: -3
 144 ................................ تو رىسىدا قىلىەىدىغانلىقى تەر ىمە

 144 ..........................تو رىسىدا «» كەلگەن بولۇ  ئارتۇ  مەزمۇن: -4
 145 ..................... تو رىسىدا «» كەلگەن مەنىسىدە «» مەزمۇن: -5

 146 ..........................................................................ئىككىنچى دەرس
 شاااااااااااااااەكلىگە پېئىااااااااااااااال مە جاااااااااااااااۇل لىەاااااااااااااااىپېئى زاماااااااااااااااان ئاااااااااااااااۆتكەن مەزماااااااااااااااۇن: -1

 146 .................................... تو رىسىدا ئۇسۇلى ئايالندۇرۇ 
 147 .... تو رىسىدا چاقىرىلىشى ئىسىمالرنىڭ خاب قوشۇلغان«» مەزمۇن: -2
 147 ................................... تو رىسىدا قوشۇمچىسى نىس،ەق مەزمۇن: -3
 148 ....................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4

 149 ........................................................................... ئۈچىنچى دەرس
 149 ............................................... تو رىسىدا پائىل ئىسىم مەزمۇن: -1
 149 ............................................ تو رىسىدا مەپئۇل ئىسىم مەزمۇن: -2
 150 .......... تو رىسىدا «» بولغان وشۇمچىسىق قىلى  بولۇشسىز مەزمۇن: -3

 151 ............................................................................. تۆتىنچى دەرس
 قىلىااا  مە جاااۇل شاااەكلىەى زاماااان ئاااۆتكەن پېئىلەىاااڭ ئە ااانەف مەزماااۇن: -1

 151 ...................................................... داتو رىسى ئۇسۇلى
 152.............. تو رىسىدا ياسا  پائىل ئىسىم پېئىلدىت ئە نەف مەزمۇن: -2
 153 ................ تو رىسىدا ياسا  پائىل ئىسىم پېئىلدىت ناقى  مەزمۇن: -3
 154 تو رىسىدا ئۇسۇلى ياسا  مەپئۇل ئىسىم پېئىلدىت ئە نەف مەزمۇن: -4
 155 ... تو رىسىدا ئۇسۇلى ياسا  مەپئۇل ئىسىم پېئىلدىت ناقى  مەزمۇن: -5
 156 ....................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -6

  ................................................................................. بەشىنچى دەرس
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  ................................................. تو رىسىدا ماكان ئىسىم ۋە زامان ئىسىم
 157 ........................................................................... ئالتىنچى دەرس

 157................................................... تو رىسىدا () ئالەق ئىسىم
 159........................................................................... يەتتىنچى دەرس

 159 ......................................... تو رىسىدا ئىسىم ئېەىقسىز ۋە ئىسىم ئېەى 
 161 .......................................................................سەككىزىنچى دەرس

 161 ......................... تو رىسىدا ئىسىمالر ەنبىرىكك ئىزاپەتلىك مەزمۇن: -1
 162 ............................... تو رىسىدا سى«» مۇتەكەللىمەىڭ مەزمۇن: -2
 162 .......................................... تو رىسىدا «» ۋە «» مەزمۇن: -3
 163 ........................................ تو رىسىدا «» ۋە «» مەزمۇن: -4
 163 ....................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5

 165........................................................................ توققۇزىنچى دەرس
 165 .................... تو رىسىدا  ۈملە پېئىللى  ۋە  ۈملە ئىسىملى  مەزمۇن: -1
 166 ...................................... تو رىسىدا  پېئىللىرى باشال  مەزمۇن: -2

 167 ............................................................................ ئونىنچى دەرس
 167 ............................................................... تو رىسىدا خەۋەر-ئىگە

 172 ...................................................................... ئون بىرىنچى دەرس
 172 .............. تو رىسىدا () تولدۇر ۇچى ئورۇن-ۋاقىم مەزمۇن: -1
 174 ........................................................ تو رىسىدا «» مەزمۇن: -2
 175............................................ تو رىسىدا «» ۋە «» مەزمۇن: -3

 176 .................................................................... ئون ئىككىنچى دەرس
 176 ........................ تو رىسىدا «» يدىغانئىپادىلە بۇيرۇقەى مەزمۇن: -1
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 ئوقۇتىااااااااااااااااادىغان  ەزملىااااااااااااااااك پېئىلىەااااااااااااااااى زاماااااااااااااااااان كەلگۈسااااااااااااااااى مەزمااااااااااااااااۇن: -2
 177 ................................................ تو رىسىدا قوشۇمچىالر

 پېئىلىەىااااااااڭ زامااااااااان كەلگۈسااااااااى كەلااااااااگەن بىاااااااادا اۋا تەلەپەىااااااااڭ مەزمااااااااۇن: -3
 178............................... تو رىسىدا ئوقۇلىدىغانلىقى  ەزملىك

 178................................. تو رىسىدا ئۇسلۇبى () نۇدبەق مەزمۇن: -4
 179 .................................................... تو رىسىدا  «» ەزمۇن:م -5

 180...................................................................... ئون ئۈچىنچى دەرس
 180 .................................. تو رىسىدا «» — قوشۇمچىسى شەرق ۋاقىم

 182 ...................................................................... ئون تۆتىنچى دەرس
 182. تو رىسىدا قوشۇمچىالر ئوقۇتىدىغان  ەزملىك پېئىلەى ئىككى مەزمۇن: -1
 185 .......................... تو رىسىدا  اۋابى ئۇنىڭ ۋە پېئىل شەرق مەزمۇن: -2
 186 .. تو رىسىدا قوشۇلۇشى نىڭ«» ئالدىغا  اۋابىەىڭ شەرتەىڭ مەزمۇن: -3
 188 ..... تو رىسىدا «» ئاخىردىكى پېئىلالرنىڭ تۈرىدىكى «» مەزمۇن: -4
 188 ...................... تو رىسىدا «» كەلگەن بولۇ  بەرىييەخە مەزمۇن: -5
 190 ..................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -6
 190 .............................................. تو رىسىدا «» مەزمۇن: -7
 191 ............. تو رىسىدا كىچىكلىتى  ئىسىمالرنى ھەرپلىك تۆق مەزمۇن: -8

 192 ..................................................................... ئون بەشىنچى دەرس
 192 ....................................................................... تو رىسىدا پېئىل

 196 ..................................................................... ئون ئالتىنچى دەرس
 196 ............................................... تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 197 ........................................................ تو رىسىدا «» مەزمۇن: -2
 197 .......................................... تو رىسىدا ى«» باشال  مەزمۇن: -3
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 198 ..................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4
 198 .................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5
 199 ......... تو رىسىدا «اَ  م» ئۇقتۇرىدىغان مۇبجەملىكەى تولۇ  مەزمۇن: -6
 199 ....................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -7

 201 .................................................................... ئون يەتتىنچى دەرس
 201 ............................ تو رىسىدا پېئىل ئۆتۈمسىز ۋە ئۆتۈملۈ  مەزمۇن: -1
 202 ... تو رىسىدا ئايلىەىشى ېئىلغاپ ئۆتۈملۈ  پېئىلەىڭ ئۆتۈمسىز مەزمۇن: -2
 203 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -3
 204 ................... تو رىسىدا يۆتكىلىشى بابىغا «» پېئىلەىڭ مەزمۇن: -4
 204 .............................................. تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5
 204 ............................ تو رىسىدا «» كەلگەن بولۇ  زىيادە مەزمۇن: -6
 205 ....................................... تو رىسىدا  اۋابى قەسەمەىڭ مەزمۇن: -7
 206 .................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -8

 207 ................................................................ ئون سەككىزىنچى دەرس
 207 ............................................... تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 207 .......................................... تو رىسىدا ى«» باشال  مەزمۇن: -2
 208 .................................. تو رىسىدا ئىشلىتىلىشى نىڭ«» مەزمۇن: -3
 209 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4
 209 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5
 210 ......................................................تو رىسىدا «» مەزمۇن: -6
 210 ......................................... تو رىسىدا «» ۋە «» مەزمۇن: -7
 210 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -8

 212 ................................................................. ئون توققۇزىنچى دەرس
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 212 ............................................... تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 نىاااڭ«» بىااار شاااەكلىدىت زاماااان كەلگۈساااى بابىەىاااڭ «» مەزماااۇن: -2

 213 .................................................. تو رىسىدا تاشلىەىشى
 213 ......................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -3
 214 ............................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4

 215 ....................................................................... يىگىرمىنچى دەرس
 215............................................... تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 نىااڭ«» بىاار شااەكلىدىت زامااان كەلگۈسااى بابىەىااڭ «» مەزمااۇن: -2

 216 ................................................. تو رىسىدا تاشلىەىشى
 216 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -3
 217 .................... تو رىسىدا سى«» چىقىرى  يوققا  ىەسەى مەزمۇن: -4
) قوشااۇمچىالر ئوخشااايدىغان پېئىلغااا مەزمااۇن: -5

 217 ................................................................ تو رىسىدا
 221 ................................................................. يىگىرمە بىرىنچى دەرس

 221 .............................................. تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 ھەمزىساااااااااااىەىڭ ئۇمنماااااااااااا پېئىلالرنىاااااااااااڭ بابىااااااااااادىكى «» مەزماااااااااااۇن: -2

 222 ........................................ تو رىسىدا كېتىشى تاشلىەى 
 222 .....  رىسىداتو بولۇشى ھۆكمىدە ئىسىمەىڭ بىرلىك  ۈملىەىڭ مەزمۇن: -3
 223 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4
 224............ تو رىسىدا بولۇشى سۈپەق ئالمىشىەىڭ كۆرسىتى  مەزمۇن: -5
 224........................... تو رىسىدا ئىسىمالر ئاياللى  ۋە ئەرلىك مەزمۇن: -6

 225 ............................................................... يىگىرمە ئىككىنچى دەرس
 225 .............................................. تو رىسىدا بابى «» زمۇن:مە -1
 227 ............................... تو رىسىدا مەنىسى بابىەىڭ «» مەزمۇن: -2
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 ھەمزىساااااااااااىەىڭ ئۇمنماااااااااااا لالرنىاااااااااااڭپېئى بابىااااااااااادىكى «» مەزماااااااااااۇن: -3
 227 ........................................ تو رىسىدا كېتىشى تاشلىەى 

 227 ....................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -4
 228 .......................................................تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5

 230 ................................................................ يىگىرمە ئۈچىنچى دەرس
 230 ............................................... تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 231 ....................................................... تو رىسىدا «» ەزمۇن:م -2
 232 ..................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -3
 233 ...................... تو رىسىدا «» ئايالندۇر ۇچى مەسدەرگە مەزمۇن: -4
 234 ....................... تو رىسىدا تاشلىەىشى  اۋابىەىڭ شەرتەىڭ مەزمۇن: -5

 235 ................................................................. يىگىرمە تۆتىنچى دەرس
 235 ............................................ تو رىسىدا بابى «» مەزمۇن: -1
 235 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -2
 236 ...................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -3
 237 ......... تو رىسىدا  قىلىدىغان بولۇشسىز زامانەى ئۆتكەن مەزمۇن: -4
 237 ........................................... تو رىسىدا سى«» ھالەىڭ مەزمۇن: -5
 238 ..................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -6
 239 ............................... تو رىسىدا سى«» مۇتەكەللىمەىڭ مەزمۇن: -7

 241 ................................................................ يىگىرمە بەشىنچى دەرس
 241 ................................... تو رىسىدا پېئىلالر ھەرپلىك تۆق مەزمۇن: -1
 242......................................... تو رىسىدا ئالمىشى ئايرى  مەزمۇن: -2
 243 ............ تو رىسىدا «» ئىپادىلەيدىغان بەزىلەشتۈرئشەى مەزمۇن: -3
 244 تو رىسىدا كېلىشى كېيىت-ئىلگىرى قوشۇمچىلىرىەىڭ سورا  مەزمۇن: -4
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 244 ..................................................... تو رىسىدا «» مەزمۇن: -5
 245 .............................................. تو رىسىدا «» مەزمۇن: -6
 پېئىلاى زاماان كەلگۈسى مۇزائەف غانئوقۇل  ەزملىك ئاخىرى مەزمۇن: -7

 245 .......................................... تو رىسىدا پېئىلى بۇيرۇ  ۋە
 246 .................................................. خۇمسە تو رىسىدا بابلىرى پېئىل

 248 ................................................................ يىگىرمە ئالتىنچى دەرس
 248 ............................................... تو رىسىدا () ئالما  كىشىلىك

 251 ................................................................ يىگىرمە يەتتىنچى دەرس
 251................ تو رىسىدا () تولدۇر ۇچى مەن،ەدا  مەزمۇن: -1
 254 ....................................... تو رىسىدا مەسدىرى مەررەق مەزمۇن: -2
 255 ...................................... ىداتو رىس مەسدىرى ھەيئەق مەزمۇن: -3
 255 ........................................... تو رىسىدا مەسدەر مىملى  مەزمۇن: -5

 257 ........................................................... يىگىرمە سەككىزىنچى دەرس
 257 ............... تو رىسىدا () تولدۇر ۇچىسى سەۋەب مەزمۇن: -1
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 ئەرەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! 
 
نااى ۋە پەيغەماا،ەر سااەللەلالھۇ ئەلەيجااى «قۇرئااان كەرىاام»

 ەى  ئۈچۈن ئۆگىەىمىز. ۋەسەللەمەىڭ ھەدىسلىرىەى چۈشى
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 بىرىنچى دەرس

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. بۇ»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئەرلىك بىرلىك يېقىەەى كۆرسىتى  ئالمىشى. 
ئىشلىتىلىشااااااااااى: يااااااااااېقىت ئورۇناااااااااادىكى ئەرلىااااااااااك  ىااااااااااە  بىرلىااااااااااك ساااااااااااندىكى 

 چۈن ئىشلىتىلىدۇ. شەيئىلەرنى ئىشارەق قىلى  كۆرسىتى  ئۈ
خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 

 )ئىئرابى( شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ.  
 . ( بولۇ  كېلىدۇۋەزىپىسى: كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدە ئىگە )

 مەسىلەن:
 )بۇ ئۆي(  

(مەسجىد )بۇ
 ا . دېگەنگە ئوخش

 مەزمۇن: جۈملە توغرىسىدا  -2
ۇنىڭادىت ئاارتۇ  ساۆزدىت ئىككاى يااكى ئۇنىڭادىت ئ — ۈملە دېگىەىمىاز 
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پىكىرنااااااااااى ئىپادىلەياااااااااادىغان سااااااااااۆز -تۈزئلااااااااااۈ  تولااااااااااۇ  ئايا الشااااااااااقان بىاااااااااار ئااااااااااوي
 بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )بۇ كىتاب(  
 )بۇ قەلەم(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئىسااىملى   ااۈملە ۋە پېئىللىاا   ااۈملە دە  ئىككااى چااوڭ تااۈرگە  — ااۈملە 

 بۆلىەىدۇ )بۇنىڭ تەپسىالتى تو رىسىدا كېيىت ئايرىم توختىلىمىز(. 
ئىساااااىم بىااااالەن باشاااااالنغان  اااااۈملە بولاااااۇ ، ئىاااااگە ۋە  —ئىساااااىملى   اااااۈملە 

 خەۋەردىت تەركىب تاپىدۇ. مەسىلەن: 
  

 ئىگە        خەۋەر
باياااان  اااۈملە ۋە ساااورا   اااۈملە دە  ئىككاااى تااااۈرگە  —ىملى   اااۈملە ئىسااا

 بۆلىەىدۇ. 
-مەلااااۇم ئىاااا  ياااااكى نەرسااااە تو رىسااااىدا ئېەىاااا  بىاااار ئااااوي —بايااااان  ااااۈملە 

 پىكىرنى ئىپادىلەيدىغان  ۈملىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
بۇ ئۈستەل  
 )بۇ كارىناق(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
مەلااااااااۇم ئىااااااا  يااااااااكى نەرسااااااااە تو رىساااااااىدىكى سااااااااوراقەى  —را   اااااااۈملە ساااااااو

 ئىپادىلەيدىغان  ۈملىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
)بۇ نېمە(  
بۇ كىم  
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)بۇ ئۆيمۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3

 «. مۇ؟»... مەنىسى: 
 سى. ئاتىلىشى: سورا  قوشۇمچى

ئىشلىتىلىشاااااااااااااى: ساااااااااااااوراقەى ئىپاااااااااااااادىلە  ئۈچاااااااااااااۈن ئىشااااااااااااالىتىلىدۇ. ئاااااااااااااادەتتە 
  ۈملىەىڭ بېشىدا كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )بۇ ئۆيمۇ(  
 )بۇ كارىناتمۇ(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -4

« شۇندا »، «ھەئە» —« »بۇ ئىككىسى  اۋاب قوشۇمچىسى بولۇ ، 
 دېگەن مەنىدە. « يا » —« » دېگەن مەنىدە؛ 
بولۇشساىز  —« » بولۇشالۇ   ااۋاب قوشۇمچىساى،  –« »ئاتىلىشى: 

  اۋاب قوشۇمچىسى. 
بولۇشساااىز  ااااۋاب « » بولۇشااالۇ   ااااۋاب ئۈچاااۈن، « »ئىشلىتىلىشاااى: 

 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ ئۆيمۇ؟(  
 )ھەئە، بۇ ئۆي.(  
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بۇ ئورۇندۇقمۇ؟  
 يا ، بۇ كارىناق.  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 بولۇشلۇق ۋە بولۇشسىز جاۋاب جۈملە توغرىسىدامەزمۇن:   -5
 ۈملىەىااااااااااڭ  اۋابىەىااااااااااڭ بېشاااااااااااىغا  سااااااااااورا  —بولۇشاااااااااالۇ   اااااااااااۋاب  ااااااااااۈملە 
كىرگاااااۈزئلگەن  ۈملىااااادىت ئى،اااااارەق. « »بولۇشااااالۇ   ااااااۋاب قوشۇمچىساااااى 

 مەسىلەن: 
 )بۇ ئۆيمۇ؟(؟  
 )ھەئە، بۇ ئۆي.(  
 
 )بۇ كۆ لەكمۇ؟(  
 .()ھەئە، بۇ كۆ لە   

 دېگەنگە ئوخشا . 
بېشاااااااااااىغا  اۋابىەىاااااااااااڭ ساااااااااااورا   ۈملىەىاااااااااااڭ  —بولۇشساااااااااااىز  ااااااااااااۋاب  اااااااااااۈملە 

كىرگااااااااااۈزئلگەن  ۈملىاااااااااادىت ئى،ااااااااااارەق. « »بولۇشسااااااااااىز  اااااااااااۋاب قوشۇمچىسااااااااااى 
 مەسىلەن: 

 )بۇ ئىتمۇ؟(  
 )يا ، بۇ مۈشۈ .(    

 
 ەكمۇ؟()بۇ ئېش  
    )يا ، بۇ ئاق.(   
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 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -6
 دېگەن مەنىدە. « كىم؟» —« »دېگەن مەنىدە، « نېمە؟» —« »

 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى. 
« »ئەقىلسىز نەرسىلەر تو رىسىدا سورا  ئۈچۈن، « »ئىشلىتىلىشى: 

 رسىلەر تو رىسىدا سورا  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: ئەقىللى  نە
 )بۇ نېمە؟(  
 )بۇ قەلەم.(  
 
 )بۇ كىم؟(  
 )بۇ ئوقۇ ۇچى.(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئىكك
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «.  ئاۋۇ»مەنىسى: 

 ىلىشى: ئەرلىك بىرلىك يىراقەى كۆرسىتى  ئالمىشى. ئات
ئىشلىتىلىشااااااااااى: يىاااااااااارا  ئورۇناااااااااادىكى ئەرلىااااااااااك  ىااااااااااە  بىرلىااااااااااك ساااااااااااندىكى 

 شەيئىلەرنى ئىشارەق قىلى  كۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 

 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ. 
 مەسىلەن:سى: ئىسىملى   ۈملىدە ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. ۋەزىپى

 (  ئاۋۇ يۇلتۇز)  
)ئاۋۇ كارىناق(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 « ...بىللە»، «بىلەن»، «ھەم»، «ۋە»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: با ال  قوشۇمچىسى )با لىغۇچى(. 
ىاااااادىكى سااااااۆز ياااااااكى  ااااااۈملىەى ئالدىاااااادىكى سااااااۆز ياااااااكى ئىشلىتىلىشااااااى: كەيە

  ۈملىگە با ال  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
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ۋەزىپىسااااااااى: ئىگىەااااااااى ئىگىااااااااگە، خەۋەرنااااااااى خەۋەرگە ۋە  ااااااااۈملىەى  ااااااااۈملىگە 
 با الشتىت ئى،ارەق. 

دىاااااات «»دىاااااات كېيىەكااااااى سااااااۆز ياااااااكى  ااااااۈملە بااااااا النغۇچى، «»بااااااۇمردىت 
   ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: ئىلىگىرىكى سۆز ياكى  ۈملە با لىەىلغۇچى دە

 
  

 با لىەىلغۇچى       با لىغۇچى    با النغۇچى



 

 
8 

  

 
 
 

 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا ئايالندۇرۇش  ئېنىقسىز ئىسىمالرنى ئېنىقلىققامەزمۇن:  -1
 

 كىلىشقققققق  ق شققققققۇلما  يققققققاك   كىلىشقققققق  ق شققققققۇلۇ  المنىقققققق  ئەلىقققققق   ئسققققققىم
قۇشققققۇلما  كەلسققققە  ،ئىسققققم ئىنىقققق ككىققققۇە بۇلنىققققدۇ. ق شققققۇلۇ  كەلسققققە ئى بىققققلە 

 ئسىم بۇلىدۇ . ئىنىقسىز
 

مر ااااااااا ئوخشاااااااااا   —ئېەىقسااااااااىز ئىسااااااااىم 
 ئىسىمالرنى كۆرسىتىدۇ. 

 
بۇناااااادا  ئىساااااااىمالرنى ئېەىاااااا  ئىساااااااىمغا ئايالناااااادۇرماقچى بولساااااااا ، ئالااااااادىغا 

 قوشۇلىدۇ. «  »م ئەل  م
 

بىااااالەن ئېەىقلىققاااااا ئايالنااااادۇرۇلغان ئىساااااىمالرنىڭ « »بۇنااااادا  ئەلااااا  مم 
ئاااااخىرىەى تەنااااانىت )قااااو  ھەرىاااااكەق بىااااالەن نۇنالشااااتۇرۇ ( بىااااالەن ئوقۇشاااااقا 

 بولمايدۇ. مەسىلەن: 
 
  ←   

←  
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 دېگەنگە ئوخشا . 
 

 توغرىسىدا  ەرخەۋ-ئىگەمەزمۇن:  -1
ئىسااااىملى   ااااۈملە ئىااااگە ۋە خەۋەردىاااات تەركىااااب تاپقااااان بولااااۇ ، بۇمرسااااىز 
ئىساىملى   اۈملە بولمايادۇ.ئىگە بىالەن خەۋەر پە  ئوقۇلىادۇ . ئەگەر ئاشاكارە 

  پە  ئوقۇلمىسا ئورۇن  ەھەتتىت پە  ئوقۇلىدۇ.
پىكىرنىاااااااااااڭ كىااااااااااام يااااااااااااكى ناااااااااااېمە تو رىساااااااااااىدا - ۈملىااااااااااادىكى ئاااااااااااوي —ئىاااااااااااگە 

 ئۇقتۇرىدىغان  ۈملە بۆلىكىدۇر. ئىكەنلىكىەى 
 

پىكىاااار -ئۇنىااااڭ بىاااالەن  ۈملىاااادە ئىپااااادىلەنمەكچى بولغااااان ئااااوي —خەۋەر 
 تولۇقلىەىدىغان  ۈملە بۆلىكىدۇر. مەسىلەن: 

  
  

 ئىگە         خەۋەرئىگە          خەۋەر

 توغرىسىدا  : ئاي ۋە قۇياش ھەرپلىرىۇنمەزم -3
قوشاااااۇلغاندا « »ئەرەب تىلاااااى ئېلىپااااا،ە ھەرپلىااااارى ئالااااادىغا ئەلىااااا  ۋە مم 

ئوقۇلماساااااالىقىغا ئاساسااااااەن ئاااااااي ھەرپلىاااااارى )-تەشاااااادىدلىك ئوقۇلااااااۇ 
(دىااات ئى،اااارەق ئىككاااى تاااۈرگە ( ۋە قۇياااا  ھەرپلىااارى )

 ئايرىلىدۇ. 
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ئېەىقساااااىز ئىساااااىمەىڭ بېشاااااىغا ئەلىااااا  ۋە مم  —ېگىەىمىاااااز ئااااااي ھەرپلىااااارى د
ق شقققۇل ا  دققق بدرك  بى رن ققق  « »ئالااادىغا ئەلىااا  ۋە مم )ااااغاندا، قوشۇلاااا« »

ھەرپلەردىاااااااااااااااات ئى،ااااااااااااااااارەق.  ، ئۇرۇلااااااااااااااااۇ  تەشاااااااااااااااادىدلىك ئوقۇلماياااااااااااااااادىغانھەر ( 
ھەرپلىاااااارىگە « »ۋە « »دىااااااگەن ساااااۆزدىكى «»ۋە « »مەساااااىلەن: 

 ھەرپتۇر:  14خشا . بۇمر مۇنۇ ئو
  

  

  
ئېەىقسااىز ئىسااىمەىڭ بېشااىغا ئەلىاا  ۋە مم  —قۇيققاھ ھەرىلىقق گ دىۇىنىمىققز 

ق شقققۇل ا  دققق بدرك  بى رن ققق  « »ئالااادىغا ئەلىااا  ۋە مم )ااااغاندا، قوشۇلاااا« »
ئوقۇلىااااااااااااااااااادىغان ھەرپلەردىااااااااااااااااااات ئى،اااااااااااااااااااارەق.  ، ئۇرۇلاااااااااااااااااااۇ  تەشااااااااااااااااااادىدلىكھەر ( 

ھەرپلىاارىگە ئوخشااا . « »ۋە « »دىكااى «»ۋە « »مەساىلەن: 
 ھەرپتۇر:  14بۇمر مۇنۇ 
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 ىنچى دەرستۆت
 

 توغرىسىدا  ىالرئاخىرىنى زىر قىلغۇچى قوشۇمچمەزمۇن:  -1
مر ااااا ئوخشاااا  ئېەىاااا  ئىسااااىمالرنىڭ بېشااااىغا  

(مر كىرگۈزئلساااااااە، ئااااااااخىرقى ئاااااااخىرىەى زىااااااار قىلغاااااااۇچى قوشااااااۇمچى )
 ھەرپىەىڭ ھەرىكىتى )ئىئرابى(نى زىرلىك ھالەتتە ئوقۇتىدۇ. 
كمىلىاااااااااااارى ئالاااااااااااادى بااااااااااااۇ خىاااااااااااال قوشااااااااااااۇمچىالر بىاااااااااااالەن بىاااااااااااارىككەن سااااااااااااۆز بىرى

 قوشۇمچىلى  تولۇقسىز سۆز بىرىكمىسى دە  ئاتىلىدۇ. 
-بااۇ دەرسااتىكى ئاااخىرىەى زىاار قىلغااۇچى قوشااۇمچىالر ۋە ئۇمرنىااڭ ئۇقتۇرىااا

 ادىغان مەنىلىرى تۆۋەندىكىچە: 
 دېگەن مەنىدە. « دا، ...تا، ... دە، ... تە»... ، «ئىچىدە» — ( 1
 دە. دېگەن مەنى« ئۈستىدە» — ( 2
 دېگەن مەنىدە. « دىت، ... تىت»...  — ( 3
 دېگەن مەنىدە. «  ا، ... قا، ... گە، ... كە»...  — ( 4

 مەسىلەن: 
 )ئۆيدە(  
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ئۈستەل ئۈستىدە  
   دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. ؟نەدە»، «قەيەردە؟»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى ياكى ئورۇن تولدۇر ۇچى )رەۋى (. 
 ئىشلىتىلىشى: ئورۇنەى سورا  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 

خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 
 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ.

  ۈملىادە ۋەزىپىسى: ئىسىملى   ۈملىدە ئىلگىارى كەلاگەن خەۋەر، پېئىللىا 
 ئورۇن تولدۇر ۇچى )ئورۇن رەۋىشى( بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

مۇھەممەد قەيەردە  
 ئۇ قەيەرگە كەتتى  

 دېگەنگە ئوخشا . 

تولۇق تۈرلىنىدىغان ۋە تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن خاس مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ئىسىمالر

... مر ااااا ئوخشااااا  ئىسااااىمالر ئااااۈس ھەرىااااكەق بىاااالەن  ، ، 
تولاۇ  تۈرلىەىادىغان ۋە تەنانىەەى قوباۇل قىلىادىغان ئەرلىاك  ىەساتىكى خااب 

 ئىسىمالردۇر. 
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باااااااااااااۇ ئىساااااااااااااىمالرنىڭ ئااااااااااااااخىرى قاااااااااااااو  ھەرىاااااااااااااكەق بىااااااااااااالەن نۇنالشاااااااااااااتۇرۇ  
)تەناااانىت(نى ۋە زەبەر، پىاااا  ۋە زىااااردىت ئى،ااااارەق ئااااۈچىلى ھەرىكەتەااااى قوبااااۇل 

 لىدۇ ۋە تۆۋەندىكىدە  ھالەتتە تۈرلىەى  كېلىدۇ: قى
  

 
... مر ااااااااا ئوخشااااااااا  ئىسااااااااىمالر تولااااااااۇ   ، ، ، 

سااتىكى خاااب تۈرلەنمەياادىغان ۋە تەناانىەەى قوبااۇل قىلماياادىغان ئاياااللى   ىە
 ئىسىمالردۇر. 

باااااااااااااۇ ئىساااااااااااااىمالرنىڭ ئااااااااااااااخىرى قاااااااااااااو  ھەرىاااااااااااااكەق بىااااااااااااالەن نۇنالشاااااااااااااتۇرۇ  
)تەنااااانىت(نى ۋە زىااااار ھەرىكەتەاااااى قوباااااۇل قىلمايااااادۇ، بەلكاااااى تاااااا  پىااااا  ۋە تااااااا  
زەبەرلىكااااااااال ئوقۇلىاااااااادۇ، زىرلىااااااااك ئوقۇلىاااااااادىغان ئورۇناااااااادا زەبەرلىااااااااك ئوقۇلىاااااااادۇ ۋە 

 تۆۋەندىكىدە  ھالەتتە تۈرلىەى  كېلىدۇ: 
 
  

 

 توغرىسىدا  پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -4
پېئىال بىالەن باشاالنغان  اۈملە  بولاۇ ، ئاۇ پېئىال،  —پېئىللى   ۈملە 

 پائىل )پېئىل ئىگىسى( ۋە تولدۇر ۇچىدىت تەركىب تاپىدۇ. 
-پىشاالىك ئوقۇلىاادۇ، تولدۇر ۇچىااا بۇنىڭاادىكى پائىلەىااڭ ئاااخىرى ھەردائىاام

 اەىڭ ئاخىرى ھەردائىم زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
  

 تولدۇر ۇچى                    پېئىل                         پائىل                    
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 دېگەنگە ئوخشا . 
ىت بولسااىمۇ، لااېكىت پېئىللىاا   ۈملىەىااڭ تولدۇر ۇچىسااىز تۈزئلۈشااى مااۇمك

پائىلسىز تۈزئلۈشى مۇمكىت بولمايدۇ. پائىلى ئاشكارا بولمىغانلىرىەىاڭ پاائىلى 
)ئاااۇ چىقىااا  كەتتاااى( پېئىلەىاااڭ ئاساااتىغا يوشاااۇرۇنغان بولىااادۇ. مەساااىلەن: 

     دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  كىشىلىك ئالماشمەزمۇن:  -5
ىشى  كېلى ، ئۇنىڭ ئورنىدا  ۈملىدە ئىسىمەىڭ ئورنىغا ئالم —ئالما  

 ۋەزىپە ئۆتەيدىغان سۆزدىت ئى،ارەق. 
ئالماشەىڭ بىر تۈرى كىشىلىك ئالما  بولۇ ، ئۇمۇ مۇستەقىل كىشاىلىك 

 ئالما  ۋە ئۇمنما كىشىلىك ئالما  دە  يەنە ئىككى تۈرگە بۆلىەىدۇ. 
 بۇ دەرستە بۇنىڭدىت مۇستەقىل كىشىلىك ئالما  چۈشەندئرئلىدۇ. 

باشااقا سااۆزلەرگە قوشااۇلماي مۇسااتەقىل  —كىشااىلىك ئالمااا   مۇسااتەقىل
 ئىشلىتىلىدىغان ئالماشالردىت ئى،ارەق. ئۇمر مۇنۇمر: 

1 )III  شااااااەخى  ئەرلىااااااك بىرلىااااااك مۇسااااااتەقىل كىشااااااىلىك ئالمىشااااااى
 ئۇ(. مەنىسى: )

2 )III  كىشااااىلىك ئالمىشااااى شااااەخى  ئااااايللى  بىرلىااااك مۇسااااتەقىل
 ئۇ(. مەنىسى: )

3 )— II  شاااااەخى  ئەرلىاااااك بىرلىاااااك مۇساااااتەقىل كىشاااااىلىك ئالمىشاااااى
 سەن(. مەنىسى: )

4 ) — II  شاااەخى  ئايااااللى  بىرلىاااك مۇساااتەقىل كىشاااىلىك ئالمىشاااى
 سەن(.مەنىسى: )
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5 )— I   ئايالغاااااا ئورتاااااا  بىرلىاااااك مۇساااااتەقىل كىشاااااىلىك -رئەشاااااەخى
 .  مەن(مەنىسى: ) ئالمىشى

)ئەساااكەرتى : مەزكااااۇر ئالماشااااالرنىڭ ئىككىلىاااك ۋە كۆپلااااۈ  شااااەكىللىرى 
 ئالالل خالىسا بۇنىڭدىت كېيىەكى دەرسلەردە سۆزلىەىدۇ(. 
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 ىنچى دەرسبەش
 

 توغرىسىدا ئىزاپەتلىك سۆز بىرىكمىسى مەزمۇن:  -1

ئىككى ئىسىم قوشۇلۇ  تەۋەلىك ھاساىل  —سۆز بىرىكمىسى ئىزاپەتلىك 
 قىلغان سۆز بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. 

ئىزاپەتلىاااك سااااۆز بىرىكمىساااى ئېەىقلىغااااۇچى ۋە ئېەىقالنغۇچىااادىت تەركىااااب 
 تاپىدۇ. 

بااۇ سااۆز بىرىكمىسااىەى تەر ىاامە قىلغاناادا ئالاادى بىاالەن ئىككىەچااى بااۆلىكى 
بااااۆلىكى )يەنااااى ئېەىقالنغااااۇچى(نى  )يەناااى ئېەىقلىغااااۇچى(نى، ئاناااادىت بىرىەچااااى

تەر ىاااااااامە قىلىاااااااا  ئىككىسااااااااىەىڭ ئوتتۇرىسااااااااىغا ئىگىلىااااااااك كااااااااېلى  قوشۇمچىسااااااااى 
 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: « نىڭ»...

)مۇھەممەدنىڭ كىتابى(  
 ئېەىقالنغۇچى              ئېەىقلىغۇچى                         

 دېگەنگە ئوخشا . 
 سۆز بىرىكمىسىەىڭ ئۈس خىل خۇسۇسىيىتى بار: ئىزاپەتلىك 

)ئەلاا  مم( ۋە تەناانىەەى « »( بىرىەچااى بااۆلىكى )يەنااى ئېەىقالنغااۇچى( 1
قوبااااااۇل قىلماياااااادۇ ۋە ئاااااااخىرى  ۈملىاااااادىكى ئورنىغااااااا ئاساسااااااەن تااااااا  زەبەر، تااااااا  

 پى  ۋە تا  زىرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
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بىئەممارنىڭ كىتا 
)ئوقۇتقۇچىەىڭ ئۈستىلى ئۈستىدە( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ئىككىەچاااى بۆلىكىەىااااڭ ئااااخىرى ھەردائىاااام زىرلىاااك ئوقۇلىاااادۇ. ئەگەر ئااااۇ 2

ئااااخىرى زىااار ھەرىاااكەق بىااالەن تۈرلىەىشاااەى قوباااۇل قىلمايااادىغان ئىساااىم بولساااا، 
ئااۇنى يەنىااال ئااورۇن  ەھەتااتىت  زىرنىاڭ ئورنىاادا زەبەرلىااك ئوقۇلىاادۇ. ئەممااا، بىاز

 زىرلىك ئوقۇلغان دە  قارايمىز. مەسىلەن: 
)مۇھەممەدنىڭ كىتابى(  
 )پاتىمەنىڭ كىتابى(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ئىككىەچااااااااااى بااااااااااۆلىكى ئېەىاااااااااا  ئىسااااااااااىم بولسااااااااااا، ئااااااااااۇ بىرىەچااااااااااى بااااااااااۆلىكىەى 3

 مەسىلەن: ئېەىقلىققا ئايالندۇرىدۇ. 
)ئەممارنىڭ كىتابى(  
 )ئوقۇتقۇچىەىڭ قەلىمى(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  قاراتما سۆز بىرىكمىسىمەزمۇن:  -2
كااااااۆز ئالدىاااااادىكى مەلااااااۇم شەخىسااااااەى ئااااااۆزىگە  —قاراتمااااااا سااااااۆز بىرىكمىسااااااى 

ىرى  قوشۇمچىسااااااااااااااااى بىاااااااااااااااالەن قاااااااااااااااارىتى  مەقسااااااااااااااااىتىدە ئىشاااااااااااااااالىتىلىدىغان چاااااااااااااااااق
 ئىسىمدىت بىرىككەن سۆز بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. 

ئاااااااااااااااۇ چااااااااااااااااقىرى  قوشۇمچىساااااااااااااااى ۋە چاقىرىلغۇچىااااااااااااااادىت ئى،اااااااااااااااارەق ئىككاااااااااااااااى 
 بۆلەكتىت تەركىب تاپىدۇ. 
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 بۇ سۆز بىرىكمىسىەىڭ ئاخىرىمۇ تەننىەەى قوبۇل قىلمايدۇ. مەسىلەن: 
)ھەي ياسىر! (  

   قوشۇمچىسى        چاقىرىلغۇچىچاقىرى          
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «. تېگىدە»، «ئاستىدا»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئورۇن رەۋىشى. 
خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 

 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ. 
ەر بولاااۇ  كېلىااادۇ، پېئىللىااا   ۈملىااادە ۋەزىپىساااى: ئىساااىملى   ۈملىااادە خەۋ

 ئورۇن تولدۇر ۇچى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
ئۇ  وزىەىڭ ئاستىدا 

سومكىەى  وزىەىڭ ئاستىدا قويدۇم
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ىمالرئۇالنما ھەمزىلىك ئىسمەزمۇن:  -4
... مر ا ئوخشا  با  ھەرپى ئۇمنما ھەمزە بىالەن باشاالنغان ،  

 ئىسىمالر ئۇمنما ھەمزىلىك ئىسىمالر دېيىلىدۇ. 
ئۇمنمااااا ھەمزىلىااااك ئىسااااىمالر  ۈملىەىااااڭ بېشااااىدا كەلسااااە بېشااااىدىكى ھەماااازە 

دىكى ھەماااازە يېزىلىاااادۇ ھەم ئوقۇلىاااادۇ؛ ئەگەر  ۈملىەىااااڭ ئارىسااااىدا كەلسااااە بېشااااى
 يېزىلىدۇ، ئەمما ئوقۇلمايدۇ. مەسىلەن: 
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 )ھېلىقى( بالىەىڭ ئىسمى مۇھەممەد،      )ھېلىقى( قىزنىڭ ئىسمى زەيەەب.      

    
 ئوقۇتقۇچىەىڭ ئو لى سىەىپتا،              مۇدىرنىڭ ئو لى قەيەردە؟              

 دېگەنگە ئوخشا . 
 
 
 
 

                            ↓           ↓ 
 ئېەىقالنغۇچى                            ئېەىقلىغۇچى             
 پەتەىڭ بىرىەچى بۆلىكى(             )ئىككىەچى بۆلىكى()ئىزا      
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  ىنچى دەرسئالت

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. بۇ»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئاياللى  بىرلىك يېقىەەى كۆرسىتى  ئالمىشى. 
ئىشلىتىلىشااااااااى: يااااااااېقىت ئورۇناااااااادىكى ئاياااااااااللى   ىااااااااە  بىرلىااااااااك سااااااااااندىكى 

 ۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. شەيئىلەرنى ئىشارەق قىلى  ك
خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 

 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ.  
 مەسىلەن: . ۋەزىپىسى: كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدە ئىگە  بولۇ  كېلىدۇ

)بۇ ئەلىەىڭ سائىتى(  
 زان()بۇ قا  

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. ئۈچۈن»، «نىڭ»... مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئاخىرىەى زىر قىلى  قوشۇمچىسى. 
ۋەزىپىساااااااااااى: ئۆزىااااااااااادىت كېااااااااااايىت كەلاااااااااااگەن ئىساااااااااااىمەىڭ ئااااااااااااخىرىەى زىرلىاااااااااااك 

 ئوقۇتۇشتۇر. مەسىلەن: 
 )بۇ خالىدنىڭ(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  پ ۋە تاق ئەزاالربەدەندىكى جۈمەزمۇن:  -3
ئادەم ۋە ھاينانالرنىڭ بەدىەىدىكى  ۈ  ئەزامرنىڭ ئىسىملىرى ئاياللى  
 ىەسااااااااتىكى ئىسااااااااىمالر قاتارىاااااااادىت ھېسااااااااابلىەىدۇ. شااااااااۇ ا، بااااااااۇمرنى كۆرسااااااااىتى  

 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: « »ئۈچۈن 
بۇ قۇم   
)بۇ كۆز(  
م ۋە ھاينانالرنىااااڭ بەدىەىاااادىكى تااااا  ئەزامرنىااااڭ ئىسااااىملىرى ئەرلىااااك ئااااادە

 ىەسااااااااتىكى ئىسااااااااىمالر قاتارىاااااااادىت ھېسااااااااابلىەىدۇ. شااااااااۇ ا، بااااااااۇمرنى كۆرسااااااااىتى  
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: « »ئۈچۈن 

 )بۇ بۇرۇن(  
 )بۇ ئېغىز(  

دېگەنگە ئوخشا .

 توغرىسىدا تىكى ئىسىمالر ئاياللىق جىنسمەزمۇن:  -4
ئەرلىاااااااااااااااك  ىەساااااااااااااااتىكى ئىساااااااااااااااىمالرنى ئايااااااااااااااااللى   ىەساااااااااااااااتىكى ئىساااااااااااااااىمالر ا 

 ئۇلىەىدۇ. مەسىلەن: « »ئۆزگەرتمەكچى بولسا ، ئاخىرىغا 
 ←←

ئەرەب تىلىاااااااااادا يەنە ئاياااااااااااللى   ىەسااااااااااقا تەۋە ئىكەنلىكىااااااااااگە ئائىاااااااااام بىاااااااااارەر 
مىسااااىمۇ ئايااااللى   ىەسااااتىكى ئىسااااىم ھېساااابلىەىدىغان بىاااار تۈركااااۈم ئااااممەق بول

 دېگەنگە ئوخشا . سۆزلەر بار. مەسىلەن: 
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا « »
 «.  ئاۋۇ»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئاياللى  بىرلىك يىراقەى كۆرسىتى  ئالمىشى. 
  ئورۇنااااااااادىكى ئايااااااااااللى   ىاااااااااە  بىرلىاااااااااك سااااااااااندىكى ئىشلىتىلىشاااااااااى: يىااااااااارا

 شەيئىلەرنى ئىشارەق قىلى  كۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخىرىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى 

 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ. 
 مەسىلەن: . ۋەزىپىسى: كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدە ئىگە  بولۇ  كېلىدۇ

)ئاۋۇ پاتىمە(  
 )ئاۋۇ تۇخۇم(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئەرلىك  ىاە  « »بىلەن « »دېمە ، كۆرسىتى  ئالماشلىرىدىت 

بىااالەن « »بىرلىاااك سااااندىكى شاااەيئىلەرنى ئىشاااارەق قىلىااا  كۆرسىتىشاااكە، 
لەرنى ئىشاااااااارەق قىلىااااااا  ئايااااااااللى   ىاااااااە  بىرلىاااااااك سااااااااندىكى شاااااااەيئى« »

 كۆرسىتىشكە ئىشلىتىلىدۇ. 
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 ىنچى دەرسسەككىز
 

 توغرىسىدا  ئىزاھلىق سۆز بىرىكمىسىمەزمۇن:  -1
كۆرساااااااااااىتى  ئالمىشاااااااااااىدىت كېااااااااااايىت بىااااااااااار  —ئىزاھلىااااااااااا  ساااااااااااۆز بىرىكمىساااااااااااى 

لىا  ئىسااىم ئۇلىەىا  كېلىاا  باۇ ئالماشااەى ئىزاھلىغاان سااۆز بىرىكمىسااىدىت «»
 ئى،ارەق. مەسىلەن: 

)بۇ كىشى سودىگەر( 
 )ئاۋۇ كىشى دوختۇر( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئىزاھلىاااااا  سااااااۆز بىرىكمىسااااااى ئىزاھالنغااااااۇچى ۋە ئىزاھلىغۇچىاااااادىت تەركىااااااب 
تاپقااااان بولااااۇ ، بااااۇمر تۆۋەناااادىكى بىاااار قااااانچە  ەھەتاااالەردە ئۆزئااااارا ماسلىشااااى  

 كېلىدۇ: 
 ەنى بىرلىك، ئىككىلىك ۋە كۆپلۈ (  ەھەتتە ماسلىشىدۇ.( سان )ي1
 (  ىە  )يەنى ئەرلىك ۋە ئاياللى (  ەھەتتە ماسلىشىدۇ. 2
( ئىئااااااااااااااراب )يەنااااااااااااااى ئاخىرىەىااااااااااااااڭ زەبەر، پىاااااااااااااا  ۋە زىرلىااااااااااااااك ئوقۇلۇشااااااااااااااى( 3

  ەھەتتە ماسلىشىدۇ. 
 ( ئېەى  ۋە ئېەىقسىز بولۇ   ەھەتتە ماسلىشىدۇ. 4

    ام خالىسا كېيىەكى دەرسلەردە سۆزلىەىدۇ. قالغان تەپسىالتى ئالالل تەئ
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 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
 دېگەن مەنىدە.  «ئارقىسىدا» —« »، «ئالدىدا» —« »

 ئاتىلىشى: ئورۇن رەۋىشى. 
 خاراكتېرى: قاتقان ئىسىمالر. 

ۇ، پېئىللىااا  ۋەزىپىساااى: كاااۆپىەچە ئىساااىملى   ۈملىااادە خەۋەر بولاااۇ  كېلىاااد
 ۈملىااااااااااادە ئاااااااااااورۇن تولااااااااااادۇر ۇچى )يەناااااااااااى ئاااااااااااورۇن رەۋىشاااااااااااى( بولاااااااااااۇ  كېلىااااااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 
 )سودىگەرنىڭ ئۆيى مەسجىدنىڭ ئالدىدا( 
 )دوختۇرنىڭ ئۆيى مەكتەپەىڭ كەيەىدە( 

 )مەن ھامىدنىڭ ئالدىدا ئولتۇردۇم(
 دېگەنگە ئوخشا  )ئاستىغا سىزىلغانلىرى ئورۇن رەۋىشى(. 

 توغرىسىدا  بولغان ئىسىمالر «» ئاخىرىدا مەزمۇن: -3
سااااۈرەتلىك ئەلاااا  بولغااااان ئىسااااىمالرنىڭ « »)ئەلاااا ( ياااااكى « »ئاخىرىاااادا 

بەر، پىااااااااا  ۋە زىااااااااار ئاشاااااااااكارا ئىئراباااااااااى پەرەزىااااااااا  )تەقااااااااادىرەن( بولىااااااااادۇ، يەناااااااااى زە
 ئوقۇلمايدۇ، بەلكى ئورۇن  ەھەتتىت ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

)ئامېرىكا يەھۇدى  دۆلىتى( پىشلىك ئوقۇلغىەى: 
 )مەن ئامېرىكىدىت(زىرلىك ئوقۇلغىەى : 

                              
دېگەناااااااااااااااگە ئوخشاااااااااااااااا . يەناااااااااااااااى باااااااااااااااۇ مىساااااااااااااااالالردىكى ئاساااااااااااااااتى ساااااااااااااااىزىلغان 

 ئىسىمااالرنىڭ ئاخىرى ئورۇن  ەھەتتىت پى  ۋە زىرلىك ئوقۇلدى. 
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 ىنچى دەرستوققۇز

 

 توغرىسىدا  سۈپەتلىك سۆز بىرىكمىسىمەزمۇن:  -1
ت يەنە بىااااااااار بىااااااااار ئىساااااااااىمەىڭ ئارقىساااااااااىدى —سااااااااۈپەتلىك ساااااااااۆز بىرىكمىساااااااااى 

 ئىسىم كېلى  ئۇنى سۈپەتلىگەن سۆز بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن:  
 )مەن يېڭى ئوقۇ ۇچى(          
ئۇ يېڭى قىز ئوقۇ ۇچى          

 دېگەنگە ئوخشا . 
ەن سااااااۈپەتلىگۈچىدىت سااااااۈپەتلىك سااااااۆز بىرىكمىسااااااى سااااااۈپەتلەنگۈچى بىاااااال

بىرىگە ماسلىشى  -تەركىب تاپقان بولۇ ، ئۇمر مۇندا  تۆق  ەھەتتىت بىر
 كېلىدۇ: 

 ( ئىئراب )يەنى ئاخىرىەىڭ ھەرىكىتى(  ەھەتتە ماسلىشىدۇ. مەسىلەن: 1
 )بۇ يېڭى كىتاب(

 قۇدۇم()مەن يېڭى كىتابەى ئو 
 )بۇ يېڭى كىتابەىڭ ئىسمىدۇر( 

 (  ىە  )يەنى ئەرلىك ۋە ئاياللى (  ەھەتتە ماسلىشىدۇ. مەسىلەن: 2
 

 )ئەھمەدنىڭ بىر چوڭ ئو لى ۋە بىر كىچىك قىزى بار(



 

 
26 

  

ىلىااااااك ۋە كۆپلااااااۈ (  ەھەتااااااتە ماسلىشااااااىدۇ. ( سااااااان )يەنااااااى بىرلىااااااك، ئىكك3
 مەسىلەن: 

 )بىزنىڭ بىر ياخشى مۇدىرىمىز بار(  
 ( ئېەى  ۋە ئېەىقسىز بولۇ   ەھەتتە ماسلىشىدۇ. مەسىلەن: 4

 )ئۇ يېڭى قىز ئوقۇ ۇچى(        
 )ئەرەب تىلى ئاسان تىلدۇر(        

 دېگەنلەرگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن سۈپەتداش ئىسىمالرمەزمۇن:  -2

... مر ا ئوخشا  ئىساىمالر تولاۇ   ، ، ، ، 
 ىسىمالردۇر. تۈرلەنمەيدىغان ۋە تەننىەەى قوبۇل قىلمايدىغان سۈپەتدا  ئ

بااااااۇ ئىسااااااىمالرنىڭ ئاااااااخىرى تەناااااانىت ۋە زىاااااار ھەرىكەتەااااااى قوبااااااۇل قىلماياااااادۇ، 
بەلكااااى تااااا  پىاااا  ۋە تااااا  زەبەرلىكااااال ئوقۇلىاااادۇ، زىرلىااااك ئوقۇلىاااادىغان ئورۇناااادا 

 زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مېەىڭ قورسىقىم ئاس(     
 )سىز ئۇسسۇزلۇقتىت يىغلىدىڭىزمۇ(     

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -3

« يېەىااااااادا»، «قېشاااااااىدا» —« »دېاااااااگەن مەنىااااااادە؛ « ھاااااااازىر» — «»
 دېگەن مەنىدە. 
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 ئورۇن رەۋىشى.  —« »ۋاقىم رەۋىشى؛  — «»ئاتىلىشى: 
« »ۋاقىتەى ئۇقتۇرۇ  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ؛  — «»ئىشلىتىلىشى: 

 ئورۇنەى ئۇقتۇرۇ  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.  —
 ۋەزىپىسى:  ۈملىدە رەۋى  بولۇ  كېلىدۇ. 

 ا توغرىسىد (نىسبىي ئالماش )مەزمۇن:  -4
-ئااااۆز ئالاااادىغا مۇسااااتەقىل بىاااار مەنااااانى ئۇقتۇرالمايدىااااا —نىساااا،ى  ئالمااااا  

ەقەق ئۆزىاادىت كېيىەكااى تولۇقلىغۇچىەىااڭ ۋاسىتىسااى بىاالەن قوشااۇمچە اااغان، پ
 مەنە ئىپادىلەيدىغان با لىغۇچى سۆزدىت ئى،ارەق.

 ۈملە  ۇقۇمچ ەيەىدىتك ڭئوخشا  نىس،ى ئالماشەى گە..  «َالَِّذْي»
 .ە كىلىشى كىر

 ە بولسا )دىكى ، تىكى ( د ۈملەئسىملى    ۈملە  ەلگەنك كەيەىدە
 :ەسىلەن. م قىلىمىز ەر ىمەت

 على املكتب للمدرس. الذيالكتاب 

 (ۇتقۇچىەىڭكىتاب ئوق دىكىۈستىئ ۈستەل)ئ
 ئوخشا . دىگەنگە

 
بولسا   ۈملەپىئىللى    ۈملە  ەلگەنك ەيەىدەك ڭنىس،ى ئالماشەى    

 :ەسىلەنقىلىمىز . م ەر ىمەت ە ( د ەن، ك ەن) ان ، قان ،گ
 سيا.خرج من الفصل اآلن من إندوني الذيالطالب  

 ھىەدىەوزىيىلىك( ۇ ۇچىئوق قان)ھازىر سىەىپتىت چىق
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ئوخشا  دىگەنگە . 
 ج ملىنىقققققق  بىقققققق  قۇشققققققۇلۇ  بىققققققلە  جقققققق ملە كەينىققققققدرك  نىساااااا،ى  ئالمااااااا 

 .بۇاللمايدۇ ج ملە ئاي رم ب لۇ  كىلىدۇ، ب لىك 
دەرسااااااااااااىدە  -12نىسااااااااااااپى ئالمااااااااااااا  تو رىسااااااااااااىدىكى مەزمااااااااااااۇنالر كىتابەىااااااااااااڭ 

 ئام خالسا.( تەپسىلى سۆزلىەىدۇ )ئالالل تە
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  ئۇالنما كىشىلىك ئالماشمەزمۇن:  -1

بىااااااز ئالاااااادىەقى دەرساااااالىرىمىزدە مۇسااااااتەقىل كىشااااااىلىك ئالمااااااا  تو رىسااااااىدا 
چۈشەنچە بېرى  ئۆتكەن، ئەمدى بۇ دەرستە كىشىلىك ئالماشەىڭ ئىككىەچى 

ۈشاااااااەنچە بېرىااااااا  بىااااااار تاااااااۈرى بولغاااااااان ئۇمنماااااااا كىشاااااااىلىك ئالماااااااا  تو رىساااااااىدا چ
 ئۆتىمىز. 

مۇساااااااااتەقىل ئىشااااااااالىتىلمەيدىغان، پەقەق  —ئۇمنماااااااااا كىشاااااااااىلىك ئالماااااااااا  
 ئىشلىتىلىدىغان كىشىلىك ئالماشتىت ئى،ارەق.  ئۇم سۆزلەرنىڭ ئاخىرىغا 

III  :شەخى  ئۇمنما كىشىلىك ئالماشلىرى مۇنۇمر 
        

باااااااااااۇ ئالماشاااااااااااالر ئىساااااااااااىمەىڭ ئاخىرىغاااااااااااا ئۇمنساااااااااااا ئېەىقلىغاااااااااااۇچى، پېئىلەىااااااااااااڭ 
 ئاخىرىغا ئۇمنسا تولدۇر ۇچى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئۇنىڭ ئىسمى ئۇسامە(        
 )ئۇنىڭ ئىسمى زەيەەب(        
 نى چۈشەندىم()مەن ئۇ        

 دېگەنگە ئوخشا . 
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II  :شەخى  ئۇمنما كىشىلىك ئالماشلىرى مۇنۇمر 
        

بۇمرمااااااۇ ئىسااااااىمەىڭ ئاخىرىغااااااا ئۇمنسااااااا ئېەىقلىغااااااۇچى، پېئىلەىااااااڭ ئاخىرىغااااااا 
 : ئۇمنسا تولدۇر ۇچى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن

 )داداڭ قەيەردە(  ئىسمىڭ نېمە) 
 )سىلەرنى كىم ياراتتى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
I  :شەخى  ئۇمنما كىشىلىك ئالماشلىرى مۇنۇمر 

    
ەىااااااڭ ئاخىرىغااااااا بۇمرمااااااۇ ئىسااااااىمەىڭ ئاخىرىغااااااا ئۇمنسااااااا ئېەىقلىغااااااۇچى، پېئىل

ئايالغاااااااااا ئورتاااااااااا  ئىشااااااااالىتىلىدۇ.  -ئۇمنسااااااااا تولااااااااادۇر ۇچى بولاااااااااۇ  كېلىااااااااادۇ ۋە ئەر
 مەسىلەن: 

ئىسمىم مۇھەممەد        
 )سىەىپىمىز چىرايلى (           
 )بىزنى ئالالل ياراتتى(       

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
ئااۆتكەن زامااان ئېەىاا  شااەخى  ئەرلىااك بىرلىااك  IIIگە ئوخشااا  «»
 II، ئااۇ ئۇمنسااا« »غااا ئالادى سااۇكۇن ئوقۇلغااۇچى زەبەرلىاك ەىاڭ ئاخىرىپېئىلى

ئەگەر  ئاااااااۆتكەن زاماااااااان پېئىلىغاااااااا ئايلىەىااااااادۇ.ئېەىااااااا  شاااااااەخى  ئەرلىاااااااك بىرلىاااااااك 
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ئايالغااااااا -ئەر شااااااەخى  I ئۇمنسااااااا، «»ئالاااااادى سااااااۇكۇن ئوقۇلغااااااۇچى پىشاااااالىك 
 ئورتا  بىرلىك ئېەى  ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. مەسىلەن: 

 (؟)ئى مۇھەممەد! كۇۋەيتكە باردىڭمۇ
(.)شۇندا ، باردىم   

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«»ۋە  «»مەزمۇن:  -3
، «»بىااااااااااار نەرساااااااااااىەىڭ يانااااااااااادا باااااااااااارلىقىەى ئۇقتۇرۇشاااااااااااتا ئاااااااااااادەملەر ئۈچاااااااااااۈن 

ئالماشااااتۇرۇ  ئىشلىتىشااااكە بولماياااادۇ. ئىشاااالىتىلىدۇ. « »نەرسااااىلەر ئۈچااااۈن 
 مەسىلەن: 

  
 مېەىڭ كىتابىم بار(            )مېەىڭ قېرىەدىشىم بار(

 دېگەنگە ئوخشا . 
دىاات باشااقا ئۇمنمااا «»ئەساالىدە زىرلىااك ئوقۇلسااىمۇ، لااېكىت « »مەزكااۇر 

غاندا يە گىللىكەى كۆزدە تۇتۇ  زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ: ئۇمنكىشىلىك ئالماشالر 
 دېگەنگە ئوخشا .  « ... »، «»، «»، «»

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
ھەرىكەتەىااڭ ئااورنى ياااكى ۋاقتىەااى ئۇقتۇرىاادىغان ئىسااىم -ئىاا  —« »

 بولۇ ، رەۋى  بولغانلىقى ئۈچۈن زەبەرلىك ئوقۇلغان. مەسىلەن: 
ر ۋاقىتتا چىقى  كەتتى()ھامىد خالىد بىلەن بى 

 )ئوقۇتقۇچى مۇدىر بىلەن بىر ئورۇندا ئولتۇردى(
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 توغرىسىدا تولۇق تۈرلىنىدىغان خاس ئىسىمالر مەزمۇن:  -5
... مر ااا ئوخشااا  ئىسااىمالرنىڭ ئاااخىرى  تەننىەلىااك  ، ، 

 رىكەق بىلەن تولۇ  تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: ئوقۇلىدۇ ۋە ئۈچىلى ھە
      

 دېگەنگە ئوخشا . 
... مر ااا ئوخشااا  ئىسااىمالر تولااۇ  تۈرلەنمەياادىغان  ، ، 

  ۋە تەننىەەى قوبۇل قىلمايدىغان ئەرلىك  ىەستىكى خاب ئىسىمالردۇر.
نىت ۋە زىااااار ھەرىكەتەاااااى قوباااااۇل قىلمايااااادۇ، باااااۇ ئىساااااىمالرنىڭ ئااااااخىرىمۇ تەنااااا

بەلكااااى تااااا  پىاااا  ۋە تااااا  زەبەرلىكااااال ئوقۇلىاااادۇ، زىرلىااااك ئوقۇلىاااادىغان ئورۇناااادا 
 زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن:  

       
 دېگەنگە ئوخشا . 

: ئاخىرىنى زىر قىلغۇچى ھەرپلەر كىرگەن ئىسىمالرنىڭ مەزمۇن -6
 ۇشى توغرىسىداسۈپەت بول

ن كىرگاااۈزئلگەزىااار ئوقۇتقاااۇچى ھەر  بېشاااىغا ئېەىقساااىز ئىساااىمدىت كېااايىت 
ئىسااااىمەىڭ سااااۈپىتى بولىااااادۇ.  كەلااااگەن ئىسااااىم كەلسااااە، ئااااۇ ئۆزىاااادىت ئىلگىرىكااااى

 مەسىلەن: 
 )مەن ئۇنىنېرسىتېم ئوقۇ ۇچىسى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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دېاااااااگەن ئىساااااااىمەىڭ « »دېاااااااگەن ئىساااااااىم «  »باااااااۇ  ۈملىااااااادە 
 سۈپىتى بولۇ  كەلگەن. 

 )ئۇمر ئامېرىكىلى  دوختۇرمر( 
دېااااااگەن ئىسااااااىمەىڭ « »دېاااااگەن ئىسااااااىم « »باااااۇ  ۈملىاااااادە 

 سۈپىتى بولۇ  كەلگەن. 
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 ىنچى دەرسون بىرئ
 

ما كىشىلىك ئالماشالرنىڭ بېشىغا ئاخىرىنى زىر ئۇالنمەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  شىكىرگۈزۈلۈقىلغۇچى ھەرپلەرنىڭ 

مر ااااا ئوخشااااا  ئۇمنمااااا كىشااااىلىك ئالماشااااالرنىڭ ئالاااادىغا « ... »، «»
، ئاااااااۇ ەساااااااكىرگۈزئل اااااااا ئوخشاااااااا  ئااااااااخىرىەى زىااااااار قىلغاااااااۇچى قوشاااااااۇمچىالر «»

زىااااار ئوقۇتاااااۇ ،  ورۇن  ەھەتاااااتىتئاخىرىااااادىكى ئۇمنماااااا كىشاااااىلىك ئالماشاااااالرنى ئااااا
كااااۆپىەچە چىلى  تولۇقسااااىز سااااۆز بىرىكمىسااااىەى ھاسااااىل قىلىاااادۇ ۋە مئالاااادى قوشااااۇ

 خەۋەر بولۇ  كېلىدۇ.   ئىسىملى   ۈملىدە
 مەسىلەن: 

 )ئۇنىڭدا كىچىك با چا بار( 
 ()ئۇنىڭدا چوڭ دېرىزە بار 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
-ائايالغااااا ئورتااااا  ئىشلىتىاااا-ئۆلچىمىاااادە كەلااااگەن ئەر« » —« »

پېئىلاااى بولاااۇ ،  كەلگۈساااى زاماااان( بىرلىاااك ئېەىااا  ) شاااەخى  Iلىدىغان اااا
 «. »پەرەزى  ئى،ارىتى: . دۇرئاستىغا يوشۇرۇنغان ۆزئپائىلى 
ەسىلەن: م

 ئانامەى ياخشى كۆرىمەن(-)مەن ئاتا
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 ئىككىنچى دەرسئون 
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «.  قاندا ؟»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى. 
 ئىشلىتىلىشى: ھالەتەى سورا  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 

رىەىاااااااڭ ھەرىاااااااكەق ئۆزگىرىشاااااااى  خااااااااراكتېرى: قاتقاااااااان ئىساااااااىم بولاااااااۇ ، ئاخى
 شەكىلدە ئاشكارا ئىپادىلەنمەيدۇ. مەسىلەن: 

 )ئەھنالىڭىز قاندا (  
  دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  (نىسبىي ئالماش )مەزمۇن:  -2
-ئااااۆز ئالاااادىغا مۇسااااتەقىل بىاااار مەنااااانى ئۇقتۇرالمايدىااااا —نىساااا،ى  ئالمااااا  

ئۆزىاادىت كېيىەكااى تولۇقلىغۇچىەىااڭ ۋاسىتىسااى بىاالەن قوشااۇمچە اااغان، پەقەق 
 مەنە ئىپادىلەيدىغان با لىغۇچى سۆزدىت ئى،ارەق. 
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دىااااات ئى،اااااارەق ئىككاااااى نىسااااا،ى  ئالماااااا  «»ۋە « »باااااۇ دەرساااااتە 
« »ئەرلىااااك  ىااااە  بىرلىااااك سااااان ئۈچااااۈن، « »سااااۆزلەنگەن بولااااۇ ، 

 ىرلىك سان ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئاياللى   ىە  ب
 مەنىسى:

 ۇقاااۇمچ ەيەىاادىتك ڭئوخشاااا  نىساا،ى ئالماشاااەى ە.. گ «»ۋە « »
 .ە كىلىشى كىر ۈملە 

 ە بولساااااا )دىكاااااى ، تىكاااااى ( د ۈملەئساااااىملى   ااااا ۈملە ااااا ەلاااااگەنك كەيەىااااادە
 قىلىمىز . ەر ىمەت

 ەن، ك ەنقااان ،گ بولسااا  ) اان ، ۈملەپىئىللىا   ا ۈملە اا ەلاگەنك كەيەىادە
 قىلىمىز .  ەر ىمەت ە ( د

 ۈلەكلىااااااكبىاااااار ب ۇشااااااۇلۇ ق ەنبىاااااال ۈملە اااااا ەيەىاااااادىكىنىساااااا،ى  ئالمااااااا  ك  
 .ۇملمايدۇب ۈملەئايرىم   ۇ،رولەى ئويەايد

 دە  ئاتىلىدۇ.  ()ئاتىلىشى: نىس،ى  ئالما  
ە ئۆزىاادىت ئىشلىتىلىشااى: ئۆزىاادىت كىيىەكااى تولۇقلىغۇچىسااىەىڭ ياردىمىااد

 ئىلگىركى ئىسىمەى سۈپەتلە  كىلىدۇ.
 

 مەسىلەن: 
 )سىز بىلەن تۇر ان بۇ قىزچا  كىم(   
 )سىز بىلەن تۇر ان بۇ كچىك بام كىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
ئەرلىااك بىرلىااك ئېەىاا  ئااۆتكەن زامااان  شااەخى  III گە ئوخشااا «»
ئايااااااااااللى   شاااااااااەخى  III ئاااااااااۇ ساااااااااا،ئۇمن« »ئاخىرىغاااااااااا ساااااااااۇكۇنلۇ   ەىاااااااااڭپېئىلى

 بىرلىك ئېەى  ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. مەسىلەن: 
 ۇ دوختۇرخانىغا كەتتى()ئ         

 دېگەنگە ئوخشا . 

 )ئەلف الم( «»ئاخىرى سۇكۇنلۇق سۆزلەرگە مەزمۇن:  -4
 توغرىسىدا قوشۇلغان ئىسىمالرنى ئۇالپ ئوقۇش 

كە ئوخشاااا  ئااااخىرى ساااۇكۇنلۇ  ساااۆزنىڭ ئارقىساااىدىت بېشاااىغا «»
ۇنلۇ  قوشاااااۇلغان ساااااۆز كەلاااااگەن بولساااااا، باااااۇمرنى ئاااااۇم  ئوقۇ انااااادا ساااااۇك« »

 ھەرپكە زىر ھەرىكەق بېرىلىدۇ. مەسىلەن: 
  ←

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسئون ئۈچى
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
ئايالغاا ئورتاا  -نىاڭ كۆپلاۈ  شاەكلى بولاۇ ، ئەر«»بىالەن « »بۇ 

 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن:
 )بۇمر ئەرلەردۇر(  
 )بۇمر قىزمردۇر(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2

 نىڭ كۆپلۈ  شەكلىدۇر. «»بۇ 
 ئەرلىك كۆپلۈ  مۇستەقىل كىشىلىك ئالمىشى.  شەخى  IIIئاتىلىشى: 
 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ.  ىملى   ۈملىدەكۆپىەچە ئىسۋەزىپىسى: 
 مەسىلەن: 

 )ئۇمر يېڭى ئوقۇ ۇچىالر(        
 )ئۇمر ئامېرىكىدىت(        

  دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
بىرلىااك ئېەىاا  ئااۆتكەن زامااان  ئەرلىااك شااەخى  III گە ئوخشااا «»
 III ئاااۇ ساااا،ئۇمن« »ئاخىرىغاااا ئالااادى پىااا  ئوقۇلغاااۇچى ساااۇكۇنلۇ  ەىاااڭ پېئىلى

 مەسىلەن:  ئەرلىك كۆپلۈ  ئېەى  ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. شەخى 
 )ئۇمر ئاشخانىغا كەتتى(      

 . دېگەنگە ئوخشا 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
 نىڭ كۆپلۈ  شەكلىدۇر. «»بۇ 

 ئاياللى  كۆپلۈ  مۇستەقىل كىشىلىك ئالمىشى.  شەخى  IIIئاتىلىشى: 
 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن:  كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدەۋەزىپىسى: 

 (؟)ئۇمر ھەمشىرىلەرمۇ
 (.)شۇندا ، ئۇمر ھەمشىرىلەر

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئورۇنداش ئىزاھلىق سۆز بىرىكمىسىمەزمۇن:  -5
لىااا  «»ئۇنااانانەى بىلدئرىااادىغان -ناااام —ئورۇنااادا  ئىزاھلىااا  بىااارىكمە 

 ئېەىااااااا  ئىساااااااىمدىت كېااااااايىت بىااااااار خااااااااب ئىساااااااىم كېلىااااااا  ئاااااااۇنى ئىزاھلىغاااااااان ساااااااۆز
 بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

  )ئۇمرنىڭ ئاتىسى شەيخ بىالل(        
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 توغرىسىدا  «»كېيىن كەلگەن  دىن«»مەزمۇن:  -6
  اا ئوخشاا «» — «»دېگەن ئىسىمدىت كېيىت كەلگەن « »

 دە  تەر ىمە قىلىەىدۇ. مەسىلەن: « ... كە  ا، ... قا، ... گە،»...  ھالەتتە
 )ئۇمرنىڭ ئۆيى مەكتەپكە يېقىت( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -7
ئەرلىااك بىرلىااك ئېەىاا  ئااۆتكەن زامااان  شااەخى  III گە ئوخشااا «»
 III ئاۇ ساا،ئۇمن« »ئاخىرىغا ئالادى ساۇكۇن ئوقۇلغاۇچى زەبەرلىاك  ەىڭپېئىلى

   مەسىلەن: ئاياللى  كۆپلۈ  ئېەى  ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. شەخى 

 )ئايال ئوقۇتقۇچىالر سىەىپتىت چىقى  كەتتى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »زمۇن: مە -8
ئايالغا ئورتا  -نىڭ كۆپلۈ  شەكلى بولۇ ، ئەر«»بىلەن « »بۇ 

 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن:  كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدەئىشلىتىلىدۇ. 
 )ئاۋۇمر مېەىڭ دوستلىرىم(        
 (ئىەژېەېرمر)ئاۋۇمر         

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسون تۆتىئ
 

  توغرىسىدا« »مەزمۇن:  -1

 «. خۇ  كەپسىز، قارشى ئالىمەن ياكى قارشى ئالىمىز»مەنىسى: 
 ئاتىلىشى: تاشالنغان پېئىلەىڭ تولدۇر ۇچىسى. 

  ئىشلىتىلىدۇ.  ئىشلتىلىشى: باشقىالرنى كۈتۈۋېلى  ئۈچۈن

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2

 نىڭ كۆپلۈ  شەكلىدۇر. «»بۇ 
 ئەرلىك كۆپلۈ  مۇستەقىل كىشىلىك ئالمىشى.  شەخى  IIئاتىلىشى: 
 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن:  كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدەۋەزىپىسى: 

 )سىلەر كىم(  
 )سىلەر مۇسۇلمانمۇ(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3

 نىڭ كۆپلۈ  شەكلىدۇر. «»بۇ 



 

 
42 

  

ئايالغااااا ئورتااااا  كۆپلااااۈ  مۇسااااتەقىل كىشااااىلىك -ئەر شااااەخى  Iئاتىلىشااااى: 
 ئالمىشى. 

 تىلىدۇ. بۇ يەنە ئىككىلىك سان ئۈچۈنمۇ ئورتا  ئىشلى
 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن:  كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدەۋەزىپىسى: 

 ئۇنىنېرسىتېتتا()بىز   
 )بىز ئەنگلىيىدىت(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -4
شااەخى  ئەرلىااك بىرلىااك ئېەىاا  ئااۆتكەن زامااان  IIIگە ئوخشااا  «»

شااەخى   IIئۇمنسااا، ئااۇ « »پېئىلىەىااڭ ئاخىرىغااا ئالاادى سااۇكۇن ئوقۇلغااۇچى 
ئەرلىااااااك كۆپلاااااااۈ  ئېەىااااااا  ئااااااۆتكەن زاماااااااان پېئىلىغاااااااا ئايلىەىاااااادۇ؛ ئالااااااادى ساااااااۇكۇن 

ئايالغاااااااا ئورتااااااا  كۆپلاااااااۈ  ئېەىااااااا  -ئەر شاااااااەخى  Iئۇمنسااااااا، « »ئوقۇلغااااااۇچى 
ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. مەسىلەن: 

 (؟)بۈگۈن تا ا الرنى يوقال  ئۈچۈن دوختۇرخانىغا باردىڭالرمۇ
)شۇندا ، باردۇ (

 خشا دېگەنگە ئو

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
 «.  قايسى؟»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى. 
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سااااااااااااااۆز ئۆزىاااااااااااااادىت كېيىەكااااااااااااااى ئىسااااااااااااااىم بىاااااااااااااالەن ئىزاپەتلىااااااااااااااك ئىشلىتىلىشااااااااااااااى: 
ئېەىقساااااااااااىزلىقەى ساااااااااااورا  ئۈچاااااااااااۈن ھاساااااااااااىل قىلىااااااااااا  ئۇنىڭااااااااااادىكى  ىساااااااااااىبىرىكم

 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ قايسى كۈن(  
 )بۇ قايسى ئاي(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسون بەشىئ
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 نىڭ كۆپلۈ  شەكلىدۇر. «»بۇ 

 ئاياللى  كۆپلۈ  مۇستەقىل كىشىلىك ئالمىشى.  شەخى  IIئاتىلىشى: 
 ئىگە بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن:  ۋەزىپىسى: كۆپىەچە ئىسىملى   ۈملىدە

 )سىلەر كىم(             
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە   «»مەزمۇن:  -2
« كېااايىت» —« »دېاااگەن مەنىااادە؛ « ئىلگىااارى»، «باااۇرۇن» —« »

 دېگەن مەنىدە. 
 ئاتىلىشى: ۋاقىم رەۋىشى. 
 سااااااااااااااۆز كېيىەكااااااااااااااى ئىسااااااااااااااىم بىاااااااااااااالەن ئىزاپەتلىااااااااااااااك ئىشلىتىلىشااااااااااااااى: ئۆزىاااااااااااااادىت

ھاساااااااااااااااىل قىلىااااااااااااااا  ۋاقىتتىكاااااااااااااااى تەرتىپەاااااااااااااااى ئۇقتاااااااااااااااۇرۇ  ئۈچاااااااااااااااۈن  ىساااااااااااااااىبىرىكم
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئۇ بىر ھەپتە ئىلگىرى كەتتى( 
 )بىزنىڭ ئىمتىجان بىر ئايدىت كېيىت(

 . دېگەنگە ئوخشا 
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  توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «.  قاچان؟»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى. 
 ئىشلىتىلىشى: ۋاقىتەى سورا  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئىمتىجانىڭالر قاچان(        
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
شااەخى  ئەرلىااك بىرلىااك ئېەىاا  ئااۆتكەن زامااان  IIIخشااا  گە ئو«»

شااەخى   IIئۇمنسااا، ئااۇ « »پېئىلىەىااڭ ئاخىرىغااا ئالاادى سااۇكۇن ئوقۇلغااۇچى 
 مەسىلەن: ئاياللى  كۆپلۈ  ئېەى  ئۆتكەن زامان پېئىلىغا ئايلىەىدۇ. 

 )بۈگۈن مەكتەپكە باردىڭالرمۇ( 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 سخېمىسى تۈرلىنىش ئۆتكەن زامان پېئىللىرىنىڭپ ىىنئۆگ

 III  شەخى II  شەخى I  شەخى 

ىك
ەرل

ئ
 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
 كۆپلۈ 

ى 
يالل

ئا
 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
 كۆپلۈ 

ئەسااااااااكەرتى : ئىلگىرىكاااااااااى دەرساااااااالەردە پېئىلەىاااااااااڭ ئىككىلىااااااااك شاااااااااەكلى ئاااااااااۆتمىگەن 
ۇ يەردە ئااااااۇنى كۆرسااااااىتى  ئۆتتاااااۇ . دېاااااامە ، ئەماااااادى ھەرقاناااااادا  پېئىاااااال بولساااااىمۇ، بىااااااز باااااا

 كەلسە، ئۇنىڭ ئۆتكەن زامان سىغىلىرىەى مۇشۇ  ەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندە  تۈرلەيمىز. 

 مۇستەقىل كىشىلىك ئالماشالرنىڭ سخېمىسى پ ئۆتكەنىىنئۆگ

 III  شەخى II  شەخى I  شەخى 
ىك

ەرل
ئ

 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
 كۆپلۈ 

ى 
يالل

ئا
 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
   كۆپلۈ 
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 ىڭ سخېمىسىئۇالنما كىشىلىك ئالماشالرن پ ئۆتكەنىىنئۆگ

 III  شەخى II  شەخى I  شەخى 

ىك
ەرل

ئ
 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
 كۆپلۈ 

ى 
يالل

ئا
 

 بىرلىك
 ئىككىلىك
 كۆپلۈ 
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 چى دەرسئون ئالتىن
 

 توغرىسىدا  ئەقىلسىز نەرسىلەرنىڭ كۆپلۈكى
كۆپلاااۈكى خۇسۇساااىيەق  ەھەتاااتە  ئىساااىملىرىەىڭ ئەقىلساااىز نەرساااىلەرنىڭ

ئاياللى  ئاياللى   ىە  بىرلىك ساندىكى ئىسىمالر ا ئوخشايدۇ. شۇ ا، ئۇنى 
    ىە  بىرلىك ساندىكى ئىسىمالر سۈپەتلە  كېلەلەيدۇ. مەسىلەن:

 )بۇ يېڭى كىتابالردۇر(         
 دېگەنگە ئوخشا . 

شااااااۇنىڭدە ، ئاياااااااللى   ىاااااااە  بىرلىااااااك سااااااااندىكى ئىسااااااىمالرنى ئەقىلساااااااىز 
 كۆپلۈكى ئىزاھال  كېلەلەيدۇ. مەسىلەن: ئىسىملىرىەىڭ نەرسىلەرنىڭ 

 ممەد! بۇ قەلەملەر كىمەىڭ()ئى مۇھە
 دېگەنگە ئوخشا . 

كۆپلااااۈكى ئىااااگە ئىسااااىملىرىەىڭ يەنە شااااۇنىڭدە ، ئەقىلسااااىز نەرسااااىلەرنىڭ 
بولسااااا، خەۋەرنىااااڭ ئاياااااللى  بىرلىااااك ساااااندىكى ئىسااااىمالردىت كېلىشااااىمۇ تااااو را. 

 مەسىلەن: 
 )كىتابالر يېڭى(  /

 خەۋەر         ئىگە             
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسون يەتتىئ

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە
-ئىسااىملى   ااۈملە ئىااگە ۋە خەۋەردىاات تەركىاااب تاپقااان بولااۇ ، ئااۇمر بىااار

 بىرىگە تۆۋەندىكىدە  ئىككى  ەھەتتىت ماسلىشى  كېلىدۇ. 
( ساااااااان )يەنااااااااى بىرلىاااااااك، ئىككىلىااااااااك ۋە كۆپلاااااااۈ (  ەھەتااااااااتە ماسلىشااااااااى  1

 لىدۇ. مەسىلەن: كې
  

(  ىاااااااە  )يەناااااااى ئەرلىاااااااك ۋە ئايااااااااللى (  ەھەتاااااااتە ماسلىشاااااااى  كېلىااااااادۇ. 2
 مەسىلەن: 

  
 دېگەنگە ئوخشا . 

رىەىڭ كۆپلااااااااۈكى بولساااااااااا، ئەممااااااااا، ئىااااااااگە ئەقىلسااااااااىز نەرساااااااااىلەرنىڭ ئىسااااااااىملى
خەۋەرنىااااااڭ ئاياااااااللى   ىاااااااە  بىرلىااااااك ساااااااندىكى ئىساااااااىمدىت كېلىشااااااىمۇ تاااااااو را. 

 مەسىلەن: 
 )دەرۋازىالر ئوچۇ (  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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ئىساااااىملى   اااااۈملىەى تەر ىااااامە قىلغانااااادا ئااااااۋۋال ئىگىەاااااى،  مۇۇۇۇۇۇھىم نۇقتۇۇۇۇۇا 
 . ئاندىت خەۋەرنى تەر ىمە قىلىمىز
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 ىنچى دەرسون سەككىزئ
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

 «.  نەچچە؟»، «قانچە؟»مەنىسى: 
 ئاتىلىشى: سورا  ئالمىشى. 

 ئىشلىتىلىشى: مىقدار ۋە سانەى سورا  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
ۋەزىپىسااااااى: ئىسااااااىملى   ۈملىاااااادە ئىااااااگە، پېئىللىاااااا   ۈملىاااااادە تولااااااادۇر ۇچى 

 بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئى مۇھەممەد! قانچە قېرىەدىشىڭ بار( 

 )سېەىڭ قانچە ھەمشىرەڭ بار( 
 )قانچە دەرب يادلىدىڭ(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
( بىرلىااك 2( ئېەىقسااىز ھااالەتتە كېلىاادۇ؛ 1نىااڭ پەرقلەندئرگۈچىسااى: «»

 ( قو  زەبەرلىك ھالەتتە كېلىدۇ. مەسىلەن: 3دا كېلىدۇ؛ سان
   

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  ئىككىلىك ساندىكى ئىسىممەزمۇن:  -2
بىرلىااااك ئىساااااىمەى ئىككىلىاااااك ئىسااااىمغا ئايالنااااادۇرماقچى بولساااااا ، ئااااااخىرى 

)ئەلااا ( « »ى پىشااالىك ئوقۇلىااادىغان ھاااالەتتە، ئۇنىڭغاااا ئالااادى زەبەر ئوقۇلغاااۇچ
 ئۇلىەىدۇ. مەسىلەن: « »بىلەن زىرلىك 

 )مېەىڭ ئىككى ھەمشىرەم بار(        
 )بىر يىلدا ئىككى ھېيم بار(        

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئااااااااااخىرى زەبەرلىاااااااااك يااااااااااكى زىرلىاااااااااك ئوقۇلىااااااااادىغان ھاااااااااالەتتە ئالااااااااادى زەبەر 

 ئۇلىەىدۇ. مەسىلەن: « »بىلەن زىرلىك « »ئوقۇلغۇچى 
 )مەن ئىككى ئوقۇ ۇچىەى كۆردىم(         
 )بۇ تاما  ئىككى ئوقۇ ۇچىەىڭ(      

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسئون توققۇزى
 

 ىدا توغرىس غىچە بولغان سانالر10ئۈچتىن 
 ىااااااااااااااچە بولغاااااااااااااان سااااااااااااااانالر    سانالغۇچىساااااااااااااى بىاااااااااااااالەن قارشااااااااااااااى 10ئاااااااااااااۈچتىت 

كىلىاادىغان بولااۇ  سااان ئايااااللى   ىەىسااتىت كەلسااە ، سانالغۇچىسااى   ئەرلىاااك 
 ىااە  كۆپلااۈ  ساااندىكى ئىسااىمالر دىاات كىلىاا   ئىزاپەتلىااك سااۆز بىرىكمىسااى 

دۇ. ھاساااىل قىلىااادۇ. شاااۇ ا، ساااانالغۇچى ئىساااىم كۆپلاااۈ  ھاااالەتتە زىرلىاااك ئوقۇلىااا
 مەسىلەن: 

 
 )ئۈس ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(
 )ئون ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 

بۇناادا  ئىزاپەتلىااك سااۆز بىرىكمىسااى ئەرلىااك  ىەسااتىكى ئىزاپەتلىااك ساااۆز 
 بىرىكمىسى دە  ئاتىلىدۇ.  مەسىلەن: 

 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى چىقى  كەتتى( 13) 
 دېگەنگە ئوخشا .
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( ئەرلىااااك شااااەكلىدە كەلااااگەن. چااااۈنكى، دېاااامە ، بااااۇ مىسااااالدا پېئىاااال ) 
ئااااااااااۈچتىت ئااااااااااونغىچە بولغااااااااااان سااااااااااانالر بىاااااااااالەن بولغااااااااااان ئىزاپەتلىااااااااااك بىرىكمىاااااااااادە 

 ئېەىقلىغۇچى بۆلە  ئاساب قىلىەىدۇ. 
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 ىنچى دەرسيىگىرم
 
 

- ىاااچە بولغاااان ساااانالر تو رىساااىدا توختىلىاااا10ۇ دەرساااتىمۇ يەنە ئاااۈچتىت بااا
 امىز. 

 ىااااااااااااااچە بولغاااااااااااااان سااااااااااااااانالر    سانالغۇچىساااااااااااااى بىاااااااااااااالەن قارشااااااااااااااى 10ئاااااااااااااۈچتىت 
كىلىاادىغان بولااۇ  سااان ئەرلىاااك  ىەىسااتىت كەلسااە ، سانالغۇچىسااى   ئايااااللى  
  ىااە  كۆپلااۈ  ساااندىكى ئىسااىمالر دىاات كىلىاا   ئىزاپەتلىااك سااۆز بىرىكمىسااى
ھاساااىل قىلىااادۇ. شاااۇ ا، ساااانالغۇچى ئىساااىم كۆپلاااۈ  ھاااالەتتە زىرلىاااك ئوقۇلىااادۇ. 

 مەسىلەن:
 

 )ئۈس قىز ئوقۇ ۇچى(
 )ئون قىز ئوقۇ ۇچى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 بۇندا  ئىزاپەتلىك سۆز بىرىكمىسى ئاياللى   ىەستىكى ئىزاپەتلىك سۆز

 بىرىكمىسى دە  ئاتىلىدۇ. مەسىلەن:
 قىز ئوقۇ ۇچى كەتتى( 10)  

ئەرلىاك ئىساىم بولساىمۇ، « »دېگەنگە ئوخشا . دېمە ، بۇ  ۈملىدە 
ئىزاپەتلىك بىرىكمىەىڭ ئېەىقلىغۇچى بۆلىكىەى ئېتى،ار ا ئېلىا  تاۇرۇ  پېئىال 

 دە  ئاياللى  شەكلىدە كەلگەن. « »
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 ىنچى دەرسيىگىرمە بىر
 

 توغرىسىدا « »
كۆپلاااااااۈ   شاااااااەخى  Iئايالغاااااااا ئورتاااااااا  ئىشااااااالىتىلىدىغان -ئەر —« »
پېئىلااااى بولااااۇ ، پااااائىلى ئااااۆز ئاسااااتىغا يوشااااۇرۇنغاندۇر.  كەلگۈسااااى زامااااانئېەىاااا  

 «. »( ئى،ارىتى: )تەقدىرى  پەرەزى 
 مەسىلەن: 

)بىز ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمىز(        
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ئىككىنچى دەرسيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالر
 تۈرلىەىشتىت چەكلەنگەن ئىسىمالر تۆۋەندىكىچە: 

 . مەسىلەن: ( ئايالالرنىڭ ئىسىملىرى1
مر ا ئوخشا . 

 مر ا ئوخشا . ( خاب ئىسىمالر. مەسىلەن: 2
سااااااااااااااااى ئۇمنغااااااااااااااااان ئەرلەرنىااااااااااااااااڭ ئىسااااااااااااااااىملىرى. «»( ئاخىرىغااااااااااااااااا ئاياااااااااااااااااللى  3

 ر ا ئوخشا . ممەسىلەن: 
)ئەلاااااا  نااااااۇن( كەلااااااگەن ئىسااااااىمالر. مەسااااااىلەن: « »( ئاخىرىاااااادا 4

 مر ا ئوخشا . 
ئۆلچىمىاااااادىكى سااااااۈپەتدا  ئىساااااىمالر. مەسااااااىلەن: « ( »5

 مر ا ئوخشا . 
ئۆلچىمىااااااادىكى ئىساااااااىم ۋە رە ەاااااااى ئۇقتۇرىااااااادىغان ساااااااۈپەتلەر. « ( »6

 مەسىلەن: 
 سۈپەق( —ئىسىم(؛         )بە  نۇرلۇ   —)ئەننەر 

 سۈپەق( —ئىسىم(؛       )بە  چوڭ  —)ئەك،ەر  
 دېگەنگە ئوخشا . 
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ن: ( ئەرەب تىلىغاااا باشاااقا تىلالردىااات قوباااۇل قىلىەغاااان ئىساااىمالر. مەساااىلە7
 مر ا ئوخشا . )پارىژ(

ئۆلچىمىاااااادىكى كۆپلااااااۈ  « »، «»، «»، «( »8
 مر ا ئوخشا . ئىسىمالر. مەسىلەن:  

ىسااااااااااىمالرنىڭ ئاااااااااااخىرى تەناااااااااانىت ۋە زىاااااااااار تۈرلىەىشااااااااااتىت چەكلەنااااااااااگەن بااااااااااۇ ئ
ھەرىكەتەااااى قوبااااۇل قىلماياااادۇ، بەلكااااى تااااا  پىاااا  ۋە تااااا  زەبەرلىكااااال ئوقۇلىاااادۇ. 

 شۇنداقال، زىرلىك ئوقۇلىدىغان ئورۇندا زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ ئى،راھىم(        
 كىتاب ئى،راھىمەىڭ( )بۇ        
 )مەن پاكىستاندىت(        

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسۈچئيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا « »
 «. كەلتۈر»، «ئېلى  كەل»مەنىسى: 

 (. ئاتىلىشى: بۇيرۇ  پېئىلەام ) 
و رىسااااااااااااااىدىكى ئىشلىتىلىشااااااااااااااى: كېرەكلىااااااااااااااك شااااااااااااااەيئىەى ئېلىاااااااااااااا  كااااااااااااااېلى  ت

 بۇيرۇقەى ئىپادىلە  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
 

( تو رىسااااىدا ئااااالالل خالىسااااا كېيىەكااااى ئەسااااكەرتى : پېئىلەااااام )ا
 دەرسلەردە تەپسىلى  توختىلىمىز. 

 
 
 

() 
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 ئە  ئ غۇل! ئىلىم ئ گە ، نادانلى  چەكسىز ن مۇدتۇر، 
 دۇر. ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ت رۈشكە ىەقەت ئېشەكال رابربۇ ن مۇدن  ك

 بىلىم بىلە  نىجات تاىقىن، بىلىم داڭا مەڭۇ ل كتۇر، 
 بارچە ئىنسا  ئ ل   ت گىسىمۇ ئىلىملىكلەر ئ لمەدتۇر. 



 

 

 
 

دەرسلىكى گرامماتىكا ئەرەب تىلى 
 قائىدىلىرى

 
 
 

 قىسىم -2
 
 



 

 
2 

 
 

 
 

 ەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! ئەر
 
نااى ۋە پەيغەماا،ەر سااەللەلالھۇ ئەلەيجااى «قۇرئااان كەرىاام»

 ۋەسەللەمەىڭ ھەدىسلىرىەى چۈشىەى  ئۈچۈن ئۆگىەىمىز. 
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 ىنچى دەرسبىر
 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -1
-اشۈبجىاااا»، «چوقااااۇم»، «ەزمەن » —« »بااااۇ ئىككىسااااى ھەر  بولااااۇ ، 

، «مااااۇمكىت»، «ئېجتىمااااال» —« »دېااااگەن مەنىاااادە؛ « ھەقىااااقەتەن»، «سىزااااا
 دېگەن مەنىدە. « ئۈمىدلىك»

 (.  ئاتىلىشى: پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇمچە )
 دە  تااااۇرۇ « ئىساااامىم»ەااااى ىۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگ

پىاا   ئاااخىرىەى دە  تااۇرۇ « خەۋىاارىم»دۇ، خەۋەرنااى زەبەر ئوقۇتىاا ئاااخىرىەى
   مەزمۇنىەى كۈچلەندئرئ  رولىەى ئۆتەيدۇ. مەسىلەن: ەئوقۇتىدۇ ھەمدە  ۈمل

 )سائىتىڭ ھەقىقەتەن چىرايلىقكەن(  
 )ئېجتىمال سېەى ياخشىدۇ دە  ئوياليمەن(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  تاللىما سوراق جۈملەزمۇن: مە -2
ھەماااازە  ۈملىەىاااڭ بېشاااىغا سااااورا  قوشۇمچىساااى  —تاللىماااا ساااورا   ااااۈملە 
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ئۇمنغانااااااادىت باشااااااااقا، ئىككااااااااى خەۋەر ئوتتۇرىساااااااىغا بااااااااا ال  قوشۇمچىسااااااااى « »
 كەلگەن  ۈملىدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: « »

 )ئى ھاشىم! سەن پاكىستاندىەمۇ ياكى ھىەدىستاندىەمۇ(
 )پويىز ا ئولتۇرامسەن ياكى ماشىەىغىمۇ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئالماش بىلەن باشالنغان جۈملەمەزمۇن:  -3
« »لىەىااااااڭ بېشااااااىغا خەۋەرلىااااااك  ۈم-ئالماشااااااالر بىاااااالەن باشااااااالنغان ئىااااااگە

، مۇساااتەقىل كىشاااىلىك ئالماشاااالر كىرگۈزئلساااەيااااكى شاااۇ تاااۈردىكى قوشاااۇمچىالر 
ئۇمنمااااا كىشااااىلىك ئالماشااااالر ا ئالماشااااتۇرىلىدۇ. چااااۈنكى، مۇسااااتەقىل كىشااااىلىك 

 ئالما  بىرەر سۆزگە ئۇلىەالمايدۇ. مەسىلەن: 
←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
شاااااااااااااەخى  ئۇمنماااااااااااااا كىشاااااااااااااىلىك  Iۋە شاااااااااااااۇ تاااااااااااااۈردىكى قوشاااااااااااااۇمچىالر ا « »

غاناادا، بۇمرنىاااڭ ئارىساااىغا بىاار ھەرىاااكەق سااااقال  ئۇمن« »ئالمىشااى بولغاااان 
 قوشۇلماي كەلسىمۇ تو را بولىدۇ. مەسىلەن: ى قوشۇلىدۇ، «»

 دېگەنگە ئوخشا . 
ا، ئۇمنسااااااا« »شاااااااەخى  ئۇمنماااااااا كىشاااااااىلىك ئالمىشاااااااى بولغاااااااان  Iگە «»

 قىمۇ تو را. مەسىلەن: نىڭ تاشلىەىشى تو را، تاشالنماسلى«»ئۇنىڭدىت بىر 
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
ھەردائىاااااااااااام ئۆزىاااااااااااادىت كېيىەكااااااااااااى ئىسااااااااااااىم بىاااااااااااالەن ئىزاپەتلىااااااااااااك سااااااااااااۆز « »

تلە  بىرىكمىسى ھاسىل قىلىا  كاۆپىەچە ئۆزىادىت ئىلگىرىكاى ئىساىمەى ساۈپە
 كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئەھمەد ئىلىملىك ۋە ئەخالقلى  ئوقۇ ۇچى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

بەزىاااااااااادە  ۈملىاااااااااادىكى ئورنىغااااااااااا ئاساسااااااااااەن ئىااااااااااگە، خەۋەر ۋە تولاااااااااادۇر ۇچى 
 بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 زۇن ساقاللى  كىشى(ۇنىڭ مۇدىر ئ)بىز 
 خەۋەر                       

 توغرىسىدا  1000ۋە  100مەزمۇن:  -5
ئۆزىااااااااااادىت كېااااااااااايىت كەلاااااااااااگەن سانالغۇچىساااااااااااى بىااااااااااالەن  1000بىااااااااااالەن  100

ئەرلىااااك مەيلااااى ئىزاپەتلىااااك سااااۆز بىرىكمىسااااى ھاسااااىل قىلىاااادۇ ۋە سانالغۇچىسااااى 
   ىەساااتىكى ئىساااىمالردىت ئايااااللى ، مەيلاااى ىەساااتىكى ئىساااىمالردىت بولساااۇن

 بولسۇن بىر خىل شەكىلدە ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
ئايال( 100)            ئەر( 100) 

 ئايال( 1000)            ئەر( 1000)
 دېگەنگە ئوخشا .
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 ەرسىنچى دئىكك
 

 توغرىسىدا « »
 «. يا »، «ئەمەب»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: تولۇقسىز پېئىل. 
( بولاۇ ، ئۇنىاڭ كەلگۈساى زاماان ئىشلىتىلىشى: بۇ تۈ  پېئىل )

شەكلى )سىغىسى( ۋە بۇيرۇ  شەكلى ئىشلىتىلمەيدۇ. بەلكاى، ئاۆتكەن زامانادا 
لۇشىسااىز قىلىاا  ئۈچااۈن خىاال تۈرلىەىاادۇ. ئااادەتتە  ۈملىەىااڭ مەزمااۇنىەى بو 14

) ليس , ليسا , ليسوا , ليست , ليستتا , لستن , لستت  ,    ئىشالىتىلىدۇ. 
 لستما , لستم , لسِت , لستما , لسنت , لسُت , لسنا ( .

دە  تااااۇرۇ  « ئىساااامىم»ۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگىەااااى 
زەبەر دە  تااۇرۇ  ئاااخىرىەى « خەۋىاارىم»ئاااخىرىەى پىاا  ئوقۇتىاادۇ، خەۋەرنااى 

ئوقۇتىاااااااادۇ. كااااااااۆپىەچە ئۇنىااااااااڭ خەۋىاااااااارىگە ئاااااااااخىرىەى زىاااااااار قىلىاااااااا  قوشۇمچىسااااااااى 
 ئۇلىەىدۇ. مەسىلەن: 

اااااااااااااااااااااااااا    
 )ھامىد ئوقۇ ۇچى ئەمەب(           )ھامىد ئوقۇ ۇچى(

 )ئۇ ئىراقتىت ئەمەب( 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا  )اْسم الَتْفِضْيِل( ئاشۇرما سۈپەتداشمەزمۇن:  -1
بىارىگە -ئىككاى شاەيئىەى بىار — )اْسمم الَتْفِضمْيِل(   ئاشۇرما سۈۈپەتداش

سېلىشاااااااااااااتۇرۇ ، بىرىەاااااااااااااى يەنە بىرىااااااااااااادىت ئاشاااااااااااااۇرۇ  تەسااااااااااااانىرلىگەن ساااااااااااااۈپەق 
 ى ئىسىمەى كۆرسىتىدۇ. مەنىسىدىك

 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن: « »ئۇ 

)ھاشىم ئېگىز، ھامىد ئۇنىڭدىمۇ ئېگىزرە (
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ەتكااۈچىرا ئ قىلغااۇچىرا ... نااى )اْسممم الَتْفِضممْيِل(  ئاشۈۈۇرما سۈۈۈپەتداش
 . ۇقىلەىد  ىمەەرت ە ، را  ،( د ەڭ)ئ

 ئااۈس)اْسممم الَتْفِضممْيِل( ئاشۈۈۇرما سۈۈپەتداش ەلاگەنك ئۆلچىمىادە(  فعالأ)
 . ۇخىل ئىشلىتىلىد

 ەر ىاااااامەت ە ،( د ە )را  ، ر ەلسااااااەك ەنماااااات بىاااااال دە  ،( ماااااات فعاااااالأ) - 1
 . ۇقىلەىد
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 مااۇھەممەد( حممممأ سنهممخلم    مم   ، ) ۇبىرىكىاا  كىلىااد ەتلىااكئىزاپ- 2
 ، ۇقىلەىد ەر مەت ەندە دىگ ..ىراقىياخش ەڭئ ۇمرنىڭئ  ەخالقتائ

 . ۇقىلەىد ەر ىمەت ە ( د،بە .. ەڭ) ئ ۇ) ال  مم ( لى  كىلىد -3

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
« لاااااېكىت»، «ئەمماااااا»، «بىااااارا » —« »باااااۇ ئىككىساااااى ھەر  بولاااااۇ ، 

« ... تە  دە ،»... ، «ئوخشاااااااا »، «خاااااااۇددى» —« »دېااااااگەن مەنىااااااادە؛ 
 دېگەن مەنىدە. 

 ئاتىلىشى: پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇمچە. 
دە  تااااۇرۇ  « ئىساااامىم»ۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگىەااااى 

 دە  تۇرۇ  پى  ئوقۇتىدۇ. « خەۋىرىم»ئاخىرىەى زەبەر ئوقۇتىدۇ، خەۋەرنى 
 مەسىلەن: 

 ىڭدىت ئېگىزرە ()لېكىت ھامىد ئۇن 
 )ئۇ سېەىڭ قېرىەدىشىڭغا ئوخشايدۇ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  غىچە بولغان سانالر19دىن 11مەزمۇن:  -3
ۋە  11 ىچە بولغان ساانالر قاتقاان ئىساىمالر قاتارىادىت بولاۇ ، 19دىت 11

بىااااارىگە -ەھەتاااااتە بىااااارئايااااااللى (  -سانالغۇچىساااااى بىااااالەن  ىاااااە  )ئەرلىاااااك 12
 مرماااۇ مۇشاااۇنىڭغا 92، 91...  32، 31، 22، 21ماسلىشاااى  كېلىااادۇ. شاااۇنىڭدە ، 

 ئوخشايدۇ. مەسىلەن: 
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 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 11)          
 قىز ئوقۇ ۇچى( 11)        

 دېگەنگە ئوخشا . 
رنىڭ بىاااارلەر خانىسااااى سااااانالغۇچى بىاااالەن  ىااااچە بولغااااان سااااانال19تىاااات 13

 ىااااە   ەھەتاااااتە قارىمۇقارشااااى كېلىااااادۇ، ئاااااونلەر خانىسااااى ماسلىشاااااى  كېلىااااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 13)        
 قىز ئوقۇ ۇچى( 13)        

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ىااااچە بولغااااان بااااارلى  سااااانالرنىڭ سانالغۇچىسااااى 99دىاااات 11شااااۇنىڭدە ، 

 بىرلىك ساندىكى ئېەىقسىز ئىسىمالردىت كېلى  قو  زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. 
 مەسىلەن: 

       
 دېگەنگە ئوخشا . 

ئىاااااادىلەر بولااااااۇ ، يۇقىرىاااااادا سااااااۆزلەنگىەى سااااااانا  سااااااانالر تو رىسااااااىدىكى قا
 ئەمدى دەرىجە سان تو رىسىدا توختىلىمىز. 

ئۆلچىمىاااادە ياساااااىلىدۇ. « »سااااانالر( « ااااااىەچى»دەرىااااجە سااااانالر )يەنااااى 
 ىااااچە بولغااااان دەرىااااجە سااااانالر سانالغۇچىسااااى بىاااالەن دائىاااام ئۆزئااااارا 10بىااااردىت 

 ماسلىشى  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئونىەچى دەرب()بىرىەچى دەرب(

 )بەشىەچى ياتا (
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 ىنچى دەرستۆت
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

 «. شۈبجىسىزكى»، «ھەقىقەتەن»، «چوقۇم»، « ەزمەن»مەنىسى: 
 چە. ئاتىلىشى: پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇم

دە  تااااۇرۇ  « ئىساااامىم»ۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگىەااااى 
دە  تاااۇرۇ  پىاا  ئوقۇتىااادۇ « خەۋىاارىم»ئاااخىرىەى زەبەر ئوقۇتىاادۇ، خەۋەرناااى 

ھەماادە بااۇ ئىككىسااىەىڭ ھۆكااۈمىەى بىرلىااك ئىسااىمەىڭ ھۆكااۈمىگە ئايالندۇرىاادۇ. 
 مەسىلەن: 

  
 لغانلىقىم ئۈچۈن قايتى  كەلدىم()مەن ئا رى  قا

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«»ۋە  «»مەزمۇن:  -2

بولۇشاااالۇ  ساااااورا   ااااۈملىگە بولۇشااااالۇ  ھاااااالەتتە  اااااۋاب بېااااارى  ئۈچاااااۈن 
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: « »

 
 )تۈنۈگۈن مە تەپكە باردىڭمۇ(                          )ھەئە، باردىم(    
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« »بولۇشسااااااااااااىز سااااااااااااورا   ااااااااااااۈملىگە بولۇشاااااااااااالۇ   اااااااااااااۋاب بەرگەناااااااااااادە 
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 
 (                  )ياقەي، باردىم()تۈنۈگۈن مەكتەپكە بارمىدىڭمۇ   

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسبەش
 

 توغرىسىدا  ئۆتۈملۈك پېئىل ۋە ئۆتۈمسىز پېئىلمەزمۇن:  -1
( تەلە  پائىلااادىت ئۆتاااۈ  تولااادۇر ۇچى ) —ئۆتۈملاااۈ  پېئىااال 

 قىلىدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
 )مەن سۈرە تىەەى يادلىدىم(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
پائىاااال بىلەناااال تونااااۇ  مەنە ئوقتۇرىاااادىغان پېئىلاااادىت  —ئۆتۈمساااىز پېئىاااال 
 ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )يېڭى ئوقۇ ۇچىالر چىقتى( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە ۋە پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -2
ئىسااااااااىم بىاااااااالەن باشااااااااالنغان  ااااااااۈملە بولااااااااۇ ، ئىااااااااگە  —ىسااااااااىملى   ااااااااۈملە ئ

 (دىت تەركىب تاپىدۇ. ( ۋە خەۋەر ))
 بۇنىڭدا ئىگىەىڭ خەۋىرى ئۈس خىل بولىدۇ، ئۇمر: 

( ئىسااااااىملى   ااااااۈملە بولىاااااادۇ. خااااااۇددى ئىلگىرىكااااااى دەرساااااالەردە ئۆگىەىاااااا  1
 ئۆتكىەىمىزدە . 
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 مەسىلەن: 
 )ھەمزە، ئۇنىڭ تىلى نېمە( 

 ئىسىملى   ۈملە                
 ( پېئىللى   ۈملە بولىدۇ. مەسىلەن: 2

 )مەن ئۇنى ئاچتىم( 
  ۈملە پېئىللى            

( ئالااااااادى قوشاااااااۇمچىلى  تولۇقساااااااىز ساااااااۆز بىرىكمىساااااااى ۋە رەۋىااااااا  بولىااااااادۇ. 3
 مەسىلەن: 

 )ئۇ  وزىەىڭ ئاستىدا( 
 )مەن  ۇ گودىت( 

)ئەسااااااااكەرتى : ئەگەر خەۋەر ئىسااااااااىملى   ااااااااۈملە ياااااااااكى پېئىللىاااااااا   ااااااااۈملە 
 بولسا، چوقۇم ئۇنىڭدا ئىگىگە قايتىدىغان ئالما  بولۇشى كېرە (. 

 پېئىل بىلەن باشالنغان  ۈملىدىت ئى،ارەق.  —پېئىللى   ۈملە 
تتە پېئىاااال، پائىاااال )پېئىاااال ئىگىسااااى( ۋە تولدۇر ۇچىاااادىت تەركىااااب ئااااۇ ئااااادە

 تاپىدۇ. مەسىلەن: 
 

 تولدۇر ۇچى     پائىل          پېئىل                                 
ھەرىكىتىەااى بىلدئرىاادىغان سااۆز -ئااادەم ۋە نەرسااىلەرنىڭ ئىاا  —پېئىاال 

 ،ارەق. تۈركۈمىدىت ئى
ھەرىكەتەىاااااااڭ ئورۇندىغۇچىساااااااىەىڭ -ئىااااااا  — ) الفاعققققققق  (پئىاااااال ئىگىساااااااى 
دائىاااام پە  ئۇقۇلىاااادۇ . ئااااۇ   ) الفاعقققق  (  پئىاااال ئىگىسااااى  ئىساااامىدىت ئى،ااااارەق.

 ئاشكارە پە  ئوقۇلمىسا ئورۇن  ەھەتتىت پە   ئوقىلىدۇ.



 

 
68 

  

 اااااۈملە مەزماااااۇنىەى تولاااااۇقال  كېلىااااادىغان  —( تولااااادۇر ۇچى )
تولاااااادۇر ۇچى )رىااااااكەق ئوبيېكتىەىااااااڭ ئىساااااامىدىت ئى،ااااااارەق. ھە-ئىاااااا 
دائىاااااااام زەبەرلىااااااااك  ئۇقۇلىاااااااادۇ . ئااااااااۇ ئاشااااااااكارە زەبەرلىااااااااك ئوقۇلمىسااااااااا ئااااااااورۇن (

  ەھەتتىت زەبەرلىك  ئوقىلىدۇ.
قوشۇمچىساااااااااااىەى قوشاااااااااااۇ  « ناااااااااااى»... تولااااااااااادۇر ۇچىەى تەر ىااااااااااامە قىلغانااااااااااادا 

 تەر ىمە قىلىمىز. مەسىلەن: 
 يادلىدى( ەى)ھامىد دەرس

 تولدۇر ۇچى                    

 توغرىسىدا  پائىلمەزمۇن:  -3
ئاشااااكارا ئىسااااىم بولسااااا، پېئىاااال دائىاااام بىرلىااااك  ) الفاعقققق  (پئىاااال ئىگىسااااى ( 1

 ساندا كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئوقۇ ۇچى مەيدانغا كەتتى(  

 )ئىككى ئوقۇ ۇچى مەيدانغا كەتتى(
 )ئوقۇ ۇچىالر مەيدانغا كەتتى(

يوشااااااۇرۇن ئىسااااااىم )يەنااااااى ئالمااااااا ( بولسااااااا،  ) الفاعقققققق  (پئىاااااال ئىگىسااااااى ( 2
بىرلىااااااااااك، بىاااااااااالەن مااااااااااب سااااااااااندا )بىااااااااارلىككە ) الفاعققققققققق  (پئىااااااااال ئىگىساااااااااى  پېئىااااااااال

 ئىككىلىككە ئىككىلىك، كۆپلۈككە كۆپلۈ ( كېلىدۇ. مەسىلەن: 
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 ىنچى دەرسئالت
 

سىز جۈملىگە جاۋاب بولۇشلۇق جۈملە ۋە بولۇشمەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  بېرىش

« »بولۇشالۇ  سااورا   اۈملىگە بولۇشاالۇ   ااۋاب بەرمەكچااى بولساا  
ئىشاااااااااااااالىتىلىدۇ. « »ئىشاااااااااااااالىتىلىدۇ؛ بولۇشسااااااااااااااىز  اااااااااااااااۋاب بەرمەكچااااااااااااااى بولسااااااااااااااا  

 مەسىلەن: 
)ھەئە، مەن دەرسەى چۈشەندىم(    

 )ئى ئەلى! دەرسەى چۈشەندىڭمۇ؟(
)يا ، مەن دەرسەى 

چۈشىەەلمىدىم(
ئەگەر بولۇشساااىز ساااورا   اااۈملىگە بولۇشااالۇ   ااااۋاب بەرمەكچاااى بولساااا  

 ئىشااالىتىلىدۇ.« »ئىشااالىتىلىدۇ؛ بولۇشسااىز  ااااۋاب بەرمەكچااى بولسااا  « »
 مەسىلەن: 

)ياقەي، مەن دەرسەى چۈشەندىم(   
 )ئى ئەلى! دەرسەى چۈشەنمىدىڭمۇ؟(

)شۇندا ، مەن دەرسەى چۈشەنمىدىم(.
   دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىدا توغرىس «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
 «. نېمە ئۈچۈن»مەنە  ەھەتتە ئوخشا : « »بىلەن « »

ھەرىكەتەى سەۋەبى بىلەن قوشۇ  ساورا  ئۈچاۈن -ئىشلىتىلىشى: ئى 
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: « »

نېمە ئۈچۈن سىەىپتىت چىقتىڭ 
 دېگەنگە ئوخشا . 

« »لى  سااااااااەۋەبى كېاااااااايىت سورالسااااااااا ھەرىااااااااكەق بااااااااۇرۇن سااااااااورى-ئىاااااااا 
 ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 )سىەىپتىت چىقتىڭمۇ؟(   
 )شۇندا .(  
 )نېمە ئۈچۈن؟(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
« »ن بولۇ ، ئۇنىڭغا توختىغانادا قوشاۇلىدىغا« »نىڭ ئەسلىسى «»

 قوشۇلغان.  ()

 توغرىسىدا  ئۇالنمىغان ئىسىمالر« »ئاخىرىغا مەزمۇن:  -3
« »ئۇمنمىغااااااااااان ئىسااااااااااىمالر زەبەرلىااااااااااك ئوقۇلسااااااااااا، ئاخىرىغااااااااااا « »ئاخىرىغااااااااااا 

 )ئەل ( قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 

 گە ئوخشا . دېگەن
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ئۇمنغان ئىسىمالر زەبەرلىك ئوقۇلسا، ئاخىرىغا « »شۇنىڭدە ، ئاخىرىغا 
 قوشۇلمايدۇ. مەسىلەن: « »

 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
 دېگەن مەنىدە. « كەلتۈر»، «ئېلى  كەل»بۇ بۇيرۇ  پېئىلەام بولۇ ، 

 بۇ پېئىلەام خۇددى بۇيرۇ  پېئىل تۈرلەنگەندە  تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: 
ئى ئەھمەد! سۇ كەلتۈر

 )ئى قېرىەداشالر! دەپتىرىڭالرنى چىقىرىڭالر( 
 )ئى ساۋاقداشالر! دەپتىرىڭالرنى چىقىرىڭالر( 

 )ئى لەيال! چاي كەلتۈرئڭ(
 )ئى سۇئاد! نان كەلتۈرئڭ(

 ى كەلتۈرئ الر()ئى ئايالالر! تاماقالرن
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. ئىدى»، «ئىكەن»، «بولدى»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: تولۇقسىز پېئىل. 
دە  تااااۇرۇ  « ئىساااامىم»ۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگىەااااى 

ئوقۇتىاادۇ.  بەرزەدە  تاۇرۇ  « خەۋىاارىم»ئوقۇتىاادۇ، خەۋەرناى  ئااخىرىەى پىا 
 مەسىلەن: 

              
 )مۇھەممەد ئولتۇردى(         )مۇھەممەد ئولتۇر ان ئىدى(          

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  بولغان سۆزلەر« »ق ۇنلۇكۇئاخىرى سمەزمۇن:  -2
  ئوقۇماااااااقچى بولسااااااا ، ئااااااۇمالرنى لىاااااا  ئىسااااااىم«»بۇناااااادا  سااااااۆزلەرگە 

  ا پى  ھەرىكەق بېرى  ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: «»
 )قۇرئان ئوقۇدۇ الرمۇ(  ←
 )ئوقۇتقۇچىەى كۆردئ الرمۇ(  ←
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   . دېگەنگە ئوخشا

 توغرىسىدا  قوشۇش «»ق ۇنلۇكۇسمەزمۇن:  -3
II  شەخى  ئەرلىك كۆپلۈ  ئاۆتكەن زاماان پېئىلىغااIII  شاەخى  ئۇمنماا

سااااا، پېئىاااال بىاااالەن ئالماشااااەىڭ ئوتتۇرىسااااىغا ئالاااادى ئۇمنكىشااااىلىك ئالماشاااالىرى 
 : نى قوشىمىز. مەسىلەن«»  ۇنلۇكۇپى  ئوقۇلغۇچى س

 )ئۇمرنى كۆردئ الرمۇ(       )ئۇنى كۆردئ الرمۇ(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

غىچە بولغان سانالرنى ئاددىي كەسىر 10ئۈچتىن مەزمۇن:  -4
 توغرىسىدا  تەرىقىسىدە پارچە سانغا ئايالندۇرۇش

ۋەزنىدە ئاددى  كەساىر « »ۋە « » ىچە بولغان سانالر 10ئۈچتىت 
 تەرىقىسىدىكى پارچە سانغا ئايالندۇرۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 (1/4)ياكى  (                 1/3)ياكى    
 (1/6)ياكى  (           1/5)ياكى    

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسسەككىز
 

 توغرىسىدا  پېئىلمەزمۇن:  -1
ھەرىكەتەىاااااااااااااااااڭ مەلاااااااااااااااااۇم زامانااااااااااااااااادا بولغاااااااااااااااااانلىقىەى، يااااااااااااااااااكى -پېئىاااااااااااااااال ئىااااااااااااااااا 

بولۇۋاتقااااانلىقى، ياااااكى بولىاااادىغانلىقىەى ئۇقتۇرىاااادۇ. شااااۇ ا، ئااااۇ زامااااان ئېتى،ااااارى 
(، كەلگۈسااااى زاماااااان پېئىلاااااى )بىاااالەن ئاااااۆتكەن زاماااااان پېئىلاااااى )

 چكە بۆلىەىدۇ: ( دە  ئۈ( ۋە بۇيرۇ  پېئىل )
  

 دېگەنگە ئوخشا . 
ھەرىكەتەىاااااااااڭ ناااااااااۆۋەتتىكى ۋاقىتاااااااااتىت -ئىااااااااا  —ئاااااااااۆتكەن زاماااااااااان پېئىلاااااااااى 

 بورۇن يۈز بېرى  بولغانلىقىەى ئۇقتۇرىدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
)ئامىەە كەتتى( )ھامىد كەتتى( 

 ېگەنگە ئوخشا . د
ھەرىكەتەىااااڭ بولۇۋاتقااااانلىقىەى ياااااكى -ئىاااا  —كەلگۈسااااى زامااااان پېئىلااااى 

بۇنىڭاااااااااااااادىت كېاااااااااااااايىت بولىاااااااااااااادىغانلىقىەى ئۇقتۇرىاااااااااااااادىغان پېئىلاااااااااااااادىت ئى،ااااااااااااااارەق. 
 مەسىلەن: 

ھامىد بارىدۇ  
ئامىەە بارىدۇ  
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 رىسااااااااىدىكى بااااااااۇيرۇقەى ھەرىااااااااكەق تو-مەلااااااااۇم ئىاااااااا  —بااااااااۇيرۇ  پېئىاااااااال 
 ئىپادىلەيدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )ئى ھاشىم! كەق(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 
 :ۆۋەندىكىچەزامان پىئىلىدىكى پىئىل ئىگىسى ت ئۆتكەن

 
 ۇشۇرۇني دىگەن هو ( بىرلىك ) ەرلىكئ ەخى ش ۈچۈنجى: ئذهب 

 پائىلى . ۇنىڭئالما  ئ
 ئىككىلىك ) ا ( پائىلى . ەرلىكئ ەخى ش ۈچۈنجىئ : ذهب 

 ) و ( پائىلى . ۆپلۈ ك ەرلىكئ ەخى ش ۈچۈنجى: ئذهبوا 
 ۇشۇرۇني دىگەن(   هيئاياللى  بىرلىك )  ەخى ش ۈچۈنجى: ئذهبت 

 پائىلى . ۇنىڭئالما  ئ
 ئاياللى  ئىككىلىك ) ا ( پائىلى . ەخى ش ۈچۈنجى: ئ ذهبت 

 ) ن ( پائىلى . ۆپلۈ ياللى  كئا ەخى ش ۈچۈنجىئ ذهنب :
 . پائىلى( َت بىرلىك )  ەرلىكئ ەخى :ئىككىەجى ش ذهبَت
 ئىككىلىك ) ا ( پائىلى . ەرلىكئ ەخى :ئىككىەجى ش ذهبتم 
(  م)  پائىلى( ُت )  ۆپلۈ ك ەرلىكئ ەخى : ئىككىەجى شذهبتم 
 . ەلگىسىب كۆپلۈكەىڭ
 . پائىلى(  ِتئاياللى  بىرلىك )  ەخى : ئىككىەجى ش ذهبِت
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 ئاياللى  ئىككىلىك) ا ( پائىلى . ەخى : ئىككىەجى ش ذهبتم 
(  ن)  ، پائىلى(  ُت)  ۆپلۈ ئاياللى  ك ەخى : ئىككىەجى ش ذهبنت

 . ەلگىسىب كۆپلۈكەىڭ ئاياللى 
 ( پائىلى .ُت  بىرلىك ) ەخى : بىرىەجى شذهبُت 
 ) نا ( پائىلى . ۆپلۈ ك ەخى : بىرىەجى شذهبخ  

 

باش كېلىشنىڭ ئۇالنما كىشىلىك ن: مەزمۇ -2
 توغرىسىدا  ئالماشلىرى

، «» —مردىكاى « ... »، «»، «»، «»، «»
« » —دىكاااااى «»ۋە « » —دىكاااااى «»، «» —دىكاااااى «»

ىرى بولاااااااااۇ ، باااااااااۇمر قاتاااااااااارلىقالر باااااااااا  كېلىشاااااااااەىڭ ئۇمنماااااااااا كىشاااااااااىلىك ئالماشااااااااال
 ئاساسلىقى پېئىلالر ا ئۇلىەى  كېلى  شۇ پېئىلەىڭ پائىلى بولىدۇ. 
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 ىنچى دەرستوققۇز
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 نىڭ كۆپلۈكىدۇر. «»بۇ 

ئاتىلىشاااى: ئەقىللىقااالەر ئۈچاااۈن ئىشااالىتىلىدىغان ئەرلىاااك كۆپلاااۈ  نىسااا،ى  
 ئالمىشى. 

 ىسىمۇ كۆپلۈ  كېلىدۇ. مەسىلەن: بۇنىڭ تولۇقلىغۇچ

 )تۈنۈگۈن كەلگەن يېڭى ئوقۇ ۇچىالر قەيەردە(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  (ئەجەبلەندۈرۈش پېئىلى )مەزمۇن:  -2
كاااااااااتتىلىقىەى شااااااااەيئىلەردىكى سااااااااۈپەتەىڭ  —ئە ەبلەناااااااادئرئ  پېئىلااااااااى 

 ياكى ئۇنىڭدىت ھەيران  قېلىشەى ئىپادىلەيدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. 
 بۇ پېئىلەىڭ ئىككى خىل ئۆلچىمى بولۇ ، ئۇمر: 

قىساااااااىمدا  -3ئۆلچىمىااااااادە ياساااااااىلىدۇ )بۇنىاااااااڭ تەپساااااااىالتى «  ( »1
 سۆزلىەىدۇ(. 

 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن: « ( »2
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بۇ دەرب نېمىدېگەن ئاسان    
 ئىگە                خەۋەر         
ھە-بۇ كىشى نېمىدېگەن ئېگىز    

 ئىگە                خەۋەر         
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 

 IIIللىك ئەلااااا  بولغاااااان ئىساااااىم بولاااااۇ ، ئۇنىڭغاااااا شاااااەكى« »باااااۇ ئاخىرىااااادا 
شاااااەكىللىك « »، ئاخىرىااااادىكى ساااااائۇمن شاااااەخى  ئۇمنماااااا كىشاااااىلىك ئالمىشاااااى

 (كە يۆتكىلىدۇ. مەسىلەن: ئەل  ئاشكارا ئەل  )

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا نى قوشۇش «»ئىسىمنىڭ بېشىغا  لىق«»مەزمۇن:  -4

« »لىااا  ئىساااىمەىڭ بېشاااىغا ساااورا  قوشۇمچىساااى بولغاااان )ئەلااا  مم( «»
كە «  »بىرىكتۈرئلاااااااۈ  ساااااااوزۇلما خاراكتېرلىاااااااك  «»بىااااااالەن  «»كېلىااااااا  قالساااااااا، 

 ئۆزگەرتى  يېزىلىدۇ. مەسىلەن: 
←    

 كىمۇ(ۈنىڭ كۆپل«»دېگەن ئىسىم « )»
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 توغرىسىدا  « »ھەرىكەت ساقالش مەزمۇن:  -5
« »شاااااەخى  ئۇمنماااااا كىشاااااىلىك ئالمىشاااااى بولغاااااان  Iپېئىلەىاااااڭ ئاخىرىغاااااا 

ى دە  ئاتىلىاادىغان بىاار «»سااا، بۇمرنىااڭ ئارىسااىغا ھەرىااكەق ساااقال  ئۇمن
 پېئىلەى زىر ئوقۇلۇشتىت ساقال  قالىدۇ. مەسىلەن: « »ۇ. بۇ قوشۇلىد« »

 )ئالالل مېەى ياراتتى(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -6
نىااااااااڭ بېشااااااااىغا ئاااااااااخىرىەى زىاااااااار قىلغااااااااۇچى «»سااااااااورا  ئالمىشااااااااى بولغااااااااان 

  . چۈشۈ  كېتىدۇ« »ئۇنىڭ ئاخىرىدىكى ، كىرگۈزئلسەقوشۇمچە 
     

ئالالل ئىەسانەى نېمىدىت ياراتتى
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئىزاپەتلىك بىرىككەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -7
ا چاااااقىرى  قوشۇمچىسااااى ەىڭ ئالاااادىغئەگەر ئىزاپەتلىااااك بىاااارىككەن ئىسااااىم

 ، ئۇنىڭ بىرىەچى بۆلىكى زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: ىرگۈزئلسەك« »
 )ئى ئابدۇرەھمان()ئى ئابدۇلالل(      

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  ()ساغالم ئاياللىق كۆپلۈكمەزمۇن:  -8
 الم ئاياااااااااللى  كۆپلااااااااۈ  تەرىقىسااااااااىدە كۆپلااااااااۈككە ئەگەر بىاااااااار ئىسااااااااىمەى سااااااااا

قوشاااااااۇلىدۇ. ئەگەر بۇنااااااادا  « »ئايالنااااااادۇرماقچى بولساااااااا ، ئۇنىاااااااڭ ئاخىرىغاااااااا 
بولغاااان بولساااا، « »كۆپلاااۈككە ئايالنااادۇرۇلماقچى بولغاااان ئىساااىمەىڭ ئاخىرىااادا 

 ئۇ بۇ  ەرياندا چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: 
 ل يەتتە قاق ئاسمانەى ياراتتى()ئالال 

←←
 دېگەنگە ئوخشا . 

زىرلىااااااااك ۋە پىشاااااااالىك  ئوقۇلىاااااااادىغان  سااااااااا الم ئاياااااااااللى  كۆپلااااااااۈ  ئىسااااااااىمالر
لىاااك زىر ئورۇناادا ئاااۆز ھالىتىااادە ئوقۇلىااادۇ، ئەمماااا زەبەرلىاااك ئوقۇلىااادىغان ئورۇنااادا

 ىز زەبەرلىك ئوقۇلمايدۇ.  مەسىلەن: ، ھەرگئوقۇلىدۇ
 )قىز ئوقۇ ۇچىالر كەلدى( 
 م(ى)مەن قىز ئوقۇ ۇچىالرنى كۆرد 
 قەلەم قىز ئوقۇ ۇچىالرنىڭ( بۇ) 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -1
« بەزىاادە» —« »دېاگەن مەنىادە؛ « ھەمىشاە»، «دائىام» —« »

 دېگەن مەنىدە. 
 ئاتىلىشى: ۋاقىم رەۋىشى. 

ئىشلىتىلىشااى: ۋاقىتەااى ئۇقتااۇرۇ  ئۈچااۈن كېلىاا  دائىاام چۈشااۈم كېلىشااتە 
تتە ئىشاااالىتىلىدۇ. )يەنااااى قااااو  زەبەرلىااااك ھااااالەتتە( ئوقۇلىاااادۇ ۋە شااااۇ خىاااال ھااااالە

 مەسىلەن: 
 )ئۇ دائىم بازار ا بارىدۇ(

 )ئۇ بەزىدە سائەق سەككىزدە، بەزىدە سائەق يەتتىدە قايتىدۇ(

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. يەنە بىر قېتىم»مەنىسى: 

 . ئاتىلىشى: مەن،ەدا  تولدۇر ۇچى )
 مەسىلەن: 

 )ئۇ پېشىەدىت كېيىت يەنە بىر قېتىم بازار ا بارامدۇ(
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 دا توغرىسى« »مەزمۇن:  -3
 «. بىرا »، «لېكىت»مەنىسى: 

 ( قوشۇمچىسى. ئاتىلىشى: ئىستىسەا )
ئىشلىتىلىشااااااى: كېيىەكااااااى ھۆكااااااۈمەى ئالدىاااااادىكى ھۆكۈماااااادىت ئااااااايرىنېلى  

 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
(، كېيىەكىسااى ئۇنىااڭ ئالدىاادىكى سااۆز ئىستىسااەا قىلىەىلغااۇچى )

 . مەسىلەن: ( دە  ئاتىلىدۇئىستىسەا قىلىەغۇچى )

 مىەۇق قالدى( 15)ھازىر سائەق توققۇز ا 
 



 

 
83 

  

 

 
 
 

 دەرس ئون بىرىنچى
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «.  ئەمما»مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: شەرق قوشۇمچىسى. 
ەاااااااااااى شاااااااااااەرتەىڭ رولى« ئىاااااااااااگە»ۋەزىپىساااااااااااى: ئىساااااااااااىملى   اااااااااااۈملىگە كىرىااااااااااادۇ، 

قوشۇمچىسااى ئۇلىەىاا  « »ئۆتەياادۇ، خەۋەر شااەرتەىڭ  اااۋابى بولىاادۇ.  اۋابقااا 
 كېلىدۇ، ئەمما ئۇنىڭغا مەنا ئېيتىلمايدۇ. مەسىلەن: 

 )ئەمما مەن بىر يېقىەىم بىلەن تۇرىمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 غرىسىدا تو «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
يىاااااااااااارا   –« »يااااااااااااېقىت كەلگۈسااااااااااااى زامااااااااااااانەى،  —)سااااااااااااىيت( « »

 كەلگۈسى زامانەى ئۇقتۇرىدۇ. 
كەلگۈساااااااى زاماااااااان پېئىلاااااااى ھاااااااازىرقى زاماااااااان ۋە كەلگۈساااااااى زامانغاااااااا ئورتاااااااا  

 ئىشلىتىلىدۇ. 
-كىرگۈزئلسااااااە، پەقەق كەلااااااا« »ياااااااكى « »ئەگەر ئۇنىااااااڭ ئالاااااادىغا 

 ى زامانەى ئۇقتۇرمايدۇ. مەسىلەن: اگۈسى زامانەىال ئۇقتۇرىدۇ، ھازىرق
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 )مەن ئالدىمىزدىكى بېكەتتە چۈشىمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»  مەزمۇن:  -3
 ئۆتكەن زامانەى بولۇشسىز قىلى  ئۈچۈن كېلىدۇ.  —« »
 ز قىلى  ئۈچۈن كېلىدۇ. كەلگۈسى زامانەى بولۇشسى —« » 

 مەسىلەن: 
 )ئەھمەد دەرسەى يازمىدى(
 )ئەھمەد دەرسەى يازمايدۇ(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  مەسدەرمەزمۇن:  -4
ىلالر شاااااااۇنىڭدىت تاااااااۈ  ساااااااۆز بولاااااااۇ ، ئەرەب تىلىااااااادىكى پېااااااائ —مەسااااااادەر 

 تۈرلىەى  چىقىدۇ. 
ھەرىكەتەاااااااى بىلدئرىااااااادۇ، ئەمماااااااا ئۇنىڭااااااادا زاماااااااان ئۇقاااااااۇمى -مەسااااااادەر ئىااااااا 

« مە »... ، «ماااااااااااا »... بولمايااااااااااادۇ. ئۇنىاااااااااااڭ ئۇيغاااااااااااۇرچە مەنىساااااااااااىەىڭ ئاخىرىااااااااااادا 
 قوشۇمچىلىرى بولىدۇ. مەسىلەن: 

 

 )تا قا چىقما  قىيىت، چۈشمە  ئاسان(
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 ىنچى دەرسئون ئىكك
 

 توغرىسىدا  نىڭ ھەمزىسى«»
نىاااااااااڭ ھەمزىساااااااااى  ۈملىەىاااااااااڭ بېشاااااااااىدا كەلساااااااااە زىرلىاااااااااك ئوقۇلىاااااااااادۇ. «( »1

 مەسىلەن: 
 )شۈبجىسىزكى، قۇرئان ئالالھەىڭ كىتابىدۇر(

دېگەنگە ئوخشا .
ۋە ئۇنىڭااااادىت تۈرلىەىااااا  چىققاااااان پېااااائىلالردىت كېااااايىت كەلساااااە « ( »2

 مەسىلەن:زىرلىك ئوقۇلىدۇ. 
 دېدى(« مەن تىرىشچان»)ئوقۇ ۇچى: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ( باشقا پېئىلدىت كېيىت كەلسە زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 3

 )مەن ئۇنى يېڭى ئوقۇ ۇچى دە  ئوياليمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نىڭ ن م ىرى:كۈن ەر بىر هەپتىأىكى

 

 ) يوم األنأ ( يەكشەنبە .
 )يوم اإلثخني ( دۈشەنبە .
 )يوم الث ث ء ( سەيشەنبە .
 )يوم األربع ء( چ رشەنبە .
 .  )يوم اخلميس ( پەيشەنبە

 .    مەجۈ  )يوم اجلمعة (
 )يوم الهبت ( شەنبە كۈىن .
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 ىنچى دەرسئون ئۈچ

 

 قىسقىچە چۈشەنچەتوغرىسىدا  پېئىلالرنىڭ ئەھۋالى
1 .III  ئەرلىااك بىرلىااك ۋە ئاياااللى  بىرلىااك پېئىللىرىاادا مەيلااى ئااۇ  شااەخى

ئاااااااااۆتكەن زاماااااااااان پېئىلاااااااااى بولساااااااااۇن يااااااااااكى كەلگۈساااااااااى زاماااااااااان بولساااااااااۇن پېئىلاااااااااى 
ىااااااال )پېئىاااااال ئىگىساااااااى( ئاشااااااكارا ئىساااااااىم ياااااااكى يوشاااااااۇرۇن ئالماااااااا  بولسااااااۇن، پائ

 بولىدۇ. مەسىلەن: 
 )ھامىد كەتتى(

 )زەيەەب كەتتى(
 )ھامىد بارىدۇ(

 )زەيەەب بارىدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

2 .Ⅱ  كەلگۈساااااااااى زامااااااااااانئەرلىاااااااااك بىرلىاااااااااك بااااااااااۇيرۇ  پېئىلاااااااااى ۋە  شاااااااااەخى  
بىرلىاااااك ھەم كۆپلاااااۈ  پېئىلىااااادا پېئىااااال ئىگىساااااىەىڭ  شاااااەخى  Iپېئىلىااااادا ھەمااااادە 

 يوشۇرۇن كېلىشى زۆرئر بولىدۇ. مەسىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
قاتااارلى  پېاائىلالردا ئاسااتى . 3

 سىزىلغان ئاشكارا ئالماشالر پائىل بولىدۇ. 
 ەھنالىئ ۈرلىەى ت ڭزامان پىئىلىەى كىلىدىغان
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 ەخى شاا ئۈچااۈنجى پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان– 
 پائىلى . ۇنىڭئالما  ) ھو ( ئ ۇشۇرۇنبىرلىك ي ەرلىكئ

 ەخى شاا ئۈچااۈنجى  پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان– 
 پائىلى . ۇنىڭئىككىلىك ) ا ( ئ ەرلىكئ

 ەخى شاا ئۈچااۈنجى   پىئىلااى زاماان كىلىاادىغان– 
 ى .پائىل ۇنىڭ) و ( ئ ۆپلۈ ك ەرلىكئ

 ەخى شاا ئۈچااۈنجى پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان– 
 پائىلى . ئۇنىڭ( ئالما  ) ۇشۇرۇنئاياللى  بىرلىك ي
 ەخى شا ئۈچاۈنجى   پىئىلى زامان كىلىدىغان–

 پائىلى. ۇنىڭئاياللى  ئىككىلىك ) ا (ئ
 ەخى شاا ئۈچااۈنجى پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان– 

 پائىلى . ۇنىڭ) ن(ئ ۆپلۈ ئاياللى  ك
 شااەخى  ئىككىەجااى پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان–

 پائىلى . ئۇنىڭئالما   ۇشۇرۇنبىرلىك ي ەرلىكئ
 شاەخى  ئىككىەجاى  پىئىلاى زامان كىلىدىغان– 

 پائىلى . ۇنىڭئىككىلىك )ا(ئ ەرلىكئ
 ئىككىەىجااااااااى  پىئىلااااااااى زاماااااااان كىلىاااااااادىغان– 

 پائىلى . ۇنىڭ)و(ئ ۆپلۈ ك ەرلىكئ شەخى 
 شاەخى  ئىككىەجاى  پىئىلاى زامان كىلىدىغان– 

 پائىلى . ۇنىڭئاياللى  بىرلىك )ي(ئ
 شاەخى  ئىككىەجاى  پىئىلاى زامان كىلىدىغان–

 پائىلى . ۇنىڭاللى  ئىككىلىك )ا( ئئاي
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 شااەخى  ئىككىەجااى پىئىلااى زامااان كىلىاادىغان– 
 پائىلى . ۇنىڭ)ن(ئ ۆپلۈ ئاياللى  ك

 شاااەخى  بىرىەجاااى  پىئىلاااى زامااان كىلىااادىغان–
 پائىلى . ئۇنىڭ( ناأئالما  ) ۇشۇرۇنيئايالغا ئورتا ،-ئەربىرلىك 

 شاااەخى  بىرىەجاااى پىئىلاااى زاماااان كىلىااادىغان– 
 پائىلى . ۇنىڭئالما  )نحت(ئ ۇشۇرۇنيئايالغا ئورتا ،-ئەر ۆپلۈ ك
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 ىنچى دەرسئون تۆت
 

  بۇيرۇق پېئىل ياساش توغرىسىدا قىسقىچە چۈشەنچە
 ئەرەب تىلىاادىكى كېسااەل ھەرپاالەر )ھەرىااكەق كۆتۈرەلمەياادىغان ھەرپاالەر(

 دىت ئى،ارەق ئۈچتۇر. «»ە ۋ« »، «»
تىكى ئااااااااااااالتە شەخىساااااااااااا Ⅱبااااااااااااۇيرۇ  پېئىاااااااااااال كەلگۈسااااااااااااى زامااااااااااااان پېئىلىەىااااااااااااڭ 

 پېئىلدىت ياسىلىدىغان بولۇ ، ياسا  قائىدىلىرى تۆۋەندىكىچە: 
. پېئىلەىاااااااااڭ ئاخىرىااااااااادىكى ھەرپاااااااااكە قاااااااااارايمىز. ئاااااااااۇ ھەر  ساااااااااا الم ھەر  1

ەگەر كېسااەل بولسااا، ئۇنىااڭ ھەرىكىتىەااى ئېلىاا  تاشااال  سااۇكۇنلۇ  قىلىمىااز؛ ئ
ھەر  بولساااا ئاااۇنى تاشااااليمىز؛ ئەگەر ئااااخىرقى ھەر  ساااا الم بولساااىمۇ ئۇنىاااڭ 
ئالدىدىكى ھەر  كېسەل ھەر  بولسا، ئىككى سۇكۇن بىر كېلى  قالغانلىقى 

 ئۈچۈن بۇ كېسەل ھەرپمۇ چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: 
←←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
. ئىككىەچى قەدەمدە كەلگۈساى زاماان قوشۇمچىساىەى ئېلىا  تاشااليمىز 2

ۋە ئۇنىااڭ ئارقىسااىدىكى ھەرپاااكە قااارايمىز. ئەگەر ئاااۇ ھەر  ھەرىكەتلىااك بولساااا 
بولغانغاااا ئوخشاااا (؛  ←باااۇيرۇ  پېئىااال ياساااا  تاماااام بولىااادۇ )

 اااااااااا )يەناااااااااى پېئىلەىاااااااااڭ ئاااااااااۆلچىمى «»ساااااااااا پېئىلەىاااااااااڭ ئەگەر ساااااااااۇكۇنلۇ  بول
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نىاااڭ ئۇدۇلىااادىكى ھەرپەىاااڭ ھەرىكىاااتىگە( «»دىكاااى «»ھېساااابلىەىدىغان 
قارايمىز، ئۇ پىشلى  بولسا پېئىلەىڭ بېشىغا پى  ئوقۇلغاۇچى ئۇمنماا ھەمزىەاى 

ى زەبەرلىاااااك يااااااكى زىرلىااااا  بولساااااا زىااااار ئوقۇلغاااااۇچى «»كەلتاااااۈرىمىز؛ ئەگەر 
 ەمزىەى كەلتۈرىمىز. مەسىلەن: ئۇمنما ھ
 )ياز(←← 
 )ئولتۇر(←← 
 )بار ىت(←← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
بولاااااۇ  « ». ئەگەر كەلگۈسااااى زاماااااان قوشۇمچىساااااىدىت كېيىەكاااااى ھەر  3

مااااااااااااۇ «»كەلگۈسااااااااااااى زامااااااااااااان قوشۇمچىسااااااااااااى تاشااااااااااااالنغاندىت كېاااااااااااايىت بااااااااااااۇ  قالسااااااااااااا،
 يە گىللىك ئۈچۈن تاشلىەى  كېتىدۇ. مەسىلەن: 

 )يېگىت(←←
 )ئال(←← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ھەر  ئىزاھااااااااق: باااااااۇ دەرساااااااتە ساااااااا الم پېئىااااااال )يەناااااااى تەركى،ىااااااادە كېساااااااەل 

بولمىغااااااااااااااااان پېئىاااااااااااااااال(دىت بااااااااااااااااۇيرۇ  پېئىاااااااااااااااال )ئەماااااااااااااااارى( ياسااااااااااااااااا  ئۇسااااااااااااااااۇلىەىال 
چۈشەندئرئ  ئۆتتۇ . ئەمادى تەركى،ىادە كېساەل ھەر  بولغاان پېائىلالردىت 
باااااااااۇيرۇ  پېئىااااااااال ياساااااااااا  قائىدىساااااااااىەى ئاااااااااالالل خالىساااااااااا كېيىەكاااااااااى دەرسااااااااالەردە 

 تەپسىلى  سۆزلەيمىز. 
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 ىنچى دەرسئون بەش
 

 سىدا توغرى« »مەزمۇن:  -1
ھەرىكەتەىاااااااااااااڭ ياااااااااااااۈز بېرىشاااااااااااااىگە ياااااااااااااېقىت قالغاااااااااااااانلىقەى -باااااااااااااۇ مەلاااااااااااااۇم ئىااااااااااااا 

دېااگەن مەنىەااى « تاااب قالاادى»، «ئاااز قالاادى»ئىپادىلەياادىغان پېئىاال بولااۇ ، 
 ئۇقتۇرىدۇ. 

 ئاتىلىشى: تولۇقسىز پېئىل. 
ۋەزىپىسااااااااى: ئىسااااااااىملى   ااااااااۈملىگە كىرىاااااااا  ئىسمىسااااااااىەىڭ ئاااااااااخىرىەى پىاااااااا  

ر ئوقۇتىااااادۇ. ئۇنىااااڭ خەۋىاااارى كەلگۈساااااى ئوقۇتىاااادۇ، خەۋىرىەىااااڭ ئاااااخىرىەى زەبە
 زامانغا ئائىم پېئىللى   ۈملە بولىدۇ. مەسىلەن: 

قو غۇرا  چېلىەاي دە  قالدى
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
سااااااى( كەلگۈساااااااى زامااااااان پېئىلىەىاااااااڭ « »)بولۇشساااااااىز قىلىاااااا   

ئالااااادىغا كىرىااااا  مەزماااااۇنىەى بولۇشساااااىز قىلىااااادۇ. ئىئاااااراب  ەھەتاااااتە ھېچقانااااادا  
 تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. مەسىلەن: 

 )ئى قېرىەدىشىم! نېمە ئۈچۈن يېمەيسەن(  
 دېگەنگە ئوخشا . 
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زامااااااان پېئىلىەىااااااڭ ئالاااااادىغا  سااااااى( كەلگۈسااااااى« »)چەكاااااالە   
ھەرىكەتەااااااااااى قىلىشااااااااااتىت توسۇشااااااااااەى -كىرىاااااااااا  مەزمااااااااااۇن  ەھەتااااااااااتە شااااااااااۇ ئىاااااااااا 

ئىپادىلەيااااااااادۇ، ئىئاااااااااراب  ەھەتاااااااااتىت پېئىلەىاااااااااڭ ئااااااااااخىرىەى ساااااااااۇكۇن ئوقۇتىاااااااااادۇ. 
 مەسىلەن: 

)ئى قېرىەدىشىم! بۇنى يېمە(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -3
ئااااااۆتكەن زامااااااان پېئىلىغااااااا خاااااااب بولااااااۇ ، كااااااۆپىەچە ئااااااۆتكەن زامااااااان « »

پېئىلىەىااااااڭ ئالاااااادىغا كىرىاااااا  ئااااااۇنى بولۇشسااااااىز قىلىاااااادۇ. ئەگەر كەلگۈسااااااى زامااااااان 
پېئىلىەىااااااااااڭ ئالاااااااااادىغا كىرىاااااااااا  قالسااااااااااا ئااااااااااۇنى ھااااااااااازىرقى زامانغااااااااااا خاااااااااااب قىلىاااااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 
 )مەن ھازىر قەھنە ئىچمەيمەن(

 دېگەنگە ئوخشا . 
بولۇشسااااااااىزلى  قوشۇمچىسااااااااى بولااااااااۇ ، كەلگۈسااااااااى زامااااااااان پېئىلىەىااااااااڭ «  »

 ئالدىغا كىرى  ئۇنى مەزمۇن  ەھەتتىت بولۇشسىز قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن قەھنە ئىچمەيمەن(   

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ۋە شۇ تۈردىكى قوشۇمچىالر «»مەزمۇن:  -4
ئۇمنسااا، بۇمرنىااڭ « »ۋە شااۇ تااۈردىكى قوشااۇمچىالرنىڭ ئارقىسااىغا « »

ئىسمىساااىەى زەبەر، خەۋىرىەاااى پىاااا  ئوقۇتاااۇ  رولاااى بىكااااار بولاااۇ  كېتىااادۇ. بااااۇ 
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 اا «»چا دا ئۇنىڭدىت كېيىت كەلگىەى ئىگە ۋە خەۋەر بولىادۇ. باۇ چا ادا ئاۇ 
ئايلىەىااااااااادۇ ۋە ئىسااااااااااىملى  ۋە پېئىللىااااااااا   ااااااااااۈملىگە كىرىااااااااا  پەقەتااااااااااال  ۈملىەىااااااااااڭ 

 مەزمۇنىەى كۈچلەندئرئ  ۋەزىپىسىەى ئۆتەيدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن پەقەق ئۇنىڭدىكى سۈرەتلەرگە قاراۋاتىمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ى دەرسىنچئون ئالت
 

 توغرىسىدا نىڭ پەرقى «» بىلەن «»مەزمۇن:  -1
-ئۆلچىمىاادە كەلااگەن ئىسااىم بولااۇ ، تولااۇ  تۈرلەنااا« »بولسااا « »

 امەيدۇ، ئاخىرى تەننىەەى قوبۇل قىلمايدۇ، زىرنىڭ ئورنىدا زەبەر ئوقۇلىدۇ. 
   تۈرلەنمەياادۇ.شااۇنداقال، مۇشااۇ ئۆلچەماادە كەلااگەن باشااقا ئىسااىمالرمۇ تولااۇ

 مر ا ئوخشا . مەسىلەن: 
بولساااااااااااا تولاااااااااااۇ  تۈرلىەىااااااااااادىغان ۋە ئااااااااااااخىرى تەنااااااااااانىەەى قوباااااااااااۇل « »

قىلىاادىغان خاااب ئىسااىمدۇر. ئۇنىااڭ ئاااخىرىەى زەبەر، پىاا  ۋە زىرلىااك ئااۈچىلى 
(كە ئەلااا  )« »كى ھااالەتتە ئوقااۇ ىلى بولىااادۇ. زەبەرلىااك ئوقۇلغانااادا ئاخىرىاادى

 يۆتكىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئەمرى قەيەردە( 
 )مەن ئەمرىەى كۆردىم( 
 )بۇ ئەمرىەىڭ كىتابى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
، «»ۈشاااااۈم كاااااېلى  شاااااەكلى باااااا  كېلىشاااااتىكى شاااااەكلى بولاااااۇ ، چ« »

دۇر. ئااااااااۇ ئۆزىاااااااادىت كېيىەكااااااااى ئىسااااااااىم بىاااااااالەن «»ئىگىلىااااااااك كااااااااېلى  شااااااااەكلى 
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ئىزاپەتلىااااك سااااۆز بىرىكمىسااااى ھاسااااىل قىلىاااا ، ئۆزىەىااااڭ ئالدىاااادىكى ئىسااااىمەىڭ 
 سۈپىتى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )يېەىمدا سىزىقلى  دەپتەر بار(

 ېگەنگە ئوخشا . د

 توغرىسىدا « »نىسبىي ئالماش بولغان مەزمۇن:  -3
بااۇ ئەقىلسااىزلەر ئۈچااۈن ئىشاالىتىلىدىغان نىساا،ى  ئالمااا  بولااۇ ، مەنە ۋە 

بىاااالەن ئوخشىشااااىدۇ. بىرلىااااك، ئىككىلىااااك، كۆپلااااۈ ، « »ۋەزىااااپە  ەھەتااااتە 
  ئەرلىك ۋە ئاياللى  ھەممىسىگە ئورتا  ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن:

 )مەن سەن يېگەن نەرسىەى يەيمەن(         
 دېگەنگە ئوخشا .  

 توغرىسىدا  نىڭ تۈرلىرى«»مەزمۇن:  -4
باااااااۇ «. »( بولۇشساااااااىزلى  قوشۇمچىساااااااى بولغاااااااان 1ئاااااااۈس خىلااااااادۇر: « »

  ۈملىەىڭ بېشىغا كىرى  مەزمۇنىەى بولۇشسىز قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئۇقمايناتىمەن()مېەىڭ كىتابىم يو (       

 دېگەنگە ئوخشا . 
باااۇ  ۈملىەىااڭ بېشاااىدا كېلىااا  ساااوراقەى «. »( سااورا  ئالمىشاااى بولغاااان 2

 ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 
  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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بىاالەن ئوخشاا  مەنىاادە ۋە « »بااۇ «. »( نىسا،ى  ئالماا  بولغااان 3
 ۋەزىپىدە ئىشلىتىلىدۇ. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
 ااااا ئوخشااااا  ئىسااااىمالر ئېەىاااا  ئىسااااىم بىاااالەن ئىزاپەتلىااااك بىاااارىكمە «»

 ھاسىل قىلسىمۇ، لېكىت يەنىال ئېەىقسىز ئىسىم بولىدۇ. 
 «.  باشقا»، «ئەمەب»مەنىسى: 

يىت كەلاااگەن ئىساااىم بىااالەن ئىزاپەتلىاااك ئىشلىتىلىشاااى: دائىااام ئۆزىااادىت كېااا
بىرىكمە ھاسىل قىلىدۇ ھەمدە  ۈملىدىكى ئورنىغا ئاساساەن ساۈپەق، ئىاگە ۋە 

 خەۋەر بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ ۋارا  سىزىقسىزدۇر( 

 خەۋەر                                     
 )يېەىمدا سىزىقى يو  دەپتەر بار(

 سۈپەق                               
 

  رە ەى ئۇقتۇريدىغان  ئىسىمالر تو ىرسىدا -6
ئەرلىااك شااەكلى  ئۇقتۇرىاادىغان ئىسااىمالرنىڭ  ئەرە  تىلىاادىكى رە لەرنااى

 . ئوخشاااااااااااا  دىگەناااااااااااگە،  كىلىااااااااااادۇ ئۆلچىمىااااااااااادە(فعااااااااااالأ)
 دىگەنااااااااگە،) كىلىاااااااادۇ ئۆلچىمىاااااااادە(فعااااااااال ) لىقىئايااااااااال

 . ئوخشا 
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 ىنچى دەرسئون يەتت
 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -1
باااااااااۇ قوشااااااااااۇمچىالر كېلىااااااااادىغان زامااااااااااان پېئىلىەىااااااااااڭ بېشاااااااااىغا كىرىاااااااااا  ئۇنىااااااااااڭ 

گە ئاخىرىەى زەبەر ئوقۇتىدۇ ھەمدە كەلگۈسى زاماان پېئىلىەاى ياساالما مەسادەر
 ئايالندۇرىدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن سۇ ئىچى  ئۈچۈن چىقتىم(
 )بىز شەھەرلىرىمىزگە قايتىشەى خاميمىز(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
ا مەسااادەر ئۇنىاااڭ پاااائىلى بولاااۇ  كېلىااادۇ. كاااۆپىەچە ياساااالم« »

 بەزىدە ئاشكارا مەسدەرمۇ ئۇنىڭ پائىلى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ يەردە ئولتۇرۇشقا ئىمكانىيىتىڭ بار( 

 )ھازىر سىەىپتىت چىقىشقا ئىمكانىيىتىڭ بار(
  دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا « »زىر قىلىش قوشۇمچىسى بولغان مەزمۇن:  -3
 «. دىت بېرى»... ، «دىت باشال »... مەنىسى: 

 ئاتىلىشى: ئاخىرىەى زىر قىلى  قوشۇمچىسى. 
ۋەزىپىساااى: ئىساااىمەىڭ بېشاااىغا كىرىااا  ئاااۇنى زىااار ئوقۇتىااادۇ ھەمااادە مەزماااۇن 

 ەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن:  ەھەتتىت مەقسەتەىڭ باشالنغانلىقى

 )مەن مۇھەممەدنى  ۈمە كۈنىدىت باشال  كۆرمىدىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
بولااااااااااۇ ، يە گىللىااااااااااك ئۈچاااااااااۈن ئۇنىااااااااااڭ بىاااااااااار « »بۇنىاااااااااڭ ئەسلىسااااااااااى 
 ھەمزىسى تاشالنغان. 

شەكىللىرى:    ئۇنىڭ 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
بىرلىاااك ئېەىااا  كەلگۈسااااى زاماااان پېئىلاااى بولاااۇ ، ئۈمىاااادنى  شاااەخى  Ⅰ باااۇ 

 ئىپادىلە  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 ە رۇخسەق بېرىشىڭەى ئۈمىد قىلىمەن()بىزگە كىرىشك
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ئىسىملى گ نى  ەدىلى ت تبى  يىلدرك  

 
 .ئەتىياب 

 . ياب 
 . ك ب

 . قىش 
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  سەككىزىنچى دەرسئون 

كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ ئاخىرىنىڭ زەبەر مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  ەھۋالىئوقۇلۇش ئ

كەلگۈسااااااااااااااااى زامااااااااااااااااان پېئىلىەىااااااااااااااااڭ بېشااااااااااااااااىغا ئاااااااااااااااااخىرىەى زەبەر ئوقۇتقااااااااااااااااۇچى 
كۆپلااااااۈ  پېئىللىرىەىااااااڭ  شااااااەخى  Ⅰ قوشااااااۇمچىالر كىرسااااااە،  بىرلىااااااك پېاااااائىلالر ۋە 

 ئاخىرى ئاشكارا زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئۇ بىر ئىشەى ئىرادە قىلىدۇ( 
 )ئۇ ئايال بېرىشەى خاميدۇ( 
 )بىز بېرىشەى خاميمىز(  
 )مەن بېرىشەى خاميمەن( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
شااااااەخى  ئاياااااااللى  بىرلىااااااك پېئىللىاااااارى زەبەرلىااااااك  Ⅱئەرلىااااااك كۆپلااااااۈ  ۋە 

 چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: « »ىدىكى ئوقۇلغاندا ئاخىر

 
 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ى قاتقااااان پېئىااااال بولااااۇ ، بااااۇ پېاااائىلالر ئاشاااااكارا ئاياااااللى  كۆپلااااۈ  پېئىللىاااار

 زەبەر ئوقۇلمايدۇ، بەلكى ئورۇن  ەھەتتىت زەبەر ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
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 )ئۇ ئايالالر بېرىشەى خاميدۇ(  
 )سىلەر بېرىشەى خاميسىلەر(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
بىااااااااالەن ئىەكاااااااااار قوشۇمچىساااااااااى           « »باااااااااۇ ئەسااااااااالىدە مەسااااااااادەر قوشۇمچىساااااااااى 

نىااااااڭ مەخرىجااااااى يااااااېقىت «»بىاااااالەن « »دىاااااات تەركىااااااب تاپقااااااان بولااااااۇ ، «» 
« »بولغاااااان. ئالااااادىغا « »بىرىكىااااا  « »بىااااالەن « »بولغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن 
شسااىز بولىاادۇ ھەم ئىئااراب  ەھەتااتىت زەبەرلىااك ئوقۇلىاادۇ. كىاارگەن پېئىاال بولۇ

 مەسىلەن: 
 )كىرمەسلىكىڭەى ئۈمىد قىلىمەن(   

 )بۇ يەردە ئولتۇرماسلىقىڭەى ئۈمىد قىلىمەن(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «. ئوخشا »، «گويا»، «تە »... ، «دە »... ىسى: مەن

 ئاتىلىشى: ئاخىرىەى زىر قىلى  قوشۇمچىسى. 
ۋەزىپىسااى: ئۆزىاادىت كېاايىت كەلااگەن ئىسااىمەىڭ ئاااخىرىەى زىاار ئوقۇتااۇ . 

 مەسىلەن: 
 )بۇ مەكتە  مەسجىدكە ئوخشايدۇ( 
 د يولناسقا ئوخشايدۇ( )مۇھەممە 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرستوققۇزئون 
 

 توغرىسىدا  پېئىلالرنى بولۇشسىز قىلىش قوشۇمچىلىرىمەزمۇن:  -1
 بۇ خىل قوشۇمچىالردىت بۇ دەرستە سۆزلەنگىەى ئۈس بولۇ ، ئۇمر: 

ئاااااااااااااۆتكەن زاماااااااااااااان پېئىلىەاااااااااااااى بولۇشساااااااااااااىز قىلىااااااااااااا  ئۈچاااااااااااااۈن  —« ( »1
اب  ەھەتاااتىت پېئىلغاااا ھېچقانااادا  تەساااىر كۆرسااااىتەلمەيدۇ. ئىشااالىتىلىدۇ. ئىئااار

 مەسىلەن: 
 )مەن بازار ا بارمىدىم(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
كېلىدىغان زامان پېئىلىەى بولۇشساىز قىلىا  ئۈچاۈن كېلىادۇ.  —«  ( »2

  ئىئراب  ەھەتتىت ھېچقاندا  تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ. مەسىلەن:
 )مەن بازار ا ھەركۈنى بارمايمەن(     

 دېگەنگە ئوخشا . 
كېلىاااااااااااااادىغان زامااااااااااااااان پېئىلىەااااااااااااااى بولۇشسااااااااااااااىز قىلىاااااااااااااادۇ ھەم بااااااااااااااۇ « ( »3

بولۇشساااااااىزلىقەى كۈچەيتىااااااا  كېلىااااااادۇ. ئىئاااااااراب  ەھەتاااااااتىت كېلىااااااادىغان زاماااااااان 
  پېئىلىەى زەبەر ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن:

 )مەن ئەتە بازار ا ھەرگىز بارمايمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسيىگىرمى

 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
ئاااااايرىم -ئىككاااااى نەرساااااە ساااااۆزلىەى  ئۇنىاااااڭ ھەربىرىەاااااى تەپساااااىلى  ئاااااايرىم

نااااااى قااااااوللىەىمىز، ئاياااااااللىقى «»چۈشااااااەندئرمەكچى بولغاناااااادا 
 دە  كېلىدۇ. مەسىلەن: « »

 )مېەىڭ ئىككى قېرىدىشىم بار، بىرى دوختۇر، يەنە بىر ئىەژېەېر(

 )مېەىڭ ئىككى ھەمشىرەم بار، بىرى ئوقۇتقۇچى، يەنە بىرى سىستېرا(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا ئىككىلىك ئىسىمالر مەزمۇن:  -2
دەرساااااىدە بىااااار  -18قىساااااىم  -1باااااۇ تو رىااااادىكى قائىااااادىلەرنى كىتابىمىزنىاااااڭ 

ا ئوخشاااااااااايدۇ )شاااااااااۇ يەرگە قېاااااااااتىم ئاااااااااۆتكەن. باااااااااۇ دەرساااااااااتىكى مەزمۇنماااااااااۇ شاااااااااۇنىڭغ
 مۇرا ىئەق قىلىەسۇن(. 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە بىر
 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -1

كېلىااادىغان زاماااان پېئىلىەىاااڭ ئااااخىرىەى  ەزملىاااك )ساااۇكۇنلۇ (  —« »
ئوقۇتىااااادۇ. مەزماااااۇن  ەھەتاااااتە پېئىلەىاااااڭ مەنىساااااىەى ئاااااۆتكەن زامانغاااااا ياااااۆتكە  

 سىلەن: بولۇشسىز قىلىدۇ. مە
 )ئۇ بارمىدى(← 

ئىككىلىساااىەىڭ مەنىساااى بىااار: ئاااۇ  »بىااالەن »)يەناااى، 
 بارمىدى(. 

كېلىااااااادىغان زاماااااااان پېئىلىەىاااااااڭ ئالااااااادىغا كىرىااااااا  ئاااااااۇنى  ەزىااااااام  —« »
ئااااااۆتكەن زامانغااااااا يااااااۆتكە  ئوقۇتىاااااادۇ. مەزمااااااۇن  ەھەتااااااتىت ئۇنىااااااڭ مەنىسااااااىەى 

بولۇشساااااااااىز قىلىاااااااااادۇ ھەم بولۇشساااااااااىزلىقەى كۈچەيتىاااااااااادۇ. تەر ىمىااااااااادە پېئىلەىااااااااااڭ 
دېاااااااگەن مەنىااااااالەر « ھەرگىاااااااز»، «تېخاااااااى»ئاااااااۆتكەن زاماااااااان بولۇشساااااااىز مەنىساااااااىگە 

 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن بۇ خەتەى تېخى يازمىدىم(

 دېگەنگە ئوخشا . 
نىاااااال «»دىااااات كېاااايىت كەلاااااگەن بولۇشسااااىز پېئىلەاااااى تاشاااالىنېتى  «»

 نىال ئىشلىتى  تو را ئەمەب، مەسىلەن: «»ئىشلىتى  تو را، لېكىت 
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 )داداڭ قايتتىمۇ؟(
 )يا ، ئۇ قايتمىدى.( 

نىااال «»يەنااى، بۇنىڭغااا ئوخشااايدىغان سااوئالەىڭ  اۋابىغااا يۇقىرىقىاادە  
نىاال ئىشاالىتى  تااو را ئەمەب. شاۇ ا، ئااۇ ۋاقىتتااا «»ئىشالىتى  تااو را، لاېكىت 

  اۋاب مۇندا  بولۇشى كېرە : 
 )داداڭ قايتتىمۇ؟(

 )يا ، ئۇ قايتمىدى.( 

 توغرىسىدا  ئەرەب تىلىدىكى سۆزلەرنىڭ تۈرىمەزمۇن:  -2
ئىسااااااىم، پېئىاااااال ۋە ھەر  دە  ئااااااۈس تااااااۈرگە  —كى سااااااۆزلەر ئەرەب تىلىاااااادى

 بۆلىەىدۇ. 
ھادىساااااااااااااااىلەرنىڭ ناااااااااااااااامىەى -ئاااااااااااااااادەم ۋە نەرساااااااااااااااىلەرنىڭ ۋە ۋەقە —ئىساااااااااااااااىم 

ئۇقتۇرىااااااااادىغان ۋە زاماااااااااان ئۇقاااااااااۇمى بولمىغاااااااااان ساااااااااۆزدىت ئى،اااااااااارەق. مەساااااااااىلەن: 
 دېگەنگە ئوخشا . 

ھەرىكىتىەاااااااااى ئۇقتۇرىااااااااادىغان -دەم ۋە نەرساااااااااىلەرنىڭ ئىااااااااا ئاااااااااا —پېئىااااااااال 
ھەمااااادە ئۇنىاااااڭ مەلاااااۇم بىااااار زامانااااادا ياااااۈز بەرگەنلىكىەاااااى ئۇقتۇرىااااادىغان ساااااۆزدىت 

 دېگەنگە ئوخشا . ئى،ارەق. مەسىلەن: 
ئااااۆز ئالاااادىغا مۇسااااتەقىل مەنااااا ئۇقتۇرالماياااادىغان، لااااېكىت باشااااقا  —ھەر  

لەرگە قوشااااااااااۇلۇ  قوشااااااااااۇمچە مەنە ئىپادىلەياااااااااادىغان سااااااااااۆزدىت ئى،ااااااااااارەق. سااااااااااۆز
 دېگەنگە ئوخشا .   مەسىلەن: 
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 نچى دەرسيىگىرمە ئىككى
 

 ئوقۇلۇشى لىكجەزمئاخىرىنىڭ كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ 

ئاشاااااااكارا  خىرىەىاااااااڭ ئااااااااشاااااااەخى  كۆپلاااااااۈ  پېئىللىرى Iبىرلىااااااك پېااااااائىلالر ۋە 
 ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن  لىكسۇكۇن بىلەن  ەزم

 

 دېگەنگە ئوخشا . 
نىاااااڭ «»للى  بىرلىاااااك پېئىللىرىااااادا شاااااەخى  ئايااااا IIIئەرلىااااك كۆپلاااااۈ  ۋە 

 ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن:  لىكچۈشۈ  كېتىشى بىلەن  ەزم
 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئوقۇلىااااااااادۇ.  لىاااااااااكئاياااااااااللى  كۆپلاااااااااۈ  پېئىللىاااااااارى ئاااااااااورۇن  ەھەتااااااااتىت  ەزم

 ۇ پېئىلالر قاتقان پېئىلالر قاتارىدىەدۇر. مەسىلەن: چۈنكى، ب
  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە ئۈچ

 توغرىسىدا  () ئىسىمالرساغالم ئەرلىك كۆپلۈك مەزمۇن:  -1
لىاااااااك كۆپلاااااااۈ  تەرىقىساااااااىدە كۆپلاااااااۈ  ئەگەر بىرلىاااااااك ئىساااااااىمەى ساااااااا الم ئەر

شاااااەكىلگە ئايالنااااادۇرماقچى بولساااااا ، ئاخىرىغاااااا باااااا  كاااااېلى  ھالىتىااااادە )يەناااااى 
بىااااالەن « »ئااااااخىرى پىشااااالى  ھالىتىااااادە( ئالااااادى پىااااا  ئوقۇلغاااااۇچى ساااااۇكۇنلۇ  

 نى ئۇميمىز. مەسىلەن: «»زەبەرلىك 
 ←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
چۈشاااۈم كاااېلى  ھالىتىااادە )يەناااى ئااااخىرى زەبەر ئوقۇلىااادىغان ھاااالەتتە( ۋە 
ئىگىلىاااااك كاااااېلى  )يەناااااى ئااااااخىرى زىرلىاااااك ئوقۇلىااااادىغان ھاااااالەتتە( ئالااااادى زىااااار 

 نى ئۇميمىز. مەسىلەن: «»بىلەن زەبەرلىك « »ئوقۇلغۇچى سۇكۇنلۇ  
 )مەن ئوقۇتقۇچىالرنى سورىدىم(

 )مەن ئوقۇتقۇچىالر ا ئېيتتىم( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  غىچە بولغان سانالر90دىن 20مەزمۇن:  -2
 ىااااااااااچە بولغااااااااااان ئااااااااااارىلىقتىكى ئونەىااااااااااڭ پۈتااااااااااۈن ھەسسااااااااااىلىك 90دىاااااااااات 20

لىەىاادۇ ۋە ئەرلىااك ۋە سااانلىرى سااا الم ئەرلىااك كۆپلااۈ  تەرىقىسااىدە كۆپلااۈ  قى
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 ئاياللى  ئۈچۈن ئوخشا  بىر خىل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 قىز ئوقۇ ۇچى( 20)ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(     20)
 (قىز ئوقۇ ۇچى 70)ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(      70)
 قىز ئوقۇ ۇچى( 90)ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(      90)

 دېگەنگە ئوخشا . 

ئۆتكەن زامان پېئىلىنى بولۇشسىز قىلىدىغان  مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا «  »

نىاااااااااڭ كېلىااااااااادىغان زاماااااااااان پېئىلىەاااااااااى «» بىاااااااااز ئىلگىرىكاااااااااى دەرسااااااااالىرىمىزدە 
ئۈچاااااااااااااااۈن ئىشااااااااااااااالىتىلىدىغانلىقى تو رىساااااااااااااااىدا توختىلىااااااااااااااا  بولۇشساااااااااااااااىز قىلىااااااااااااااا  

ئۆتكەنىااااادۇ . ئەمااااادى باااااۇ دەرساااااتە ئۇنىاااااڭ ئاااااۆتكەن زاماااااان پېئىلىەاااااى بولۇشساااااىز 
قىلىاااا  ئۈچۈنمااااۇ كېلەلەياااادىغانلىقى كۆرسااااىتى  ئااااۆتىمىز. لااااېكىت، ئااااۇ ئااااۆتكەن 
زامااااان پېئىلىەااااى بولۇشساااااىز قىلىاااا  ئۈچااااۈن ئىشااااالىتىلى  قالسااااا، ئىككااااى قېاااااتىم 

 ەسىلەن: تەكرارلىەىدۇ. م
مەن يېمىدىم ۋە ئىچمىدىم       

 )ئۇ مېەى ئۇرمىدى، مەنمۇ ئۇنى ئۇرمىدىم( 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرستۆتيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  سانمەزمۇن:  -1
-تتىكاااى مىقااادارىەى ئىپادىلەيااااكۆپلاااۈ   ەھە-شاااەيئىلەرنىڭ ئااااز —ساااان 

 ادىغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. 
 ئەرەب تىلىدىكى سانالر ا ئائىم مۇندا  قائىدىلەر بار: 

( بىاااااااار ۋە ئىككااااااااى دىااااااااگەن سااااااااان  دائىاااااااام ئۆزىەىااااااااڭ سانالغۇچىسااااااااى بىاااااااالەن 1
 ىاااااااە ، ساااااااان ۋە ئىئاااااااراب  ەھەتاااااااتە ماسلىشاااااااى  كېلىااااااادۇ. مەيلاااااااى ئاااااااۇ بىرلىاااااااك 

بىاااااالەن « »ن ھالىتىاااااادە بولسااااااۇن ۋەياااااااكى ھالىتىاااااادە بولسااااااۇن، مەيلااااااى بىاااااارىككە
 با النغان ھالىتىدە بولسۇن. مەسىلەن: 

 بىرلىك ھالىتى: 
 

 بىرىككەن ھالىتى: 

 بىلەن با النغان ھالىتى: « »
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 دېگەنگە ئوخشا . 
ىاااااااااااچە بولغاااااااااااان ساااااااااااانالر سانالغۇچىساااااااااااى بىااااااااااالەن  ىاااااااااااە   10( ئاااااااااااۈچتىت 2

 ەھەتااااااااااااااتە قارىمۇقارشااااااااااااااى ھااااااااااااااالەتتە كېلىاااااااااااااادۇ. سااااااااااااااان ۋە ئىئااااااااااااااراب  ەھەتتىمااااااااااااااۇ 
ماسالشمايدۇ. مەيلى ئۇ بىرلىك ھالىتىادە بولساۇن، مەيلاى بىارىككەن ھالىتىادە 

 بىلەن با النغان ھالىتىدە بولسۇن. مەسىلەن:« »بولسۇن ۋەياكى 
 بىرلىك ھالىتى: 

 

 بىرىككەن ھالىتى: 
 

 ۇ(. نى ئۆز ئىچىگە ئالمايد20دېگەنگە ئوخشا  )بىرىككەن ھالەق 
 بىلەن با النغان ھالىتى:« »

 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ھەرپى زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. لاېكىت، « »(دىكى  10« )»( ئەسلىدە 3

سااااااااااااى ئۇمنسااااااااااااا سااااااااااااۇكۇنلۇ  ئوقۇلۇشااااااااااااىمۇ دۇرۇب. «»اياللىقەىااااااااااااڭ ئاخىرىغااااااااااااا ئ
 دېگەنگە ئوخشا .       /←مەسىلەن: 

 ىااااااااااچە بولغااااااااااان ئونەىااااااااااڭ پۈتااااااااااۈن ھەسسااااااااااىلىك سااااااااااانلىرى 90دىاااااااااات 20( 4
 ئەرلىك ۋە ئاياللى  ئۈچۈن ئورتا  بىر خىل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
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 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(      30)
 قىز ئوقۇ ۇچى(30

 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 50)
 قىز ئوقۇ ۇچى( 50)

 دېگەنگە ئوخشا . 
ۋە بۇمرنىااااااااڭ پۈتااااااااۈن ھەسسااااااااىلىك سااااااااانلىرىمۇ ئەرلىااااااااك ۋە  1000، 100( 5

 ئورتا  بىر خىل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: ئاياللى   ىە  ئۈچۈن 
 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى(  100)

 قىز ئوقۇ ۇچى( 100) 
 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 1000) 
 قىز ئوقۇ ۇچى( 1000) 
 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 300) 
 قىز ئوقۇ ۇچى( 300) 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  سانالرنىڭ سانالغۇچىسىمەزمۇن:  -2

 ىااااااچە بولغااااااان سااااااانالرنىڭ سانالغۇچىسااااااى كۆپلااااااۈ  ساااااااندا 10( ئااااااۈچتىت 1
 كېلى  زىرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 
  دېگەنگە ئوخشا .
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 ىاااااااچە بولغاااااااان ساااااااانالرنىڭ سانالغۇچىساااااااى بىرلىاااااااك سااااااااندا 99دىااااااات 11( 2
 كېلى  زەبەرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 
 دېگەنگە ئوخشا . 

-ۋە بۇمرنىڭ پۈتاۈن ھەسساىلىك ساانلىرىەىڭ سانالغۇچىاا 1000، 100( 3
 ندا كېلى  زىرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: اسى بىرلىك سا

 
 ئو ۇل ئوقۇ ۇچى( 900)

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسەشيىگىرمە ب
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. ... مەكتە /ھېلىجەم ... ماقتا »مەنىسى: 

 لىشى: تولۇقسىز پېئىل. ئاتى
دە  تااااۇرۇ  « ئىساااامىم»ۋەزىپىسااااى: ئىسااااىملى   ااااۈملىگە كىرىاااا  ئىگىەااااى 

دە  تااۇرۇ  ئاااخىرىەى زەبەر « خەۋىاارىم»ئاااخىرىەى پىاا  ئوقۇتىاادۇ، خەۋەرنااى 
 ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئى،راھىم ھېلىجەم ئۇخلىماقتا(  
 )ھىشام ھېلىجەم بويتا  يۈرمەكتە(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

ئىئرابى ئۆزگەرسە، ئاخىرىدىكى ھەرپمۇ تەڭ ئۆزگىرىدىغان مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  بەش ئىسىم

 .  ۋە  ئۇمر مۇنۇمر: 
بىاااالەن ئوقۇلىااااادۇ. « »ساااااۇكۇنلۇ   بااااۇ ئىسااااىمالر ئىئراباااااى پىشاااالىك ھااااالەتتە

ئىئراباااااى زەبەرلىاااااك ھااااااالەتتە ئەلااااا  بىااااالەن ئوقۇلىاااااادۇ. مەساااااىلەن: 
بىااااااالەن « »؛ ئىئراباااااااى زىرلىاااااااك ھااااااالەتتە ساااااااۇكۇنلۇ  مەسااااااىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
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 ىنچى دەرسئالتيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  تەركىبىدە كېسەل ھەرپ بولغان پېئىلالرمەزمۇن:  -1
بولغااااااان پېاااااائىلالر ئااااااۈس قىسااااااىمغا ( تەركى،ىاااااادە كېسااااااەل ھەر  )

 ئايرىلىدۇ: 
 (. ( با  ھەرپى كېسەل ھەر  بولغان پېئىل )1
 (. ( ئوتتۇرا ھەرپى كېسەل ھەر  بولغان پېئىل )2
 (.  لغان پېئىل )( ئاخىرقى ھەرپى كېسەل ھەر  بو3

بىااااااااز بااااااااۇ دەرسااااااااتە بااااااااا  ھەرپااااااااى كېسااااااااەل ھەر  بولغااااااااان مىسااااااااال پېاااااااائىلالر 
 تو رىسىدا توختىلىمىز. 

نىاااڭ ئۇدۇلىااادا كېسااااەل «»دىكاااى «»باااۇ پېئىلەىاااڭ ئاااۆلچىمى بولغاااان 
 ھەر  بولغان پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )ئۆلچىدى()تۇردى(         )تاپتى(         
 دېگەنگە ئوخشا . 

سااااااى كەلگۈسااااااى زامااااااان شااااااەكلىدە تۈرلەنگەناااااادە «»بااااااۇ خىاااااال پېئىلالرنىااااااڭ 
بولغااااااان « »تاشاااااالىەى  كېتىاااااادۇ. بااااااۇ ھەقتىكااااااى قائىاااااادە مۇناااااادا : بااااااا  ھەرپااااااى 

پېاااائىلالردا كەلگۈسااااى زامااااان قوشۇمچىسااااى بىاااالەن ئاشااااكارا زىاااار ياااااكى تەقاااادىرى  
   كېتىدۇ. مەسىلەن: تاشلىەى« »زىرنىڭ ئارىسىغا چۈشكەن 
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  ئەسلىسى:   )ئۇلىدى(← 
ئەسلىسى:   )زۆرئر بولدى(← 

ئەسلىسى:   )ۋەدە قىلدى(←
 دېگەنگە ئوخشا  )بۇمر ھەقىقى  زىرلىك ھالەتلەرنىڭ مىسالىدۇر(. 

ئەسلىسى:   )قويدى(← 
ئەسلىسى:   )بەردى(←

 دېگەنگە ئوخشا  )بۇمر تەقدىرى  زىرلىك ھالەتلەرنىڭ مىسالىدۇر(. 
تەلەپپاااااااااااۇز ۋە يېزىقتىكاااااااااااى ئوچاااااااااااۇ  زىرناااااااااااى كۆرساااااااااااىتىدۇ.  —ئاشاااااااااااكارا زىااااااااااار 

 مەسىلەن: 
ئەسلىسى:   )كىردى(← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
گااااااال ھەرپلىرىەىااااااڭ ئۆزىاااااادە ياااااااكى ئالدىاااااادىكى ھەرپااااااتە  —تەقاااااادىرى  زىاااااار 

 بولغان زەبەرنى كۆرسىتىدۇ. 
   گال ھەرپلىرى ئالتە:

ئەسلىسى:   )قويدى(←
ئەسلىسى:   )بەردى(←

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئەگەر ساااااااااۆز تەركى،ىااااااااادە ئاااااااااۆزى زەبەرلىاااااااااك يااااااااااكى ئالااااااااادى زەبەرلىاااااااااك گااااااااااال 

 تاشالنمايدۇ. مەسىلەن: « »ھەرپلىرى بولمىسا، ئۇنداقتا 
  )قورقتى(←

 دېگەنگە ئوخشا . 
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ئۈچ ھەرپلىك ئىسىمالردىن كىچىكلەتمە سىغە مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  سۆز شەكلى( ياساش)

ئۆلچىمىادە « »ئۈس ھەرپلىاك ئىساىمالرنىڭ كىچىكلەتامە ساۆز شاەكلى 
 ياسىلىدۇ. مەسىلەن: 

كۈچۈ )ئېرى (   )كىچىك تا (   )كىچىك بام(   
 دېگەنگە ئوخشا . 

شتۈرۈپ تەشدىدلىك ئىدغام قىلىش )ئىككى ھەرپنى كىرىمەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ئوقۇش( ئۇسۇلى

ئىككاااااااى ھەر  بىااااااار  ىەساااااااتىت كاااااااېلى  ۋە  —ئىاااااااد ام قىلىشاااااااەىڭ شاااااااەرتى 
 بۇمردىت بىرىەچىسى سۇكۇنلۇ ، ئىككىەچىسى ھەرىكەتلىك بولۇشتۇر. 

ئەگەر بىر  ىەستىت كەلاگەن ئىككىلاى ھەر  ھەرىكەتلىاك بولساا، لاېكىت 
ولسااا، بااۇ ھااالەتتە بىرىەچااى ھەرپەىااڭ ئۇمرنىااڭ ئالدىاادىكى ھەر  سااۇكۇنلۇ  ب

 ھەرىكىتى شۇ سۇكۇنلۇ  ھەرپكە يۆتكە  بېرىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )بە  لەززەتلىك(←← 
 )بە  قاتتى (←← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ھەرىكەتلىااااااك، شااااااۇنداقال  ئەگەر بىاااااار  ىەسااااااتىت كەلااااااگەن ئىككىلااااااى ھەر 

ئۇمرنىاااااااااڭ ئالدىاااااااااادىكى ھەرپمااااااااااۇ ھەرىكەتلىااااااااااك بولسااااااااااا، بااااااااااۇ ھااااااااااالەتتە بىرىەچااااااااااى 
 ھەرپەىڭ ھەرىكىتى يە گىللىك يۈزىسىدىت تاشلىنېتىلىدۇ. مەسىلەن: 
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 )ياخشى كۆردى(← )ھەج قىلدى(←
 دېگەنگە ئوخشا . 

نغاندا بىار  ىەساتىت كەلاگەن ھەرقانادا  دېمە ، بۇ قائىدىلەرگە ئاساسال
 ئىككى ھەر  ئىد ام قىلى  ئوقۇلىدۇ دېيىشكىمۇ بولىدۇ. 

 توغرىسىدا  ئاگاھالندۇرۇش قوشۇمچىسىمەزمۇن:  -4
بەزىدە كۆرسىتى  ئالمىشى بىلەن ئاگاھالندۇرۇ  قوشۇمچىسى بولغاان 

باااااۇ  نىاااااڭ ئوتتۇرىساااااىغا مۇساااااتەقىل كىشاااااىلىك ئالمىشاااااى قوشاااااۇلۇ  قالىااااادۇ.«»
ۋاقىتتا مۇستەقىل كىشىلىك ئالما  ئىگە، كۆرسىتى  ئالمىشى خەۋەر بولىدۇ. 

 مەسىلەن: 
 )ئۇ مانا.(         )كىتاب قەيەردە؟( 
 )ئۇ مانا.(         )سائەق قەيەردە؟(  

ئاگاھالنااااااااااادۇرۇ   —« »ردىكى دېگەناااااااااااگە ئوخشاااااااااااا . باااااااااااۇ مىساااااااااااالال
 خەۋەردۇر. « »بىلەن « »ئىگە،  —« »بىلەن « »قوشۇمچىسى، 
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 تىنچى دەرسيەتيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا پېئىلالر   (ئەجۋەف )مەزمۇن:  -1
نىاااااڭ «»دىكاااااى «»پېئىلەىاااااڭ ئاااااۆلچىمى بولغاااااان  —ئە ااااانەف پېئىااااال 

 پېئىلدىت ئى،ارەق.  ئۇدۇلىدا كېسەل ھەر  بولغان
 ئە نەف پېئىلالر مۇندا  ئۈس خىل ئۆلچەمدە كېلىدۇ. 

 دەيدۇ( /)دېدى //( 1
 كېلىدۇ( /)كەلدى //( 2
 ئۇخاليدۇ( /)ئۇخلىدى //( 3

  ەف پېئىلالرغا ئائىت گرامماتىكىلىق قائىدىلەرئەجۋمەزمۇن:  -2
ھەرىكەتلىااااااااك بولااااااااۇ ، ئالدىاااااااادىكى ھەر  زەبەرلىااااااااك « »ياااااااااكى « ( »1

 قا ئالمىشى  كېتىدۇ. مەسىلەن: «»بولسا، بۇ ھەرپلەر 
←←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
لىاااااك بولاااااۇ ، ئالدىااااادىكى ھەر  ساااااۇكۇنلۇ  ھەرىكەت« »يااااااكى « »( 2

بولساااااااا، باااااااۇ ھەرپلەرنىاااااااڭ ھەرىكىتاااااااى ئالدىااااااادىكى ھەرپاااااااكە يۆتكىلىااااااا  كېتىااااااادۇ. 
 مەسىلەن: 
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 ←←
 دېگەنگە ئوخشا . 

ئەجۋەف پېئىلالرنىڭ ئۆتكەن زامان شەكلىگە ھەرىكەتلىك مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ىنىشىقوشۇمچىالرنىڭ ئۇل

ئە اانەف پېئىلالرنىااڭ ئااۆتكەن زامااان شااەكلىگە ھەرىكەتلىااك قوشااۇمچىالر 
ئۇمنغانااااااااااااادا، باااااااااااااۇ قوشاااااااااااااۇمچىالر ئۆزىەىاااااااااااااڭ ئالدىااااااااااااادىكى ھەرپەىاااااااااااااڭ ساااااااااااااۇكۇنلۇ  
ئوقۇلۇشااىەى تەلە  قىلغااانلىقى ئۈچااۈن، ئىككااى سااۇكۇن بىاارگە كېلىاا  قېلىاا  

 ى چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: «»ئە نەف پېئىلەىڭ 
←   ←   ←   

 دېگەنگە ئوخشا . 
»ھەرىكەتلىااك قوشااۇمچىالر بولسااا، 

 سىدىت ئى،ارەق. «»، «»، «»مردىكى پائىلەىڭ «
ەىااااااڭ ئااااااۆتكەن زامااااااان دېاااااامە ، بااااااۇ قوشااااااۇمچىالر قوشااااااۇلغان ئە اااااانەف پېئىل

 شەكلىدىت ئوتتۇرىدىكى كېسەل ھەر  چۈشۈ  قالىدۇ. مەسىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ى پىشاالى  بااابتىت «»ئە اانەف پېئىلالرنىااڭ كەلگۈسااى زامااان شااەكلى 

تكەن زامااااااااان شااااااااەكلىگە يااااااااۇقىرىقى قوشااااااااۇمچىالر ئۇمنغاناااااااادا بولسااااااااا، ئۇنىااااااااڭ ئااااااااۆ
... دېگەناااااااااگە  ، بىرىەچاااااااااى ھەرپاااااااااى پىشااااااااالىك قىلىەىااااااااادۇ. مەساااااااااىلەن: 

 ئوخشا . 
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ى زىرلىااااك ياااااكى زەبەرلىااااك بااااابتىت بولسااااا، ئۇنىااااڭ ئااااۆتكەن «»ئەگەر 
زاماااااااااان شاااااااااەكلىگە ياااااااااۇقىرىقى ھەرىكەتلىاااااااااك قوشاااااااااۇمچىالر ئۇمنغانااااااااادا بىرىەچاااااااااى 

 زىرلىك قىلىەىدۇ. مەسىلەن:  ھەرپى
 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 ىدا توغرىس ى«»ئاياللىق پائىلنىڭ مەزمۇن:  -4
ئە ااااااااانەف پېئىلالرنىاااااااااڭ كەلگۈساااااااااى زاماااااااااان شاااااااااەكلىگە ئايااااااااااللى  پائىلەىاااااااااڭ 

ى ئۇمنغاناااااااااااادا ئوتتۇرىاااااااااااادىكى كېساااااااااااااەل ھەر  چۈشااااااااااااۈ  كېتىاااااااااااادۇ. باشاااااااااااااقا «»
 شەكىللىرى ئۆزگەرمەيدۇ. مەسىلەن: 

  
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسسەككىزيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  ( پېئىلالرناقىس )مەزمۇن:  -1
نىااااااڭ «»دىكااااااى «»پېئىلەىااااااڭ ئااااااۆلچىمى بولغااااااان  —ناااااااقى  پېئىاااااال 

 ئۇدۇلىدا كېسەل ھەر  بولغان پېئىلدىت ئى،ارەق
 بۇ پېئىلالرمۇ ئۈس خىل ئۆلچەمدە كېلىدۇ، ئۇمر: 

 دەزمالاليدۇ( /)دەزماللىدى //( 1
 شىكايەق قىلىدۇ( /)شىكايەق قىلدى //( 2
 ئۇنتۇيدۇ( /)ئۇنتۇدى //( 3

  ناقىس پېئىلالرغا ئائىت گرامماتىكىلىق قائىدىلەرمەزمۇن:  -2

( نااااااااااااااقى  پېئىلالرنىاااااااااااااڭ  ەزملىاااااااااااااك )ئااااااااااااااخىرى ساااااااااااااۇكۇنلۇ ( ئوقۇلغاااااااااااااان 1
-دە ۋە ئاياللىقەىاااڭ بەلگىساااى بولغاااان سۇكۇنااااشاااەكلىدە، باااۇيرۇ  پېئىااال شاااەكلى

ئۇمنغان ئاۈچىەچى شاەخى  ئاۆتكەن زاماان شاەكلىدە ئاخىرىادىكى « »الۇ  
 كېسەل ھەر  چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: 

 )ما مىدى(     ←←
 )ماڭ(  )يىغال(  
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 )سۇ اردى(   ←)يىغلىدى(      ←
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ااااااااا «»ۋە پىشااااااااتىت كېاااااااايىت كەلااااااااگەن  «»( زىااااااااردىت كېاااااااايىت كەلااااااااگەن 2
ھەرىاااااااااكەق ئېغىااااااااار دە  قارىلىااااااااا  ئاااااااااۇمردىكى ھەرىاااااااااكەق ئېلىااااااااا  تاشااااااااالىەىدۇ. 

 مەسىلەن: 
 )ئاتىدۇ(   ← )يۈگۈرىدۇ(←
 )ئۆچۈرىدۇ(   ← )چاقىرىدۇ(←

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرستوققۇزيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  ( پېئىلالرمۇزائەف )مەزمۇن:  -1

ئااااۈس ھەرپلىااااك ۋە تاااۆق ھەرپلىااااك دە  ئىككااااى تااااۈرگە  —ماااۇزائەف پېئىاااال 
 ئايرىلىدۇ. 

 ەرسىمىزدە ئۈس ھەرپلىك مۇزائەف پېئىلالر تو رىسىدا توختىلىمىز. بىز بۇ د
پېئىلەىااااااااااااااااڭ ئاااااااااااااااااۆلچىمى بولغاااااااااااااااااان  —ئااااااااااااااااۈس ھەرپلىاااااااااااااااااك مااااااااااااااااۇزائەف پېئىااااااااااااااااال 

ئىككاااااااى ھەر  بىاااااار  ىەساااااااتىت نىاااااااڭ ئۇدۇلىاااااادا «»بىاااااالەن  «»دىكاااااااى «»
 . مەسىلەن: پېئىلدىت ئى،ارەقكەلگەن 

(سۆرەيدۇ /سۆرىدى ) /(گۇمانلىەىدۇ /گۇمانالندى ) /
(سانايدۇ /سانىدى ) /(ئۆتىدۇ /ئۆتتى ) /

 دېگەنگە ئوخشا . 
 مۇزائەف پېئىلالر ئىككى خىل ئۆلچەمدە كېلىدۇ، ئۇمر: 

 )تىللىدى(    /←//( 1
 )پۇرىدى(         /←//( 2

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  ئىدغاممەزمۇن:  -2

بولااااااۇ ، ئىككااااااى ھەر  بىاااااار  ىەسااااااتىت « »نىااااااڭ ئەسلىسااااااى «»
 كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئىد ام قىلى  شۇندا  ئوقۇلغان. 

 ڭ شەرتى: ئىد امەى
 ( ئىككى ھەر  بىر  ىەستىت كەلگەن بولۇ . 1
-( بااۇ ئىككااى ھەرپەىااڭ بىرىەچىسااى سااۇكۇنلۇ ، ئىككىەچىسااى ھەرىكەتااا2

 الىك بولۇ . 
 دېمە ، مۇشۇ ئىككى شەرق تېپىلغاندا ئاندىت ئىد ام قىلغىلى بولىدۇ. 

 بۇ ھەقتىكى باشقا قائىدىلەر  
ر  ھەرىكەتلىاااااااك بولساااااااا، ( ئەگەر بىااااااار  ىەساااااااتىت كەلاااااااگەن ئىككىلاااااااى ھە1

لاااااېكىت ئۇمرنىاااااڭ ئالدىااااادىكى ھەر  ساااااۇكۇنلۇ  بولساااااا، باااااۇ ھاااااالەتتە بىرىەچاااااى 
 ھەرپەىڭ ھەرىكىتى شۇ سۇكۇنلۇ  ھەرپكە يۆتكە  بېرىلىدۇ. مەسىلەن: 

 ←                     ← 
 دېگەنگە ئوخشا . 

ىەساتىت كەلاگەن ئىككىلاى ھەر  ھەرىكەتلىاك، شاۇنداقال ( ئەگەر بىار  2
ئۇمرنىاااااااااڭ ئالدىاااااااااادىكى ھەرپمااااااااااۇ ھەرىكەتلىااااااااااك بولسااااااااااا، بااااااااااۇ ھااااااااااالەتتە بىرىەچااااااااااى 

 ھەرپەىڭ ھەرىكىتى يە گىللىك يۈزىسىدىت تاشلىنېتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )گۇمانالندى(← )ھەج قىلدى(←

 دېگەنگە ئوخشا . 
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ۇزائەف پېئىلالر ااااااا ئاااااااخىرىەى  ەزملىااااااك )سااااااۇكۇنلۇ ( ئوقۇتىاااااادىغان ( ماااااا3
قوشااااۇمچىالر كىرساااااە، ئاااااۇ  ەزملىاااااك ئوقۇلۇشاااااەىڭ ئورنىغاااااا زەبەرلىاااااك ئوقۇلىااااادۇ، 
ئەمماااا بىاااز ئاااۇنى يەنىاااال ئاااورۇن  ەھەتاااتىت  ەزملىاااك ئوقۇلغاااان دە  قاااارايمىز. 

 مەسىلەن:
 )سۆرىمە(←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئىاااااااااااااد ام ( مااااااااااااۇزائەف پېئىلالر اااااااااااااا ھەرىكەتلىااااااااااااك قوشاااااااااااااۇمچىالر ئۇمنسااااااااااااا، 4

 يېشىلى  كېتىدۇ. مەسىلەن: 
←

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -3
پىشااقا مەبەااى بولغااان رەۋىاا  بولااۇ ، ئااۆتكەن زامااان پېئىلىەااى  —« »

 تەكىتلە  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ؛ 
زەبەرگە مەبەاااااااى بولغاااااااان رەۋىااااااا  بولاااااااۇ ، كەلگۈساااااااى زاماااااااان  —« »

 پېئىلىەى تەكىتلە  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 مەن بۇ ئىشەى قەتئى  قىلمىدىم() 
 )مەن ئۇنى ھەرگىز تاشلىنەتمەيمەن( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئوتتۇز

 توغرىسىدا  ئىككىلىك ساندىكى پېئىلالر
بىرلىاااك سااااندىكى پېئىلەاااى ئىككىلىاااك سااااندىكى پېئىلغاااا ئايالناااادۇرماقچى 

)ئەلااااااااااااا (نى قوشاااااااااااااىمىز. « »ىەىاااااااااااااڭ ئاخىرىغاااااااااااااا بولساااااااااااااا ، ئاااااااااااااۆتكەن زاماااااااااااااان پېئىل
 مەسىلەن: 

←←←
 دېگەنگە ئوخشا . 

)ئەلاااااااا  نااااااااۇن(نى قوشااااااااىمىز. « »كەلگۈسااااااااى زامااااااااان پېئىلىەىااااااااڭ ئاخىرىغااااااااا 
 مەسىلەن: 

←←←
 دېگەنگە ئوخشا . 
نىقققق  «»ق شققققۇل ا  بەھ ىىئىقققق  ئاغى رققققدرك  « »ىېئىلنىقققق  ئاغى ر ققققا 

 تۇرۇش  بىلە  باھ كېلىشتە كېلىدۇ. مەدىلە : 

 ەنۇە ئ غشاھ. دىۇ
نىققققققققق  چ شققققققققق   كېتىشققققققققق  بىقققققققققلە  چ شققققققققق   كقققققققققېلىش )بەبەرلىققققققققق (  ە «»

 جەبملى  )دۇكۇنلۇق( ھالىتىدە كېلىدۇ. مەدىلە : 
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 دەرس ئوتتۇز بىرىنچى
 

 توغرىسىدا  سۈپەتلىك سۆز بىرىكمىسى
قىسااااىم  -1ساااۈپەتلىك سااااۆز بىرىكمىساااى تو رىسااااىدىكى مەزماااۇن كىتابەىااااڭ 

ئااااااااۇنى قايتاااااااااا  دەرسااااااااىدە بىاااااااار قېاااااااااتىم سااااااااۆزلىەى  ئااااااااۆتكەن. شاااااااااۇ ا، بااااااااۇ يەردە -9
تەكرارم  ئولتۇرمايمىز )شۇ يەرگە مۇرا ىئەق قىلىەسۇن(. 
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ئۆگىنىپ ئۆتكەن پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىشى ھەققىدە ئومۇمىي 
 خۇالسە

  ساغالم پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالىمەزمۇن:  -1

 :( ئۆتكەن زامان شەكلى1

كەلگۈسااااى زامااااان شااااەكلى: 2

كەلگۈساااى زاماااان ئااااخىرى زەبەرلىاااك ئوقۇلىااادىغان شاااەكلى: 3

كەلگۈسااى زامااان ئاااخىرى سااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىاادىغان شااەكلى: 4

( بۇيرۇ  شەكلى: 5

 ئەھۋالى رنىڭ تۈرلىنىش: مۇزائەف پېئىلالمەزمۇن -2

( ئااۆتكەن زامااان شااەكلى: 1



 

 
130 

  

( كەلگۈسى زامان شەكلى: 2

كەلگۈساااااى زاماااااان ئااااااخىرى زەبەرلىاااااك ئوقۇلىااااادىغان شاااااەكلى: 3

كەلگۈسااااى زامااااان ئاااااخىرى سااااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىاااادىغان شااااەكلى: 4

بۇيرۇ  شەكلى: 5

  ( پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالى: مىسال )مەزمۇن -3

( ئاۆتكەن زامااان شااەكلى: 1

كەلگۈسااااى زامااااان شااااەكلى: 2

( كەلگۈسااااى زاماااااان ئاااااخىرى زەبەرلىاااااك ئوقۇلىاااادىغان شاااااەكلى: 3

( كەلگۈساااى زاماااان ئاااااخىرى ساااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىاااادىغان شاااەكلى: 4
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( بۇيرۇ  شەكلى: 5

 پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالى (: ئەجۋەف )مەزمۇن -4

1

2

( كەلگۈسااااى زامااااان ئاااااخىرى زەبەرلىااااك ئوقۇلىاااادىغان شااااەكلى: 3

( كەلگۈسااااى زامااااان ئاااااخىرى سااااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىاااادىغان شااااەكلى: 4

( بۇيرۇ  شەكلى:5

 تۈرلىنىش ئەھۋالى ( پېئىلالرنىڭ ناقىس )مەزمۇن:  -5

( ئااۆتكەن زامااان شااەكلى: 1

( كەلگۈساااااى زاماااااان شاااااەكلى: 2
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 ( كەلگۈسااااى زامااااان ئاااااخىرى زەبەرلىااااك ئوقۇلىاااادىغان شااااەكلى:3

 
زامااااان ئاااااخىرى سااااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىاااادىغان شااااەكلى:  كەلگۈسااااى( 4

 ( بۇيرۇ  شەكلى:5
 ناقىس پېئىلالرنىڭ ئىككىنچى مىسالى  

( ئاااۆتكەن زاماااان شاااەكلى: 1

( كەلگۈسااى زامااان شااەكلى: 2

رلىاااااك ئوقۇلىااااادىغان شاااااەكلى: ( كەلگۈساااااى زاماااااان ئااااااخىرى زەبە3

 
خىرى ساااااۇكۇنلۇ  ئوقۇلىااااادىغان شاااااەكلى: زاماااااان ئاااااا كەلگۈساااااى( 4

 ( بۇيرۇ  شەكلى:5
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شاااااۇ تاااااۈردىكى باشاااااقا پېئىلالرنىاااااڭ تاااااۈرلىەى  شاااااەكلىمۇ يۇقىرىااااادا ئاااااۆتكەن 
ئۈلگىلىك مىسالالرنىڭ تۈرلىەى  شەكلىگە ئوخشايدۇ. شۇ ا، مۇشاۇ ئۈلگىلىاك 

 مىسالالر ا سېلىشتۇرۇ  تۈرلەنسە بولىدۇ. 
 
 
 

() 
 
 
 

 ن، قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق لسا تىلە ئ ل كەڭ كەرەملى  تەڭ ردرھاجىتى  ب
 ە . ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتەل-قىلمى ىن كىشىدرن تەلم رۈ  ھاجەت

 اىا، قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققندرن غبەندردرن نەردە تەلە  قىلساڭ ب لۇر دە
 گەر تەلە  قىلساڭ غۇدادرن غۇھ ب لۇر قىلماس غەبە . 

 
 ئەرەب شېئىرلىرىدىت.  —

 
 
 

 ئىشلىرىمىزنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرگۈچى ئالالھتۇر.                                 
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دەرسلىكى گرامماتىكا ئەرەب تىلى 
 قائىدىلىرى

 
 

 قىسىم -3
 
 
 



 

 
2 

 
 

 
 

 ئەرەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! 
 
نااى ۋە پەيغەماا،ەر سااەللەلالھۇ ئەلەيجااى «قۇرئااان كەرىاام»

 ۋەسەللەمەىڭ ھەدىسلىرىەى چۈشىەى  ئۈچۈن ئۆگىەىمىز. 
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 مۇقەددىمە
 

 ىسىدا توغرمۇئرەب ئىسىم ۋە مەبنى ئىسىم 
ۋە مەبەااااااااى  ئىسااااااااىم (تۈرلىەىاااااااادىغانئەرەب تىلىاااااااادىكى ئىسااااااااىمالر مااااااااۇئرەب )

 دە  ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ.  ئىسىم (قاتقان)
ئااااااااخىرقى ھەرپىەىااااااااڭ ھەرىكىتاااااااى ئامىلەىاااااااڭ سااااااااەۋەبى —ماااااااۇئرەب ئىساااااااىم 

 بىلەن ئۆزگىرىدىغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
با  كېلى (   
 )چۈشۈم كېلى (  
 )ئىگىلىك كېلى (  

دېگەناااااااااگە ئوخشااااااااااا . دېاااااااااامە ، ئىسااااااااااىمالر بااااااااااا  كېلىشااااااااااتە تۈرلەنگەناااااااااادە 
پىشلىك ئوقۇلىدۇ، چۈشۈم كېلىشتە تۈرلەنگەندە زەبەرلىاك ئوقۇلىادۇ، ئىگىلىاك 

 كېلىشتە تۈرلەنگەندە زىرلىك ئوقۇلىدۇ. 
ئاخىرقى ھەرپىەىڭ ھەرىكىتى ئامىلەىڭ سەۋەبى بىلەن  —سىم مەبەى ئى

 ئۆزگەرمەيدىغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
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 )با  كېلى  ئورنىدا(
 )چۈشۈم كېلى  ئورنىدا(  
 )ئىگىلىك كېلى  ئورنىدا(  

 نگە ئوخشا . دېگە
مەبەااااااى ئىساااااااىمالر تۆۋەندىكىااااااادە  بىااااااار قاااااااانچە تۈرلاااااااۈ  بولاااااااۇ ، ئاااااااۇمردىت 

 باشقىالرنىڭ ھەممىسى مۇئرەب ئىسىمالردۇر:
مر ا ئوخشاا   ( كىشىلىك ئالماشالر: بۇ 1

... مر اااا ئوخشاااا  چۈشاااۈم  باااا  كاااېلى  ئالماشااالىرى؛ 
مر اااااا ئوخشاااااا   كاااااېلى  ئالماشااااالىرى؛ 

 ئىگىلىك كېلى  ئالماشلىرىەى كۆرسىتىدۇ. 
قاتاارلىقالرنى ( كۆرسىتى  ئالماشلىرى: باۇ 2

قاتااارلى  ئىككىلىااك شااەكىللىرى بولسااا كۆرسااىتىدۇ 
 تۈرلىەىدىغان مۇئرەب ئىسىمغا تەۋەدۇر(. 

قاتااااارلىقالرنى كۆرسااااىتىدۇ. ( نىساااا،ى  ئالماشااااالر: بااااۇ 3
دىاات ئى،ااارەق ئىككىلىااك شااەكلى «»ۋە  «»قاتقااان ئىسااىمدۇر، لااېكىت 
 تۈرلىەىدىغان ئىسىمدۇر. 

... قاتااااارلىقالرنى ( سااااورا  ئالماشاااالىرى: بااااۇ 4
 كۆرسىتىدۇ. 

... قاتاااارلى  بىاار قىساااىم  ( بىاار قىسااىم رەۋىشااالەر: بااۇ 5
 رەۋىشلەرنى كۆرسىتىدۇ. 

 مر ا ئوخشاشالرنى كۆرسىتىدۇ.  ر: بۇ ( پېئىلەامال6
 ىاچە بولغاان بىارىكمە ساانالر: باۇ 19دىات 11( 7

 قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ. 
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نىااااااااااڭ بىرىەچااااااااااى بااااااااااۆلىكى «»ئەممااااااااااا، بااااااااااۇمر ئىچىاااااااااادىت پەقەق 
 ن ئىسىمغا تەۋەدۇر. مەسىلەن: تۈرلىەىدىغا

 )با  كېلى  ھالىتىدە(
 ئوقۇ ۇچى ئوقۇيدۇ( 12)سىەىپتا  
 )چۈشۈم كېلى  ھالىتىدە(  

 ئوقۇ ۇچىەى كۆردىم(  12)مەن 
 )ئىگىلىك كېلى  ھالىتى(  
 ئوقۇ ۇچىەىڭ( 12)بۇ تاما   

 ئىسىمالردىكى ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرى

ئەرەباااااااااااچە ساااااااااااۆزنىڭ ئااااااااااااخىرقى ھەرپىااااااااااادىكى زەبەر، پىااااااااااا  ۋە  —ئىئاااااااااااراب 
 زىردىت ئى،ارەق ھەرىكەتەىڭ ئۆزگىرىشىەى كۆرسىتىدۇ. 

 ئىئرابەىڭ بەلگىلىرى: ئىسىمالردىكى ئەسلى 
 بۇ با  كېلىشەىڭ بەلگىسى. (1
 : بۇ چۈشۈم كېلىشەىڭ بەلگىسى. ( 2
 : بۇ ئىگىلىك كېلىشەىڭ بەلگىسى. (3

 ئىسىمالردىكى قوشۇمچە ئىئرابەىڭ بەلگىلىرى: 
-پلااۈ  ئىسااىمالرنىڭ ئاخىرىەىااڭ زەبەر ئوقۇلغانلىقااا( سااا الم ئاياااللى  كۆ1

 اەىڭ بەلگىسى ئۇنىڭ زىرلىك ئوقۇلۇشىدۇر. مەسىلەن: 
 )ئالالل ئاسمانالرنى ۋە زېمىەەى ياراتتى( 

 دېگەنگە ئوخشا .  
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( تۈرلىەىشااااااااااااااااااااااااااتىت چەكلەنااااااااااااااااااااااااااگەن ئىسااااااااااااااااااااااااااىمالرنىڭ ئاخىرىەىااااااااااااااااااااااااااڭ زىااااااااااااااااااااااااااار 2
 ىەىڭ بەلگىسى ئۇنىڭ زەبەرلىك ئوقۇلىشىدۇر. مەسىلەن: ئوقۇلغانلىق

 )سەن پىرئەۋىەەىڭ يېەىغا بار ىت(
 دېگەنگە ئوخشا . 

( ئىئراباااااااى ئۆزگەرساااااااە، ئاخىرىااااااادىكى ھەرپماااااااۇ تەڭ ئۆزگىرىااااااادىغان بە  3
ئااااراب بەلگىلىرىمااااۇ (دىكااااى ئىۋە  ئىسااااىم )

 قوشۇمچە ئىئراب بەلگىلىرىدۇر. يەنى: 
 دۇر. مەسىلەن: «» —با  كېلىشەىڭ بەلگىسى 

 )داداڭ كەلدىمۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 )ئەل (تۇر. مەسىلەن:  «» —چۈشۈم كېلىشەىڭ بەلگىسى 
 )مەن قېيەىئاتا ەى تونۇيمەن(

 )قېيەىئاتا ەى كۆردىڭمۇ(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 دۇر. مەسىلەن: «» —ئىگىلىك كېلىشەىڭ بەلگىسى 
 )دادا ەىڭ ماشىەىسى قەيەردە( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
سااىدىت «»ئەگەر باۇ بە  ئىساىم ماۇتەكەللىم )بىرىەچاى شاەخى (نىڭ 

بولااااااۇ  كەلساااااە، بااااااۇ بەلگىااااالەر بىاااااالەن ئىئاااااراب قوبااااااۇل  باشاااااقا ئىسااااااىمغا ئىااااازاپەق
قىلىدۇ. ئەمما، باشقا ئىسىمالر ا ئىزاپەق قىلىەمىسا، ئەسالى بەلگىلىارى بىالەن 

 ئىئراب قوبۇل قىلىدۇ. مەسىلەن: 
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 )مېەىڭ قېرىەدىشىم بار(               با  كېلى  ھالىتى
 م(       چۈشۈم كېلى  ھالىتىمەن قېرىەداشەى سورىدى

 سەن قېرىەداشقا ئوخشا (      ئىگىلىك كېلى  ھالىتى
 دېگەنگە ئوخشا . 

( ساااااااااااااااا الم ئەرلىاااااااااااااااك كۆپلاااااااااااااااۈ  ئىساااااااااااااااىمالردىكى ئىئاااااااااااااااراب بەلگىلىرىماااااااااااااااۇ 4
 قوشۇمچەئىئراب بەلگىلىرىدۇر. يەنى: 

 دۇر. مەسىلەن: «» —با  كېلىشەىڭ بەلگىسى 
 )ئوقۇتقۇچىالر كىردى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 دۇر. مەسىلەن: «» —چۈشۈم كېلى  ۋە ئىگىلىك كېلىشەىڭ بەلگىسى 

 )مەن ئوقۇتقۇچىالردىت سورىدىم(
 )بۇ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ياتىقى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ىلىااااااااااك ئىسااااااااااىمالردىكى ئىئااااااااااراب بەلگىلىرىمااااااااااۇ قوشااااااااااۇمچە ئىئااااااااااراب ( ئىكك5

 بەلگىلىرىدۇر. يەنى: 
 دۇر. مەسىلەن: «»ۋە « » —با  كېلىشەىڭ بەلگىسى 

 )ئىككى ئوقۇ ۇچى يوقا  كەتتى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

دۇر. «»ۋە « » —چۈشااااااۈم كاااااااېلى  ۋە ئىگىلىااااااك كېلىشاااااااەىڭ بەلگىساااااااى 
 مەسىلەن: 

 )مۇدىر ئىككى ئوقۇ ۇچىەى چاقىردى(
 )بۇ ياتا  ئىككى ئوقۇ ۇچىەىڭ(   
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  تەقدىرىي )پەرەزىي( ئىئرابالر

ئاااااااااااۈس خىااااااااااال ئىساااااااااااىمدا ئىئرابەىاااااااااااڭ بەلگىساااااااااااى ئاشاااااااااااكارا بولمايااااااااااادۇ، بەلكاااااااااااى 
ئىساىم ۋە  ئىساىم، مەنقاۇب ) ىدۇ. ئۇمر: مەقساۇر )تەقدىرى  بول

 سىغا ئىزاپەق قىلىەغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. «»مۇتەكەللىمەىڭ 
ئۇمنغااااااااااان ھااااااااااالەتتە تۈرلىەىاااااااااادىغان « »ئاخىرىغااااااااااا  —( مەقسااااااااااۇر ئىسااااااااااىم 1

ەناااااااااگە ... دېگ ئىساااااااااىمدىت ئى،اااااااااارەق. مەساااااااااىلەن: 
 ئوخشا . 

بااااۇ خىاااال ئىسااااىمالردا ئااااۈچىلى خىاااال ئىئرابەىااااڭ بەلگىسااااى پەرەزىاااا  بولىاااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )يىگىم يىالنەى ھاسا بىلەن ئۆلتۈردى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 بۇ مىسالدىكى سۆزلەرنىڭ ئىئرابى مۇندا  چۈشەندئرئلىدۇ: 
بولاۇ ، باا  كېلىشاتە كەلاگەن. ئۇنىاڭ باا  كېلىشاتە پائىال  —« »

كەلگەنلىكىەىاااااااڭ بەلگىسااااااااى پەرەز قىلىەغااااااااان پىشااااااااتۇر )يەنااااااااى بااااااااۇ سااااااااۆز ئاشااااااااكارا 
 پىشلىك ئوقۇلمىغان بولسىمۇ، لېكىت پىشلىك ئوقۇلدى دە  پەرەز قىلىەىدۇ(. 

تولااااادۇر ۇچى بولاااااۇ ، چۈشاااااۈم كېلىشاااااتە كەلاااااگەن. ئۇنىاااااڭ  —« »
 ە كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسى پەرەز قىلىەغان زەبەردۇر. چۈشۈم كېلىشت

دىاااااات ئى،اااااااارەق زىاااااار قىلىااااااا  قوشۇمچىسااااااى ساااااااەۋەبلىك «» —« »
ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلااگەن سااۆزدۇر. ئۇنىااڭ ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلگەنلىكىەىااڭ 

 بەلگىسى پەرەز قىلىەغان زىردۇر. 
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« »كۇنلۇ  ئاخىرىغااا ئالادى زىاار ئوقۇلغااۇچى سااۇ —( مەنقاۇب ئىسااىم 2
ئۇمنغااان ئىساااىمدىت ئى،اااارەق. مەساااىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
بۇ خىل ئىسىمالردا پىا  بىالەن زىار پەرەز قىلىەىادۇ، زەبەر ئاشاكارا بولىادۇ. 

 مەسىلەن: 

 )سوتچى ئادۋوكاتتىت  ىەايەتچى تو رىلى  سورىدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 بۇ مىسالدىكى سۆزلەرنىڭ ئىئرابى مۇندا  چۈشەندئرئلىدۇ: 
پائىاااااااال بولااااااااۇ ، بااااااااا  كېلىشااااااااتە كەلااااااااگەن. ئۇنىااااااااڭ بااااااااا   —« »

 كېلىشتە كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسى پەرەز قىلىەغان پىشتۇر. 
ئۇنىااااڭ تولاااادۇر ۇچى بولااااۇ ، چۈشااااۈم كېلىشااااتە كەلااااگەن.  —« »

 چۈشۈم كېلىشتە كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسى ئاشكارا زەبەردۇر. 
دىاااات ئى،ااااارەق زىاااار قىلىاااا  قوشۇمچىسااااى سااااەۋەبلىك «» —« »

ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلااگەن سااۆزدۇر. ئۇنىااڭ ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلگەنلىكىەىااڭ 
 ىردۇر. بەلگىسى پەرەز قىلىەغان ز

 سى چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: «»بەزىدە مەنقۇب ئىسىمەىڭ 
 )سوتچى ئادۋوكاتەىڭ يېەىغا باردى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 بۇ مىسالدىكى سۆزلەرنىڭ ئىئرابى مۇندا  چۈشەندئرئلىدۇ: 

پائىاااااااال بولااااااااۇ ، بااااااااا  كېلىشااااااااتە كەلااااااااگەن. بااااااااا  كېلىشااااااااتە  —« »
  ا پەرەز قىلىەغان پىشتۇر.«»نلىكىەىڭ بەلگىسى تاشالنغان كەلگە
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دىاااات ئى،ااااارەق زىااااار قىلىاااا  قوشۇمچىسااااى ساااااەۋەبلىك « » —« »
ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلااگەن سااۆزدۇر. ئۇنىااڭ ئىگىلىااك كېلىشااتە كەلگەنلىكىەىااڭ 

  ا پەرەز قىلىەغان زىردۇر. «»بەلگىسى تاشالنغان 
نااااااااادا  ئاااااااااۈس خىااااااااال ھاااااااااالەتتە چۈشاااااااااۈ  ساااااااااى مۇ«»مەنقاااااااااۇب ئىساااااااااىمەىڭ 

 كەتمەيدۇ: 
  ا ئوخشا ؛ »كىرگە ھالەتتە: « »( بېشىغا 1)
»( بولسااااااا: ( ئىزاپەتلىااااااك بىرىكمىاااااادىكى ئېەىقالنغااااااۇچى )2)
  ا ئوخشا . «
  ا ئوخشا . «»( چۈشۈم كېلىشتە كەلسە: 3)
گە »ىغا ئىااازاپەق قىلىەغاااان ئىساااىم: باااۇ سااا«»( مۇتەكەللىمەىاااڭ 3

 ئوخشا  سۆزلەرنى كۆرسىتىدۇ. 
باااااااااۇ خىااااااااال ئىساااااااااىمالردا ئاااااااااۈس خىااااااااال ئىئرابەىاااااااااڭ ھەممىساااااااااى پەرەز قىلىەىااااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 

 )بوۋام ساۋاقداشلىرىم بىلەن ئۇستازىمەى چاقىردى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 مىسالدىكى سۆزلەرنىڭ ئىئرابى مۇندا  چۈشەندئرئلىدۇ:  بۇ
پائىااااااال بولاااااااۇ ، باااااااا  كېلىشاااااااتە كەلاااااااگەن. باااااااا  كېلىشاااااااتە  —« »

 كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسى پەرەز قىلىەغان پىشتۇر. 
تولاااادۇر ۇچى بولااااۇ ، چۈشااااۈم كېلىشااااتە كەلااااگەن. ئۇنىااااڭ  —« »

 ەز قىلىەغان زەبەردۇر. چۈشۈم كېلىشتە كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسى پەر
-بىااالەن ئىزاپەتلىااك بىرىككەنلىكاااى ساااەۋەبلىك ئىگىاااا« » —« »

-الىك كېلىشتە كەلگەن سۆزدۇر. ئۇنىڭ ئىگىلىك كېلىشتە كەلگەنلىكىەىڭ بەلاا
 اگىسى پەرەز قىلىەغان زىردۇر. 
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 دائىم باش كېلىشتە، دائىم چۈشۈم كېلىشتە ۋە دائىم ئىگىلىك كېلىشتە 
 ېلىدىغان ئىسىمالرنىڭ تۈرلىرىك

دائىاااااااااام بااااااااااا  كېلىشااااااااااتە كېلىاااااااااادىغان )يەنااااااااااى  ۈملىاااااااااادە ئاااااااااااخىرى پىشاااااااااالىك 
( 3( خەۋەر؛ 2( ئىاااااگە؛ 1ئوقۇلىااااادىغان( ئىساااااىمالر ئاااااالتە تۈرلاااااۈ  بولاااااۇ ، ئاااااۇمر: 

( ۋەكىاال پائىلاادىت 6( پائىاال؛ 5نىااڭ خەۋىاارى؛ «( »4نىااڭ ئىسمىسااى؛ «»
 ئى،ارەق. 

 ۋاقىتتا ئاخىرى پىشلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. دېمە ، بۇمر ھەرقاندا  
دائىاااااام چۈشااااااۈم كېلىشااااااتە كېلىاااااادىغان )يەنااااااى  ۈملىاااااادە ئاااااااخىرى زەبەرلىااااااك 

( 2نىاااڭ ئىسمىساااى؛ «( »1تۈرلاااۈ  بولاااۇ ، ئاااۇمر:  11ئوقۇلىااادىغان( ئىساااىمالر 
( ئااااااورۇن ۋە ۋاقىاااااام 4(؛ ( تولاااااادۇر ۇچى )3نىااااااڭ خەۋىاااااارى؛ «»

( ھەمراھلىاااا  6( سااااەۋەب تولدۇر ۇچىسااااى؛ 5رى(؛ تولاااادۇر ۇچىلىرى )رەۋىشاااالى
( 9( ھااااااالەق تولاااااادۇر ۇچى؛ 8( مەناااااا،ەدا  تولاااااادۇر ۇچى؛ 7تولدۇر ۇچىسااااااى؛ 

( چاااااااااااااااااااااااااااااقىرىلغۇچى 11( مۇستەسااااااااااااااااااااااااااااەا قىلىەغااااااااااااااااااااااااااااۇچى؛ 10پەرقلەناااااااااااااااااااااااااااادئرگۈچى؛ 
 (دىت ئى،ارەق. )

 دېمە ، بۇمر ھەرقاندا  ۋاقىتتا ئاخىرى زەبەرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. 
گىلىااااااك كېلىشااااااتە كېلىاااااادىغان ئىسااااااىمالر ئىككااااااى تۈرلااااااۈ  بولااااااۇ ، دائىاااااام ئى

( ئالااااااااادىغا زىااااااااار قىلىااااااااا  2( ئىزاپەتلىاااااااااك بىرىكمىااااااااادىكى ئېەىقلىغاااااااااۇچى؛ 1ئاااااااااۇمر: 
 ( كىرگەن ئىسىمدىت ئى،ارەق. قوشۇمچىسى )

يۇقىرىاااااااااااااادا بايااااااااااااااان قىلىاااااااااااااا  ئۆتااااااااااااااۈلگەن ھەرقايسااااااااااااااى ئىسااااااااااااااىم تۈرلىرىەىااااااااااااااڭ 
مەزماااااااااااااااااۇنالر بۇنىڭااااااااااااااااادىت كېيىەكاااااااااااااااااى تەپساااااااااااااااااىالتى ۋە ئۇمر اااااااااااااااااا مۇناساااااااااااااااااىنەتلىك 
 دەرسلىرىمىزدە سۆزلىەىدۇ، ئالالل خالىسا. 
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 ( توغرىسىدائەگەشكۈچىلەر )
ئىئاااراب  ەھەتاااتە ئۆزىااادىت ئىلگىرىكاااى ئىساااىمغا  —( ئەگەشاااكۈچى )

 شەرتسىز ئەگىشىدىغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. 
( 2ەق؛ ( ساااااااۈپ1ئەگەشاااااااكۈچىلەر تاااااااۆق تاااااااۈرگە ئايرىلغاااااااان بولاااااااۇ ، ئاااااااۇمر: 

 ( بەدەل )ئىزاھلىغۇچى(دىت ئى،ارەق. 4(؛ ( با النغۇچى )3تەكىم؛ 
دېاااااااامە ، بۇمرنىااااااااڭ ئىئرابااااااااى ھەردائىاااااااام ئۆزىەىااااااااڭ ئالدىاااااااادىكى ئىسااااااااىمەىڭ 

 ئىئرابى بىلەن ئوخشا  ھالەتتە كېلىدۇ. 

 توغرىسىدا  مۇئرەب پېئىلالر ۋە مەبنى پېئىلالر
مىاااااااااال ساااااااااااەۋەبلىك ئاااااااااااخىرقى ھەرپىەىااااااااااڭ ھەرىكىتااااااااااى ئا –مەبەااااااااااى پېئىاااااااااال 

ئۆزگەرمەياااااااااادىغان پېئىلاااااااااادىت ئى،اااااااااااارەق. ئااااااااااادەتتە پېئىلەىاااااااااااڭ ئااااااااااۆتكەن زاماااااااااااان 
سااااااىغىلىرى )پېئىاااااال شااااااەكىللىرى( بىاااااالەن بااااااۇيرۇ  )ئەماااااارى( سااااااىغىلىرى مەبەااااااى 

 پېئىل ھېسابلىەىدۇ. 
ئاااااااااخىرقى ھەرپىەىااااااااڭ ھەرىكىتااااااااى ئامىاااااااال سااااااااەۋەبلىك  —مااااااااۇئرەب پېئىاااااااال 

ئىلەىااااااااااااڭ كەلگۈسااااااااااااى زامااااااااااااان ئۆزگىرىاااااااااااادىغان پېئىلاااااااااااادىت ئى،ااااااااااااارەق. ئااااااااااااادەتتە پې
ساااااىغىلىرى ماااااۇئرەب پېئىااااال ھېساااااابلىەىدۇ )ئەمماااااا، كەلگۈساااااى زاماااااان ساااااىغىلىرى 

ى ئۇلىەىاااااااااا  «»نااااااااااى بىاااااااااالەن تەكىتەىااااااااااڭ «»ئىچىاااااااااادىت ئاياااااااااااللى  پائىلەىااااااااااڭ 
 كەلگەنلىرى مۇئرەب پېئىل ئەمەب، بەلكى مەبەى پېئىلدۇر(. 

 با  كېلى  ھالىتى
 چۈشۈم كېلى  ھالىتى 
  ەزملىك ئوقۇلۇ  ھالىتى 
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 دېگەنگە ئوخشا . 

 مۇئرەب پېئىلالردىكى ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرى

 ئەسلى ئىئرابەىڭ بەلگىلىرى: مۇئرەب پېئىلالردىكى 
 ئۇ با  كېلىشەىڭ بەلگىسى. ( 1
 : ئۇ چۈشۈم كېلىشەىڭ بەلگىسى. ( 2
 : ئۇ  ەزملىك ئوقۇلغانلىقەىڭ بەلگىسى. ( 3

 پېئىلالردىكى قوشۇمچە ئىئرابەىڭ بەلگىلىرى: 
ق شقققققۇل ا  بەھ دى ىسقققققىدە بقققققاھ كېلىشقققققتە « »ى ر قققققا ئاغ( پېئىلەىاااااڭ 1

 نى  تۇرۇشىدۇر. مەدىلە : «»كەلۇەنلىكنى  بەلۇىس  ئاغى ردرك  
 )ئۇمر بازار ا باردىمۇ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
چۈشاااااااااااااااااۈم كاااااااااااااااااېلى  ۋە ئىگىلىاااااااااااااااااك كېلىشاااااااااااااااااتە كەلگەنلىكەىاااااااااااااااااڭ بەلگىساااااااااااااااااى 

 ڭ چۈشۈ  كېتىشىدۇر. مەسىلەن: نى«»ئاخىرىدىكى 
 )سىلەر بېرىشەى خاممسىلەر(

 )ئى مەريەم! مەكتەپكە بارمىدىڭمۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

شااااااااااۈ  كېتىشااااااااااى ئۇنىاااااااااااڭ ( ناااااااااااقى  پېاااااااااائىلالردا ئاااااااااااخىرقى ھەرپىەىااااااااااڭ چۈ2
  ەزملىك ھالەتتە كەلگەنلىكىەىڭ بەلگىسىدۇر. مەسىلەن: 
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 توغرىسىدا  تەقدىرىي )پەرەزىي( ئىئرابالر
( ناااقى  پېئىلااادا بااا  كېلىشاااەىڭ بەلگىسااى پەرەزىااا  بولىاادۇ. مەساااىلەن: 1

 . مر ا ئوخشا ، 
ى زەبەرلىاااااااك ئوقۇلغااااااااان ناااااااااقى  پېئىلااااااادا چۈشااااااااۈم كېلىشااااااااەىڭ «( »2

  ا ئوخشا .  بەلگىسى پەرەزى  بولىدۇ. مەسىلەن: 
( ماااۇزائەف پېئىلاااادىكى  ەزمەىااااڭ بەلگىسااااى پەرەزىاااا  بولىاااادۇ. مەسااااىلەن: 3

 ...  ا ئوخشا . 
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 بىرىنچى دەرس
 

  سى توغرىسىدا«»ھالنىڭ  مەزمۇن: -1
ھااااااااااالەى ھااااااااااال ئىگىسااااااااااىگە با الياااااااااادىغان « »ھااااااااااال قوشۇمچىسااااااااااى بولغااااااااااان 

قوشۇمچە بولۇ ، ئۇنىڭ ئالدىادا بىار پېئىللىا   اۈملە، ئارقىساىدا بىار ئىساىملى  
 اااااااۈملە كېلىااااااادۇ ۋە ئاااااااۇ ئالااااااادىغا كىااااااارگەن  اااااااۈملە ئاااااااورۇن  ەھەتاااااااتىت زەبەرلىاااااااك 

 ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن كىچىك تۇرۇ  ھەج قىلدىم( 
 )ئەر كىشى ئۇخلىغان ھالەتتە ئۆلدى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  پېئىلناممەزمۇن:  -2
پېئىلەىاااااااااااااڭ مەنىساااااااااااااىەى ئۇقتۇرىااااااااااااادىغان، لاااااااااااااېكىت پېئىلەىاااااااااااااڭ  —پېئىلەااااااااااااام 

 ت ئى،ارەق. (دىبەلگىلىرىەى قوبۇل قىلمايدىغان سۆز )
)تۇق( دېگەن بۇيرۇ  پېئىلەىاڭ مەنىساىەى « » —« »مەسىلەن: 

 بىلدئرئ  كەلگەن پېئىلەامدۇر: 
 )بۇ كىتابەى ئوقۇ( 

ال الررىياسەتچى ئېيتىدۇ: تۆۋەندە خەۋەرلەر ئا 
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دېااااگەن بااااۇيرۇ  پېئىلەىااااڭ مەنىسااااىەى ئۇقتااااۇرۇ  « » —« »
 كەلگەن پېئىلەامدۇر: 

 )ئى ئالالل! دۇئايىمەى ئىجابەق قىلغىت( 

بەزى ئۆتكەن زامان پېئىللىرىنىڭ كەلگۈسى زامان  مەزمۇن: -3
  مەنىسىدە تەرجىمە قىلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا

)ئاالالل ئۇنىڭغاا شاىپاھلى  بەرساۇن( دېاگەن  اۈملە « »تېكىستتە 
ئۇچرايااااادۇ. باااااۇ دۇئاااااا  ۈملىااااادىت ئى،اااااارەق. باااااۇ  ۈملىااااادە ئاااااۆتكەن زاماااااان پېئىلاااااى 

-ئوخااا كەلگۈسااى زامااان پېئىلااى مەنىسااىدە تەر ىاامە قىلىەىاادۇ. شااۇنداقال، شااۇنىڭغا
قىلىەىاادۇ.  اااشىغان ھەرقاناادا  دۇئااا  ااۈملە كەلگۈسااى زامااان مەنىسااىدە تەر ىاامە

)رمحممە اع ئااالالل ئۇنىڭاادىت رازى بولسااۇن ،   )رضممي اع هخممە( مەسااىلەن:
 ئالالل ئۇنىڭغا رەھىم قىلسۇن دىگەنگە ئوخشا (

 
 توغرىسىدا« »زىيادە بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -4

دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ. بۇنىاااڭ ئەسلىساااى « »تېكىساااتتە 
زىيادە سۆز بولۇ ، ئىگىەىاڭ  —« »دۇر. ئۇنىڭدىكى «»

نىاااااااااڭ زىياااااااااادە بولاااااااااۇ  كىرىشاااااااااەىڭ شاااااااااەرتلىرى  «»ئالااااااااادىغا كىااااااااارگەن. 
 تۆۋەندىكىچە:

َنْفٌي)بول شهممىىلى ىق لوش مسىهممى(   س  دىمم  بمم ر    « ِمممْ » -1
َنْلممٌي )چەكمم ەش لوش مسىهممى(  س  'َهممْل   دىمم ە  سممورا       

 .لوش مسىهى كى ىشى كىرەك
 دىت كىيىت كەلگەن ئىسىم ئىەىقسىز ئىسىم بولىشى كىرە .«» -2
 ئۇنىڭ باشقا ھۆكۈملىرىەى ئالالل خالىسا ئالدىمىزدا ئوقۇيمىز.  
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 توغرىسىدا  «»مەنىسىدە كەلگەن  «»مەزمۇن:  -5
« »دېااااگەن  ااااۈملە ئۇچراياااادۇ. ئۇنىڭاااادىكى « »تېكىسااااتتە 
ى «ئەلاااا »نىااااڭ «»مەنىسااااىدە كەلااااگەن. « »بولااااۇ ، ئااااورۇن رەۋىشااااى 

 اااااا ئالمىشاااااىدۇ. خاااااۇددى «»( اااااا قوشاااااۇلغان چا ااااادا كىشاااااىلىك ئالماااااا  )
 ى ئالماشقاندە : «ئەل »نىڭ «»ۋە « »
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 ىنچى دەرسئىكك
 

مەزمۇن: ئۆتكەن زامان پېئىلىنى مەجھۇل پېئىل شەكلىگە  -1
  ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى توغرىسىدا

ئۆتكەن زاماان پېئىلىەاى مە جاۇل قىلمااقچى بولساا ، بىرىەچاى ھەرپىەىاڭ 
ھەرىكىتىەااااى پىشاااالىك قىلىمىااااز، ئاخىرىەىاااااڭ ئالدىاااادىكى ھەرپەىااااڭ ھەرىكىتىەاااااى 

 زىرلىك قىلىمىز. مەسىلەن: 
  ←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
كەلگۈسااااااااااااى زامااااااااااااان پېئىلىەااااااااااااى مە جااااااااااااۇل قىلماااااااااااااقچى بولسااااااااااااا ، بىرىەچااااااااااااى 
ھەرپىەىاااااااااااااڭ ھەرىكىتاااااااااااااى پىشااااااااااااالىك قىلىەىااااااااااااادۇ، ئاخىرىەىاااااااااااااڭ ئالدىااااااااااااادىكى ھەر  

 زەبەرلىك قىلىەىدۇ. مەسىلەن: 
 ←←

←←
 دېگەنگە ئوخشا . 

مە جااااااااااااۇل پېئىاااااااااااال ئىشاااااااااااالىتىلگەن  ۈملىاااااااااااادە پائىاااااااااااال تاشاااااااااااالىەى  كېتىاااااااااااا ، 
تولااااادۇر ۇچىەىڭ ئااااااخىرى پائىلەىاااااڭ ئورنىااااادا پىشااااالىك ئوقۇلىااااادۇ ھەمااااادە نائىاااااب 

 پائىل دە  ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: 
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 )ئوقۇتقۇچى دەرسەى ئىككى قېتىم چۈشەندئرىدۇ(
 )دەرب ئىككى قېتىم چۈشەندئرىلىدۇ(

ئەگەر تولاااادۇر ۇچى كىشااااىلىك ئالمااااا  بولسااااا، پائىلەىااااڭ ئورنىاااادا تااااۇرۇ  
 ئۈچۈن با  كېلىشەىڭ ئالمىشى كەلتۈرىلىدۇ. مەسىلەن: 

 مۇدىر سەندىت يوقا  كەتكەنلەرنى سورىدىمۇ(
 ئەمدى بۇ  ۈملە مە جۇل قىلىەسا مۇندا  بولىدۇ: 

 )يوقا  كەتكەنلەر تو رىسىدا سورالدىڭمۇ(

 توغرىسىدا  قوشۇلغان خاس ئىسىمالرنىڭ چاقىرىلىشى«»مەزمۇن:  -2
تاشااالىەى  كېتىااادۇ.  «»ىساااىمالرنى چاقىر انااادا قوشاااۇلغان خااااب ئ« »

 مەسىلەن: 
 ←←

←←
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  نىسبەت قوشۇمچىسىمەزمۇن:  -3
تەۋەلىكەاااااااااى ئۇقتاااااااااۇرۇ  ئۈچاااااااااۈن ئىساااااااااىمەىڭ  —ىساااااااااى نىسااااااااا،ەق قوشۇمچ

 نى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: «»دىغان تەشدىدلىك ئۇلىەىئاخىرىغا 
 )ھىەدىستانلى (←)ھىەدىستان(
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 )ئىراقلى (←)ئىرا (
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا « : »مەزمۇن -4
ئااايرى  قوشۇمچىسااى بولااۇ ، گۇمااان ياااكى تااالال  مەنىسااىەى  —« »

 ئۇقتۇرۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ياكى سەن مېەى يوقاليسەن، ياكى مەن سېەى يوقاليمەن(

 )ئى،راھىم ياكى ئا رى  قالدى، ياكى سەپەر قىلدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا  ئىسىم پائىلمەزمۇن:  -1
ئىاااااااااااا  ھەرىكەتەااااااااااااى  —ئىسااااااااااااىم پائىاااااااااااال )ئىاااااااااااا  ھەركەتەىااااااااااااڭ  ئىگىسااااااااااااى( 

( پېئىلاااااااادىت ئورۇناااااااادىغۇچىەىڭ ئىساااااااامىەى ئۇقتااااااااۇرۇ  ئۈچااااااااۈن ئېەىاااااااا  )
 ق. ياسالغان ئىسىمدىت  ئى،ارە

ئۆلچىمىاااادە ياسااااىلىدۇ.  «»ئىسااااىم پائىاااال ئااااۈس ھەرپلىااااك پېاااائىلالردىت 
 مەسىلەن: 

 ) اھىل، بىلىمسىز(   )ئالىم( 
 )ئۆلتۈرگۈچى، قاتىل( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئىسىم مەپئۇلمەزمۇن:  -2
ىەى ئۇقتاااااۇرۇ  ئىااااا  ھەرىاااااكەق ئوبيېكتىەىاااااڭ ئىسااااام —ئىساااااىم مەپئاااااۇل 

 ئۈچۈن مە جۇل ئۈچۈن قۇرۇلغان  پېئىلدىت ياسالغان ئىسىمدىت  ئى،ارەق. 
  

ئۆلچىمىادە ياساىلىدۇ.  «»ئىسىم مەپئۇل ئۈس ھەرپلىك پېائىلالردىت 
 مەسىلەن: 
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 )بام، تۇ ۇلغۇچى(  )ئۆلگۈچى( 
 

 توغرىسىدا « » ولغانبولۇشسىز قىلىش قوشۇمچىسى بمەزمۇن:  -3
 —« »دېااگەن  ااۈملە ئۇچراياادۇ. بۇنىڭاادىكى « »تېكىسااتتە 

تۈرىادىكى « »(دىات ئى،اارەق. ئاۇ بولۇشسىز قىلى  قوشۇمچىسى )
قوشاااۇمچە بولاااۇ ، ئىساااىملى   اااۈملىگە كىرىااا  ئىسمىساااىەىڭ ئااااخىرىەى پىاااا ، 

سااى «»يەنە ھىجازلىقالرنىااڭ « »قۇتىاادۇ. باۇ خەۋىرىەىاڭ ئااخىرىەى زەبەر ئو
 دەپمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 )بۇ ئىەسان ئەمەب(

 )ئالالل سىلەرنىڭ قىلىناتقان ئىشلىرىڭالردىت  اپىل ئەمەب(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرستۆتى
 

ئەجۋەف پېئىلنىڭ ئۆتكەن زامان شەكلىنى مەجھۇل قىلىش : مەزمۇن -1
 توغرىسىدا  ئۇسۇلى

ئەسااااااااااالى قائىااااااااااادە باااااااااااويىچە ئاااااااااااۈس ھەرپلىاااااااااااك پېئىلالرنىاااااااااااڭ ئاااااااااااۆتكەن زاماااااااااااان 
ئۆلچىمىاااااااااادە مە جااااااااااۇل قىلىەىاااااااااادۇ. ئەممااااااااااا، بااااااااااۇ ھەرىااااااااااكەق  «»شااااااااااەكلىەى 

ياااااۆتكىلى  ۋە ھەر  ئالمىشاااااى  بولىااااادىغانلىقى ئۈچاااااۈن ئە ااااانەف پېئىلااااادا شاااااۇ 
 ىچە  ارى بولمايدۇ. مەسىلەن: بوي

 )زىيارەق قىلىەدى()سېتىلدى(        )دېيىلدى( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

ئااااااۆلچىمىگە باااااااراۋەر كېلىاااااادۇ. مەسااااااىلەن: « »بااااااۇ پېئىلالرمااااااۇ ئەساااااالىدە 
« »دۇر. ئۇنىڭاااااااادا «»نااااااااى ئېلىاااااااا  ئېيتسااااااااا ، ئۇنىااااااااڭ ئەسلىسااااااااى «»

ىاااااك كېلىااااا  قالغاااااان، كېساااااەل ھەرپاااااكە ھەرىاااااكەق ئېغىااااار كەلگەچاااااكە، ھەرىكەتل
« »ھەرىكىتاااااااى ئالدىاااااااادىكى ھەرپاااااااكە ئېلىاااااااا  بېاااااااارىلگەن. شاااااااۇنىڭ بىاااااااالەن 

كااااااااااېلى  مۇناساااااااااااى  « »بولغااااااااااان. ئاناااااااااادىت زىااااااااااار ھەرىكەتەىااااااااااڭ ئارقىساااااااااااىدىت 
دىااااااااات «» اااااااااا ئالماشاااااااااتۇرۇلغان. شاااااااااۇنىڭ بىااااااااالەن «» —« »بولغاچقااااااااا، 

 گە ئۆزگىرى  قالغان. «»ۆلچەمدىكى پېئىل شەكلى ئى،ارەق بۇ ئەسلى ئ
لااااااااۇ  ئە اااااااانەف پېئىاااااااال كەلسااااااااە، ئۇنىااااااااڭ «»دېااااااامە ، ئەماااااااادى ھەرقاناااااااادا  

 ئۆتكەن زامان شەكلى مۇشۇ قائىدە بويىچە مە جۇلغا ئايالندۇرىلىدۇ. 
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گە بااااااراۋەر «»بولاااااۇ ، « »نىاااااڭ ئەسلىساااااىمۇ «»شاااااۇنىڭدە ، 
دىااااااااات ئى،اااااااااارەق كېساااااااااەل ھەر  ھەرىكەتلىاااااااااك كېلىااااااااا  «»كېلىااااااااادۇ. ئۇنىڭااااااااادا 

قالغاااااااااااااان، كېساااااااااااااەل ھەر  ھەرىاااااااااااااكەق كۆتۈرەلمەيااااااااااااادىغان بولغاچقاااااااااااااا، ئۇنىاااااااااااااڭ 
ھەرىكىتااااى ئالدىاااادىكى ھەرپااااكە يااااۆتكە  بېاااارىلگەن، شااااۇنىڭ بىاااالەن بااااۇ پېئىاااال 

 گە ئۆزگىرى  قالغان. «»شەكلى 
ى «»دېااااااااامە ، ئەمااااااااادى ھەرقانااااااااادا  كەلگۈساااااااااى زاماااااااااان شاااااااااەكلىەىڭ 

ىااا  ئە ااانەف پېئىااال كەلساااە، ئۇنىاااڭ ئاااۆتكەن زاماااان شاااەكلى مۇشاااۇ قائىااادە ل«»
 بويىچە مە جۇلغا ئايالندۇرىلىدۇ:  

 /←/←
شااااااااۇنىڭدە ، ئە اااااااانەف پېئىلەىااااااااڭ كەلگۈسااااااااى زامااااااااان شااااااااەكلىەى مە جااااااااۇل 

كېساااااااەل ھەرپەىاااااااڭ ھەرىكىتاااااااى ىەىاااااااڭ ئۇدۇلىااااااادىكى «»بولساااااااا ، قىلمااااااااقچى 
 مەسىلەن:  قا ئالماشتۇرىلىدۇ.«»ئالدىدىكى ھەرپكە يۆتكە  بېرىلى  ئۆزى 

 )سېتىلىدۇ(←)دېيىلىدۇ، سۆزلىەىدۇ(   ←
 )ھەيدىلىدۇ، قو لىەىدۇ(←

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ف پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساشئەجۋەمەزمۇن:  -2
ئۆلچىمىاااادە ياسااااىلىدۇ. لااااېكىت، « »ئىسااااىم پائىاااال ئە اااانەف پېئىلاااادىمۇ 

-)ھەمااازە(گە ئالماشاااا« »تىااات كېااايىت كەلاااگەن كېساااەل ھەر  «»ئۇنىڭااادىكى 
 اتۇرىلىدۇ. مەسىلەن: 

ئەسلىسى: ←/
ئەسلىسى: ←/

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  مەزمۇن: ناقىس پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساش -3
ناااااااقى  پېئىلاااااادىت ئىسااااااىم پائىاااااال ياسااااااىغاندا ئىككااااااى سااااااۇكۇن بىاااااار كېلىاااااا  

 قالىدىغان بولغاچقا، ئاخىردىكى كېسەل ھەر  چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: 
 )چاقىر ۇچى(←/      

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ااااااا بااااااااراۋەر «»بولااااااۇ ،  «»نىااااااڭ ئەسلىسااااااى «»بۇنىڭاااااادىمۇ 

 اااا ئالماشاااتۇرۇ  «» —« »ئورۇنااادا كەلاااگەن ئالااادى زىرلىااا   -4كېلەتتاااى. 
كېساااەل « » اااا ئالماشاااتۇرۇلغان. «» —« »قائىااادە بولغاچقاااا، بۇنىڭااادىكى 

تاااااى تاشاااااالنغان، بۇنىاااااڭ بىااااالەن تەننىەەىاااااڭ سااااااۇكۇنى ھەر  بولغاچقاااااا، ھەرىكى
مااااااااااۇ تاشااااااااااالنغان. «»نىااااااااااڭ سااااااااااۇكۇنى بىاااااااااارگە كېلىاااااااااا  قالغاچقااااااااااا، «»بىاااااااااالەن 

 اااااا «»نەتىجىاااادە ئەساااالى ئااااۆلچەمگە ئۇيغااااۇن كېلىاااادىغان بااااۇ پېئىاااال شااااەكلى 
 ئۆزگىرى  قالغان. 

-كىرسااە، ئۇنىڭاادىكى تاشلىااا« »شااۇ ا، بۇناادا  ئىسااىم پائىلەىااڭ ئالاادىغا 
لىااااااا  ئىساااااااىمغا تەنااااااانىت «»قايتىااااااا  كېلىااااااادۇ. چاااااااۈنكى، « »كەتاااااااكەن  ااااااااەى 

 ااا «»كىاارمىگەچكە، ئىككااى سااۇكۇن بىاارگە كېلىاا  قالماياادۇ. مەسااىلەن: 
 ئوخشا . 

دېااااگەن ناااااقى  پېئىلەىاااااڭ ئىسااااىم پاااااائىلىمۇ « / »شااااۇنىڭدە ، 
 ااااااااااا «» ، بولااااااااااۇ« »دە  تۈرلىەىاااااااااادۇ. بۇنىڭمااااااااااۇ ئەسلىسااااااااااى « »

ھەرىااااااااكەق ئېغىاااااااار بولغااااااااانلىقتىت ئۇنىڭاااااااادىكى ھەرىااااااااكەق ئېلىاااااااا  تاشااااااااالنغان، 
مااۇ تاشااالنغان. «»ئانادىت ئىككااى سااۇكۇن بىاار كېلىا  قالىاادىغانلىقى ئۈچااۈن 

  ا ئۆزگىرى  قالغان. «»شۇنىڭ بىلەن ئۇ 
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كىرگۈزئلساااە، تاشااالىەى  كەتاااكەن « »يەنە شاااۇنىڭدە ، ئۇنىاااڭ ئالااادىغا 
←ئورنىغااااااا قايتىاااااا  كېلىاااااادۇ. مەسااااااىلەن:  «»ئەساااااالىدىكى 

 )كۈتكۈچى( دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئەجۋەف پېئىلدىن ئىسىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -4
ئۆلچىمىادە ياساىلىدۇ. لاېكىت، « »ئىسىم مەپئۇل ئە نەف پېئىلدىمۇ 

ىەى  بولغاانلىقتىت ئەمەلىيەتاتە ئۇنىڭدا ھەرىاكەق ياۆتكىلى  ۋە ھەر  تاشال
ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. « »ئىستېمال قىلىەىدىغان ئىسىم مەپئۇل 

بولاۇ ، ئاۇ « »دېگەن پېئىلەىاڭ ئىساىم مەپئاۇلى /»مەسىلەن: 
ئااااۆلچىمىگە ماااااب كەلمەياااادۇ. ئۇنىااااڭ ئااااۆزگىرى   ەريااااانى مۇناااادا : « »

« » ااااااااا باااااااااراۋەر كېلەتتااااااااى. ئۇنىڭاااااااادا «»بولااااااااۇ ، « »ى ئەسلىساااااااا
ھەرىكەتلىااااااك ۋە ئالاااااادى سااااااۇكۇنلۇ  بولغاچقااااااا، ئۇنىااااااڭ ھەرىكىتااااااى ئالدىاااااادىكى 
ھەرپاكە ياۆتكە  بېارىلگەن، ئانادىت ئىككاى ساۇكۇن بىارگە كېلىا  قالغاانلىقى 

 تاشاااااااالنغان، شاااااااۇنىڭ بىااااااالەن ئەسااااااالى ئاااااااۆلچەمگە« »ئۈچاااااااۈن بىااااااار ساااااااۇكۇنلۇ  
 اااااا ئۆزگىرىااااا  «»ئۇيغاااااۇن كېلىااااادىغان باااااۇ پېئىااااال شاااااەكلى ئىساااااتېمالدىكى 

 قالغان. 
لااااااۇ  ئە ااااانەف پېئىلالرنىااااااڭ ئىساااااىم مەپئااااااۇلى مۇشاااااۇ مىسااااااالغا «»دېااااامە ، 

 ئوخشا  تۈرلىەىدۇ. 
ئىساااااىم مەپئاااااۇل چىقىااااادۇ. بۇماااااۇ « »دىااااات «/»شاااااۇنىڭدە ، 

« »دۇر. بۇنىڭاااااادا «»ۇ ا، ئەسلىسااااااى  ااااااا باااااااراۋەر ئەمەب. شاااااا«»
ھەرىكەتلىااااااااااااااااك ۋە ئالاااااااااااااااادى سااااااااااااااااۇكۇنلۇ  بولغاچقااااااااااااااااا، ئۇنىڭاااااااااااااااادىكى ھەرىااااااااااااااااكەق 

دا ئىككاااى «»بىااالەن « »ئالدىااادىكى ھەرپاااكە ياااۆتكە  بېااارىلگەن، باااۇ چا ااادا 
« »تاشاااالىنېتىلگەن. ئاناااادىت « »ساااۇكۇن بىاااار كېلىاااا  قالغاچقاااا، سااااۇكۇنلۇ  
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ىرلىااااااااك ئوقۇلىشااااااااىەى تەلە  قىلىاااااااادىغانلىقى ئۆزىەىااااااااڭ ئالدىاااااااادىكى ھەرپەىااااااااڭ ز
ئۈچاااااااااۈن، ئۇنىااااااااااڭ ئالدىااااااااادىكى ھەرپەىااااااااااڭ ھەرىكىتاااااااااى زىر ااااااااااا ئالماشااااااااااتۇرۇلغان. 

دېااگەن ئىسااىم مەپئااۇل « »شااۇنىڭ بىاالەن نااۆۋەتتە ئىسااتېمال قىلىەىناتقااان 
 شەكىللەنگەن. 

لىااااا  ئە ااااانەف پېئىلالرنىاااااڭ ئىساااااىم مەپئاااااۇلى مۇشاااااۇ مىساااااالغا «»دېااااامە ، 
 ىەىدۇ. ئوخشا  تۈرل

 توغرىسىدا  ناقىس پېئىلدىن ئىسىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -5
نااااااااااقى  پېئىلااااااااادىت ئىساااااااااىم مەپئاااااااااۇل ياساااااااااىغاندىمۇ ئەسااااااااالىدىكى ئاااااااااۆلچەم 

» اا مااب كەلمەيادۇ. لاېكىت، ئەسلىساى مااب كېلىادۇ. مەساىلەن: «»
 ااا باااراۋەر كەلمەياادۇ. «»ئىسااىم مەپئااۇل چىقىاادۇ. بااۇ « »دىاات «

دۇر. بۇنىڭاااادا ئىككااااى ھەر  بىاااار  ىەسااااتىت، «»شاااۇ ا، ئۇنىااااڭ ئەسلىسااااى 
شاااااااااااااااۇنداقال بىرىەچاااااااااااااااى ھەر  ساااااااااااااااۇكۇنلۇ ، ئىككىەچاااااااااااااااى ھەر  ھەرىكەتلىاااااااااااااااك 

« »بولۇشااتىت ئى،ااارەق ئىااد امەىڭ شااەرتى تولااۇ  ھازىرمنغاچقااا، سااۇكۇنلۇ  
ۈرئۋېتىلگەن. شاااااااااۇنىڭ بىااااااااالەن  اااااااااا ئىاااااااااد ام قىلىااااااااا  كىرىشااااااااات«»ھەرىكەتلىاااااااااك 

 ھاسىل بولغان. « »
لاااااااۇ  نااااااااقى  پېئىلالرنىاااااااڭ ئىساااااااىم مەپئاااااااۇلى مۇشاااااااۇ مىساااااااالغا «»دېااااااامە ، 

 ئوخشا  تۈرلىەىدۇ. 
ئىساااااااىم مەپئاااااااۇل چىقىااااااادۇ. باااااااۇ « »دىااااااات «»شاااااااۇنىڭدە ، 

« »دۇر. بۇنىڭدا «» ا باراۋەر ئەمەب. شۇ ا، ئۇنىڭ ئەسلىسى «»
سااااۇكۇنلۇ ، شاااۇ ا بۇنىڭاااادىكى « »بىاااارگە كېلىااا  قالغااااان ھەمااادە « »بىااالەن 

 ااااااااااااا ئالماشااااااااااااتۇرۇلغان، ئاناااااااااااادىت ئىااااااااااااد امەىڭ شااااااااااااەرتى تېپىلىاااااااااااا  «» —« »
 ا ئىد ام قىلى  كىرىشتۈرئۋېتىلگەن. «»قالغانلىقى ئۈچۈن ئۇ كەيەىدىكى 
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وقۇلۇشاااااااااىەى تەلە  ئۆزىەىاااااااااڭ ئالدىااااااااادىكى ھەرپەىاااااااااڭ زىرلىاااااااااك ئ« »ئانااااااااادىت 
قىلىااااااااااااادىغانلىقى ئۈچاااااااااااااۈن، ئۇنىاااااااااااااڭ ئالدىااااااااااااادىكى ھەرپەىاااااااااااااڭ ھەرىكىتاااااااااااااى زىر اااااااااااااا 

« »ئالماشااااااااتۇرۇلغان. شااااااااۇنىڭ بىاااااااالەن نااااااااۆۋەتتە ئىسااااااااتېمال قىلىەىناتقااااااااان 
 دېگەن ئىسىم مەپئۇل شەكىللەنگەن. 

لىاااااا  ناااااااقى  پېئىلالرنىااااااڭ ئىسااااااىم مەپئااااااۇلى مۇشااااااۇ مىسااااااالغا «»دېاااااامە ، 
 ئوخشا  تۈرلىەىدۇ.

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -6
دېااگەن ئاااخىرىەى زىاار قىلغااۇچى « »دېااگەن پېئىلاادىت كېاايىت « »

)يەناااااى ئەسسااااااممۇ ئەلەيكاااااۇم دېااااادى( « ساااااامم قىلااااادى»قوشاااااۇمچە كەلساااااە، ئاااااۇ 
 دېگەن مەنىەى بىلدئرىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئۇ سا ا سامم ئېيتتى(        
 )مەن ئۇستازىمغا سامم قىلدىم(       

 دېگەنگە ئوخشا . 
، «تاپشاااۇردى»دېاااگەن قوشاااۇمچە كەلساااە، « »دىااات كېااايىت «»ئەگەر 

 دېگەن مەنىەى بىلدئرىدۇ. مەسىلەن: « بەردى»

 ىغا دەپتەرلەرنى بەردى()ئوقۇ ۇچىالر ئوقۇتقۇچ
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئالت
 

 توغرىسىدا  (ئىسىم ئالەت )

-ھەرىكەتەااااااااى ئورۇنالشااااااااتا تايىەىلغااااااااان قااااااااورال-ئىاااااااا  —ئىسااااااااىم ئااااااااالەق 
 سايمانەىڭ ئىسمىەى ئۇقتۇرۇ  ئۈچۈن ياسالغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. 

 ئىسىم ئالەق ئۈس خىل ئۆلچەمدە ياسىلىدۇ، ئۇمر: 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن: « »( 1

 )ئاچىدىغان قورال، ئاچقۇس(  )ئاچتى(   /
 )ئۆلچەيدىغان قورال، تارازا(    )ئۆلچىدى(    /

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن: « ( »2

 (  )قايچا    )قايچىلىدى( /
 )ئۈستىگە ئۆرلەيدىغان قورال، لىفىم( )ئۆرلىدى(            /

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن: « ( »3

 )سۈپۈرگە(    )سۈپۈردى(  /
 )قوشۇ (    يام  يېدى()/
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 )توقما ، باز ان(    )ئۇردى، قاقتى(   /
 )سىز ۇس(    )سىزدى( /
 )سىقى  چىقىرى  ماشىەىسى(   )سىقى  چىقاردى(       /
 )چۆمۈس(   ى(  )تاما  ئۇست  /

 )ساپلى ، قازان( )قورىدى(   /
 )ئۆچۈرگۈس(   )ئۆچۈردى(   /

 )دەزمال( )دەزماللىدى(      /
 )ئۇچلىغۇس(    )ئۇچلىدى(   /
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا  ئېنىق ئىسىم ۋە ئېنىقسىز ئىسىم
( ۋە ئېەىقسااااااىز ئىساااااىم ئۇقتۇر ااااااان مەنىساااااىگە قااااااارا  ئېەىاااااا  ئىساااااىم )

 ( دە  ئىككى تۈرگە بۆلىەىدۇ. ئىسىم )
نەرساااااااااااىەى كۆرساااااااااااىتىدىغان  ئاااااااااااادەم يااااااااااااكىماااااااااااۇئەييەن  —ئېەىااااااااااا  ئىساااااااااااىم 

ئىسااىمدىت ئى،ااارەق. مەساااىلەن: 
 دېگەنگە ئوخشا . 
ماااۇئەييەن ئاااادەم يااااكى نەرساااىەى كۆرساااەتمەيدىغان،  —ئېەىقساااىز ئىساااىم 

پەقەق ئوماااااۇمى  مەنە ئۇقتۇرىااااادىغان ئىساااااىمدىت ئى،اااااارەق. مەساااااىلەن: 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ىسىمالر يەتتە تۈرگە ئايرىلىدۇ، ئۇمر: ئېەى  ئ
(مر: بااۇ ( كىشااىلىك ئالمااا  )1

 مر ا ئوخشاشالرنى كۆرسىتىدۇ. « ...»دىكى «»، «»دىكى «»
. مر ااااااااا ئوخشاشاااااااااالرنى ..( خاااااااااب ئىسااااااااىمالر: بااااااااۇ 2

 كۆرسىتىدۇ. 
 (: باۇ ( كۆرسىتى  ئالماشالىرى )3

 ... مر ا ئوخشاشالرنى كۆرسىتىدۇ. 
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نىسا،ى  (: بۇ ( نىس،ى  ئالماشالر )4
 مرنى كۆرسىتىدۇ. « ... »ۋە  «»ئالما  بولغان 

... مر ااا قوشااۇلغان ئىسااىمالر: بااۇ « »( ئالاادىغا 5
 ئوخشاشالرنى كۆرسىتىدۇ. 

( ئېەىااا  ئىساااىمغا ئىااازاپەق قىلىەغااااان ئىساااىمالر: باااۇ 6
 رسىتىدۇ. مر ا ئوخشاشالرنى كۆ

ئەمما، ئېەىقسىز ئىساىمغا ئىازاپەق قىلىەغاان ئىساىم يەنىاال ئېەىقساىز ئىساىم 
دېگەناااااااگە بولااااااۇ  ھېساااااااابلىەىدۇ. مەساااااااىلەن: 

 ئوخشا . 
( مەقسەتلىك ھالدا چاقىرىلغاان ئېەىقساىز ئىساىم: باۇ 7

 ئوخشاشالرنى كۆرسىتىدۇ.  مر ا
ئەممااااااا، ئېەىقسااااااىز ئىسااااااىم مەقسەتسااااااىز چاقىرىلسااااااا يەنىااااااال ئېەىقسااااااىز ئىسااااااىم 

)ئااى ئااادەم! مېەااى قۇتقااۇز( « »بولىاادۇ. مەسااىلەن: قارىغۇنىااڭ 
 دېگەن سۆزىگە ئوخشا . 

ئېەىااا  ئىساااىمەى چاقىر انااادا ئۇنىاااڭ ئەھااانالى ئۆزگەرمەيااادۇ. مەساااىلەن: 
 دېگەنگە ئوخشا . 

( ئىساااااىمالردۇر، ياااااۇقىرىقى تاااااۈرلەرگە تەۋە بولغاااااان ئىساااااىمالر ئېەىااااا  )
 ( ئىسىمالردۇر. ئۇمردىت باشقىسى ئېەىقسىز )
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 ىنچى دەرسسەككىز
 

 توغرىسىدا  ئىزاپەتلىك بىرىككەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
اپەتلىااااااك بىرىكسااااااە، ئاخىرىاااااادىكى تەناااااانىت چۈشااااااۈ  ( بىرلىااااااك ئىسااااااىم ئىز1

 كېتىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۇ ئالالھەىڭ كىتابى(← 
 )مەن ئۇنىنېرسىتېم ئوقۇ ۇچىسى(← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
پلااااااۈ  ئىسااااااىمالر ئىزاپەتلىااااااك ( ئىككىلىااااااك ئىسااااااىم ۋە سااااااا الم ئەرلىااااااك كۆ2

 چۈشۈ  كېتىدۇ. مەسىلەن: « »بىرىكسە، ئاخىرىدىكى 
 ←

 )ئىككى قىز قەيەردە(                   )ھامىدنىڭ ئىككى قىزى قەيەردە(     
 )مەن ئىككى قىزنى كۆردىم(  

 )مەن ھامىدنىڭ ئىككى قىزىەى كۆردىم(
    ←

 )ئوقۇتقۇچىالر كەلدى(                    )فىقجى ئوقۇتقۇچىسى كەلدى(         

 ئىككى ئوقۇتقۇچىسىەى ئىزدەۋاتىمەن( )مەن فىقجىەىڭ
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 توغرىسىدا سى «»: مۇتەكەللىمنىڭ مەزمۇن -2

سااااااااى ئااااااااااخىرى ئەلااااااااا  يااااااااااكى «»مااااااااۇتەكەللىم )بىرىەچاااااااااى شاااااااااەخى (نىڭ 
 بولغان ئىسىمغا ئۇمنسا، زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: « »سۇكۇنلۇ  

 )مېەىڭ ئىككى قېرىەدىشىم( 
 )ئىككى دوستۇم(   

 )مەن ئىككى پۇتۇمەى يۇدىم(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -3

-بااااۇمر تەلەپپااااۇز  ەھەتااااتە بىرلىااااك، مەنە  ەھەتااااتە ئىككىلىااااك ھېسابلىەىااااا
 پاۇز  ەھەتتىكاى خۇسۇساىيىتىەى ئېتى،ار ااادىغان ئىساىمالر بولاۇ ، ئۇنىاڭ تەلەپ

ئاااېلى  )يەناااى بىرلىاااك سااااندا دە  قاااارا  بىرلىاااك سااااندىكى ئىساااىمالر قاتارىااادا 
 ئىشلىتى ( كۆپرە  ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: 

 )ھەر ئىككىسى يېڭى(
 )ھەر ئىككىسى يېڭى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ڭ مەنە  ەھەتتىت )يەنى ئىككىلىك سااندا( ئىشىلىتىلىشاىمۇ بۇ ئىككىسىەى

دۇرۇب. لېكىت، بۇندا  ئىشلىتى  ئاز ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: 
 ... دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -4
نىااااااڭ ئىككىلىااااااك «»؛ «» —نىااااااڭ ئىككىلىكااااااى شااااااەكلى «»

نىاڭ «»؛ «» —نىڭ ئىككىلىاك شاەكلى «»؛ «» —شەكلى 
 بولۇ ، بۇمر با  كېلىشتىكى شەكىللەردۇر. « »ئىككىلىك شەكلى 

 چۈشۈم كېلىشتىكى شەكىللەر مۇندا : 
 ى كۆردىم()مەن بۇ ئىككى كىتابە  

 )مەن بۇ ئىككى قىز ئوقۇ ۇچىەى كۆردىم(
 )مەن ئاۋۇ ئىككى ئەر كىشىەى كۆردئم(

 مەن ئاۋۇ ئىككى ماشىەىەى كۆردىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ى  شەكلىمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشايدۇ. مەسىلەن: ئىگىلىك كېل
 )ئۇ ئاۋۇ ئىككى ئوقۇ ۇچىەىڭ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
« »دۇر، ئۇنىاااڭ ئەسلىساااى «»نىاااڭ باااۇيرۇ  شاااەكلى «/»

 اا «»ۋە زىر اا ماسالشاتۇرۇ  ئۈچاۈن ئىدى. بۇنىڭدىكى ھەمازە يە گىللىاك 
دىااااااات كېااااااايىت كەلساااااااە «»يااااااااكى « »ئالماشاااااااتۇرۇۋېتىلگەن. لاااااااېكىت، باااااااۇ ساااااااۆز 

« »، «»ئالماشااااااااااتۇرۇۋېتىلگەن ھەماااااااااازە ئەساااااااااالىگە قايتىاااااااااا  كېلىاااااااااادۇ، 
دېگەنااگە ئوخشاااا . چاااۈنكى، باااۇ خىاال ھاااالەتتە بۇيرۇقەىاااڭ ھەمزىساااى )ئۇمنماااا 
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ۋە « »شااااااااااااااااۈ  كېتىاااااااااااااااادۇ. شااااااااااااااااۇ ا،  ھەماااااااااااااااازە(، يەنااااااااااااااااى بىرىەچااااااااااااااااى ھەماااااااااااااااازە چۈ
 ااا ئالماشااتۇرۇۋېتىلگەن ھەماازە بولااۇ ، بااۇ يەردە «»مردىكااى ھەماازە «»

 ئەسلىگە قايتى  كەلگەن. مەسىلەن: 

 )سەن ياتاققا تېز بېرى  ئىككىيلەنەى ئېلى  كەلگىت(

ئالالل ھەقىقەتەن قۇياشەى »ئى،راھىم )نەمرۇدنىڭ ھاماقەتلىكىەى كۆرئ (: 
شەرقتىت چىقىراميدۇ، )خۇدالى  دەۋاسى قىلىدىغان بولساڭ( سەن ئۇنى 

 دېدى«  ەربتىت چىقىرى  باققىت
 گەنگە ئوخشا . دې
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 ىنچى دەرستوققۇز
 

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە ۋە پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -1

 ئىسىم بىلەن باشالنغان  ۈملە بولۇ ، ئۇ ئادەتتە:  —ئىسىملى   ۈملە 
 ( ئاشكارا ئىسىم بىلەن باشلىەىدۇ. مەسىلەن: 1

 )ئالالل ئەپۇ قىلغۇچىدۇر(  
 )مەن تىرىشچان( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ( ياسالما مەسدەر بىلەن باشلىەىدۇ. مەسىلەن: 2

 (روزا تۇتۇ  سىلەر ئۈچۈن )ئېغىز ئوچۇ  يۈرئشتىت ۋە فىدىيە بېرىشتىت( ياخشىدۇر)
 دۇر(. «»نىڭ تەقدىرى «»دېگەنگە ئوخشا  )بۇنىڭدا 

 ( پېئىلغا ئوخشا  قوشۇمچىالر بىلەن باشلىەىدۇ. مەسىلەن: 3
 )ئالالل ئەپۇ قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېجرى،اندۇر(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ۋە ئۇنىاااااااڭ قېرىەداشاااااااالىرىەى  «»پېئىلغاااااااا ئوخشااااااااا  قوشاااااااۇمچىالر بولسااااااااا 

  كۆرسىتىدۇ.
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 پېئىل بىلەن باشالنغان  ۈملە بولۇ ، ئۇ ئادەتتە:  —پېئىللى   ۈملە 
 ( تولۇ  پېئىل بىلەن باشلىەىدۇ. مەسىلەن: 1

 )قۇيا  چىقتى( 
 )ئاي ئولتۇردى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ( تولۇقسىز پېئىل بىلەن باشلىەىدۇ. مەسىلەن: 2

 )ھاۋا سو ۇ  بولدى( 
 )تىرىشچان كىشى ئۈمىدسىزلەنمەيدۇ( 

 توغرىسىدا  باشالش پېئىللىرى مەزمۇن:  -2
مر اا ئوخشاا  پېائىلالر باشاال  پېئىللىارى « ... »، «»، «»

ئۇنىاڭ خەۋىارى تەركى،ىادە  نىاڭ ئەمىلىەاى قىلىادۇ. لاېكىت،«»بولۇ ، بۇمر 
 كەلگۈسى زامان پېئىلى بولغان پېئىللى   ۈملە بولۇشى شەرق. مەسىلەن: 

 )ئۇمر ئۆز ئورۇنلىرىدىت قوز ىلى  ئويۇن ئويەاشقا باشلىدى(

 )ئۇمرنىڭ بەزىسى دوسكىغا خەق يېزىشقا باشلىدى(
بالىالر ئويەاشقا باشلىدى

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  خەۋەر-ئىگە
پىكىرنىاااااااااااڭ كىااااااااااام يااااااااااااكى ناااااااااااېمە تو رىساااااااااااىدا - ۈملىااااااااااادىكى ئاااااااااااوي —ئىاااااااااااگە 

 ملە بۆلىكىدۇر. ئىكەنلىكىەى ئۇقتۇرىدىغان  ۈ
پىكىاااار -ئۇنىااااڭ بىاااالەن  ۈملىاااادە ئىپااااادىلەنمەكچى بولغااااان ئااااوي —خەۋەر 

 تولۇقلىەىدىغان  ۈملە بۆلىكىدۇر. مەسىلەن: 
 )ئاي چىرايلى (  

-دېگەناااگە ئوخشاااا . يەناااى، باااۇ  ۈملىااادە ئىپاااادىلەنمەكچى بولغاااان ئاااوي
دېااگەن ئىسااىم ئىااگە بولااۇ  « »پىكىاار ئاااي تو رىسااىدىدۇر. شااۇ ا، بۇنىڭاادا 

پىكىااااار چىرايلىااااا  دېاااااگەن ساااااۆز -ھېساااااابلىەىدۇ. شاااااۇنداقال، باااااۇ  ۈملىااااادىكى ئاااااوي
دېااگەن سااۈپەق « »بىاالەن ئاناادىت تولااۇ  ئىپادىلەناادى. شااۇ ا، بۇنىڭاادا 

 خەۋەر بولۇ  ھېسابلىەىدۇ. 
 ئادەتتە ئىگە بىلەن خەۋەرنىڭ ئاخىرى پىشلىك ئوقۇلىدۇ. 

 ئىت قائىدىلەر  ئىگىگە ئا
 ( ئاشكارا ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 1( ئىگە ئىككى خىل بولىدۇ: )1

 )ئالالل بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز(
 )بۇ يەردە ئولتۇرۇ  چەكلىەىدۇ(
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 ( ياسالما مەسدەر بولىدۇ. مەسىلەن: 2)
 )ئەپۇ قىلىشىڭالر تەقنالىققا يېقىەدۇر(      

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ( بولىدۇ. مەسىلەن: ( ئەسلى قائىدە بويىچە ئىگە ئېەى  ئىسىم )2

 )مۇھەممەد ئەلەيجىسسامم ئالالھەىڭ ئەلچىسى(       
 )بۇ مەسجىد(

 )قۇرئان ئالالھەىڭ كىتابى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

ئەممااااااااا، بەزى ۋاقىااااااااتالردا تۆۋەناااااااادىكى شااااااااەرتلەر بااااااااويىچە ئېەىقسااااااااىز ئىسااااااااىم 
 (مۇ ئىگە بولىدۇ: )

( بولاۇ  )تولۇقساىز  اۈملە رەۋىا  ( خەۋەر تولۇقسىز  ۈملە )1)
ى قوشاااۇمچىالر كىااارگەن ئىساااىمەى كۆرساااىتىدۇ( ۋە بىااالەن ئااااخىرىەى زىااار قىلغاااۇچ

خەۋەر ئىگىاااادىت بااااۇرۇن كااااېلى  شااااەرتى بىاااالەن ئىااااگە ئېەىقسااااىز ئىسااااىم بولىاااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )بىزنىڭ ماشىەىمىز بار(
« »رەۋىااا  ئىلگىااارى كەلاااگەن خەۋەردۇر، دېاااگەن « »بۇنىڭااادا 

 كېيىت كەلگەن ئىگىدۇر. دېگەن ئېەىقسىز ئىسىم 
 )مېەىڭ قېرىەدىشىم بار(

دېااااااگەن ئالااااادى قوشااااااۇمچىلى  ساااااۆز بىرىكمىسااااااى ئىلگىاااااارى « »بۇنىڭااااادا 
 دېگەن ئېەىقسىز ئىسىم كېيىت كەلگەن ئىگىدۇر. « »كەلگەن خەۋەردۇر،  

( ئىگىەىڭ سورا  ئالمىشى بولۇ  شەرتى بىلەن ئىگە ئېەىقسىز ئىسىم 2)
 ىدۇ )سورا  ئالماشلىرى ئېەىقسىز ئىسىمدۇر(. مەسىلەن: بول
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 )سا ا نېمە بولدى( 
 )كىم ئا رى  قالدى( 
 )سىەىپتا قانچە ئوقۇ ۇچى بار( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
  ( ئەسلى قائىدە بويىچە ئىگە خەۋەردىت بۇرۇن كېلىدۇ. مەسىلەن:3

 )سەن ئوقۇتقۇچى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ئەمما، بۇنىڭ ئەكسىدە كېلىشىمۇ تو را. مەسىلەن: 
 )سەن ئوقۇتقۇچىمۇ( 
 )سەن تۇردۇ مۇ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئەگەر ئىاااگە ساااورا  ئالمىشاااى بولساااا، ئۇنىاااڭ خەۋەردىااات ئىلگىااارى كېلىشاااى 

 زۆرئر. مەسىلەن: 
  

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئەگەر خەۋەر سااااورا  ئالمىشااااى بولسااااا، ئۇنىااااڭ ئىگىاااادىت ئىلگىاااارى كېلىشااااى 

 زۆرئر بولىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئىسمىڭىز نېمە( 
 دا ()ئەھنالىڭىز قان 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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( ئىگىەىاااااڭ كىااااام يااااااكى ناااااېمە ئىكەنلىكاااااى ئېەىااااا  بولساااااا،  ۈملىااااادە ئۇنىاااااڭ 4
 تاشلىەى  كېتىشىمۇ دۇرۇب بولىدۇ. مەسىلەن: 

ئىسمىڭ نېمە؟ —
 ھامىد.(

دۇر، لاااااااااېكىت «»دېگەناااااااااگە ئوخشاااااااااا . يەناااااااااى، ئەسلىساااااااااى 
« »غۇچىغاااا يەنىاااال چۈشىەىشااالىك بولىااادىغان بولغاچقاااا، ئۇنىڭااادىكى ئا لى

 دېگەن ئىگە قىسقارتىنېتىلگەن. 
 خەۋەرگە ئائىت قائىدىلەر  

 ( بىرلىك ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 1( خەۋەر ئۈس خىل بولىدۇ: )1
 )مۇئمىت مۇئمىەەىڭ ئەيەىكى(

 )ئۇمر ئەرلەردۇر( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 (  ۈملە بولىدۇ. مەسىلەن: 2)
 )مۇدىر، ئۇنىڭ ئىسمى نېمە(

 دېگەن ئىسىملى   ۈملىدۇر. « »بۇنىڭدا خەۋەر 
 )ئالالل سىلەرنى ياراتتى(

 پېئىللى   ۈملىدۇر. دېگەن « »بۇنىڭدا خەۋەر 
-( تولۇقسىز  ۈملە )يەنى رەۋى  ۋە ئالدى قوشۇمچىلى  ساۆز بىرىكمىاا3)

 اسى( بولىدۇ. مەسىلەن: 
 ) ەنەەق ئانىالرنىڭ قەدىمى ئاستىدا(    

 خاستۇر(سانا ئالالھقا - ىمى  ھەمدۇ
 دېگەنگە ئوخشا ، دېمە  بۇمردا خەۋەر تولۇقسىز  ۈملە بولدى. 
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خەۋەرنىااااااااااااڭ ئاااااااااااااخىرى پىشاااااااااااالىك ئوقۇلىاااااااااااادۇ. لااااااااااااېكىت، -( ئەساااااااااااالىدە ئىااااااااااااگە2
 ۈملىەىااااااڭ خەۋىاااااارى  ااااااۈملە ياااااااكى تولۇقسااااااىز  ااااااۈملە بولسااااااا، ئاااااااخىرى ئاشااااااكارا 

 پىشلىك ئوقۇلمايدۇ. لېكىت، ئورۇن  ەھەتتىت پىشلىك ئوقۇلىدۇ. 
 ىگىگە مۇندا  بىر قانچە  ەھەتتىت ماسلىشى  كېلىدۇ: ( خەۋەر ئ3
( ساااااان )يەناااااى بىرلىاااااك، ئىككىلىااااااك ۋە كۆپلاااااۈ (  ەھەتاااااتە ماسلىشااااااىدۇ. 1)

 مەسىلەن: 
 )ئوقۇتقۇچى تۇردى( 
 )ئوقۇ ۇچىالر ئولتۇردى( 

 )سىەىپەىڭ ئىككى ئىشىكى تاقاقلى  ۋە ئۇنىڭ ئىككى دەرىزىسى ئوچۇ (
 دېگەنگە ئوخشا . 

 (  ىە  )يەنى ئەرلىك ۋە ئاياللى (  ەھەتتە ماسلىشىدۇ. مەسىلەن: 2)
 )ھامىد ئىەژېەېر(

 )ئامىەە ئىەژېەېر( 
 وخشا . دېگەنگە ئ
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 نچى دەرسئون بىرى
 

 توغرىسىدا  (ئورۇن تولدۇرغۇچى )-ۋاقىتمەزمۇن:  -1
ھەرىكەتەىاااڭ ياااۈز بەرگەن ۋاقتااااى -ئىاااا  —ئاااورۇن تولااادۇر ۇچى -ۋاقىااام

ياااااااااااااكى ئااااااااااااورنىەى بايااااااااااااان قىلىاااااااااااا  ئۈچااااااااااااۈن سااااااااااااۆزلىەىدىغان زەبەر ئوقۇلغااااااااااااۇچى 
دەپمااااااااااااۇ ئاتىلىاااااااااااادۇ.  ئااااااااااااورۇن رەۋىشااااااااااااى-ئىسااااااااااااىمدىت ئى،ااااااااااااارەق. ئااااااااااااۇ يەنە ۋاقىاااااااااااام

 مەسىلەن: 
 ۋاقىم رەۋىشى       )مەن كېچىدە چىقتىم( 
 (     ئورۇن رەۋىشى)مەن دەرەخ ئاستىدا ئۇخلىدىم 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 بىر قىسىم رەۋىشلەر مەبنى بولۇپ، ئۇالر  

چىقتىڭ( )قاچان←( 1
ساااۇكۇنغا مەبەاااى بولغاااان ۋاقىااام رەۋىشاااى بولاااۇ ، باااۇ  ۈملىااادە باااۇ ئااااخىرى 

 . ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان
)قەيەرگە بارىسەن(←2

بااااۇ ئاااااخىرى زەبەرگە مەبەااااى بولغااااان ئااااورۇن رەۋىشااااى بولااااۇ ، بااااۇ  ۈملىاااادە 
 ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 

)مەن تۈنۈگۈن ھەرگىز يوقا  كەتمىدىم(←( 3
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ئاااااااخىرى زىر ااااااا مەبەااااااى بولغااااااان ۋاقىاااااام رەۋىشااااااى بولااااااۇ ، بااااااۇ  ۈملىاااااادە بااااااۇ
 ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 

)باااااۇ مېااااانىەى پەقەق تېتىاااااا  ←4
 ىدىم(باقم

بااااااۇ ئاااااااخىرى پىشااااااقا مەبەااااااى بولغااااااان ۋاقىاااااام رەۋىشااااااى بولااااااۇ ، بااااااۇ  ۈملىاااااادە 
 ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 

)بۇ يەردە ئولتۇر( ←( 5
باااۇ ئااااخىرى ساااۇكۇنغا مەبەاااى بولغاااان ئاااورۇن رەۋىشاااى بولاااۇ ، باااۇ  ۈملىااادە 

 ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 
)ھازىر كەلدىڭمۇ(←( 6

بااااۇ ئاااااخىرى زەبەرگە مەبەااااى بولغااااان ۋاقىاااام رەۋىشااااى بولااااۇ ، بااااۇ  ۈملىاااادە 
 ئورۇن  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 

 )سەن خالىغان ئورۇندا ئولتۇر(. ←( 7
رەۋىشاااااااااااى بولاااااااااااۇ ، ئاااااااااااورۇن باااااااااااۇ ئااااااااااااخىرى پىشاااااااااااقا مەبەاااااااااااى بولغاااااااااااان ئاااااااااااورۇن 

  ەھەتتىت زەبەرلىك ئوقۇلغان. 
 بىر قىسىم ئىسىمالر رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇالر  

( زامااان ياااكى ماكانەىااڭ ھەممىسااىەى ياااكى ئااۇ ئىككىسااىەىڭ بىاار قىساامىەى 1
ئۇقتۇرىاادىغان رەۋىشااكە ئىاازاپەق قىلىەغااان ئىسااىم رەۋىشااكە ۋەكىللىااك قىلىاادۇ. 

 مەسىلەن: 
 )بىز پۈتۈن بىر كۈن يول ما دۇ (

 مىەۇق كۈتتۈم( 15)مەن سېەى  
دېاااااگەن ئىساااااىمالر « »ۋە « »دېگەناااااگە ئوخشاااااا . يەناااااى، باااااۇمردا 

 رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلغان. 
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 ( رەۋىشەىڭ سۈپىتى رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 2
 )مەن ئۇزا  ئولتۇردۇم( 

 «»دېگەناگە ئوخشااا . يەناى، بااۇ  ۈملىەىااڭ ئەسلىساى 
دېاااگەن « »دېاااگەن رەۋىااا  تاشااالىەى  كېتىااا ، « »بولاااۇ ، ئۇنىڭااادا 

 رەۋىشەىڭ سۈپىتى ئۇنىڭغا ۋەكىللىك قىلغان. 
 ە ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: ( كۆرسىتى  ئالمىشى رەۋىشك3)

 )مەن مۇشۇ ھەپتە ئىچىدە كەلدىم  
 رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلدى. « »دېگەنگە ئوخشا . يەنى، بۇنىڭدا 

 ( سان رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 4)
 تا تۆق كۈن تۇردىم()مەن با داد

 كىلومېتىر يول ما دۇ ( 100)بىز 
دېاااااگەن ساااااانالر « »ۋە « »دېگەناااااگە ئوخشاااااا . يەناااااى، بۇنىڭااااادا 

 رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلغان. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
)ئەگەر « »تېكىسااتتە 

مەن ساااااااااااااااااېەىڭ شاااااااااااااااااەھرىمگە كەلگەنلىكىڭەاااااااااااااااااى بىلاااااااااااااااااگەن بولساااااااااااااااااام، ئەلااااااااااااااااانەتتە 
ئايرودرومغاااااااااا چىقىاااااااااا  ساااااااااېەى كۈتااااااااااۈۋامتتىم( دېاااااااااگەن بىاااااااااار  اااااااااۈملە ئۇچراياااااااااادۇ. 

ن شااەرق ۋە  اۋابەىااڭ مەۋ ااۇق بولۇشااىەى چەكلەياادىغا —« »ئۇنىڭاادىكى 
 ( دە  ئاتىلىدۇ. قوشۇمچە )

( شااااەرتەى 2( شااااەرق مەنىسااااىەى ئۇقتۇرىاااادۇ؛ 1ئااااۇ ئااااۈس ئىشااااەى ئۇقتۇرىاااادۇ: 
( شااااااااااەرق ۋە  اۋابەىااااااااااڭ ۋۇ ۇدقااااااااااا چىقىشااااااااااىەى 3ئااااااااااۆتكەن زامانغااااااااااا چەكلەياااااااااادۇ؛ 
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 چەكلەيدۇ. مەسىلەن: 
 

 ئەلنەتتە نەتىجە قازىەاتتىڭ( )ئەگەر تىرىشقان بولساڭ،
سااااەن تىرىشاااامىدىڭ، شااااۇ ا نەتىجىااااگە »بااااۇ بولسااااا 
 دېگەنلىك بولىدۇ. ئېرىشەلمىدىڭ

« »قوشااااۇلىدۇ، بولۇشسااااىز  اۋابىغااااا « »نىااااڭ بولۇشاااالۇ   اۋابىغااااا «»
كاېلى  بە  ئااز  قوشۇلمايدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە كېلىشاىمۇ تاو را، لاېكىت بۇنادا 

 ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: 

 )ئەگەر سەن ئۇنىڭ ھېكايىسىەى ئا لىغان بولساڭ، ئەلنەتتە يىغاليتتىڭ(

 كى  قالمايتتىم()ئەگەر بۈگۈن ئىمتىجان بارلىقىەى بىلگەن بولسام، كېچى
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -3
ئەگەر تەلەپپااااااۇزدا ئىااااازاپەتتىت ئۈزئلااااااۈ ، مەنىاااااادە « »بىااااالەن « »

 ئۈزئلمىگەن بولسا، ئاخىرى پىشقا مەبەى بولىدۇ. مەسىلەن: 
 

 بۇرۇنقى ۋە كېيىەكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئالالھەىڭ ئىلكىدە()بۇنىڭدىت 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسئون ئىككى
 

 توغرىسىدا  «»بۇيرۇقنى ئىپادىلەيدىغان مەزمۇن:  -1
بااۇيرۇقەى « »دېااگەن ئى،ااارە ئۇچرايادۇ. بۇنىڭاادىكى  «»تېكىساتتە 

زاماااااان پېئىلىەىاااااڭ ئالااااادىغا دىااااات ئى،اااااارەق. ئاااااۇ كەلگۈساااااى «»ئىپادىلەيااااادىغان 
كىرىاااااااادۇ ھەماااااااادە ئۇنىااااااااڭ ئاااااااااخىرىەى سااااااااۇكۇنلۇ  ئوقۇتااااااااۇ  بااااااااۇيرۇ  مەنىسااااااااىەى 

 ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئوقۇسۇن(  )كىرسۇن(  
 )خەتەى ئەلى يازسۇن( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ىڭ ئااااااااااۈچىەچى شااااااااااەخى  ئاااااااااادەتتە ئااااااااااۇ كەلگۈساااااااااى زامااااااااااان پېئىاااااااااال شاااااااااەكلىە

) ائىااااب( ۋە بىرىەچااااى شااااەخى  )مااااۇتەكەللىم( سااااىغىلىرىەىڭ ئالاااادىغا كىرىاااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )ھەربىر ئوقۇ ۇچى ئۆز ئورنىدا ئولتۇرسۇن(   
 )بىز بۇ يەردە ئولتۇرىمىز(               

 دېگەنگە ئوخشا . 
دە ئىككىەچاااااااااااى شاااااااااااەخى  )مۇخااااااااااااتەب( ساااااااااااىغىلىرىغىمۇ كىرىااااااااااادىغان بەزىااااااااااا

 ئەھنالالرمۇ ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: 
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 )سىلەر مەندىت ھەج پائالىيەتلىرىڭالرنى ئۆگىەىڭالر(
 دېگەنگە ئوخشا . 

، «»ئااااادەتتە زىرلىااااك ئوقۇلىاااادىغان بولااااۇ ،  (بااااۇ بااااۇيرۇ  ممااااى )
دىااااااااات ئى،اااااااااارەق باااااااااا ال  قوشاااااااااۇمچىلىرىدىت كېااااااااايىت كەلساااااااااە، «»ۋە « »

 سۇكۇنلۇ  ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

)يېڭى ئوقۇ ۇچىالر دوختۇرخانىغا بارسۇن، ئوكۇل ئۇرۇ  بولغاندىت كېيىت 
 ۇن(قايتى  كەلس

 مەن بىلەن ئەدنان بىرگە بارسۇن(

 (بىز ھازىر با چىدا ئولتۇرىمىز، ئاندىت كېيىت مەسجىدكە بارىمىز)

كەلگۈسى زامان پېئىلىنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا قوشۇمچىالر 

بىااااااااااار كەلگۈساااااااااااى زاماااااااااااان پېئىلىەىااااااااااااڭ ئااااااااااااخىرىەى  ەزملىاااااااااااك )سااااااااااااۇكۇنلۇ ( 
 ئوقۇتىدىغان قوشۇمچىالر تۆق بولۇ ، ئۇمر: 

)ئىەساان ئۈچاۈن ئىككاى ←( 1
 كۆز، بىر تىل، ئىككى كالپۇ  ياراتمىدۇقمۇ(؟

ئىمااان تېخااى ساااىلەرنىڭ ←( 2
قەل،ىڭالر ا كىرمىدى

) ەم ←(ساااااى ) «»نەھيىەىاااااڭ ( 3
 قىلما، ئالالل بىز بىلەن بىللە(. 
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←(ى )«»( بۇيرۇقەىااااڭ 4
 )ئىەسان ئۆز يېمەكلىكلىرىگە )ئى،رەق نەزىرى بىلەن( قارىسۇن(. 

تەلەپنىڭ جاۋابىدا كەلگەن كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  جەزملىك ئوقۇلىدىغانلىقى

دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ. ئۇنىڭااادىكى  «»تېكىساااتتە 
دېااااااگەن كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىلااااااى تەلەپەىااااااڭ  اۋابىاااااادا كەلگەنلىكاااااااى « »

 ئۈچۈن  ەزملىك )ئاخىرى سۇكۇنلۇ ( ئوقۇلغان. 
دېاااااااااامە ، ئەگەر كەلگۈساااااااااااى زاماااااااااااان پېئىلااااااااااى تەلەپەىاااااااااااڭ  اۋابىااااااااااادا كەلساااااااااااە 

  ەزملىك ئوقۇلىدۇ. 
كاااااالە  پېئىلىاااااادىت ئى،اااااااارەق. تەلەپەىااااااڭ تااااااۈرلىرى: بااااااۇيرۇ  پېئىاااااال ۋە چە

 مەسىلەن: 
   

 )ياخشى ئەمەل قىلغىت،  ەنەەتكە كىرىسەن(
 )ھورۇنلۇ  قىلما، نەتىجە قازىەىسەن(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 وغرىسىدا ئۇسلۇبى ت (بەت )د: نۇمەزمۇن -4

، «ئىا  ئاا رىتى »( ئەرەبچە سۆز بولۇ ، لاۇ ەق مەنىساى دبەق )نۇ
 دېگەنلىك بولىدۇ. « قايغۇرۇ »

بىرەر كىشىگە، ياكى بىرەر نەرساىگە ۋەيااكى ئاۆزىگە  —نۇدبەق ئۇسلۇبى 
 ئى  ئا رىتىشەى ئىپادىلەيدىغان سۆز بىرىكمىسىدىت ئى،ارەق. 
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رىتىلغاااااااااااااااااااااان ۋە ئىااااااااااااااااااااا  ئا « »ئاااااااااااااااااااااۇ چااااااااااااااااااااااقىرى  قوشۇمچىساااااااااااااااااااااى بولغاااااااااااااااااااااان 
(دىااااات تەركىاااااب تاپىااااادۇ ھەمااااادە چاقىرىلغاااااان ئىساااااىمەىڭ چااااااقىرىلغۇچى )

 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: « »ۋە « »ئاخىرىغا 
 )ۋاي ئىسم ئانام! ... (← 
 )ۋاي بېشىم! ... ( ← 

 وخشا . دېگەنگە ئ

 توغرىسىدا  « »مەزمۇن:  -5
« »دېاگەن ئى،اارە ئۇچرايادۇ. بااۇ پېئىلەاام بولاۇ ، « ، »تېكىساتتە 

)يەنى ئازابلىەى  كېتىناتىمەن( دېگەن كەلگۈساى زاماان پېئىلىەىاڭ مەنىساىەى 
 ئۇقتۇرىدۇ. 

  بولاۇ  زىر ا مەبەىدۇر. ئۇنىڭ پېئىل ئىگىسى يوشۇرۇن ئالماا — «»
 دېگەن بولىدۇ. « »تەقدىرى  ئى،ارىتى 
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 ىنچى دەرسئون ئۈچ
 

 توغرىسىدا  «» —ۋاقىت شەرت قوشۇمچىسى 
شاااااااااااەرق مەنىساااااااااااىەى ئۇقتۇرىاااااااااااادىغان ۋاقىااااااااااام رەۋىشاااااااااااى بولااااااااااااۇ ،  —« »

كاااۆپىەچە ئاااۆتكەن زاماااان پېئىلىەىاااڭ ئالااادىغا كىرىااادۇ ھەمااادە پېئىلەىاااڭ ئاااۆتكەن 
 ەى كەلگۈسى زامان مەنىسىگە ئۆزگەرتىدۇ. مەسىلەن: زامان مەنىسى

 )رامزان كەلگەندە  ەنەەتەىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ(
 شەرتەىڭ  اۋابى.  —« »شەرق،  —« »بۇنىڭدا 

ىڭدە ، ئاۇ چا ادا بەزىدە كەلگۈسى زاماان پېئىلىەىاڭ ئالادىغا كىرىادۇ. شاۇن
شااااااااەرتەىڭ  اااااااااۋابىمۇ كەلگۈسااااااااى زامااااااااان پېئىلااااااااى بولىاااااااادۇ. بىاااااااار شااااااااائىرنىڭ مۇنااااااااۇ 

 شېئىرىغا ئوخشا : 
 

 مەزمۇنى: 
 ئەگەر سەن نەپسىڭەى قىزىقتۇرساڭ،   
 دېگەن شۇنچە شېرىت.  قىزىقىدۇ نەپسى  
 ئەگەر ئاز نەرسىگە قانائەق قىلساڭ،   
 قانائەق تاپىدۇ ئاشۇ ئاس نەپسىڭ.   
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باااااااااۇ خىاااااااااال  ااااااااااۈملە شااااااااااەكلىدە شااااااااااەرتەىڭ  اۋابىەىااااااااااڭ ئالاااااااااادىغا تۆۋەناااااااااادىكى 
 قوشۇلىشى كېرە . ئۇمر: « »ئورۇنالردا 

قوشاااااۇلىدۇ. « »( شاااااەرتەىڭ  ااااااۋابى ئىساااااىملى   اااااۈملە بولساااااا، ئالااااادىغا 1
 ەن: مەسىل

)ئەگەر بەناادىلىرىم سااەندىت مەن  
 تو رىلى  سورىسا، )ئۇمر ا ئېيتقىەكى(، مەن ھەقىقەتەن ئۇمر ا يېقىەمەن(. 

 دېگەنگە ئوخشا . 
« »( شااااااااااااااەرتەىڭ  اااااااااااااااۋابى تەلە  پېئىلااااااااااااااى بولسااااااااااااااا، ئۇنىااااااااااااااڭ ئالاااااااااااااادىغا 2

ى باااااااااۇيرۇ  پېئىااااااااال ۋە نەھياااااااااى پېئىلەاااااااااى كۆرساااااااااىتىدۇ. قوشاااااااااۇلىدۇ. تەلە  پېئىلااااااااا
 مەسىلەن: 

 )بۇيرۇ  پېئىل(
 )ئەگەر ھامىدنى كۆرسەڭ، ئۇنىڭدىت سەپەرنىڭ ۋاقتىەى سورا(

 پېئىل()نەھيى 
 )ئەگەر ئۇخالۋاتقان كېسەلەى ئۇچراتساڭ، ئۇنى ئويغىتىنەتمە( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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  چى دەرسئون تۆتىن

ئىككى پېئىلنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  قوشۇمچىالر

بىز ئالدىەقى دەرسلەردە بىار پېئىلەاى  ەزملىاك ئوقۇتىادىغان قوشاۇمچىالر 
 ئۆگىەى  ئۆتكەن.  نىسى(«»ى، نەھيىەىڭ «»بۇيرۇقەىڭ )يەنى 

-ئەمااادى باااۇ دەرساااىمىزدە ئىككاااى پېئىلەاااى  ەزملىاااك ئوقۇتىااادىغان قوشۇماااا
 اچىالر بىلەن تونۇشىمىز. 

ئاااۇمر: 
ردىت ئى،اااارەق بولاااۇ ، باااۇ دەرساااتە ئۇمرنىاااڭ ماااۇھىملىرى تو رىساااىدا قاتاااارلىقال

 توختىلىمىز. 
ھەر  بولاااۇ ،  ۈملىااادە ئىككاااى پېئىلەاااى ساااۇكۇنلۇ  ئوقۇتىاااادۇ. ( 1

 مەسىلەن: 
 )ئەگەر سىلەر قايتسا الر بىزمۇ قايتىمىز( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ملىدە ئىككى پېئىلەى  ەزملىك ئوقۇتىادۇ ۋە ئىسىم بولۇ ،  ۈ( 2

ئىاااااگە بولاااااۇ  كېلىااااادۇ. باااااۇ ۋاقىتتاااااا پېئىااااال ۋە پائىلااااادىت تەركىاااااب تاپقاااااان شاااااەرق 
دېاااااااگەن ئىگىەىاااااااڭ خەۋىااااااارى بولاااااااۇ  باااااااا  كېلىشاااااااەىڭ ئورنىااااااادا « » اااااااۈملە 

ئىككاى پېئىلەاى  ەزملىاك « »كېلىدۇ؛ ياكى شەرق پېئىال ئۆتۈملاۈ  بولساا، 
 ەىڭ تولدۇر ۇچىسى بولىدۇ. مەسىلەن: ئوقۇتۇ ، شەرق پېئىل
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 )ئىگە( ﴾﴿
 )كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئى  قىلىدىكەن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىەى كۆرىدۇ(

»شاااەرق قوشۇمچىساااى ھەمااادە ئىاااگە،  —« »بۇنىڭااادا 
شاااەرتەىڭ  ااااۋابى بولاااۇ   —« »مااادە خەۋەر، شاااەرق پېئىلاااى ھە —« 

 كەلگەن. 
 )تولدۇر ۇچى(   

 )كىمەى كۆرسەم ئۇنىڭغا چىرايلى  سۆزلەيمەن(
 —« »شەرق قوشۇمچىساى ھەمادە تولادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭدا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »شەرق پېئىلى، 
ئىسااااىم بولااااۇ ،  ۈملىاااادە ئىككااااى پېئىلەااااى  ەزملىااااك ئوقۇتىاااادۇ. ( 3

 بىلەن ئوخشا . مەسىلەن:  «» ۈملىدىكى ۋەزىپىسى 
 )تولدۇر ۇچى(   ﴾﴿

 بىلى  تۇرىدۇ( )قانداقلىكى ياخشى ئەمەلەى قىلسا الر ئالالل ئۇنى
 —« »شااەرق قوشۇمچىساى ھەماادە تولاادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭادا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »شەرق پېئىلى، 
 ئىگە

 )سا ا نېمە زىيانلى  بولسا ئۇنىڭدىت يىرا  بول(
شااەرق  —« »ماادە ئىااگە، شااەرق قوشۇمچىسااى ھە —« »بۇنىڭاادا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »، ھەمدە خەۋەر پېئىلى
رەۋىاا  بولااۇ ،  ۈملىادە ئىككااى پېئىلەااى  ەزملىااك ئوقۇتىاادۇ ( 4

 ۋە شەرق پېئىلەىڭ ۋاقىم تولدۇر ۇچىسى بولىدۇ. مەسىلەن: 

 ىلساڭ مەنمۇ شۇ ۋاقىتتا سەپەر قىلىمەن()سەن قاچان سەپەر ق
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شااااااەرق قوشۇمچىسااااااى ھەماااااادە ۋاقىاااااام تولاااااادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭاااااادا 
 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »شەرق پېئىلى،  —« »

رەۋىاا  بولااۇ ،  ۈملىاادە ئىككااى پېئىلەااى  ەزملىااك ئوقۇتىاادۇ ( 5
 بولىدۇ. مەسىلەن:ۋە شەرق پېئىلەىڭ ئورۇن تولدۇر ۇچىسى 

 )سەن قەيەردە تۇرساڭ مەن شۇ يەردە تۇرىمەن(
شااااااەرق قوشۇمچىسااااااى ھەماااااادە ئااااااورۇن تولاااااادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭاااااادا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »شەرق پېئىلى،   —« »
« »ۋاقىتتاا  قوشااۇلۇ  كېلىادۇ. ئااۇ بااۇ« »باۇ رەۋىشااكە كاۆپىەچە زىيااادە 

 بولسا تەكىتەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: « »بولىدۇ. ئۇنىڭدىكى 
﴿﴾ 

 )سىلەر قەيەردە بولما الر ئۆلۈم ھامان سىلەرنى تاپىدۇ(
شاااااەرق قوشۇمچىساااااى ھەمااااادە ئاااااورۇن تولااااادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭااااادا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  —« »شەرق پېئىلى،   —« »
ئىساااااىم بولاااااۇ ،  ۈملىااااادە ئىككاااااى پېئىلەاااااى  ەزملىاااااك ئوقۇتىااااادۇ ( 6

ھەماااااااااادە تولااااااااااادۇر ۇچى بولاااااااااااۇ  كېلىااااااااااادۇ. ئىئراباااااااااااى ئاااااااااااۆزى ئىااااااااااازاپەق قىلىەغاااااااااااان 
 ئىسىمەىڭ ئىئرابىغا ئاساسەن بەلگىلىەىدۇ. مەسىلەن: 

 )بىز كۇتۇبخانىدا قايسى لۇ ەتەى تاپسا  ئۇنى سېتىنالىمىز(
»شاااەرق قوشۇمچىساااى ھەمااادە تولااادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭااادا 

 شەرتەىڭ  اۋابىدۇر.  –« »شەرق پېئىلى،  —« 
ىلەااى  ەزملىااك ئوقۇتىاادۇ. ئىسااىم بولااۇ ،  ۈملىاادە ئىككااى پېئ( 7

 بىلەن ئوخشا . مەسىلەن: «» ۈملىدىكى ۋەزىپىسى 
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 )قاندا  بولۇشىدىت قەتئىيەەزەر سەن ئېيتسا ال بىز تەستىقاليمىز(
 —« »شەرق قوشۇمچىسى ھەمادە تولادۇر ۇچى،  —« »بۇنىڭدا 

 تەىڭ  اۋابىدۇر.شەر –« »شەرق پېئىلى، 

 توغرىسىدا  : شەرت پېئىل ۋە ئۇنىڭ جاۋابىمەزمۇن -2
شاااەرق پېئىااال ۋە ئۇنىاااڭ  اۋابىااادا كەلاااگەن پېئىااال مۇنااادا  بىااار قاااانچە خىااال 

 بولىدۇ: 
 ( كەلگۈسى زامان پېئىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 1

 )سىلەر قايتسا الر بىزمۇ قايتىمىز( ﴾﴿
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ( ئۆتكەن زامان پېئىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 2
 )سىلەر قايتسا الر بىزمۇ قايتىمىز(

 دېگەنگە ئوخشا . 
( شااااااەرق ئااااااۆتكەن زامااااااان پېئىلااااااى، شااااااەرتەىڭ  اااااااۋابى كەلگۈسااااااى زامااااااان 3

 پېئىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 

)كىمكى )ئۆزىەىڭ ئەمىلى بىلەن( ئاخىرەتەىڭ ساۋابىەى كۆزلىسە، ئۇنىڭ 
 ساۋابىەى كۆپەيتى  بېرىمىز(

 دېگەنگە ئوخشا . 
( شااااااەرق كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىلااااااى، شااااااەرتەىڭ  اااااااۋابى ئااااااۆتكەن زامااااااان 4

 پېئىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 
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 )ھەدى ( «»
)كىمكااى قەدرى كېچىسااى ئىشااەن  بىاالەن ساااۋاب ئۈمىااد قىلىاا  ئۇخلىماااي 

 ئى،ادەق قىلسا، ئۇنىڭ گۇناھلىرى مە پىرەق قىلىەىدۇ(

نىڭ «»شەرتنىڭ جاۋابىنىڭ ئالدىغا مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  قوشۇلۇشى

ىااااااڭ ئالااااادىەقى دەرسااااااتە مۇناااااادا  ئىككااااااى خىاااااال ئەھنالاااااادا شااااااەرتەىڭ  اۋابىە
( شاااااااەرتەىڭ  ااااااااۋابى 1قوشاااااااۇلىدىغانلىقىەى ئۆگىەىااااااا  ئاااااااۆتكەن: « »ئالااااااادىغا 

 ( شەرتەىڭ  اۋابى تەلە  پېئىلى بولسا. 2ئىسىملى   ۈملە بولسا؛ 
 ئەمدى بۇ دەرستە مۇشۇ مەزمۇنەىڭ داۋامى ئۈستىدە توختىلىمىز: 

قوشاااۇلىدۇ. « »ئۇنىاااڭ ئالااادىغا ( شااەرتەىڭ  ااااۋابى تاااۈ  پېئىااال بولساااا، 3
 ن: مەسىلە
 )ھەدى (  «»

 )كىم بىزگە خائىەلى  قىلسا، ئۇ بىزدىت ئەمەب(
 دېگەنگە ئوخشا . 

قوشااااۇلىدۇ. « »ئۇنىااااڭ ئالاااادىغا قوشۇلسااااا، « »( شااااەرتەىڭ  اۋابىغااااا 4
 مەسىلەن: 

﴿﴾ 
لالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەم،ىرىگە بويسۇنسا، ناھايىتى چوڭ )كىمكى ئا

 مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

( « )»( شاااەرتەىڭ  اۋابىغاااا بولۇشساااىز قوشۇمچىساااى بولغاااان 5
 مەسىلەن:  قوشۇلىدۇ.« »ئۇنىڭ ئالدىغا قوشۇلسا، 
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 ارائىم قاندا  بولۇشىدىت قەتئىيەەزەر يالغان سۆزلىمەيمەن()ش
 دېگەنگە ئوخشا . 

« »قوشۇلساااااا، ئۇنىاااااڭ ئالااااادىغا « »( شاااااەرتەىڭ  اۋابىەىاااااڭ ئالااااادىغا 6
 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ھەدى (« »
 (  كىيىم كىيسە، ئاخىرەتتە ئۇنى ھەرگىز كىيەلمەيدۇ)كىمكى دۇنيادا يىپە
 دېگەنگە ئوخشا . 

قوشاااااۇلىدۇ. « »قوشۇلساااااا، ئۇنىاااااڭ ئالااااادىغا « »( شاااااەرتەىڭ  اۋابىغاااااا 7
 مەسىلەن: 

 )سەن سەپەر قىلساڭ مەنمۇ سەپەر قىلىمەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 

قوشاۇلىدۇ. « »ئۇنىاڭ ئالادىغا وشۇلساا، ق« »( شەرتەىڭ  اۋابىغا 8
  مەسىلەن:

 
)ئەگەر سىلەر )ئى مۇئمىەلەر! مۇشرىكالرنىڭ ھەرەمگە كىرىشتىت چەكلىەىشى 

 باي قىلىدۇ(بىلەن( پېقىرلىقتىت قورقسا الر، ئالالل سىلەرنى ئۆز پەزلى بىلەن 
 دېگەنگە ئوخشا . 

ئۇنىااااااڭ كەلتااااااۈرئلگەن بولسااااااا، « »( شااااااەرتەىڭ  اۋابىەىااااااڭ ئالاااااادىغا 9
 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن:« »ئالدىغا 
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ۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە بۇز ۇنچىلى  قىلمىغان )كىمكى ناھە  ئادەم ئ
 بىر ئادەمەى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتۈن ئىەسانالرنى ئۆلتۈرگەندە  بولىدۇ(

 دېگەنگە ئوخشا . 
قوشۇلسااااااا، شااااااەرتەىڭ  اااااااۋابى  ەزملىااااااك « »ئەگەر شااااااەرتەىڭ  اۋابىغااااااا 

ىت ئوقۇلمايدۇ. بۇ ۋاقىتتا  ۈملىەىڭ ئىئرابى تەقدىرى  بولۇ ، ئورۇن  ەھەتت
  ەزم ئوقۇلىدۇ. 

 توغرىسىدا  «»تۈرىدىكى پېئىلالرنىڭ ئاخىردىكى « »مەزمۇن:  -4
) ەزملىااك « »دېااگەن پېئىلالرنىاڭ ئاااخىردىكى ۋە 

ئوقۇلغااااان ۋاقىتتااااا( كااااۆ  ئىشاااالىتىلگەنلىكى ۋە تىلغااااا يە گىاااال بولۇشااااى ئۈچااااۈن 
. ئەممااااااااااااااااا، مەنە  ەھەتاااااااااااااااااتە ھېچقانااااااااااااااااادا  بەزى ۋاقىااااااااااااااااتالردا تاشااااااااااااااااالىەى  كېتىااااااااااااااااادۇ

بولماياااااااااادۇ. خااااااااااۇددى شااااااااااائىر مۇتەنەب،ىەىااااااااااڭ مۇنااااااااااۇ شااااااااااېئىرىدىكىگە  ئااااااااااۆزگىرى 
 ئوخشا : 

 

 مەزمۇنى: 
 قاندا  كىشى ئاچچى  ئېغىز كېسەل بولسا،   
 كىشىگە تاتلى  سۇمۇ ئاچچى  تېتۇر.  ئۇ  

 توغرىسىدا  «»خەبەرىييە بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -5
دېااگەن  ااۈملە ئۇچراياادۇ. بۇنىڭاادىكى « »تېكىسااتتە 

« »سااورا  ئالمىشااى بولماسااتىت، بەلكاى خەبەرىياايە بولااۇ  كەلااگەن « »



 

 
189 

  

 

دېاااگەن مەنىاااادە. شاااۇ ا، بااااۇ  ۈملىەىااااڭ « نۇر ااااۇن»، «كاااۆ » (دۇر.)
 «. سەن ما ا بۇندا  گەپەى كۆ  قېتىم ئېيتتىڭ»مەنىسى مۇندا : 

گە ئائىاام بىااار قىساااىم قائىاادىلەرنى باياااان قىلىااا  «»بىااز تۆۋەنااادە مۇشااۇ 
 ئۆتىمىز:  

ىاااااڭ (ن« )»( بىااااز ئىلگىااااارى ساااااورا  ئالمىشااااى بولغاااااان 1
پەرقلەندئرگۈچىساااااااااااىەىڭ زەبەرلىاااااااااااك ئوقۇلىااااااااااادىغانلىقىەى ئۆگىەىااااااااااا  ئاااااااااااۆتكەن. 

 مەسىلەن: 
 

 دېگەنگە ئوخشا . 
نىاااااااڭ ئالااااااادىغا ئااااااااخىرىەى زىااااااار قىلغاااااااۇچى «»ساااااااورا  ئالمىشاااااااى بولغاااااااان 

ىاااااااااااك ئوقۇلىشاااااااااااىمۇ ۋە قوشااااااااااۇمچە كىرساااااااااااە، ئۇنىاااااااااااڭ پەرقلەندئرگۈچىسااااااااااىەىڭ زىرل
 زەبەرلىك ئوقۇلىشىمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 

  /
 دېگەنگە ئوخشا . 

-گە كەلسااااااە ، ئۇنىااااااڭ پەرقااااااا«»ئەممااااااا، خەبەرىياااااايە بولااااااۇ  كەلااااااگەن 
 ىلەن: الەندئرگۈچىسى ھەردائىم زىرلىك ئوقۇلۇشى زۆرئر. مەس

 )ئاسماندا يۇلتۇز نېمىدېگەن كۆ  ھە(
 دېگەنگە ئوخشا . 

بىاااااااالەن زىرلىااااااااك ئوقۇلىاااااااادۇ. « »بەزىاااااااادە ئۇنىااااااااڭ پەرقلەندئرگۈچىسااااااااى 
 مەسىلەن: 

 ئايەق( -249)بەقەرە 
ئالالھەىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز  امائەق كۆ   امائەق ئۈستىدىت  ەلى،ە قىلىدۇ
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نىاااڭ پەرقلەندئرگۈچىساااى بىرلىاااك «»ساااورا  قوشۇمچىساااى بولغاااان 2
نىااااااڭ «»ھااااااالەتتە زىرلىااااااك ئوقۇلىاااااادۇ. ئەممااااااا، خەبەرىياااااايە بولااااااۇ  كەلااااااگەن 

رلىك بولسۇن ئىككىلى پەرقلەندئرگۈچىسى مەيلى كۆپلۈ  بولسۇن، مەيلى بى
خىاااااال ئەھنالاااااادا زىرلىااااااك ئوقۇلىاااااادۇ. شااااااۇنداقال، ئۇنىااااااڭ پەرقلەندئرگۈچىسااااااىەىڭ 

 بىرلىك ھالەتتە كېلىشى كۆ  ئۇچرايدۇ ھەم شۇ ئەۋزەلدۇر. مەسىلەن: 
/

 )مەن نۇر ۇنلىغان كىتابالرنى ئوقۇدۇم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6
دېااااگەن  اااااۈملە « »تېكىسااااتتە 

 مەنىسىدە كەلگەن. « »بولسا « »ئۇچرايدۇ. بۇنىڭدىكى 
دېااااااااگەن  ااااااااۈملە ئۇچراياااااااادۇ. « »شااااااااۇنىڭدە ، 

(نىااااااااڭ بولسااااااااا سااااااااەۋەب كۆرسااااااااىتى  ممااااااااى )« »بۇنىڭاااااااادىكى 
دېگەنلىاااااك « »مەنىساااااىدە كەلاااااگەن. شاااااۇ ا، باااااۇ  اااااۈملە 

 «. مەن دىققىتىڭەى چېچىنەتمەسلىك ئۈچۈن كىردىم»بولىدۇ. مەنىسى: 
دىاااااات كېاااااايىت كەلااااااگەن كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىلااااااى بولسااااااا، ۋا ىااااااب «»

 نىڭ سەۋەبى بىلەن زەبەرلىك ھالەتتە ئوقۇلىدۇ. «»ن ھالەتتە يوشۇرۇ

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7
« »دېااااگەن ئى،ااااارەق ئۇچراياااادۇ. بۇنىڭاااادىكى « »تېكىسااااتتە 

)ئاااااال، تاااااۇق( دېاااااگەن باااااۇيرۇ  پېئىلەىاااااڭ مەنىساااااىەى ئۇقتااااااۇرۇ  « »بولساااااا 
 مەسىلەن:  كەلگەن پېئىلەامدىت ئى،ارەق.
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 )ئى ئەلى! كىتابەى ئال( 
 )ئى قېرىەداشالر! كىتابەى ئېلىڭالر( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  تۆت ھەرپلىك ئىسىمالرنى كىچىكلىتىشمەزمۇن:  -8
« »ىساااااااىمالر ... مر اااااااا ئوخشاااااااا  تاااااااۆق ھەرپلىااااااااك ئ ، 

 ئۆلچىمىدە كىچىكلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )كىتابچە، رىسالە(← 
 )ئو ۇلچا ، كىچىك بام( ← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 بەشىنچى دەرسئون 
 

 توغرىسىدا  پېئىل

ۆق ھەرپلىااك ( ۋە ئەساالى تاائەساالى ئااۈس ھەرپلىااك پېئىاال ) —پېئىاال 
 ( دە  ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. پېئىل )

ئەساااااالى ئااااااۈس ھەرپااااااتىت تااااااۈزئلگەن پېئىلالرنااااااى  —ئااااااۈس ھەرپلىااااااك پېئىاااااال 
 دېگەنگە ئوخشا . كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: 

ئەساااالى تااااۆق ھەرپااااتىت تااااۈزئلگەن پېئىلالرنااااى  —تااااۆق ھەرپلىااااك پېئىاااال 
 دېگەنگە ئوخشا . كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: 

ئااايرىم -باۇ ئااۈس ھەرپلىااك ۋە تااۆق ھەرپلىااك پېئىلالرنىااڭ ھەربىاارى ئااايرىم
( ياساااااالما پېئىااااال ( ۋە مەزىااااد )تااااۈ  پېئىااااالھالاااادا ماااااۇ ەررەد )

 دە  ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. 
لغاااان، ئۇنىڭغااااا باااارلى  ھەرپلىاااارى ئەسااالى  ھەر  بو —ماااۇ ەررەد پېئىااال 

 باشاااقا ھەر  قوشاااۇلمىغان تاااۈ  پېئىلااادىت ئى،اااارەق. مەساااىلەن:
 دېگەنگە ئوخشا . 

زىياادە پېئىلەىاڭ ئەسالى ھەرپلىارىگە بىار يااكى بىار قاانچە  —مەزىاد پېئىال 
ئى،ااارەق. مەساااىلەن: ھەر  قوشااۇلغان ياساااالما پېئىلااادىت 

 دېگەنگە ئوخشا .  
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 ( پېئىلەىڭ ئالتە بابى بولۇ ، ئۇمر: ئۈس ھەرپلىك مۇ ەررەد )
/مەسىلەن: /( 1
/ مەسىلەن:/( 2
/ مەسىلەن:/3
/ مەسىلەن:/4
/ مەسىلەن:/5
/ مەسىلەن:/6

دېاااااااااامە ، ھەرقاناااااااااادا  ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مااااااااااۇ ەررەد پېاااااااااائىلالر مۇشااااااااااۇ ئااااااااااالتە 
 ئۆلچەمەىڭ بىرىگە چۈشمەي قالمايدۇ. 

مااااادى بىاااااز باااااۇ دەرساااااىمىزدىت باشاااااال  ئاااااۈس ھەرپلىاااااك مەزىاااااد پېئىللىااااارى ئە
 (نىڭ بابلىرى بىلەن تونۇشىمىز. )

نىااااااااااڭ «»باااااااااابى بولااااااااااۇ ، ئۇنىڭاااااااااادا « /»ئۇنىاااااااااڭ بىاااااااااار بااااااااااابى 
 تەكرارلىەىشى بىلەن ئەسلى ئۈس ھەرپكە بىر ھەر  زىيادە قىلىەغان. 

ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. پەقەق مۇشۇ بابەىڭ « »بۇ بابەىڭ مەسدىرى 
)ھەماااااااازە( بولغاااااااان پېاااااااائىلالردىت « »نااااااااقى  پېئىلااااااااى بىااااااالەن ئاااااااااخىرقى ھەرپاااااااى 

                                           ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »
 مەنىسى مەسدەر بۇيرۇق كەلگۈسى زامان ئۆتكەن زامان

 مە سامم بەر
 مە سۆي

 ما قارشى ئال
 مە تەبرىكلى

 ما ئاتى
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(دۇر، ساااىمائى  )ئىلالرنىاااڭ مەسااادىرى ئاااۈس ھەرپلىاااك ماااۇ ەررەد پې
 (دۇر. باشقىلىرىەىڭ قىياسى  )

 باشقا قائىدىلەر  
( تاااااۆق ھەرپلىاااااك پېئىلالرنىاااااڭ كېلىااااادىغان زاماااااان قوشۇمچىساااااى پىشااااالىك 1

ئۆلچىمىدە كەلگەن پېئىلالر بولۇ ، ئۇ ئوقۇلىدۇ )ئۇمر 
ئۆلچەماااااااادىكى پېئىلالرنىااااااااڭ كېلىاااااااادىغان زامااااااااان قوشااااااااۇمچىلىرى پىشاااااااالىك  خىاااااااال

 ئوقۇلىدۇ(.
ماااااااۇ ەررەد بىاااااااز ئىلگىرىكاااااااى دەرساااااااتە ئىساااااااىم پائىلەىاااااااڭ ئاااااااۈس ھەرپلىاااااااك ( 2

ئۆلچىمىااااااااادە ياساااااااااىلىدىغانلىقىەى ئۆگىەىااااااااا  ئااااااااااۆتكەن. « »پېااااااااائىلالردىت 
رنىااااڭ ئااااۈس ھەرپلىاااك مااااۇ ەررەد پېئىلال ۇئەمااادى شااااۇنى بىلىشاااىمىز كېرەككااااى، ئااا

 ىەىااڭ ئالدىاادىكىباشقىسااىدىت شااۇ پېئىلەىااڭ كەلگۈسااى زامااان پېئىلىەىااڭ ئاخىر
زىرلىااااااااك قىلىاااااااا ، كەلگۈسااااااااى زامااااااااان قوشۇمچىسااااااااىەىڭ ئورنىغااااااااا پىاااااااا  ھەرپەااااااااى 

بىاااااالەن  ۋە ئاخىرىغااااااا تەناااااانىت كىرگااااااۈزئ  )مىاااااام( كەلتااااااۈرئ « »ئوقۇلغااااااۇچى 
 ياسىلىدۇ. مەسىلەن: 

 ئوقۇتقۇچى()مۇئەللىم، ← 
 )ئەزان ئوقۇ ۇچى، مۇئەززىت(← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
بىاااااز ئىلگىرىكاااااى دەرساااااتە ئىساااااىم مەپئۇلەىاااااڭ ئاااااۈس ھەرپلىاااااك ماااااۇ ەررەد ( 3

ئۆلچىمىاااااااادە ياسااااااااىلىدىغانلىقىەى ئۆگىەىاااااااا  ئااااااااۆتكەن. « »پېاااااااائىلالردىت 
ك مااااۇ ەررەد پېئىلالرنىااااڭ ئەمااادى شااااۇنى بىلىشاااىمىز كېرەككااااى، ئاااۇ ئااااۈس ھەرپلىااا

باشقىسااىدىت شااۇ پېئىلەىااڭ كەلگۈسااى زامااان پېئىلىەىااڭ ئاخىرىەىااڭ ئالدىاادىكى 
ھەرپەاااااى زەبەرلىاااااك قىلىااااا ، كەلگۈساااااى زاماااااان قوشۇمچىساااااىەىڭ ئورنىغاااااا پىااااا  
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ۋە ئاخىرىغااااااا تەناااااانىت كىرگااااااۈزئ  بىاااااالەن  )مىاااااام( كەلتااااااۈرئ « »ئوقۇلغااااااۇچى 
 مەسىلەن: ياسىلىدۇ.

 )تىزىملىغۇچى، تىزىمالنغۇچى(←←
 ()ياز ۇچى، يېزىلغان ئەسەر←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
بىز ئىلگىرىكى دەرستە ئىسىم زامان ۋە ئىسىم ماكانەىڭ ئاۈس ھەرپلىاك ( 4

ىااااادە ياساااااىلىدىغانلىقىەى ئۆلچىم« »ۋە « »ماااااۇ ەررەد پېااااائىلالردىت 
ئۆگىەىااااااا  ئاااااااۆتكەن. ئەمااااااادى شاااااااۇنى بىلىشاااااااىمىز كېرەككاااااااى، ئاااااااۇ ئاااااااۈس ھەرپلىاااااااك 
ماااۇ ەررەد پېئىلالرنىاااڭ باشقىساااىدىت ئىساااىم مەپئۇلەىاااڭ ئۆلچىمىااادە ياساااىلىدۇ. 

 مەسىلەن: 
 (ناماز ئوقۇيدىغان ئورۇن)         ←/

 ىسىم زامان ۋە ئىسىم ماكان( )ئ                           
تاماكا چېكىدىغان ئورۇن←/ 

 )ئىسىم زامان ۋە ئىسىم ماكان(                            
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 دەرس ئون ئالتىنچى
 

 توغرىسىدا بابى  «»مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز. « »بابلىرىدىت بولغان 
« »)ھەمااااازە( زىياااااادە. مەسااااادىرى « »باااااۇ بابتاااااا پېئىلەىاااااڭ بېشاااااىدا بىااااار 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئەۋەتمە (/

 ۇسۇلمان بولما ( )م/ 
 دېگەنگە ئوخشا . 

( كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىاااااال شااااااەكلىدە تاشاااااالىەى ، بااااااۇ بابەىااااااڭ ھەمزىسااااااى )
 بۇيرۇ  پېئىل شەكلىدە قايتى  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 ئەسلىسى:           بۇيرۇ  پېئىل                                       
 )ئەۋەتكىت(/

 )ئىمان ئېيم(  ()/
 دېگەنگە ئوخشا . 

بولااۇ ، ئۇنىاااڭ « »)ھەماازە( ياااكى ساااۇكۇنلۇ  « »بااۇ بابەىااڭ پېئىللىرىااادا 
  ا ئالماشتۇرىلىدۇ. مەسىلەن: «»ئالدىدىكى ھەر  زىرلىك بولسا، ئۇمر 
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 )ئىمان ئېيتما (←← 
 )ۋەزىپە يۈكلىمە (←← 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2

قوشۇلسااااا، بااااۇ « »شااااەرق قوشۇمچىسااااى بولااااۇ ، ئۇنىااااڭ بېشااااىغا  —« »
 لەن: ھالەى ئۇقتۇرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا شەرتەىڭ  اۋابى چۈشۈ  قالىدۇ. مەسى« »

  
)گەرچە كاپىرمر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ئالالل ئۆز نۇرىەى مۇكەممەل 

 قىلىدۇ )يەنى ئۆزىەىڭ دىەىەى ئاشكارىاليدۇ((
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ى«»باشالش مەزمۇن:  -3

دېااااگەن  ااااۈملە ئۇچراياااادۇ. بۇنىااااڭ بېشااااىدىكى  «»تېكىسااااتتە 
ىااااااااااااااااااادىت ئى،اااااااااااااااااااارەق. ئاااااااااااااااااااۇ  ۈملىەىاااااااااااااااااااڭ مەزماااااااااااااااااااۇنىەى «مم»باشاااااااااااااااااااال   —« »

 كۈچلەندئرئ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ئەلنەتتە ئاخىرەتەىڭ ئە رى بۈيۈكتۇر(

 قاتتى ( )ئاخىرەتەىڭ ئازابى بە 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4

تۈرىااااااااادىكى پېااااااااائىلالردىت بولاااااااااۇ ، ئىسمىساااااااااىەىڭ « » —« »
 ئاخىرىەى پىشلىك، خەۋىرىەىڭ ئاخىرىەى زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 

 (ھامىد سەھەرگە يېقىت ئا رى  قالدى
 دېگەنگە ئوخشا . 

دېااااااگەن پېئىلەىااااااڭ مەنىسااااااىدە كېلىاااااادۇ. « »( بەزى ۋاقىتتااااااا ئااااااۇ )
 مەسىلەن: 

 
)ئالالل قەل،ىڭالرنى بىرلەشتۈردى، ئالالھەىڭ نېئمىتى بىلەن ئۆزئارا 

 قېرىەدا  بولدۇ الر(
 نگە ئوخشا . دېگە

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

تۈرىااادىكى « »يېقىەالشاااتۇرۇ  پېئىلااى، شاااۇنداقال بۇمااۇ  —« »
 پېئىلالردىت. 

ۋە كەلگۈسااااااااااى زامااااااااااان پېئىلىاااااااااادىت شەكىللىەىشااااااااااى « »ئۇنىااااااااااڭ خەۋىاااااااااارى 
 كېرە . مەسىلەن: 

 ي دە  قالدى()دەرب ئاخىرلىشا  
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 بۇ پېئىلەىڭ يەنە كەلگۈسى زامان شەكلىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئوقۇ ۇچىالرنىڭ ئۆز شەھەرلىرىگە قايتىشىغا ئاز قالدى(

 سىدا توغرى «»تولۇق مۇبھەملىكنى ئۇقتۇرىدىغان مەزمۇن:  -6

 —« »دېااگەن ئى،اااارە ئۇچراياادۇ. ئۇنىڭااادىكى « »تېكىسااتتە 
دېاااااگەن مەنىااااادە. ئاااااۇ ئۆزىەىاااااڭ « مەلاااااۇم بىااااار»تولاااااۇ  ماااااۇبجەملىكەى ئۇقتۇرىااااادۇ، 

 ئالدىدىكى ئىسىمەى سۈپەتلە  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 بىلەن رىياز ا سەپەر قىلدىم( )مەن مەلۇم بىر سەۋەب

 )مەن بۇ خەۋەرنى مەلۇم بىر بەتتە ئوقۇدۇم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7

« »دېاااگەن ئى،اااارە ئۇچرايااادۇ. ئۇنىڭااادىكى « »تېكىساااتتە 
( ئۆزىەىڭ دادىسىەىڭ ومۇمى  قائىدە مۇندا : ئەگەر ئۇ )دېگەن سۆزدىكى ئ

ئىسااااااااامىغا ئىااااااااازاپەق قىلىەساااااااااا ۋە ئالدىااااااااادىكى خااااااااااب ئىساااااااااىمغا ساااااااااۈپەق بولاااااااااۇ  
 ( تاشلىەى  كېتىدۇ. مەسىلەن: كەلسە، ئۇنىڭدىكى ھەمزە ) 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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يەنە بىاار شااەرتى چوقااۇم ئااۈس سااۆز بىاار قااۇردا كېلىشااى كېاارە . ئەگەر  بۇنىااڭ
ئۇنىاااااڭ بەزىساااااى بىااااار قاااااۇردا، يەنە بەزىساااااى يەنە بىااااار قاااااۇردا كەلساااااە، ئۇنىڭااااادىكى 

 ھەمزە يەنىال يېزىلىدۇ. مەسىلەن: 
  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ئىككى خاب ئىسىمەىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشمىسە، ھەمازە شۇنداقال ئۇ )

 تاشلىەى  كەتمەيدۇ. مەسىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 تىنچى دەرسيەتئون 
 

 توغرىسىدا  ۋە ئۆتۈمسىز پېئىلئۆتۈملۈك مەزمۇن:  -1
( پائىلااااادىت ئۆتاااااۈ  مەپئاااااۇل ) —( پېئىااااال ئۆتۈملاااااۈ  )

 تەلە  قىلىدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )ئى،راھىم ئەلەيجىسسامم كەئ،ىەى بىەا قىلدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

-ھەرىكەتەاااى ئورۇنااادىغۇچى بىااار پائىلغاااا ۋە ئىااا -ۈملاااۈ  پېئىااال ئىااا ئۆت
ھەرىكەتەىااااڭ ئااااوبيېكتى بولغااااان بىاااار مەپئااااۇل )يەنااااى تولاااادۇر ۇچى( ا موھتاااااج 

 بولىدۇ. 
دېااگەن ئالماشااەى « »بااۇ خىاال پېئىلەىااڭ بەلگىسااى مەپئۇلغااا قايتىاادىغان 

 قوبۇل قىلىشتىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )ئوقۇ ۇچى دەرسەى ئوقۇدى ۋە ئۇنى چۈشەندى(

 )مەن زىياندا  ھاشاراتەى كۆردىم ۋە ئۇنى ئۆلتۈردئم(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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پائىااااااااال بىلەناااااااااال توناااااااااۇ  مەنە ئوقتۇرىااااااااادىغان  —( پېئىااااااااال ئۆتۈمساااااااااىز )
 پېئىلدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

)يېڭى ئوقۇ ۇچىالر چىقتى( 
 )ئوقۇتقۇچى خۇشال بولدى( 

 دېگەنگە ئوخشا .
( اااا موھتااااج بولمايااادۇ. ئەمماااا، بەزىااادە ئۆتۈمسااىز پېئىااال مەپئاااۇل )

ئاااااااخىرىەى زىاااااار قىلغاااااااۇچى قوشااااااۇمچىەىڭ ۋاسىتىسااااااى بىااااااالەن ئۆتۈملااااااۈ  پېئىلغاااااااا 
دۇ. بۇناادا  پېئىلەىاااڭ تولدۇر ۇچىسااى ۋاسااىتىلى  تولااادۇر ۇچى )ئايلىەىاا

( دە  ئاتىلىاااااادۇ. ۋاساااااىتىلى  تولاااااادۇر ۇچىەىڭ ئاااااااخىرى گەرچە 
تەلەپپااۇز ۋە يېزىقتااا ئاااخىرىەى زىاار قىلغااۇچى قوشااۇمچىەىڭ سااەۋەبىدىت زىرلىااك 

ھەتااااااتىت ئوقۇلسااااااىمۇ، ئەممااااااا تولاااااادۇر ۇچى بولااااااۇ  سااااااۈپىتى بىاااااالەن ئااااااورۇن  ە
 زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئوقۇتقۇچى ھورۇن ئوقۇ ۇچىالر ا  ەزەپلەندى(
 (ھەدى «    )»

 (كىمكى سۈنەىتىمدىت يۈز ئۆرىسە، ئۇ مەندىت ئەمەب)
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئۆتۈمسىز پېئىلنىڭ ئۆتۈملۈك پېئىلغا ئايلىنىشىمەزمۇن:  -2

بابلىرىغا يۆتكەلسە، ئۆتۈملۈ  پېئىلغاا « »ۋە « »ئۆتۈمسىز پېئىل 
 ئايلىەىدۇ. مەسىلەن: 
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←
 (ئوقۇتقۇچى ھامىدنى سىەىپتىت چىقىرىنەتتى←د سىەىپتىت چىقتى(  )ھامى

 دېگەنگە ئوخشا . 
« »ۋە « »ئەگەر بىاااااااار تولدۇر ۇچىسااااااااى بااااااااار ئۆتۈملااااااااۈ  پېئىاااااااال 

( اااااااا ئۆتىااااااادۇ. بابلىرىغاااااااا يۆتكەلساااااااە، پېئىااااااال ئىككاااااااى تولااااااادۇر ۇچى )
 مەسىلەن: 

←      
ئوقۇ ۇچىالر ئوقۇتقۇچىغا قۇرئانەى ←)ئوقۇتقۇچى قۇرئان ئا لدى(

 ئا التتى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
نىڭاااادىكى دېااااگەن  ااااۈملە ئۇچراياااادۇ. ئۇ« »تېكىسااااتتە 

دىاات ياسااالغان. ئۇنىااڭ «»بابىاادىت بولااۇ ، « »دېااگەن پېئىاال « »
بولاااااااااااۇ ، ئۇنىڭااااااااااادىت يە گىللىاااااااااااك يۈزىساااااااااااىدىت پېئىلەىاااااااااااڭ « »ئەسلىساااااااااااى 

دە  كېلىاااادۇ، « »ى تاشاااالنغان. ئۇنىااااڭ كەلگۈساااى زاماااان شااااەكلى «»
 دە  كېلىدۇ. مەسىلەن: « »بۇيرۇ  شەكلى 

 )مەن ئۇنى مۇدىر ا كۆرسىتىشەى ئۈمىد قىلىمەن(
 )ئى ئەلى! بۇنى ما ا كۆرسەق!(

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  بابىغا يۆتكىلىشى« »پېئىلنىڭ مەزمۇن:  -4
لساااااااااە، ئاااااااااۇ كۆپلاااااااااۈ  ۋە مۇباااااااااالىغە بابىغاااااااااا يۆتكە« »ئەگەر بىااااااااار پېئىااااااااال 

 مەنىسىەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن دۇنيانىڭ شەر  ۋە  ەرب تەرەپلىرىدە كۆ  ئايالندىم(
 )بىز مۇشرىكالرنىڭ ئەۋمدلىرىەى ھەسسىلە  ئۆلتۈرىمىز(

 گەنگە ئوخشا . دې

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
« »دېاااااگەن ئى،اااااارە ئۇچراياااادۇ. بۇنىڭااااادىكى « »تېكىسااااتتە 

 (دىت ئى،ارەق. تەھزىر )
مۇخااااااااااااتەب )ئىككىەچااااااااااى شاااااااااااەخى (نى يامااااااااااان بىااااااااااار ئىشاااااااااااتىت —تەھزىاااااااااار 

 قويۇشتىت ئى،ارەق. مەسىلەن: ساقلىەىشەى سەمىگە سېلى  ئاگاھالندۇرۇ  
 )ئى ئەلى! ئىتتىت ساقالن(

 )ھەدى («   »
 )بىدئەتتىت ساقلىەىڭالر، چۈنكى ئۇ ئاز ۇنلۇقتۇر(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»كەلگەن زىيادە بولۇپ مەزمۇن:  -6
« )»ۋە شاااااۇ تاااااۈردىكى قوشاااااۇمچىالر ا زىياااااادە بولاااااۇ  كەلاااااگەن « »

( قوشۇلسا، ئۇ مەزكاۇر قوشاۇمچىالرنىڭ ئەمىلىەاى بىكاار قىلىادۇ. شاۇ ا، ئاۇ 
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( دەپماۇ ئاتىلىادۇ. بۇنادا  ۋاقىتتاا مەزكاۇر قوشاۇمچىالر « )»توسقۇچى 
 ۋە پېئىللى   ۈملىەىڭ ئالدىغا كىرىدۇ. مەسىلەن:  ئىسىملى  

 )زاكاق پەقەق پېقىرمر ا بېرىلىدۇ(    
 )ئەمەللەر پەقەق نىيەتكە با لى (    )ھەدى («   »

دۇ. يەنااااااااااى، ئااااااااااۇ مەنە  ەھەتااااااااااتە مۇئەييەنلەشتۈرئشااااااااااەى ئۇقتۇرىاااااااااا« »
 ۈملىااااادىكى ئىگىاااااگە بىااااار ھۆكاااااۈمەى ئىساااااپاتال ، ئۇنىڭااااادىت شاااااۇنىڭ  ەيرىەاااااى 

)ئااااااۇ پەقەق بىاااااار ئىەژېەېاااااار( « »يوققااااااا چىقىرىاااااادۇ. مەسااااااىلەن: 
دېسااااااە ، بااااااۇ  ااااااۈملە ئااااااۇ كىشااااااىەىڭ پەقەتااااااال بىاااااار ئىەژېەېاااااار ئىكەنلىكااااااى، ئۇنىڭاااااادا 

 ىدۇ. بۇنىڭدىت باشقا سۈپەق يوقلىقىەى ئۇقتۇر

 توغرىسىدا  قەسەمنىڭ جاۋابىمەزمۇن:  -7
دېاااگەن  ااۈملە ئۇچراياادۇ. بۇنىڭااادىكى « »تېكىسااتتە 

 بولسا قەسەمەىڭ  اۋابىدىت ئى،ارەق. « »
ئەگەر قەسااااااااااەمەىڭ  اااااااااااۋابى ئااااااااااۆتكەن زامااااااااااان پېئىلااااااااااى بىاااااااااالەن باشااااااااااالنغان 

بىااااالەن تەكىتلىەىااااادۇ. « »)مم( ۋە « »لە بولساااااا، بولۇشااااالۇ  پېئىللىااااا   اااااۈم
 مەسىلەن: 

)ئەنجااۈر بىاالەن ۋە زەيتااۇن بىاالەن قەسااەمكى، سااىەا تېغااى بىاالەن 
ەساااەمكى، باااۇ تىاااە  شاااەھەر )يەناااى مەكاااكە ماااۇكەررەمە( بىااالەن قەساااەمكى، بىاااز ق

 شۈبجىسىز ئەڭ چىرايلى  شەكىلدە ياراتتۇ (. -ئىەسانەى شە 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -8
تۈرىااااااااادىكى پېااااااااائىلالردىت بولاااااااااۇ ، ئىسمىساااااااااىەىڭ « » —« »

 خىرىەى زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: ئاخىرىەى پىشلىك، خەۋىرىەىڭ ئا
 )مەن كەچتە ئا رى  قالدىم(

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسسەككىزئون 
 

 بابى توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )
 و رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز. بابى ت« »بابلىرىدىت بولغان 

)ئەلاااااااااا ( زىيادىاااااااااادۇر. « »سااااااااااىدىت كېاااااااااايىت بىاااااااااار «»بااااااااااۇ بابتااااااااااا پېئىلەىااااااااااڭ 
 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »ۋە « »مەسدىرى 

 )ئۆز كۆزى بىلەن كۆرمە (/
 ڭ قىلما ( )ئۇرۇ  قىلما ،  ە/

 )چاقىرما ، نىدا قىلما (/
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ى«»باشالش مەزمۇن:  -2

دېااااگەن ئااااايەق ئۇچراياااادۇ. ئۇنىڭاااادىكى  تېكىسااااتتە 
ۇ. نىااااڭ خەۋىرىەىااااڭ ئالاااادىغا كىرىااااد«»)مم( باشااااال  ممااااى بولااااۇ ، ئااااۇ « »

 دەپمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: « »شۇ ا، بۇ مم 
 شۈبجىسىز بىر ئىالھتۇر(-)سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر شە 
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 )ھەقىقەتەن ئۆيلەرنىڭ ئەڭ ئا ىزى ئۆمۈچۈكەىڭ ئۆيىدۇر(

 ە ئوخشا . دېگەنگ
 —« »نىاااااااااااڭ ئىسمىساااااااااااى خەۋىرىاااااااااااادىت كېااااااااااايىت كەلساااااااااااە، بااااااااااااۇ «»ئەگەر 

 نىڭ ئىسمىسىغا كىرىدۇ. مەسىلەن: «»
    

 (مۇقەررەركى، سەن ئەلنەتتە ئۆكسىمەب ساۋابقا ئېرىشىسەن)
 ىڭ سەمىمى  بىر دوستۇم بار()ھەقىقەتەنمۇ مېە   
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«»مەزمۇن:  -3
دېاااااااگەن  اااااااۈملە ئۇچرايااااااادۇ. بۇنىڭااااااادىكى « »تېكىساااااااتتە 

 كە ئائىم مۇندا  قائىدىلەر بار: «»
ىەى ئااۆتكەن زامااان پېئىلىەىااڭ ئالاادىغا كىرسااە،  ااۈملە مەزمااۇن« »ئەگەر 

 كۈچەيتى  ۋەزىپىسىەى ئۆتەيدۇ. مەسىلەن: 
 )چوقۇم ئايروپىالن يېتى  كەلدى(     

 )چوقۇم كۇتۇبخانىەىڭ ئىشىكى ئېچىلدى( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ئەگەر ئۇ كەلگۈسى زامان پېئىلىەىڭ ئالدىغا كىرسە: 
 ن ياكى ئېجتىماللى  مەنىسىەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: ( گۇما1

 )مۇدىر ئەتە قايتى  كېلىشى مۇمكىت(
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 )ئېجتىمال بۈگۈن يامغۇر يا ىدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ( ئازلى  مەنىسىەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 2
 

 )بەزىدە ھورۇن ئوقۇ ۇچى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
نىاااااڭ كۆپلااااااۈكى بولااااااۇ ، سااااااا الم ئەرلىااااااك كۆپلااااااۈ  )«» —« »

 (نىڭ ئىئرابىەى قوبۇل قىلىدۇ. مەسىلەن: 

 تۇ قانالر سېەىڭ ياردەم قىلىشىڭغا ئەڭ ميى (-)ئۇرۇ 
 )ئىلىملىك كىشىلەر بىلەن ئولتۇر ىت(

 )مانا بۇ ئوقۇ ۇچىالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئولتۇرىدىغان ئورۇن(

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
بىااااالەن ئوخشاااااا  بولاااااۇ ، باااااا  « »مەنە ۋە ئىئاااااراب  ەھەتاااااتە « »

بىالەن « »بىلەن، چۈشۈم كېلى  ۋە ئىگىلىك كېلى  ھالىتىدە « »كېلىشتە 
 ئىئراب قوبۇل قىلىدۇ. مەسىلەن: 

 ئايەق( -33)نەمل 
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 «(بىز كۈچلۈ ،  ە گىنارمىز، ئى  سېەىڭ ئىختىيارىڭدىدۇر»)ئۇمر ئېيتتى: 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6
تۈرىاااااااااادىكى قوشااااااااااۇمچە « »نىااااااااااڭ «»بىاااااااااز ئىلگىرىكااااااااااى دەرساااااااااالەردە 

تە ئۇنىڭغاا ئائىام يەنە بىار ئىكەنلىكىەى توناۇ  ئۆتكەنىادۇ . ئەمادى باۇ دەرسا
 قائىدىەى ئۆگىەى  ئۆتىمىز. 

ئەگەر ئاااۇ يە گىاااال ھاااالەتتە )تەشدىدسااااىز( ئوقۇلسااااا، ئۇنىاااڭ ئەمىلااااى بىكااااار 
بولااااااااۇ  كېتىاااااااادۇ. شااااااااۇنداقال، بااااااااۇ ۋاقىتتااااااااا ئااااااااۇ ئىسااااااااىملى  ۋە پېئىللىاااااااا   ااااااااۈملىگە 

 كىرىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئوقۇتقۇچى كەلدى، لېكىت ئوقۇ ۇچىالر كەلمىدى(
 )ئەلى يوقا  كەتتى، لېكىت ئەھمەد كەلدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -7
ىەاااى مۇخااااتەبكە رىئاااايە قىلغاااان «»دە خىتابەىاااڭ «»بىااالەن « »

ھالااااااادا تاااااااۈرلە  دۇرۇساااااااتۇر. يەناااااااى، مۇخااااااااتەب بىرلىاااااااك بولساااااااا، ئۇماااااااۇ بىرلىاااااااك؛ 
ئىككىلىاااااااك بولساااااااا، ئۇماااااااۇ ئىككىلىاااااااك؛ كۆپلاااااااۈ  بولساااااااا، ئۇماااااااۇ كۆپلاااااااۈ  كېلىااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 
 )ئى قېرىەداشالر! ئاۋۇ دەپتەرلەر كىمەىڭ(        
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 )ئى ئامىەە! سەن ئاۋۇ ژۇرنالەى ئوقۇدىڭمۇ(       
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -8
« »دېاااااگەن ئى،اااااارە ئۇچرايااااادۇ. بۇنىڭااااادىكى  تېكىساااااتتە 

دېااااااگەن پېئىااااااال تەلەپەىااااااڭ  اۋابىااااااادا كەلگەنلىكاااااااى ئۈچااااااۈن ئااااااااخىرى  ەزملىاااااااك 
« »دېااااگەن پېئىاااال  چااااۈنكى، ئالاااادىەقى ئااااايەتتىكى ئوقۇلغااااان. 

 دېگەن بۇيرۇ  پېئىلەىڭ مەنىسىدە كەلگەن. 
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 دەرس ئون توققۇزىنچى
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز. « »بابلىرىدىت بولغان 
ۋە بىاااار ھەسسااااىلەنگەن « »سااااىەىڭ ئالدىاااادا بىاااار «»بااااۇ بابتااااا پېئىلەىااااڭ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن:« »زىيادىدۇر. مەسدىرى « »
 )ئۆگەنمە ، تەلىم ئالما (/
 )كېچىكمە ، كېيىت قالما (/

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئۆلچىمىاااادە « »بااااۇ بابەىااااڭ ناااااقى  پېئىللىرىاااادىەمۇ مەساااادەر ئەساااالىدە 

چىقىااااااااادۇ. لااااااااااېكىت، ئاااااااااااخىردىكى كېساااااااااەل ھەرپەىااااااااااڭ تاشلىەىشااااااااااى ۋە ھەرىااااااااااكەق 
يۆتكىلىشاااااااااااااى ساااااااااااااەۋەبلىك ئىساااااااااااااتېمالدىكى مەسااااااااااااادەر باااااااااااااۇ ئاااااااااااااۆلچەمگە ئۇيغاااااااااااااۇن 

                                           كەلمەيدۇ. مەسىلەن: 
 مەنىسى ئەسلىسى مەسدەر كەلگۈسى زامان ئۆتكەن زامان

 چۈشلۈ  تاما  يېمە 
 كەچلىك تاما  يېمە 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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ۈسى زامان شەكلىدىن بىر بابىنىڭ كەلگ« »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«»

بابەىڭ كەلگۈسى زاماان شاەكلىدە تىلغاا يە گىال بولۇشاى ئۈچاۈن « »
 نىڭ بىرى تاشلىەىشى دۇرۇب. مەسىلەن: «»ئىككى 

 «. »نىڭ ئەسلىسى: : بۇنىڭدىكى 
 «. »نىڭ ئەسلىسى: : بۇنىڭدىكى 

 دېگەنگە ئوخشا . 
بابىغاااااا تەۋە « »بۇنىڭغاااااا ئاساساااااەن شاااااۇندا  دېيىشاااااكىمۇ بولىااااادۇكى، 

بىاااارگە « »بولغااااان ھەرقاناااادا  پېئىلەىااااڭ كەلگۈسااااى زامااااان شااااەكلىدە ئىككااااى 
 شلىەىدۇ. كېلى  قالسا، ئۇنىڭ بىرى تا

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
« »تېكىسااتتە 

بولساااا ۋاقىااام مەنىساااىدە كەلاااگەن « »دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ. ئۇنىڭااادىكى 
ق. ئااااۇ ۋاقىاااام رەۋىشااااى بولااااۇ ، ئااااۆتكەن زامااااان (دىاااات ئى،ااااارە« )»

 پېئىلىغا خاب. ئۇنىڭ  اۋابىمۇ ئۆتكەن زامان پېئىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن ئەزانەى ئا لىغان ۋاقتىمدا تاھارەق ئېلى  مەسجىدكە ما دىم(

   )بىزمەككىكىگە يېتى  كەلگەن ۋاقىتتا ئۇلۇ  كەئ،ىگە بېرىشقا ئالدىرىدۇ (
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
دېاااااگەن  اااااۈملە ئۇچرايااااادۇ. بۇنىڭااااادىكى « »تېكىساااااتتە 

دېاااااگەن « »خاسااااالىققا ئاساساااااەن زەبەرلىاااااك ئوقۇلغاااااان، ئاااااۇ « »
 تاشالنغان پېئىلەىڭ تولدۇر ۇچىسى بولۇ ، بۇ پېئىلەى تاشال  زۆرئردۇر. 

(تىااااات بولغاااااان مەقساااااەتەى باياااااان دېاااااگەن ئالماااااا  )« »
 قىلى  ئۈچۈن كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 
 )خۇسۇسەن بىز مۇسۇلمانالر پەقەق ئالالھتىەال قورقىمىز(

 )ھەدى («     »
 )خۇسۇسەن بىز پەيغەم،ەرلەر گۇرۇھى مىراب قالدۇرمايمىز(

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسيىگىرم
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز.« »بابلىرىدىت بولغان 
« »، ئارقىساااااااااىدا بىااااااااار «»ساااااااااىەىڭ ئالدىااااااااادا بىااااااااار «»بۇنىڭااااااااادا پېئىلەىاااااااااڭ 

 ىلەن: ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەس« »)ئەل ( زىيادىدۇر. مەسدىرى 
 )ئالما ، يېمە ، تاپشۇرۇ  ئالما (/

)يالغان يىغلىما (   ئەسلى: /
 دېگەنگە ئۇقتۇرۇ . 

بااااۇ بابتاااااا كەلااااگەن پېااااائىلالر ئۆزئااااارا ھەمكارلىشاااااى  مەنىسااااىەى ئۇقتۇرىااااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )ئوقۇ ۇچىالر ئۆزئارا ھەمكارمشتى(
 )كىشىلەر ئۆزئارا قول ئېلىشى  كۆرئشتى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
يەنە كۆ لىاااااااااااااادە يااااااااااااااو  نەرسااااااااااااااىەى ئاشااااااااااااااكارىال  مەنىسااااااااااااااىەى ئۇقتۇرىاااااااااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 
 )ئوقۇ ۇچى يالغاندىت كېسەل بولۇۋالدى(
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 )سەن ئا رى  ئەمەب، بەلكى سەن يالغاندىت كېسەل بولۇۋالدىڭ(

بابىنىڭ كەلگۈسى زامان شەكلىدىن بىر « »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«»

بابەىاااااااڭ كەلگۈساااااااى زاماااااااان شاااااااەكلىدە تىلغاااااااا يە گىااااااال بولۇشاااااااى « »
 نىڭ بىرى تاشلىەىشى دۇرۇب. مەسىلەن: «» ئۈچۈن ئىككى

 دۇر(«»نىڭ ئەسلىسى ) 
 بىرىڭالرنى يامان لەقەم بىلەن چاقىرما الر(-)بىر

 دېگەنگە ئوخشا . 
بابىغااااا تەۋە « »بۇنىڭغااااا ئاساسااااەن شااااۇندا  دېيىشااااكىمۇ بولىاااادۇكى، 

بىاااارگە « »بولغااااان ھەرقاناااادا  پېئىلەىااااڭ كەلگۈسااااى زامااااان شااااەكلىدە ئىككااااى 
 كېلى  قالسا، ئۇنىڭ بىرى تاشلىەىدۇ. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
« »دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ، ئۇنىڭااادىكى « »تېكىساااتتە 

 ئۈمىدنى ئۇقتۇرىدۇ. -تۈرىدىكى قوشۇمچىالردىت بولۇ ، ئارزۇ« »بولسا 
ئاااااااۇ ئەمەلاااااااگە ئاشااااااامايدىغان يااااااااكى ئەمەلاااااااگە ئېشىشاااااااى قىااااااايىت بولغاااااااان بىااااااار 

 ئىشەى تەلە  قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ياشلى  قايتى  كەلسىچۇ كاشكى(

 )مېەىڭ مىليون دولالر پۇلۇم بولسىچۇ كاشكى(
 خشا . دېگەنگە ئو
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 توغرىسىدا  سى«»جىنسنى يوققا چىقىرىش مەزمۇن:  -4
« »دېااااگەن ئى،ااااارە ئۇچراياااادۇ. ئۇنىڭاااادىكى « »تېكىسااااتتە 

 (د ىت ئى،ارەق. سى )«»بولسا  ىەسەى يوققا چىقىرى  
لسااااااااااا، يەنااااااااااى نىااااااااااڭ ئىسمىسااااااااااى بىرلىااااااااااك ساااااااااااندا )مااااااااااۇفرەد( بو«»ئەگەر بااااااااااۇ 

ئېەىقالنغاااااۇچى بولمىساااااا، زەبەر ئوقۇلغاااااان نەرساااااىەىڭ ئۈساااااتىگە مەبەاااااى بولىااااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )بۇ كىتابتا ھېچقاندا  شە  يوقتۇر(  
 )دىەدا ئۇنىڭغا كىرىشكە زورم  يوقتۇر(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇمچىالر )مۇن: مەز -5
 توغرىسىدا  (

بااااااۇ قوشاااااااۇمچىالر ئاااااااالتە بولااااااۇ ، ئاااااااۇمر: 
 قاتارلىقالردۇر. 
 تەكىتەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: « »بىلەن « »بۇمردىت 

 )ھەقىقەتەن ئالالھەىڭ ئازابى قاتتىقتۇر(  
)بىلى  قويۇ الركى،  ەزمەن ئالالھەىڭ 

 ئازابى قاتتىقتۇر(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ئوخشىتىشەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن:  —« »
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 )ئىلىم بىر نۇر ا ئوخشايدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 بەزىدە گۇمانەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن سېەى تونۇيدىغاندە  قىلىمەن( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
تاااااااااو را پىكىرناااااااااى ئوتتۇرىغاااااااااا قوياااااااااۇ  ئۈچاااااااااۈن ئىشااااااااالىتىلىدۇ.  –« »

 مەسىلەن: 
 )ھامىد ئەقىللى ، لېكىت ئۇ ھورۇن(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ئۈمىدنى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: -ئارزۇ —« »

 )ئۇمەر بىر تىرىشسىچۇ كاشكى(   
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ئۈمىد ۋە قورقۇشەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن:  —« »
 )ئېجتىمال ئالالل مېەى كەچۈرئشى مۇمكىت(
 )ئېجتىمال يارىدار ئۆلۈ  كېتىشى مۇمكىت( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
باااااۇ قوشاااااۇمچىالر ئىاااااگە ۋە خەۋەرنىاااااڭ ئالااااادىغا كىرىااااا ، ئىگىەاااااى زەبەرلىاااااك، 

چىالرنىڭ خەۋەرنااااااى پىشاااااالىك ئوقۇتىاااااادۇ. ئەساااااالى  ۈملىاااااادىكى ئىااااااگە بااااااۇ قوشااااااۇم
 ئىسمىسى، خەۋەر بۇ قوشۇمچىالرنىڭ خەۋىرى دە  ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: 

←
 نىڭ خەۋىرى«نىڭ ئىسمىسى       «ئىگە      خەۋەر                                    
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 بۇ قوشۇمچىالرنىڭ ئىسمىسى ۋە خەۋىرىگە ئائىت قائىدىلەر  
( ئىساىم بولۇشاى دۇرۇب. ( بۇ قوشۇمچىالرنىڭ ئىسمىسى ئېەىقسىز )1

 مەسىلەن: 
 )بىر نەرسە پەيدا بولمىغاندە  قىلىدۇ(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئىگىەىااااڭ خەۋىاااارىگە ئوخشااااا  بىرلىااااك  ( بااااۇ قوشااااۇمچىالرنىڭ خەۋىاااارى،2

 ئىسىم، ياكى تولۇ   ۈملە، ۋەياكى تولۇقسىز  ۈملە بولىدۇ. مەسىلەن: 
 )مۇفرەد ئىسىم(    

 )ھەقىقەتەن ئالالل تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر(
 ) ۈملە(   

گۇناھلىرىەى مە پىرەق قىلىدۇ  قەتەن )خالىغان ئادەمەىڭ(  ىمىئالالل ھەقى
 )تولۇقسىز  ۈملە(«    »

 ) ەنەەق ئانىالرنىڭ قەدىمى ئاستىدا(
 دېگەنگە ئوخشا . 

( بۇ قوشۇمچىالر ا ئۇنىڭ خەۋىرى يااكى ئىسمىساىەىڭ ئىلگىارى كېلىشاى 3
دېگەناااااااااگە ئوخشاااااااااا  كېلىشاااااااااى « »ب. مەساااااااااىلەن: دۇرۇب ئەمە

 دۇرۇب ئەمەب. 
( ئەگەر بااۇ قوشااۇمچىالرنىڭ ئىسمىسااى ئېەىاا  ئىسااىم، خەۋىاارى تولۇقسااىز 4

 اااۈملە بولساااا، بااااۇ قوشاااۇمچىالر بىاااالەن ئۇنىاااڭ ئىسمىسااااى ئوتتۇرىساااىدا ئۇمرنىااااڭ 
 خەۋىرىەىڭ چۈشۈشى دۇرۇب. مەسىلەن: 
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ئۇمر )ئۆلگەندىت كېيىت( ھەقىقەتەن بىزنىڭ دەرگاھىمىز ا قايتىدۇ. ئاندىت )

 (ئۇمردىت ھېساب ئېلىشقا بىز مەسئۇلمىز
( ئىسااىم، خەۋىاارى ( ئەگەر بااۇ قوشااۇمچىالرنىڭ ئىسمىسااى ئېەىقسااىز )5

نىااااڭ خەۋىرىەىااااڭ ئىسمىسااااىدىت بااااۇرۇن ( بولسااااا، ئۇتولۇقسااااىز  ااااۈملە )
 كېلىشى زۆرئر بولىدۇ. مەسىلەن: 

 )بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا )ئېغىر( كىشەنلەر بار( 
 )ھەقىقەتەن بىر قىيىەچىلى  بىلەن بىر ئاسانچىلى  بار( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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  رسىنچى دەيىگىرمە بىر

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز.« »بابلىرىدىت بولغان 
« »( ۋە بىااار ساااىەىڭ ئالدىااادا بىااار ئۇمنماااا ھەمااازە )«»بۇنىڭااادا پېئىلەىاااڭ 
 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »زىيادىدۇر. مەسدىرى 

 )سۇنما ، مە لۇب بولما (/
 )ئېچىلما (/

 دېگەنگە ئوخشا . 
( پېئىااال بولاااۇ ، بويساااۇنۇ  بابىااادىكى پېااائىلالر ئۆتۈمساااىز )« »

 . مەسىلەن: مەنىسىەى ئۇقتۇرىدۇ
 )ئىشىك ئېچىلدى(  ←)ئىشىكەى ئاچتىم(   

 )ئار امچا كېسىلدى(    ←  ئار امچىەى كەستىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

« » بابىااااادا كەلاااااگەن پېئىلالرماااااۇ« »بابىغاااااا ئوخشاااااا   «»
 بابىدىكى پېئىلالر ا بويسۇنىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئەيەە  سۇنۇ  كەتتى(   ←)ئەيەەكەى سۇندۇردۇم( 
 )ئار امچا ئۈزئلدى( ←)ئار امچىەى كەستىم( 
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ىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ بابىد« » مەزمۇن: -2
 تاشلىنىپ كېتىشى توغرىسىدا

ئەگەر بۇ بابتىكى پېئىلالرنىڭ ئالدىغا سورا  قوشۇمچىسى بولغان ھەمزە 
( تاشااااااالىەى  كېتىااااااادۇ. ( كىرساااااااە، ئۇنىڭااااااادىكى ئۇمنماااااااا ھەمااااااازە ))

 مەسىلەن: 
 )ئۇ سۇندىمۇ(     ←

 )ماشىەا ئۆرئلۈ  كەتتىمۇ(     ←
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  جۈملىنىڭ بىرلىك ئىسىمنىڭ ھۆكمىدە بولۇشىمەزمۇن:  -3

دە  كەلااگەن بولااۇ ، بااۇ « »تېكىسااتتە 
( دېااگەن  اااۈملە ئىزاپەتتىكااى ئېەىقلىغااۇچى )« »ە يەرد

( ئېەىقالنغااۇچى )« »بولااۇ ، ئااورۇن  ەھەتاااتىت زىرلىااك ئوقۇلغاااان. 
 بولۇ  كەلگەن. 

 »دېااااگەن  ۈملىەىااااڭ تەقاااادىرى: « »
 ردە بۇ  ۈملە بىرلىك ئىسىمەىڭ ھۆكمىدە. دېگەن بولۇ ، بۇ يە

دېااامە ، ھەرقانااادا   اااۈملە بىرلىاااك ئىساااىمەىڭ ھۆكمىااادە بولغانااادا ئانااادىت 
 ئۇنىڭ ئىئرابتىت ئورنى بولىدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن نەتىجە ئېالن قىلىەغان كۈنى سەپەرگە چىقتىم(
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 )مىەىستىر ئۇنىنېرسىتېتەى زىيارەق قىلغان كۈنى ئا رى  قالدىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
دېاااااااگەن  اااااااۈملە ئۇچرايااااااادۇ. «   »تېكىساااااااتتە 

ەۋ اااااااااۇد بولۇشاااااااااى ئۈچاااااااااۈن  ااااااااااۋابەى بولساااااااااا شاااااااااەرتەىڭ م«  »بۇنىڭااااااااادىكى 
 (دۇر. مەسىلەن: چەكلەيدىغان قوشۇمچە )

   
 )ئەگەر ھاۋا بولمىغان بولسا، ئەلنەتتە كىشىلەر ھالە  بومتتى(

دېگەنااااااااااااگە ئوخشااااااااااااا . يەنااااااااااااى، بااااااااااااۇ  ۈملىەىااااااااااااڭ مەزمااااااااااااۇنى شااااااااااااۇكى، ھاااااااااااااۋا 
 ىال كىشىلەر ھالە  بولمىدى. تېپىلغاچق

 نىڭ مەنىسىدە كېلىدۇ. « »مۇ «»
دىااااات كېاااايىت كەلاااااگەن ئىساااااىم ئىااااگە بولاااااۇ ، خەۋىااااارى تاشااااالىەىدۇ. « »

دېاااااگەن «   » —نىاااااڭ تەقااااادىرى « »مەسااااىلەن: 
 بولىدۇ. 

ۋە ئۇنىاااااڭ ئىسمىساااااى ۋە خەۋىااااارى « »دىااااات كېااااايىت « »بەزى ۋاقىتتاااااا 
 كېلى  ئىگە بولىدۇ، ئەمما ئوخشاشال خەۋىرى تاشلىەىدۇ. مەسىلەن: 

   
 )ئەگەر كېسەل بولمىغان بولسام، ئەلنەتتە سەن بىلەن سەپەرگە چىقاتتىم(

)مم( قوشاۇلىدۇ. « »شلۇ  بولسا، ئۇنىڭ بېشىغا نىڭ  اۋابى بولۇ« »
 مەسىلەن: 
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 )ئەگەر سىلەر بولمىسا الر بىز چوقۇم ئىمان ئېيتاتتۇ (

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  كۆرسىتىش ئالمىشىنىڭ سۈپەت بولۇشىمەزمۇن:  -5
« »دېااگەن  ااۈملە ئۇچرايادۇ. بۇنىڭاادىكى « »تېكىساتتە 

 نىڭ سۈپىتى. «»بولسا 
دېااامە ، كۆرساااىتى  ئالمىشاااى خااااب ئىساااىمدىت كېااايىت يااااكى ئىزاپەتلىاااك 
بىاااااااارىكى  بىاااااااالەن ئېەىقلىققااااااااا ئايالنغااااااااان ئىسااااااااىمدىت كېاااااااايىت كەلسااااااااە سااااااااۈپەق 

 بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
 ىد دېگەن كىم()بۇ ھام 
 )بۇ پاسپورق كىمەىڭ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئەرلىك ۋە ئاياللىق ئىسىمالرمەزمۇن:  -6
دېااااااااگەن  ااااااااۈملە « »تېكىسااااااااتتە 

 »ۋە « ( »دىكااااى ئالماااا  )«»ئۇچرايااادۇ. بۇنىڭاااادا 
»ئاياااااللى   ىەسااااتىكى ئىسااااىم، « »دېاااگەن ئىسااااىمالر ا قايتىاااادۇ. 

ئەرلىاااك  ىەساااتىكى ئىساااىمدىت ئى،اااارەق. شاااۇنداقتىمۇ باااۇ يەردە پېئىااال ئەرلىاااك 
شاااااااااااەكىلدە كەلتاااااااااااۈرئلگەن. چاااااااااااۈنكى، ئەر ئاياااااااااااال ئۈساااااااااااتىدىت  الىاااااااااااب كېلىااااااااااادۇ. 

 مەسىلەن: 

 قىزلىرىم ئۇنىنېرسىتېتتا ئوقۇيدۇ(-)مېەىڭ ئو ۇل
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 ىنچى دەرسيىگىرمە ئىكك
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 دا توختىلى  ئۆتىمىز.بابى تو رىسى« »بابلىرىدىت بولغان 
(، ئارقىسااااىدا سااااىەىڭ ئالدىاااادا بىاااار ئۇمنمااااا ھەماااازە )«»بۇنىڭاااادا پېئىلەىااااڭ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »زىيادىدۇر. مەسدىرى « »بىر 
 )كۈتمە ، ئىەتىزار بولما (/

 )قاتەاشما (/ 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 قائىدىلەر   مۇھىمبۇ باب توغرىسىدىكى 
 »ۋە  «»، «»سااااااااااااىەىڭ ئۇدۇلىاااااااااااادا «»( ئەگەر بااااااااااااۇ بابتااااااااااااا پېئىلەىااااااااااااڭ 1

 اا ئالمىشااى  «» —« »دىكاى «»ھەرپلىارى بولساا، بابەىاڭ ئاۆلچىمى 
 كېتىدۇ. مەسىلەن: 

 )ياساندى، گۈزەل تۈسكە كىردى(   ←←
 )ئەسلىدى، ياد ئەتتى(←←

 )تەلە  قىلدى، دەۋا قىلدى(   ←←
 دېگەنگە ئوخشا . 
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ام  اااا ئالماشاااتۇرۇ  ئىاااد «»ناااى «»دىكاااى «»باااۇ مىساااالالر ئىچىااادە 
 اا ئالماشاتۇرۇ  ئىككىساىەى «»ناى «»دېيىشامۇ، شاۇنىڭدە  « »قىلى  

دېيىشاااااامۇ تااااااو را. بۇنىااااااڭ سااااااەۋەبى تىلغااااااا يە گىللىااااااك « »ئىااااااد ام قىلىاااااا  
 ھاسىل قىلىشتىت ئى،ارەق. 

ۋە « »، «»، «»ساىەىڭ ئۇدۇلىادا «»( ئەگەر بۇ بابتا پېئىلەىڭ 2
 ااااااا «» —« »دىكااااااى «»ئااااااۆلچىمى بابەىااااااڭ ھەرپلىاااااارى بولسااااااا، « »

 ئالمىشى  كېتىدۇ. مەسىلەن: 
)تاللىدى، ئىختىيار قىلدى( ←←

 )تەۋرەندى، قاميمىقان بولدى(    ←←
 )زۇلۇمغا ئۇچرىدى، خورمندى(←←
 )كۆردى، خەۋەر تاپتى(←←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ااااااااا ئالماشااااااااتۇرۇ  «» —« »دىكااااااااى «»بااااااااۇ مىسااااااااالالر ئىچىاااااااادە 
 دە  ئىشلىتىلىدۇ. « »ئىككىسىەى ئىد ام قىلى  

ھەرپلىااارى « »ۋە « »ساااىەىڭ ئۇدۇلىااادا «»ەر باااۇ بابتاااا پېئىلەىاااڭ ئەگ3
  ا ئالمىشى  كېتىدۇ. مەسىلەن: «»بولسا، ئۇمر 

 )قورقتى، ساقالندى(←←
 )ئۇمشتى، تۇتاشتى(←←
 )تۇتتى، پايدىالندى(←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 توغرىسىدا  بابىنىڭ مەنىسى« »مەزمۇن:  -2
باااااااااۇ بابەىاااااااااڭ كاااااااااۆ  خىااااااااال مەنىساااااااااى بولاااااااااۇ ، ئۇمرنىاااااااااڭ ئىچىااااااااادىت بىرىااااااااادە 

 ( مەنىسىەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: بويسۇنۇ  )
 )ئاۋاز كۆتۈرئلدى( ←)مەن ئاۋاز كۆتۈردىم(

←          
 )ئوقۇ ۇچىالر يىغىلدى( مەن ئوقۇ ۇچىالرنى يىغدىم

 دېگەنگە ئوخشا . 

بابىدىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ « »مەزمۇن:  -3
  توغرىسىداتاشلىنىپ كېتىشى 

ئەگەر بۇ بابتىكى پېئىلالرنىڭ ئالدىغا سورا  قوشۇمچىسى بولغان ھەمزە 
 ( كىرسە، ئۇنىڭدىكى ئۇمنما ھەمزە  تاشلىەى  كېتىدۇ. مەسىلەن:)

←
  

 نمۇ()ئالالل ئو ۇلالرنى تاللىماي، قىزمرنى تاللىغا
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
« »دېااااگەن  اااۈملە ئۇچراياااادۇ. بۇنىڭاااادىكى « »تېكىساااتتە 

بولاااۇ ، ئاااۇ ئۇشاااتۇمتۇق بىااار ئىشاااەىڭ پەيااادا بولغاااانلىقىەى « »بولساااا 
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ڭ بېشاىغا كىرمەياادۇ، ئۇقتۇرىادۇ. ئاۇ ئىساىملى   اۈملىگە كىرىاادۇ، ئەمماا  ۈملىەىا
( بەلكااااااى ئوتتۇرىسااااااىغا كىرىاااااادۇ. شااااااۇنداقال، ئۇنىڭاااااادىت كېاااااايىت ئېەىقسااااااىز )

 ئىسىم كېلى  ئىگە بولۇشىمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 

 (مەن سىەىپقا كىرسەم، ئۇشتۇمتۇق ئۇنىنېرسىتېم مۇدىرى ئولتۇرىدۇ)

 (مەن ئۆيدىت چىقسام، ئۇشتۇمتۇق ئىشىك تۈۋىدە بىر دوسم تۇرىدۇ)
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

بولسااااا « »دە  ئۇچراياااادۇ. بۇنىڭاااادىكى « »تېكىسااااتتە 
ۋە خەۋەر بولغااااااااان ئىككااااااااى تولاااااااادۇر ۇچىەى زەبەرلىااااااااك ئەساااااااالى  ۈملىاااااااادە ئىااااااااگە 

 ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 
←

 )ئىمتىجان يېقىەال  قالدى(   )مەن ئىمتىجانەى يېقىەال  قالدى دە  ئوياليمەن(
 )مەن قىيامەق بولىدۇ دە  ئويلىمايمەن(  

 دېگەنگە ئوخشا . 
دىااات ئى،اااارەق ئىككاااى مەسااادەر قوشۇمچىساااىەىڭ «»ۋە « » —« »

ئالااااااااااادىغا كىرىااااااااااادۇ. ئانااااااااااادىت ياساااااااااااالما مەسااااااااااادەرنى تولااااااااااادۇر ۇچى بولغانلىقىغاااااااااااا 
تولااااادۇر ۇچىەىڭ ئاساساااااەن زەبەرلىاااااك ئوقۇتىااااادۇ. باااااۇ ياساااااالما مەسااااادەر ئىككاااااى 

 ئورنىدا تۇرىدۇ. مەسىلەن: 
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←
 )ئىمتىجان ئاسان(          )مەن ئىمتىجانەى ئاسان دە  ئوياليمەن(

 
بىز، ئىەسانالر ۋە  ىەالر ئالالھقا يالغانەى چاپلىمايدۇ دە  ئويلىغان )

 (ئىدۇ 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە ئۈچ
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز.« »دىت بولغان بابلىرى
 ۋە بىااااااااار (ئۇمنماااااااااا ھەمااااااااازە ) ساااااااااىەىڭ ئالدىااااااااادا بىااااااااار«»بۇنىڭااااااااادا پېئىلەىاااااااااڭ 

ئۆلچىمىااااادە تۈرلىەىااااادۇ. « »زىيادىااااادۇر. مەسااااادىرى « »ھەسساااااىلەنگەن 
نۇقسااااااانەى ئۇقتۇرىاااااادۇ. -شااااااۇنداقال، بااااااۇ بابتااااااا كەلااااااگەن پېاااااائىلالر رەڭ ۋە ئەيىااااااب

 مەسىلەن: 
 )قىپقىزىل بولما (/
 )ئىگىلمە ، ئەگرىم بولما ( /

 )كۆكەرمە ، يېشىلالشما (/
 دېگەنگە ئوخشا . 

لىرىەىااااااااڭ ( پېئىلئااااااااۈس ھەرپلىااااااااك مەزىااااااااد )يەنە شااااااااۇنىڭدە ، 
 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز.« »بابلىرىدىت بولغان 

(، ئارقىسااااىدا ئۇمنمااااا ھەماااازە ) سااااىەىڭ ئالدىاااادا بىاااار«»بۇنىڭاااادا پېئىلەىااااڭ 
« »زىيادىاااااادۇر. مەساااااادىرى  «»ھەسسااااااىلەنگەن  بىاااااار ( ۋەبىاااااار ئەلاااااا  )

رە ەاااى ئۇقتاااۇرۇ  كېلىااادۇ.  باااۇ بابتاااا كەلاااگەن پېئىلالرماااۇ ئۆلچىمىااادە تۈرلىەىااادۇ.
 مەسىلەن: 
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 )ساپسېرى  بولما (/
 )قىپقىزىل بولما (/

 )قاپقارا بولما (/ 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ىرىەى ئايرىڭالر. تۆۋەندىكى پېئىلالرنىڭ بابلمەشىق  
 )كۈچەيمە ، كەسكىەلەشمە (/
 )ئايرىلما ، بۆلۈنمە (/
 )يېرىلما ، يورىما (/

 )تارقا  كەتمە ، تارقىما (/

 توغرىسىدا  «ىر»مەزمۇن:  -2

« »دېااااااگەن  ااااااۈملە ئۇچراياااااادۇ. بۇنىڭاااااادىكى « »تېكىسااااااتتە 
دېااگەن پېئىلەىاااڭ مەنىسااىدە كەلااگەن. شاااۇ ا، بااۇ قەلااا،كە « »دېااگەن پېئىاال 

 ( دە  ئاتىلىدۇ. ئائىم كۆرئ  )
ۋە خەۋەر بولغاااااااااااااااان ئىككاااااااااااااااى ئەسااااااااااااااالى  ۈملىااااااااااااااادە ئىاااااااااااااااگە  — 

دېاگەن پېئىلغاا « »تولدۇر ۇچىەىڭ ئاخىرىەى زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. خاۇددى 
 ئوخشا . مەسىلەن: 

 )سېەى ئا ىز دە  قارايمەن( ←)سەن ئا ىز( 
 

 ر ئۇ ئازابەى يىرا  دە  قارايدۇ، بىز ئۇنى يېقىت دە  قارايمىز()ھەقىقەتەن ئۇم
 دېگەنگە ئوخشا . 
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(كە كەلسااە ، ئااۇ پەقەق بىاارم ئەممااا، كااۆزگە ئائىاام كااۆرئ  )
 تولدۇر ۇچىەىڭ ئاخىرىەى زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 

 )ھەئە، ئۇنى كۆردىم.(        ئوقۇتقۇچىەى كۆردئ مۇ؟()
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
دېگەن  اۈملە ئۇچرايادۇ. بۇنىڭادىكى « »تېكىستتە 

ئۈمىااااد پېئىللىرىاااادىت بولااااۇ ، ئااااۇ ئۈمىااااد ياااااكى قورقۇشااااەى ئۇقتۇرىاااادۇ. « »
 مەسىلەن: 

  
 نىڭ خەۋىرى«»نىڭ ئىسمىسى       «»                                

 (ئالالھەىڭ ئۇمرنىڭ تەۋبىسىەى قوبۇل قىلىشى ئۈمىدلىكتۇر)
  

 نىڭ پائىلى«»                                       
سىلەر بىرەر نەرسىەى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىت، ئەمما ئۇ سىلەر )

 (ئۈچۈن پايدىلىقتۇر
 دېگەنگە ئوخشا . 

نىاااااڭ ئەمىلىەاااااى قىلىااااادۇ. شاااااۇنداقال، ئۇنىاااااڭ «» ۈملىااااادە  —« »
 ىلى بولىدۇ. مەسىلەن: قوشۇلغان كەلگۈسى زامان پېئ« »خەۋىرى 

  
 نىڭ خەۋىرى«»نىڭ ئىسمىسى       «»                                 

 )ئالالل سەن ئارقىلى  بىزگە پايدا يەتكۈزئشى مۇمكىت(
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 نىڭ خەۋىرى«»نىڭ ئىسمىسى                      «»                   

 )سەن زېمىەدا بۇزۇقچىلى  قىلىشىڭ مۇمكىت(
 دېگەنگە ئوخشا . 

تولااااااااااۇ  پېئىاااااااااال بولااااااااااۇ  كېلىاااااااااادۇ. يەنااااااااااى، پائىاااااااااال بىلەنااااااااااال مەنااااااااااا « »
ۇ. بۇنااااااادا  ۋاقىتتاااااااا ئۇنىڭااااااادىت كېيىاااااااەال ئۇقتۇرىااااااادۇ، خەۋەرگە موھتااااااااج بولماياااااااد

 بىلەن بىرگە بىر كەلگۈسى زامان پېئىلى كېلىدۇ. مەسىلەن: « »
 

 نىڭ پائىلى«»                                                     
 )پەرۋەردىگارىم مېەى تو را يولغا باشلىشى مۇمكىت(

 ئوخشا . دېگەنگە 
دىاااات «»دىاااات بااااۇرۇن بىاااار ئىسااااىم ئىلگىاااارى كېلىاااا ، «»بەزىاااادە 

دىات باۇرۇن كەلاگەن ئىساىم «»كېيىت ياساالما مەسادەر كېلىادۇ. باۇ ۋاقىتتاا 
 نىڭ پائىلى بولۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: «»ئىگە، ياسالما مەسدەر 

 نىڭ پائىلى«»                  ئىگە                                   
 )ئوقۇتقۇچى ئىلگىرىكى دەرسەى قايتا چۈشەندئرئ  قويۇشى مۇمكىت( 

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەسدەرگە ئايالندۇرغۇچى مەزمۇن:  -4

دېااگەن ئااايەق ئۇچرايااادۇ.  تېكىسااتتە 
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بولسااااااااااا ئۆزىاااااااااادىت كېاااااااااايىت كەلااااااااااگەن پېئىلەااااااااااى مەساااااااااادەرگە « »ئۇنىڭاااااااااادىكى 
 (دۇر. مەسىلەن: « )»ئايالندۇرىدىغان 

 )ناماز ئاخىرمشقاندىت كېيىت ... (
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ڭ جاۋابىنىڭ تاشلىنىشىشەرتنىمەزمۇن:  -5
دېااااااگەن ئااااااايەق  تېكىسااااااتتە 

دېاااااااااگەن شاااااااااەرتەىڭ  ااااااااااۋابى تاشاااااااااالنغان. ئۇنىاااااااااڭ « »ئۇچرايااااااااادۇ. بۇنىڭااااااااادا 
 «. »تەقدىرى مۇندا : 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە تۆت
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
( پېئىللىرىەىااااااااااڭ باااااااااۇ دەرسااااااااااىمىزدە ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مەزىااااااااااد )

 بابى تو رىسىدا توختىلى  ئۆتىمىز.« »بابلىرىدىت بولغان 
ۋە  «»، بىار (ساىەىڭ ئالدىادا بىار ئۇمنماا ھەمازە )«»بۇنىڭدا پېئىلەىڭ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »زىيادىدۇر. مەسدىرى « »بىر 
 )كۈتمە ، قارشى ئالما (/
 )ئىستىپا سورىما (/
 ولما ()ئېرىشمە ، ئىگە ب /

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ. « »تېكىساااتتە 

بولسااااااا كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىلىەىااااااڭ ئاااااااخىرىەى زەبەرلىااااااك « »بۇنىڭاااااادىكى 
 ئوقۇتىدىغان قوشۇمچىدۇر. 

( ۋە زەبەر ئوقۇتىاادىغان مەساادەر قوشۇمچىسااى ) —« »
قوشاااااااااۇمچىدۇر. يەنە ھاااااااااازىرقى زاماااااااااان پېئىللىرىەىاااااااااڭ بېشاااااااااىغا كىرىااااااااا  ئاااااااااۇمرنى 
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( دەپماااااااااۇ ئاتىلىااااااااادۇ. كېلىااااااااادىغان زامانغاااااااااا ئۆزگەرتىااااااااادىغان قوشاااااااااۇمچە )
چااااۈنكى، بااااۇ قوشااااۇمچە ئۆزىاااادىت كېاااايىت كەلااااگەن پېئىلەااااى ياسااااالما مەساااادەرگە 

 ئايالندۇرىدۇ. 
ئااااااۆتكەن  ۈملىەىااااااڭ تەقاااااادىرى مۇناااااادا : يۇقىرىاااااادا 

 )مەن ئارام ئامي دە  يېەىچە ياتتىم(.  
قوشااااااۇلىدۇ. ئەگەر ئااااااۇ « »گە كااااااۆپىەچە سااااااەۋەبەى ئۇقتۇرىاااااادىغان «»

 قوشۇلمىسا پەرەز قىلىەىدۇ. 
كىرساااە، « »ئەگەر پېئىلەىاااڭ بېشاااىغا بولۇشساااىزلى  قوشۇمچىساااى بولغاااان 

 گە قوشۇ  يېزىلىدۇ. «»ئۇ 
 مەسىلەن: 

 )دەرسكە كېچىكى  قالماسلى  ئۈچۈن تېز ماڭ(  
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
« »دېااااااگەن  ااااااۈملە ئۇچراياااااادۇ. بۇنىڭاااااادىكى « »تېكىسااااااتتە 

كەلگۈسااااااى زامااااااان پېئىلىەىااااااڭ ئاااااااخىرىەى زەبەرلىااااااك ئوقۇتىاااااادىغان قوشااااااۇمچىالر 
 قاتارىدىەدۇر. 

(، زەبەر ئوقۇتقااااااااااااااااۇچى ۋە ئىسااااااااااااااااتىق،ال  اااااااااااااااااۋاب،  ەزا ) —« »
 ( قوشۇمچىسىدۇر. )

ئااااااۇ تۆۋەنااااااادىكى شاااااااەرتلەر ئاساااااااتىدا كەلگۈساااااااى زاماااااااان پېئىلىەاااااااى زەبەرلىاااااااك 
( ئۇنىاڭ بىالەن پېئىلەىاڭ ئوتتۇرىساى 2ئالدىدا كاېلى ؛ ( پېئىلەىڭ 1ئوقۇتىدۇ: 

دىاااااات باشااااااقا قوشااااااۇمچىالر «»قەسااااااەم ياااااااكى بولۇشسااااااىز قىلىاااااا  قوشۇمچىسااااااى 
 ( پېئىلەىڭ زامانى كېلىدىغان زامان بولۇ . 3بىلەن ئايرىلماسلى ؛ 
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كەلگۈساااااااى زاماااااااان پېئىلىەاااااااى « »بااااااۇ ئاااااااۈس شاااااااەرتتىت بىااااااارى كەم بولساااااااا، 
 يدۇ. مەسىلەن: زەبەرلىك ئوقۇتالما

 )ئالالل خالىسا مەن سېەى بۈگۈن ناماز شامدىت كېيىت زىيارەق قىلىمەن(
 )ئۇنداقتا مەن سېەى كۈتىمەن(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»ز قىلىدىغان ئۆتكەن زاماننى بولۇشسىمەزمۇن:  -4
دېااااااااااااگەن  ااااااااااااۈملە ئۇچراياااااااااااادۇ. «   »تېكىسااااااااااااتتە 

 ئۆتكەن زامان پېئىلىەى بولۇشسىز قىلى  ئۈچۈن كەلگەن. « »بۇنىڭدىكى 
ئاااااۆتكەن زاماااااان پېئىلىەاااااى « »ئەگەر  بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق قائىۇۇۇۇۇدە بۇۇۇۇۇار 

لاااااااااگەن بولساااااااااا، ئۇنىاااااااااڭ تەكرارلىەىشاااااااااى ۋا ىاااااااااب بولۇشساااااااااىز قىلىااااااااا  ئۈچاااااااااۈن كە
 )زۆرئر(. مەسىلەن: 

 ))كاپىر قۇرئانغا( ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى(   
 )مەن ئۇنى كۆرمىدىم ھەم ئۇنىڭغا سۆز قىلمىدىم(  

 دېگەنگە ئوخشا . 

 وغرىسىدا ت سى«»ھالنىڭ مەزمۇن:  -5
( تەركى،ىاااادە بولۇشاااالۇ  ئااااۆتكەن زامااااان سااااى )«»ئەگەر ھالەىااااڭ 

 بىللە كىرىدۇ. مەسىلەن: « »پېئىلى بولغان  ۈملىگە كىرسە، ئۇنىڭ بىلەن 
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پېئىللى                                                        ئىسىملى   ۈملە                                             
  ۈملە

 )مەن ئىمام سامم بېرىناتقاندا مەسجىدكە كىردىم(

پېئىللى                                                        ئىسىملى   ۈملە                                          
  ۈملە

 )مەن ئايرودرومغا ئايروپىالن چۈشۈۋاتقاندا يېتى  كەلدىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6

دېاااگەن  اااۈملە ئۇچرايااادۇ. بۇنىڭااادىكى « »تە تېكىسااات
مەنىساااىدە « »( پېئىللىرىااادىت بولاااۇ ، باااۇ يەردە تەھنىااال )« »

كەلااااگەن. ئااااۇ ئەساااالى  ۈملىاااادە ئىااااگە ۋە خەۋەر بولغااااان ئىككااااى تولاااادۇر ۇچىەى 
 زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 

 )ئالالل ھاراقەى ھارام قىلدى(  )ھارا  ھارام(
 )ئالالل سىلەرگە زېمىەەى بىساق قىلدى( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
مەنىساااااااىدىمۇ كېلىااااااادۇ. باااااااۇ ۋاقىتتاااااااا ئاااااااۇ كاااااااۈچەيتى  « »يەنە « »

 پېئىللىرىدىت بولىدۇ. مەسىلەن: 
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)ئۇمر مەرھەمەتلىك ئالالھەىڭ بەندىلىرى بولغان پەرىشتىلەرنى قىز دە  
 ئېتىقاد قىلدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ەداشااااالىرى نىااااڭ قېرى«»مۇشااااۇ ئىككااااى خىاااال مەنىساااااى بىاااالەن « »

 قاتارىدىت ھېسابلىەىدۇ. 
نىاااڭ «»ئااۇ يەنە باشااال  پېئىلاااى بولۇپمااۇ ھېساااابلىەىدۇ. بااۇ ۋاقىتتاااا ئااۇ 

 ئەمىلىەى قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ھامىد مېەى ئۇرۇشقا باشلىدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
پېئىاال بولااۇ ، بىااار مەنساااىدىمۇ كېلىاادۇ. بااۇ ۋاقىتتااا تولاااۇ  « »ئااۇ يەنە 

 تولدۇر ۇچىەىڭ ئاخىرىەى زەبەرلىك ئوقۇتىدۇ. مەسىلەن: 
 -1ئەنئام 

 ئايەق
سانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىەەى ياراتقان، زۇلمەتلەرنى ۋە -) ىمى  ھەمدۇ

 پەيدا قىلغان ئالالھقا خاستۇر(نۇرنى 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  سى«»مۇتەكەللىمنىڭ مەزمۇن:  -7
سااى ئااخىرى سااۇكۇنلۇ  ئەلاا  «»ماۇتەكەللىم )بىرىەچااى شاەخى (نىڭ 

بولغاااااااااان ئىساااااااااىمغا قوشاااااااااۇلغاندا زەبەرلىاااااااااك ئوقۇلىااااااااادۇ. « »يااااااااااكى ساااااااااۇكۇنلۇ  
 مەسىلەن: 



 

 
240 

  

 خىزمەتچىم()مېەىڭ بام 
 )مېەىڭ ھاسام(  
 )مەن ئىككى قولۇمەى يۇدىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 بەشىنچى دەرسيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  تۆت ھەرپلىك پېئىلالرمەزمۇن:  -1
ئەسااااااالى تاااااااۆق ھەرپاااااااتىت تاااااااۈزئلگەن  —( تاااااااۆق ھەرپلىاااااااك پېئىااااااال )

 سىتىدۇ. پېئىلالرنى كۆر
بۇمااااااۇ مااااااۇ ەررەد )تااااااۈ  پېئىاااااال( ۋە مەزىااااااد )ياسااااااالما پېئىاااااال( دە  ئىككااااااى 

 تۈرگە بۆلىەىدۇ. 
( پېئىللىرىەىاڭ بىارم باابى بولاۇ ، ئاۇ تۆق ھەرپلىك ماۇ ەررەد )

ئۆلچىمىاااااااااادە تۈرلىەىاااااااااادۇ. « »بابىاااااااااادىت ئى،ااااااااااارەق. مەساااااااااادىرى « »
 مەسىلەن: 

 )تەر ىمە قىلما (/
 )چېچىنەتمە ، تارقىتىنەتمە (/

 )يۈگۈرمە ، چاپما (/
 )قورقۇتما ، تەۋرىمە (/

 تما ()يۇمىالتما ، دومىال/
 قۇرۇب ئاۋاز چىقارما (-)قاراب/

 )ۋەسنەسە قىلما ، ئازدۇرما (/
 )قاقاقال  كۈلمە (/
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 ( پېئىللىرىەىڭ ئۈس بابى بولۇ ، ئۇمر: تۆق ھەرپلىك مەزىد )
 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »بابى. مەسدىرى « »( 1

 )ئۆسۈ  يېتىلمە (/
 )ئېغىزىەى چايقىما (/

 )دومىلىما ، يۇمىلىما (/
 ە ئوخشا . دېگەنگ

 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »بابى. مەسدىرى « ( »2
 )كۆ لى خاتىر ەم  بولما (/
 )سىقىلما ، زېرىكمە (/
 )تىترىمە ، تىترە  ئۇمشما (/

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ئۆلچىمىدە تۈرلىەىدۇ. مەسىلەن: « »بابى. مەسدىرى « ( »3

 )يىغىلما ، توپالنما (/
 مە ()ئىستىپا بەرمە ، چېكىە/

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  ئايرىش ئالمىشىمەزمۇن:  -2
دېاگەن  اۈملە ئۇچرايادۇ. ئۇنىڭادىكى « »تېكىستتە 

( ئالمىشااااااى بولااااااۇ ، بااااااا  دېااااااگەن ئالمااااااا  بااااااۇ يەردە ئااااااايرى  )« »
 كېلىشتە كەلگەن. 

(نىاااااڭ ئوتتۇرىساااااىەى ئاااااايرى  ئالمىشاااااى خەۋەر بىااااالەن ئەگەشاااااكۈچى )
ئاااااااااايرى  ئۈچاااااااااۈن كەلتۈرىلىااااااااادۇ. ئۇنىاااااااااڭ ئىئااااااااارابتىت ئاااااااااورنى ياااااااااو . مەساااااااااىلەن، 
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خەۋەر بولااۇ ، « »يۇقىرىاادىكى  ااۈملىەى ئېلىاا  ئېيتسااا ، ئۇنىڭاادىكى 
« »ناااااى تاشااااالىنېتى  «» —ئەگەر ئاااااايرى  ئالمىشاااااى 

دەل بولۇشااى دۇرۇب )يەنااى، دىاات بە«»نىااڭ «»دېسااە ، بااۇ ۋاقىتتااا 
 نىڭ ئىزاھلىغۇچىسى دېيى  دۇرۇب(. «»نى «»

« »دېااااااگەن  ۈملىاااااادە « »شااااااۇنىڭغا ئوخشااااااا  
« »خەۋەردۇر. ئەگەر بۇ  ۈملىدە ئاايرى  ئالمىشاى تاشالىنېتىلى  

سااااااۈپىتى بولۇشااااااى تااااااو را. نىااااااڭ «»نىااااااڭ «»دېيىلسااااااە، بااااااۇ ۋاقىتتااااااا 
 مەسىلەن: 

 ئايرى  ئالمىشى         خەۋەر          ئىگە                                         

 ئايرى  ئالمىشى          خەۋەر            ئىگە                                             
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»بەزىلەشتۈرۈشنى ئىپادىلەيدىغان مەزمۇن:  -3
« »دېااگەن  ااۈملە ئۇچراياادۇ. بۇنىڭاادىكى « »تېكىسااتتە 

دىاااات ئى،ااااارەق. «»(نااااى ئىپادىلەياااادىغان بولسااااا، بەزىلەشااااتۈرئ  )
بىزنىااااڭ بىاااار قىساااامىمىز، بەزىمىااااز دېااااگەن  —« »شااااۇ ا، مەزكااااۇر  ۈملىاااادىكى 

 مەنىەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 
 )سەن بۇنىڭ بىر قىسمىەى يېگىت(

 
)كىشىلەر ئىچىدە ئالالھقا ۋە ئاخىرەق كۈنىگە ئىشەندۇ  دېگۈچىلەر بار، 

  ھەقىقەتتە ئۇمر ئىشەنمەيدۇ(
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 توغرىسىدا  كېيىن كېلىشى-سوراق قوشۇمچىلىرىنىڭ ئىلگىرىمەزمۇن:  -4

( باا ال  قوشاۇمچىلىرىەىڭ ئالدىادا سورا  قوشۇمچىسى بولغاان ھەمازە )
 ۇ. كېلىد

-ئەممااااا، ھەمزىاااادىت باشااااقا سااااورا  قوشااااۇمچىلىرى بااااا ال  قوشۇمچىلىرىااااا
؛ ؛ ادىت كېيىت كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . ؛ 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

نىااااڭ «»دېااااگەن  ااااۈملە ئۇچرايااادۇ. بۇنىڭاااادىكى « »تېكىساااتتە 
ساااااااى بىااااااالەن چااااااااقىرى  «»بولاااااااۇ ، مۇتەكەللىمەىاااااااڭ « »ئەسلىساااااااى 

 قوشۇمچىسى تاشالنغان. 
(دا ساااىغا ئىااازاپەق قىلىىەغاااان چااااقىرىلغۇچى )«»مۇتەكەللىمەىاااڭ 

 ول دۇرۇب بولۇ ، ئۇنىڭ مۇھىملىرى مۇنۇمر: بە  خىل ي
نىااااااااااااااڭ تاشاااااااااااااالىەى  زىرنىااااااااااااااڭ ئۇنىااااااااااااااڭ ئورنىاااااااااااااادا تۇرۇشااااااااااااااى دۇرۇب. «( »1

دېگەنااااااااااگە ئوخشااااااااااا  )بۇناااااااااادا  ئىشاااااااااالىتى  كاااااااااااۆ  « ... »مەسااااااااااىلەن: 
 ئۇچرايدۇ(. 

« »نى سۇكۇنلۇ  ھاالەتتە قالادۇرۇ  دۇرۇب. مەساىلەن: «( »2
 ندا  ئىشلىتى  ئالدىەقىسىدىت ئازرا  ئۇچرايدۇ(. ... دېگەنگە ئوخشا  )بۇ

« »ناااى زەبەرلىاااك ھاااالەتتە قالااادۇرۇ  دۇرۇب. مەساااىلەن: «( »3
 ... دېگەنگە ئوخشا . 
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دېگەنااااگە « »)ئەل (قااااا ئالماشااااتۇرۇ . مەساااىلەن: « »ناااى «( »4
 ئوخشا . 

وشۇلۇشاى تااو را. (نىاڭ ق« )»باۇ خىال ھاالەتتە توختىغاناادا ساۇكۇنلۇ  
 دېگەنگە ئوخشا . « ... »مەسىلەن: 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6

ناااااااااااى «»ئەگەر شااااااااااەرتەىڭ  اااااااااااۋابى ئىسااااااااااىملى   اااااااااااۈملە بولسااااااااااا، ئالاااااااااادىغا 
قوشۇشااااااااااەىڭ زۆرئر ئىكەنلىكىەااااااااااى بىااااااااااز ئىلگىرىكااااااااااى دەرساااااااااالىرىمىزدە ئۆگىەىااااااااااا  

 بولغان. 
نىاااااااااڭ ئورنىااااااااادا شاااااااااەرتەىڭ «»نىااااااااڭ «»شااااااااۇنىڭغا ئوخشاااااااااا  

  اۋابىغا ئۇلىەىشى دۇرۇب. مەسىلەن: 
 

 )ئەگەر ئالالھتىت باشقا ئىالھالر تىلغا ئېلىەسا، ئۇمر خۇشال بولۇ  كېتىدۇ(
 دېگەنگە ئوخشا . 

وقۇلغان مۇزائەف كەلگۈسى زامان ئاخىرى جەزملىك ئمەزمۇن:  -7
 توغرىسىدا  پېئىلى ۋە بۇيرۇق پېئىلى

ئاااخىرى  ەزملىااك ئوقۇلغااان مااۇزائەف كەلگۈسااى زامااان پېئىلااى ۋە بااۇيرۇ  
 پېئىلىدا ئىد ام قىلىشمۇ ۋە ئىد امسىز كېلىشمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 

←←
 خشا . دېگەنگە ئو
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  پېئىل بابلىرى توغرىسىدا خۇالسە
 

 نىڭ بىرال بابى بولۇپ، ئۇ  لىرى( پېئىلتۆت ھەرپلىك مۇجەررەد )
 )تەر ىمە قىلدى(//

 ( پېئىللىرىنىڭ ئۈچ بابى بولۇپ، ئۇالر تۆت ھەرپلىك مەزىد )
 )ئېغىز چايقىدى( //1
 )خاتىر ەم بولدى( //. 2
 )توپالندى( //. 3

 ابى بولۇپ، ئۇالر ( پېئىللىرىنىڭ ئالتە بئۈچ ھەرپلىك مۇجەررەد )
 )يازدى(//1
 )ئولتۇردى(//.2
 )باردى(//. 3
)ئا لىدى(//. 4
)مىراسخور بولدى(//. 5
)كۆ  بولدى(//. 6
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 ( پېئىللىرىنىڭ ئون ئىككى بابى بولۇپ، ئۇالر ئۈچ ھەرپلىك مەزىد )
(ئىسالم كەلتۈردى)//1

(م بەردى، تاپشۇردىسام)//.2

(ئۇرۇ  قىلدى)//. 3

)ئۆگەندى، ئىلىم ئالدى(//. 4

(ئالدى، تاپشۇرۇ  ئالدى)//. 5

(سۇندى، مە لۇب بولدى)//.6

 )ئا لىدى، قۇم  سالدى(//.7

(قىزاردى)//. 8

(قىپقىزىل بولدى)//. 9

 )قارشى ئالدى، كۈتتى(//. 10

 چۆ  قاپال  كەتتى(-)ئوق//. 11

 )تېز ما دى(//. 12
 
 
 



 

 
248 

  

 
 
 

 نچى دەرسيىگىرمە ئالتى
 

 توغرىسىدا  (ىلىك ئالماش )كىش
مۇسااااااااتەقىل كىشاااااااىلىك ئالماااااااا  ) —( كىشاااااااىلىك ئالماااااااا  )

( دە  ئىككااااااى تااااااۈرگە ( ۋە ئۇمنمااااااا كىشااااااىلىك ئالمااااااا  )
 بۆلىەىدۇ. 

باشااقا سااۆزلەرگە قوشااۇلماي مۇسااتەقىل  —مۇسااتەقىل كىشااىلىك ئالمااا  
بىاااالەن سااااۆز باشالشقاشااااقا بولىاااادۇ ۋە       ئىشاااالىتىلىدىغان ئالماشااااالر بولااااۇ ، ئااااۇمر

 دىت كېيىەمۇ كېلەلەيدۇ. مەسىلەن: «»
 )مەن سېەى كۆردىم(        )مەن مۇسۇلمان(    

 )دەرسەى سەندىت باشقىسى چۈشەنمىدى( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

مۇساااااااااتەقىل ئىشااااااااالىتىلمەيدىغان، پەقەق  —كىشاااااااااىلىك ئالماااااااااا  ئۇمنماااااااااا 
سۆزلەرنىڭ ئاخىرىغا ئۇم  ئىشلىتىلىدىغان كىشىلىك ئالماشاالر بولاۇ ، ئاۇمر 

دىااات كېيىەماااۇ كېلەلمەيااادۇ. مەساااىلەن: «»بىااالەن ساااۆز باشالشاااقا بولمايااادۇ ۋە 
 مر ا ئوخشا . «»ۋە « »دىكى «»

ماااا كىشاااىلىك ئالماشاااالر  ۈملىااادىكى ئورنىغاااا ئاساساااەن مۇساااتەقىل ۋە ئۇمن
 ياكى با  كېلىشتە، ياكى چۈشۈم كېلىشتە ۋەياكى ئىگىلىك كېلىشتە كېلىدۇ. 
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 . باش كېلىشتە كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر  1
 ( با  كېلىشتە كەلگەن مۇستەقىل كىشىلىك ئالماشالر: 1

 ( با  كېلىشتە كەلگەن ئۇمنما كىشىلىك ئالماشالر: 2
ساى: «»( پائىلەىڭ ھەرىكەتلىك 1)

 گە ئوخشا . «»قاتارلىقالردىكى 
ى: )ئەلااا (« »( ئىككىلىاااك شاااەكىلەىڭ 2)

 كە ئوخشا . «»قاتارلىقالردىكى 
 ااا «»قاتااارلىقالردىكى  سااى: «» ( كۆپلۈكەىااڭ3)

 ئوخشا . 
سااااااااى: «»( مۇخااااااااتەبە )ئىككىەچااااااااى شااااااااەخى  ئاياااااااااللى  بىرلىك(نىااااااااڭ 4)

  ا ئوخشا . «»قاتارلىقالردىكى 
 ااااا «»ىكى قاتااااارلىقالردى: «»( ئاياللىقەىااااڭ 5)

 ئوخشا . 
دىكاااى ساااى: «»( ماااۇتەكەللىم )بىرىەچاااى شاااەخى ( كۆپلۈكەىاااڭ 6)

  ا ئوخشا . «»
دېامە ، يۇقىرىاادىكى ئاسااتى سااىزىلغان ئالماشااالر بااا  كېلىشااتە كەلااگەن 
ئۇمنمااااا كىشااااىلىك ئالماشااااالر بولااااۇ ، ئااااۇمر دائىاااام پېئىلغااااا ئۇلىەىاااا  كېلىاااا  شااااۇ 

 پېئىلەىڭ پائىلى بولىدۇ. 
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 . چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر  2
 ( چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن مۇستەقىل كىشىلىك ئالماشالر: 1

 ( چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن ئۇمنما كىشىلىك ئالماشالر: 2

دېامە ، باۇ ئالماشاالر پېئىلەىاڭ ئاخىرىغاا ئۇلىەىا  تولادۇر ۇچى بولىادۇ ۋە 
 چۈشۈم كېلىشتە كېلىدۇ. 

ەىڭ ئاخىرىغاااااااااا ئۇمنساااااااااا، ئېەىقلىغاااااااااۇچى بولىااااااااادۇ ۋە ئىگىلىاااااااااك ئەگەر ئىساااااااااىم
 كېلىشتە كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 چۈشۈم كېلى                                            

 )ئۇ ئۇمرنى سورىدى(                 )مەن ئۇنى كۆردىم(  
 )ئۇنىڭ كىتابى قاسىمدا(                       ئىگىلىك كېلى  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە يەتت
 

 توغرىسىدا  (مەنبەداش تولدۇرغۇچى )مەزمۇن:  -1
پېئىلەىاااااااااڭ مەنىساااااااااىەى تەكىاااااااااتلە ، يااااااااااكى  —مەنااااااااا،ەدا  تولااااااااادۇر ۇچى 

ىااااا  ۋەيااااااكى ئۇنىاااااڭ تاااااۈرىەى باياااااان قىلىااااا  ئۈچاااااۈن ئۇنىاااااڭ ساااااانىەى باياااااان قىل
پېئىلااااااادىت كېااااااايىت كېلىااااااادىغان ۋە شاااااااۇ پېئىلەىاااااااڭ لەۋزى بىااااااالەن ساااااااۆزلىەىدىغان 

 مەسدەردىت ئى،ارەق. بەزىدە ئۇ ئۆز پېئىلىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەنىەى تەكىتلە (      
 لەيجىسساممغا بىناسىتە سۆز قىلدى( ) ەزمەن ئالالل مۇسا ئە

 )سانەى بايان قىلى (  
 )كىتاب ئىككى قېتىم نەشىر قىلىەدى(

 )سانەى بايان قىلى (
 )بام مېەى بىر قانچە قېتىم ئۇردى(

 يان قىلى ( )تۈرنى با
 )مەنى قۇرئانەى ناھايىتى ياخشى يادلىدىم(

 )پېئىلغا ۋەكىللىك قىلى ()ئازرا  مۆھلەق بەرگىت(
دېاااااااگەن باااااااۇيرۇ  پېئىلەىاااااااڭ « »دېاااااااگەن مەسااااااادەر « »بۇنىڭااااااادا 

 ئورنىدا كېلى ، بۇيرۇ  مەنىسىەى ئۇقتۇرۇ  كەلگەن.  
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ر مەسااااادەرگە ۋەكىللىاااااك قىلىااااا  بەزىااااادە مەسااااادەرنى ئۇقتۇرىااااادىغان ساااااۆزلە
كېلىدۇ. ئاندىت شۇ سۆزلەرگە مەن،ەدا  تولدۇر ۇچى بولغانلىقىغا ئاساساەن 
 زەبەرلىك ئوقۇلۇشتا مەسدەرنىڭ ھۆكۈمى بېرىلىدۇ. ئۇ سۆزلەر تۆۋەندىكىچە: 

قاتاااااارلىقالر »ۋە مەسااااادەرگە ئىااااازاپەق قىلىەغاااااان »، ( »1
 ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: مەن،ەدا  تولدۇر ۇچىغا 

 )مۇدىر مېەى بىر قىسىم ئەيى،لەر بىلەن ئەيى،لىدى(
 )مەن ئۇنى پۈتۈنلەي تونۇيمەن(      

 
 ۇم قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي قايسى  ايغا قايتىدىغانلىقىەى بىلىدۇ()زۇل

 دېگەنگە ئوخشا . 
( مەسادەرنىڭ ساانىەى ئۇقتۇرىاادىغان ساۆزلەر مەنا،ەدا  تولاادۇر ۇچىغا 2

 ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن ئۇنى ئۈس قېتىم زىيارەق قىلدىم(

 دېگەنگە ئوخشا . 
مەسااااااادەرنىڭ سااااااااۈپىتى مەناااااااا،ەدا  تولااااااادۇر ۇچىغا ۋەكىللىااااااااك قىلىاااااااادۇ. ( 3

 مەسىلەن: 
 )مەن ئۇنىڭغا چىرايلى  ياردەم قىلدىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ئىسااااااااااااااااىم مەساااااااااااااااادەر مەناااااااااااااااا،ەدا  تولاااااااااااااااادۇر ۇچىغا ۋەكىللىااااااااااااااااك قىلىاااااااااااااااادۇ. 4

 مەسىلەن: 
 ەن سۆز قىلدىم(شۈبجىسىزكى، م 
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مەساااااادەر ئۇقتۇر ااااااان مەنىەااااااى ئۇقتۇرىاااااادىغان، لااااااېكىت  —ئىسااااااىم مەساااااادەر 
ھەرپاااااااى مەسااااااادەرنىڭكىدىت ئاااااااازرا  بولغاااااااان ئىساااااااىمدىت ئى،اااااااارەق. مەساااااااىلەن: 

 —« »ئىساااااااىم مەسااااااادەردۇر؛  —« »مەسااااااادەر،  —« »
 ئىسىم مەسدەردۇر.  —« »مەسدەر، 

( تۈرلەشاااااااااااااااااتە ئۇچرىشاااااااااااااااااىدىغان مەسااااااااااااااااادەر مەنااااااااااااااااا،ەدا  تولااااااااااااااااادۇر ۇچىغا 5
ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 

كۆرساااىتى  ئالماشااالىرى مەنااا،ەدا  تولااادۇر ۇچىغا ۋەكىللىاااك قىلىااادۇ. 6
 مەسىلەن: 

 )سەن مۇشۇندا  سۆزنى ئېيتتىڭمۇ( 
 خشا . دېگەنگە ئو

( مەساااادەرگە قايتىاااادىغان كىشااااىلىك ئالمااااا  مەناااا،ەدا  تولاااادۇر ۇچىغا 7
 ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 

)مەن بە  تىرىشچانلى  كۆرسەتتىم، مەندىت باشقا كىشى ئۇندا  
 تىرىشچانلى  كۆرسىتى  باقمىدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ساااااااادەر بىاااااااالەن ئوخشااااااااا  مەنىەااااااااى ئۇقتۇرىاااااااادىغان سااااااااۆز مەناااااااا،ەدا  ( مە8

 تولدۇر ۇچىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن ناھايىتى بەخىتلىك تۇرمۇ  كەچۈردىم(

 دېگەنگە ئوخشا . 
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مااااۇھىم نۇقتاااااا: تااااۈر ۋە ساااااانەى ئۇقتۇرىاااادىغان مەنااااا،ەدا  تولااااادۇر ۇچىەىڭ 
»ئەسلىسااى: »ى  دۇرۇب. مەسااىلەن: ئااامىلىەى تاشاالىنېت

 .» 

 توغرىسىدا  مەررەت مەسدىرىمەزمۇن:  -2
« »دېااگەن ئى،ااارە ئۇچرايادۇ. ئۇنىڭاادىكى  «»تېكىسساتتە 

 ( مەسدىرىدۇر. مەررەق ) —
بايااااااااااااااااان قىلىاااااااااااااااا  ئۈچااااااااااااااااۈن پېئىلەىااااااااااااااااڭ سااااااااااااااااانىەى  —مەررەق مەساااااااااااااااادىرى 

سۆزلىەىدىغان مەسدەردىت ئى،ارەق. ئۇ ئۈس ھەرپلىاك ماۇ ەررەد پېائىلالردىت 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. مەسىلەن:  «»

 )مەن ئۇنى بىر قېتىم ئۇردىم( 
 )مەن ئۇنى ئىككى قېتىم ئۇردىم( 
 )مەن ئۇنى نۇر ۇن قېتىم ئۇردىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئااااااااۈس ھەرپلىااااااااك مااااااااۇ ەررەد پېئىلالرنىااااااااڭ باشقىسااااااااىدىت مەررەق مەسااااااااادەر 

 ئۇلىەىدۇ. مەسىلەن: « »ياسىغاندا مەسدەرنىڭ ئاخىرىغا بىر 
 )ئۇ بىر قېتىم تەك،ىر ئېيتتى( 

 )بىز مېيىم نامىزىدا تۆق قېتىم تەك،ىر ئېيتىمىز(
 دېگەنگە ئوخشا . 

بۇلسااااا، مەساااادەردىت كېاااايىت « »ئەگەر مەساااادەرنىڭ ئەساااالى قۇرۇلمىسااااىدا 
 سانەى ئۇقتۇرىدىغان سۆز كېلىدۇ. مەسىلەن: 
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 )مەن ئۇنىڭغا بىر قېتىم رەھىم قىلدىم(
 

 )مەن ھېلىقى كىتابەى بىر قېتىم تەر ىمە قىلدىم(

 توغرىسىدا  ھەيئەت مەسدىرىمەزمۇن:  -3
ھەيائەق مەساادىرى « »دېاگەن  ۈملىاادە « »

 بولۇ  ھېسابلىەىدۇ. 
ھەيئىتااى ۋە ھەرىكەق(نىااڭ -پېئىاال )يەنااى ئىاا  —ھەياائەق مەساادىرى 

 سۈپىتىەى ئۇقتۇرۇ  ئۈچۈن سۆزلىەىدىغان مەسدەردىت ئى،ارەق. 
ئۆلچىمىااااادە ياساااااىلىدۇ. « »ئااااۇ ئاااااۈس ھەرپلىاااااك ماااااۇ ەررەد پېاااائىلالردىت 

لاااېكىت، ئاااۈس ھەرپلىاااك ماااۇ ەررەد پېئىلالرنىاااڭ  ەيرىااادىت ھەيااائەق مەسااادىرى 
 ياسالمايدۇ. مەسىلەن: 

«» 
 )ئەگەر قۇربانلى  قىلسا الر مالەى چىرايلى  شەكىلدە ئۆلتۈرئ الر(

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  مىملىق مەسدەرمەزمۇن:  -5
مىملىاا  مەساادەر بولااۇ  « »دېااگەن ئااايەتتە 

 ھېسابلىەىدۇ. 
)مىااااام( بولغاااااان مەساااااادەردىت « »ئەۋۋىلىااااادە زىيااااااادە  —مىملىااااا  مەسااااادەر 
تونۇشاااالۇ  )ئااااۆلمە (، )ئۇرمااااا (، ئى،ااااارەق. مەسااااىلەن: 

 )ۋەدە قىلما ( ... دېگەنگە ئوخشا .  بولما 
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مىملىاااااااااا  مەساااااااااادەر ئااااااااااۈس ھەرپلىااااااااااك مااااااااااۇ ەررەد پېئىلالرنىااااااااااڭ  ەيرىاااااااااادىكى 
 لىدۇ. مەسىلەن: پېئىلالردىت ئىسىم مەپئۇلەىڭ ئۆلچىمىدە ياسى

 )تۇرما (  )قايتى  كەتمە (،                     
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 نچى دەرسيىگىرمە سەككىزى
 

 توغرىسىدا  (سەۋەب تولدۇرغۇچىسى )مەزمۇن:  -1
-ئىاااااا  —( ياااااااكى  سااااااەۋەب تولدۇر ۇچىسااااااى )

بولااااااااۇ  سااااااااەۋەبىەى ئۇقتااااااااۇرۇ  ئۈچااااااااۈن سااااااااۆزلىەىدىغان ھەرىكەتەىااااااااڭ پەياااااااادا 
 مەسدەردىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 
 )كەم،ە ەللىكتىت قورقۇ  بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمە الر(

 
 م()مەن گرامماتىكىەى ياخشى كۆرگەنلىكىم ئۈچۈن كەلدى

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئۇنىااڭ ئاااخىرىەى زەبەرلىااك  سۇۇەۋەب تولدۇرغۇچىسۇۇىاا ئائىۇۇت قائىۇۇدىلەر 

 ( بىلەن زىرلىك ئوقۇ  دۇرۇب. ئوقۇ  ياكى تەئلىل ھەرپى )
سااااەۋەب تولدۇر ۇچىساااااىەىڭ زەبەرلىااااك ئوقۇلۇشاااااى ئۈچااااۈن مۇنااااادا  بە  

مەسااااااادەر  ( ئاااااااۇ سااااااەۋەب تولدۇر ۇچىساااااااى1خىاااااال شاااااااەرق ھازىرلىەىشااااااى كېااااااارە : 
( بولۇشاااااااى ( ئاااااااۇ مەساااااادەر قەل،ەىاااااااڭ پېئىلىغااااااا ئائىااااااام )2بولۇشااااااى كېاااااارە ؛ 

( ئااۇ مەساادەر سااەۋەبەى بايااان قىلىاا  ئۈچااۈن كەلتااۈرئلگەن بولۇشااى 3كېاارە ؛ 
( ئااۇ مەساادەر 5( ئااۇ مەساادەر پېئىاال بىاالەن بىاار زامااان كېلىشااى كېاارە ؛ 4كېاارە ؛ 

 پېئىل ۋە پائىل بىلەن بىرگە كېلىشى كېرە . 
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-گەر مەزكاااۇر شاااەرتلەردىت بىااارەر شاااەرق تېپىلمىساااا، ساااەۋەب تولااادۇر ۇئە
 چىسى تەئلىل ھەرپى بىلەن زىرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 )مەن يېەىڭغا سېرى  ماي ئۈچۈن كەلدىم( 
دېااااگەن سااااۆز ئىسااااىم « »دېگەناااگە ئوخشااااا . يەنااااى، باااۇ  ۈملىاااادىكى 

 بىلەن زىرلىك ئوقۇلغان. « »بولۇ ، مەسدەر ئەمەب. شۇ ا، 
دېااگەن « »دېااگەن ئااايەتتە بولسااا، 

 شەرق تېپىلمىغانلىقى ئۈچۈن تەئلىل ھەرپى بىلەن زىرلىك ئوقۇلغان. 
دېاگەن  ۈملىادە بولساا، زاماان ئوخشاا  بولمااي قالغاان. « »

ەناااى، ساااەپەرنىڭ ۋاقتااااى ئاااۆتكەن زامااااان، ئىلىمەىاااڭ زامااااانى كېلىااادىغان زامااااان. ي
 شۇ ا، تەئلىل ھەرپى بىلەن زىرلىك ئوقۇلدى. 

 سەۋەب تولدۇر ۇچىسى مۇندا  ئۈس خىل ھالەتتە كېلىدۇ: 
)ئەلاااااا  مم( ۋە ئىزاپەتسااااااىز كېلىاااااادۇ. بااااااۇ خىاااااال ھااااااالەتتە زەبەرلىااااااك « ( »1

 ئوقۇ  كۆ  ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: 
 )مەن ئو لۇمەى ئەدەبلە  ئۈچۈن ئۇردىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 شۇنىڭدە ، تەئلىل ھەرپى بىلەن زىرلىك ئوقۇشمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 

 )مەن ئۇنى ئەدەبلە  ئۈچۈن ئۇردىم( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

ۇنىڭادا تەئلىال ھەرپاى بىالەن زىرلىاك )ئەلا  مم( بىالەن كېلىادۇ. ئ« ( »2
 ئوقۇشمۇ ۋە زەبەرلىك ئوقۇشمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 

 )مەن ئو لۇمەى ئەدەبلە  ئۈچۈن ئۇردىم(        
 )مەن ئۇنى ئەدەبلە  ئۈچۈن ئۇردىم(                 
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( بولىاااااااااادۇ. ئۇنىڭاااااااااادا زەبەرلىااااااااااك )( ئىزاپەتتىكااااااااااى ئېەىقالنغااااااااااۇچى 3
 ئوقۇ  ۋە تەئلىل ھەرپى بىلەن زىرلىك ئوقۇ  دۇرۇب. مەسىلەن: 

 )مەن ئو لۇمەى ئۇنىڭ ئەدەب ئۆگىەىشى ئۈچۈن ئۇردىم(

 )مەن ئۇنى ئەدەب ئۆگىەىشى ئۈچۈن ئۇردىم(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
قىزىقتااااۇرۇ  ۋە پۇشااااايمان قىلاااادۇرۇ  قوشۇمچىسااااى بولااااۇ ،  —« »

ئەگەر كەلگۈساااى زاماااان پېئىلىەىاااڭ ئالااادىغا كىرساااە، بىااارەر ئىشاااقا قىزىقتۇرۇشاااەى 
 ئۇقتۇرۇ  كېلىدۇ. مەسىلەن: 

 )مېەى زىيارەق قىلمامسەن(
 دېگەنگە ئوخشا . 

تكەن زامااااان پېئىلىەىااااڭ ئالاااادىغا كىرسااااە، بىاااارەر ئىشااااقا پۇشااااايمان ئەگەر ئااااۆ
 قىلدۇرۇشەى ئۇقتۇرىدۇ. مەسىلەن: 

 )سەن نېمە ئۈچۈن تىرىشمىدىڭ( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

دىت باشقىمۇ قىزىقتاۇرۇ  ۋە پۇشاايمان قىلادۇرۇ  قوشاۇمچىلىرى «»
 قاتارلىقالردۇر.  ، بولۇ ، ئۇمر: 

 )سەن گۇناھىڭغا تەۋبە قىلمامسەن(
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 دەرسيىگىرمە توققۇزىنچى 
 

 توغرىسىدا  (پەرقلەندۈرگۈچى )مەزمۇن:  -1

ساىزلىقەى باياان قىلىا  ئۇقۇم ئالدىەقى بۆلەكتىكى —پەرقلەندئرگۈچى 
مەنىساااىەى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان ئېەىقساااىز ئىساااىمدىت « »ئۈچاااۈن كېلىااادىغان 

 ئى،ارەق. مەسىلەن: 
 )مېەىڭ يېەىمدا بىر مېتىر يىپە  رەخم بار(

 )ھامىد ئەخالقتا ياخشى بولدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 

ىتتتتت  ا  تەمي (1( ئىككااااى تااااۈرگە بۆلىەىاااادۇ: پەرقلەناااادئرگۈچى
  (.) ە ىسبنتەميىت ( 2؛ )متييت ذا (

مىقاادار تااۆق مىقااداردىت كېاايىت كېلىاادۇ.  —تەميىتتت  ا  )متييتتت ذا (
 تۈرلۈ  بولىدۇ، ئۇمر: 

)ساااااەن قاااااانچە كىتااااااب ئوقاااااۇدۇڭ(؟ ( ساااااان. مەساااااىلەن: 1
 دېگەنگە ئوخشا . 

)مېەىاااڭ بىااار گەز ( ئوزۇنلاااۇ  ئاااۆلچەملىرى. مەساااىلەن: 2
 زېمىەىم بار(، دېگەنگە ئوخشا . 
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)مەن  ( ھە ىااام )كەماااچەن( ئاااۆلچەملىرى. مەساااىلەن: 3
 ئۇنىڭغا بىر سا خورما بەردىم(، دېگەنگە ئوخشا . 

رەتالە )ساەندە بىار ( ئېغىرلىا  ئاۆلچەملىرى. مەساىلەن: 4
 سېرى  ماي بارمۇ(؟ دېگەنگە ئوخشا . 

بەزىاااااااادە پەرقلەناااااااادئرگۈچى مىقاااااااادار ا ئوخشااااااااا  كېتىاااااااادىغان نەرسااااااااىلەرگە 
 قوشۇلىدۇ. مەسىلەن: 

 ئاسماندا ئالىقانچىلىك يەردە بۇلۇق يو (
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ىلەر  قا ئائىت قائىد(متييت ذا تەميىت  ا  )
 ( ئۇنىڭ ئاخىرىەى زەبەرلىك ئوقۇ  دۇرۇب. مەسىلەن: 1

 )مەندە بىر مېتىر يىپە  رەخم بار(
 دېگەنگە ئوخشا . 

 بىلەن زىرلىك ئوقۇشمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: « »( ئۇنى 2
 )مەندە بىر مېتىر يىپە  رەخم بار( 

 نگە ئوخشا . دېگە
 ( ئۇنى ئىزاپەق بىلەن زىرلىك ئوقۇشمۇ دۇرۇب. مەسىلەن: 3

 )مەندە بىر مېتىر يىپە  رەخم بار( 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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( ئەگەر پەرقلەنااااااادئرگۈچىەىڭ  ەيااااااارىگە مىقااااااادارنى ئۇقتۇرىااااااادىغان ساااااااۆز 4
 مەسىلەن: ئىزاپەق قىلىەسا، پەرقلەندئرگۈچى زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. 

 ئايەق( -91)ئال ئىمران 
 (ىدىيە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىەمايدۇپيەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن )

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ۈملىااااااادىكى نىسااااااا،ەتەىڭ  () نىستتتتتتتبە تەميىتتتتتتتت 

 رىدىغان ئىسىمدىت ئى،ارەق. مەسىلەن: ئۇقۇمسىزلىقىەى چۈشەندئرئ  بې
 )بۇ ئوقۇ ۇچى ئەخالقتا چىرايلى  بولدى(

دېگەنااااااااگە ئوخشااااااااا . بااااااااۇ  ۈملىاااااااادە چىرايلىقەىااااااااڭ نىساااااااا،ىتى ئوقۇ ۇچىغااااااااا 
نىساا،ەتەن مااۇبجەم بولااۇ ، ئااۇ نۇر ااۇن ئىشااالرنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ. شااۇ ا، بااۇ 

دىاات ئى،ااارەق بىاار پەرقلەناادئرگۈچى «»ىتى  ئۈچااۈن ئۇقۇمسااىزلىقەى يااوق
 كەلتۈرئلگەن. 

 كە ئائىت قائىدىلەر   () ە ىسبنتەميىت 
نىاااڭ () نىستتتبە تەميىتتتت  ( ئەسلىساااى پائىااال بولغاااان ساااۆز1

 قاتارىدىەدۇر. مەسىلەن: 
 ولدى()ئوقۇ ۇچىەىڭ ئەخالقى ياخشى ب

 «. »بۇ  ۈملىەىڭ تەقدىرى: 
نىااڭ  () نىستتبە تەميىتتت ( ئەسلىسااى مەپئااۇل بولغااان سااۆز 2

 قاتارىدىەدۇر. مەسىلەن:
 )بىز زېمىەدىت بۇمقالرنى ئېتىلدۇرۇ  چىقاردۇ (   

 «. »بۇ  ۈملىەىڭ تەقدىرى: 
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نىاااڭ ئااااخىرى زەبەرلىكاااال ئوقۇلىااادۇ، () نىستتتبە تەميىتتتت ( 3
 زىرلىك ئوقۇلمايدۇ. 

باااااۇ تو رىاااااادىكى زىياااااادە تەپسااااااىالتالر ئااااااالالل خالىساااااا كېيىەكااااااى دەرساااااالەردە 
 كېلىدۇ. 
  

 توغرىسىدا  (ئەجەبلەندۈرۈش پېئىلى )مەزمۇن:  -2
شااااااااەيئىلەردىكى سااااااااۈپەتەىڭ كاااااااااتتىلىقىەى  —ى ئە ەبلەناااااااادئرئ  پېئىلاااااااا

 ياكى ئۇنىڭدىت ھەيران  قېلىشەى ئىپادىلەيدىغان پېئىلدىت ئى،ارەق. 
ئۆلچىمىااادە « »باااۇ پېئىلەىاااڭ ئىككاااى خىااال ئاااۆلچىمى بولاااۇ ، بىااارى 

دىكااااى «»ئۆلچىمىاااادە ياسااااىلىدۇ. بۇنىڭاااادا «  »ياسااااىلىدۇ؛ يەنە بىاااارى 
دېاااااگەن « »)ھاااااائ( دېاااااگەن كىشاااااىلىك ئالماااااا  « »ولاااااۇ ، زىياااااادە ب« »

 پېئىلەىڭ پائىلى بولىدۇ. مەسىلەن: 
ئاسمان نېمىدېگەن گۈزەل    
ماشىەا نېمىدېگەن چىرايلى     

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسئوتتۇز
 

 ىسىدا توغر ھال

ھاااال ئىگىساااىەىڭ ھاااالىتىەى باياااان قىلىااا  ئۈچاااۈن ساااۆزلىەىدىغان  —ھاااال 
 ئارتۇ  سۈپەتتىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 

 )ھامىد ئۆز ۋېلىسپىتىگە مىەگە ھالەتتە كەلدى( 
 )مەن بو ۇزمنغان توخۇنى سېتىنالدىم( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ياكى پائىل بولىدۇ. مەسىلەن:  ھال ئىگىسى

 ھال ئىگىسى                                            ھال                                       
 خۇرام چىقتى(-)ئوقۇ ۇچىالر ئىمتىجان مەيدانىدىت خۇشال

 دېگەنگە ئوخشا . 
 نائىب پائىل بولىدۇ. مەسىلەن:  ياكى

 )گۆ   پىشۇرۇلغان ھالەتتە يېيىلدى(
 ھال ئىگىسى    ھال                  

 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ( بولىدۇ. مەسىلەن: تولدۇر ۇچى ) ياكى
 كىتاب سېتىنالدىم( ت ىال  )مەن 

 ھال ئىگىسى     ھال              
 دېگەنگە ئوخشا . 

 خەۋەر بولىدۇ. مەسىلەن:  ياكى
 )مانا بۇ يېڭى چىققان ئاي(

 ھال   ھال ئىگىسى               
 دېگەنگە ئوخشا . 

 لەن: ئىگە بولىدۇ. مەسى ياكى

 ھال ئىگىسى     ھال                                                                              
 )مەن مۇدىرنىڭ يېەىغا كىرسەم، ئۇنىڭ يېەىدا ئوقۇتقۇچىمىز ئولتۇرىدۇ( 

 دېگەنگە ئوخشا . 
ىگىسااااااااااى ئەساااااااااالىدە ئېەىاااااااااا  ئىسااااااااااىم بولۇشااااااااااى كېاااااااااارە ، بىاااااااااارا  بەزى ھااااااااااال ئ

ئەھنالالردا ئېەىقسىز ئىسىم ھال ئىگىسى بولۇ  كېلىدۇ. ئاۇ مۇنادا  تاۆق خىال 
 ئەھنالدۇر: 

( ھاااال، ھاااال ئىگىساااىدىت ئىلگىااارى كېلىااا  قالساااا، ھاااال ئىگىساااى ئېەىقساااىز 1
 ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 

 مېەى بىر ئوقۇ ۇچى سورا  كەلدى()
 ھال ئىگىسى  ھال                             

 دېگەنگە ئوخشا . 
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( ھاااااال ئىگىساااااى ساااااۈپەق يااااااكى ئىااااازاپەق بىااااالەن خاسالشتۇرۇلساااااا، ھااااااال 2
 ئىگىسى ئېەىقسىز ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 

 ھال ئىگىسى           ھال                                                
 )مېەىڭ يېەىمغا بىر ئاكتى  ئوقۇ ۇچى چىقىشقا رۇخسەق سورا  كەلدى( 

 ھال     ھال ئىگىسى                                                               
 )چى  دوختۇرى مەندىت پەتىنا سورا  كەلدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ھاال ئىگىسااىدىت بولۇشساىز، نەھيااى ۋە ساورا  قوشااۇمچىلىرى ئىلگىاارى 3

 كەلسە، ھال ئىگىسى ئېەىقسىز ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 
 )بۈگۈن بىرسى كېچىكى  كەلمىدى(

 ھال ئىگىسى   ھال                       

 ھال                         ھال ئىگىسى                                             
 )بىرسى ئىمتىجان مەيدانىغا سومكىسىەى كۆتۈرئ  كىرمىسۇن( 

 )بۈگۈن بىرسى كېچىكى  كەلدىمۇ(
 ھال ئىگىسى   ھال                       

 دېگەنگە ئوخشا . 
قوشااااۇلغان  ااااۈملە بىاااالەن كەلسااااە، « »( ھااااال، ھااااال ئىگىسااااىدىت كېاااايىت 4

 ھال ئىگىسى ئېەىقسىز ئىسىم بولىدۇ. مەسىلەن: 



 

 
267 

  

 

 ھال ئىگىسى   ھال                                                    
)ياكى سەن تام، ئۆگزىلىرى يېقىلى  ۋەيران بولغان )خارابە( شەھەر )يەنى  

 ۇ(بەيتۇلمۇقەددەب(تىت ئۆتكەن كىشىەى )يەنى ئۇزەيرنى( كۆرمىدىڭم
 دېگەنگە ئوخشا . 

بەزىااااااااادە ھاااااااااال ئىگىسااااااااااى قائىدىساااااااااىز ھالااااااااادا ئېەىقسااااااااااىز ئىساااااااااىمدىت كېلىاااااااااادۇ. 
 مەسىلەن: 

 )ھەدى (« »
 ھال ئىگىسى  ھال                                                                                                      

)پەيغەم،ەر سەللەلالھۇ ئەلەيجى ۋەسەللەم ئولتۇرۇ  ناماز ئوقۇدى، 
 كەيەىدىكى كىشىلەر ئۆرە تۇرۇ  ناماز ئوقۇدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
بەزىااااادە ھاااااال ئىساااااىملى   اااااۈملە بولىااااادۇ، بەزىااااادە پېئىللىااااا   اااااۈملە بولىااااادۇ. 

 ن: مەسىلە

 ھال                                                                               
 )مەن رادىئودىت قۇرئان كەرىم تىالۋىتىەى ئا ال  ئولتۇردىم( 

 )مەن كىچىك تۇرۇ  قۇرئانەى يادلىدىم(   
 ھال                                         

 دېگەنگە ئوخشا . 
 ھال جۈملىنىڭ شەتلىرى  

 ھال  ۈملىدە مۇندا  ئۈس خىل شەرق ھازىرلىەىشى كېرە : 
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 ( بولۇشى كېرە ؛ ( ھال  ۈملە خەبەرىييە )1
شاااااۇمچىلىرى بىااااالەن باشالنماسااااالىقى ( ھااااال  اااااۈملە كېلىااااادىغان زامااااان قو2

 كېرە ؛ 
( ھااااال  ااااۈملە ھااااالەى ھااااال ئىگىسااااىگە با الياااادىغان بااااا لىغۇچىالرنى ئااااۆز 3

 ئىچىگە ئېلىشى كېرە . با لىغۇچىالر: 
 ( ياكى پەقەق كىشىلىك ئالما  بولىدۇ. مەسىلەن: 1)

  
 يىغلىغان ھالەتتە كەلدى()ئۇمر كەچتە دادىسىەىڭ يېەىغا 

 دېگەنگە ئوخشا . 
 بولىدۇ. مەسىلەن: « »( ياكى پەقەق 2)

 
 )مەن قۇيا  ئولتۇر اندا مەككىگە يېتى  كەلدىم(

 دېگەنگە ئوخشا . 
 بىلەن كىشىلىك ئالما  بىرگە بولىدۇ. مەسىلەن: « »( ۋەياكى 3)

 
.... يۇرتلىرىدىت قېچى  چىققان ... ئۆزلىرى مىڭالرچە تۇرۇقلۇ 
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 نچى دەرسئوتتۇز بىرى
 

 توغرىسىدا  (ئىستىسنا )مەزمۇن:  -1

ئىستىساەا قوشۇمچىساىدىت كېاايىت كەلاگەن ھۆكاۈمەى ئۇنىااڭ  —ئىستىساەا
 رى  چىقىرىنېلىشتىت ئى،ارەق. ئالدىدىكى ھۆكۈمدىت ئاي

دېساااااە ، نەتىاااااجە ئوقۇ ۇچىالر اااااا « »مەساااااىلەن: 
 ئىسپاتلىەى ، ھامىدتىت يوققا چىقىرىلغان. 

( ئىستىسااااااەا قىلىەغااااااۇچى 1ئىستىسااااااەانىڭ ئااااااۈس مااااااۇھىم بااااااۆلىكى بااااااار. ئااااااۇمر: 
( ئىستىساەا قوشۇمچىساى 3(؛ ( ئىستىسەا قىلىەىلغۇچى )2(؛ )
 (دىت ئى،ارەق. مەسىلەن: )

 
وشۇمچىسى      ئىستىسەا ئىستىسەا قىلىەىلغۇچى     ئىستىسەا ق                                               

 قىلىەغۇچى
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ئىستىسەا قوشۇمچىلىرى كۆ  بولۇ ، ئۇنىڭ مۇھىملىرى: 
 بۇ ھەرپتۇر؛ ( »1
 بۇ ئىككىسى ئىسىمدۇر.  ۋە« ( »2
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  بۇ ئىككىسى پېئىلدۇر. »ۋە ( »3

 توغرىسىدا  ىملىرىئىستىسنانىڭ قىسمەزمۇن:  -2
( ۋە قىلىەىلغااااۇچى )ئىستىسااااەا قىلىەغااااۇچى ) — ئىستىسۇۇۇۇنا

بولماساالىقىغا ئاساسااەن مۇتتەسااىل )تۇتااا ( -(نىااڭ بىاار  ىەسااتىت بولااۇ 
 ئىستىسەا ۋە مۇنقەتىئ )ئۈزئ ( ئىستىسەا دە  ئىككى تۈرگە بۆلىەىدۇ. 

ئىستىسااااااااااەا  (ئىستىسااااااااااەا قىلىەغااااااااااۇچى ) —مۇتتەسااااااااااىل ئىستىسااااااااااەا 
(نىااااڭ بىاااار قىساااامى بولغااااان ئىستىسااااەادىت ئى،ااااارەق. قىلىەىلغااااۇچى )

 مەسىلەن: 
 

 )ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر مۇۋاپپەقىيەق قازاندى(
دېگەناااگە ئوخشاااا . يەناااى، باااۇ مىساااالدا ئىستىساااەادا ئىستىساااەا قىلىەغاااۇچى 

 قىلىەىلغۇچى )ئوقۇ ۇچىالر(نىڭ  ىەسىدىەدۇر. )يەنى ھامىد( ئىستىسەا 
ئىستىساااااااااااااەا  ()ئىستىسااااااااااااەا قىلىەغاااااااااااااۇچى  —مااااااااااااۇنقەتىئ ئىستىسااااااااااااەا 

نىااڭ بىاار قىساامى بولمىغااان ئىستىسااەادىت ئى،اااارەق. ()قىلىەىلغااۇچى 
 مەسىلەن: 

 ىسى بار()ئۆلۈمدىت باشقا ھەرقاندا  كېسەلەىڭ دور
دېگەنااااااااگە ئوخشااااااااا . يەنااااااااى، بااااااااۇ مىسااااااااالدا ئىستىسااااااااەا قىلىەغااااااااۇچى )يەنااااااااى 

 ئۆلۈم( ئىستىسەا قىلىەىلغۇچى )يەنى كېسەل(نىڭ  ىەسىدىت ئەمەب. 
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نىااااڭ تىلغااااا () ۈملىاااادە ئىستىسااااەا قىلىەىلغااااۇچى  — ئىستىسۇۇۇۇنا
ە  ئېلىەماسااالىقىغا ئاساساااەن يەنە تاااام )كامىااال( ئىستىساااەا ۋە ماااۇپەرر-ئېلىاااەى 

 )قۇرۇ ( ئىستىسەا دە  ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. 
تىلغاااااا  () ۈملىااااادە ئىستىساااااەا قىلىەىلغاااااۇچى  —تاااااام ئىستىساااااەا 

 ئېلىەغان ئىستىسەادىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
 

 ىمىدىم(نى يادلىدىم، لېكىت سۈرە بەقەرەنى يادل«قۇرئان كەرىم»)مەن 
 دېگەنگە ئوخشا . 
 () ۈملىااااادە ئىستىساااااەا قىلىەىلغاااااۇچى  —ماااااۇپەررە  ئىستىساااااەا 

 تىلغا ئېلىەمىغان ئىستىسەادىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
 )پەقەق ھامىدم كەلدى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
ئىچىااااگە بولۇشسااااىز، نەھيااااى ۋە سااااورا  قوشااااۇمچىلىرىەى ئااااۆز  — ئىستىسۇۇۇۇنا

بولماساااالىقىغا ئاساسااااەن مااااۇۋ ەب )بولۇشاااالۇ ( ئىستىسااااەا ۋە -ئالغااااان بولااااۇ 
  ەيرى مۇۋ ەب )بولۇشسىز( ئىستىسەا دە  ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. 

بولۇشسااىز، نەھيااى ۋە سااورا  قوشااۇمچىلىرىەى ئااۆز  —مااۇۋ ەب ئىستىسااەا 
 ئىچىگە ئالمىغان ئىستىسەادىت ئى،ارەق. مەسىلەن: 
 

 )ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر كەلدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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بولۇشساااااااااااااااااااااىز، نەھيااااااااااااااااااااى ۋە ساااااااااااااااااااااورا   — ەياااااااااااااااااااارى ماااااااااااااااااااااۇۋ ەب ئىستىسااااااااااااااااااااەا 
 قوشۇمچىلىرىەى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىستىسەادىت ئى،ارەق. مەسىلەن:

 كەلمىدى( ىسى)ھامىدتىت باشق
 دېگەنگە ئوخشا . 

    اا ئائىت قائىدىلەربىلەن ئىستىسنا قىلىناان ئىستىسنا قىلىناۇچى«»
 ( مۇتتەسىل ئىستىسەادىكى قائىدىلەر: 1
( ئەگەر ئىستىساااااااەا تاااااااام ۋە ماااااااۇۋ ەب بولساااااااا )يەناااااااى  ۈملىااااااادە ئىستىساااااااەا 1)

قىلىەىلغاااااۇچى تىلغاااااا ئېلىەغاااااان بولساااااا ۋە ئۇنىڭااااادا بولۇشساااااىز، نەھياااااى ۋە ساااااورا  
ساااااا(، ئىستىساااااەا قىلىەغاااااۇچىەى زەبەرلىاااااك ئوقاااااۇ  ۋا ىاااااب قوشاااااۇمچىلىرى بولمى

 )زۆرئر(تۇر. مەسىلەن: 
 

 ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالرنى كۆردىم(مەن )
 دېگەنگە ئوخشا . 

( ئەگەر ئىستىسااەا تااام، لااېكىت  ەياارى مااۇۋ ەب بولسااا )يەنااى  ۈملىاادە 2)
ېلىەغاااان، لاااېكىت ئۇنىڭااادا بولۇشساااىز، نەھياااى ۋە ئىستىساااەا قىلىەىلغاااۇچى تىلغاااا ئ

ساااااااااورا  قوشاااااااااۇمچىلىرى بولغاااااااااان بولساااااااااا(، ئىستىساااااااااەا قىلىەغاااااااااۇچىەى زەبەرلىاااااااااك 
ئوقااااااااااااۇ  ۋە ئىستىسااااااااااااەا قىلىەىلغۇچىغااااااااااااا ئەگەشااااااااااااتۈرئ  ئىككىلىسااااااااااااى دۇرۇب. 

 مەسىلەن: 
/

 لمىدى()ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر كە
/
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 (نى سورىمىدىم)ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر
/

 (بىلەن ئۇچراشمىدىم)ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 ەيااااااارى ماااااااۇۋ ەب بولساااااااا )يەناااااااى  ( ئەگەر ئىستىساااااااەا ماااااااۇپەررە  ھەمااااااادە3)
 ۈملىااادە ئىستىساااەا قىلىەىلغاااۇچى تىلغاااا ئېلىەمىغاااان، شاااۇنداقال ئۇنىڭااادا ئىەكاااار، 
نەھيااى ۋە سااورا  قوشااۇمچىلىرى بولغااان بولسااا(، ئامىلەىااڭ تەقەززاسااى بااويىچە 

 تەركىب بېرىلىدۇ. مەسىلەن: 
 )ھامىدتىت باشقىسى چىقمىسۇن(

 )ھامىدتىت باشقىەى سورىما(
 )ھامىد كەلدىمۇ(

 دېگەنگە ئوخشا . 
( ماااااااااۇنقەتىئ ئىستىسااااااااااەادىكى قائىاااااااااادە: بۇنىڭاااااااااادا ئىستىسااااااااااەا قىلىەغااااااااااۇچىەى 2

 ھەرقاندا  ھالەتتە زەبەرلىك ئوقۇ  ۋا ىب )زۆرئر(. مەسىلەن: 

 )ئوقۇ ۇچىالر كەلدى، لېكىت ئوقۇتقۇچى كەلمىدى(

 )ئوقۇ ۇچىالر كەلمىدى، لېكىت ئوقۇتقۇچى كەلدى(
 دېگەنگە ئوخشا . 
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اۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئىستىسۇۇۇنا قىلىناۇۇۇان ئىستىسۇۇۇنا قىلىناۇچى«»ۋە « »
    ئائىت قائىدە

بىااااااااااالەن ئىستىساااااااااااەا قىلىەغاااااااااااان ئىستىساااااااااااەا قىلىەغۇچىغاااااااااااا « »گە «»
 ئوخشا  ئىئراب بېرىلىدۇ. مەسىلەن: 

() 
 )ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر كەلدى( 
 (/) 

 )ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر كەلمىدى ياكى پەقەتال ھامىد كەلدى(
بىۇۇۇۇۇلەن ئىستىسۇۇۇۇۇنا قىلىناۇۇۇۇۇان ئىستىسۇۇۇۇۇنا « »بىۇۇۇۇۇلەن « »

 قىلىناۇچىاا ئائىت قائىدە 
بااۇمر بىاالەن ئىستىسااەا قىلىەغااان ئىستىسااەا قىلىەغااۇچى داۋاملىاا  زەبەرلىااك 

 مەسىلەن: ئوقۇلىدۇ. 
/

 )ھامىدتىت باشقا ئوقۇ ۇچىالر كەلدى(
 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
باشاااااااااااااااال  ۋە « »دېساااااااااااااااە ، باااااااااااااااۇ يەردىكاااااااااااااااى « »

 ئاگاھالندۇرۇ  قوشۇمچىسى بولۇ  ھېسابلىەىدۇ. مەسىلەن: 
 

 (بىلىڭالركى ئۇمرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر)
 دېگەنگە ئوخشا . 
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 ىنچى دەرسككىئوتتۇز ئ
 

 توغرىسىدا  ى«»تەكىتنىڭ مەزمۇن:  -1
دە  ئىككاااااااااى تاااااااااۈرگە « »ۋە يە گىااااااااال « »ئېغىااااااااار  —ى «»تەكىتەىااااااااڭ 

ىااادىت «»تەكىتەىاااڭ ئېغىااار  – «»دىكاااى «»مەساااىلەن: ئايرىلىااادۇ. 
ىاادىت «»تەكىتەىااڭ يە گىاال  —« »دىكااى «»ئى،ااارەق؛ 
 ئى،ارەق. 

ى بىاااالەن ئااااۆتكەن زامااااان پېئىلااااى تەكىتلەنمەياااادۇ، بەلكااااى «»تەكىتەىااااڭ 
 ئۇنىڭ بىلەن بۇيرۇ  پېئىل ۋە كەلگۈسى زامان پېئىلى تەكىتلىەىدۇ. 

 اا ئائىت قائىدىلەر  ىئرابىنىدىاان پېئىلنىڭ ئبىلەن تەكىتلى« »
1 )II  ى ئۇمنغانااادا، «»شاااەخى  ئەرلىاااك بىرلىاااك پېئىللىرىغاااا تەكىتەىاااڭ

 ئاخىرى زەبەرگە مەبەى بولىدۇ. مەسىلەن: 
 )بار ىت(← 

 ىت()بارمىغ←   
 )بارىسەن(← 

 دېگەنگە ئوخشا . 
2 )II  ى ئۇمنغانادا، «»شەخى  ئەرلىك كۆپلاۈ  پېئىللىرىغاا تەكىتەىاڭ

  نىڭ ئالدىەقى ھەرپى پىشلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن:«»
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 )بېرىڭالر(← 
دۇر. بۇنىڭااااادا ئىككاااااى ساااااۇكۇن بىااااارگە «»ىاااااڭ ئەسلىساااااى ن«»

 تاشلىەى  كەتكەن. « »كېلى  قالغانلىقى ئۈچۈن، سۇكۇنلۇ  
 )بارما الر(← 
 )بارىسىلەر(← 

ى «»ۇر. بۇنىڭاادا بااا  كېلىشااەىڭ د«»نىااڭ ئەسلىسااى «»
مرنىاااااڭ ئارقىمۇئارقاااااا كەلگەنلىكاااااى ئۈچااااااۈن تاشااااالىەى  كەتاااااكەن. ئاناااااادىت «»

ماۇ تاشالىەى  «»ئىككى سۇكۇن بىرگە كېلىا  قالغاانلىقى ئۈچاۈن ساۇكۇنلۇ  
 كەتكەن. 

ىەىاااڭ «»ى ئۇمنساااا، تەكىتەىاااڭ «»( ئىككىلىاااك پېئىلالر اااا تەكىتەىاااڭ 3
 بولىدۇ. مەسىلەن:  )ئەل (« »ئالدىدىكى ھەر  

)ئىككىلىكەىاااڭ ئەلىفاااى ئىككاااى ساااۇكۇن بىااارگە كېلىااا   ←
  . ى زىرلىك ئوقۇلىدۇ(«»قالسىمۇ تاشالنمايدۇ ھەمدە بۇنىڭدا تەكىتەىڭ 

←
مرنىاااااااڭ «»ى «»)بۇنىڭااااااادا باااااااا  كېلىشاااااااەىڭ  ←

 . ئارقىمۇئارقا كەلگەنلىكى ئۈچۈن تاشلىەى  كەتكەن(
4II ساااااا، ئۇمنى «»شااااەخى  ئايااااااللى  بىرلىاااااك پېئىللىرىغاااااا تەكىتەىاااااڭ

 ىەىڭ ئالدىدىكى ھەر  زىرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: «»تەكىتەىڭ 
دۇر. بۇنىڭااااااااادىكى «»)بۇنىاااااااااڭ ئەسلىساااااااااى  ←

سااااااااى ئىككااااااااى سااااااااۇكۇن بىاااااااارگە كېلىاااااااا  قالغااااااااانلىقى ئۈچااااااااۈن «»مۇخاتەبەىااااااااڭ 
 . تاشلىەى  كەتكەن(

 ←
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مرنىااااااااڭ «»ى «»)بۇنىڭاااااااادا بااااااااا  كېلىشااااااااەىڭ  ←
 ئارقىمۇئارقا كەلگەنلىكى ئۈچۈن تاشلىەى  كەتكەن(.

5 )II ى ئۇمنسااااا، «»شااااەخى  ئاياااااللى  كۆپلااااۈ  پېئىللىرىغااااا تەكىتەىااااڭ
ى پائىااااااااااااااال «»ئااااااااااااااااخىرى زەبەرگە مەبەاااااااااااااااى بولىااااااااااااااادۇ. شاااااااااااااااۇنداقال، ئاياللىقەىاااااااااااااااڭ 
ى بىااالەن «»بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن تاشااالىەى  كەتمەيااادۇ. بەلكاااى، ئاياللىقەىاااڭ 

ۇ ھەماادە تەكىتەىااڭ )ئەلاا ( قوشااۇلىد« »ىەىااڭ ئوتتۇرىسااىغا بىاار «»تەكىتەىااڭ 
 ى زىرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: «»

 ←
← 

←
 دېگەنگە ئوخشا . 

ى ئۇمنغانااااااادا نااااااااقى  پېئىلەىاااااااڭ تاشااااااالىەى  كەتاااااااكەن «»تەكىتەىاااااااڭ ( 6
نىااڭ ئۇدۇلىاادىكى «»دىكااى «»ئااۆلچىمى بولغااان ھەرپااى )يەنااى پېئىلەىااڭ 

 ھەر ( قايتى  كېلىدۇ. مەسىلەن: 
←
←
←

 دېگەنگە ئوخشا . 

 توغرىسىدا  بىلەن پېئىلنى تەكىتلەش ئورۇنلىرى« »مەزمۇن:  -2
بىااااااالەن تەكىاااااااتلە  شەرتساااااااىز دۇرۇب بولىااااااادۇ. « »( باااااااۇيرۇ  پېئىلەاااااااى 1

 ... دېگەنگە ئوخشا . مەسىلەن: 
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 بىلەن تەكىتلە : « »( كېلىدىغان زامان پېئىللىرىەى 2
( ئەگەر پېئىل تەلە  پېئىلى بولسا، ئۇنىڭ كېلىدىغان زاماان شاەكلىەى 1)

 ۇب. مەسىلەن: بىلەن تەكىتلە  دۇر« »
 )نەھيى(

 )زالىمالرنىڭ قىلمىشىدىت ئالالھەى بىخەۋەر دە  ئويلىمىغىت(
 )بۇيرۇ (
 )ھەربىر كىشى ئۆز ئورنىدا ئولتۇرسۇن(

 )سورا (
 )سەن ئا رى  تۇرۇ  سەپەرگە چىقامسەن(

 دېگەنگە ئوخشا . 
شااااەرق نىاااڭ ئەسلىساااى «« )»»( ئەگەر كەلگۈساااى زاماااان پېئىلاااى 2)

نىاااااڭ «»زىياااااادە تەكىاااام ئۈچاااااۈن بولغااااان بىااااالەن « » قوشۇمچىسااااى بولغااااان
شۇمچىساىدىت كېايىت بىرىكىسىدىت ھاسىل بولغان ساۆزدۇر( دېاگەن شاەرق قو

بىاااالەن تەكىااااتلە  ۋا ى،لىققااااا )يەنااااى زۆرئرلااااۈككە( يااااېقىت « »كەلسااااە، ئااااۇنى 
 تۇرىدۇ. مەسىلەن: 

 
، )ئۇمرنىڭ بىرى ياكى ئىككىلىسى سېەىڭ قول ئاستىڭدا ياشىەى  قالسا

 دېمىگىت(« ئوھۇي»ئۇمر ا 
 دېگەنگە ئوخشا . 

( ئەگەر كەلگۈسااااى زامااااان پېئىلااااى قەسااااەمەىڭ  اااااۋابى ئۈچااااۈن كەلااااگەن 3)
 . بىلەن تەكىتلە  ۋا ىب« »بولسا، ئۇنى 
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قەسااااااەمەىڭ  اااااااۋابى بولۇشاااااالۇ   ①بااااااۇ ئااااااۈس خىاااااال شااااااەرق بىاااااالەن بولىاااااادۇ: 
زامااااااااان پېئىلااااااااى بولۇشااااااااى  ەلگۈسااااااااىاۋابى كقەسااااااااەمەىڭ  اااااااا ②بولۇشاااااااى كېاااااااارە ؛ 

قەسااااااااەمەىڭ  اۋابىغااااااااا  ③؛ )ھااااااااازىرقى زامااااااااان پېئىلااااااااى بولسااااااااا بولماياااااااادۇ( كېاااااااارە 
)مم( كەلگۈسااااااااى زامااااااااان پېئىلىاااااااادىت بىاااااااارەر پاسااااااااىل « »ئۇلىەىاااااااا  كېلىاااااااادىغان 

 بىلەن ئايرىلى  كەتمەسلىكى كېرە . 
ى زاماااااان پېئىلىەاااااى ئەگەر بااااۇ شاااااەرتلەرنىڭ بىاااارى يوقاااااا  كەتساااااە، كەلگۈساااا

 بىلەن تەكىتلە  دۇرۇب بولمايدۇ. مەسىلەن: « »
   

چوقۇم بۇتلىرىڭالرنى )چېقىنېتىشەىڭ( ئامالىەى  ...ئالالل بىلەن قەسەمكى، )
 (قىلىمەن

يەنااااااااى، بااااااااۇ  ۈملىاااااااادە يااااااااۇقىرىقى ئااااااااۈس خىاااااااال شااااااااەرتەىڭ ھەممىسااااااااى تولااااااااۇ  
 . گەنبىلەن تەكىتلەن« »ئۈچۈن كەلگۈسى زامان پېئىلى  ھازىرمنغانلىقى

 )ئالالل بىلەن قەسەمكى، مەن چىقى  كەتمەيمەن(      
يەنااااااى، بااااااۇ  ۈملىاااااادە قەسااااااەمەىڭ  اااااااۋابى بولۇشسااااااىز بولغااااااانلىقى ئۈچااااااۈن، 

 . گەنبىلەن تەكىتلەنمى« »كەلگۈسى زامان پېئىلى 
       

 (ياخشى كۆرئ  قېلىناتىمەن)ئالالل بىلەن قەسەمكى، مەن سېەى 
يەنى، بۇ  ۈملىدىكى پېئىل ھازىرقى زاماان پېئىلاى بولغاانلىقى ئۈچاۈن ئاۇ 

 بىلەن تەكىتلەنمىگەن. « »
      

 )ئالالل بىلەن قەسەمكى، مەن سېەى مۇدىر ا شىكايەق قىلىمەن(
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)مم( بىااالەن پېئىلەىااڭ ئوتتۇرىساااى پاساااىل بىااالەن  «»ەنااى، باااۇ  ۈملىااادە ي
 بىلەن تەكىتلەنمىگەن.« »ئايرىلى  كەتتى. شۇ ا، بۇ  ۈملىدىكى پېئىل 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
مەنىساااااااااااااىدىكى كەلگۈساااااااااااااى زاماااااااااااااان پېئىلەامىااااااااااااادىت  «» —« »

 ئى،ارەق. 
 
 

() 
 
 

 ىن، قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققھاجىتى  ب لسا تىلە ئ ل كەڭ كەرەملى  تەڭ رد
 ە . ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتەل-قىلمى ىن كىشىدرن تەلم رۈ  ھاجەت

 اىا، ەردە تەلە  قىلساڭ ب لۇر دەندرن غقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققبەندردرن ن
 ەبە . قققققققققققققققققققگەر تەلە  قىلساڭ غۇدادرن غۇھ ب لۇر قىلماس غ

 
 ئەرەب شېئىرلىرىدىت.  —

 
 
 

 قىيەتكە ئېرىشتۈرگۈچى ئالالھتۇر. ئىشلىرىمىزنى مۇۋەپپە                                
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 خاتىمە
 

 توغرىسىدا  تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
تەناااااانىت )يەنااااااى قااااااو  ھەرىااااااكەق  —تۈرلىەىشااااااتىت چەكلەنااااااگەن ئىسااااااىم 

 بىلەن نۇنالشتۇرۇ (نى قوبۇل قىلمايدىغان ئىسىمالردىت ئى،ارەق. 
يلىااااااادىت تۈرلىەىشاااااااتىت ( بىااااااار ساااااااەۋەب تۈپە1ئاااااااۇ ئىككاااااااى تاااااااۈرگە بۆلىەىااااااادۇ: 

( ئىككااااااااااااااى ساااااااااااااااەۋەب تۈپەيلىاااااااااااااادىت تۈرلىەىشاااااااااااااااتىت 2چەكلەنااااااااااااااگەن ئىساااااااااااااااىمالر؛ 
 چەكلەنگەن ئىسىمالر. 

 
    ىچەئىسىمالر تۆۋەندىك نبىر سەۋەب تۈپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگە

« »( قىساااااااااااااااقا ئوقۇلغاااااااااااااااۇچى يااااااااااااااااكى ساااااااااااااااوزۇ  ئوقۇلغاااااااااااااااۇچى ئاياللىقەىاااااااااااااااڭ 1
تۈرلىەىشاااتىت چەكلىەىااادۇ. مەسااااىلەن: )ئەلااا (ى بىااالەن ئايا الشاااقان ئىسااااىمالر 

... دېگەناااگە ئوخشاشاااالر قىساااقا ئوقۇ اااۇچى  
ى بىاااالەن ئايا الشااااقان ئىسااااىمالردۇر؛ «»ئاياللىقەىااااڭ 

ى بىالەن «» ... دېگەنگە ئوخشاشاالر ساوزۇ  ئوقۇلغاۇچى ئاياللىقەىاڭ
 ئايا الشقان ئىسىمالردۇر. 

( تۈرلىەىشااااااتىت ( چااااااېكىگە يەتااااااكەن كۆپلااااااۈ  ئىسااااااىمالر )2
ئۆلچىمىااااااادە كېلىااااااادۇ. « »ۋە « »چەكلىەىااااااادۇ. بۇنااااااادا  ئىساااااااىمالر 

... مەساااىلەن: 
 دېگەنگە ئوخشا . 
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شاااااۇنىڭدە ، چااااااېكىگە يەتاااااكەن كۆپلۈكەىااااااڭ ئۆلچىمىااااادە كەلااااااگەن بىرلىااااااك 
...  ئىسااااىمالرمۇ تۈرلىەىشااااتىت چەكلىەىاااادۇ. مەسااااىلەن: 

 دېگەنگە ئوخشا . 
    ئىسىمالر نسەۋەب تۈپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگە ئىككى

ئەلەم )خاااااااااااااب ئىسااااااااااااىم( ۋە سااااااااااااۈپەق دە  ئىككااااااااااااى تااااااااااااۈرگە  —ئىسااااااااااااىمالر 
ئايرىلىدۇ. شۇ ا، ئىككى سەۋەب بىلەن تۈرلىەىشتىت چەكلەنگەن ئىساىمالرمۇ 

 ئىككى خىل بولىدۇ: 
( ئايااااااللى   ىەساااااتىكى 1( تۈرلىەىشاااااتىت چەكلەناااااگەن خااااااب ئىساااااىمالر: )1

ئىساااااىمالر تۈرلىەىشاااااتىت چەكلىەىااااادۇ. مەساااااىلەن: خااااااب 
دېاااااااگەن ئىساااااااىمەىڭ « »دېگەناااااااگە ئوخشاااااااا . مىساااااااالدىكى ئىساااااااىمالردىت 

دېااااگەن ئىسااااىمەىڭ لەۋزى « »لەۋزى ۋە ئىشلىتىلىشااااى بىااااردە  ئاياااااللى ؛ 
ى ئاياااللى ، دېااگەن ئىسااىمەىڭ لەۋز« »ئەرلىااك، ئىشىلىتىلىشااى ئاياااللى ؛ 

 ئىشلىتىلىشى ئەرلىكتۇر. 
ئىساااااااااااىمالر ئاااااااااااۈس ھەرپلىاااااااااااك بولاااااااااااۇ ، خااااااااااااب ەر ئايااااااااااااللى   ىەساااااااااااتىكى ئەگ

ئوتتۇرىسااااى سااااۇكۇنلۇ  بولسااااا، ئااااۇنى تۈرلىەىاااادىغان ئىسااااىم قىلىاااا  ئىشاااالىتى  
يااااااااااكى تۈرلىەىشاااااااااتىت چەكلىەىااااااااادىغان ئىساااااااااىم قىلىااااااااا  ئىشااااااااالىتى  ئىككىلىساااااااااى 

 دۇرۇب. مەسىلەن: 
←←←

 دېگەنگە ئوخشا . 
ھەتتاااااااااا، بۇنااااااااادا  ئىساااااااااىمالرنى تۈرلىەىااااااااادىغان ئىساااااااااىم قىلىااااااااا  ئىشااااااااالىتى  

 ياخشىراقتۇر. 
ئىسااااااااىمالر  خاااااااااب ( ئەرەب تىلىغااااااااا باشااااااااقا تىلالردىاااااااات قوبااااااااۇل قىلىەغااااااااان2)

... دېگەنااااااگە  تۈرلىەىشااااااتىت چەكلىەىاااااادۇ. مەسااااااىلەن: 
 ئوخشا . 
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ئەگەر باشااقا تىلالردىاات قوبااۇل قىلىەغاااان ئىسااىمالر ئااۈس ھەرپلىااك بولاااۇ ، 
ئوتتۇرىساااااااااى ساااااااااۇكۇنلۇ  ھەمااااااااادە ئەرلىاااااااااك بولساااااااااا، باااااااااۇ ئىساااااااااىمالر تۈرلىەىشاااااااااتىت 

... دېگەنااااگە  چەكلەنمەياااادۇ. مەسااااىلەن: 
 ئوخشا . 

ىاااات ئەرەب تىلىغااااا كىاااارگەن )باشااااقا تىلالرد ئە ەم خاااااب ئىسااااىمالرئەممااااا، 
ئاااااااااااااۈس ھەرپلىاااااااااااااك، ئوتتۇرىساااااااااااااى ساااااااااااااۇكۇنلۇ  بولساااااااااااااا تۈرلىەىشاااااااااااااتىت ئىساااااااااااااىمالر( 

 فرانساااىيىدىكى بىااار شاااەھەر(، چەكلىەىااادۇ. مەساااىلەن: 
 ... دېگەنگە ئوخشا . )تۈركىيىدىكى بىر شەھەر(

ئىساااااااىمالر  ئۆلچىمىاااااادە كەلاااااااگەن« »ئىسااااااىمالر، يەناااااااى « ( »3)
دېگەناااااااگە  تۈرلىەىشاااااااتىت چەكلىەىااااااادۇ. مەساااااااىلەن: 

 ئوخشا . 
)ئەلاا  نااۇن( بىاالەن ئايا الشااقان ئىسااىمالر تۈرلىەىشااتىت « »( زىيااادە 4)

 ... دېگەنگە ئوخشا .  چەكلىەىدۇ. مەسىلەن: 
لچىمىاااااااااااادە كەلااااااااااااگەن ئىسااااااااااااىمالر تۈرلىەىشااااااااااااتىت چەكلىەىاااااااااااادۇ. ( پېئىاااااااااااال ئۆ5)

 ... دېگەنگە ئوخشا .  مەسىلەن: 
( بىرىكىشااااااى مااااااۇرەككە  بولغااااااان ئىسااااااىمالر تۈرلىەىشااااااتىت چەكلىەىاااااادۇ. 6)

 ... دېگەنگە ئوخشا .  مەسىلەن: 
ئۆلچىمىادە كەلاگەن « ( »1لەر: )( تۈرلىەىشتىت چەكلەنگەن سۈپەت2

... دېگەناگە  سۈپەتلەر تۈرلىەىشتىت چەكلىەىادۇ. مەساىلەن: 
 ئوخشا . 

بولماسااالىقى مزىااام. ئەگەر « »باااۇ ساااۈپەتلەردە ئايااااللى  بىرلىاااك شاااەكلىدە 
« »خىرىااادا ئۆلچىمىااادە كەلاااگەن ئىساااىمالرنىڭ ئايااااللى  بىرلىكىەىاااڭ ئا« »
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 ااااااا ئوخشاااااا . چااااااۈنكى، بااااااۇ بولساااااا، بااااااۇ ئىساااااىم تۈرلىەىاااااادۇ. مەساااااىلەن: 
 . كەلگەن: « »ئىسىمەىڭ ئاياللىقىەىڭ ئاخىرىدا 

ئۆلچىمىااااادە كەلاااااگەن ساااااۈپەتلەر تۈرلىەىشاااااتىت چەكلىەىااااادۇ. « ( »2)
 گەنگە ئوخشا . ... دې مەسىلەن: 

، يەنى قائىدىادىت چىقىا  كەتاكەن ساۈپەتلەر تۈرلىەىشاتىت «( »3)
« »ۋە « » ①چەكلىەىاااادۇ. بااااۇ خىاااال سااااۈپەتلەر ئىككااااى خىاااال بولىاااادۇ: 

ئۆلچىمىاادە كەلااگەن ساااانالر تۈرلىەىشااتىت چەكلىەىاادۇ. مەساااىلەن: 
دېااااگەن « » —« »... دېگەنااااگە ئوخشااااا . چااااۈنكى،  

دېاااگەن سااااندىت « »بولساااا « »سااااندىت چەتاااەە  چىقىااا  كەتاااكەن؛ 
 دېگەن سۆز تۈرلىەىشتىت چەكلىەىدۇ. « » ②چەتەە  چىقى  كەتكەن. 

ئىت تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرغا ئامەزمۇن:  -2
  ئومۇمىي قائىدىلەر

( تۈرلىەىشااااااااتىت چەكلەنااااااااگەن ئىسااااااااىمالرنىڭ ئاااااااااخىرى قااااااااو  ھەرىااااااااكەق 1
 بىلەن نۇنالشمايدۇ؛ 

( تۈرلىەىشااااااااااااتىت چەكلەنااااااااااااگەن ئىساااااااااااااىمالر ئىزاپەتتىكااااااااااااى ئېەىقالنغاااااااااااااۇچى 2
)ئەلااا  مم( قوشۇلمىسااا، ئىئرابتاااا زىرنىاااڭ « »( بولمىسااا يااااكى ئالاادىغا )

  ئورنىدا زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ.
كىرگۈزئلساااااە، « »ئەگەر بىااااارەر ساااااۆزگە ئىااااازاپەق قىلىەساااااا يااااااكى ئالااااادىغا 

 ئاشكارا زىرلىك ئوقۇلىدۇ. مەسىلەن: 
 (دەرب ئۆتتىم)مەن نۇر ۇن مەكتەپلەردە  

 م(ىتت)مەن مەملىكەتتىكى نۇر ۇن مەكتەپلەردە دەرب ئۆ 
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 )مەن نۇر ۇن مەكتەپلەردە دەرب ئۆتتىم( 
 دېگەنگە ئوخشا . 

( چااااااېكىگە يەتااااااكەن كۆپلااااااۈ  بولغااااااان مەنقااااااۇب ئىسااااااىمغا تۈرلىەىاااااادىغان 3
ساااااااااى «»مەنقاااااااااۇب ئىساااااااااىمغا ئوخشاااااااااا  مۇئاااااااااامىلە قىلىەىااااااااادۇ. باااااااااۇ ئىساااااااااىمەىڭ 

 چۈشۈ  كېتىدۇ ھەم نۇنلىشىدۇ. مەسىلەن: 
 )پىشلىك ئوقۇلغان ھالىتى(

 )زەبەرلىك ئوقۇلغان ھالىتى(  
 )زىرلىك ئوقۇلغان ھالىتى(

 دېگەنگە ئوخشا . 
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پېئىلالرنىڭ مەسدەر )تۈپ( رپلىك مۇجەررەد ئۈچ ھە
 توغرىسىدا  قۇرۇلمىلىرى

 
 

بىاااااز ئىلگىاااااارى سااااااۆزلە  ئااااااۆتكىەىمىزدە  ئاااااۈس ھەرپلىااااااك مەزىااااااد )ياسااااااالما( 
(نىاااڭ مەسااادەر قۇرۇلمىساااى قىياساااىيدۇر. يەناااى، ئۇمرنىاااڭ پېااائىلالر )

 : مەسدىرىەى ئېەى  بىر ئۆلچەمدە تۈرلە  چىقار ىلى بولىدۇ. مەسىلەن
 نىسىمە        پېئىل           مەسدەر                            

 (مۇسۇلمان بولما  
 چىقارما 

 تەلىم بەرمە 
 دېگەنگە ئوخشا . 

 (نىااااااااڭئەمماااااااا، ئاااااااۈس ھەرپلىااااااااك ماااااااۇ ەررەد )تاااااااۈ ( پېاااااااائىلالر )
مەسادىرى سااىمائى  بولااۇ ، پااامنى بابتاا كەلااگەن پېاائىلالردىت ماااۋۇ ئۆلچەماادە  
مەسااادەر چىقىاااادۇ دە  قىياااااب قىلغىلااااى بولمايااادۇ. شااااۇ ا، بۇناااادا  پېئىلالرنىااااڭ 
مەساااااااادىرى بىاااااااازگە ئەرەبلەردىاااااااات قاناااااااادا  يېتىاااااااا  كەلااااااااگەن بولسااااااااا، بىااااااااز ئااااااااۇنى 

 شۇندا  ئىشلىتىمىز. 
 ئۆلچىمى: « ( »1ە كېلىدۇ: بۇمر ئاساسلىقى تۆۋەندىكى ئۆلچەملەرد

 ئۇرما ( /
 )چۈشەنمە (/
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 )سۆزلىمە (/
 )ئۇرۇ  قىلما (/

 )توسما (/
 ئۆلچىمى: « ( »2

 تەلە  قىلما /
 )قارىما (/

 )ئىشلىمە (/
 )چارچىما (/
 )خۇشال بولما (/

 ئۆلچىمى: « ( »3
 )يالغان سۆزلىمە ( /

 )ئويەىما (/
 )قەسەم قىلما (/

 ئۆلچىمى: « ( »4
 )يادلىما (/

 ()بىلمە /
 )سۆزلىمە (/

 ئۆلچىمى: « ( »5
 گەۋدىلىك بولما ()/

 )كاتتا بولما (/
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 )كىچىك بولما (/
 )رازى بولما (/

 ئۆلچىمى: « ( »6
 )رەھمەق ئېيتما (/

 )ئىچمە (/
 )دوسم تۇتما (/

 )ئاچچىقالنما (/
 ئۆلچىمى: « »( 7

 )يېتەكلىمە (/
 )ما ما (/

 ئۆلچىمى: « ( »8
رەھىم قىلما /
 كۆ  بولما ()/
 )ئېزى  قالما (/

 ئۆلچىمى: « ( »9
 ) ەلى،ە قىلما (/
 (       )شىكايەق قىلما ()ئەسلى: /

 ئۆلچىمى: « ( »10
 قىلما ()ئو رىلى  /



 

 
289 

  

 

 ئۆلچىمى: « ( »11
 )كېسەلەى پەرز تۇتقۇزما (/
 )قو دىما ، ساقلىما (/

 ئۆلچىمى: « ( »12
 )دەۋا قىلما (/

 )شىكايەق قىلما (/
 ئۆلچىمى: « ( »13

 )سۆزلىمە (/
 ئۆلچىمى: « ( »14

 )قايتما (/
 ئۆلچىمى: « ( »15

 )ئايالنما (/
 )چۆرگىلىمە ، ئايالنما (/

 )يۈرە  سوقما (/
 )قوز الما (/
 )نەپرەتلەنمە (/
 ئۆلچىمى: « ( »16

 )ئۇنتۇما (/
 )چەكلىمە (/

 ما ()رازى بول/
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 ئۆلچىمى: « ( »17
 )بېسى  كەتمە ، ئېغىر بولما (/

 )كەچۈرئم قىلما (/
 )كاپىر بولما ، ئىەكار قىلما (/

 ئۆلچىمى: « ( »18
 ()كەتمە /
 )نەتىجە قازانما (/
 )بۇزۇقچىلى  قىلما (/

 )ياخشى بولما ( /
 )تۈگە  كەتمە (/

 ئۆلچىمى: « ( »19
 )نىكاھالنما (/

 )تۇرما (/
 )روزا تۇتما (/
 )قايتما (/
 ئۆلچىمى: « ( »20

 )سوئال سورىما (/
 )دۇئا قىلما (/
 )چاقچا  قىلما (/
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 )يۆتەلمە (/
 )زۇكامدا  قالما (/

 ئۆلچىمى: « ( »21
 )پاكىزە بولما (/
 )سۆزى ئوچۇ  بولما (/
 )چوڭ بولما (/
 )ئەقىللى  بولما (/

 ئۆلچىمى: « ( »22
 )يازما (/

 )ئوقۇما (/
 )ئى،ادەق قىلما (/

 )ساقلىما (/
 )تىالۋەق قىلما (/
 )زىيارەق قىلما (/
 ئۆلچىمى: « ( »23

 )يامان كۆرمە ( /
 )ئاشكارىلىما (/

 ئۆلچىمى: « ( »24
 ا ()قوبۇل قىلم/
 )ياخشى كۆرئ  قالما (/
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 ئۆلچىمى: « ( »25
 )چىقما (/
 )رۇكۇ قىلما (/

 )مزىم بولما (/
 )ئەتىگەندە يولغا چىقما (/
 ئۆلچىمى:« ( »26

 )ئاسان بولما (/
 )قىيىت بولما (/
 )تاتلى  بولما (/

 ئۆلچىمى: « ( »27
 )قو غۇرا  چېلىەما (/
 )نالە قىلما (/

 )سەپەر قىلما (/
 

 مانا بۇمر ئۈس ھەرپلىك تۈ  پېئىلالرنىڭ مەسدەر ئۆلچىمىدىت ئى،ارەق. 
مەسااااااادەر يەنە نۇر ۇنلىغاااااااان پېئىلالرنىاااااااڭ بىااااااار قاااااااانچە مەسااااااادىرى بولىااااااادۇ. 

ى ( بولاااااۇ  ساااااۈپىتپېئىلااااادىت كېااااايىت مەنااااا،ەدا  تولااااادۇر ۇچى )
؛ بىلەن زەبەرلىك ئوقۇلىدۇ. مەساىلەن: 

  . 
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 توغرىسىدا  () جەمئى تەكسىير
 
 

( 1ئىككاى قىساىمغا بۆلىەىادۇ:  (جەمئىى تەكسىىير )
 . ( 2؛ 

 ئۈچتىت ئونغىچە بولغان مىقدارنى بىلدئرئ  كېلىدۇ. —
 ئونەىڭ يۇقىرىسىدىكى مىقدارنى بىلدئرىدۇ.  —

 بۇ ئىككىسىەىڭ ھەربىرى يەنە بىرىەىڭ ئورنىدىمۇ ئىشىلىتىلىدۇ. 
 نىڭ ئۆلچەملىرى  

 ئۆلچىمى:  1
 (كۆز/  (ھەر /

 (يۇلتۇز/  (ئاي/
 (ئالىقان/  (يۈز/

 ئۆلچىمى:« ( »2
 (كىيىم/  (مئۈزئ/

 (ۇلۇ ق/  (قىلى /
 ئۆلچىمى: « ( »3

 تۈۋرئ (/  نان(/
 تاما (/  قورال(/
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 ئۆلچىمى: « ( »4
 خىزمەتچى(/ يىگىم(/

  بام(كىچىك /
 

 نىڭ ئۆلچەملىرى  
 ئۆلچىمى:  1

 )قارىغۇ(     //  قىزىل(//
 (      )ئا ()ئەسلى:  //

 ئۆلچىمى: « ( »2
ئېشە /كىتاب/

يېڭى/كارىناق/
شەھەر/ئەلچى/

 )كىتاب، ۋارا (/
 ئۆلچىمى: « »3

 )سۈرە(/  )ياتا (/
 )شەھەر(/  ()پىچا/
 )چوڭ(/  )ساقال(/

 ئۆلچىمى: « ( »4
 )يا  تامچىلىرى(/  (يىڭەە)/

 )ئەيەە (/ )يىل، ھەج(/
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 ئۆلچىمى: « ( »5
 )قازى(/ (    )ما غۇچى()/

 )ئاتقۇچى(/
 ئۆلچىمى: « ( »6

 )كاپىر(/ )ئوقۇ ۇچى(/
 (  )خو ايىت()/ )گۇناھكار(/
 )سودىگەر، ساتقۇچى( ()/

 ئۆلچىمى: « ( »7
 )ئۆلتۈرئلگۈچى(/ )كېسەل(/

 )يارىدار(/  )ئۆلۈ (/
 )ئەخمە ، نادان(/

 ئۆلچىمى: « ( »8
 )پىل(/  )خوراز(/

 )ئۆمىلگۈچى ھاينان(/ )مايمۇن(/
 ئۆلچىمى: « ( »9

 )سە دە قىلغۇچى(/ )رۇكۇ قىلغۇچى(/
 )روزىدار(/

 ئۆلچىمى: « ( »10
 )يولۇچى(/ )ئوقۇ ۇچى(/
 )قارى، ئوقۇ ۇچى(/
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 ئۆلچىمى: « ( »11
 )كىيىم(/  )چوڭ(//
 )تا (/  )بۆرە(/
 )مېنە(/ )قۇل ئازد قىلما (/

 )ئاس(  /) ەزەپلەنمە (      //
 )ئۇخلىغۇچى(/ )ئۆرە تۇر ۇچى(/
 )ئورۇ (/  )ئايال(/

 ئۆلچىمى: « ( »12
 )يۇلتۇز(/  )ئۆي(/
 )ئەر(/ )يولناب(/

 )گۇۋاھچى(/ )سە دە قىلغۇچى(/
 ئۆلچىمى: « ( »13

 )ئوق(/ (خىزمەتچى)/
 )تاج(/  )قوشەا(/

 )بۆكەن(/ )قوچقار(/
 )ئايال(/ )قېرىەدا (/
 ئۆلچىمى: « ( »14

 )يولۇچى(/  )يا (/
 )قارىغۇ(/  )قارا(/
 )تايا (/  )ئەر(/

  )نان(/
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 ئۆلچىمى: « »15
 )بېخىل(/ )نامراق(/

 )ھەمرال(/  )سېخى(/
 )خەلىپە(/  )شائىر(/

 ئۆلچىمى: « ( »16
 )قاتتى (/ )دوختۇر(/

 )كۈچلۈ (/  )ئەزىز(/
 )باي(/ )دوسم(/

 )دوسم(/
 ئۆلچىمى: « ( »17

 )يالغانچى(/  )كاپىر(/
 (تامغا، ماركا)/ )قارا بوران(/
 )ئاتلى (/

 ئۆلچىمى: « ( »18
 )گېزىم(/  )خەق(/
 )ئا ىز(/

 ئۆلچىمى: « ( »19
 )يېزا(/ )ھۆكۈم(/

 ئۆلچىمى: « ( »1( )20
 (بويتا  ئەر ياكى ئايال)/  )يېتىم(/
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 )پا (/
 ئۆلچىمى: « ( »2)

 )ئەسىر(/  )كونا(/
 )مەب(/ )ھورۇن(/

 ئۆلچىمى: « ( »21
 )بەخىتلىك(/ )ئورۇندۇ (/
 )دەمدەر كەپتەر(/

 ئۆلچىمى: « ( »1( )22
  )مېجمانخانا(/
 )يىرتقۇس ھاينانەىڭ تىرنىقى(/
 ) ەۋھەر، مېغىزى(/  ) ۇنچە(/

 ئۆلچىمى: « ( »2)
 )نىشان(/  )چىرا (/

 )پىيالە(/ )قۇشقاس(/
 )ئوقۇ ۇچى(//
 )ئۇستاز(//

 ئۆلچىمىەىڭ ئوخشىشى: « »( 1)( 23
 )مىە،ەر(/ )مەسجىد(/
 )ئەۋزەل(/
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 ئۆلچىمىەىڭ ئوخشىشى: « ( »2)
 )ئاچقۇس(/  )ھەپتە( /

 
 


